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ค ำน ำ 
 

          เอกสารประกอบการสอน รายวิชานาฏศิลป์อีสาน 2 รหัสวิชา PF02203 นี้ เป็นกลุ่มวิชาเอก
บังคับ ส าหรับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แบ่งเนื้อหา
ในการสอนไว้ 5 บท มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถฟ้อนในชุดต่างๆ ที่เป็นนาฏศิลป์อีสานได้ อาทิ การฝึกทักษะ
นาฏศิลป์อีสานด้านพิธีกรรม ด้านความเชื่อ ด้านการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตขนบธรรมเนียม
และประเพณี  ผู้สอนได้น าประสบการณ์ในการออกแบบท่าฟ้อนในชุดต่างๆ  มาปรับใช้ในการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยเรียบเรียงแม่ท่าฟ้อน กระบวนท่าฟ้อน 
และองค์ประกอบการฟ้อน จ านวน 4 ชุดการแสดง มาฝึกทักษะในการฟ้อน หวังว่าเอกสาร
ประกอบการสอนนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี หากท่านที่น าไปใช้ มีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณ          
ในความอนุเคราะห์ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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        3.84  ท่านางอุสาชี้นิ้วขึ้นบน  189 

        3.85  ท่าท้าวบารสชี้นิ้วขึ้นบน  190 

        3.86  ท่าท้าวบารสชี้นิ้วที่ปาก  191 

        3.87  ท่าท้าวบารสตั้งมือซ้ายขึ้น  192 

        3.88  ท่าบารสยื่นพวงมาลัยให้นางอุสาดูและมองหน้ากัน  193 

        3.89  ท่าอ่านจดหมาย  194 

        3.90  ท่าบารสยื่นมือมาหอม  195 

        3.91  ท่ายื่นมือไปจับแก้มนางอุสา นางอุสาอาย  196 

        3.92  ท่ากอดนางอุสา  197 

        3.93  ท่านางอุสาชี้ที่ปากท้าวบารส  198 

        3.94  ท่าผายมือซ้ายมาด้านหน้า  199 

        3.95  ท่ามองนก  200 

        3.96  ท่ามือทั้งสองข้างผายออกจากกัน  201 

        3.97 ท่านิ้วชี้ชิดกันยื่นออกไปข้างหน้า  202 

        3.98 ท่าโอบไหล่  203 

        3.99 ท่าหอม  204 

        3.100 ท่าเตรียมเข้าคู่  205 

        3.101 ท่าเตรียมเข้าคู่ท่าท่ี 2  206 

        3.102 ท่าเตรียมเข้าคู่ท่าท่ี 3  207 

        3.103 ท่าเตรียมเข้าคู่ท่าท่ี 4  208 

        3.104 ท่าภมรเคล้าด้านซ้าย  209 

        3.105 ท่าภมรเคล้าด้านขวา  210 

        3.106 ท่าท่ามือสูงเหนือศรีษะด้านซ้าย      211 

        3.107 ท่าท่ามือสูงเหนือศรีษะด้านขวา  212 

        3.108 ท่ามือขวาจีบที่หัวไหล่ซ้าย มือซ้ายจีบที่สะโพกขวา  213 

        3.109 ท่ามือขวาจีบที่หัวไหล่ขวา มือซ้ายจีบที่สะโพกซ้าย  214 

        3.110 ท่ามือทั้งสองข้างจีบส่งหลัง  215 



ฏ 
 

        สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพประกอบที่  หน้า 
 

        3.111 ท่ามือซ้ายวางมือที่แก้มซ้าย มือขวาจีบส่งหลัง  216 

        3.112 ท่าตบมือระดับศีรษะ  217 

        3.113 ท่าตบมือระดับวงล่าง  218 

        3.114 ท่ามือขวาจีบหงาย มือซ้ายตั้งวงแขนตึง  219 

        3.115 ท่ามือซ้ายตั้งวง มือขวาจีบหงายแขนตึง  220 

        3.116 ท่ามือซ้ายประกบกัน  221 

        3.117 ท่าฝ่ายชายจับมือฝ่ายหญิงระดับเหนือศีรษะ  222 

        3.118 ท่าหยอกล้อ  223 

        3.119 ท่าเก้ียวกัน  224 

        3.120 ท่าตรงกัน  225 

        3.121 เอียงสลับข้าง  226 

        3.122 ท่าเตรียมเก้ียว  227 

        3.123 ท่าจับเอว  228 

        3.124 ท่าจับไหล่   229 

        3.125 จีบปกข้างสลับท่าท่ี 1  230 

        3.126 ท่าจีบปกข้างสลับท่าที่ 2  231 

        3.127 ท่าควงคู่   232 

        3.128 ท่าจับเอว  233 

        3.129 ท่าตั้งม้ือบังหน้า  234 

        3.130 ท่าซ้อนหลัง  235 

 3.131 ท่าซ้อนหลัง ท่าที่ 2  236 

        3.132 ท่าสวนมือ  237 

        3.133 ท่าจีบคว่ าแขนตึง  238 

        3.134 ท่าหันหน้าเข้าคู่  239 

        3.135 ท่าฟ้อนเข้า  240 

        4.1  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ    327 

 4.2  การแต่งกายประกอบเซิ้งต้อนควาย    329 

 



ฐ 

 

 

 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
 

ภาพประกอบที่  หน้า 
 

        4.3  ห่อข้าวประกอบการแต่งกาย    329 

 4.4 ทรงผมและการแต่งหน้าการฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ    330 

 4.5  การแต่งกายนักแสดงชาย    331 

 4.6  ควายจ าลอง    331 

 4.7 ไม้ไล่ควาย    332 

        4.8  ท่าต้อนควายมือเดียว  333 

        4.9  ท่าต้อนควายสองมือ  334 

        4.10 ท่าจีบม้วนมือ  335 

        4.11 ท่าตบสะโพกด้านซ้าย  336 

        4.12 ท่าตบสะโพกด้านขวา  337 

        4.13 ท่าหมุนไม้  338 

        4.14 ท่าฟาดไม้  339 

        4.15 ท่าพันเชือก  340 

        4.16 ท่าดึงเชือก  341 

        4.17 ท่าถือไม้ตีควาย  342 

        4.18 ท่าตีไม้ด้านหน้า  343 

        4.19 ท่าไล่ควาย  344 

        4.20 ท่าไล่ควายมือสูง  345 

        4.21 ท่าม้วนเชือกท่ีแขน  346 

        4.22 ท่าดึงเชือก  347 

        4.23 ท่าลงนั่ง  348 

        4.24 ท่ายกไม้  349 

        4.25 ท่าก าไม้  350 

        4.26 ท่าขยับที่  351 

        4.27 ท่าเดิน  352 

        4.28 ท่าเดินต่อเนื่อง  353 

        4.29 ท่าเรียก  354 



ฑ 
 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
 

ภาพประกอบที่  หน้า 
   

        4.30 ท่าจีบปล่อย  355 

        4.31 ท่าถูมือ  356 

        4.32 ท่าเช็ดมือ  357 

        4.33 ท่าถูมือรอบที่ 2  358 

        4.34 ท่ากินข้าว  359 

        4.35 ท่าเตรียมลุก  360 

        4.36 ท่าเช็ดเหงื่อมือขวา  361 

        4.37 ท่าเช็ดเหงื่อมือซ้าย  362 

        4.38 ท่าก ามือเช็ดเหงื่อด้านซ้าย  363 

        4.39 ท่าเดินกลับ  364 

        4.40 ท่าจับไม้  365 

        4.41 ท่ายกไม้  366 

        4.42 ท่ารอ  367 

        4.43 ท่าเตรียมตีควาย  368 

        4.44 ท่าออก  369 

        5.1  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบฟ้อนแห่กัณฑ์หลอน    409 

 5.2  การแต่งกายฟ้อนแห่กัณฑ์หลอน    411 

 5.3  ทรงผมและการแต่งหน้าฟ้อนแห่กัณฑ์หลอน    412 

 5.4  ทรงผม การแต่งกายของนักแสดงชาย    413 

        5.5  ท่าออก  414 

        5.6  ท่าไหว้  415 

        5.7  ท่ารับ  416 

        5.8  ท่ากระดิกนิ้วทางซ้ายมือ  417 

        5.9  ท่ามือแนบแก้มด้านซ้าย  418 

        5.10 ท่าแนบแก้ม  419 

        5.11 แบหงายออกจากกัน  420 

 



ฒ 

 

 

 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
 

ภาพประกอบที่  หน้า 
 

        5.12 เล่นสะโพก  421 

        5.13 ยักสะโพก  422 

        5.14 ท่ารับ  423 

        5.15 ท่าสลับขา  424 

        5.16 เดินโชว์ลลีา  425 

        5.17 ท่าวาดแขนซ้าย  426 

        5.18 วาดแขนด้านขวา  427 

        5.19 ท่าจีบหงายด้านขวา  428 

        5.20 ท่าเดินขึ้นด้านหน้า  429 

        5.21 ท่าถูสะโพก  430 

        5.22 ท่าเดินลงหลัง  431 

        5.23 ท่าจีบเข้าม้วนออก  432 

        5.24 ท่าวาดแขนข้ามศีรษะจากซ้ายไปขวา  433 

        5.25 ท่าวาดแขนข้ามศีรษะจากขวาไปซ้าย  434 

        5.26 ท่าสไลด์ข้างซ้าย  435 

        5.27 ท่าเดินหน้ายกมือสูง  436 

        5.28 ท่าถูสะโพก  437 

        5.29 ท่าจบ  438 

 

 

 

 

 

 

 

 



ณ 
 

สารบัญตาราง 
ตารางที่  หน้า 
 

บทที่ 2 นาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม 

   1. ตารางกระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ  82 

บทที่ 3 การฝึกทักษะนาฏศิลป์อีสานในด้านความเชื่อ 

   1. ตารางกระบวนท่าฟ้อน  242 

บทที่ 4 นาฏศิลป์อีสานกับการประกอบอาชีพ         
   1. ตารางกระบวนท่าร าเซิ้งต้อนควาย  370 

บทที่ 5 การฝึกทักษะนาฏศิลป์อีสานกับการด ารงชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีอีสาน        
  1.ตารางกระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน  439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด 

 

 

 

สารบัญสัญลักษณ ์

 

สัญลักษณ์ท่ี  หน้า 
 

บทที่ 2 นาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม 

 1. การก าหนดทิศทาง  40 

 2. การก าหนดทิศทาง  116 

บทที่ 3 นาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม 

 1. การก าหนดทิศทาง   40 

 2. การก าหนดทิศทาง  116 

บทที่ 4 นาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม 

 1. การก าหนดทิศทาง  40 

 2. การก าหนดทิศทาง  116 

บทที่ 2 นาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม 

 1. การก าหนดทิศทาง  40 

 2. การก าหนดทิศทาง  116 
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แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 
 

 

รายวิชา  ทักษะนาฏศิลป์อีสาน 2     รหัสวิชา PF02203 

  (Isan Dancing Skill 2)                                                                                       
จ านวนหน่วยกิต        2(2-2-5)             
เวลาเรียน        16 สัปดาห์/ภาคเรียน 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาเอกลักษณ์ของท้องถิ ่นอีสาน ฝึกทักษะของนาฏศิลป์ในด้าน พิธีกรรม ความเชื ่อ           

การประกอบอาชีพ การด ารงวิถชีีวิต ขนบธรรมเนียมและประเพณีอีสาน 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป  

 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเอกลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน    

 2.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ เกี่ยวกับการฟ้อนนาฏศิลป์ อีสานด้านพิธีกรรม ความเชื่อ                 
การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตและประเพณที้องถิ่นอีสาน       
 3.  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะนาฏศิลป์ อีสานด้านพิธีกรรม ความเชื่อ ประกอบอาชีพ                
การด ารงชีวิตและประเพณีท้องถิ่นอีสาน         

 4.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัตินาฏศิลป์อีสานได้อย่างถูกต้อง 
 

เนื้อหา 
บทที่ 1 เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน 2 สัปดาห์/8  ชั่วโมง 
 ความหมายเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน  

 วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  

 เอกลักษณ์ด้านศิลปะการแสดงของท้องถิ่นอีสาน  

 การรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน 
 

บทที่ 2   การฝึกทักษะนาฏศิลป์ด้านพิธีกรรม 3 สัปดาห์ /12ชั่วโมง
 ความหมายพิธีกรรม   

 พิธีกรรมที่ส าคัญของภาคอีสาน  

 การฟ้อนอีสานที่ใช้ประกอบพิธีกรรม   
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 ประวัติ และองค์ประกอบการฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ  

 การฝึกทักษะการฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ 
 

บทที่ 3   การฝึกทักษะนาฏศิลป์ด้านความเชื่อ               5 สัปดาห์/20 ชั่วโมง  
 ความหมายของความเชื่อ                                             
 ประเภทของความเชื่อ    

 องค์ประกอบการฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 
 

บทที ่4    การฝึกทักษะนาฏศิลป์ด้านการประกอบอาชีพ 3 สัปดาห์/12 ชั่วโมง 
 ความหมายของอาชีพ    

 สภาพสังคมชาวอีสาน 

 การประกอบอาชีพ 

 ระบ าศิลปาชีพ 

 การฝึกทักษะเซิ้งต้อนควาย 
  

บทที ่5   การฝึกทักษะนาฏศิลป์ด้านขนบธรรมเนียมและประเพณี 3 สัปดาห์/12 ชั่วโมง  
 ความส าคัญของการด ารงชีวิต 

 ปัจจัยการด ารงชีวิต  

 ความหมายของประเพณี     

 ประเภทของของประเพณี     

 ความส าคัญของประเพณี     

 ประเพณีประจ าท้องถิ่นอีสาน   

 การฝึกทักษะการฟ้อนแห่กัณฑ์หลอน  
  

วิธีการสอนและกิจกรรม   

 1. วิธีการสอน  

  1.1 วิธีการสอนแบบบรรยาย              

  1.2 วิธีสอนแบบอธิบาย       

  1.3 วิธีสอนแบบสาธิต   
  1.4 วิธีสอนปฏิบัติ    

  1.5 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 2.   กิจกรรม  

  2.1 ใช้วิธีอธิบายในการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะนาฏศิลป์อีสาน 2       

  2.2 ใช้วิธีอธิบายหัวข้อในบทเรียน  

  2.3 ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนในหัวข้อที่ก าหนดให้ แล้วสรุปตามความ
เข้าใจตามความเข้าใจของตนเอง    

  2.4 การตั้งค าถาม การตอบค าถาม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน   
  2.5 ผู้สอนสาธิตการฟ้อน และผู้เรียนปฏิบัติตาม            
  2.6 ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท       

  2.7 ให้ผู้เรียนปฏิบัติให้ผู้สอนดู    

  2.8 ผู้สอนประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

  1.  แผนบริหารการสอน   

 2. เอกสารน าเสนอ Power Point           

 3. เอกสารประกอบการสอน        

 4. ใบงานค าถามรายบุคคล   

 5. เครื่องเสียง               
 6.  แผ่นซีดีเพลงประกอบการสอน 
 

การวัดผลและประเมินผล                      

  

การวัดผล     

1.  คะแนนระหว่างภาค 60%  

 1.1 การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 20%    

  1.2 การฝึกปฏิบัติ             30%         

 1.3 แบบฝึกหัดท้ายบท                                                 10% 

2.  คะแนนปลายภาค 40%                                              

 2.1 การน าเสนอ            20%      

 2.2 รูปเล่มรายงาน                               20% 

                                                           

 รวม                100% 
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การประเมินผล    
 

ระดับคะแนน เกรด ค่าระดับคะแนน ความหมายของผลการ
เรียน 

80-100 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
0-49 

A 
B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0.0 

ดีเยี่ยม 
ดีมาก 

ดี 
ดีพอใช้ 
พอใช้ 
อ่อน 

อ่อนมาก 
ตก 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
 

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน 
 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
  1. ความหมายเอกลักษณ์ 

 2. วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 

 2.1 ความหมายวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 

  2.2 ประเภทวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  

  2.3 กลุ่มวัฒนธรรมในภาคอีสาน 

  2.4 วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสานในปัจจุบัน 

 3. เอกลักษณ์นาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน 

  3.1 ความหมายนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน 

 3.2 ลักษณะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 

 3.3  อัตลักษณ์การฟ้อนอีสาน 

 3.4 ลักษณะท่าฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน 

 3.5 คุณค่าของการฟ้อน 

 4. การเผยแพร่เอกลักษณ์การฟ้อนอีสาน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม       
หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ                                                     

 1.   มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายความหมายเอกลักษณ์ได้    

 2.   เข้าใจและอธิบายถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานได้     

 3.   มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายความหมายวัฒนธรรมได้    

 4.  เข้าใจและอธิบายประเภทของวัฒนธรรมได้     

 5.  มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายกลุ่มวัฒนธรรมในภาคอีสานได้                                      
  6.   เข้าใจและอธิบายเอกลักษณ์นาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน ความหมายนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน 
ลักษณะนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน อัตลักษณ์การฟ้อนอีสาน คุณค่าการฟ้อนอีสาน และลักษณะท่าฟ้อนที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสานได้ 
  7. เผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสานได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการสอนประจ าบท    
วิธีสอน  

 1. วิธีสอบแบบบรรยาย Power Point 

 2. วิธีสอนแบบอธิบาย 

 3. วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
          กิจกรรมการสอนประจ าบท 

 1. นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจกับค าอธิบายรายวิชา  
 2.  นักศึกษารับฟังบรรยาย สรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power Point พร้อมตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 3.   นักศึกษาศึกษาเนื้อหา “เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน” จากเอกสารประกอบการสอน 

 4. นักศึ กษาร่ วมกันอภิปรายสรุ ป เนื้ อหาส าคัญ เกี่ ย วกับ เอกลั ก ษณ์ด้ านภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเป็นกลุ่มย่อย  

 5. นักศึกษารับชมวีดีทัศน์“เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน”  

 6. นักศึกษาในแต่ละกลุ่มน าเสนอหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  

 7. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งในสัปดาห์ถัดไป 

 8. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน     
 1.   เอกสารประกอบการเรียนการสอน “เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน”                                       

2.   Microsoft Power Point   
 3.   วีดิทัศน์เรื่องเอกลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน 
 

การวัดผลและประเมิน 

  1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2. สังเกตจากการตอบค าถาม 
 3. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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บทท่ี 1 
 

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน 
 
 

ประเทศไทยแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกันไป จากภูมิภาคสามารถแบ่งพ้ืนที่           
การปกครองออกเป็นหลายส่วน  โดยก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ตามเขตการปกครอง ซึ่งเน้นถึงลักษณะ
ทางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพ้ืนที่นั้นๆ หรือเรียกว่า 
“ท้องถิ่น” เราจะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลใดอยู่ในภูมิภาคใด สิ่งเหล่านี้ เราสามารถดูได้จากวัฒนธรรม
และประเพณี เช่น ภาษาและวรรณกรรม การแต่งกาย อาหาร ความเชื่อ ศิลปะการแสดงประจ าท้องถิ่น 
ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวบ่งชี้ได้ การที่มนุษย์เรายึดถือแนวปฏิบัติและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น แม้บางภูมิภาคอาจจะวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันบ้าง แต่ก็สามารถแยกเฉพาะ
ได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นใด  

 

ความหมายของค าว่า “เอกลักษณ์”      

 สุพัตรา สุภาพ (2518: 1) ได้ให้ความหมายเอกลักษณ์ คือ สิ่งที่ท าให้รู้อะไรเป็นตัวหนึ่ง หรือ
อันหนึ่ง ไม่ใช่ตัวอ่ืนหรืออันอ่ืน ถ้าเป็นบุคคลก็มีภายนอก ได้แก่ รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง เสื้อผ้าที่
สวม น้ าเสียง รสนิยมต่างๆ และวิธีแสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพ เช่น เร่าร้อนที่จะแสดงความเห็นหรือชอบ
เก็บความนึกคิดไว้แต่ผู้อื่น หรือปรากฏแก่ผู้อื่นอย่างชัดเจน  

ค าว่า “เอกลักษณ์” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
(2556: 1432) ว่า ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน  

สรุปได้ว่า เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่มีความชัดเจนท าให้รู้ถึงตัวตนของสิ่งๆ นั้น               
ถ้ามนุษย์เราก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น  ตา จมูก ปาก หรือการแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น            
การแต่งกายของชาวภูไท จังหวัดกาฬสินธุ์ และชาวภูไท จังหวัดสกลนครก็จะมีลักษณะเฉพาะเป็น
เอกลักษณ์ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ชัดเจน เช่น การสวมผ้าสไบ ผ้าถุง ก็จะมีลายผ้าหรือการสวมใส่ที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นได้         
เช่นภาคอีสานมีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อีสานเหนือกับอีสานใต้ วัฒนธรรมทางด้านภาษาก็จะมี
เอกลักษณ์ที่ชัดเจน หากพูดออกมาก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นส าเนียงภาษาของคือ อีสานเหนือกับอีสานใต้
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วัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน         
 

1. ความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
 ทุกสังคมต้องมีวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น ซึ่งวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น มีความหมายดังนี้ 
 นิคม  มูสิกะคามะ (2545: 4) ได้ให้ความหมายวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคนเกิดจากกระบวนการ
อันซับซ้อนทางสังคมหรือกลุ่มชน โดยรวมเอามิติทางด้านจิตใจ วัตถุ ภูมิปัญญาและอารมณ์เข้าใจ
ด้วยกัน จนเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของสังคมนั้น มิใช่เพียงเรื่องของศิลปะและวรรณกรรมหากหมาย
รวมถึงรูปแบบวิถีชีวิต สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ระบบค่านิยม ตลอดจนขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี และความเชื่อต่างๆ 

 ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ (2542: 1) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็น
สมบัติของชนในชาติ ซึ่งสืบทอดเป็นมรดกและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาติ ชาติใด ประเทศใด 
หากวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีเสื่อมสลาย จะคงอยู่ความเป็นชาติอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่ได้ 
ชาติไทยนั้นแม้ว่า จะมีอิทธิพลต่างชาติแพร่เข้ามาก็ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่เป็น
พ้ืนฐานอยู่ได้ เพราะเรามีศาสนาเป็นหลักในกาด ารงชีวิต และเป็นแบบอย่างของขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่งดงามยากที่ชนชาติอื่นจะเทียมได้ประกอบกับชนชาติไทยเป็นชาติที่รักความสงบ รัก
สันติภาพมีจิตใจร่าเริงเบิกบาน เพราะฉะนั้นการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมจึงมีความวิจิตรพิสดาร
อ่อนช้อยและแฝงไว้ด้วยความสนุกสนาน โดยเฉพาะศิลปะแขนงพ้ืนบ้านของแต่ละท้องถิ่น จะสื่อถึง
เอกลักษณ์ประจ าถิ่นได้อย่างชัดเจน 

 สรุปได้ว่า วัฒนธรรม คือ การยึดถือสิ่งที่ดีงามแล้วน ามาปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมจนเป็นวิถีชีวิต ซึ่งคนในสังคมมีความเข้าใจตรงกันว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหน
ไม่ดี ควรน ามาปฏิบัติหรือน ามาใช้หรือไม่ การยึดถือปฏิบัติสิ่งที่ดี หรือที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” ช่วยให้
สังคมอยู่อย่างสงบสุข หากสังคมขาดวัฒนธรรมก็เป็นสาเหตุที่ท าให้สังคมไม่น่าอยู่หรือไม่สงบสุข 

 

 2. ประเภทของวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน      
  วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานแบ่งเป็นหลายประเภท องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2547: 2) ได้แบ่งวัฒนธรรม
ออกเป็น 5 สาขา ดังนี้  
 2.1 สาขาศิลปะ (The Arts) ได้แก่ ภาษา วรรณคดี ฟ้อนร า วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม 
 2.2 สาขามนุษย์ศาสตร์ (The Humanities) ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ปรัชญา 
ค่านิยมในสังคม 
 2.3 สาขากีฬาและนันทนาการ (The Sport and Recreation) ได้แก่ การละเล่นมวยไทย 
ฟันดาบสองมือ กระบี่กระบอง 



9 

 

 2.4 สาขาช่างฝีมือ (The Practical Craft) ได้แก่ การเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก การทอผ้า 
การจักสาน การท าเครื่องเขิน เครื่องทอง เครื่องปั้นดินเผา 
 2.5 สาขาคหกรรมศิลป์ (Domestic Arts) ได้แก่ ความรู้เรื่องอาหาร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 
ความรู้เรื่องบ้าน เรื่องผ้า การต้อนรับแขก มารยาทในการกินอยู่ ความรู้ในการดูแลเด็ก การแก้ปัญหา          
ในครอบครัว 
   สรุปได้ว่าวัฒนธรรมประเภทต่างๆของวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ปรากฏในสังคม
อีสาน ทั้งด้านอาชีพ ศิลปะการแสดง ประเพณีรวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิต 

3. กลุ่มวัฒนธรรมในภาคอีสาน       
   วัฒนธรรมในภาคอีสานมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากภาคอีสานมีอาณาเขตติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นเหตุให้ได้รับวัฒนธรรมใกล้เคียง ดังที่ สุวิไล  เปรมศรีรัตน์ และคณะ (อ้างถึงใน 
เครือจิต  ศรีบุญนาค, 2554: 58) ได้กล่าวไว้ว่า พ้ืนที่ในภาคอีสานครอบคลุม 19 จังหวัด หรือ 1 ใน 3 
ของประเทศ พ้ืนที่ “ที่ราบสูงโคราช” ที่มีอารยธรรมมาแต่โบราณ เห็นได้จากการพบโครงกระดูกที่
บ ้านธารปราสาท จ ังหว ัดนครราชสีมา  และแอ่งสกลนคร พบเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี พบศิลาจารึกภาษามอญและเขมร รวมทั้งสิ่งก่อสร้างใน
อารยธรรมขอมเป็นจ านวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 73 หรือประมาณ 13 ล้านคน พูดภาษาลาว
อีสาน ซึ่งเป็นภาษากลางของภาคอีสาน โดยพบพูดใน 19 จังหวัด แต่พูดหนาแน่นในเขตภาคอีสาน
ตอนบน ในขณะเดียวกันมีคนพูดภาษาอ่ืนๆ กว่า 20 ภาษา พ้ืนที่ภาคอีสาน แบ่งออกเป็นอีสานตอนบน
หรืออีสานเหนือ เป็นกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง และอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มวัฒนธรรมเขมร-ส่วย เป็นกลุ่ม
ที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร คือ กลุ่มออสโรเอเชียติกเป็นสวนใหญ่ โดยมีผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยมาก
ว่า 1 ล้าน 4 แสนคน หรือประมาณร้อยละ 13 กระจายตัวอยู่ใน 8 จังหวัด ในภาคอีสาน มีผู้พูดภาษา
เขมรหนาแน่น ในเขตจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ และพูดภาษากูยกว่า 4 แสนคน หรือร้อย
กว่าร้อยละ 2 พบใน 9 จังหวัด ภาษาเหล่านี้บางส่วนมีประวัติอพยพ มาจากฝั่งลาว แต่จ านวนมาก
น่าจะเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของพ้ืนที่นี้ ซึ่งมีดินแดนต่อเนื่องกับประเทศกัมพูชา  สายภาษาและวัฒนธรรม
เป็นภาษาและวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องกับประเทศกัมพูชา สายภาษาและวัฒนธรรม เป็นภาษาและ
วัฒนธรรมที่ต่อเนื่องกันข่ามพรมแดนประเทศ  เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนันในอดีตกาล  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (2554: 116-118) ภาคอีสานสามารถแบ่งกลุ่ม            
ชาวอีสานได้ 2 กลุ่ม  คือ  

 1. ภาคอีสานตอนบน รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมส่วนใหญ่ มีลักษณะคล้ายๆ กับ          
เพ่ือนบ้านของไทย คือ จากสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว อาทิ ด้านการพูด ด้านการแต่งกาย 
ด้านการละเล่น  ด้านอาหาร ตลอดทั้งด้านประเพณีด้านศาสนา และด้านพิธีกรรม เป็นต้น  

 2. ภาคอีสานตอนล่าง รับอิทธิพลวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆ กับเพ่ือนบ้าน
ของไทย คือ ราชอาณาจักรกัมพูชาหรือขอม วัฒนธรรมต่างๆ ด้านการพูด ด้านการแต่งกาย ด้าน
การละเล่น ด้านอาหาร แนวทางปฏิบัติ ตลอดด้านประเพณี ด้านศาสนาและด้านพิธีกรรม เป็นต้น                                          
 ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม ศาสนาและรูปแบบ
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การด าเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลาย
เชื้อชาติและมีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียงจนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมขึ้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม         
และวัฒนธรรมต่างๆ ก็มีความแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นและแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆ ของไทย
อย่างเห็นได้ชัด ทั้งวัฒนธรรมด้านการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งเราสามารถ
สังเกตรูปแบบวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอีสานผ่านทางประเพณีต่างๆ ที่ชาวอีสานจัดขึ้น ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี      

  วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นจัดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวอีสาน นอกจากกลุ่มดังกล่าว
ที่กล่าวมาแล้ว การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนับเป็นศูนย์รวมชาวอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ได้แก่ 

 1. การเคารพในพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ทางศาสนาที่มีความผูกพัน
กับชาวลาวในอดีตภาคอีสานทั้งในเขตอีสานเหนือและอีสานใต้  จึงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ          
ชาวอีสาน  

 2. การเคารพสักการะพระปรางค์และปราสาทต่างๆ อันเป็นศิลปะของขอมที่ปรากฏ               
ในบริเวณอีสานใต้ แสดงถึงความผูกพันกับดินแดนของกัมพูชาในประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทหินพิมาย 
ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นต้น 

 3. การเคารพสักการบูชาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  หรือย่าโม ที่หน้าประตู เมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

4. วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสานในปัจจุบัน  

 วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสานในปัจจุบันที่ยังยึดปฏิบัติสืบทอดกันมาในแต่ละด้านยัง
ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นอีสาน ดังที่ สิทธิ มาลัยวงษ์ (ม.ป.ป.: 180-182) ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมในท้องถิ่น
อีสานไว้ว่า โบราณวัตถุและโบราณสถาน โบราณวัตถุซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั่วโลก จากเหตุการณ์ซึ่ง
ประชาชนไทยได้ขอคืนศิลาสลักทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์  จากพิพิธภัณฑ์  ซิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลับคืนมาที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผลดีในการอนุรักษ์ศิลปะเขมรให้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี พ.ศ. 2537 ประเทศได้น าเสนอโบราณศิลปะเขมรซึ่ง
ประกอบด้วยปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินเมืองต่ า ปราสาทเขาพนมรุ้ง เพ่ือขอจดทะเบียนเป็น
มรดกโลกในช่วงเวลาที่กัมพูชาอยู่ในภาวะสงคราม โบราณสถานแบบศิลปะเขมรได้รับการยกย่อง            
ให้มีคุณค่าทางศิลปกรรมและปัตยกรรม ดังนั้น ภาคอีสานจึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทางศิลปะแบบเขมร 
ความเกี่ยวข้องความเจริญในอาณาจักรเขมรในสมัยพุทธศตวรรษท่ี 11 -12  หากโบราณสถานซึ่งเป็น 
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ศิลปะเขมรดังกล่าวนี้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว อีสานได้กลายเป็นแหล่งมรดกโลก         
ที่ส าคัญ 

 ขนบธรรมเนียมประเพณีและการด ารงชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสานในด้าน          
การด ารงชีวิตส าหรับยุคปัจจุบัน ปรากฏเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในด้านภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย 
เครื่องประดับตลอดจนการเคารพนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและพระพุทธศาสนา 
 อาหาร อาหารอีสานในยุคปัจจุบันเป็นอาหารที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะส้มต า
เป็นอาหารที่จ าหน่ายทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมจัดน าหน่ายในระดับหรูหรา 
 เครื่องแต่งกาย ชาวอีสานมีความสามารถในด้านการทอผ้าไหมมาเป็นเวลาช้านาน 
ภายหลังเมื่อได้รับกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถในการสนับสนุนการทอผ้าไหมที่มี
คุณภาพ ดังปรากฏในผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าทอพ้ืนเมืองลายขิด ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดและเป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม รวมทั้งการทอผ้าไหมของชาวภูไท 
จังหวัดสกลนคร และนครพนม นอกจากนี้ในพ้ืนที่ทางอีสานใต้ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมไทยที่ส าคัญของภูมิภาคนี้อีกแหล่งหนึ่ง 
 นอกเหนือจากผ้าไหมแล้ว เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการแต่งกายได้รับความนิยมจาก           
ชาวภาคอ่ืนและชาวต่างประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ การผลิตเครื่องประดับเงิน ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
โดยได้รับอิทธิพลจากบรรพบุรุษ เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมภาคอีสานใต้ที่ส าคัญนอกจากเครื่องเงิน
แล้วเครื่องปั้นดินเผาของอ าเภอด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
เช่นกัน 
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ภาพประกอบที่ 1.1 ผ้าทอพ้ืนเมืองลายขิด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(ที่มา: นริศรา ศรีสุพล) 

 การเคารพนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการจรรโลงพระพุทธศาสนา ชาวอีสานเป็นภูมิภาคหนึ่ง 
ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นับตั้งแต่การนมัสการพระธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม การเคารพย่าโมซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอีสานที่กล่าวว่า ลูกอีสานหลานย่าโม        
ในด้านการจรรโลงพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ทางด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน         
ที่ประชาชนทั่วไป เรียกว่าพระอาจารย์ หลวงปู่ ล้วนแล้วแต่เป็นชาวอีสาน และได้ปฏิบัติธรรมในพ้ืนที่
แห่งนี้ จนได้รับการยกย่องให้เป็นพระอริยบุคคล ดังนั้นภาคอีสานจึงมีเอกลักษณ์ทางด้านการนับถือ
พระพุทธศาสนาในการยกย่องพระสงฆ์ที่เจริญทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน รวมถึงพระสงฆ์ที่มีวัตถุมงคล
อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในยุคปัจจุบันตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ดังปรากฏการณ์
นับถือวัตถุมงคลของพระญาณเถรวิทยาหรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
 ประชาชนในภาคอีสาน เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านประชาชนของภาคอีสาน 
ในยุคปัจจุบัน หากกล่าวถึงผู้ชาย แรงงานชายไทยภาคอีสานเป็นแรงงานที่มีความส าคัญสูงสุดของ
ประเทศไทย รวมถึงการขายแรงงานในต่างประเทศ ความอดทนในการท างานเป็นเอกลักษณ์ของคน
ในท้องถิ่นแห่งนี้ ในกลุ่มแรงงานหญิงเป็นกลุ่มท างานในโรงงาน หรือโดยทั่วไปเรียกว่า สาวฉันทนา 
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แรงงานจากภาคอีสาน มีความส าคัญยิ่งในงานบริการทุกๆ ด้านในเขตเมือง ชาวอีสานทั้งชายและหญิง
ในชนบท จะมีเอกลักษณ์ในการด ารงชีวิตที่นิยมตั้งถิ่นฐานชั่วคราว เพ่ือไปประกอบอาชีพในเขตเมือง
เมื่อถึงฤดูท านา จึงกลับมายังภูมิล าเนาเดิม 

 ภาษาถิ่นอีสาน ในปัจจุบัน เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอีสานมีความโดดเด่นในการถูกน าไปใช้
ในกลุ่มคนภาคอ่ืน ภาษาอีสานได้น าไปใช้ในการแต่งเพลง การแสดงในรายการทางโทรทัศน์  ซึ่งได้รับ
ความนิยมจากคนไทยทุกภูมิภาค  
 นอกจากนี้ พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ (2553: 80) ได้กล่าวถึงภาษาไว้ว่า ภาษาเป็นเอกลักษณ์
ส าคัญอันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมประจ าชาติ รูปพยัญชนะ การเขียน การอ่าน การพูด ของแต่ละชนชาติ          
ล้วนแตกต่างกัน ซึ่งก่อเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างไว้ ภาษาประจ าชาติไทยเป็นภาษาหนึ่ง          
ที่ก่อก าเนิดมาเป็นระยะเวลานานนับเนื่องจากในสมัยสุโขทัย แต่เมื่อภาษาไทยเดินผ่านกาลเวลาและ
พัฒนาการทางสังคม ตลอดจนการรับวัฒนธรรมจากต่างแดน สิ่งเหล่านี้  ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การแปรเปลี่ยนไปขอภาษาไทย ดังนั้นคนไทยตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยของตนเองว่า มีความเหมาะสม
เพียงใด เพ่ือที่เราจะได้มีภาษาที่งดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอยู่คู่ชาติไทยสืบไป ภูมิปัญญาด้านภาษา
และวรรณกรรมของภาคอีสานมีมากมาย เช่น นิทานพ้ืนบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน ปริศนาค าทาย ตลอดจน
บทสวดในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ฯลฯ ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง วรรณกรรมที่โดดเด่นของภาคอีสาน ดังต่อไปนี้  
ผญาสุภาษิต คือ ผญาที่นักปราชญ์โบราณแต่งขึ้น  เพื่อให้เป็นคติสอนใจให้ผู้คนน าไปเป็นแนวทาง  
ในการด าเนินชีวิตจะเห็นได้ว่า คนอีสานจากอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถด ารงความเป็นหมู่กลุ่ม ความเป็น
ญาติพ่ีน้อง มีการช่วยเหลือเอ้ืออาทร แบ่งปัน เฉลี่ยเจือจาน  มีน้ าใจที่ดีงามต่อกัน ส่วนใหญ่จะอาศัย
แนวค าสอนจากผญาสุภาษิต ซึ่งแทรกปนอยู่ในวรรณคดีอีสานบ้าง นิทานพื้นบ้านบ้าง เป็นคติ        
ในการด าเนินชีวิต ผญาสุภาษิตของชาวอีสานมีหลายหมวดหมู่    

 สรุปได้ว่า วัฒนธรรมที่ยังปรากฏในท้องถิ่นอีสาน คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและการ
ด ารงชีวิต เครื่องแต่งกาย อาหาร และภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถิ่น ภาษาอีสานแบ่งออกได้เป็นหลายภาษา นอกจากนี้ ยังมีผญาที่เป็นภาษาอีสานเป็นการพูดที่มา
จากภูมิปัญญา ในการพูดผญาต้องมีความฉลาดสามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาได้ด้วย เช่น ในสมัย
โบราณการจีบสาวของหนุ่มชาวอีสานจะใช้ผญาผญาในการเกี้ยวพาราสี หญิงสาวก็จะโต้ตอบด้วย
ค าผญาเช่นกัน ถือได้ว่าเป็นการเล่นสาวแบบต้องใช้ปัญญา ผญาแต่ละหมดหมู่มีคติค าสอนไว้ด้วย 

 

เอกลักษณ์นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน   
      

 ศิลปะการแสดงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ ซึ่งศิลปะการแสดง
ท้องถิ่นอีสาน เช่น การฟ้อนชุดต่างๆ เช่น ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ ฟ้อนสาวนารี         
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ศรีอีสาน  โดยการฟ้อนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยที่ผู้ชมสามารถบอกได้ว่าเป็นการแสดงพ้ืนบ้าน
ของภาคใด 
 

     1. ความหมายนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน  
 นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเป็นวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
 ปัทมา ชาญสุวรรณ (2542: 1) กล่าวไว้ว่า ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านแต่ละภูมิภาค สามารถ
บ่งบอกถึงกลุ่มหรือชาติพันธุ์ได้ เพราะแต่ละกลุ่มชนหรือแต่ละเผ่าพันธุ์ก็จะมีศิลปะการแสดงที่แตกต่าง
กันไป ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี คติความเชื่อ 
ตลอดจนการด ารงชีวิต 

 พจน์มาลย์ สมรรคบุตร (2538: 41) กล่าวถึง ลีลาการฟ้อนของชาวอีสานว่า ในการแสดง
เซิ้งต่างๆ ของอีสานนั้น มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งสามารถจะทราบได้จากการบรรเลงลายเพลงต่างๆ 
ของเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองต่างๆ ของดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน อันประกอบด้วย แคน โหวด กลอง ไหซอง 
สะไน กั๊บแก๊บ ซอพ้ืนเมือง หืน ปี่กู่แคน เป็นต้น  

 ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ (2532: 86) กล่าวว่า การฟ้อนร าของภาคอีสานนั้นมีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นที่เมื่อได้ชมการแสดงผู้ดูสามารถจ าแนกได้ทันทีว่า การแสดงชุดนั้นเป็นการแสดงของภาค
อีสาน ที่ผู้ดูแลหรือผู้ชมทราบได้นั้นมีข้อสงสัยการแสดงของภาคอีสานได้หลายประการคือ ท่วงท านอง 
จังหวะ ลีลา การแต่งกาย เครื่องดนตรี ภาษา เป็นต้น 

 สรุปได้ว่า ศิลปะการแสดงการแสดงพ้ืนเมืองของชาวอีสานนั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะ           
ตามท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ประเพณี การแสดงท้องถิ่นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ได้ คือ 
องค์ประกอบของการแสดง เช่น เพลง ดนตรี การแต่งกาย ภาษา เป็นต้น 
 

     2. ลักษณะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
 นาฏศิลป์พ้ืนบ้านมีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน ตามที่ รัตนา 
มณีสิน (2540: 74-80) ได้ก าหนดลักษณะนาฏศิลป์พื้นบ้านดังนี้ 
 2.1 นาฏศิลป์พ้ืนบ้านมักจะถ่ายทอดกันมาโดยการสังเกต จดจ า เลียนแบบการบอกเล่า
กล่าวสอนโดยที่มิได้มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือต าราต่างๆ   
 2.2 นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน มักมีความเรียบง่าย และมีอิสระในการแสดงออก ผู้ฟ้อนร า
สามารถที่จะสร้างสรรค์พลิกแพลงท่วงท่าลีลาการเคลื่อนไหวออกไปได้หลายทาง มิได้มีท่าแม่บทเป็น
หลักแบบนาฏศิลป์ ที่เป็นแบบแผนอย่างของราชส านักหรือของกรมศิลปากรแต่มีลีลาที่งดงาม 
สอดคล้องกับท่วงท านองเพลงพื้นบ้านและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ ที่ท าให้
สามารถบอกได้ว่า เป็นนาฏศิลป์หรือการฟ้อนร าของท้องถิ่นใด   
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 2.3 รูปแบบท่าทางของนาฏศิลป์พ้ืนบ้านในยุคหลังต่อมาได้ถูกก าหนดแบบแผน โดยผู้รู้ 
หรือได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของส่วนกลาง (เมืองหลวง) ท าให้แปรเปลี่ยนจากความเรียบง่ายหรือ
ลักษณะเสรีไปสู่ท่วงท่าที่เป็นแบบแผนมากขึ้น ดังเห็นได้จากในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การที่ครูนาฏศิลป์ 
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ น าลักษณะการฟ้อนของชาวบ้านไปประยุกต์ใหม่ ให้มีลีลางดงาม เป็นขั้นตอน
ขึ้นและกลายเป็นแบบแผนที่ชาวบ้านน าแบบอย่างมาปรับปรุงลีลาการฟ้อนของตนให้เป็นตามแบบ
แผนตามไปด้วย เป็นต้น 

 2.4 ก าเนิดของนาฏศิลป์พ้ืนบ้านแต่ดั้งเดิมมักจะเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมอ่ืน เช่น ปรากฏใน
พิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ ประเพณีบางอย่างมิได้มีจุดประสงค์มุ่งความบันเทิงเป็นส าคัญมาแต่แรก เช่น 
การฟ้อนผีมดมาจากพิธีกรรมบูชาผีปู่ย่าหรือผีบรรพบุรุษ เป็นต้น การศึกษานาฏศิลป์พ้ืนบ้านจึงต้องรู้ถึง
ประวัติความเป็นมาหรือจุดมุ่งหมายแต่เดิมตลอดจนพัฒนาการที่แปรเปลี่ยนมาสู่รูปแบบในยุคปัจจุบัน
ด้วย  
 นอกจากนี้ จิณห์จุฑา  สุวรรณคัมภีระ (2553: 1) ได้กล่าวว่า การแสดงพ้ืนเมืองภาคอีสาน 
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ๆ คือ กลุ่มอีสานเหนือและอีสานใต้ ซึ่งอีสานเหนือได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะของลาว มักเรียกการละเล่นว่า เซิ้ง ฟ้อน และหมอล า เช่น เซิ้งกระติ๊บข้าว เซิ้งโปงลาง           
เซิ้งแหย่ไข่มดแดง  ฟ้อนภูไท เซิ้งสวิง เซิ้งบ้องไฟ เซิ้งกะหยัง เซิ้งตังหวาย เป็นต้น ส่วนกลุ่มอีสานใต้ 
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร มีการละเล่นที่เรียกว่า เรือม หรือ เร็อม เช่น เรืมอันเร หรือร ากระทบสาก 
เรือมกระน็อบติง ต็อง หรือระบ าตั๊กแตนต าข้าว วงดนตรีที่ใช้บรรเลงคือวงมโหรีอีสานใต้ มีเครื่อง
ดนตรี เช่น ซอด้วง ซอกันตรึม กลองกันตรึม พิณ ระนาดเอกไม้ ปี่สไน กลองร ามะนา และเครื่อง
ประกอบจังหวะ และเครื่องดนตรีของกลุ่มอีสานเหนือ ใช้ดนตรี เช่น แคน พิณ ซอ กลองยาวอีสาน 
โปงลาง โหวด ฉิ่ง แสบ ฆ้อง กรับและไห 

 นอกจากภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องดนตรี ซึ่งเกิดจากผสมผสานทางวัฒนธรรมของ
ชาวบ้าน ยังได้มีแนวคิดในการรวมเครื่องดนตรีที่สามารถน ามาเล่นรวมกัน เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน
เร้าใจยิ่งขึ้น ไหเป็นเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่ง ที่ได้มีการน ามาทดลองใช้เสียงเล่นเข้ากับเครื่องดนตรีอ่ืน
ด้วย ปัจจุบันรวมวงดนตรีพื้นบ้านอีสานเหนือที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนิยมน าไปแสดงในงานต่างๆ 
โดยใช้ชื่อว่า “วงโปงลาง” ซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สร้างความเป็น
เอกลักษณ์ให้แก่ภาคอีสานของประเทศไทย 

 สรุปได้ว่า ลักษณะนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนาฏศิลป์อีสานเหนือ และ
นาฏศิลป์อีสานใต้ ซึ่งนาฏศิลป์อีสานใต้รับอิทธิพลจากเขมร ส่วนนาฏศิลป์อีสานเหนือมีลักษณะคล้าย
ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ประเทศลาว ลักษณะการแสดงจะเป็นเซิ้งและฟ้อน นอกจากนี้ การแสดงโปงลาง
ก็เป็นศิลปะการแสดงที่สื่อถึงเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นอีสานอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานอีกด้วย         
การแสดงพ้ืนบ้านอีสานแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์การแสดงไปเฉพาะตัว โดยนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสานเหนือ 
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ได้แก่ ฟ้อนบายศรี เซิ้งบั้งไฟ ฟ้อนภูไทสกล ฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์ นาฏศิลป์อีสานใต้ เช่น กระโน๊บติงตอง   
ร าแกลมอ ฟ้อนแต่ละชุดมีองค์ประกอบการแสดงที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมา การแต่งกาย ดนตรี 
โอกาสที่ใช้ในการแสดง เนื้อร้อง ลักษณะการละเล่น หรือการแสดงทุกชุด 
 

 3. อัตลักษณ์การฟ้อนอีสาน 
  การฟ้อนอีสานมีอัตลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ตามที่เครือจิต ศรีบุญนาค (2554: 318-319) 
ได้กล่าวถึง การฟ้อนและการละเล่นพ้ืนบ้านอีสาน มีอัตลักษณ์เฉพาะในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 3.1 ท่วงท านองดนตรี จังหวะลีลา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นตามกลุ่มวัฒนธรรม ส่วนใหญ่
จะเน้นให้เกิดความสุกสนานเร้าใจ 

 3.2 การแต่งกายของผู้แสดง ทั ้งนักแสดงหญิงและนักแสดงชาย จะมีการแต่งกาย
เด่นชัดตามกลุ่มวัฒนธรรม เช่น กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง ผู้หญิงจะนุ่งซิ่นมัดหมี่สั้นครึ่งน่อง สวมเสื้อ
แขนกระบอกห่มผ้าสไปด้วยผ้าขิดหรือผ้าแพรวา ผมเกล้ามวยทัดดอกไม้ ฝ่ายชายจะสวมเสื้อม่อฮ่อม 
นุ่งโสร่งมีผ้าขาวม้าคาดเอว กลุ่มวัฒนธรรมเขมร - ส่วย ผู้หญิงจะนุ่งซิ่นมัดหมี่ สวมเสื้อแขนกระบอก 
ห่มผ้าสไบด้วยผ้าโฉนดเลิกหรือส่วยเรียกว่า แก้บ ลาวเรียกผ้าเหยียบ ผมเกล้ามวยทัดดอกไม้ ผู้ชาย          
จะสวมเสื้อคอกลมหรือเสื้อเชิ้ตแขนยาว นุ่งโสร่งมีผ้าสไบหรือผ้าขาวม้าคาดเอว  
 3.3 ใช้ดนตรีพ้ืนบ้านบรรเลงประกอบการฟ้อน เครื่องดนตรี มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของกลุ่มวัฒนธรรม เช่น กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง จะมีเครื่องดนตรีหลัก คือ แคน พิณ ซอ 
โปงลาง โหวด ไหซอง กลองตุ้ม กลุ่มวัฒนธรรมเขมร-ส่วย มีกลองกันตรึม ซอกันตรึม (ตรัว) 
 3.4 ค าร้องเป็นภาษาอีสาน เป็นภาษาเฉพาะถิ่นที ่มีส าเนียงที ่แตกต่างตามกลุ ่ม
วัฒนธรรม ทั้งเขมร ส่วย ลาว ที่ชี้ชัดว่าเป็นการแสดงของภาคอีสาน 

 3.5 มีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณ และสิ่งเร้นรับเหนือธรรมชาติ เชื่อว่าวิญญาณ หรือ           
ผีจะให้คุณหรือโทษได้ถ้าท าให้ไม่พอใจ จึงต้องมีพิธีไหว้ครูหรือเซ่นไหว้ก่อนเริ่มการแสดงทุกครั้ง 
 3.6 การฟ้อน เน้นลีลาจังหวะของมือ และเท้าเป็นหลัก 

 3.7 การฟ้อน ส่วนใหญ่จะฟ้อนเป็นหมู่ อ้อมเป็นวงรอบเครื่องบูชาหรือเครื่องเซ่นหรือ
เครื่องเล่น ไม่นิยมร าเดี่ยว 

 3.8 การฟ้อนบางอย่างได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศใกล้เคียงมาปรับใช้ให้
กลมกลืนกับวัฒนธรรมพื้นบ้านจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของตน 
 

        4. ลักษณะท่าฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน 
 ลักษณะท่าฟ้อนของท้องถิ่นอีสาน ส่วนมากจะมีลักษณะที่เป็นท่าอิสระสังเกตได้จาก         
การฟ้อนหรือการเซิ้งตามขบวนแห่การออกลีลาท่าฟ้อน  พีรพงศ์  เสนไสย (254: 76-77) ได้สรุปลักษณะเด่น
ของท่าฟ้อน ดังนี้ 
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  4.1 ลักษณะมือ 

 4.1.1 การจีบนิ้ว นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ไม่จรดกันแบบนาฏศิลป์ 
 4.1.2 การพรมมือหรือการกระดิกนิ้ว นิยมกระดิกนิ้วไปมาตลอดเป็นส่วนใหญ่ใน
ขณะที่ฟ้อน 

 4.1.3 การยกมือ ไม่จ ากัดตายตัวว่า จะยกมือระดับไหนแน่นอน ถึงแม้จะท่าเดียวกัน 
เช่น ท่าฟ้อนจกของฝ่ายชาย และท่าปัดป้องของฝ่ายหญิง 
 4.1.4 การม้วนมือ มีการม้วนมือทั้ง 2 ในลักษณะหมุนมือม้วนพันกัน เช่น ท่าหยิก                         
ไหล่ลายมวย 

 4.1.5 การก ามือ มีการก ามือแบบหลวมๆ เช่น ท่าเลี้ยงผีไท้ ท่าช้างชูงวง ท่าหยิก ไหล่
ลายมวย 

 4.1.6 การปัดป้องมีการใช้มือในลักษณะปัดป้องอวัยวะเพศ ทั ้งส่วนบนและ
ส่วนล่างในท่าฟ้อนเกี้ยว 

 4.2 ลักษณะเท้า                                                                                                                                                                                                                                              
 4.2.1 การเขย่งเท้า มีการเขย่งเท้าโดยใช้ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งแตะพื้นแล้วก้าว
เดิน ในลักษณะเขย่ง เช่น ท่าขาเขย่ง หรือขยับขาเขย่งไปข้างหน้า เช่น ไถนา 
 4.2.2 การก้าวไขว้ นิยมก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไขว้ข้างหน้า และเปิดส้นเท้าหลัง 
  4.3 ลักษณะล าตัว  

 4.3.1 มีการขย่มตัวและเข่าให้เข้ากับจังหวะ ทั้งในลักษณะยืนอยู่กับที่และก้าวเดิน
ในขณะที่ฟ้อน 

 4.3.2 การเอนตัวไม่นิยมยืดล าตัวตั้งตรงเต็มที่ แต่มีการเอนตัวไปด้านหลังหรือ
โน้มตัวไปด้านหน้า 
 4.4 การเคลื่อนไหว     
 4.4.1 ส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหวท่าทางตลอดเวลาในขณะที่ฟ้อนไม่ท าท่านิ่งหรือ
ท าท่าค้างเหมือนท่าร าของนาฏศิลป์ในบางท่า 
 4.4.2  จะมีการเคลื่อนไหวเท้าโดยก้าวเท้าไปทั้งด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลังสลับกันไป 
หรืออาจจะท าท่าฟ้อนอยู่กับที่ในบางครั้ง ทั้งนี้ไม่จ ากัดตายตัว 

 4.4.3 ท่าฟ้อนจะมีการถอยหนี หลบหลีก และปัดป้องให้พ้นจากการฉวยโอกาส
ลวนลามของฝ่ายชาย 

  ท่าฟ้อนอีสาน เป็นท่าฟ้อนที่มีการใช้สรีระที่อิสระ เช่น การใช้มือที่เป็นท่าปกป้อง
ตัวเองจากฝ่ายชาย จะไม่มีกฎเกณฑ์เหมือนอย่างการร าไทย ท่าฟ้อนอีสานถ้าเป็นการฟ้อนในขบวนแห่ 
เช่น เซิ้งบั้งไฟจะเน้นความสนุกสนาน ไม่ได้ก าหนดท่าให้มีกฎเกณฑ์ จะใช้ท่าฟ้อนที่มาจากอารมณ์
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ข้างในของผู้ฟ้อน หากท่าฟ้อนต้องเน้นความสวยงามหรือความพร้อมเพรียงจะเป็นท่าฟ้อนที่อยู่ใน
ขบวนที่มีผู้ฟ้อนหลายคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 1.2 ท่าฟ้อนอีสาน 

(ที่มา: นริศรา ศรีสุพล) 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1.3 ท่าฟ้อนอีสาน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
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 สรุปได้ว่า ลักษณะท่าฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสานมีลักษณะที่เป็นท่าอิสระ 

และลักษณะมือก็มีความแตกต่างกันกับนาฏศิลป์ไทย เช่น การกระดิกนิ้ว ไม่ปรากฏในนาฏศิลป์ไทย 
ลักษณะเท้า เช่น การเขย่งเท้า ที่สามารถเป็นลักษณะเฉพาะจนเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น 

       5. คุณค่าของการฟ้อนอีสาน                                                                                                                                                                
  การฟ้อนอีสานมีคุณค่าทั้งด้านวัฒนธรรม  สังคม ตามที่ เครือจิต ศรีบุญนาค (2544: 

318-320) กล่าวไว้ว่า การฟ้อนพ้ืนบ้านเป็นวัฒนธรรมของแต่ละสังคม มีรูปแบบและประวัติความ
เป็นมาเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น เป็นสิ่งที่สังคมในแต่ละท้องถิ่นมีการเรียนรู้และถ่ายทอดต่อกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่นลักษณะบางอย่างการฟ้อนพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
และสภาวะแวดล้อม แต่ยังคงค่านิยมและหลักใหญ่ที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการแสดงหรือ การเล่น
พ้ืนบ้านของกลุ่มแต่ละวัฒนธรรมอยู่ เพราะการฟ้อนและการละเล่นพ้ืนบ้าน คือ ระบบสัญลักษณ์ ซึ่ง
ชุมชนในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมร่วมกันคิดร่วมกันสร้าง ฟ้อนและการฟ้อนพ้ืนบ้านของแต่ละกลุ่มจึงแตกต่าง
กัน อาจมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันและบางส่วนที่เหมือนกันเพราะรับวัฒนธรรมมาจากกลุ่มข้างเคียง 
น ามาปรับใช้ให้สอดคล้อง  กับเพลงพ้ืนบ้านเดิมที่มีอยู่ ลักษณะของการฟ้อนและการละเล่นพ้ืนเมือง
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เน้นการปะทะสังสรรค์เป็นหมู่ เป็นกลุ่ม มีบทร้องโต้ตอบด้วยการด้นกลอนสด
ระหว่างชาย-หญิง โดยปฏิภาณไหวพริบที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งภาษา  ลีลา การร้อง
และการแต่งกาย มุ่งเน้นให้ความบันเทิงเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็แทรกค าสอน ให้ความรู้และคุณค่าแก่
ผู้ชมทั้งทางตรงและทางอ้อม การฟ้อนพ้ืนบ้านอีสาน มีคุณค่าทางด้านร่างกาย สังคม วัฒนธรรม และ
ด้านนันทนาการดังนี้ 
 5.1 คุณค่าทางด้านร่างกาย (Physical  Values) เป็นการออกก าลังกายอย่างหนึ่ง เพราะ
นาฏกรรมพ้ืนบ้านเป็นกิจกรรมของการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ล าตัว แขน ขาและมือ 
ให้ประสานเข้ากับจังหวะดนตรี การฝึกหัดนาฏกรรมพ้ืนบ้านจึงเป็นการช่วยปรับปรุงทักษะของ        
การเคลื่อนไหว การทรงตัว ท าให้ได้ออกกล้ามเนื้อ และถ้าฝึกหัดจนเกิดความช านาญก็สามารถควบคุม
อวัยวะทุกส่วนให้ประสานงานกันอย่างกลมกลืน ซึ่งหมายถึงมีสุขภาพแข็งแรง และฟ้อนร าได้             
อย่างสวยงาม  

 5.2 คุณค่าทางสังคม (Social Values) การฟ้อนเป็นกิจกรรมร่วมกันของชุมชน การได้
ร่วมกันฟ้อน เช่น ในงานบุญต่างๆ จะก่อให้เกิดความเป็นมิตร เกิดความรัก ความสามัคคี การรวมกลุ่ม
สร้างพลังในการต่อรองซึ่งส่งผลให้เกิดความสงบสุขในชุมชน 

 5.3 คุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultual Values) นาฏกรรมพื้นบ้านเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม เป็นเครื่องแสดงความเป็นอารยชาติ ชาติใดไม่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตน ชาตินั้นก็จะได้
ชื่อว่า ไม่มีความเจริญเป็นของตนเอง เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างให้เกิด         
ความภาคภูมิใจของชนในชาติ 
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 5.4 คุณค่าทางนันทนาการ (Recreational  Values) นาฏกรรมพ้ืนบ้านจะท าให้ได้รับ
ความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียดของอารมณ์หลังจากเหน็ดเหนื่อยจาก 
การท างานชาวอีสานจึงนิยมจัดให้มีนาฏกกรรมพ้ืนบ้านหรือการละเล่นเพ่ือความสนุกสนาน           
ในงานบุญประเพณีหรือหลังจากการท างานหรือฤดูเก็บเกี่ยว  

 การที่มีภาษา วัฒนธรรม การแต่งกาย เป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นได้
อย่างชัดเจน ถึงแม้จะมีวัฒนธรรมคล้ายเพ่ือนบ้านแต่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น เครื่องดนตรีที่ใช้
ละเล่น แคน โหวด  โปงลาง บ่งบอกได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีของภาคสีสาน การแต่งกายเช่น สวมเสื้อ
ม่อฮ่อม ผ้าขาวม้า ก็บ่งบอกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายของภาคอีสาน 

 สรุปได้ว่า การฟ้อนของภาคอีสานนอกจากจะเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นอีสานแล้ว             
ยังมีคุณค่าทางด้านร่างกาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกก าลังกาย คุณค่าด้านสังคมมีส่วนให้มีส่วนร่วม            
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือการร่วมกิจกรรมกัน และที่ส าคัญยังมีคุณค่าที่สื่อได้ว่าการฟ้อนอีสานเป็น
วัฒนธรรมของประเทศชาติ ส่วนคุณค่าทางนันทนาการช่วยให้ผ่อนคลายจากความตรึงเครียด หลังจาก
การท างาน แต่ปัจจุบันนี้การฟ้อนเพื ่อความบันเทิงเป ็นที ่น ิยมในสังคม ไม่ว ่าจะมีงานมงคล                  
งานเกษียณอายุราชการ รวมทั้งงานศพก็ยังพบว่ามีการฟ้อนในงานดังกล่าว สื่อให้เห็นว่าการฟ้อน           
มีความส าคัญต่อสังคมท้องถิ่นอีสานอย่างมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1.4 ฟ้อนเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(ที่มา: นริศรา ศรีสุพล) 
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การเผยแพร่เอกลักษณ์การฟ้อนอีสาน 
 

การเผยแพร่เอกลักษณ์การฟ้อนอีสาน เป็นการสืบสานเพ่ือให้การฟ้อนอีสานอยู่ต่อไป         
สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543: 17) ได้กล่าวถึงการเผยแพร่เอกลักษณ์ไว้ว่า  นาฎยศิลป์เป็นเอกลักษณ์อย่าง
หนึ่งของชุมชน เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายให้เห็นชัดว่าชุมชนของตนมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น
และแตกต่างไปจากชุมชนอ่ืนอย่างไร ท่าร า เครื่องแต่งกายและดนตรีอันเป็นลักษณะเฉพาะถิ่นนี้เอง
ท าให้คนนั้นถิ่นนั้นๆ ภูมิใจ และมักน าออกแสดงในวาระอันควรในปัจจุบันเมื่อการคมนาคมและการ
สื่อสารทันสมัยการฟ้อนร าเฉพาะถิ่นก็แพร่หลายไปให้คนในท้องถิ่นอ่ืนได้รู้จัก และเห็นว่าเป็นของ
แปลกใหม่น่าสนใจ โดยเฉพาะพวกต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมที่เดินทางมาท่องเที่ยวก็สนใจจะดูสิ่งเหล่านี้ 
หรือในทางตรงกันข้ามเจ้าของวัฒนธรรมนั้น ส่งนาฏยศิลป์ออกไปเผยแพร่ในต่างแดนให้คนต่างแดน
รู้จักชุมชนหรือประเทศของตนบ้าง การแสดงเช่นนี้ มักเข้าใจกันในรูปของนาฏยศิลป์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว แต่ด้วยเหตุที่คนดูเป็นคนต่างวัฒนธรรม ไม่เข้าใจภาษา ดนตรี พิธีกรรม และความหมาย
ของการแสดงนั้น มากนักและไม่มีเวลาที่จะดูอย่างเต็มที่ การแสดงจึงต้องปรับปรุง ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  ดังนั้นการแสดงเช่นนี้มักมีการปรับปรุงให้กะทัดรัดเข้าใจง่ายๆคล้ายๆกัน การให้คนชิม
อาหารแปลกถิ่นพอเป็นสังเขป แต่ส าหรับคนต่างชาติที่สนใจอย่างลึกซึ้ง ก็อาจหาดูฉบับสมบูรณ์ได้ใน
โอกาสอ่ืนๆ นาฏยศิลป์เช่นนี้ พบบ่อยที่สุดตามภัตตาคารหรือเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและมหกรรม
นานาชาติ 
  ในชุมชนหนึ่งมักมีการสืบทอดศิลปะการฟ้อนร าของตนเอาไว้มิให้สาบสูญ จึงมักจะมีแม่ครู 
พ่อครู  ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลรักษาและสืบทอดให้เยาวชนสืบไป ภารกิจนี้ชัดเจนมากในกรณีที่คนในชุมชน
หนึ่งอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในชุมชนอ่ืนที่ต่างวัฒนธรรม ครั้นตั้งหลักปักฐานได้แล้วก็จะจัดตั้งวงดนตรีและ
นาฏยศิลป์ขึ้นเพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของตนในสังคมใหม่ มีการสอน มีการแสดงประจ า คนอินโดนีเซีย
ในประเทศไทย คนไทยในอเมริกา คนอินเดียในอังกฤษเป็นต้น ต่างมีกิจกรรมด้านนาฏยศิลป์ในชุมชน
ของตนอย่างเป็นปึกแผ่น แม้แต่ในค่ายเขมรอพยพหรือชุมชนเขมรในสหรัฐ ก็มีการรวมตัวกัน          
ตั้งคณะนาฏยศิลป์เขมรขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนให้ชัดเจน กรณี
เยาวชนไทยในสหรัฐจัดดนตรีและนาฏยศิลป์ไทยมาแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ ก็เป็นเครื่องยืนยัน              
ให้คนไทยในประเทศไทยชื่นชมว่า พวกเขาแม้จะอยู่ต่างแดนก็ยังรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของ
บรรพบุรุษ ให้มีเอกลักษณ์และคงอยู่สืบไป  
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สรุป 
 

เอกลักษณ์เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าสิ่งๆนั้นเป็นชนชาติใด ภาษาใด โดยเฉพาะเอกลักษณ์ท้องถิ่น
อีสานมีหลายด้าน เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศิลปะการแสดง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถึงแม้
ท้องถิ่นจะอยู่ในภาคเดียวกันแต่ยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันได้ เช่น ภาคอีสานตอนเหนือกับ              
ภาคอีสานตอนใต้ ใช้ภาษาอีสานในการสื่อสารแต่แตกต่างกันที่ส าเนียงการพูด แต่อย่างไรก็ตาม
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกท้องถิ่นต้องรักษาเอกลักษณ์เอาไว้ และเพ่ือให้
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นคงอยู่สืบไป  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาหาค าตอบของค าถามต่อไปนี้ 
 1.   บอกความหมายค าว่า “เอกลักษณ์” 

 2.   เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นอีสานมีความส าคัญอย่างไร 

 3.  จงอธิบายเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 

 4.   ยกตัวอย่างภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นอีสานมา 10 ค า พร้อมอธิบายความหมาย 

 5.   จงอธิบายอัตลักษณ์การฟ้อนอีสาน 

 6.   จงอธิบายลักษณะการแต่งกายของชาวอีสานที่สื่อถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 7.   เอกลักษณ์ของท่าฟ้อนอีสานมีลักษณะอย่างไร 

 8.   วิธีเผยแพร่เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นอีสานมีวิธีใดบ้าง 
 9.   บอกการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน 

 10.  ในปัจจุบันเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นอีสานมีความส าคัญอย่างไรกับบริบททางวัฒนธรรม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 
 

นาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม 
 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท   

 1. ความหมายพิธีกรรม                                         

 2. ความส าคัญของพิธีกรรม  

 3. พิธีกรรมที่ส าคัญในท้องถิ่นอีสาน                                    
 4. นาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม                     
 5. ฟูอนบายศรีสู่ขวัญ                         

 5.1 ประวัติฟูอนบายศรีสู่ขวัญ                                      

 5.2 องค์ประกอบการแสดงฟูอนบายศรีสู่ขวัญ                                   

 5.3 การฝึกทักษะการฟูอนบายศรีสู่ขวัญ                             

 5.4 กระบวนท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม                                       
หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

  1. มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายความหมายของพิธีกรรมได้ 
 2. เข้าใจและอธิบายความส าคัญของพิธีกรรมได้ 
 3. เข้าใจและอธิบายถึงพิธีกรรมที่ส าคัญของภาคอีสานได้ 
 4. มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายการฟูอนอีสานในพิธีกรรมได้  

 5. เข้าใจและสามารถอธิบายการฝึกทักษะการฟูอนบายศรีสู่ขวัญได้ 
 6. สามารถฟูอนบายศรีสู่ขวัญได้ 
 

 วิธีสอนและกิจกรรมการสอนประจ าบท     
 

วิธีสอน  

 1. วิธีสอบแบบบรรยาย Power Point 

 2. วิธีสอนแบบสาธิต 

 3. วิธีสอนแบบเน้นการฝึกปฏิบัติ 
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กิจกรรมการสอนประจ าบท 

 1.  นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power Point พร้อมตอบค าถาม
ระหว่างการฟังบรรยาย 

 2.  นักศึกษาศึกษาเนื้อหา พิธีกรรมที่ส าคัญของภาคอีสาน การฟูอนอีสานในพิธีกรรม 
ประวัติ และองค์ประกอบการฟูอนบายศรีสู่ขวัญ จากเอกสารประกอบการสอน 

 3.  นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมที่ส าคัญของภาคอีสาน             
การฟูอนอีสานที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ประวัติ และองค์ประกอบการฟูอนบายศรีสู่ขวัญ จากเอกสาร
ประกอบการสอน 

 4.  นักศึกษาชมวีดีทัศน์การฟูอนบายศรีสู่ขวัญ  
 5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติฟูอนบายศรีสู่ขวัญกับผู้สอน    
 6. ผู้สอนทดสอบปฏิบัติการฟูอนบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาเป็นรายบุคคล      
 7. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 
 

สื่อการเรียนการสอน                
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “นาฏศิลป์ในด้านพิธีกรรม” 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 

 3.  วีดิทัศน์ฟูอนบายศรีสู่ขวัญ    
  

การวัดผลและการประเมินผล 

  1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 2. นักศึกษาส่งตัวแทนในกลุ่มออกมาท ากิจกรรมตามผู้สอน 

 3. การสอบปฏิบัติการฟูอนบายศรีสู่ขวัญ 

 4. จากการท าแบบฝึกหัด 

 

 

  



บทท่ี 2 
 

นาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม  
 
 

มนุษย์เรานั้นต่างมีความต้องการมีชีวิตที่มีความสุขและมีชีวิตที่ดี ในการด ารงชีวิต ถึงแม้จะ
อยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมชนบทก็ยังคงต้องอยู่ในสังคม และยึดถือการปฏิบัติตามที่ชุมชนเคยปฏิบัติ
มา เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การที่คนในท้องถิ่นยืดถือการปฏิบัติตามแบบแผนจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน สื่อให้เห็นว่า สิ่งที่ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีงามและสามารถท าให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข จึงยึดถือปฏิบัติ สืบทอดกันมา ดังนั้นการประกอบพิธีกรรมจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญของของชาวอีสานที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  

 

ความหมายของพิธีกรรม         

ความหมายของพิธีกรรมมีดังนี ้
 ประชิด สกุณะพัฒน์ (2546: 60) ให้ความหมายว่า พิธีกรรม คือ รูปแบบของพฤติกรรมที่สร้างเพ่ือ
แสดงความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพิธีการส าหรับกลุ่มชนทั่วไปที่กระท าเพ่ือให้ได้สิ่ง
ที่ต้องการ 
 จารุวรรณ  ธรรมวัตร (2530: 190-191) ได้กล่าวไว้ว่า “พิธีกรรม หมายถึง วิธีการชนิดหนึ่งที่จะ
น าไปสู่เปูาหมายเพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ เช่น เมื่อต้องการให้ข้าวเจริญงอกงามก็จัดพิธีบูชาผู้มี
อ านาจ คือ เจ้าแม่โพสพ แล้วก็เกิดพลังใจว่าปีนี้ข้าวจะอุดมสมบูรณ์ พิธีกรรมจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติ
ขึ้นเพ่ือเป็นเสาหลักให้จิตใจมีเครื่องยึดเหนี่ยว พิธีกรรมจึงเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดา 
พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และฮินดู  พิธีกรรมในสังคมไทยมี 2 ลักษณะ คือ พิธีกรรมส่วนรวม
ทั่วไป และพิธีกรรมจ าเพาะท้องถิ่น แต่องค์ประกอบของพิธีกรรมจะคล้ายคลึงกัน คือ มีความเชื่อเป็น
พ้ืนฐาน การกระท ามีผู้ประกอบพิธี มีอุปกรณ์ในพิธี มีวิธีด าเนินการและผู้ร่วมพิธี พิธีกรรมส่วนรวมทั่วไป 
เป็นกิจกรรมที่ปรากฏคล้ายกันทุกภาคในประเทศไทย เช่น พิธีกรรมในพระพุทธศาสนา คนไทยส่วนใหญ่
นับถือพุทธศาสนาจึงมีพิธีกรรมคล้ายกัน ส่วนพิธีกรรมในช่วงส าคัญของชีวิต เนื่องจากอยู่ในวัฒนธรรม
เดียวกันจึงมีลักษณะร่วมกัน เช่น พิธีร่อนกระด้ง พิธีโกนจุก พิธีบวชเณร พิธีบวชพระ พิธีแต่งงาน พิธีศพ 
ส่วนรัฐพิธี และพิธีกรรมรักษาโรคภัยไข้เจ็บ พิธีกรรมส่วนรวมมีพ้ืนฐานจากความเชื่อทางศาสนา เป็นพิธี 
ที่รัฐก าหนดให้ท า เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ส่วนราชพิธี เป็นพิธีเกี่ยวกับกษัตริย์ 
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยในโอกาสส าคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันรัชดาภิเษก พิธีกรรม
จ าเพาะท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่กระท าเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง มิใช่พิธีที่ต้องท าทั้งประเทศพิธีส่วนนี้เกิดจาก
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ความเชื่อ และปัญหาในการด าเนินชีวิตจ าเพาะถิ่น เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรของชาวอีสาน 
มีการเลี้ยงตาแฮกก่อนท านา มีการลงข่วงผีฟูา เพ่ือขอค าท านายเกี่ยวกับพืชผล และน้ าฝน มีการเต้า
เซียงข้อง และดึงครกดึงสาก เพ่ือเสี่ยงทายเรื่องน้ าฝน อันเป็นปัญหาส าคัญของ ชาวอีสาน นอกจากนี้ 
พิธีกรรมจ าเพาะถิ่นเกิดจากศรัทธาอันแรงกล้าและสภาพภูมิศาสตร์แต่ละท้องถิ่นท าให้เกิดพิธีกรรม         
ที่แปลกไปจากถิ่นอ่ืนๆ เช่น พิธีลากพระ ชักพระ พิธีไหลเฮอไฟ เป็นต้น พิธีกรรมจ าเพาะท้องถิ่น             
มีทั้งพิธีกรรมในช่วงส าคัญของชีวิต พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตร และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
แต่ลักษณะส าคัญคือ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น”           

สรุปได้ว่า พิธีกรรม หมายถึง การปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดสิ่งที่ดี 
โดยมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนและเพ่ือความเป็นสิริมงคล
ของคนที่เข้าร่วมการปฏิบัติ โดยมีล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือความเป็นแบบแผนให้คนรุ่นหลังได้
ยึดปฏิบัติตามเดิม 

 

ความส าคัญของพิธีกรรม 
 

 พิธีกรรมเป็นการปฏิบัติที่มาจากความเชื่อ ผู้ประกอบพิธีกรรมจึงต้องตั้งใจในการประกอบ
พิธีกรรม โดยให้ความส าคัญพิธีกรรมอย่างมาก ชัยณรงค์  ต้นสุข (2549: 26-27) ได้กล่าวถึง 
ความส าคัญของพิธีกรรมไว้ว่า การประกอบพิธีกรรมมีความหมายส าคัญในการชักน าผู้คนให้มา
พบปะรู้จักสัมพันธ์และสื่อความหมายเพ่ือให้ได้มาในสิ่งมุ่งหวังอันเดียวกัน เป็นผลรวมทางด้านจิตใจ
ก่อให้เกิดความสุขทางกายสบายใจและมั่นใจจนเกิดการยอมรับพิธีกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น พิธี
กรรมการขอฝน พิธีกรรมท าบุญของชาวข่า พิธีกรรมการเสี่ยงทายสิ่งของที่หาย หรือพิธีกรรมการ
รักษาผู้ปุวยไข้ของชนเผ่าต่างๆ ประเพณี และพิธีกรรมจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่
ส าคัญในสังคมไทยและที่ผ่านมา จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสนากับไสยศาสตร์ที่แยกกันไม่
ออก นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความเชื่อประเพณี และพิธีกรรมมีความสัมพันธ์กับอ านาจนอกเหนือ
ธรรมชาติ เป็นสิ ่งผูกพันกับวิถีช ีว ิต ว ัฒนธรรมของคนไทยอย่างแยกไม่ออก กา รไม่ร ังเกียจ
เดียดฉันท์สาสนาและลัทธิความเชื่ออ่ืนๆ  ตามธรรมชาติของพุทธศาสนาทั้งการที่มีผู้คนอพยพเคลื่อนย้าย
จากภายนอกเข้ามาอยู่ในประเทศไทย สามารถน าเอาระบบความเชื่อ ประเพณีและพีกรรมของตนเข้ามา
ผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่ในสังคม  ในดินแดนประเทศไทยได้ ท าให้ความเชื่อประเพณี พิธีกรรมซึม
แทรกเข้าไปในส่วนต่างๆ ของชีวิต วัฒนธรรมของผู้คนจึงกลายเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับความ
มั่นคงในวิถีชีวิตและจิตใจ ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์กันอย่างมีดุลยภาพระหว่างโครงสร้างสังคม 
เศรษฐกิจ และความเชื่อเก่ียวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ 
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    สรุปได้ว่า การที่มีพิธีกรรมเกิดขึ้นมีความส าคัญต่อชุมชน เนื่องจากการประกอบพิธีเป็นท าให้คน
ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการท าพิธีต่างๆ ด้วยกัน จึงถือได้ว่า พิธีกรรมมีความส าคัญช่วยให้สังคม
หรือคนในชุมชนมีความสามัคคีที่จะประกอบพิธีต่างๆ หากขาดความสามัคคีก็ไม่สามารถประกอบ
พิธีกรรมได้   
 

พิธีกรรมที่ส าคัญในท้องถิ่นอีสาน  
 

พิธีกรรมถือเป็นสิ่งส าคัญของชาวอีสาน ดังนั้นชาวอีสานจึงให้ความส าคัญต่อพิธีกรรม
อย่างมาก จารุวรรณ  ธรรมวัตร (2550: 147) ได้กล่าวถึง พิธีกรรมที่ส าคัญในท้องถิ่นอีสานไว้ ดังนี้               
1) พิธีกรรมเกี่ยวกับการท ามาหากิน เป็นเรื่องส าคัญมากจะมีอยู่เกือบทั้งปี  แต่ช่วงความส าคัญอยู่
ระหว่างหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและก่อนผลผลิตและก่อนจะเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ เช่น พิธีกรรมตาแฮก
เป็นเรื่องของพิธีกรรมก่อนเริ่มการผลิตใหม่2) พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต เป็นเวลาในชีวิตของคนตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตาย เป็นความส าคัญระดับครอบครัว เช่น การท าขวัญเด็ก โกนจุก บวชนาค ตลอดจน         
การท าขวัญบ่าวสาวในพิธีแต่งงาน 3) พิธีเกี่ยวกับชุมชน หรือสังคม หรือประเทศ พิธีกรรมนี้จะเกี่ยวข้อง
กับพระพุทธเจ้า เทวดา และผีทุกชนิด เป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านทุกครัวเรือนมาร่วมงานได้หมด เช่น 
การเลี้ยงผีบ้าน ผีเรือน พิธีกรรมในเทศกาลสงกรานต์ เข้าพรรษา เป็นต้น 

 มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีมันสมองสูง มีความรู้สึกนึกคิด มีสติปัญญาไหวพริบในการแก้ปัญหา แต่
ไม่สามารถมีชีวิตอยู่โดยล าพังได้ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือที่จะท ากิจกรรมร่วมกันและ
จะกระท าทุกวิถีทางเพ่ือที่จะอยู่ในสภาวะที่สมดุลและเหมาะสมต่อสภาวะการในด้านต่างๆ เมื่อมนุษย์
อยู่รวมกันเป็นจ านวนมากขึ้น จึงกลายเป็นโครงสร้างของสังคมที่มีหน้าที่ในการหาปัจจัยสี่เพ่ือด ารงชีวิต
และอยู่รวมกันอย่างมีระบบ จากเหตุผลนี้เอง ท าให้มนุษย์แสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ          
ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัวออกไป ซึ่งบางอย่างอาจหาค าตอบได้และมีอีกอย่างหนึ่งที่หาค าตอบไม่ได้
จนเกิดความเชื่อขึ้นมาแทน เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับการท ามาหากิน ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต และ
ความเชื่อเกี่ยวกับชุมชนหรือสังคม เป็นต้น เพราะฉะนั้น ความเชื่อจึงเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ การจะ
กระท าสิ่งใดลงไป จึงมีความเชื่อปะปนอยู่ด้วยเสมอ เพราะท าให้พวกเขาเกิดความมั่นใจและก าลังใจดีขึ้น 
ถ้าหากขาดสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็ไม่อาจท าอะไรให้บรรลุเปูาหมายได้ และความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
มนุษย์มาก ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และระดับสังคมก็คือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ 
เช่น ภูตปีศาจ เทวดา ศาสนา มนุษย์จึงประกอบพิธีกรรมต่างๆ ขึ้น เพ่ือเป็นการเคารพกราบไหว้ วิงวอน
และอ้อนวอนให้เทพเหล่านั้น เกิดความพอใจท าหน้าที่ปกปูองคุ้มครองให้พวกเขาอยู่อย่างมีความสุข
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ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พิธีกรรมต่างๆ เหล่านี้  มีบทบาทควบคุมและการกระตุ้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน
อย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนกลายเป็นจารีตประเพณีในที่สุด      

พิธีกรรมของชาวอีสานที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า พิธีกรรมของชาวอีสานมีความเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตหรือการด ารงชีวิต เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการท ามาหากิน พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต พิธีกรรม
เกี่ยวกับชุมชน ล้วนเป็นพิธีกรรมที่ชาวอีสานให้ความส าคัญซึ่งจะขาดการปฏิบัติไม่ได้เพราะถือได้ว่า
การการประกอบพิธีกรรมเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการด ารงชีวิต และยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมต่างๆร่วมกัน  สื่อให้แสดงถึงความรักใคร่
กันในชุมชนอีกด้วย 

 

นาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม       
   

  พิธีกรรมนอกจากจะมีในด้านพิธีกรรมเกี่ยวกับการท ามาหากิน พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต 
พิธีกรรมเก่ียวกับชุมชน ยังมนีาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม ชัยณรงค์  ต้นสุข (2549: 26-27) กล่าว
ไว้ว่า การฟูอนร ามีก าเนิดมาจากการเลียนแบบธรรมชาติ การต้องการแสดงออกทางอารมณ์ การ
ต้องการเอาชนะธรรมชาติ และการคิดประดิษฐ์ หาเครื่องบันเทิงใจของมนุษย์ การฟูอนร าพ้ืนบ้านของ
ไทยมีมานานและถ่ายทอดสืบกันมาตามรูปแบบของการฟูอนตามความนิยมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนความเปูนอยู่ของแต่ละท้องถิ่น การฟูอนร าพ้ืนบ้านอีสานจะมีลักษณะเด่นในเรื่อง
การแต่งกาย ท่วงท านองเพลงร้อง และท่าทางการฟูอน นิยมแสดงเป็นหมู่ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการฟูอน
ร าแตกต่างกันไปตามประเภทของการฟูอนร า เช่น  การฟูอนผีฟูา เป็นการฟูอนร าเพ่ือรักษาผู้ปุวยที่
เกิดจากมีสิ่งมากระท าให้ปุวยไข้ หรือฟูอนดึงครก- ดึงสาก เป็นการฟูอนร าในพิธีกรรม การขอฝนเป็น
ต้น การฟูอนร าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเครื่องบันเทิงใจ เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรม
และยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม  

สิทธิรัตน์ ภู่แก้ว (2550: 32-33) กล่าวว่า หากย้อนไปในอดีตกาล ดินแดนอีสานยังไม่มีศาสนาใด
แผ่เข้ามาเป็นที่พ่ึงทางใจไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และยังไม่มีสิ่งจรรโลงใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นชาวอีสาน         
จึงหันไปนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติทั้งในรูปแบบของเทวดาหรือภูตผี เช่น แถน พญาแถน 
ผีแถน แถนหลวง ผีไท้ ผีเทิง ผีฟูา ผีบรรพบุรุษ ผีตาแฮก ผีปูุตา จ้าวมเหศักดิ์หลักเมือง เป็นต้น                
ไม่เพียงเท่านี้ สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกแตกต่างจากสภาพทั่วไป ชาวอีสานก็ยังให้ความเคารพ
กราบไหว้บูชา เช่น จอมปลวก ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ที่รูปร่างแปลกตา สัตว์ที่ลักษณะผิ ดปกติ เป็นต้น         
สิ่งเหล่านี้กลายเป็นลัทธิความเชื่อท่ีครอบง าจิตใจของชาวอีสานมาโดยตลอด นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ความเชื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของชาวอีสานเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ชาวอีสานมีพิธีกรรม
และประเพณีที่สอดคล้องกับความเชื่อ ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวอีสาน พิธีกรรมของชาวอีสานมีอยู่
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มากมายหลายพิธีกรรม แต่ละพิธีกรรมมีรูปแบบขั้นตอนองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป หรือแม้แต่
พิธีกรรมเดียวกันแต่อยู่ต่างที่ก็ยังเรียกชื่อและปฏิบัติต่างกันด้วย 

การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของคนอีสาน มีล าดับขั้นของการประกอบพิธีตั้งแต่การเซ่นไหว้
ด้วยเครื่องบูชา การกล่าวเพ่ือขอขมาหรือการขอพร แต่ในล าดับพิธีการนั้นมีการฟูอนถวายเพ่ือบูชา
หรือมีการร าบวงสรวง เช่น  

ฟ้อนผีฟ้านางเทียม ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2553: 28) กล่าวว่า ภาค
อีสานเป็นดินแดนหนึ่งที่มีคติความเชื่อแลพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอยู่มากมาย หนึ่งในนั้น
ก็คือ วิธีการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ปุวยโดยผ่านพิธีกรรมที่เรียกว่า “ล าผีฟูา” หรือหมอล าส่อง การรักษา
ด้วยการล าผีฟูามีอยู่ 2 สาเหตุ คือ รักษาด้วยล าทรงไม่หาย (ที่มาของผีทรงและผีฟูาแตกต่างกัน        
หมอล าผีฟูามาจากที่สูงกว่า จากชั้น 9 แต่ผีทรงมาจากชั้น 5 ผู้ปุายส่วนใหญ่เลือกหมอล าผีฟูา เป็น 
การรักษาหลังสุด หลังจากที่หมอรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆแล้วผีต่างๆ ไม่ยอมยกโทษให้หรือผีฟูามีความแก่กล้า
เกินไปไม่ยอมรับการขอขมา จ าเป็นต้องเชิญผีฟูาลงมาช่วยรักษาเยียวยา เพราะผีฟูามีอิทธิฤทธิ์มากกว่า 
เป็นผีที่ก าหนดชะตาชีวิตมนุษย์และอยู่เหนือกว่าผีทั้งปวง อีกอย่างหนึ่งเมื่อล าส่อง (การดูหมอเพ่ือ
การวินิจฉัยปัญหาของชาวอีสาน) ดูแล้วปรากฏว่าอาการเจ็บปุวยนั้นเป็นการติดต่อผี ไม่ใช่ผีในโลก
มนุษย์ ก็จะเข้าทรงอัญเชิญผีฟูาลงมารักษา การรักษายังมีข้อห้าม (ขะล า) มากมาย เช่น ห้ามใครยืม
ของในบ้าน ห้ามใครมาขอสิ่งของ ห้ามผู้ชายมาข้องแวะแตะต้องคนไข้และอ่ืนๆ  อีกหลายอย่าง  

 

  

ภาพประกอบที่ 2.1 การร าผีฟูา 
(ท่ีมา: ประเพณีการร าผีฟูา จังหวัดชัยภูมิ) 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rVERBWv4JAHyrM&tbnid=72spOsTHEI4TGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.isan.clubs.chula.ac.th/para_norkhai/?transaction=post_view.php&cat_main=4&id_main=104&star=200&ei=JeW7U9aaMMmzuAS_6oCABA&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNEphMdFS7AqQS8W_FpqMm9tG9U4sw&ust=1404908837314108
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เซิ้งบั้งไฟหรือบุญเดือนหก การแห่บั้งไฟอยู่ในประเพณีบุญเดือนหก ซึ่ง สิทธิรัตน์ ภู่แก้ว 

(2550: 40) กล่าวว่า บุญบั้งไฟเป็นงานบุญส าคัญของ ชาวอีสานก่อนลงมือท านา ด้วยความเชื่อว่า    
เป็นการขอฝนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข         
ในงานจะมีการแห่บั้งไฟ และจุดบั้งไฟเพราะเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณข้ึนไปบอกพญาแถนให้น้ าฝนลง 
ระหว่างที่มีการจุดบั้งไฟชาวบ้านจะมีการฟูอนเซิ้งสนุกสนาน การท าบุญบั้งไฟนับเป็นการชุมนุม         
ที่ส าคัญของคนในท้องถิ่นที่มาร่วมงานบุญกันอย่างสนุกสนานเต็มที่ มีการน าสัญลักษณ์ทางเพศ        
มาล้อเลียนในขบวนแห่บั้งไฟ นอกจากนี้ สุพรรณี เหลือบุญชู และคณะ (2545: 13) ได้กล่าวว่า เซิ้งบั้งไฟ 
(Soeng Bang Fai) เป็นการละเล่นของชาวอีสานที่จัดให้มีในงานบุญบั้งไฟในเดือนหก ในขณะที่มี          
การแห่บั้งไฟไปตามถนนหนทาง จะมีการร้องร าท าเพลง ด้วยท่าร าไม่มีแบบแผน แต่จะคิดกันขึ้นมา
เพื่อให้เข้ากับจังหวะดนตรีที่น ามาใช้ในขบวนแห่เท่านั้น มีการร้องประกอบไปตลอดทาง เซิ้งบั้งไฟ          
จึงเป็นแบบให้มีการประดิษฐ์ท่าร า และเซิ้งอ่ืนๆ ขึ้นมาอีกหลายแบบ  

 

ภาพประกอบที่ 2.2 เซิ้งบั้งไฟ 

(ท่ีมา:นริศรา  ศรีสุพล) 
พิธีบายศรีสู่ ข วัญ เป็นพิธีที่ ส าคัญของชาวอีสานและยึดปฏิบัติ  ตามที่ ส านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (2551: 158) ได้กล่าวไว้ว่า ขวัญตามที่เข้าใจ
กันมีความหมาย 2 อย่าง คือ หมายถึง ขนที่เวียนกันเป็นก้นหอย โดยมากมีที่ศีรษะหรืออาจมีตาม
ร่างกายส่วนอื่นก็ได้ และอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน คล้ายก าลังของจิตนิยมกันว่า 
ถ้าขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย ท าให้จิตใจมั่นคง ตลอดปลอดภัยถ้าหากขวัญเสีย 
ขวัญก็มักออกจากร่างหรือออกจากสิ่งนั้นไป อาจท าให้คน สัตว์ หรือสิ่งของนั้นได้รับผลร้ายหรือ
อันตราย นอกจากคนที่นิยมว่า มีขวัญและท าพิธีสู่ขวัญ ได้แก่ สัตว์ใหญ่ ซึ่งคนใช้เป็นพาหนะและใช้งาน
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ต่างๆ เช่น ควาย วัว ช้าง ม้า เป็นต้น เพราะคนเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้   มีบุญคุณ บางโอกาสจึงท า        
พิธีสู่ขวัญให้ด้วย นอกจากนี้ สิ่งที่มีค่าหรือที่ใช้เป็นประโยชน์ส าคัญก็นิยมว่ามีขวัญและสู่ขวัญให้สิ่งนั้น
ด้วย เช่น เรือน ล้อเกวียน รถยนต์ ปืน เป็นต้น การสู่ขวัญเป็นพิธีเรียกขวัญตามความหมายอย่างหลัง
นี้ นอกจากนี้ค าว่า “ขวัญ” ยังใช้เรียกสิ่งอันเป็นที่รักหรือที่ดีอีกด้วย เช่น ขวัญใจ ขวัญตา เมียขวัญ 
จอมขวัญ ขวัญเมือง ฯลฯ      

พิธีการสู่ขวัญหรือสูตรขวัญ การสู่ขวัญหรือสูตรขวัญของชาวอีสาน คงวิวัฒนาการมาจากพิธี
พราหมณ์เพราะบรรพชนเคยนับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ การสู่ขวัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ขวัญและจิตใจ เพ่ือหาทางก่อให้เกิดขวัญหรือก าลังใจดีขึ้น ชาวอีสานเห็นความส าคัญทางจิตใจมาก 
ดังนั้นวิถีการด าเนินชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักจะมีการหรืออภัยพิบัติได้ จึงเป็นประเพณีนับถือปฏิบัติ
ยั่งยืนมาจนสมัยนี้ 
 การสู่ขวัญเป็นประเพณีโบราณที่บรรพชนได้เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาช้านาน โดย
เชื่อว่า เป็นสิริมงคลหรือช่วยให้เกิดมงคลและอยู่ด้วยความสวัสดีมีชัย มีโชคลาภยิ่งขึ้น ท าให้ชีวิตด ารง
อยู่ด้วยความราบรื่นและอาจดลบันดาลให้ผู้ที่เคราะห์ร้ายหายจากสรรพเคราะห์ทั้งปวงด้วย ถ้าเป็นสัตว์
และสิ่งของก็จะช่วยดลบันดาลให้สัตว์และสิ่งของนั้นน าโชคลาภมาสู่เจ้าของ หรือเป็นสินิมงคลแก่สัตว์
และสิ่งของนั้นๆ แต่การสู่ขวัญต้องอาศัยคนเฒ่า คนแก่ผู้เป็นนักปราชญ์ผู้ฉลาดหรือผู้รู้วิธีท า ซึ่งเรียกว่า 
“หมอขวัญ” หรือ “พราหมณ์” สู่ขวัญให้ จึงจะเป็นสิริมงคลได้ผลดีสมความปรารถนา ถ้าหากท าไป
สักแต่ว่าท า ไม่มีพิธีการอันแนบเนียนก็จะมีผลน้อยเพราะการท าพิธีเกี่ยวกับจิตวิทยาอย่างหนึ่งด้วย 
ถ้าผู้ท าเป็นผู้ฉลาดในพิธีการ ตั้งอกตั้งใจท าจริง มุ่งหวังให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญหรือแก่สัตว์และ
สิ่งของของผู้รับการสู่ขวัญจริงๆ อย่างนี้ จึงจะได้รับประโยชน์จากการสู่ขวัญนั้น 

มูลเหตุที่จะมีการสู่ขวัญ ปกติอยู่ 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ เพราะปรารภในเหตุที่ดีอย่างหนึ่ง 
และปรารภในเหตุไม่ดีอย่างหนึ่ง การสู่ขวัญเนื่องในเหตุที่ดีก็ได้แก่ การท าเนื่องในการได้รับโชคลาภหรือ
สิ่งที่พึงพอใจ  เช่น ไปค้าขายได้เงินทองมามาก ได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ แต่งงานใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ 
เจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่เคารพไปมาหาสู่จากบ้านไปนานแล้วกลับมาเยี่ยมบ้าน ได้ลาภพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เป็นต้น ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของก็ได้สัตว์หรือสิ่งของนั้นใช้งานเสร็จไปตอนหนึ่งๆ เป็นต้น ก็ท าพิธีสู่ขวัญ 
ส่วนเหตุในทางไม่ดี จัดการสู่ขวัญเพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หายเสนียดจัญไรต่างๆ เช่น เจ็บไข้   
ได้ปุวย หรือหายจากปุวย ได้รับความตกใจ หรือ อกสั่นขวัญหายจากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เคราะห์ร้ายเสียทรัพย์สินเงินทอง เกิดถ้อยร้อยความ สัตว์หรือสิ่งของหายแล้วได้คืนมา เป็นต้น ก็ท า   
การสู่ขวัญเพ่ือเรียกขวัญหรือเชิญขวัญมา เพ่ือให้ขวัญผู้นั้นมาอยู่กับเนื้อกับตัว จะได้ท าให้จิตใจของผู้นั้น 
มีความสุขสบายหรือหายจากเคราะห์เข็ญต่างๆ ส่วนสัตว์และสิ่งของก็จะได้หายจากภัยพิบัติ การสู่ขวัญ
มีหลายประเภท เช่น สู่ขวัญคนทั่วไป สู่ขวัญคนปุวย สู่ขวัญเด็กน้อย สู่ขวัญคนออกกรรม (ออกจาก
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การอยู่ไฟ) สู่ขวัญหนุ่มสาวหรือแต่งงาน สู่ขวัญนาค สู่ขวัญพระสงฆ์ สู่ขวัญพระพุทธรูป สู่ขวัญเรือน      
สู่ขวัญลาน สู่ขวัญเล้าข้าว สู่ขวัญควาย สู่ขวัญช้าง สู่ขวัญเกวียน สู่ขวัญรถยนต์ สู่ขวัญปืน เป็นต้น  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.3 พิธีบายศรีสู่ขวัญงานแต่งงานของชาวอีสาน 
(ท่ีมา:นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 สรุปได้ว่า การฟูอนในพิธีกรรมของชาวอีสานมีความส าคัญต่อพิธีกรรม หากพิธีกรรมขาด   
การฟูอนในพิธีกรรม อาจท าให้พิธีกรรมนั้นไม่สมบูรณ์แบบหรือพิธีกรรมบางอย่างอาจขาดไม่ได้ เช่น 
ฟูอนผีฟูานางเทียม แต่พิธีกรรมบางอย่างอาจไม่มีก็ได้ เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญจะท าการบายศรีสู่ขวัญ
เพียงอย่างเดียวก็ได้ หากเพ่ิมการฟูอนบายศรีสู่ขวัญในพิธีก็จะเป็นการอวยพรของผู้ที่ได้ร่วมพิธีบายศรี  
สู่ขวัญ นอกจากนี้ การฟูอนในพิธีกรรมในประเพณีบุญบั้งไฟยังเป็นต้นแบบให้มีการฟูอนหลายๆ ชุด
เกิดข้ึนตามมาด้วย 

พิธีกรรมในภาคอีสานมีที่มาจากความเชื่อจึงเกิดพิธีกรรมขึ้น  ซึ่งการจัดพิธีกรรมมีการฟูอนหรือ
นาฏศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การล าผีฟูาของหมู่บ้านกาลึม อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ฟูอนบายศรี
สู่ขวัญในพิธีกรรม การบายศรีของชาวอีสาน เพ่ือความเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธี ดังนั้นนาฏศิลป์        
จึงมีความส าคัญต่อการประกอบ พิธีกรรมของชาวอีสาน 
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ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ  
 

 1. ประวัติฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ         

  ฟูอนบายศรีสู่ขวัญเป็นการฟูอนนาฏศิลป์อีสานในด้านพิธีกรรม นริศรา ศรีสุพล (2550: 

24) ได้กล่าวถึง การฟูอนประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ เดิมเรียก “ร าเรียกขวัญ” โดยผู้คิดประดิษฐ์ท่าร า 
คือ อาจารย์บุญสม สุขมาลพงษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครูอุดรธานี (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ในปัจจุบัน) เป็นการแสดงพื้นบ้านอีสาน ประกอบดนตรีที่เรียกว่า “วงโปงลาง”  ซึ่งมี
อาจารย์ด าเกริง  ไกรสรกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูอุดรธานี (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ในปัจจุบัน) เป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงเรียกขวัญ และ มีอาจารย์วิรัช บุษยกุล อาจารย์ประจ า
ภาควิชาดนตรี  วิทยาลัยครูอุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในปัจจุบัน) เมื่อ พ.ศ. 2531 จนถึง
ปัจจุบัน อาจารย์ด าเกริง ไกรสรกุล ได้มอบเนื้อร้องให้กับ อาจารย์บุญสม สุขุมาลพงษ์ เพื่อให้ประดิษฐ์
ท่าร าประกอบเพลง ซึ่งอาจารย์บุญสม  ได้รับการสนับสนุน  ในการประดิษฐ์ท่าร าจาก อาจารย์มล
ฤดี  บุษยกุล อาจารย์ทัศนี อินทรพิช และ อาจารย์สมศักดิ์ อินทรพานิช ซึ่งการร าเรียกขวัญของ 
อาจารย์บุญสม สุขุมาลพงษ์ ได้ท าการแสดงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันนี้การร าเรียก
ขวัญไม่เพียงแต่แสดงประกอบงานที่มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ แต่ได้แสดงงานทั่วๆ ไป การร าเรียกขวัญ ไม่
เพียงแต่จะแสดงในการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ แต่ยังน าไปแสดง ในงานต่างๆ หรือตามคณะ
โปงลางก็น าไปแสดงและเผยแพร่ไปสู่โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุดรธานี เนื่องจาก 
อาจารย์บุญสม สุขุมาลพงษ์ ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ เมื่อลูกศิษย์ส าเร็จการศึกษาและได้ประกอบ
อาชีพข้าราชการครูตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี ลูกศิษย์ก็น า การแสดง ชุดร าเรียกขวัญไป
เผยแพร่ให้กับลูกศิษย์ต่อไป จึงท าให้เป็นเหตุท าให้การแสดงชุดร าเรียกขวัญมีท่าร าที่แตกต่างไปจากเดิม 

นอกจากท่าร าจะมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย   ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า ฟูอน
บายศรีสู่ขวัญกันมาก 
 

 2. องค์ประกอบการแสดงฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ                                                                                            
การร าเรียกขวัญหรือการฟูอนบายศรีสู่ขวัญมีองค์ประกอบ ดังนี้                                    

 2.1 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง  
 เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ใช้วงดนตรีพื้นเมืองอีสาน คือ วงโปงลาง 
ซึ่งประกอบด้วย พิณ โหวต แคน โปงลาง กลองตึ้ง กลองยาว ฉาบ และฉิ่ง ดังภาพประกอบ 
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           พิณ 

 
            โหวต 

 
          แคน 

 
               โปงลาง 

 
          กลองตึ้ง 

 
           กลองยาว 

 
              ฉาบ 

 
 
 
 
 
 
             ฉิ่ง 

 

ภาพที่ 2.4 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงฟูอนบายศรีสู่ขวัญ 
(ท่ีมา: เนตรณภิส พัชรภิญโญภาคย์) 

 

  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการฟูอนบายศรีสู่ขวัญ มีรายละเอียด ตามที่นริศรา ศรีสุพล
(2558: 90) ได้อธิบายเครื่องดนตรีไว้ ดังนี้       

  พิณ เป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ที่ใช้ด าเนินท านองการเป็นผู้น าของเพลงเป็น
พระเอกของวง ซึ่งพิณจะด าเนินลายหรือท านองแตกต่างจากเครื่องดนตรีอ่ืน คือการบรรเลงที่เน้นการ
บรรเลงแบบเก็บ ในการบรรเลงจะใช้ตัวโน้ตจ านวนมากกว่าปกติ   จึงท าให้พิณมีลีลา ลวดลาย ที่โดด
เด่นกว่าเครื่องอ่ืนๆภายในวง เสียงพิณและการบรรเลงลายพิณให้อารมณ์กับผู้ฟังคือ ท าให้รู้สึกสนุก 
โหวดเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ในการบรรเลงเพลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆแล้ว   

  โหวด จะเป็นเครื่องเกริ่นน า ในท านองเพลงที่เศร้า เพราะฉะนั้นโหวดจึงให้อารมณ์ 
อ่อนนุ่ม นุ่มนวล แคนเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ในการบรรเลงการเปิดวงหรือการบรรเลง
ร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น แคนจะด าเนินการบรรเลงเกริ่นก่อน พร้อมทั้งยังด าเนินทางเป็นเครื่องน า แคน
เป็นเครื่องดนตรีที่ให้อารมณ์ ได้ทั้งสนุกและเศร้า สามารถท าได้ทั้งสองอย่าง และแคนเป็นเครื่องที่เปุา
คลอเสียงร้องได้ดีที่สุด ให้อารมณ์ได้หลากหลายอย่างทั้งอารมณ์เศร้าและสนุก    

 โปงลาง  เป็นเครื่องดนตรีที่เพิ่งมีมาไม่นาน ผู้สร้างโปงลางขึ้นคือ นายเปลื้อง ฉายรัศมี  แต่
เดิมมีโน้ตเพียงแค่ โด เร มี ซอล ลา ปัจจุบันเพ่ิม ฟาและที โปงลางเป็นเครื่องดนตรีที่ให้อารมณ์
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สนุกสนาน พริ้วไหว และเสียงที่สั้นแต่ชัดเจน        

 กลองตึง้ หรือ กลองร ามะนา เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้จังหวะที่หนักแน่น   
การตีกลองร ามะนา หรือ กลองตุ้มนั้น จะตีห่างๆ ไม่เหมือนเครื่องให้จังหวะทั่วไป และเป็นจังหวะที่
สนุกสนาน ให้เสียงทุ้ม ฟังแล้วหนักแน่น สนุกสนาน       

            กลองหาง เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ใช้เป็นเครื่องให้จังหวะที่ส าคัญมาก เพราะ
การตีกลองหางนั้นจะต้องตีให้ถี่กว่ากลองร ามะนา หรือกลองตุ้ม โดยกลองหางจะมีลีลาเด็ดที่พลิ้วไหว
มาก นั่นก็คือการโซโล่กลองหรือการรัวกลอง กลองหางจะให้อารมณ์สนุกสนาน ครึกครื้น ฉาบใหญ่
เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ใช้เป็นจังหวะ แต่มีความแตกต่างจากเครื่องอ่ืนคือ ใช้ตีแค่เสียงเดียว หรือ
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องบอกความช้าเร็วของเพลง ฉาบใหญ่ให้อารมณ์ที่มั่นคง แต่ไร้ลีลาเพราะมีการ
ตีแค่เสียงเดียวให้จังหวะช้าเร็วเท่านั้น  ฉาบเล็กเป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ใช้เป็นเครื่องให้จังหวะเช่นกัน
กับฉาบ และฉ่ิง แตกต่างคือฉาบจะเพ่ิมลีลาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ฉิ่งจะให้อารมณ์ที่มั่นคง แต่ไร้ความ
หนักแน่นเพราะขนาดของเครื่อง แต่ก็สามารถท าให้สนุกสนานได้เพราะ มีลีลาของเครื่องดนตรีที่ เพ่ิม
มากขึ้นกว่าฉาบ  

 2.2 นักแสดง 
  ผู้หญิงแสดงล้วนจ านวนกี่คนก็ได้ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่การแสดง       
 2.3 โอกาสที่ใช้แสดง     
  ใช้ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปัจจุบันใช้แสดงในงานรื่นเริงและงานเบ็ดเตล็ดทั่วไป 

 2.4 การแต่งกาย ทรงผมและการแต่งหน้า 

 2.4.1  การแต่งกาย   
  สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มผ้าสไบ ผ้าถุงนุ่งกรอมเท้า ใส่ต่างหูเงิน สร้อยเงิน เข็ม
ขัดเงิน และระย้า สามารถปรับเปลี่ยนสี เสื้อ ผ้าถุงและเครื่องประดับได้ตามความเหมาะสม 
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ภาพที่ 2.5 การแต่งกายประกอบการฟูอนบายศรีสู่ขวัญ 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 2.4.2 ทรงผมและการแต่งหน้า  
  ทรงผมรวบตึงแล้วติดโก๊ะผมแล้วทัดดอกไม้ด้านซ้าย สามารถเปลี่ยนสีดอกไม้
ได้ ส่วนการแต่งหน้าเริ่มจากลงรองพ้ืนให้ทั่วใบหน้า ใช้พัฟเกลี่ยรองพ้ืนให้เนียน แล้วใช้แปูงพัฟตบ
ใบหน้าให้เนียน จากนั้นเขียนคิ้วใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ าตาลเข้มเขียนคิ้ วให้ได้รูปสวยงาม จากนั้นลงสี        
ที่เปลือกตา ใช้อายแชโดว์ สีน้ าตาลกับสีด า ลงสีน้ าตาลที่เปลือกตาแล้วเกลี่ยให้สวยงามจากนั้นลงสีด า
ลงครึ่งหนึ่งของเปลือกตาเกลี่ยให้สวยงาม จากนั้นใช้อายไลเนอร์กรีดแล้วใช้ดินสอเขียนขอบตาเขียน
ขอบตาให้คมเข้มสวยงาม จากนั้น ติดขนตาปลอมให้ได้ระดับเท่ากัน จากนั้นใช้บรัชออนสีชมพูปัด
แก้ม และสุดท้ายสีปากใช้ลิปสติกสีชมพูเข้มทาให้สวยงาม 
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ภาพที่ 2.6 ทรงผมและการแต่งหน้าการฟูอนบายศรีสู่ขวัญ 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

   2.5 บทร้องเพลงบายศรีสู่ขวัญ        

  ประพันธ์เนื้อร้อง โดย อาจารย์ด าเกิง ไกรสรกุล 

มาเถิดเย้อ มาเย้อขวัญเอย  มาเย้อขวัญเอย หมู่ชาวเมืองมา เบื้องขวานั่งส่ายลาย เบื้องซ้ายนั่งเป็นแถว               
ยอพาขวัญอันเพริศแพร้ว  ขวัญมาแล้ว มาสู่คิงกลม เกศเจ้าหอมลอยลม  ทัดเอ้ืองชวนชมเก็บเอาไว้บูชา             

ยามฝนพร าเจ้าอย่าแข็ง  แดดร้อนแรงเจ้าอย่าครา อยู่ที่ไหนจงมา รัดด้ายไชยามาคล้องผ้าแพรกระเจา   
(ดนตรี) อย่าเพลินเผลอ  มาเย้อขวัญเอย  มาเย้อขวัญเอย อยู่แดนดินใด  ฤาฟูาฟากใด ขอให้มาเฮือนเฮา 
เพ่ือนอย่าคิดอะไรสู่เขา ขออย่าเว้าขวัญเจ้าจะตรม หมอกน้ าค้างพร่างพรม  ขวัญอย่าเพลินชมปุาเขา
ล าน าไพร เชิญไหลทาประทินกลิ่นหอม  ดมพะยอมให้ชื่นใจ เหล่าข้าน้อยแต่งไว้  ร้อยพวงมาลัยจะ
คล้องให้สวยรวย 

         ความหมายของเพลง 
 ขอเชิญพวกเรา มาร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพ่ือเรียกขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัว เพ่ือความ
เป็นสิริมงคลแก่ตัว  
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3. การฝึกทักษะการฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ 

          การฝึกทักษะการฟูอนบายศรีสู่ขวัญโดยมีแม่ท่าฟูอนบายศรีสู่ขวัญ ดังนี้ 
 
     ทิศที่ 3  
 
  

 

 

 

 

  

     ทิศที่ 1 

    สัญลักษญ์ที่ 1 การก าหนดทิศทาง 

 

ในการอธิบายท่าฟูอนบายศรีสู่ขวัญมีทิศทาง แต่ละท่า ดังนี้ 

  ทิศทางท่ี 1 หมายถึง ด้านหน้าของเวที 

 ทิศทางท่ี 2 หมายถึง ด้านขวาของเวที 

  ทิศทางท่ี 3 หมายถึง ด้านหลังของเวที 

  ทิศทางท่ี 4 หมายถึง ด้านซ้ายของเวที 

  

 

 

 

 

 

ทิศที่ 4 
ทิศที่ 2 
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แม่ท่าฟูอนที่ 1ท่าออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 ท่าออก 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 
 
 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ     :  มือทั้งสองงจีบหงาย มือขวายื่นแขนออกข้างล าตัว                         
มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก 

 ล าตัว  :  เอียงซ้าย กดเกลียวข้างซ้าย 

 เท้า    :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางเปิดส้นเท้าหลัง 
 ทิศ    :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 2 ท่าตั้งวงทั้ง 2 ข้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 ท่าตั้งวงทั้ง 2 ข้าง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ    : มือทั้งสองข้างม้วนมือปล่อยจีบตั้งวงล่างมือขวาอยู่ข้างล าตัว                
มือซ้ายตั้งวงที่ชายพก 

 เท้า   :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 

 ล าตัว  :  เอียงซ้าย กดเกลียวข้างซ้าย 

 ทิศ    :  ทิศ 1 

 หมายเหตุ : ท่าเดนิออกท าสลับข้างไปมาจนหมดท่อนลับ 
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แม่ท่าฟูอนที่ 3 ท่านั่งตั้งเข่า 

 

 

 

ภาพที่ 2.9  ท่านั่งตั้งเข่า 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  หน้าตรง 
 มือ    :  มือทั้งสองวาดมือขึ้นตั้งวงบน 

 ล าตัว  :  ตรง 
 เท้า  :  ตั้งเท้าขวา 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 4 ท่าวางมือ 
 

 

 

ภาพที่ 2.10 ท่าวางมือ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 

 ศีรษะ :  หน้าตรง 
 มือ    :  วาดมือทั้งสองข้างลงมาม้วนมือจีบมือแล้วปล่อยจีบวามือบนหน้าขา 

 ล าตัว :  ตรง 
 เท้า   :  นั่งตั้งส้น 

 ทิศ   :  ทิศ 1 

 

 

 



45 

แม่ท่าฟูอนที่ 5 ท่าจีบคว่ า 

 

 

 

ภาพที่ 2.11 ท่าจีบคว่ า 
มาเถิดเย้อ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา เอียงศีรษะออกจากกันระหว่างฝั่งร า          
ซ้ายและขวา 

 มือ    :  มือทั้งสองจีบคว่ า ข้างล าตัวและชายพก 

 ล าตัว :  คนฝั่งขวาเอียงขวา คนฝั่งซ้ายเอียงซ้าย 

 เท้า   :  นั่งตั้งส้น 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 6 ท่าตั้งมือ 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 ท่าตั้งมือ 

มาเย้อขวัญเอย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงไปทางด้านวงยาว 

 มือ   :  มือทั้งสองเป็นวงล่างมืออีกด้านหนึ่งอยู่ข้างล าตัวอีกมือหนึ่งอยู่วงล่าง 
 ล าตัว  :  คนฝั่งขวาเอียงขวา คนฝั่งซ้ายเอียงซ้าย 

 เท้า   :  นั่งตั้งส้น 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 7 ท่าชี้เข้าหาตัว 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.13 ท่าชี้เข้าหาตัว 

หมู่ชาวเมืองมา 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ    :  มือซ้ายจีบเข้าหาตัวระหว่างอก มือขวาวางมือที่หน้าขาขวา 

 ล าตัว  :  เอียงซ้าย 

 เท้า   :  นั่งตั้งส้นสัน 

 ทิศ    :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 8 ท่าผายมือ 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.14 ท่าผายมือ 

เบื้องขวานั่งส่ายลาย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ   :  มือขวาแบมือหงายขึ้นวาดออกไปข้างล าตัว มือซ้ายปล่อยจีบ                 
วาดมือลงมาวาง  ทีห่น้าขาซ้าย 

 ล าตัว :  เอียงซ้าย 

 เท้า   :  นั่งตั้งส้น 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 9 ท่าชี้นิ้ว 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.15 ท่าชี้นิ้ว 

เบื้องซ้ายนั่งเป็นแถว 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงไปตามมือ 

 มือ   : วาดมือขวามาวางทับท่ีหน้าขาขวา มือซ้ายชี้นิ้วคว่ าลง แล้วหงายมือ
วาดมือชี้ออกไปข้างล าตัว 

 ล าตัว :  เอียงซ้าย 

 เท้า   :  นั่งตั้งส้น 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 10 ท่าพรหมสี่หน้า 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.16 ท่าพรหมสี่หน้า 

ยอพระขวัญ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  หน้าตรง 
 มือ    :  มือทั้งสองข้างเป็นท่าพรมสี่หน้า 
 ล าตัว  :  ตรง 
 เท้า  :  ตั้งเท้าขวา 

 ทิศ   :  ทิศ 
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แม่ท่าฟูอนที่ 11ท่าตั้งวงบน 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.17 ท่าตั้งวงบน 

ไม้จันเพริศแพร้ว 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  หน้าตรง 
 มือ   :  มือทั้งสองข้างม้วนมือตั้งวงบน 

 ล าตัว :  ตรง 
 เท้า   :  ตั้งเท้าขวา 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 12 ท่ากวักมือ 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.18 ท่ากวักมือ 

ขวัญมาแล้ว 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงด้านซ้าย 

 มือ   :  ท่าเรียก มือซ้ายระดับไหล่แขนตึงตกปลายมือเล็กน้อย                     
มือขวาท าเหมือนกัน  แต่อยู่ระดับหน้าอก 

 เท้า   :  เท้าซ้ายก้าวอยู่หน้าเท้าขวาแล้วหมุนตัวด้านขวามือ 

 ล าตัว :  เอียงซ้าย 

 ทิศ   :  หมุนด้านขวามือ 2, 3, 4, 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 13 ท่าประสานกันที่หน้าอก 

 
 

 

 

ภาพที่ 2.19 ท่าประสานกันที่หน้าอก 

มาสู่คิงกลม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงตรงข้ามกับขาท่ีเปิดส้นหลัง 
 มือ    :  มือทั้งสองข้างวาดมือมาวางประสานกันที่อก เป็นท่ารัก 

 ล าตัว  :  คนฝั่งขวาเอียงขวา คนฝั่งซ้ายเอียงซ้าย 

 เท้า   :  เท้าซ้ายเหยียบเต็มเท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง 
 ทิศ  :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 14 ท่ายกสูง 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.20 ท่ายกสูง 
เกศเจ้าชวนชม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ :  หน้าตรง 
 มือ   :  มือทั้งสองข้างวาดขึ้นเหนือศีรษะ มือขวาจีบคว่ า                                  

มือซ้ายแบมือเหนือศีรษะ ปฏิบัติเช่นนี้สับสลับกันไปมา 

 ล าตัว  :  ตรง 
 เท้า  :  ย่ าเท้า 
 ทิศ   :  ทิศ 1, 2, 3, 4, 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 15 ท่ามือซ้ายจีบคว่ า 

 

 

 

ภาพที่ 2.21 ท่ามือซ้ายจีบคว่ า 
ทัดเอ้ืองชวนชม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้ายขวาสลับกัน 

 มือ    :  มือซ้ายจีบคว่ า มือขวาตกปลายมือแล้วปฏิบัติเหมือนท่าที่ 10 รูปแรก 

 ล าตัว :  เอียงขวา 

 เท้า   :  ย่ าเท้า 
 ทิศ    :  ทิศ  1, 2, 3, 4, 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 16 ท่าไหว้ 
 

 

 

ภาพที่ 2.22 ท่าไหว้ 
เก็บเอาไว้บูชา 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงออกจากมือที่ไหว้ 
 มือ    :  วาดมือทั้งสองข้างมาพนมมือท าท่าไหว้ข้างแง่ศีรษะ 

 ล าตัว  : คนฝั่งขวาเอียงขวา คนฝั่งซ้ายเอียงซ้าย 

 เท้า  :  เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง 
 ทิศ  :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 17 ท่าจีบเข้าหากัน 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.23 ท่าจีบเข้าหากัน 

ยามฝนพร าเจ้าอย่าคลา 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงด้านมือต่ า 

 มือ  :  มือจีบหงายทั้งสองข้าง ด้านขานอกเป็นจีบปรกข้าง  
   ด้านขาในเป็นจีบหงายข้างเอว สั่นมือเบาๆ 

 ล าตัว  :  เอียงด้านมือต่ า 

 เท้า   :  ขานอกเปิดส้นเท้าหลัง 
 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 18 ท่าตั้งวงแล้วส่ายมือ 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.24 ท่าตั้งวงแล้วส่ายมือ 

ยามแดดส่ายเจ้าอย่าคลาย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ :  เอียงด้านมือต่ า 

 มือ  :  มือทั้งสองข้างตั้งวง มือขวาเป็นวงบน มือซ้ายเป็นวงล่าง สั่นมือเบาๆ 

 ล าตัว  :  คนฝั่งขวาเอียงซ้าย คนฝั่งซ้ายเอียงขวา 

 เท้า   :  เท้านอกเปิดส้นเท้าหลัง 
 ทิศ  :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 19 ท่าตั้งวงและจีบคว่ าด้านหน้า 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.25 ท่าตั้งวงและจีบคว่ าด้านหน้า 
อยู่ที่ไหน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ :  เอียงขวา 

 มือ  :  มือขวาตั้งวงหน้าระดับอกมือซ้ายชี้คว่ า 

 ล าตัว :  เอียงขวา 

 เท้า   :  เท้าซ้ายก้าวขึ้นมาหน้าเท้าขวาเปิดปลายเท้า 

 ทิศ :  ทิศ 2 
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แม่ท่าฟูอนที่ 20 ท่าเรียก 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.26 ท่าเรียก 

จงมา 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ   :  มือซ้ายวาดมือออกข้างล าตัว แขนเหยียดตึงระดับไหล่                      
กดปลายมือลงเป็นท่าเรียกมือขวาจีบส่งหลัง 

 ล าตัว  :  เอียงซ้าย 

 เท้า   :  เท้าซ้ายก้าวหน้าเท้าขวา เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลังแล้วหมุน 

 ทิศ   :  ทิศ 2, 3, 4, 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 21 ท่าประสานมือ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.27 ท่าประสานมือ 

รับได้ใจยา 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ   :  มือจีบขวาตะแคงระดับอกมือซ้ายวงหน้าระดับอก 

 เท้า    :  ย่ าเท้า 
 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 22 ท่าวางส้นเท้าด้านหลัง 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.28 ท่าวางส้นเท้าด้านหลัง 
มาคล้องผ้าแพรกระเจา 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  หน้าตรง 
 มือ   :  มือทั้งสองข้างตั้งวงกลาง 
 ล าตัว :  ตรง 
 เท้า  :  เท้าขวาเหยียบเต็มเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง 
 ทิศ :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 23 ท่ารับ 

 
 

 

 

ภาพที่ 2.29 ท่ารับ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงด้านมือสูง 
 มือ   :  มือขวาเป็นวงบัวบาน มือซ้ายจีบส่งหลัง 
 ล าตัว :  เอียงด้านมือสูง 
 เท้า   :  ย่ าเท้า 
 ทิศ  :  1, 2, 3, 4, 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 24 ท่าตั้งมือทั้ง 2 ข้างด้านขวา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.30 ท่าตั้งมือทั้ง 2 ข้างด้านขวา 

อย่าเพลินเผลอ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงด้านขาใน 

 มือ   :  มือวงล่างระดับชายพกมือนอก มือในวงล่างข้างล าตัว 

 เท้า   :  เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง 
 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 25 ท่าจีบคว่ าด้านขวา 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.31 ท่าจีบคว่ าด้านขวา 
มาเย่อขวัญเอย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงด้านขาใน 

 มือ     :  จีบคว่ าทั้งสองข้างมือซ้ายจีบคว่ าด้านข้างล าตัวมือขวาจีบคว่ าที่ชายพก 

 ล าตัว  :  เอียงด้านขาใน 

 เท้า    :  เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 26 ท่าชี้นิ้วหมุนรอบตัว 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.32 ท่าชี้นิ้วหมุนรอบตัว 

อยู่แดนดินใด 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงนอก 

 มือ   :  มือในชี้คว่ าระดับเอวด้านหน้า มือนอกจีบส่งหลัง 
 ล าตัว :  คนฝั่งขวาเอียงขวา คนฝั่งซ้ายเอียงซ้าย 

 เท้า    :  เท้าในแตะเท้า แล้วซอยเท้า 

 ทิศ   :  หมุนรอบตัวเอง 
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แม่ท่าฟูอนที่ 27 ท่านภาพร 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.33 ท่านภาพร 

หรือฟูาฟากไกล 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงตรงข้ามมือสูง 
 มือ    :  มือซ้ายแบหงายมือขวาตั้งวงเหยียดแขนตึง 
 เท้า   :  ย่ าเท้า 
 ทิศ  :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 28 ท่ามือประกอบกัน 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.34 ท่ามือประกอบกัน 

ขอให้มาเฮือนเฮา 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ   :  มือทั้งสองข้างคว่ าประกบกันระดับเอว 

 ล าตัว  :  เอียงซ้าย 

 เท้า  :  คนนั่งเท้าซ้ายตั้งเข่า คนยืนเท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง 
 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 29 ท่ามือประสานกันที่หน้าอก 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.35 ท่ามือประสานกันที่หน้าอก 

เผื่ออย่าคิดอาลัยชู้เก่า 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงขวา 

 มือ    :  มือทั้งสองข้างตั้งวงวางมือประสานกันแล้วม้วนเป็นท่ารักท่านี้ 
 ล าตัว  :  เอียงขวา 

 เท้า  :  คนนั่งเท้าซ้ายตั้งเข่า คนข้างหลังเท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง 
 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 30 ท่าชี้ที่ปาก 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.36 ท่าชี้ที่ปาก 

ขออย่าเว้า 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ    :  มือขวาชี้ที่ปาก มือซ้ายจีบส่งหลัง 
 ล าตัว :  เอียงซ้าย 

 เท้า  :  คนนั่งตั้งเท้าซ้าย คนข้างหลังหมุนรอบตัวเองด้านขวามือ 

 ทิศ   :  ทิศ 1, 2, 3, 4, 1 

 

 

 



71 

แม่ท่าฟูอนที่ 31 ท่าก้มหน้า 

 

 

 

ภาพที่ 2.37 ท่าก้มหน้า 

ขวัญเจ้าจะตรม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  ก้มหน้าเล็กน้อย 

 มือ   :  มือทั้งสองข้างวางประสานกันวางมือไว้ที่สะโพก ท าท่าเศร้า  
   หรือท่าโศก 

 ล าตัว :  ตรง 
 เท้า  :  คนนั่งตั้งเท้าซ้าย คนข้างหลังเปิดส้นเท้าขวา 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 32 ท่ามือซ้ายจีบคว่ า เหนือศีรษะ 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.38 ท่ามือซ้ายจีบคว่ า เหนือศีรษะ 

หมอกน้ าค้างพร่างพรหม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  หน้าตรง 
 มือ   :  วาดมือทั้งสองข้างข้ึนเหนือศีรษะ มือซ้ายจีบคว่ า มือขวาแบมือหงาย 

 ล าตัว  :  ตรง 
 เท้า  :  ย่ าเท้า 
 ทิศ  :  ทิศ 1, 2, 3, 4, 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 33 ท่ายื่นออกข้าง 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.39 ท่ายื่นออกข้าง 
ขวัญเจ้าอย่าเพลินชม ปุาเขาล าเนาไพร 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ :  หน้าตรง 
 มือ    :  ยื่นมือทั้งสองข้าง ออกข้างล าตัว มือขวาจีบคว่ าระดับเอวข้างล าตัว           

มือซ้ายตกปลายมือ 

 ล าตัว  :  ตรง 
 เท้า    :  ย่ าเท้า 
 ทิศ    :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 34 ท่าลูบแขน 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.40 ท่าลูบแขน 

เชิญไหลทาประทินกลิ่นหอม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ  :  มือขวาวงระดับอกงอแขนมือซ้ายวงหน้าระดับอก 

 ล าตัว  :  เอียงซ้าย 

 เท้า   :  คนนั่งตั้งเท้าขวา คนยืนเปิดส้นเท้าซ้าย 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 35 ท่ามือประกบกันที่หน้าอก 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.41 ท่ามือประกบกันที่หน้าอก 

ดมพะยอม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  ก้มหน้าเล็กน้อย 

 มือ   :  มือทั้งสองประกบกันแล้วกรีดนิ้วมือออก 

 ล าตัว :  ตรง 
 เท้า   :  คนนั่งตั้งเท้าขวา คนยืนเปิดส้นเท้าซ้าย 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 36 ท่าดม 

 

 

 

ภาพที่ 2.42 ท่าดม 

ให้ชื่นใจ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา 
 มือ   :  มือทั้งสองจีบคว่ าระดับปาก 

 เท้า   :  คนนั่งตั้งเข่าขวา คนยืนเปิดส้นเท้าซ้าย 

 ทิศ   :  ทิศ 1 

 

 

 
 



77 

แม่ท่าฟูอนที่ 37 ท่าจีบที่ชายพก 

 

 

 

ภาพที่ 2.43 ท่าจีบที่ชายพก 

เหล่าข้าน้อย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ   :  มือขวาจีบหงายที่ชายพก มือซ้ายตั้งวงล่างวงอยู่หน้าจีบ 

 ล าตัว :  เอียงซ้าย 

 เท้า   :  คนนั่งตั้งเข่าขวา คนยืนเปิดส้นเท้าซ้าย 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 38 ท่าบัวบาน 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.44 ท่าบัวบาน 

แต่งไว้ 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 ศีรษะ :  หน้าตรง 
 มือ   :  มือทั้งสองข้างตั้งวงบัวบาน 

 ล าตัว :  ตรง 
 เท้า   :  ยืนขึ้นแล้วเหลื่อมเท้าขวา 

 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 39 ท่าจีบคว่ าระดับเหนือศีรษะหมุนตัว 

 

 

 

ภาพที่ 2.45  ท่าจีบคว่ าระดับเหนือศีรษะหมุนตัว 

ร้อยพวงมาลัยมาคล้องให้สวยรวย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

 มือ    :  มือขวาจีบปรกข้าง มือซ้ายตั้งวงล่างข้างสะโพก 

 ล าตัว  :  เอียงซ้าย 

 เท้า    :  เท้าซ้ายยกเท้าแล้วางหมุนรอบตัวเองแล้วปฏิบัติสลับกัน 

 ทิศ    :  ทิศ 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 
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แม่ท่าฟูอนที่ 40 ท่าจบ 

 

 

 

ภาพที่ 2.46 ท่าจบ 

ดนตรี 
(ท่ีมา:นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงตามขาท่ีย่ า 

 มือ    :  มือซ้ายจีบปรกข้างแล้วปล่อยจีบเป็นวงบน  มือขวาตั้งวงล่าง                     
แล้วจีบหงายชายพกปฏิบัติสลับกันเช่นนี้จนเดินออก 

 ล าตัว :  เอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขาปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา 

 เท้า   :  ย่ าเท้า 
 ทิศ    :  ทิศ 2 
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 4. กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ 

  

   กระบวนท่าฟูอนมีการก าหนดทิศทางแต่ละท่าฟูอน และสัญลักษณ์แทนตัวนักแสดง ดังนี้ 
 
  ทิศทางท่ี 1 หมายถึง ด้านหน้าของเวที 

 ทิศทางท่ี 2 หมายถึง ด้านขวาของเวที 

  ทิศทางท่ี 3 หมายถึง ด้านหลังของเวที 

  ทิศทางท่ี 4 หมายถึง ด้านซ้ายของเวที 

 

 สัญลักษณ์ วงกลมสีแทนต าแหน่งของผู้แสดง 

 

    แทนคนที ่1                            แทนคนที่ 2     แทนคนที่ 3 

    แทนคนที ่4                             แทนคนที่ 5                                แทนคนที่ 6 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

1 ดนตรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศีรษะ :  เอียงซ้าย 

มือ     :  มือทั้งสองงจีบหงาย           
มือขวายื่นแขนออกข้าง
ล าตัว มือซ้ายจีบหงายที่
ชายพก 

ล าตัว  :  เอียงซ้าย กดเกลียว           
ข้างซ้าย 

เท้า    :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวา
วางเปิดส้นเท้าหลัง 

ทิศ     :  ทิศ 1 

 
ศีรษะ  :  เอียงซ้าย 

มือ     :  มือทั้งสองข้างม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวงล่างมือ
ขวาอยู่ข้างล าตัวมือซ้าย
ตั้งวงที่ชายพก 

เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวา
วางหลังเปิดส้นเท้า 

ล าตัว    :  เอียงซ้าย กดเกลียว          
ข้างซ้าย 

ทิศ       :    ทิศ 1 

           (ท่าเดินออกท าสลับข้าง
ไปมาจนหมดท่อนลับ) 

ศีรษะ   :  หน้าตรง 

มือ      : มือทั้งสองวาดมือขึ้น             
ตั้งวงบน 

ล าตัว    :  ตรง 

เท้า      : ตั้งเท้าขวา 

ทิศ      :  ทิศ 1 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ศีรษะ  :             หน้าตรง 

มือ       :  วาดมือทั้งสองข้างลงมา
ม้วนมือจีบมือแล้วปล่อย
จีบวามือบนหน้าขา 

ล าตัว    :     ตรง 

เท้า       :  นั่งตั้งส้น 

ทิศ       :  ทิศ 1 

2 
มาเถิด
เย้อ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศีรษะ  :  เอียงซ้ายแล้วกลับเอียง
ขวา เอียงศีรษะออก
จากกันระหว่างฝั่งร า
ซ้ายและขวา 

มือ      : มือทั้งสองจีบคว่ า ข้าง
ล าตัวและชายพก 

ล าตัว   :  คนฝั่งขวาเอียงขวา         
คนฝั่งซ้ายเอียงซ้าย 

เท้า     :  นั่งตั้งส้น 

ทิศ      :  ทิศ 1 
 
ศีรษะ   :  เอียงไปทางด้านวงยาว 
มือ       :  มือทั้งสองเป็นวงล่างมือ

อีกด้านหนึ่งอยู่ข้าง
ล าตัวอีกมือหนึ่งอยู่วง
ล่าง 

ล าตัว    :  คนฝั่งขวาเอียงขวา         
คนฝั่งซ้ายเอียงซ้าย 

เท้า     :   นั่งตั้งส้น 

ทิศ      :   ทิศ 1 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

3 

หมู่
ชาว 

เมือง
มา 

 

 

 

 
 

ศีรษะ   :   เอียงขวา 
มือ     :    มือซ้ายจีบเข้าหาตัว

ระหว่างอก มือขวา
วางมือที่หน้าขาขวา 

ล าตัว  :   เอียงขวา 
เท้า      :    นั่งตั้งส้นสัน 

ทิศ      :    ทิศ 1 

4 
 
 

เบื้อง
ขวา 

นั่งส่าย
ร่าย 

 

 

ศีรษะ  :   เอียงซ้าย 
มือ     :   มือขวาแบมือหงายขึ้น 

วาดออกไปข้างล าตัว          
มือซ้ายปล่อยจีบวาดมือ
ลงมาวางที่หน้าขาซ้าย 

ล าตัว  :   เอียงซ้าย 
เท้า    :   นั่งตั้งส้น 

ทิศ     :   ทิศ 1 

5 

เบื้อง
ซ้าย 

นั่งเป็น
แถว 

 

 ศีรษะ   :   เอียงไปตามมือ 
มือ     :   วาดมือขวามาวางทับที่ 

หน้าขาขวา มือซ้ายชี้นิ้ว 
คว่ าลง แล้วหงายมือวาด
มือชี้ออกไปข้างล าตัว 

ล าตัว  :   เอียงซ้าย 
เท้า     :   นั่งตั้งส้น 

ทิศ      :   ทิศ 1 

6 
ยอพา
ขวัญ 

 

 ศีรษะ  :   หน้าตรง 
มือ     :   มือทั้งสองข้างเป็นท่า           

พรมสี่หน้า 
ล าตัว  :   ตรง 
เท้า     :   ตั้งเท้าขวา 

ทิศ       :   ทิศ 1 



85 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

7 

หมาย
จันทร์
เพริศ
แพร้ว 

 

 

 
 ศีรษะ   :   หน้าตรง 

มือ       :    มือทั้งสองข้างม้วนมือ          
ตั้งวงบน 

ล าตัว         :    ตรง 

เท้า      :       ตั้งเท้าขวา 

ทิศ      :    ทิศ 1 

8 
ขวัญ

มาแล้ว 

 

 ศีรษะ     :    เอียงด้านซ้าย 
มือ       :    ท่าเรียก มือซ้ายระดับ

ไหล่แขนตึงตกปลายมือ
เล็กน้อย มือขวาท า
เหมือนกันแต่อยู่ระดับ
หน้าอก 

เท้า      :   เท้าซ้ายก้าวอยู่หน้า
เท้าขวาแล้วหมุนตัว
ด้านขวามือ 

ล าตัว      :   เอียงซ้าย 
ทิศ        :   หมุนด้านขวามือ 2, 3, 

4, 1 

9 

มาสู่        
คิง 

กลม 

 

 ศีรษะ   :      เอียงตรงข้ามกับขาที่
เปิดส้นหลัง 

มือ        :    มือทั้งสองข้างวาดมือ
มาวางประสานกันที่อก 
เป็นท่ารัก 

ล าตัว    :    คนฝั่งขวาเอียงขวา 
คนฝั่งซ้ายเอียงซ้าย 

เท้า       :     เท้าซ้ายเหยียบเต็มเท้า
ขวาเปิดส้นเท้าหลัง 

ทิศ      :    ทิศ 1 



86 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

10 

เกศเจ้า
หอม

ลอยลม 
ทัดเอ้ือง
ชวนชม 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศีรษะ   :        หน้าตรง 
มือ       :        มือทั้งสองข้างวาดขึ้น

เหนือศีรษะ มือขวาจีบ
คว่ ามือซ้ายแบมือ
เหนือศีรษะ ปฏิบัติ
เช่นนี้สับสลับกันไปมา 

ล าตัว    :    ตรง 

เท้า       :    ย่ าเท้า 
ทิศ         :    ทิศ 1, 2, 3, 4, 1 
 
 

ศีรษะ   :    เอียงซ้ายขวาสลับกัน 

มือ       :    มือซ้ายจีบคว่ า มือขวา
ตกปลายมือแล้ว
ปฏิบัติเหมือนท่าที่ 10 
รูปแรก 

ล าตัว    :    เอียงขวา 

เท้า       :     ย่ าเท้า 
ทิศ         :   ทิศ 1, 2, 3, 4, 1 

11 
เก็บ

เอาไว้
บูชา 

 

 
 

ศีรษะ   :  เอียงออกจากมือที่ไหว้ 
มือ      :   วาดมือทั้งสองข้างมา

พนมมือท าท่าไหว้ข้าง
แง่ศีรษะ 

ล าตัว    :    คนฝั่งขวาเอียงขวา คน
ฝั่งซ้ายเอียงซ้าย 

เท้า       : [ เท้าขวาเปิดส้นเท้าหลัง 
ทิศ      :   ทิศ 1 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ 

อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

 

 

12 

ยาม
ฝน
พร่ า
เจ้า
อย่า
แคล้ว 

 

 
 
 

 

ศีรษะ     :   เอียงด้านมือต่ า 
มือ         :   มือจีบหงายทั้งสองข้าง 

ด้านขานอกเป็นจีบปรก
ข้าง ด้านขาในเป็นจีบ
หงายข้างเอว สั่นมือ
เบาๆ 

ล าตัว        :   เอียงด้านมือต่ า 
เท้า             :        ขานอกเปิดส้นเท้าหลัง 
ทิศ       :   ทิศ 1 
 
 
 
 

13 

แดด
ร้อนแรง
เจ้าอย่า

ครา 

 

 
 
 
 
 

 

 
ศีรษะ        :   เอียงด้านมือต่ า 
มือ         :     มือทั้งสองข้างตั้งวง 

มือขวาเป็นวงบน   
มือซ้ายเป็นวงล่าง  
สั่นมือเบาๆ 

ล าตัว               :   คนฝั่งขวาเอียงซ้าย 
คนฝั่งซ้ายเอียงขวา 

เท้า        :   เท้านอกเปิดส้นเท้าหลัง 
ทิศ         :   ทิศ 1 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

14 
อยู่ที่
ไหน 
จงมา 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ศีรษะ    :   เอียงขวา 
มือ        :   มือขวาตั้งวงหน้า

ระดับอกมือซ้ายชี้คว่ า 

ล าตัว     :   เอียงขวา 
เท้า          :   เท้าซ้ายก้าวขึ้นมาหน้า

เท้าขวาเปิดปลายเท้า 

ทิศ       :   ทิศ 2 
 
ศีรษะ    :   เอียงซ้าย 
มือ        :   มือซ้ายวาดมือออกข้าง

ล าตัวแขนเหยียดตึง
ระดับไหล่กดปลายมือ
ลงเป็นท่าเรียก มือขวา
จีบส่งหลัง 

ล าตัว     :   เอียงซ้าย 
เท้า        :   เท้าซ้ายก้าวหน้าเท้า

ขวา เท้าขวาเปิดส้น
เท้าหลังแล้วหมุน 

ทิศ       :   ทิศ 2, 3, 4, 1 

15 
รัดด้าย
ชายา 

 

 

 ศีรษะ    :   เอียงซ้าย 
มือ        :   มือจีบขวาตะแคง

ระดับอกมือซ้ายวง
หน้าระดับอก 

เท้า      :   ย่ าเท้า 
ทิศ        :   ทิศ 1 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

16 

มา
คล้อง
ผ้า

แพร 
ขะเจ้า 

 

 
 
 

 

 
 

 

ศีรษะ   :   หน้าตรง 
มือ       :   มือทั้งสองข้างตั้งวง

กลาง 
ล าตัว    :   ตรง 
เท้า       :   เท้าขวาเหยียบเต็มเท้า

ซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง 
ทิศ       :    ทิศ 1 

17 
ท่อน
รับ 

 
 

 

ศีรษะ   :   เอียงด้านมือสูง 
มือ       :   มือขวาเป็นวงบัวบาน 

มือซ้ายจีบส่งหลัง 
ล าตัว    :   เอียงด้านมือสูง 
เท้า       :   ย่ าเท้า 
ทิศ       :   1, 2, 3, 4, 1 

18 
อย่า
เพลิน
เผลอ 

 

 
 

 

ศีรษะ   :   เอียงด้านขาใน 
มือ      :   มือวงล่างระดับชายพก

มือนอก มือในวงล่าง
ข้างล าตัว 

เท้า      :   เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลัง 
ทิศ        :   ทิศ 1 

 

19 

มาเย้อ
ขวัญ

เอยมา
เย้อ
ขวัญ
เอย 

 

 ศีรษะ     :   เอียงด้านขาใน 
มือ        :   จีบคว่ าทั้งสองข้างมือ

ซ้ายจีบคว่ าด้านข้าง
ล าตัวมือขวาจีบคว่ าที่
ชายพก 

ล าตัว    :   เอียงด้านขาใน 
เท้า      :   เท้าซ้ายวางหลัง              

เปิดส้นเท้า 
ทิศ       :   ทิศ 1 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

20 
อยู่
แดน
ดินใด 

 

 
 
 
 
 

 

ศีรษะ   :    เอียงนอก 
มือ       :    มือในชี้คว่ าระดับเอว

ด้านหน้า มือนอกจีบ
ส่งหลัง 

ล าตัว    :    คนฝั่งขวาเอียงขวา 
คนฝั่งซ้ายเอียงซ้าย 

เท้า       :    เท้าในแตะเท้า แล้ว
ซอยเท้า 

ทิศ         :    หมุนรอบตัวเอง 

21 
หรือ
ฝาก

ฟูาไกล 

 
 
 

ศีรษะ       :           เอียงตรงข้ามมือสูง 
มือ          :            ท่านภาพร 
เท้า                                :      ย่ าเท้า 
ทิศ           :    ทิศ 1 

22 

ขอให้
มา

เฮือน
เฮา 

 

 

 
ศีรษะ    :      เอียงซ้าย 

มือ         :     มือทั้งสองข้างคว่ า
ประกบกันระดับเอว 

ล าตัว    :     เอียงซ้าย 

เท้า       :     คนนั่งเท้าซ้ายตั้งเข่า 
คนยืนเท้าขวาเปิดส้น
เท้าหลัง 

ทิศ        :    ทิศ 1 

23 
เผื่อ
อย่า
คิด 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ศีรษะ   :  เอียงขวา 
มือ      :  มือทั้งสองข้างตั้งวง

วางมือประสานกันแล้ว
ม้วนเป็นท่ารักท่านี้ 

ล าตัว   :  เอียงขวา 
เท้า     :  คนนั่งเท้าซ้ายตั้งเข่า คน

ข้างหลังเท้าขวาเปิดส้น
เท้าหลัง 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

24 
ขอ
อย่า
เว้า 

 

 

 

ศีรษะ   :     เอียงซ้าย 

มือ       :     มือขวาชี้ที่ปาก            
มือซ้ายจีบส่งหลัง 

ล าตัว    :    เอียงซ้าย 

เท้า       :    คนนั่งตั้งเท้าซ้าย           
คนข้างหลังหมุนรอบ
ตัวเองด้านขวามือ 

ทิศ      :     ทิศ 1, 2, 3, 4, 1 

25 
ขวัญ
เจ้าจะ
ตรม 

 

 

 

ศีรษะ   :      ก้มหน้าเล็กน้อย 

มือ          :     มือทั้งสองข้างวาง
ประสานกันวางมือไว้
ที่สะโพก ท าท่าเศร้า 
หรือท่าโศก 

ล าตัว      :       ตรง 

เท้า      :    คนนั่งตั้งเท้าซ้าย คน
ข้างหลังเปิดส้นเท้า
ขวา 

ทิศ       :    ทิศ 1 

26 

หมอก
น้ าค้าง
พราง
พรม
ขวัญ
อย่า
เพลิน
ชม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ศีรษะ   :      หน้าตรง 
มือ      :    วาดมือทั้งสองข้างขึ้น

เหนือศีรษะ มือซ้าย
จีบคว่ า มือขวาแบมือ
หงาย 

ล าตัว    :    ตรง 
เท้า      :    ย่ าเท้า 
ทิศ      :    ทิศ 1, 2, 3, 4, 1 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

27 
 

ปุาเขา
ล าเนา
ไพร 

 
 

 
 

ศีรษะ   :    หน้าตรง 
มือ      :    ยื่นมือทั้งสองข้างออก

ข้างล าตัว มือขวาจีบ
คว่ าระดับเอวข้างล าตัว
มือซ้ายตกปลายมือ 

ล าตัว   :      ตรง 
เท้า      :    ย่ าเท้า 
ทิศ       :    ทิศ 1 

28 

เชิญ
ไหลทา
ผะทิน 

 

 

 

ศีรษะ    :    เอียงซ้าย 
มือ        :    มือขวาวงระดับอกงอ

แขนมือซ้ายวงหน้า
ระดับอก 

ล าตัว    :    เอียงซ้าย 
เท้า       :     คนนั่งตั้งเท้าขวา           

คนยืนเปิดส้นเท้าซ้าย 

ทิศ       :    ทิศ 1 

29 
กลิ่น
หอม 

 

 
 
 
 
 

 

 

ศีรษะ    :    ก้มหน้าเล็กน้อย 
มือ      :    มือทั้งสองประกบกัน

แล้วกรีดนิ้วมือออก 
ล าตัว   :    ตรง 
เท้า     :    คนนั่งตั้งเท้าขวา คน

ยืนเปิดส้นเท้าซ้าย 

ทิศ      :   ทิศ 1 

30 

ดม
พะยอ
มให้
ชื่นใจ 

 

 

 
 

ศีรษะ   :    เอียงซ้ายแล้วกลับ
เอียงขวา 

มือ      :    มือทั้งสองจีบคว่ า
ระดับปาก 

เท้า     :    คนนั่งตั้งเข่าขวา คน
ยืนเปิดส้นเท้าซ้าย 

ทิศ      :    ทิศ 1 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง 

รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

31 
เหล่า

ข้าน้อย 

 
 

 

ศีรษะ   :    เอียงซ้าย 
มือ      :    มือขวาจีบหงายที่         

ชายพก มือซ้ายตั้งวง 
ล่างวงอยู่หน้าจีบ 

ล าตัว   :    เอียงซ้าย 
เท้า      :    คนนั่งตั้งเข่าขวา           

คนยืนเปิดส้นเท้าซ้าย 

ทิศ        :    ทิศ 1 

32 แต่งไว้ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ศีรษะ         :    หน้าตรง 
มือ      :    มือทั้งสองข้างตั้งวง 

บัวบาน 
ล าตัว    :    ตรง 
เท้า       :    ยืนขึ้นแล้วเหลื่อมเท้า

ขวา 
ทิศ      :    ทิศ 1 

33 
 

ร้อย
พวงมา
ลัยมา
คล้อง
สวย
รวย 

 

 

 
 

ศีรษะ   :   เอียงซ้าย 
มือ      :    มือขวาจีบปรกข้าง 

มือซ้ายตั้งวงล่างข้าง
สะโพก 

ล าตัว    :    เอียงซ้าย 
เท้า      :    เท้าซ้ายยกเท้าแล้วาง

หมุนรอบตัวเองแล้ว
ปฏิบัติสลับกัน 

ทิศ      :    ทิศ 1, 2, 3, 4, 4 ,3, 
2, 1 
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าบายศรีสู่ขวัญ 

34 ดนตรี 
 

 

 

 
 

ศีรษะ   :    เอียงตามขาที่ย่ า 
มือ       :    มือซ้ายจีบปรกข้างแล้ว

ปล่อยจีบเป็นวงบน มือ
ขวาตั้งวงล่างแล้ว จีบ
หงาย ชายพกปฏิบัติ
สลับกันเช่นนี้  จนเดิน
ออก 

ล าตัว    :     เอียงซ้ายแล้วกลับ
เอียงขาปฏิบัติเช่นนี้
สลับกันไปมา 

เท้า       :    ย่ าเท้า 
ทิศ       :    ทิศ 2 

 

จบการแสดง 

สรุป 

 การฟูอนบายศรีสู่ขวัญเป็นฟูอนพื้นบ้านอีสานที่ประกอบพิธีกรรม มีแม่ท่าฟูอน 40 ท่า และมี
กระบวนท่าฟูอน 34 กระบวนท่า ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงพ้ืนบ้านอีสานซึ่งประกอบด้วย โปงลาง 
พิณ แคน กลอง โหวดและฉาบ เป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ส่วนเครื่องแต่งกายของนักแสดงนั้น  
จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์การใช้ผ้าพ้ืนเมืองสามารถปรับสีได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งทรงผมรวบตึง 
ติดโก๊ะเพ่ือให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน และการแต่งหน้าต้องให้มีความเข้มโดยใช้โทนสีน้ าตาลและสีด า
ในการแต่งหน้าให้เหมาะกับเครื่องแต่งกาย บทร้องของเพลงจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
เป็นการกล่าวถึงการอวยพรให้ผู้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญมีแต่สิ่งที่ดีและมีความสุขความเจริญในชีวิต 
ซึ่งบทร้องใช้ภาษกลางผสมกับภาษาอีสานในบางค าด้วย ท าให้การแสดงร าเรียกขวัญเมื่อผู้ชมได้ชม
แล้วสามารถบอกได้ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านอีสานและสื่อถึงการอวยพรในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และใช้
แสดงในงานที่เป็นมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานเกษียณอายุราชการ งานบวชนาค เป็นต้น 



95 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 1.  บอกความเป็นมาของฟูอนบายศรีสู่ขวัญ 

 2. วิเคราะห์ลักษณะการใช้มือ เท้า และลีลาการฟูอนบายศรีสู่ขวัญ 

 3. บอกโอกาสที่ใช้แสดงฟูอนบายศรีสู่ขวัญ 

 4.  อธิบายองค์ประกอบฟูอนบายศรีสู่ขวัญ  

 5.  เขียนเนื้อเพลงบายศรีสู่ขวัญ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 
 

การฝึกทักษะนาฏศิลป์อีสานในด้านความเชือ่ 
 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  

 1.   ความหมายของความเชื่อ                    
 2.  ประเภทของความเชื่อ                    
 2.1 ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ                       
 2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการแสดง                           
 2.3 ความเชื่อด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้าน                        
  3. การฝึกทักษะการฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา                        
 3.1 องค์ประกอบการแสดง                       
 3.2 แม่ท่าฟ้อน                                     
 3.3 กระบวนท่าฟ้อน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม                                      
หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. รู้และเข้าใจความหมายความเชื่อได้ 
 2. เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อของแต่ละประเภทได้ 
 3. รู้และเข้าใจการฝึกทักษะการฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสาได้ 
 4. เข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบการฟ้อนชุด บารสเกี้ยวนางอุสาได้ 
 5. สามารถฝึกทักษะแม่ท่าฟ้อนและกระบวนท่าฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสาได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการสอนประจ าบท 

วิธีสอน  

 1. วิธีสอบแบบบรรยาย Power Point 

 2. วิธีสอนแบบสาธิต 

 3. วิธีสอนแบบเน้นการฝึกปฏิบัติ 
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          กิจกรรมการสอนประจ าบท 

 1.   นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft  Power Point พร้อมตอบค าถาม
ระหว่างการฟังบรรยาย 

 2.  นักศึกษาศึกษาเนื้อหา ความหมายของความเชื่อ ประเภทของความเชื่อ ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติ และความเชื่อเก่ียวกับการแสดง   
 3.   นักศึกษาศึกษาความเชื่อกับการฟ้อนของชาวอีสานกลุ่มละ 1 หัวข้อโดยไม่ซ้ ากัน        
แล้วน าเสนอ 

 4. นักศึกษาฝึกพูดผญาในบทการแสดง พร้อมสอบทีละคู่    
 5.   นักศึกษาฝึกทักษะการฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 

 6.  ทดสอบการฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 
 7. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ทักษะนาฏศิลป์ในด้านความเชื่อ” 

 2. การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point 

 3. วีดิทัศน์ฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 
 

การวัดผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 2. ทดสอบการพูดผญา 

 3. ทดสอบการฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 

 4. จากการท าแบบฝึกหัด 

 

 

  

 

                                                   

 



 

บทท่ี 3 
 

การฝึกทักษะนาฏศิลป์อีสานในด้านความเชือ่ 
 

 

       คนในท้องถิ่นอีสานเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันในสังคมแบบพ่ีน้อง พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีน้ าใจ
ช่วยเหลือกันและหากมีงานส่วนรวมในชุมชน คนในท้องถิ่นจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สังเกตจาก
การสืบสานประเพณี ทั้ง 12 เดือนของชาวอีสานที่สืบสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทั้งนี้การที่คนอีสานสืบ
สานหรือสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ มาจนทุกวันนี้เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธาที่บรรพบุรุษ
ได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ 
 

ความหมายของความเชื่อ 

 

 ความเชื่อเกิดจากการรับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในปัจจุบันยังมีในสังคมทั่วไป ซึ่งความเชื่อมี
หลายด้าน เช่น ความเชื่อด้านพิธีกรรม ความเชื่อด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้าน โดยความหมายของความเชื่อมี
ดังนี้ 

สิทธิ มาลัยวงษ์ (ม.ป.ป.: 25) กล่าวว่า ความเชื่อ หมายถึง ความคิดที่คนเรายอมรับและยึดถือ 
อาจเป็นความคิดที่เป็นสากลหรือเป็นที่ยอมรับของบางกลุ่มหรือเป็นความจริงทั้งหลายที่อยู่รอบๆ 
ตัวเรามีข้อ น่าสังเกตว่า ผู้คนมักจะเชื่อเกี่ยวกับสภาวะที่ตนเองควบคุมไม่ได้ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย  
ดิศกูล  ได้ทรงอธิบายว่า “ความเชื่อเกิดจากสิ่งที่มีอ านาจเหนือมนุษย์ เช่น อ านาจของดินฟ้าอากาศ 
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่เข้าสาเหตุถึงเกิดลัทธิเชื่อเทพเจ้า และภูตผีปีศาจ มีพิธีกรรมอ้อนวอน
ขอความช่วยเหลือ แล้วเปลี่ยนจากความเชื่อสิ่งสิริมงคล” ความเชื่อดังเดิมของไทยมีหลายอย่าง เช่น 
ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ นรกสวรรค์ ภูตผีปีศาจ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์ โชคลาง ความฝัน เครื่องราง
ของขลัง โหราศาสตร์ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น คนไทย  จะเลือกฤกษ์ที่เป็นมงคลส าหรับการเริ่มท ากิจกรรม 
ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้า เช่น เลือกฤกษ์ท าพิธีแต่งงาน  ในเดือนคู่ เลือกฤกษ์เริ่มงานที่เป็น
มหาฤกษ์ ฯลฯ 

 ประชิด  สกุณะพัฒน์ (2546: 42) ได้ให้ความหมายของความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อ หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดของคนในอดีตที่สืบทอดต่อๆ กันมา และมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
หรือกลุ่มชน โดยไม่ค านึงถึงเหตุผล ความเชื่อจะมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
ท้องถิ่น คนไทยมีความเชื่อที่สืบเนื่องต่อจากบรรพบุรุษด้วยกันในทุกท้องถิ่น และความเชื่อเรื่องต่างๆ นั้น 
แตกต่างกันออกไปตามสภาพของวัฒนธรรมที่รับมาจากบรรพบุรุษในอดีต ตัวอย่างเกี่ยวกับความเชื่อ
ในสิ่งที่เป็นข้อห้าม หรือห้ามกระท าถ้าท าจะถือว่าผิดหรือเป็นอัปมงคลมีอยู่ทุกในภูมิภาค 
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สรุปได้ว่า ความเชื่อ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งๆ นั้น ซึ่งได้มาจากการถูกปลูกฝัง
จากบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตมา จึงเกิดเป็นการยึดถือปฏิบัติกันและไม่ควรปฏิบัติในสิ่งที่ห้าม เพื่อความ
สบายใจในการด ารงชีวิตความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่ยังยึดถือในสังคมท้องถิ่นในปัจจุบัน  
 

ประเภทของความเชื่อ 

 

     ความเชื่อในด้านต่างๆ ได้แบ่งออกเป็นประเภทของความเชื่อ ดังที่ ชัยณรงค์  ต้นสุข (2549: 

26) ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีสมอง มีความรู้สึกนึกคิด มีสติปัญญาไหวพริบในการ
แก้ปัญหา แต่ไม่สามารถด ารงอยู่ได้โดยล าพังได้ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือที่จะท า
กิจกรรมร่วมกันและจะกระท าทุกวิถีทางเพ่ือที่จะอยู่ในสภาวะที่สมดุลและเหมาะสมต่อสภาวะการใน
ด้านต่างๆ เมื่อมนุษย์รวมกันเป็นจ านวนมากขึ้นจึงกลายเป็นระบบโครงสร้างของสังคมที่มีหน้าที่ในการ
หาปัจจัยสี่เพ่ือด ารงชีวิตและอยู่รวมกันอย่างมีระบบ จากเหตุผลนี้เองท าให้มนุษย์แสวงหาความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและอยู่ไกลตัวออกไป จากเหตุนี้เองท าให้มนุษย์แสวงหา
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัวออกไป ซึ่งบางอย่างอาจหาค าตอบได้และ
มีอีกอย่างหนึ่งที่หาค าตอบไม่ได้จนเกิดความเชื่อขึ้นมาแทน เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับการท ามาหากิน 
ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต และความเชื่อเกี่ยวกับชุมชน หรือสังคมเป็นต้น เพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของมนุษย์ การจะกระท าสิ่งใดลงไปจึงมีความเชื่อปะปนอยู่ได้ด้วยเสมอ เพราะท าให้พวกเขา
เกิดความม่ันใจและก าลังใจดีขึ้น ถ้าหากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่อาจท าอะไรบรรลุเป้าหมายได้ และความเชื่อ
ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มากทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และระดับสังคมก็คือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่
นอกเหนือธรรมชาติ เช่น ภูตผีปีศาจ เทวดา ศาสนา มนุษย์จึงประกอบพิธีต่างๆ ขึ้น เพ่ือเป็นการ
เคารพกราบไหว้ วิงวอนและอ้อนวอนให้เทพเหล่านั้น เกิดความพอใจท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้พวก
เขาอยู่อย่างมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พิธีกรรมต่างๆ เหล่านี้ มีบทบาทควบคุมและกระคุ้นให้
มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนกลายเป็นจารีตประเพณีในที่สุด ถ้าจ าแนกความ
เชื่อตามหลักเหตุผล แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความเชื่อท่ีมีเหตุผลและความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล ถ้า
พิจารณาความเชื่อจากจ านวนบุคคล จะแบ่งความเชื่อออกได้เป็นสองประเภท คือ เชื่อของกลุ่มชนความ
เชื่อของกลุ่มชน ความเชื่อของชาวบ้านสามารถจัดประเภท ดังนี้         
 1. ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  

  ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามหาค าตอบให้กับการปรากฏการณ์
ธรรมชาติ จากการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็พยายามอธิบายในรูปของ
สิ่งที่เหนือธรรมชาติ ประชิด สกุณะพัฒน์ (2546: 43-44) ได้ยกตัวอย่างความเชื่อในเรื่องปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ดังต่อไปนี้ 
 



101 
 

  -  ถ้ากบร้อง แสดงว่า ฝนจะตก 

  -  ถ้ามดขนไข่ แสดงว่าฝนจะตก  

  -  ถ้ามดพากันข้ึนบ้าน แสดงว่า น้ าจะท่วม  

  -  ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวและฟ้าแดง แสดงว่า ฝนจะตกใหญ่มีพายุแรง  

  -  ถ้าดาวหางขึ้น แสดงว่า จะเกิดเหตุร้าย    

  -  ถ้าเห็นดาวตกห้ามทัก จะท าให้วิญญาณเข้าท้องหมา  

  -  ห้ามชี้รุ้งกินน้ า จะท าให้นิ้วกุด   

  -  ถ้าปลูกต้นนางกวัก จะท าให้คนรักและเมตตาอุดหนุน จุนเจือ  

  -  ถ้าปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้าน จะท าให้คนนิยมชมชอบ  

  -  ถ้าฟ้าร้องวันอาทิตย์ จะท าให้มีคนเจ็บไข้กันมาก   

  -  ถ้าฟ้าร้องวันจันทร์จะท าให้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ 
  -  ถ้าฟ้าร้องวันอังคาร จะท าให้ฝนตกบริบูรณ์ดี  

 2. ความเชื่อเกี่ยวกับการแสดง                                                                                                          
  ความเชื่อเกี่ยวกับการแสดง โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นศิลปะจะต้องมีพิธีการไหว้ครูเพ่ือเป็น
สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้แสดง แสดงได้อย่างเต็มที่และเกิดความมั่นใจว่า ครูจะช่วยปกปักรักษาให้
การแสดงผ่านพ้นและไม่ประสพปัญหาในการแสดง ความเชื่อเหล่านี้ก่อให้เกิดพิธีกรรมต่างๆ ก่อนการ
แสดง เช่น การไหว้ครูของการแสดงหนังตะลุงอีสานหรือหนังปะโมทัย นอกจากนี้ ความเชื่อนอกจากจะ
มีอิทธิพลต่อนักแสดงแล้ว ความเชื่อในด้านอ่ืนๆ ยังมีความส าคัญมาก นริศรา  ศรีสุพล (2552: 218) 
กล่าวไว้ว่า ความเชื่อของผู้เล่นหนังปราโมทัยคณะปะโมทัยรุ่งอีสาน มีข้อห้ามต่างๆ  ที่ถือเป็นเรื่อง
เคร่งครัด เช่น ห้ามตั้งโรงหนังหันหน้าไปทางทิศตะวันตกโดยเด็ดขาด เพราะเชื ่อกันว่าเป็นทิศ
อัปมงคล จะท าให้การแสดงตกต่ าไม่เจริญรุ่งเรือง ก่อนแสดงทุกครั้งต้องร าลึกถึงครูอาจารย์ของแต่
ละคณะเสียก่อน เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่คณะและท าให้คนนิยมชมชอบ อีกความเชื่อหนึ่งที่  นายค า
ตา อินทะสีดา หัวหน้าคณะให้ความส าคัญและจะลบลู่ไม่ได้ คือ ถ้ามีคนมาว่าจ้างงานแสดงตัวหนัง
ปลัดตื้อ (ตัวตลกของหนังปราโมทัย) กระดิ่งที่ตัวหนังจะสั่นเสียงดัง และเคาะหีบให้ได้ยิน หรือทุก
วันพระก็เช่นกัน ห้ามผู้หญิงจับตัวหนังพระฤาษีและตัวปลัดตื้อ 
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ภาพประกอบที่ 3.1 ความเชื่อต่อการแสดง  
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

การไหว้ครูก่อนแสดงหนังปราโมทัย คณะปะโมทัยรุ่งอีสาน โดยพ่อค าตา อินทะสีดา 
                                              

 

ภาพประกอบที่ 3.2 ความเชื่อของนักแสดง     
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล)    

              นอกจากนี้  ความเชื่อนอกจากจะมีอิทธิพลต่อนักแสดงแล้ว ความเชื่อในด้านอ่ืนๆ              
ยังมีความส าคัญมาก เช่น ความเชื่อของผู้เล่นหนังปราโมทัยคณะปะโมทัยรุ่งอีสาน มีข้อห้ามต่างๆ           
ที่ถือเป็นเรื่องเคร่งครัด เช่น ห้ามตั้งโรงหนังหันหน้าไปทางทิศตะวันตกโดยเด็ดขาด เพราะเชื่อกันว่า        
เป็นทิศอัปมงคล จะท าให้การแสดงตกต่ าไม่เจริญรุ่งเรือง ก่อนแสดงทุกครั้งต้องล าลึกถึงครูอาจารย์ของ
แต่ละคณะเสียก่อน เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่คณะและท าให้คนนิยมชมชอบ อีกความเชื่อหนึ่งที่นายค าตา 
อินทะสีดา หัวหน้าคณะให้ความส าคัญและจะลบลู่ไม่ได้ คือ ถ้ามีคนมาว่าจ้างงานแสดงตัวหนังปลัดตื้อ 
(ตัวตลกของหนังปราโมทัย) กระดิ่งที่ตัวหนังจะสั่นเสียงดัง  และเคาะหีบให้ได้ยิน หรือทุกวันพระ           
ก็เช่นกัน ห้ามผู้หญิงจับตัวหนังพระฤาษีและตัวปลัดตื้อ 
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 3.   ความเชื่อด้านวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน 

  3.1 ความหมายวรรณกรรมพื้นบ้าน 

          วรรณกรรมพ้ืนบ้านเกิดจากการเล่าสืบต่อกันมา มีทั้งการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรและการเล่าต่อกันมา ซึ่งวรรณกรรมพ้ืนบ้านมีความหมาย ดังนี้ 
 ประชิด สกุณะพัฒน์ (2546: 170)  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน หมายถึง งานเขียนทุกชนิด 
สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทความ ฯลฯ รวมไปถึงงานที่แสดงออกมาโดยวิธีต่างๆ ใน
รูปแบบต่างๆ เช ่น เทศนา ปราศร ัย สิ ่ง บันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ที่บันทึกเรื่องราวใน
ชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่  ความคิด ตลอดจนความเชื่อต่างๆ โดยที่ผู้บันทึกจะ
พรรณนาในลักษณะของร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ตาม ก็สามารถท าให้เห็นภาพได้ว่า ความเป็นอยู่ของ
ชุมชนที่ผ่านมามีความเจริญมากน้อยเพียงไร วรรณกรรมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะของศิลปะและ
การบันทึกทางประวัติศาสตร์  

 ประจักษ์ สายแสง (2527: 1)วรรณกรรมพ้ืนบ้าน หมายถึง จะเป็นเรื่องเล่าถ่ายทอด
ด้วยวาจาหรือเขียนขึ้น เป็นสมุดหรือหนังสือด้วยภาษาถ่ินในสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่จ ากัด
เนื้อหา เนื้อหาอาจเป็นเรื่องชาดกหรือเรื่องของท้องถิ่นอ่ืนๆ ก็ได้  
 จากข้อความข้างต้นสรุปว่า วรรณกรรมพ้ืนบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าของเรื่องราวต่างๆ 
ที่เกิดในท้องถิ่น แล้วนักปราชญ์น ามาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

            3.2 คุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้าน   
              ความรู้ทางด้านอารมณ์ ผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆ จะเกิดอารมณ์สะเทือนใจอย่างใด
อย่างหนึ่งวิมล วิโรจพันธุ์ และคณะ (2548: 236) ได้กล่าวถึงคุณค่าวรรณกรรมดังนี้ 
 3.2.1 ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องราวที่ได้ถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
ให้ความรู้ในเรื่องของปฏิภาณไหวพริบ สร้างเสริมภูมิปัญญา 
 3.2.2  มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตให้อยู่ ในท านองคลองธรรมในเรื่องที่ อิงกับทาง
พระพุทธศาสนา มีการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของผู้ฟัง สอดแทรกไปพร้อมๆ กับ 
ความบันเทิง  
 3.2.3 ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินจรรโลงโลก  
   สรุปได้ว่า ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านภูมิปัญญา และการปลูกฝังจิตใจให้เป็น                  
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต   
 

 

 

 



104 
 
 3.3 ประเภทวรรณกรรมพื้นบ้าน  
     วรรณกรรมพ้ืนบ้านได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (เรไร  ไพรวรรณ,์ 2551: 18) กล่าวไว้ว่า  
 3.3.1 วรรณกรรมมุขปาฐะ หมายถึง วรรณกรรมที่มีการถ่ายทอดข้อมูลด้วย การเล่า
สืบต่อกันมาแบบปากต่อปาก ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นิทาน ข้อห้ามค าสอน   
 3.3.2 วรรณกรรมแบบอมุขปาฐา หรือวรรณกรรมที่เป็นลายลักษณ์ หมายถึง
วรรณกรรมที่มีการถ่ายทอดข้อมูลด้วยการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะบันทึกโดยการจารึก
ลงแผ่นศิลา หรือจารึกลงในใบลานหรือวัสดุอ่ืนๆ รูปแบบใดก็ตามและจะโดยจุดมุ่งหมายใดก็ได้ เช่น 
ต ารายา ปูรโหม จดหมายเหตุ เป็นต้น  

 3.4 ลักษณะวรรณกรรมพื้นบ้าน 

            วรรณกรรมพ้ืนบ้านมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้  
  บุญเกิด  รัตนแสง (2533: 6-7) กล่าวว่า วรรณกรรมท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวิถี
ชีวิต และเชื่อมโยงไปยังวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา อาชีพ ดังนั้นนักวิชาการจึงได้แบ่งลักษณะ
ดังนี้ 
 3.4.1 ภาษาถิ่นเป็นองค์ประกอบส าคัญของวรรณกรรม เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจสาระ
และรู้ซึ้งในเนื้อเรื่องจึงใช้โวหารและบรรยาย พรรณนา และอุปมาอุปไมยรวมไว้ครบถ้วน วางไว้ในที่  
ที่เหมาะสม บางตอนเพ่ือคลายเครียด มีการแทรกบทตลกขบขันซึ่งมักใช้ค าวิเศษ หรือค าที่มีความหมาย
สองแง่สองมุมเป็นศิลป์ดึงใจผู้อ่านให้เกิดจินตภาพคล้อยตามไป ในบางท้องถิ่นนิยมตัดทอนให้สั้นลง 
เช่น “เส้นทางท่ีไปก็ไกลโข” ค าว่า โขมาจากค าเดิมว่า “อักโขภิณี” กร่อนเป็นใช้ “อักโข” และ “โข” 
ตามล าดับลักษณะดังกล่าวพบมากในภาษาถ่ินภาคใต้      
 3.4.2 ลักษณะค าประพันธ์ที่น ามาใช้ในวรรณกรรมท้องถิ่นมีหลายรูปแบบดังนี้ 
   กลอนปฏิพากย์หรือกลอนชาวบ้าน ใช้กันอย่างแพร่หลายทุกภาคของประเทศ 
เป็นกลอน ที่ไม่บังคับจ านวนค าในแต่ละวรรค  ซึ่งสิ่งส าคัญอยู่ที่การร้องให้ลงจังหวะ ดังนั้นผู้ร้อง  
จึงต้องใช้เทคนิคช่วย หากวรรคใดมีหลายค าก็จะใช้จังหวะเร็ว การร้องต้องเอื้อนเสียงส่งจังหวะ    
ซึ่งเป็นศิลปะที่เร้าใจคละเคล้า กับเสียงดนตรีก ากับ พร้อมแสดงท่าทางประกอบเช่น กลอนเพลงต่างๆ 
รวมถึงกลอนท่องจ าอย่างสูตรคูณ การท่องพยัญชนะไทยจาก ก. ไก่ ถึง ฮ. นกฮูก และนิทานค ากลอน 
เป็นต้น 

  ร่าย มักเป็นร่ายยาวหรือร่ายโบราณ ใช้สวดอ้อนวอนขอพรทวยเทพ               
สะเดาะเคราะห์ บายศรีท าขวัญและอ่ืนๆ เป็นต้น 

  โคลงส่วนใหญ่เป็นบทสั้นๆ สุภาษิต ส านวน ค านวณ ค าพังเพย มักเป็นโคลงสาม 
โคลงสี่ โคลงห้า ไม่เคร่งครัดในรูปแบบนักที่นิยมมาก ได้แก่ วรรณกรรมล้านนา ส่วนในภาคอีสาน
เป็นลักษณะโคลงดั้น คือ จบลงแบบห้วนๆ ไม่ค่อยสู้จะกลมกลืนนัก  
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    นอกจากนี้ ธวัช ปุณโนทก (2521: 93) กล่าวไว้ว่า วรรณกรรมอีสานนั้น มีรูปแบบเฉพาะตน 
ต่างกับวรรณกรรมภาคกลางเกือบสิ้นเชิง กล่าวคือวรรณกรรมอีสานเป็นวรรณกรรมชาวบ้านอย่างแท้จริง 
ชาวบ้านเป็นเจ้าของสิทธิ เป็นผู้ใช้ผู้ศึกษา ผู้อ่าน และผู้สร้างวรรณกรรมเหล่านั้น โดยมีวัดเป็นสถาบัน
กลาง เป็นสถานที่เก็บรักษาที่เผยแพร่ ตลอดจนเป็นแหล่งอนุรักษ์วรรณกรรมเหล่านี้ แต่วรรณกรรม
ภาคกลางนั้นเป็นวรรณกรรมราชส านักมากกว่าวรรณกรรมชาวบ้านคือ ชาวบ้านนั้นมีสิทธิมีส่วนใน
วรรณกรรมน้อย และยังถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนเท่าท่ีควร  
      จากที่นักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะวรรณกรรมไว้นั้น ภาษาถิ่นที่ใช้เขียนวรรณกรรม
ภาษาที่มีทั้งฟังเรียบง่ายเข้าใจง่ายส าหรับคนอ่านที่เป็นคนท้องถิ่นนั้น  มีการสอดแทรกเป็นถ้อยค าที่
ตลก ผู้อ่านจึงเกิดความสนุกสนานและมีความสนใจในวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นยังมีค าคติ
สอนใจอีกด้วย นอกจากนี้นักวิชาการยังได้ให้ความหมายของนาฏยวรรณกรรม ดังนี้ 
                     สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ (2543: 161)ได้ให้ความหมายของนาฏยวรรณกรรมว่านาฏย
วรรณกรรม หมายถึง บทประพันธ์เพ่ือการแสดง นาฏยศิลป์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเรื่องราว ปรัชญา 
ความคิด จินตนาการและตัวละคร เพื่อให้ผู ้ที่ร่วมการแสดงได้ยึดถือไว้ด าเนินการร่วมกัน ท าให้  
การแสดงที่มีเอกภาพ บทประพันธ์เพ่ือแสดงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นบทในความทรงจ า น ามา
บอกปากเปล่าเป็นเค้าโครงย่อๆ ให้ผู้แสดงน าไปด้นบทในรายละเอียดตนเอง ตลอดไปจนถึงบท
ประพันธ์การแสดง ที่เป็นวรรณศิลป์ ซึ่งใช้เวลาในการประพันธ์ให้สละสลวยวิจิตรบรรจง มีรายละเอียดที่
ท าให้ผู้ร่วมงานกระจ่างแจ้งในทุกแง่ทุกมุม บทประพันธ์เพ่ือการแสดง อาจมีคุณภาพภาษาสูงถึงขั้นเป็น
วรรณศิลป์ ท าให้เกิดความไพเราะในการอ่าน แต่บทประพันธ์เพ่ือการแสดงมีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือ
การแสดง ดังนั้น การจะชื่นชมนาฏยกรรมได้อย่างเต็มที่ก็ต้องทั้งดูทั้งฟังไปพร้อมกัน 

 นาฏยวรรณกรรม เป็นวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ ได้แบ่งขั้นตอนเป็นเนื้อหาออกได้เป็น
สองขั้นตอน คือ เรื่องเดิมและเรื่องที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการแสดง เรื่องเดิมหมายถึง เรื่องราวที่
เป็นต านาน นิทาน นวนิยาย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วรรณคดี ภาษิต ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น 
ปัญหาสังคม เป็นต้น เนื้อหาจากเรื่องราวเหล่านี้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้ประพันธ์บทละครใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการสร้างนาฏยกรรม  ส่วนเรื่องที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการแสดง หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ประพันธ์
บทนาฏยศิลป์ประพันธ์ขึ้นจากเรื่องเดิมหรือจากจินตนาการของตน  ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะในส่วนที่
สอง ซึ่งจะเรียกว่า นาฏยวรรณกรรม  
 สรุปได้ว่า  นาฏยกรรมที่น ามามาจาก เรื่องเดิม คือเรื่องราวที่ เป็นต านาน 
ประวัติศาสตร์ และเรื ่องที ่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการแสดง คือ เรื ่องจากจินตนาการของ
ผู้ประพันธ์จากเรื่องเดิม นาฏยกรรมมีจุดมุ่งหมาย คือ เพ่ือการแสดง จะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ชมได้ชมการ
แสดงที่ผู้สร้างสรรค์น าวรรณกรรมมาสร้างสรรค์การแสดงจะได้รับคุณค่าจากการแสดงของนาฏยกรรม                          
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นาฏศิลป์อีสานในด้านความเชื่อ       
   

 นาฏศิลป์อีสานเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ มนุษย์มีความเชื่อในอ านาจ
ของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ปกป้องบ้านเมือง และผู้คนให้อยู่เย็นเป็นสุข  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน
จนได้มีการประกอบ พิธีกรรมต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ชาวอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีความเชื่อด้าน
วรรณกรรมเรื่องอุสา บารส ว่าเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริง โดยสถานที่ต่างๆในเนื้อเรื่องของวรรณกรรมเรื่อง
อุสา บารสได้ปรากฏในอุทยานประวัติ ภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เช่น หอนางอุสา 
คอกม้าบารส บ่อน้ านางอุสา วัดพ่อตา วัดลูกเขย จากความเชื่อว่าวรรณกรรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ชาวบ้านจึงได้จัดพิธีบวงสรวงวิญญานของนางอุสา และท้าวบารส เป็นประจ าทุกปี จากความเชื่อของ
ชาวอ าเภอบ้านผือที่มีต่อวรรณกรรมเรื่องนี้ นางสาวนริศรา ศรีสุพล  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ได้น าความเชื่อ
ของชาวบ้านผือที่มีในวรรณกรรมพ้ืนบ้านเรื่อง อุสา บารส มาสร้างสรรค์เป็นการแสดงในรูปแบบ
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ชุด บารสเกี้ยวนางอุสา 
 

 การฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 

 1. ประวัติฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา  

   นางสาวนริศรา ศรีสุพล อาจารย์ประจ าสาขาวิชา ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้เกิดความสนใจที่จะน าวรรณกรรมพ้ืนบ้านเรื่อง อุสา         
บารส โดยหยิบยกตอนที่ท้าวบารสพบรักกับนางอุสา มาถ่ายทอดและผ่านสื่อมาในรูปแบบนาฏศิลป์
พ้ืนบ้านอีสาน ทั้งนี้เนื่องจากวรรณกรรมเรื่องนี้เชื่อกันว่าเกิดขึ้นจริง ในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ที่ก าลังได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นมรดก
โลกแห่งที่ 2 ของจังหวัดอุดรธานี จึงสร้างสรรค์ “การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พ้ืนเมืองจากวรรณกรรม
เรื่อง อุสาบารส ในบริบทวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเผยแพร่ศิลปะ         
การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน รวมทั้งการศึกษาและรวบรวมไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สืบสานไว้  โดยมีนายวิระพันธ์ 
เป็นผู้ออกแบบดนตรี 
 

 2. องค์ประกอบการแสดง 
  การฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสามีองค์ประกอบ ดังนี้                  
  2.1 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง    

   เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ใช้วงดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน คือ วงโปงลาง    
ซึ่งประกอบด้วย พิณ โหวต แคน โปงลาง กลองตึ้ง กลองยาว ฉาบ และฉิ่ง ดังภาพประกอบเครื่องดนตรี
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ที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ใช้วงดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน คือ วงโปงลาง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรี       
ดังภาพประกอบ 

 

           พิณ 

 

            โหวต 

 

          แคน 

 

               โปงลาง 

 

          กลองตึ้ง 
 

           กลองยาว 
 

              ฉาบ 

 

 

 

 

 

 

             ฉิ่ง 
 

ภาพที่ 3.3 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงฟ้อนท้าวบารสเกี้ยวนางอุสา 
(ท่ีมา: เนตรณภิส พัชรภิญโญภาคย์) 

 

  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ มีรายละเอียด ตามที่นริศรา ศรีสุพล
(2558: 90) ได้อธิบายเครื่องดนตรีไว้ ดังนี้       

 พิณ เป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ที่ใช้ด าเนินท านองการเป็นผู้น าของเพลงเป็นพระเอก
ของวง ซึ่งพิณจะด าเนินลายหรือท านองแตกต่างจากเครื่องดนตรีอ่ืน คือการบรรเลงที่เน้นการบรรเลง
แบบเก็บ ในการบรรเลงจะใช้ตัวโน้ตจ านวนมากกว่าปกติ   จึงท าให้พิณมีลีลา ลวดลาย ที่โดดเด่นกว่า
เครือ่งอ่ืนๆภายในวง เสียงพิณและการบรรเลงลายพิณให้อารมณ์กับผู้ฟังคือ ท าให้รู้สึกสนุก โหวดเป็น
เครื่องดนตรีของภาคอีสาน ในการบรรเลงเพลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆแล้ว    

 โหวด จะเป็นเครื่องเกริ่นน า ในท านองเพลงที่เศร้า เพราะฉะนั้นโหวดจึงให้อารมณ์ อ่อน
นุ่ม นุ่มนวล แคนเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ในการบรรเลงการเปิดวงหรือการบรรเลงร่วมกับ
เครื่องดนตรีอ่ืน แคนจะด าเนินการบรรเลงเกริ่นก่อน พร้อมทั้งยังด าเนินทางเป็นเครื่องน า แคนเป็น
เครื่องดนตรีที่ให้อารมณ์ ได้ทั้งสนุกและเศร้า สามารถท าได้ทั้งสองอย่าง และแคนเป็นเครื่องที่เป่าคลอ
เสียงร้องได้ดีที่สุด ให้อารมณ์ได้หลากหลายอย่างทั้งอารมณ์เศร้าและสนุก   
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   โปงลาง  เป็นเครื่องดนตรีที่เพ่ิงมีมาไม่นาน ผู้สร้างโปงลางขึ้นคือ นายเปลื้อง ฉาย
รัศมี  แต่เดิมมีโน้ตเพียงแค่ โด เร มี ซอล ลา ปัจจุบันเพ่ิม ฟาและที โปงลางเป็นเครื่องดนตรีที่ให้
อารมณ์สนุกสนาน พริ้วไหว และเสียงที่สั้นแต่ชัดเจน       

   กลองตึ้ง หรือ กลองร ามะนา เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้จังหวะที่
หนักแน่น   การตีกลองร ามะนา หรือ กลองตุ้มนั้น จะตีห่างๆ ไม่เหมือนเครื่องให้จังหวะทั่วไป และ
เป็นจังหวะที่สนุกสนาน ให้เสียงทุ้ม ฟังแล้วหนักแน่น สนุกสนาน      

   กลองหาง เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ใช้เป็นเครื่องให้จังหวะที่ส าคัญมาก เพราะการตี
กลองหางนั้นจะต้องตีให้ถี่กว่ากลองร ามะนา หรือกลองตุ้ม โดยกลองหางจะมีลีลาเด็ดที่พลิ้วไหวมาก 
นั่นก็คือการโซโล่กลองหรือการรัวกลอง กลองหางจะให้อารมณ์สนุกสนาน ครึกครื้น ฉาบใหญ่เป็น
เครื่องดนตรีอีสานที่ใช้เป็นจังหวะ แต่มีความแตกต่างจากเครื่องอ่ืนคือ ใช้ตีแค่เสียงเดียว หรือ
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องบอกความช้าเร็วของเพลง ฉาบใหญ่ให้อารมณ์ที่มั่นคง แต่ไร้ลีลาเพราะมีการ
ตีแค่เสียงเดียวให้จังหวะช้าเร็วเท่านั้น  ฉาบเล็กเป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ใช้เป็นเครื่องให้จังหวะเช่นกัน
กับ ฉาบ และฉ่ิง แตกต่างคือฉาบจะเพ่ิมลีลาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ฉิ่งจะให้อารมณ์ที่มั่นคง แต่ไร้ความ
หนักแน่นเพราะขนาดของเครื่อง แต่ก็สามารถท าให้สนุกสนานได้เพราะ มีลีลาของเครื่องดนตรีที่เพ่ิม
มากขึ้นกว่าฉาบ  

 2.2 นักแสดง  
  ในการคัดเลือกนักแสดงแบ่งนักแสดงออกเป็น 2 กลุ่ม คือ          
  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยนางอุสา 1 คน นางสนมจ านวน 2-4 คน ก็ได้นางอุสา เลือก
นักแสดง ที่เป็นผู้หญิงที่มีความสูงที่ใกล้เคียงกันกับบารส มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์เพ่ือง่ายต่อ
การฝึกหัดท่าทางต่างๆ และต้องมีความตั้งใจ ขยันในการฝึกซ้อมซึ่งจะท าให้การฝึกซ้อมไม่เกิดปัญหา
และฉลาดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ นางสนม เลือกนักแสดงที่เป็นผู้หญิงมีความสูงใกล้เคียงกัน 

ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์เพ่ือง่ายต่อการฝึกหัดท่าทางต่างๆ และต้องมีความตั้งใจ ขยันในการฝึกซ้อม
ซึ่งจะท าให้การฝึกซ้อมไม่เกิดปัญหา 
  กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยท้าวบารส 1 คน ทหารจ านวน 2-4 คนก็ได้ แต่มีจ านวน
เท่ากันกับนางสนมของกลุ่มนางอุสา ท้าวบารส เลือกนักแสดงผู้ชายที่มีรูปร่างสูงโปร่ง ความสามารถ
ทางด้านนาฏศิลป์เพ่ือง่ายต่อการฝึกหัดท่าทางต่างๆ และต้องมีความตั้งใจ ขยันในการฝึกซ้อมซึ่งจะท าให้
การฝึกซ้อมไม่เกิดปัญหา และฉลาดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทหาร เลือกนักแสดงผู้ชายที่มี
รูปร่างสูงใกล้เคียงกัน ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์เพื่อง่ายต่อการฝึกหัดท่าทางต่างๆ และต้องมี
ความตั้งใจ ขยันในการฝึกซ้อมซึ่งจะท าให้การฝึกซ้อมไม่เกิดปัญหา และฉลาดในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้จ านวนเท่ากัน เนื่องจากเป็นการฟ้อนเกี้ยว จ าเป็นต้องมีคู่และนักแสดงกลุ่มบารสต้องมี
ความสูงมากกว่าเล็กน้อยกับกลุ่มนางอุสาเพื่อง่ายต่อการฟ้อนเกี้ยว หรือการคู่กัน 
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 2.3 โอกาสที่ใช้แสดง  
  ใช้แสดงในงานรื่นเริงทั่วไป  

 2.4 การแต่งกาย ทรงผมและการแต่งหน้า 

  การแต่งกาย การฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสามีองค์ประกอบดังนี้               
 2.4.1 การแต่งกาย ทรงผมและการแต่งหน้าของนางอุสา ศีรษะมวยผมครึ่งศีรษะ 
เกาะอกสีครีม ผ้าสไบสีแดงพันรอบอก ผ้าถุงสีน้ าตาลนุ่งกรอมเท้า ทัดดอกไม้สีชมพูขาว ใส่ต่างหูเงิน 
สร้อยเงิน เข็มขัดเงิน ก าไลเงิน แต่สามารถปรับเปลี่ยนสีเกาะอก ผ้าถุงและเครื่องประดับได้ตาม         
ความเหมาะสม  และการแต่งหน้าเริ่มจาก ลงรองพ้ืนให้ทั่วใบหน้า ใช้พัฟเกลี่ยรองพ้ืนให้เนียน แล้ว         
ใช้แป้งพัฟตบใบหน้าให้เนียน จากนั้นเขียนคิ้วใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ าตาลเข้มเขียนคิ้วให้ได้รูปสวยงาม 
จากนั้นลงสีที่เปลือกตา ใช้อายแชโดว์สีน้ าตาลกับสีด า ลงสีน้ าตาลที่เปลือกตาแล้วเกลี่ยให้สวยงาม
จากนั้นลงสีด าลงครึ่งหนึ่งของเปลือกตาเกลี่ยให้สวยงาม จากนั้นใช้อายไลเนอร์กรีดแล้วใช้ดินสอเขียน
ขอบตาเขียนขอบตาให้คมเข้มสวยงาม จากนั้นติดขนตาปลอมให้ได้ระดับเท่ากัน จากนั้นใช้บรัชออน  
สีชมพูปัดแก้ม และสุดท้ายสีปากใช้ลิปสติกสีชมพูเข้มทาให้สวยงาม 

 

 

     

 

  ภาพที่ 3.4 การแต่งกายของนางอุสา    ภาพที่ 3.5 การแต่งหน้าของนางอุสา 

               (ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล)                            (ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
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 2.4.2 การแต่งกายและการแต่งหน้าท้าวบารส ศีรษะผ้าพันรอบศีรษะ เสื้อคอจีน
แขนสั้น สีน้ าตาลเข้มสลับสีชมพูลายไทย ผ้าสไบสีแดงและสีขาวพันรอบเอว ผ้านุ่งสีเขียวเข้ม         
นุ ่งเป็นโจงกระเบน ใส่สร้อยเงิน แต่สามารถปรับเปลี่ยนสีเสื้อ ผ้านุ่งและเครื่องประดับได้ตาม          
ความเหมาะสม การแต่งหน้าเริ่มจากลงรองพ้ืนบางๆ ให้ทั่วใบหน้า ใช้พัฟเกลี่ยรองพ้ืนให้เนียน แล้วใช้
แป้งพัฟตบใบหน้าให้เนียน จากนั้นเขียนคิ้วใช้ดินสอเขียนคิ้วสีด าเข้มเขียนคิ้วให้ได้รูปสวยงาม จากนั้น
ลงสีที่เปลือกตา ใช้อายแชโดว์สีน้ าตาลอ่อน ลงสีน้ าตาลอ่อนที่เปลือกตาแล้วเกลี่ยให้สวยงาม จากนั้น
ใช้ บรัชออนสีส้มอ่อนปัดแก้ม และสุดท้ายสีปากใช้ลิปสติกสีชมพูอ่อนทาให้สวยงาม การแต่งหน้าของ
ฝ่ายชายจะไม่แต่งเข้มเหมือนฝ่ายหญิง 

 

 

                     

                                                          

 

       ภาพที่ 3.6 การแต่งกายของท้าวบารส                   ภาพที่ 3.7 การแต่งหน้าของท้าวบารส 

              
               (ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล)                                   (ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
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 2.4.3 การแต่งกาย ทรงผมและการแต่งหน้านางสนม ศีรษะเกล้าผมขึ้น เกาะอกสีชมพู        
ผ้าสไบสีเทาลายขิดพันรอบอก ผ้าถุงสีด าลายขิด นุ่งกรอมเท้า ทัดดอกไม้สีชมพูขาว ใส่ต่างหูเงิ น  
สร้อยเงิน  เข็มขัดเงิน แต่สามารถปรับเปลี่ยนสีเกาะอก ผ้าถุงและเครื่องประดับได้ตามความเหมาะสม 
การแต่งหน้าเริ่มจาก ลงรองพ้ืนให้ทั่วใบหน้า ใช้พัฟเกลี่ยรองพ้ืนให้เนียน แล้วใช้แป้งพัฟตบใบหน้าให้เนียน 
จากนั้นเขียนคิ้ว ใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ าตาลเข้มเขียนคิ้วให้ได้รูปสวยงาม จากนั้นลงสีที่เปลือกตา ใช้
อายแชโดว์สีน้ าตาลกับสีด า ลงสีน้ าตาลที่เปลือกตาแล้วเกลี่ยให้สวยงามจากนั้นลงสีด าลงครึ่งหนึ่งของ
เปลือกตาเกลี่ยให้สวยงาม จากนั้นใช้อายไลเนอร์กรีดแล้วใช้ดินสอเขียนขอบตาเขียนขอบตาให้คมเข้ม
สวยงาม จากนั้นติดขนตาปลอมให้ได้ระดับเท่ากัน จากนั้นใช้บรัชออน สีชมพูปัดแก้ม และสุดท้ายสีปาก
ใช้ลิปสติกสีชมพูเข้มทาให้สวยงาม 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 การแต่งกายของสนม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
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2.4.4 การแต่งกาย ทรงผมและการแต่งหน้าของทหาร ศีรษะผ้าสีชมพูเข้มสลับสีด า พันรอบ
ศีรษะ เสื้อคอจีนแขนสั้นสีน้ าตาลอ่อนสลับสีชมพูกับสีส้ม ผ้าสไบสีเทาพันรอบเอว ผ้านุ่งสีน้ าเงินเข้มนุ่งเป็น
โจงกระเบน แต่สามารถปรับเปลี่ยนสีเสื้อ ผ้านุ่งและเครื่องประดับได้ตามความเหมาะสมการแต่งหน้า 
เริ่มจากการลงรองพ้ืน บางๆ ให้ทั่วใบหน้า ใช้พัฟเกลี่ยรองพ้ืนให้เนียน แล้วใช้แป้งพัฟตบใบหน้าให้
เนียน จากนั้นเขียนคิ้วใช้ดินสอเขียนคิ้วสีด าเข้มเขียนคิ้วให้ได้รูปสวยงาม จากนั้นลงสีที่เปลือกตา ใช้
อายแชโดว์สีน้ าตาลอ่อน ลงสีน้ าตาลอ่อนที่เปลือกตาแล้วเกลี่ยให้สวยงาม จากนั้นใช้  บรัชออนสีส้ม
อ่อนปัดแก้ม และสุดท้ายสีปากใช้ลิปสติกสีชมพูอ่อนทาให้สวยงาม การแต่งหน้าของ ฝ่ายชายจะไม่
แต่งเข้มเหมือนฝ่ายหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 การแต่งกายของทหาร 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 การแต่งหน้าของทหาร 

 (ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
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 2.5 บทประกอบการแสดง                
  บทผญา เป็นบทพูดของคนอีสาน การพูดผญามาจากความรู้สึกถ่ายทอดออกมา 
แสดงถึงภูมิปัญญา บทผญาที่ใช้ในการแสดง คือ บทผญาส าหรับการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว           
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พ้ืนเมืองจากวรรณกรรมเรื่องอุสา บารส ในบริบทวัฒนธรรม ประพันธ์โดย 
หมอล าเทวี บุตรตั้ว โดยมีบท ดังนี้  
  บทเกริ่นน า        
  จักก่าวเว้าเล่าเรื่องต านานฮัก ให้ประจักษ์ท่านทุกคนเบิ่งฟังให้เห็นแจ้ง ขอแถลงมูลข้อ 
ไขยอส าเนียงว่า นางอุสาไปล่องน้ า อธิษฐานไว้ใส่กระทง ท้าวบารสอยู่ฝ่ายซ่ง มาเล่นน้ าท่ากระแสดใส 
เห็น เห็นกระทงแล่นไป ล่องลอยมาตามน้ า น าเอาใจอุสาน้อย เข้ามางอยเลียบตาฝั่ง ท้าวบารสกะต่อตั้ง 
บายเอาแล้วกะซื่นใจ นับรอวันแต่สิได้ ในใจห่วงคะนึงหา สาวอุสานวลนางวิว่าใด๋น้อนวลน้อง คองแล้ว
คองคอยท่า วีนสิได้มาเห็นชู้พ่ีบุพเพยามแม่นสิ่งซี้ ได้ล าฟ้อนเข้าใส่กัน  ได้ล าฟ้อนเข้าใส่กัน  

  บทเกี้ยวพาราสี 
บารส: ป้าดผู้สาวบ้านใด๋นะแหม คือมาผู้จบผู้งามแท้ ไปถามเบิงก่อนน๊า อยู่บ้านใด๋น้อน้องหล้า           

ใจประสงหยังคือมาอาบน้ าคนเดียว บอมีหมูมาน าเบาะน้องสาว 

อุสา:     อยู่บ้านนี้ละอ้ายเป็นลูกสาวของพระยาเมืองกรุงพานหล้า อ้ายเด้อยู่บ้านใด๋ แม่นลุกแต่ด้าว
เขตถ่ินดินใด๋น้อ  ใจประสงค์หยังน้อจึงด่วนมาทางพ้ี มาแต่ไสละอ้าย 

บารส:   หล่าเอ้ยใจประสงค์แต่ไม่จึงได้แบกขวัญมา ใจประสงค์ต่อปลาจึงแบกแหลงน้ า หล่าเอ้ยอ้าย
มาแต่พุ่นก าฝ่ายเมืองประโค อ้ายตามมาหาหัวใจจึงด่วนมาทางนี้  อ้ายเก็บพวงมาลัยได้ใน
กระทงลอยล่องมาลัยไปแต่พ้ีถึงพุ่นเมืองประโค  ในกระทงนั้นสารเขียนไว้สื่อนางอุสา             
หล่าจ้าวแม่นเจ้าของพวงมาลัยบอหนิคั่นแม่นเจ้าเป็นเจ้าของพวงมาลัยอิหลี  อ้ายคือมาโชคดี
แท้น้อน้อนางสาวหล่าเอ้ย 

อุสา:    น้องนี้ละอ้ายซื่อนางอุสา  นอนในห้องคนเดี่ยวเปรียวใจนอนแล้ง จึงได้แปลงกระทงน้อยให้
ลอยไปตามท่า ฮ้อยมาลัยใส่พร้อมเขียนจดหมายใส่พร้อมให้ลอยน้ าล่องไป  อ้ายผู้เก็บกระทง
ได้แม่นมีคู่หรือยังน้อ หรือสิเสียความหวังผู้นางหมายไว้  เป็นจังใด๋น้อทางบ้านสัมบายดีบ้อ   
มีเมียแล้วบ่อ้ายขอถามเจ้าอย่างบ่อ้ายดอก 

บารส:   โอ้ยหล้าเอยถ้าอ้ายมีเมียแล้วอ้ายสิด่วนมาหยังน้อ  ใจคะนึงน านางจึงด่วนมาทางนี้  แต่เห็น
มาลัยน้อยกับจดหมายใจบ่อยู่เด่หล่า  สู่กะแม่นเจ้า เมียกะแม่นเจ้า สิไปเหี่ยงใส่ผู้ใด  

อุสา:    แม่นบ่น้อบ่แม่นตีแถลงล่ม ต่มบ่มีขลาดหมื่นบ่น้อ บ่แม่นขลาดล่มเดือนห้าก่อนฝนซื่อๆ บ่น้อ 
ไผ๋สิเลียวเห็นใส่ในใจนกข่ีถี่ปากเพินฮ้องพิดผึ่งๆ ตาบัดซิ่งใส่กะปูพุ้นเด้แต่เก่า 
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บารส:   โอ้ยหล้าเอยคั่นบ่แน่ คั่นบ่ยิง คันบ่จริงอ้ายบ่ว่า  นับฟ้าผ่ากะได้คั่นอ้ายเว่าบ่จริง  หล่าเอ้ยว่า

อ้ายเว่าอีหลีเด้นิ อ้ายคิดฮอดตั้งแต่เห็นแต่มาลัยกับอ่านจดหมาย อ้ายนอนกอดนอนดมสู่มื้อสู่
คืนมามามาขอหอมแน่ มาขอดอกแนน้องหล่า 

อุสา:    เว้าไปทั่วเนาะ  บ่อยากอายสะสาว่าสิ่งอยู่แถวนี้ ผุ่นเห็นบ่นกสองโตมันเลียวเบิ่งเฮ้ายุพุ่น 

บารส:   บ่อายดอกหล้า  นกมันกะมีคู่คือกัน มามาอ้ายขอหอมแน  มามา  อ้ายขอกอดแนน้องหล่า 
 

               ประพันธ์โดย นางเทวี  บุตรตั้ว 

 2.6 อุปกรณ์การแสดง 

 

ภาพที่ 3.11 กระทงหงส์และพวงมาลัย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 การประดิษฐ์กระทงเป็นรูปหงส์ตามเนื้อเรื่องควรใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีความทน
สามารถใช้ได้นาน และพวงมาลัยในการแสดงนี้จะใช้พวงมาลัยสดหรือมาลัยพลาสติกก็ได้ 
 

การฝึกทักษะการฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 
 

 1. การแบ่งการแสดง   
  การฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา ได้แบ่งการแสดงเป็น 3 ช่วง คือ           
  ช่วงที่ 1 การแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนางอุสา ประกอบด้วย นางอุสา 1 คน  
(หรือที่เรียกว่าตัวเอก) และนางสนม 3 คน หรือ 4 คนก็ได้ การก าหนดนักแสดงที่เป็นนางสนมตาม
ความเหมาะสมกับเวที ก่อนที่จะไปแสดงผู้จัดการแสดงต้องสอบถามขนาดของเวที และกลุ่มท้าวบารส 
ประกอบด้วย ท้าวบารส 1 คน (ตัวเอก) และทหาร 3 คน หรือ 4 คนก็ได้ ให้เท่ากันกับจ านวนกลุ่ม 
นางอุสา เริ่มด้วยการออกจากเวทีทั้ง 2 ข้าง โดยกลุ่มนางอุสาจะออกด้านขวาของเวที เมื่อหันหน้า
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ออกหน้าเวที กลุ่มบารสจะออกด้านซ้ายมือ  โดยใช้ท่าฟ้อนหรือที่เรียกว่า “ท่าออก” 3 กระบวนท่าร า 
ด้วยดนตรีจังหวะช้า     

  ช่วงที่ 2 นางอุสาน ากระทงรูปหงส์ลอยน้ าเพ่ือเสี่ยงทายหาเนื้อคู่ ประกอบกับบทผญา 
พอนางอุสาอธิฐานเรียบร้อย บารสก็มาเก็บกระทง และเกี้ยวพาราสีกับนาอุสาโดยการโต้ตอบการไปมา 
ในตอนนี้กลุ่มนางสนมของนางอุสา และกลุ่มทหารของท้าวบารสนั่งรอด้วยการส่งสายตาให้กัน  

  ช่วงที่ 3 ทั้งกลุ่มนางอุสาและกลุ่มท้าวบารส ฟ้อนมาคู่กันโดยนางสนมคนที่ 1 คู่กับทหาร
คนที่ 1 ของบารส นางสนมคนที่ 2  คู่กับทหารคนที่ 2 ของบารส นางสนมคนที่ 3 คู่กับทหารคนที่ 3 
ของบารส ส่วนนางอุสาคู่กับท้าวบารส ในช่วงนี้จะแยกเป็นดนตรีเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจังหวะปานกลาง
ในตอนที่เดินมาคู่กัน ส่วนที่ 2 ช่วงฟ้อนเกี้ยวกันจังหวะเร็ว ช่วงที่ 3 คือ ช่วงจบการแสดงจังหวะช้า
เพ่ือนักแสดงจะแถวเพ่ือเข้าเวที 
 

 2.  ลีลาท่าฟ้อน   

  ช่วงที่ 1 ออกแบบท่าฟ้อนให้อ่อนช้อย เหมาะสมกับลายเดินฟ้อน  

  ช่วงที่ 2 ออกแบบการตีบทให้เข้ากับบทผญา หรือการเกี้ยวพาราสีกัน ให้สัมพันธ์กับ
บทผญา และเหมาะสมกับลายผญา 
  ช่วงที่ 3  ออกแบบท่าฟ้อนเกี้ยวโดยเน้นเข้าคู่กัน  ประกอบจังหวะเร็ว กลุ่มนางอุสา      
เน้นลีลาที่สะโพก และกลุ่มท้าวบารสเน้นความสง่างามแบบบุรุษเพศแต่ให้มีความเจ้าชู้ด้วย              
ให้เหมาะกับลายเกี้ยวฮัก 

  1. ลีลาการส่ายสะโพก  ทิ้งสะโพก และส่วยสะโพกในท่าฟ้อนเกี้ยวของนางอุสา ส่วนกลุ่มเท้า
บารสจะลดลีลาลงมาจากกลุ่มนางอุสาเนื่องจากเป็นชาย  
  2. ลีลาการกระดิกนิ้ว เป็นลีลาการใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางกระดิกเมื่อมีการตั้งวง 
  3. ลีลาการวาดล าแขนที่อยู่ในระดับอิสระ แต่ได้สัดส่วนที่สมดุลกับท่าฟ้อน 

  4. ลีลาการเขย่งเท้าข้างหนึ่งจะสัมพันธ์กับการทิ้งสะโพกลงข้างหนึ่ง โดยถ้าใช้เท้าขวาเขย่ง 
จะทิ้งน้ าหนักลงสะโพกซ้าย 

  5.ลีลาการสไลด์เท้าก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งมาข้างหน้า อีกข้างวางหลังโดยใช้จมูกเท้า
เขย่งแล้วข่มเข่าเลื่อนไปสไลด์จังหวะ ส่วนเท้าที่อยู่ข้างหน้าวางเต็มเท้าข่มเข่าตามจังหวะเท้าข้างหลัง 
พร้อมกับสไลด์ไปตามทิศทาง 
  6.ลีลาการยักไหล่ ทิ้งน้ าหนักลงเฉพาะเมื่อไหล่นั้นอยู่ข้างหน้า 
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          การฝึกทักษะแม่ท่าฟ้อนมีทิศทาง ดังนี้ 
 
 
 
     ทิศที่ 3  
 
  

 

 

 

 

  

     ทิศที่ 1 

    สัญลักษณท์ี่ 1 การก าหนดทิศทาง 

 

                  การอธิบายท่าฟ้อนบายศรีสู่ขวัญมีทิศทาง แต่ละท่า ดังนี้ 

  ทิศทางท่ี 1 หมายถึง ด้านหน้าของเวที 

 ทิศทางท่ี 2 หมายถึง ด้านขวาของเวที 

  ทิศทางท่ี 3 หมายถึง ด้านหลังของเวที 

  ทิศทางท่ี 4 หมายถึง ด้านซ้ายของเวที 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศที่ 4 
ทิศที่ 2 
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 3. แม่ท่าฟ้อน 

  ช่วงที่ 1 ท่าออก 

แม่ท่าฟ้อนที่ 1ท่าเตรียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.12  ท่าเตรียม 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
                  ศีรษะ  :  ตรง           
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดมือจีบส่งหลังแขนเหยียดตึง                                                                                                 
 ล าตัว  :  ตรง                                                                                                                                                                       
 เท้า     :  ซอยเท้า                                                                                                                                                              
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ           
                                                                                                       
 กลุ่มท้าวบารส                                                                                                                                                      
 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                                   
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดมือจีบส่งหลังแขนเหยียดตึง                                                                                          
 ล าตัว  :  ตรง                                                                                                                                                             
 เท้า     :  ซอยเท้า                                                                                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 2  ท่าออก ท่าท่ี 1 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.13  ท่าออก ท่าท่ี 1 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 
 
 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ :  เอียงซ้าย                                                                                                                                        
 มือ    :  มือทั้งสองข้างจีบส่งหลังแขนเหยียดตึง                                                                                        
 ล าตัว  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                             
 เท้า   :  ถอนเท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า เท้าขวาวางหน้า                                                                          
 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 
 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                           
 มือ    :  มือทั้งสองข้างจีบส่งหลังแขนเหยียดตึง                                                                                                       
 ล าตัว  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                    
 เท้า   :  ซอยเท้า                                                                                                                                                     
 ทิศ   : ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 3 ท่าออก ท่าท่ี 2 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.14 ท่าออก ท่าท่ี 2 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                           
 มือ      :  มือทั้งสองข้างจีบส่งหลังแขนเหยียดตึง                                                                                       
 ล าตัว  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                              
 เท้า  :  ถอนเท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า เท้าขวาวางหน้า                                                                                   
 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 
  กลุ่มท้าวบารส 

  ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                          
 มือ      : มือทั้งสองข้างปล่อยจีบ วาดมือขวาขึ้นตั้งวงบน มือซ้ายตั้งวงระดับอก มือ

ทั้งสอง ตั้งวงฝั่งขวามือ: เอียงซ้าย   
 ล าตัว  : เอียงซ้าย                                                                                                                                                   
 เท้า   :  ยกเท้าซ้ายขึ้น กันเข่าออก                                                                                                                                       
 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 4 ท่าออก ท่าท่ี 3 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.15  ท่าออก ท่าท่ี 3 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ :  เอียงขวาแล้วกลับเอียงซ้ายสลับไปมาตามจังหวะ                                                                                     
 มือ      :  มือซ้ายจีบปรกข้าง  มือขวาตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหล่ แล้วเปลี่ยนสลับมือ

มาเป็นมือขวาจีบปรกข้าง มือซ้ายตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหล่                                                                                                            
 ล าตัว  :  ตรง                                                                                                                                                              
 เท้า     :  ย่ าเท้าตามจังหวะ                                                                                                                                            
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 
 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวาสลับไปมาตามจังหวะ                                                                                         
 มือ      :  มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่ แล้วเปลี่ยนสลับมือ

มาเป็นมือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่                                                                                                                
 ล าตัว  :  ตรง                                                                                                                                                              
 เท้า    :  ย่ าเท้าตามจังหวะ                                                                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 5 ท่าออก จีบปกข้าง 

 

 
 

ภาพที่ 3.16  ท่าออก จีบปกข้าง 
 ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา                                                                                                               
 มือ      :  มือขวาม้วนมือจีบปรกข้าง มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบตั้งวงเหยียดแขนตึง

ระดับไหล่ แล้วเปลี่ยนสลับมือมาเป็นมือซ้ายจีบปรกข้าง มือขวาตั้งวง
เหยียดแขนตึงระดับไหล่                                     

 ล าตัว  : ตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                                                                
 เท้า    :  ย่ าเท้าตามจังหวะ                                                                                                                          
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 
 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ :  เอียงขวาแล้วกลับเอียงซ้าย                                                                                                                          
 มือ      :  มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่ แล้วเปลี่ยนสลับมือ

มาเป็นมือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่                                                                                                              
 ล าตัว  : ตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                                                                                                                                         
 เท้า     :  ย่ าเท้าตามจังหวะ                                                                                                                                      
 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 6 ท่าออก จีบหงายและแบหงาย  

 

 
 

ภาพที่ 3.17 ท่าออก จีบหงายและแบหงาย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                         
 มือ      :  มือขวาจีบหงายเหยียดแขนตึงระดับไหล่ มือซ้ายตั้งวงล่างที่ชายพก                                                     
 ล าตัว  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                           
 เท้า    : เดินจัดแถวเป็นแถวปากพนัง พอถึงที่ก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย                 

เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                                   
 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวปากพนัง ฝั่งขวามือ ฝ่ายหญิงเดินจัดแถวเป็นแถวเฉียง 
 
 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                         
 มือ    :  มือขวาม้วนมือปล่อยจีบแขนงอ มือซ้ายตั้งวงวางมือไว้ที่หน้าขาซ้าย                                             
 ล าตัว  : เอียงซ้าย                                                                                                                                           
 เท้า    : เดินจัดแถวเป็นแถวปากพนัง พอถึงที่ยกเท้าซ้ายขึ้น                                                                                                                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวปากพนัง ฝั่งซ้ายมือ  
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แม่ท่าฟ้อนที่ 7 ท่าออกสลับข้าง 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.18  ท่าออกสลับข้าง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

  

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ :  เอียงขวา                                                                                                                                          
 มือ      :  มือซ้ายจีบหงายเหยียดแขนตึงระดับไหล่ มือขวาตั้งวงล่างที่ชายพก                                           
 ล าตัว  : เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                               
 เท้า    :  ก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                 
 ทิศ   :  ทิศ 1 แถวปากพนัง 
 
 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ :  เอียงขวา                                                                                                                                            
 มือ    :  มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบแขนงอ มือขวาตั้งวงวางมือไว้ที่หน้าขาขวา                                            
 ล าตัว  : เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                            
 เท้า    : วางเท้าซ้ายลงแล้วยกเท้าขวาขึ้น                                                                                                                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวปากพนัง 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 8 ท่าออก บัวชูฝัก 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.19 ท่าออก บัวชูฝัก 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                          
 มือ      : วาดมือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาจีบส่งหลัง                                                                            
 ล าตัว  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                              
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                  
 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวปากพนัง 
 
 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                  
 มือ      :  มือขวาม้วนมือปล่อยจีบเป็นท่าบัวชูฝัก มือซ้ายตั้งวงวางมือไว้ที่หน้าขาซ้าย                                   
 ล าตัว  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                 
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                          
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวปากพนัง 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 9 ท่าออก ท่าสุดท้าย 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.20  ท่าออก ท่าสุดท้าย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                           
 มือ      : วาดมือขวาจีบหงายที่ชายพก มือซ้ายจีบส่งหลัง                                                                           
 ล าตัว  :  เอียงขวา                                                                                                                                          
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปทางขวา เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวปากพนัง 
 
 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                          
 มือ      :  มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบเป็นท่าบัวชูฝัก มือขวาตั้งวงหน้า                                                           
 ล าตัว  :  เอียงขวา                                                                                                                                         
 เท้า    :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                           
 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวปากพนัง 
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ช่วงที่ 2 ท้าวบารสและนางอุสาเกี้ยวพาราสีกันด้วยบทผญา 

แม่ท่าฟ้อนที่ 10 ตั้งมือ 

 

 
ภาพที่ 3.21  ตั้งมือ 

จักกล่าวเว่าเล่าเรื่องต านานฮัก 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                 
 มือ      :  วาดมือซ้ายออกข้างล าตัววาดมือขึ้นระดับศีรษะตั้งมือขึ้น                                                                    
 ล าตัว  :  ตรง                                                                                                                                                      
 เท้า     : เท้าซ้ายวางหลัง เท้าขวาวางหน้าเยื้องไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                            
 ทิศ     :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 11 ผายมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3.22   ผายมือ 

ให้ประจักษ์ท่านทุกคนเบิ่งฟังให้เห็นแจ้ง 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                         
 มือ      :  วาดมือซ้ายลงข้างล าตัววางมือไว้หน้าขาขาซ้าย                                                                                          
 ล าตัว  : ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                                                                            
 เท้า    : เดินมาฝั่งขวาหน้าเวที ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง                                                                                           
 ทิศ     :  ทิศ 1 

 
 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                         
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือกระทงหงส์ไว้ระดับอก                                                                                                             
 ล าตัว  :  ตรง                                                                                                                                                                 
 เท้า    :  เดินมาฝั่งซ้ายหน้าเวที ยืนผสมเท้า                                                                                                                                                       
 ทิศ    :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 12 ท่าชี้มือ 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.23 ท่าชี้มือ 

ขอแถลงมูลข่อ ไขยอส าเนียงว๋า 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย                                                                                                                                  
 มือ     :  วาดมือขวาลงท้าวสะเอว มือซ้ายวาดออกข้างล าตัววาดขึ้นชี้นิ้วขึ้นหักศอก                                            
 ล าตัว  :  ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                                                     
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาออกด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                            
 ทิศ    :  ทิศ 1 

 
 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                          
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือกระทงหงส์ไว้ระดับอก                                                                                                 
 ล าตัว  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                          
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                           
 ทิศ     :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 13 ท่าอธิษฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.24 ท่าอธิษฐาน 

นางอุสาไปล่องน้ า อธิษฐานไว่ใส่กระทง 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย                                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวางมือใต้เข็มขัด มือซ้ายวางที่ชายพก                                       
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                         
 เท้า    :  ก้าวเท้าขวาไปด้านข้างเล็กน้อย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 1 

 
 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  ตรง ก้มหน้าเล็กน้อย                                                                                                                                  
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือกระทงหงส์ยกขึ้นเหนือศีรษะเล็กน้อย                                                                       
 ล าตัว  :  ตรง                                                                                                                                                                  
 เท้า    :  นั่งตั้งส้น                                                                                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 14 กวักมือ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.25  กวักมือ 

ท่าวบารสอยู่ฝ่ายซ่ง มาเล่นท่ากระแสใส 
(ท่ีมา:นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย                                                                                                                              
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดมือออกข้างล าตัวไปทางซ้ายแบมือคว่ าลง มือซ้ายอยู่

ระดับไหล่ มือขวาอยู่ระดับอก                                                                                                                                               
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                                 
 เท้า    :  ก้าวเท้าขวาไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                          
 ทิศ     :  ทิศ 1 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย ก้มหน้าลง สายตามองไปที่กระทงหงส์                                                                             
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือกระทงหงส์ไว้ระดับเกือบถึงพ้ืน                                                                                  
 ล าตัว  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย ก้มตัวลงเล็กน้อย แล้วโยกล าตัวไปซ้ายขวา มือโบก

กระทงไปมาซ้ายขวา                                                    
     เท้า   :  นั่งตั้งส้น                                                                                                                                                       
 ทิศ   :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 15 ประกบมือ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.26   ประกบมือ 

เห็นกระทงแล่นไป ล่องลอยมาตามน้ า 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                             
 มือ      :  มือทั้งสองข้างรวมมือมือวางทับประสานกันมือตั้งขึ้นวางมือระดับอก                                       
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                          
 เท้า    : เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายวางหน้าใช้จมูกเท้าแตะ                                                                       
 ทิศ    :  ทิศ 1 

 
 นางอุสา 

 ศีรษะ :  ตรง                                                                                                                                                                
 มือ    :  วางกระทงหงส์ไว้ข้างหน้า มือทั้งสองข้างพนมมือเป็นท่าเทพพนม                                                                     
 ล าตัว  :  ตรง                                                                                                                                                             
 เทา้    :  นั่งตั้งส้น                                                                                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 16 ท่าเก็บกระทง 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.27 ท่าเก็บกระทง 
น าเอาใจอุสาน้อย เข่ามางอยเลียบตาฝั่ง 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย ก้มหน้าลงเล็กน้อย                                                                                               
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือกระทงขึ้นมา                                                                                                      
 ล าตัว  : ก้มตัวลงไปหยิบกระทงหงส์                                                                                                             
 เท้า    : นั่งลงแล้วนั่งตั้งเข่าขวา เท้าซ้ายนั่งตั้งส้น                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 1 

 
 นางอุสา 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                        
 มือ      :  มือขวาจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับสะโพก มือซ้ายตั้งวงบน แล้วเปลี่ยน

สลับมือ เป็นมือซ้ายจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับสะโพก มือขวาตั้งวงบน                                                                                                                
 ล าตัว :  เอียงซ้ายกดไหล่ซ้าย                                                                                                                                        
 เท้า     :  ลุกขึ้นแล้วก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                           
 ทิศ     :  ทิศ 1 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 17 ชมพวงมาลัย 

     

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.28 ชมพวงมาลัย 

ท่าวบารสกะต่อตั้ง บายเอาแล่วกะซื่นใจนับรอวันแต่สิได้ ในใจห่วงคะนึงหา สาวอุสานวลนาง  
สิว่าได๋น้อนวลนาง คองแล้วคองคอยถ่า วันสิได้มาเห็นซู้พ่ี บุพเพยาม แม่นล่องซี่ ได้ล าฟ้อนเข่าใส่กัน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ :  เอียงขวาเล็กน้อย ก้มหน้าลงเล็กน้อย สายตามองไปที่พวงมาลัย                                                                 
 มือ      :  มือขวาหยิบพวงมาลัยออกจากกระทงหงส์ยกพวงมาลัยขึ้นมามอง                          

มือซ้ายถือกระทงหงส์ยื่นไปทางซ้าย                                                                                                                                                               
 ล าตัว  :  เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                                            
 เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้าใช้จมูกเท้าแตะพ้ืน เท้าขวาวางหลัง                                                                                          
 ทิศ    :  ทิศ 1 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                       
 มือ    :  มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก เป็นท่าสอดสร้อยมาลา                       

แล้วเปลี่ยนสลับมือเป็นมือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบหงายที่ชายพก                                                                                                                         
 ล าตัว  : เอียงขวากดไหล่ขวา                                                                                                                                     
 เท้า    :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                
 ทิศ    : ทิศ 1 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 18 บารสมองนางอุสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.29 บารสมองนางอุสา 
ป้าดผู้สาวบ้านใด๋นะแหม คือมาผู้จบผู้งามแท้ ไปถามเบิงก่อนน๊า 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                      
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวมๆ มือขวาวางเหนือหัวเข็มขัด                            

มือซ้ายวางใต้หัวเข็มขัด                          
 ล าตัว  :  ล าตัวตรง หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย                                                                                          
 เท้า    : เดินไปฝั่งขวาของเวที พอถึงท่ีแล้วเหลื่อมเท้าซ้าย                                                                         
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย สายตามองไปที่นางอุสา                                                                                                               
 มือ      :  มือขวาวาดขึ้นมาป้องหน้า มือซ้ายถือพวงมาลัยไว้ระดับเข็มขัด                                                                       
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา หันไปมองนางอุสา                                                                                                                                                               
 เท้า    :  เดินไปฝั่งซ้ายของเวที พอถึงท่ีแล้วก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้ายวางหน้า                                             
 ทิศ    :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 19 บารสเดินเข้าหานางอุสา 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.30 บารสเดินเข้าหานางอุสา 

อยู่บ้านใด๋น้อน้องหล้า ใจประสงหยังคือมาอาบน้ าคนเดียว บอมีหมูมาน าเบาะน้องสาว 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย หันหน้าไปมองท้าวบารส                                                                                              
 มือ      :  มือซ้ายแนบแก้มเป็นท่าอาย มือขวาจีบหงายที่ชายพก                                                                 
 ล าตัว  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย                                                                                                                            
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้าเล็กน้อย                                                                      
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ   :  เอียงซ้ายเล็กน้อย หันหน้าไปมองนางอุสา                                                                                                   
 มือ      :  มือขวาก ามือหลวมๆ ยื่นมือจะไปแตะตัวนางอุสา                              

มือซ้ายถือพวงมาลัยไว้ระดับเข็มขัด                                
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา หันไปมองนางอุสา                                                                                                          
 เท้า     : เท้าขวาก้าวข้างเล็กน้อย เท้าซ้ายวางหน้า                                                                                                        
 ทิศ    :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 20 เดินสวนกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.31  เดินสวนกัน 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                         
 มือ    :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวมๆ มือซ้ายวางระดับวงล่าง มือขวาวางข้างล าตัว                                    
 ล าตัว  : เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                              
 เท้า   :  เดินมาฝั่งซ้ายมือเดินสวนกับท้าวบารสเดินขึ้นบน พอถึงท่ีแล้ว                         

เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                         
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย หันหน้ามองไปที่นางอุสา                                                                                               
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัยระดับวงล่าง                                                                                                   
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา แต่ใบหน้าหันไปทางซ้ายมองนางอุสา                                                                        
 เท้า   :  เดินไปฝั่งขวามือสวนกับนางอุสาเดินลงล่างพอถึงท่ีแล้วเท้าซ้ายวางหน้า                   

เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 

 ทิศ    :  ทิศ 2 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 21 ชี้กลับหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.32  ชี้กลับหลัง 
อยู่บ้านนี้หละอ้าย เป็นลูกสาว 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย สายตามองไปที่ท้าวบารส                                                                                            
 มือ      :  มือซ้ายก ามือหลวมๆ วาดมือขึ้นระดับหางคิ้ว                                   

มือขวาปล่อยมือวางข้างล าตัว                                
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง                                                                                                     
 เท้า   :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                              
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                             
 มือ      : มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวางมือไว้หน้าขาซ้าย                                                              
 ล าตัว  : หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวตรง                                                                                                                  
 เท้า    : เท้าซ้ายก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ เท้าขวาวางหลัง                                                                                                    
 ทิศ    :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 22 ท่าไหว้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.33 ท่าไหว้ 
ของพ่อพระยาเมืองกงพานหนิหละ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ :  เอียงขวา ก้มหน้าลงเล็กน้อย                                                                                                         
 มือ      :  มือทั้งสองข้างพนมมือขึ้นเหนือศีรษะ                                                                                            
 ล าตัว  :  ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                                                       
 เท้า    :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                            
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                                
 มือ      : มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวางมือไว้หน้าขาซ้าย                                                                 
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย                                                                                                                                   
 เท้า   :  เท้าซ้ายก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ เท้าขวาวางหลัง                                                                                        
 ทิศ    :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 23 ท่าผายมือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.34 ท่าผายมือ 
อ้ายเด๋อยู่บ้านใด๋ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                       
 มือ      :  ยื่นมือขวาแบหงายระดับอกหักศอก มือซ้ายก ามือหลวมระดับวงล่าง                                             
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรงกดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                              
 เท้า    :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                           
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 

 
 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                               
 มือ      : มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวางมือไว้หน้าขาซ้าย                                                              
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย                                                                                                                                
 เท้า    :  เท้าซ้ายก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ เท้าขวาวางหลัง                                                                                             
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 24 ท่ามือขวาชี้กลับหลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.35 ท่ามือขวาชี้กลับหลัง 
แม่นลุกแต่ด้าวเขตถ่ินดินใด๋น้อ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

  

 นางอุสา 

 ศีรษะ :  เอียงขวา                                                                                                                                                       
 มือ     :  วาดมือขวาขึ้นชี้นิ้วหักข้อมือกลับหลัง มือซ้ายก ามือหลวมระดับวงล่าง                                                                               
 ล าตัว  : ล าตัวหันไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรงกดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                   
 เท้า    :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                          
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                             
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวางมือไว้หน้าขาซ้าย                                                            
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย                                                                                                                                  
 เท้า    :  เท้าซ้ายก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ เท้าขวาวางหลัง                                                                                             
 ทิศ    :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 25ท่ามือประสานกันที่หน้าอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.36 ท่ามือประสานกันที่หน้าอก 

ใจประสงค์หยังน้อ 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                                         
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวางประสานกันที่หัวไหล่                                                                                     
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรงกดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                            
 เท้า   :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                           
 ทิศ      :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                                
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวางมือไว้หน้าขาซ้าย                                                             
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย                                                                                                                                 
 เท้า    :  เท้าซ้ายก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ เท้าขวาวางหลัง                                                                                      
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 

 
 



142 
 
แม่ท่าฟ้อนที่ 26 ท่ากวักมือมองหน้า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.37 ท่ากวักมือมองหน้า 
จึ่งดวนมาถึงที 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส    
 มือ      :  มือทั้งสองข้างตั้งวงกลาง มือขวาวงจะสูงกว่ามือซ้ายเล็กน้อย                                                              
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรงกดไหล่ขวาเล็กน้อย   
 เท้า   :  เหลื่อมเท้าซ้าย      
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 

  
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา  
 มือ   :  มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวางมือไว้หน้าขาซ้าย  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย                  
 เท้า   :  เท้าซ้ายก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ เท้าขวาวางหลัง  
 ทิศ    :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 27ท่าเดินมองหน้ากัน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.38 ท่าเดินมองหน้ากัน 

มาแต่ใสหละอ้าย 
(ท่ีมา:นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                                   
 มือ   :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวายื่นออกไปข้างล าตัวหักศอกเล็กน้อย                 

มือซ้ายอยู่ระดับวงล่าง                                                                                                                                                             
 ล าตัว  : ล าตัวหันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรงกดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                       
 เท้า   : เดินไปฝั่งขวามือเดินสวนกับท้าวบารสเดินลงล่างพอถึงที่แล้ว                     

ยืนเหลื่อมเท้าขวา                               
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 

 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ใบหน้าหันไปทางขวา ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                    
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด                                                                                                                
 ล าตัว  :  ล าตัวตรง หันออกหน้าเวที                                                                                                                         
 เท้า    :  เดินไปฝั่งซ้ายมือเดินสวนกับนางอุสาเดินขึ้นบนพอถึงที่แล้ว                       

เท้าซ้ายก้าวข้าง เท้าขวาเหลื่อมเท้าไปทางขวาใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                         
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 28 ท่ามือแตะนางอุสา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.39 ท่ามือแตะนางอุสา 
หล่าเอ้ย 

(ท่ีมา:นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                              
 มือ      : มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวาขึ้นมาแก้มข้างซ้าย                      

มือซ้ายระดับวงล่าง                                                            
 ล าตัว  : ล าตัวหันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                         
 เท้า    : เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                             
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                               
 มือ      : วาดมือขวาไปแตะตัวนางอุสา มือซ้ายถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด                                                                  
 ล าตัว  : หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย โย้ตัวหานางอุสาเล็กน้อย                                                                                                                                        
 เท้า   : ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้ายแตะไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                        
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 29 ท่ามือแตะที่อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.40 ท่ามือแตะที่อก 

ใจประสงค์ตอไม่ 
(ท่ีมา:นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                          
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวาลงมาระดับวงล่าง                        

มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด                    
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้าย ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                         
 เท้า    :  เหลื่อมเท้าขวา                                                                                                                  
 ทิศ    :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                             
 มือ      : มือขวาถือพวงมาลัยกันแขนออกข้างล าตัวหักศอก                              

มือซ้ายวาดมือขึ้นไปแตะที่หน้าอก                                   
 ล าตัว  : หันล าตัวออกหน้าเวที  ล าตัวตรง                                                                                                                 
 เท้า   : เหลื่อมเท้าซ้าย เท้าซ้ายใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                         
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 30 ท่าแบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.41 ท่าแบก 

จั่งได้แบกขวัญมา 
(ท่ีมา:นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                                
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด                                                 
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้าย ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                                  
 เท้า    :  เหลื่อมเท้าขวา                                                                                                              
 ทิศ    :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                   
 มือ   :  มือขวาถือพวงมาลัยวาดมือขึ้นระดับอกหักศอกเข้าหาล าตัว                       

มือซ้ายก ามือหลวมระดับต้นคอหักศอก 

 ล าตัว  :  ล าตัวหันฝั่งขวา หันล าตัวออกหน้าเวทีเล็กน้อย ล าตัวตรง   
 เท้า   :  เท้าขวาก้าวข้าง ใช้จมูกเท้าแตะ   
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 31ท่ามือแตะอกข้างซ้ายและมือถือขวาพวงมาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.42 ท่ามือแตะอกข้างซ้ายและมือถือขวาพวงมาลัย 

ใจ่ประสงค์ตอปลา 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย                                                                                                                               
 มือ     :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวาขึ้นระดับเหนือเข็มขัด                  

มือซ้ายวาดลงระดับวงล่าง                           
  ล าตัว  :  หันล าตัวออกมาหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                
 เท้า   :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                   
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย   
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยวาดมือลงมาเหนือเข็มขัดกันศอกออกข้างล าตัว            

มือซ้ายวาดมือลงไปแตะหน้าอก 

 ล าตัว  : หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง   
 เท้า    : ก้าวเท้าซ้ายออกด้านข้าง เหลื่อมเท้าซ้าย ใช้จมูกเท้าแตะ     
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 32 ท่าผายมือ 2 ข้าง 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.43 ท่าผายมือ 2 ข้าง 
จังแบกแหลงน้ า 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส                             
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวาลงมาระดับวงล่าง                          

มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด        

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย  
 เท้า   : ยืนผสมเท้า    
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ  

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                     
 มือ      : มือซ้ายถือพวงมาลัย มือทั้งสองข้างวาดมือออกข้างล าตัวเหยียดแขนตึง                                                   
 ล าตัว  : หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                                   
 เท้า  : เดินขึ้นไปข้างหน้าเล็กน้อย เท้าขวาก้าวข้าง ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                          
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 33 ท่ายื่นมือหานางอุสา 
 

 
 

ภาพที่ 3.44 ท่ายื่นมือหานางอุสา 

หล่าเอ้ย 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองไปที่ท้าวบารส                                                                                              
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวาลงมาข้างล าตัว                            

มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด                         
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้าย ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                       
 เท้า    : ยืนผสมเท้า                                                                                                                     
 ทิศ    :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                                    
 มือ      : มือทั้งสองข้างวาดมือขึ้นไปแตะแก้มนางอุสา มือขวาแตะที่แก้ม               

มือซ้ายอยู่ระดับอก                                 
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา โย้ตัวหานางอุสาเล็กน้อย                                                                                            
 เท้า  : ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้ายวางหน้า                                                                                                            
 ทิศ    :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 34 ท่าชี้ขึ้นบนด้านซ้าย 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.45 ท่าชี้ขึ้นบนด้านซ้าย 

อ้ายหนิมาแตพุ่น ก้ าเมืองฟายปะโค 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                              
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด                                                              
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้าย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                      
 เท้า    : ยืนผสมเท้า                                                                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                             
 มือ   :  มือขวาถือพวงมาลัยวาดมือลงมาระดับวงล่างยื่นแขนออกข้างล าตัว                          

มือซ้ายวาดมือขึ้นชี้นิ้วระดับแง่ศีรษะ                                                                                                                                                                   
 ล าตัว  : หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง                                                                                                                  
 เท้า   : ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                      
  ทิศ     :   ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 35 ท่ามือแตะอกข้างซ้าย 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.46 ท่ามือแตะอกข้างซ้าย 

อ้ายตามหาหัวใจ จังได้มาถึงพ่ี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด                                        
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้าย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                                           
 เท้า    :  ยืนผสมเท้า                                                                                                                              
 ทิศ     : ทิศ 2 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                            
 มือ    : มือขวาถือพวงมาลัยกันวาดมือเข้าหาล าตัวระดับอกหักศอก                            

มือซ้ายวาดมือลงมาแตะที่หน้าอก                                                                                                                                                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย                                                                                                                     
 เท้า    : เท้าซ้ายวางหน้าใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                  
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 36 ท่าแตะพวงมาลัย 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.47 ท่าแตะพวงมาลัย 

อ้ายเก็บพวงมาลัยได้ ในกระทงลอยล่อง 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

  

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที แต่ล าตัวหันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่

ซ้ายเล็กน้อย                          
 เท้า     :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                                           
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยระดับเหนือเข็มขัด มือซ้ายวาดมือลงไปแตะมือขวา                                                  
 ล าตัว  : ล าตัวหันไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                         
 เท้า   :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                                          
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 37ท่าชมพวงมาลัย 
 

 
 

ภาพที่ 3.48 ท่าชมพวงมาลัย 

มาลัยไปแตพ่ี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา  

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่พวงมาลัยในมือท้าวบารส                                                                                        
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด                                 
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปฝั่งซ้ายมือ ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                      
 เท้า     :  ยืนผสมเท้า                                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                                 
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวางพวงมาลัยไว้บนฝ่ามือ กันแขนออกหักศอก                                                                
 ล าตัว  : หันล าตัวไปฝั่งขวามือ ล าตัวตรง                                                                                                                
 เท้า     : ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ท้าซ้ายก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                       
 ทิศ   : ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 38 ท่าชี้ลงล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 3.49 ท่าชี้ลงล่าง 
เทิงพุ่นทาปะโค 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                 
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือลงข้างล าตัว                         

มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด                        
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปฝั่งซ้ายมือ ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                     
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                       
 ทิศ   :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                       
 มือ   :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ววาดมือขึ้นระดับหางค้ิว                      

มือซ้ายวาดมือออกข้างล าตัวแขนเหยียดตึงระดับไหล่ชี้นิ้วลงพื้น                                                                                                                                            
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                  
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                      
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 

 



155 
 

แม่ท่าฟ้อนที่ 39 ท่าจีบเข้าพวงมาลัย 
 

 
 

ภาพที่ 3.50 ท่าจีบเข้าพวงมาลัย 

ในกระทงนั่นสารเขียนไว่ซื่อวานางอุสา 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด                                  
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปฝั่งซ้ายมือเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                          
 เท้า    : ยืนผสมเท้า                                                                                                                                  
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                        
 มือ   :  มือขวาวาดมือเอาพวงมาลัยไปวางไว้บนฝ่ามือซ้าย                            

มือซ้ายวาดมือขึ้นระดับใบหน้า แล้วมือขวาจีบมือที่พวงมาลัย                                                                                                                                                        
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                              
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง เท้าขวาวางเยื้องเท้าซ้ายเล็กน้อย                       

เท้าซ้ายใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 

 



156 
 
แม่ท่าฟ้อนที่ 40 ท่าจับแก้มนางอุสา 
 

 
 

ภาพที่ 3.51 ท่าจับแก้มนางอุสา 
หล่าเจ้าเป็นเจ้าของพวงมาลัยบ่หล่า คันเจ้าเป็นเจ้าของพวงมาลัยอิหลี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                
 มือ    :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือขึ้นระดับเหนือเข็มขัด                

มือซ้ายระดับวงล่าง                                                   
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                      
 เท้า     :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                                  
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ  

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย                              
 มือ    : วาดมือขวาไปแตะแก้มนางอุสาใช้หลังนิ้วแตะ มือซ้ายถือพวงมาลัย                

วาดมือลงระดับเข็มขัด 

 ล าตัว  : หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย     
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้ายวางหน้าใช้จมูกเท้าแตะ        
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 41ท่ามือแตะอกข้างขวา 
 

 
 

ภาพที่ 3.52 ท่ามือแตะอกข้างขวา 
อ้ายคือมาโซคดีแท้น้อน้องสาวหล่าเอ้ย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย      
 มือ   :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือขึ้นวางมือที่หัวไหล่ซ้าย                   

มือซ้ายระดับวงล่าง                       
  ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                   
 เท้า     :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ  

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย                                
 มือ      :  วาดมือขวามาแตะที่หน้าอก มือซ้ายถือพวงมาลัยวาดมือลงระดับเข็มขัด   
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย  กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย       
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้ายวางด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ  
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 42 ท่าเดินสวนกันนางอุสาอาย 

 

 
 

ภาพที่ 3.53 ท่าเดินสวนกันนางอุสาอาย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                           
 มือ    :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือลงออกข้างล าตัวหักศอกเล็กน้อย              

มือซ้ายระดับเข็มขัด                                                                                                                                                             
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                           
 เท้า   :  เดินไปฝั่งซ้ายของเวที พอถึงท่ีแล้วเท้าขวาวางหน้า                            

เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                            
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                    
 มือ      :  มือขวาก ามือหลวมวาดมือลงระดับวงล่าง                                         

มือซ้ายถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา แต่บิดตัวหันออกหน้าเวทีเล็กน้อยล าตัวตรง                                                            
 เท้า    :  เดินลงหลังนางอุสา เดินไปฝั่งขวาของเวที พอถึงท่ีแล้วเท้าซ้ายวางหน้า              

เท้าขวาวางหลัง เปิดส้นเท้า                                                                                                                                                           
 ทิศ   :  ทิศ 2 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 43 ท่ามือนางอุสาแตะท่ีอก 
 

 
 

ภาพที่ 3.54 ท่ามือนางอุสาแตะที่อก 

น้องหนิหละอ้ายซือวานางอุสา 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส                                                                                                         
 มือ      :  มือขวาวาดมือขึ้นเข้าหาล าตัวแตะที่หน้าอก                                         

มือซ้ายก ามือหลวมระดับวงล่างที่ชายพก                 
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                     
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                       
 ทิศ  :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ  

  
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองหน้านางอุสา                                                                                                                    
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด                                                                                           
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                                 
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า เท้าขวาก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 44 ท่ามือประกบกันที่ข้างหูขวา 

 

 
 

ภาพที่ 3.55 ท่ามือประกบกันที่ข้างหูขวา 

นอนในหอคนเดียว เปลี่ยวใจนอนแล้ง 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                         
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างข้ึนมาประกบกันที่ข้างหูข้างขวาหักศอก                                                         
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                     
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าเล็กน้อย เท้าขวาวางหลัง                                                                             
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                    
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัว                     

วางมือที่หน้าขาขาซ้าย                     
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง                                                                                                     
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 45 ท่าชี้ใส่พวงมาลัย 
 

 
 

ภาพที่ 3.56 ท่าชี้ใส่พวงมาลัย 

จั่งได้แปงกระทงน้อยให้ลอยไปตามทา 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                             
 มือ      :  มือทั้งสองข้างแบมือวาดมือลงมาระดับอก ยื่นมือออกไปหาท้าวบารส                                           
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                    
 เท้า   :  ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเล็กน้อย เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                           
 ทิศ      :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                     
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัว                 

วางมือที่หน้าขาขาซ้าย                   
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                   
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า แตะเท้าขวาไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                 
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 46 ท่าร้อยพวงมาลัย 

 

 
 

ภาพที่ 3.57 ท่าร้อยพวงมาลัย 

ฮ้อยมาลัยใส่พ่อม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                          
 มือ      :  มือซ้ายตั้งวงระดับหน้าอก มือขวาจีบหงายใต้มือซ้ายเล็กน้อย                                                     
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย                                                                                 
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเล็กน้อย เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                             
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                 
 มือ      :  มือขวาวาดมือลงข้างล าตัว มือซ้ายถือพวงมาลัย                                   

วาดมือขึ้นระดับอกหักศอก                                 
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                               
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง                                                                                                                                 
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 47 ท่าเขียนสาร  

 
 

ภาพที่ 3.58 ท่าเขียนสาร 

เขียนจดหมายใส่พ่อม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                          
 มือ      :  วาดมือซ้ายลงระดับหน้าอกแบมือหงาย มือขวาจีบบนฝ่ามือมือซ้าย                                           
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้าย                                                            
 เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                                     
 มือ    :  มือขวาวาดมือลงข้างล าตัววางมือหน้าขาขาขวา                                 

มือซ้ายถือพวงมาลัยระดับอก ยื่นมือออกข้างล าตัว                                                                                                                                                   
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง                                                                                          
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง                                                                                                                           
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 48 ท่าแบมือหงายระดับเหนือเข็มขัด 

 

 
 

ภาพที่ 3.59 ท่าแบมือหงายระดับเหนือเข็มขัด 

ให่ลอยน้ าลองไป 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                        
 มือ    :  มือขวาปล่อยจีบแบมือหงายเหมือนมือซ้าย แล้ววาดมือทั้งสองข้างลง

ระดับเข็มขัดยื่นมือออกมาข้างหน้าหักศอก                                                                                                                           
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                        
 เทา้     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                               
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                                             
 มือ      :  มือขวาวาดมือลงข้างล าตัว มือซ้ายถือพวงมาลัย                                      

วาดมือขึ้นระดับอกหักศอก                                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง                                                                                                          
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง                                                                                                                                 
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 49 ท่าชี้ใส่ท้าวบารส 

 
 

ภาพที่ 3.60 ท่าชี้ใส่ท้าวบารส 

อ้ายพูเก็บกระทงได้ 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ :  เอียงขวา มองหน้าท้าวบารส                                                                                                           
 มือ     :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวาออกข้างล าตัวระดับอกหักศอก                   

มือซ้ายวางที่ชายพก  
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที บิดตัวไปทางขวาหาท้าวบารสเล็กน้อย กดไหล่ซ้าย                                    
 เท้า   : เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                  
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  ตรง มองหน้านางอุสา                                                                                                                            
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัดหักศอก              

มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัววางมือที่หน้าขาขาซ้าย                                                                                                                                            
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                      
 เท้า     : เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่เยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย              

ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 50 ท่านิ้วชี้ทั้งสองข้างชิดกัน 

 
 

ภาพที่ 3.61 ท่านิ้วชี้ทั้งสองข้างชิดกัน 

แมนมีคูหรือยังน้อ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองข้างชี้นิ้ววาดมือมาชิดกันหน้าล าตัวระดับหน้าอก                                                                   
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                        
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                             
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองหน้านางอุสา                                                                                                                        
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัดหักศอก             

มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัววางมือที่หน้าขาขาซ้าย                                                                                                                                            
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                       
 เท้า     : เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่เยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย             

ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 51 ท่ามือไขว้กันที่สะโพก 

 
 

ภาพที่ 3.62 ท่ามือไขว้กันที่สะโพก 

หรือสิเสียความหวังพูนางหมายไว้ 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา ก้มหน้าลงเล็กน้อย                                                                                                            
 มือ    :  มือทั้งสองข้างวาดมือลงมาระดับวงล่าง มือไขว้กันวางมือที่สะโพก                                           
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                     
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                           
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองไปที่นางอุสา                                                                                                                           
 มือ    :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัดหักศอก           

มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัววางมือที่หน้าขาขาซ้าย                                                                                                                                          
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                                   
 เท้า    : เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่เยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย             

ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 52 ท่าชี้กลับหลัง 

 
 

ภาพที่ 3.63 ท่าชี้กลับหลัง 
เป็นจังได๋น้อทางบ้าน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส                                                                                                         
 มือ   : วาดมือขวาขึ้นชี้นิ้วกลับหลังหักศอก มือซ้ายปล่อยมือวาดมือลงข้างล าตัว             

วางมือไว้หน้าขาขาซ้าย                                                                                                                                                         
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                      
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                         
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองหน้านางอุสา                                                                                                                      
 มือ    :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัดหักศอก             

มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัววางมือที่หน้าขาขาซ้าย                                                                                                                                           
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                       
 เท้า    : เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่เยื้องไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 52 ท่าตั้งมือชี้เข้าหาท้าวบารส 

 
 

ภาพที่ 3.64 ท่าตั้งมือชี้เข้าหาท้าวบารส 

สัมบายกันดีบ้อ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส                                                                                                          
 มือ    :  วาดมือขวาจีบมือแล้วปล่อยจีบตั้งฝ่ามือหักศอก มือซ้ายก ามือหลวม           

วาดมือขึ้นวางมือใต้เข็มขัด                                                                                                                                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                               
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองหน้านางอุสา                                                                                                                       
 มือ    :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัดหักศอก            

มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัววางมือที่หน้าขาขาซ้าย                                                                                                                                            
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                      
 เท้า    : เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่เยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย             

ใช้จมูกเท้าแตะ   
 ทิศ      :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ                                                                                                                  
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แม่ท่าฟ้อนที่ 53  ท่านิ้วชิดกัน 

 
 

ภาพที่ 3.65 ท่านิ้วชิดกัน 

มีเมียแล้วบ่อ้าย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                        
 มือ      :  มือทั้งสองข้างชี้นิ้ววาดมือมาชิดกันระดับหน้าอก                                                                         
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                    
 เท้า   :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง                                                                                            
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองไปที่นางอุสา                                                                                                             
 มือ    :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัดหักศอก           

มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัววางมือที่หน้าขาขาซ้าย                                                                                                                                         
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                       
 เท้า    :  เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่เยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย           

ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 54 ท่านิ้วชี้ชี้ที่ปากบารส 

 
 

ภาพที่ 3.66 ท่านิ้วชี้ชี้ที่ปากบารส 

ขอถามเจ้า 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้าท้าวบารส                                                                                                    
 มือ     :  มือขวาชี้นิ้ววาดมือขึ้นไปแตะปากท้าวบารสหักศอก                        

มือซ้ายก ามือหลวม วางมือใต้เข็มขัด 

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                      
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                            
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองหน้านางอุสา                                                                                                                         
 มือ   :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัดหักศอก               

มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัววางมือที่หน้าขาขาซ้าย                                                                                                                                           
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                     
 เท้า     :  เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่เยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย               

ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 55 ท่าส่ายมือ 

 
 

ภาพที่ 3.67 ท่าส่ายมือ 

ยางบ่อายดอก 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้าท้าวบารส                                                                                              
 มือ    :  มือขวาตั้งวงวาดมือลงระดับหน้าอกหักศอก มือซ้ายก ามือหลวม                            

วาดมือขึ้นวางมือใต้เข็มขัด 

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย                                                                                     
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                      
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองหน้านางอุสา                                                                                                                            
 มือ    :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัดหักศอก            

มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัววางมือที่หน้าขาขาซ้าย                                                                                                                                          
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                            
 เท้า   :  เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่เยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย             

ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 56 ท่าเอ้ือมมือจับแก้มนางอุสา 

 
 

ภาพที่ 3.68 ท่าเอ้ือมมือจับแก้มนางอุสา 

โอ้ยหล่าเอ้ย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                  
 มือ      :  วาดมือขวาลงมาระดับเข็มขัดก ามือหลวม มือซ้ายวาดมือขึ้นจีบมือแล้ว

ปล่อยจีบ ตั้งวงข้างหู  
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                      
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองไปที่นางอุสา                                                                                                                    
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัดหักศอก             

วาดมือซ้ายขึ้นจะไปแตะแก้มนางอุสา                                                                                                                                                          
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายโย้ตัวไปหานางอุสาเล็กน้อย                                                                                          
 เท้า     :  เดินเข้าหานางอุสา แล้วเท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                
 ทิศ   :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 57 ท่านิ้วชี้ชิดกัน 

 

 
 

ภาพที่ 3.69 ท่านิ้วชี้ชิดกัน 

คันอ้ายมีเมียแล้ว 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                    
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือขึ้นวางใต้หน้าอก                     

มือซ้ายวาดมือลง วางใต้เข็มขัด 

 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงเข้าหาท้าวบารสเล็กน้อย                   
กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                 

 เท้า     :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                                 
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง มองไปที่นางอุสา                                                                                                                           
 มือ    :  มือขวาถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว มือซ้ายชี้นิ้ว วาดมือทั้งสองข้าง                 

มาให้นิ้วชี้ชิดกัน ระดับหน้าอก                                                                                                                                                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย โย้ตัวไปหานางอุสาเล็กน้อย                                                                                                                           
 เท้า   : เท้าซ้ายก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 58 ท่าท้าวบารสกวักมือ 
 

 
 

ภาพที่ 3.70 ท่าท้าวบารสกวักมือ 

อ้ายสิดวนมาหยังน้อ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย                                                                                                                           
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวางใต้หน้าอก มือซ้ายวางใต้เข็มขัด                                       
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                  
 เท้า     :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                            
 ทิศ      :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง                                                   
 มือ      :  มือขวาท ามือกวักมือ ยื่นมือไปข้างหน้า มือซ้ายถือพวงมาลัยท ามือล่อแก้ว             

เข้าหาล าตัวระดับใต้หน้าอก                                                        
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวตรง                                
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่เยื้องด้านข้างใช้จมูกท้าแตะ เท้าขวาวางหลัง                                                                                                                      
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 59 ท่ามือแตะที่อกเอียงตัว 

 

 
 

ภาพที่ 3.71 ท่ามือแตะที่อกเอียงตัว 

ใจ่คะนึงน านาง จังดวนมาถึงที่ 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวางข้างล าตัว มือซ้ายวางมือระดับเข็มขัด                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง                                                                                                       
 เท้า     :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                                         
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองไปที่นางอุสา                                                                                                                     
 มือ      :  วาดมือขวาขึ้นไปแตะหน้าอก มือซ้ายถือพวงมาลัยวางมือไว้เหนือเข็มขัด                                   
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงซ้ายเอียงเข้าหานางอุสา                                                                             
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เท้าซ้ายวางด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                         
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 60 ท่ายื่นพวงมาลัย 
 

 
 

ภาพที่ 3.72 ท่ายื่นพวงมาลัย 

แตได้เห็นพวงมาลัยน่อย กับจดหมาย ใจบ่ยูเด้หล่า 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองไปที่มือเท้าบารส                                                                                       
 มือ     :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือลงวางข้างล าตัว มือซ้ายวาดมือขึ้น          

ระดับเข็มขัด 

 ล าตัว :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง                                                                                                        
 เท้า     :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                                           
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส   

 ศีรษะ :  เอียงซ้ายเล็กน้อย ก้มหน้าลงเล็กน้อย                                       
 มือ     :  มือขวาถือพวงมาลัยวางพวงมาลัยบนฝ่ามือ มือซ้ายแบมือหงาย               

วาดมือไปวางไว้ ใต้มือขวาวางมือประสานกัน                                                                       
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวทีเล็กน้อย ก้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย                           
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เท้าซ้ายวางด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                        
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 61 ท่าชี้นางอุสา 
 

 
 

ภาพที่ 3.73 ท่าชี้นางอุสา 

ซู่กะแม่นเจ้า 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                      
 มือ    :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือเข้าหาล าตัววางมือใต้เข็มขัด               

มือซ้ายวาดมือขึ้นวางมือที่หน้าอกข้างขวา                                               
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย           
 เท้า   :  เหลื่อมเท้าซ้าย                             
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองหน้านางอุสา                                    
 มือ    :  มือขวาถือพวงมาลัยวางมือเหนือเข็มขัดหักศอก มือซ้ายวาดมือออกไป          

หานางอุสา ชี้นิ้วไปที่แก้มนางอุสาหักศอก                                                                        
 ล าตัว  : หันล าตัวไปทางซ้าย โย้ตัวเข้าหานางอุสาเล็กน้อย                                        
 เท้า   : ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เท้าซ้ายวางหลัง                                                                                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 62 ท่าชี้นางอุสาครั้งที่ 2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.74 ท่าชี้นางอุสาครั้งที่ 2 

เมียกะแมนเจ้า 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้าท้าวบารส                                                                                             
 มือ    :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือขึ้นวางมือที่หน้าอก                         

มือซ้ายวาดมือลงวางมือที่เข็มขัด                                                                                                                                                            
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา บิดตัวมองท้าวบารสเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                            
 เท้า     :  เดินไปฝั่งขวามือ พอถึงที่แล้วเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้านางอุสา                                                                                                                       
 มือ    :  มือขวาชี้นิ้ววาดมือขึ้นหักข้อมือขึ้นระดับใบหน้านางอุสา ยื่นมือออกไปหา

นางอุสาหักศอก มือซ้ายถือพวงมาลัยวาดมือเข้าหาล าตัว                       
วางมือที่ระดับเข็มขัด                                                                                                     

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา โย้ตัวเข้าหานางอุสาเล็กน้อย                                                                                        
 เท้า  : เดินมาฝั่งซ้ายมือ แล้วหันล าตัวไปหานางอุสา ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า                

เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                                              
 ทิศ   :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 63 ท่าผลักท้าวบารสออก 

 

 
 

ภาพที่ 3.75 ท่าผลักท้าวบารสออก 

สิไปเฮ่ียงไซผุได๋หละนาง 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                         
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดมือขึ้นไปทางซ้ายตั้งวง มือขวาสูงกว่ามือซ้ายเล็กน้อย                                   
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้าย                                                              
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                      
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองหน้านางอุสา                                                                                                  
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัย วาดมือขึ้นวางมือระดับหน้าอก                                                                     
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที เอียงตัวเข้าหานางอุสา ล าตัวเอียงขวา                                                            
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 64 ท่ามือท้าวบารสแตะอก นางอุสาอาย 
 

 
 

ภาพที่ 3.76 ท่ามือท้าวบารสแตะอก นางอุสาอาย 

อ้ายมักน้อง 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                            
 มือ      :  วาดมือขวาลงจีบมือแล้วม้วนมือเป็นจีบหงายที่ชายพก                               

มือซ้ายวาดมือขึ้นวางมือที่แก้มข้างซ้าย                                                                                                                                                          
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้าย                                                             
 เท้า     : ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                          
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้านางอุสา                                                                                             
 มือ     :  มือซ้ายปล่อยพวงมาลัยวาดมือขึ้นวางมือที่หน้าอก                                    

มือขวาถือพวงมาลัยระดับเหนือเข็มขัด  

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง                                                                                                       
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้ายวางหน้าใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 

 



182 
 
แม่ท่าฟ้อนที่ 65 ท่ายื่นพวงมาลัยให้นางอุสาดู 
 

 
 

ภาพที่ 3.77 ท่ายื่นพวงมาลัยให้นางอุสาดู 
นับตั้งแต่เห็นพวงมาลัย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย ก้มหน้ามองพวงมาลัยในมือท้าวบารส                                                                              
 มือ     :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวาขึ้นวางมือที่หน้าอกข้างซ้าย                    

มือซ้ายวาดมือลงวางมือที่ชายพก                                                                                                                                                      
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้าย                                                               
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                             
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ  

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองหน้านางอุสา                                                                                                
 มือ     :  มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัยวางพวงมาลัยบนฝ่ามือวางมือประสานกัน                         

ยื่นมือไปหานางอุสาหักศอก                                                                                                                                                      
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา โย้ตัวเข้าหานางอุสาเอียงซ้ายเล็กน้อย                                                              
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                
 ทิศ     : ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 66ท่ามองมือซ้ายระดับไหล่ 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.78 ท่ามองมือซ้ายระดับไหล่ 
ผุ่นเด้หนิ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวาลงวางข้างล าตัว มือซ้ายวางที่ชายพก                                                     
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                  
 เท้า     :  เดินมาฝั่งซ้ายมือ แล้วเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                             
 มือ     :  มือขวาถือพวงมาลัยวางมือระดับเหนือเข็มขัด มือซ้ายก ามือหลวม                       

วาดมือขึ้นออกข้างล าตัวมืออยู่ระดับหัวไหล่หักศอก                                                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                        
 เท้า     :  เดินไปฝั่งขวามือ แล้วก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                               
 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 67 ท่าชี้นิ้วขึ้นบน 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.79 ท่าชี้นิ้วขึ้นบน 

แมนบ่น้อ บ่แมนติแถลงหล่ม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้าทาวบารส                                                                                              
 มือ      :  วาดมือขวาขึ้นชี้นิ้วระดับปากหักศอก มือซ้ายก ามือหลวมวางมือใต้เข็มขัด                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                     
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                            
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ   

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง มองหน้านางอุสา                                                                                                                     
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัย วางมือระดับเหนือเข็มขัด                                                                                                
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย โย้ตัวเข้าหานางอุสา ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                         
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                      
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 68 ท่าปาดมือจากซ้ายไปขวา 

 

 
 

ภาพที่ 3.80 ท่าปาดมือจากซ้ายไปขวา 

ตมบ่มีคาดลาดมืน บ่แมนคาดลาดล่มเดือนห่า 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส                                                                                                             
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดมือขึ้นออกข้างล าตัวตั้งวงระดับไหล่                                                                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที เอียงล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง                      

กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                       
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง มองหน้านางอุสา                                                                                                                     
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยวางมือระดับเหนือเข็มขัด มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัว                 

วางมือที่หน้าขาขาซ้าย                                                                                                                                                         
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง                                                                                            
 เท้า     :  เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายวางหน้าเยื้องไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 69 ท่าชี้นิ้วกลับหลัง 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.81 ท่าชี้นิ้วกลับหลัง 
กอนฝนซือๆ บ่น้อ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้าท้าวบารส                                                                                              
 มือ     :  วาดมือขวาลงจีบมือแล้วม้วนมือปล่อยจีบวางมือหน้าขาขาขวา                          

มือซ้ายวาดมือขึ้นออกข้างล าตัวชี้นิ้วกลับหลังหักศอกระดับแง่ศีรษะ                                                                                              
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง                                                                                         
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                              
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง มองหน้านางอุสา                                                                                                                                 
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัยวางมือระดับเหนือเข็มขัด กันแขนออก                                                               
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง                                                                                                           
 เท้า     :  เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายก้าวหน้าเยื้องไปด้านข้างเล็กน้อยใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 70 ท่าชี้นิ้วตรงหน้าอกบารส 

 

 
 

ภาพที่ 3.82 ท่าชี้นิ้วตรงหน้าอกบารส 

ไผสิเหลียวเห็นใส่ในใจนกข่ีที 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย หันหน้ามองหน้าท้าวบารส                  
 มือ    :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวาขึ้นวาดออกข้างล าตัว                          

ยื่นมือออกไปหาท้าวบารสหักศอก มือซ้ายวางมือที่ชายพก                                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง                        
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                           
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง มองหน้านางอุสา                                        
 มือ    : มือขวาก ามือหลวมวาดมือเข้าหาล าตัววางมือระดับหน้าอก                              

มือซ้ายถือพวงมาลัยวางมือระดับเข็มขัด 

 ล าตัว  : หันล าตัวออกหน้าเวที เอียงตัวเข้าหานางอุสาเล็กน้อย                           
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง เท้าขวาวางหน้าเยื้องไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                   
 ทิศ    :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 71ท่าชี้ที่ปากท้าวบารส 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.83 ท่าชี้ที่ปากท้าวบารส 

ปากเผิ่นฮ้องพิดพ่ึง พิดพ่ึง 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส                             
 มือ      :  วาดมือขวาขึ้นชี้นิ้วที่ปากท้าวบารสหักศอก มือซ้ายก ามือหลวม               

วางมือใต้เข็มขัด                                              
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย             
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                           
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  ตรง มองหน้านางอุสา                           
 มือ      :  มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัยวางมือระดับเหนือเข็มขัด กันแขนออก                                               
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง                                 
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                             
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 72ท่านางอุสาชี้นิ้วขึ้นบน 
 

 
 

ภาพที่ 3.84 ท่านางอุสาชี้นิ้วขึ้นบน 

ตากะสิ่งใซกะปูผุ่นเด้แต่เกา 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                          
 มือ     :  วาดมือขวาลงวางมือหน้าขาขาขวา มือซ้ายวาดมือขึ้นชี้นิ้วขึ้นข้างบน            

หักศอก ระดับแง่ศีรษะ 

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย                                                                       
 เท้า     :  เหลื่อมเท้าขวา                                                                                                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 
 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย                              
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายก ามือหลวมวางมือที่ชายพก    
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย                 
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 73 ท่าท้าวบารสชี้นิ้วขึ้นบน 

 

 
 

ภาพที่ 3.85 ท่าท้าวบารสชี้นิ้วขึ้นบน 

โอ้ยหล่าเอ้ย คันบ่แน่อ้ายบ่ยิง 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองหน้าท้าวบารส                         
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือลงข้างล าตัวหักศอก                         

มือซ้ายวางระดับเข็มขัด                                                
 ล าตัว :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                               
 เท้า     :  เดินมาฝั่งขวามือ พอถึงที่แล้วยืนเหลื่อมเท้าซ้าย                   
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ   

 
 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้านางอุสา                     
 มือ     :  วาดมือขวาขึ้นชี้นิ้วขึ้นข้างบนหักศอกระดับหน้าอก มือซ้ายถือพวงมาลัย

วางมือระดับเข็มขัด 

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวตรง                          
 เท้า     :  เดินมาฝั่งซ้ายมือ พอถึงที่แล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า                        

เท้าซ้ายวางด้านข้าง ใช้จมูกเท้าแตะ               
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 74 ท่าท้าวบารสชี้นิ้วที่ปาก 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.86 ท่าท้าวบารสชี้นิ้วที่ปาก  
คันบ่จริงอ้ายบ่วา 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองหน้าท้าวบารส                          
 มือ   :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือลงข้างล าตัวหักศอก                          

มือซ้ายวางระดับเข็มขัด                
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง                             
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                 
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ   

 
 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย                           
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยวางมือระดับเข็มขัด มือซ้ายก ามือหลวมวาดมือขึ้น

ระดับปากหักศอก 

 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง                               
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 75ท่าท้าวบารสตั้งมือซ้ายขึ้น 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.87 ท่าท้าวบารสตั้งมือซ้ายขึ้น 

ลับฟ่าพากะได้ คันอ้ายเว่าบ่จริง 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวางมือใต้เข็มขัด                             

มือซ้ายวางมือเหนือเข็มขัด                           
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวตรง                                                                                                       
 เท้า   :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                               
 ทิศ    :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ   

 
 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย                          
 มือ      : มือขวาถือพวงมาลัยวางมือระดับเข็มขัด มือซ้ายวาดมือขึ้นระดับแง่ศีรษะ

แขนตั้งฉาก                            
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง                            
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้าใช้จมูกเท้าแตะ                                        
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 76ท่าบารสยื่นพวงมาลัยให้นางอุสาดูและมองหน้ากัน 
 

 
 

ภาพที่ 3.88 ท่าบารสยื่นพวงมาลัยให้นางอุสาดูและมองหน้ากัน 

หล่าเอ้ย อ้ายคิดฮอดตั้งแตเห็นพวงมาลัยน้อย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองหน้าท้าวบารส                        
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือขึ้นวางมือที่หน้าอก                     

มือซ้ายวางระดับเข็มขัด                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย           
 เท้า     :  ยืนผสมเท้า                              
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ   

 
 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองหน้านางอุสา                                                  
 มือ    :  มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัยวางพวงมาลัยบนฝ่ามือ มือซ้ายวางมือใต้มือขวา               

วางมือประสานกัน มือทั้งสองยื่นมือไปข้างหน้าระดับอก                                                                   
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา โย้ตัวหานางอุสาเล็กน้อย                                   
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเยื้องไปด้านข้าง                     
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 76 ท่าอ่านจดหมาย 
 

 
 

ภาพที่ 3.89 ท่าอ่านจดหมาย 

กับได้อานจดหมายน่อย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองมือท้าวบารส                                                                                                               
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือขึ้นวางมือที่หน้าอก                  

มือซ้ายวางระดับเข็มขัด                                                    
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                   
 เท้า     :  ยืนผสมเท้า                                                                                                                                        
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ   

 

 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองหน้านางอุสา                                                                                                              
 มือ      :  มือซ้ายถือพวงมาลัยยื่นมือไปหานางอุสา มือขวาจีบคว่ าหักศอก                  

วางมือบนพวงมาลัย                 
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา โย้ตัวหานางอุสาเล็กน้อย                                                                                        
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเยื้องไปด้านข้าง                                                                            
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 77 ท่าบารสยื่นมือมาหอม 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.90 ท่าบารสยื่นมือมาหอม 

อ้ายนอนกอดนอนดมซุม่ือซุคืน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                           
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวางมือใต้หน้าอก มือซ้ายวางระดับเข็มขัด                                
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                          
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                           
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ   

 

 

 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย ก้มหน้าลงเล็กน้อย                                                                                                
 มือ     :  มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัยวาดมือขึ้นเอาพวงมาลัยไปแตะจมูกท าท่าดมกลิ่น                            
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวตรง                                                                                                         
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเยื้องไปด้านข้าง                                                                            
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 78 ท่ายื่นมือไปจับแก้มนางอุสา นางอุสาอาย 
 

 
 

ภาพที่ 3.91 ท่ายื่นมือไปจับแก้มนางอุสา นางอุสาอาย 

บัดมาเห็นเจ้าของพวงมาลัยจั่งซี่ 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองไปที่ท้าวบารส                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดวางมือที่ใต้หน้าอก                     

มือซ้ายวางระดับเข็มขัด                   
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง                                                                                                    
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                              
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ    

 

 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้านางอุสา                                                                                                               
 มือ     :  วาดมือขวาออกไปแตะใบหน้านางอุสา หักศอก                                       

มือซ้ายถือพวงมาลัยยื่นมือออกไปหานางอุสาวางมือระดับเหนือเข็มขัด                                                                                                                                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา โย้ตัวหานางอุสาเล็กน้อย                                                                                               
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเยื้องไปด้านข้าง                                                                            
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 79 ท่ากอดนางอุสา 

 

 
 

ภาพที่ 3.92 ท่ากอดนางอุสา 

มา มาขอกอดแน มา มาขอหอมแน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                          
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดมือขึ้นไปทางซ้ายตั้งวงระดับไหล่ ท าท่ากันท้าวบารสออก                              
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย                                                                      
 เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง                                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ   

 

 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย มองหน้านางอุสา                                                                                                                            
 มือ      :  มือขวายื่นมือออกไปโอบไหล่นางอุสา                                                     

มือซ้ายถือพวงมาลัยยื่นมือไปจับแขนนางอุสา                                                                                            
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา โย้ตัวหานางอุสา                                                                                             
 เท้า     :  เดินเข้าหานางอุสา ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเยื้องไปด้านข้าง                                                                            
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 80 ท่านางอุสาชี้ที่ปากท้าวบารส 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.93 ท่านางอุสาชี้ที่ปากท้าวบารส 

เว่าไปทัวเนาะ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 นางอุสา 

 ศีรษะ  : เอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส                                                                                                                             
 มือ    :  วาดมือขวาขึ้นชี้นิ้วไปที่ปากท้าวบารสหักศอก มือซ้ายวางระดับเข็มขัด                                       
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                          
 เท้า     :  เดินมาฝั่งซ้ายมือ พอถึงที่แล้วก้าวเท้าซ้ายวางหน้า                               

เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                               
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ   

 

 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  ตรง มองหน้านางอุสา                                                                                                                            
 มือ   :  มือขวาก ามือหลวมวาดมือลงข้างล าตัว มือซ้ายถือพวงมาลัย                     

วาดมือเข้าหาล าตัววางมือระดับอก                                                                                                                                                                     
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย โย้ตัวหานางอุสาเล็กน้อย                                                                                 
 เท้า    : เดินไปฝั่งขวามือ พอถึงที่แล้วก้าวเท้าซ้ายวางหน้า                            

เท้าขวาวางหลังเยื้องไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                                             
 ทิศ    :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 



199 
 

แม่ท่าฟ้อนที่ 81 ท่าผายมือซ้ายมาด้านหน้า 

 

 
 

ภาพที่ 3.94 ท่าผายมือซ้ายมาด้านหน้า 
บ่อยากอายสัตว์สาวาซิงยูแถวนี่ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                        
 มือ     :  มือขวาก ามือหลวมวาดมือลงข้างล าตัววางมือที่สะโพก มือซ้ายยกมือขึ้น

ระดับอกแบมือหงายวาดมือออกข้างล าตัว                                                                                                                                 
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                    
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                           
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 

 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                                        
 มือ      :  มือขวาถือพวงมาลัยวางมือเหนือเข็มขัด มือซ้ายวาดมือลง                      

วางมือหน้าขาขาซ้าย                                          
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย                                                                                 

 เท้า     :  เท้าขวาวางหลัง เท้าซ้ายก้าวหน้าวางเท้าเยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย               
ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                     

 ทิศ   :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 



200 
 
แม่ท่าฟ้อนที่ 82 ท่ามองนก 
 

 
 

ภาพที่ 3.95 ท่ามองนก 

พุ่นเห็นบ่นกสองโตมันเหลียวเบิ่งเฮายูผุ่น 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา เงยหน้ามองบน                                                                                                               
 มือ      :  มือขวาก ามือหลวมวางมือใต้เข็มขัด มือซ้ายวาดมือขึ้นชี้นิ้ว                        

หักข้อมือระดับแง่ศีรษะ                   
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                  
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 

 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย เงยหน้ามองบน                                                                                                    
 มือ     :  มือขวาวาดมือขึ้นวางมือที่หน้าผากท ามือป้องหน้า                                       

มือซ้ายถือพวงมาลัยวางมือใต้เข็มขัด  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย โย้ตัวไปทางซ้าย                                                                                
 เท้า     : ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                           
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 

 



201 
 

แม่ท่าฟ้อนที่ 83 ท่ามือทั้งสองข้างผายออกจากกัน 
 

 
 

ภาพที่ 3.96 ท่ามือทั้งสองข้างผายออกจากกัน 

บ่อายดอกหล่า 
 (ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้าท้าวบารส                                                                                                     
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือขึ้นวางมือใต้หน้าอก                          

มือซ้ายวางมือใต้เข็มขัด                
  ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                          
 เท้า     :  ยืนผสมเท้า                                                                                                                                      
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 

 ท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย มองหน้านางอุสา                                                                                                                                 
 มือ    :  มือทั้งสองข้างวาดมือออกข้างล าตัวแบมือหงายหักข้อมือขึ้น                                

มืออยู่ระดับอก พวงมาลัยอยู่มือขวา                                                                                                                                                              
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย โย้ตัวเข้าหานางอุสา                                                                                      
 เท้า     :  ยืนผสมเท้าแบบตัวพระ กันเข่าออก                                                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 84 ท่านิ้วชี้ชิดกันยื่นออกไปข้างหน้า 

 

 
 

ภาพที่ 3.97 ท่านิ้วชี้ชิดกันยื่นออกไปข้างหน้า 
นกมันกะมีคูคือกัน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย มองที่มือเท้าบารส                                                                                             
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวางมือระดับเข็มขัด                          

มือซ้ายวางมือใต้เข็มขัด                                       
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง                                                                                         
 เท้า     :  เหลื่อมเท้าซ้าย                                                                                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งซ้ายมือ   

 
 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย หันหน้ามองนางอุสา                                                                                            
 มือ    :  มือซ้ายถือพวงมาลัย แล้ววาดมือทั้งสองข้างข้ึนชี้นิ้ว                            

วาดมือทั้งสองข้างมาชิดกันระดับหัวไหล่                                                                                                                                                
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงขวา                                                                                               
 เท้า     : ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลัง                                                                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 1 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 84 ท่าโอบไหล่ 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.98 ท่าโอบไหล่ 
มา มาขอกอดแน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                              
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างข้ึนไปด้านขวาแล้วตั้งวง ท าท่าผลักท้าวบารสออก                                         
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวเอียงขวาเอียงหาท้าวบารส                                                                    
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้าเล็กน้อย                                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ   

 

 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองนางอุสา                                                                                                                   
 มือ      :  มือซ้ายถือพวงมาลัยวาดมือไปโอบไหล่นางอุสา มือขวาไปจับแขนนางอุสา             

ท าท่าโอบกอด 

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวา                                                                                                   
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง                                                                                                                      
 ทิศ   :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 85 ท่าหอม 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.99 ท่าหอม 

มา มาขอหอมแนน้องหล่า 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 

 นางอุสา 

 ศีรษะ  :  ก้มหน้าลงหลบหน้าท้าวบารส                                                                                                    
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างลงจับที่เอวท้าวบารส ผลักท้าวบารสออก                                                     
 ล าตัว  :  หนัล าตัวไปทางขวา ล าตัวตรง                                                                                                           
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้าเล็กน้อย                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 2 ฝั่งซ้ายมือ   

 

 ท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงขวา ก้มหน้าจะหอมนางอุสา                                                                                                     
 มือ      :  มือซ้ายถือพวงมาลัยโอบไหล่นางอุสา มือขวาจับแขนนางอุสา                                                               
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย โย้ตัวเข้าหานางอุสา                                                                                       
 เท้า     :  เดินเข้าหานางอุสา เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 4 ฝั่งขวามือ 

 

 



205 
 

ช่วงที่ 3 กลุ่มท้าวบารสและนางอุสาเกี้ยวพาราสีกันด้วยท่าฟ้อน 

แม่ท่าฟ้อนที่ 86 ท่าเตรียมเข้าคู่ 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.100 ท่าเตรียมเข้าคู่ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                        
 มือ   : วาดมือขวาขึ้นระดับหางคิ้วจีบคว่ าแล้วม้วนมือปล่อยจีบเป็นท่าบัวชูฝัก  

มือซ้ายตั้งวงที่ชายพก                  
 ล าตัว  : ล าตัวหันออกหน้าเวที ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                            
 เท้า    : ยกเท้าซ้ายขึ้น                                                                                                                                                
 ทิศ      : ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                           
 มือ     : วาดมือขวาขึ้นระดับแง่ศีรษะจีบคว่ าแล้วม้วนมือปล่อยจีบเป็นท่าบัวชูฝัก 

มือซ้าย ตั้งวงวางมือไว้หน้าขาซ้าย                                                                                                                                                                  
 ล าตัว : ล าตัวหันออกหน้าเวที ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                              
 เท้า    : ยกเท้าซ้ายขึ้น กันเข่าออก                                                                                                                                                     
 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 87 ท่าเตรียมเข้าคู่ท่าที่ 2 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.101 ท่าเตรียมเข้าคู่ท่าท่ี 2 

ดนตรี 
(ท่ีมา:นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                           
 มือ     : วาดมือซ้ายขึ้นระดับหางคิ้วจีบคว่ าแล้วม้วนมือปล่อยจีบเป็นท่าบัวชูฝัก                 

มือขวาวาดลงตั้งวงที่ชายพก                                                                                                                                                     
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                               
 เท้า     :  ยกเท้าขวาขึ้น                                                                                                                                 
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                   
 มือ     :  วาดมือซ้ายขึ้นระดับแง่ศีรษะจีบคว่ าแล้วม้วนมือปล่อยจีบเป็นท่าบัวชูฝัก          

มือขวา ตั้งวงวางมือไว้หน้าขาขวา                                                                                                                                                                                
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                               
 เท้า     :  ยกเท้าขวาขึ้น กันเข่าออก                                                                                                                                                              
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 88 ท่าเตรียมเข้าคู่ท่าที่ 3 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.102 ท่าเตรียมเข้าคู่ท่าท่ี 3 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                          
 มือ     :  มือซ้ายวาดมือลงระดับปากหยิบจีบเป็นจีบคว่ า                                    

มือขวาวาดมือออกข้างล าตัวระดับวงล่าง แทงมือลงหักศอก                                                                                                                                           
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                 
 เท้า     : วางเท้าขวาลงวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 
 
 กลุ่มท้าวบารส 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                            
 มือ     :  มือซ้ายวาดมือลงระดับปากหยิบจีบเป็นจีบคว่ า                                      

มือขวาวาดมือออกข้างล าตัวระดับวงล่าง แทงมือลงหักศอก                                                                                                                                                                        
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                                 
 เท้า     :  วางเท้าขวาลงวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 

 
 



208 
 
แม่ท่าฟ้อนที่ 89 ท่าเตรียมเข้าคู่ท่าที่ 4 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.103 ท่าเตรียมเข้าคู่ท่าท่ี 4 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                              
 มือ      :  มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบระดับหางคิ้วเป็นท่าบัวชูฝัก                                   

มือขวาวาดมือเข้าหาล าตัว ตั้งวงที่ชายพก 

 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                
 เท้า     :  เท้าซ้ายเหยียบหลังแล้วยกเท้าขวาขึ้น                                                                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                           
 มือ     :  มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบระดับแง่ศีรษะเป็นท่าบัวชูฝัก                                            

มือขวาวาดมือเข้าหาล าตัว ตั้งวงวางมือไว้หน้าขาขวา                                                                                                                                                                     
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                            
 เท้า     :  เท้าซ้ายเหยียบหลังแล้วยกเท้าขวาขึ้น                                                                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 90 ท่าภมรเคล้าด้านซ้าย 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.104 ท่าภมรเคล้าด้านซ้าย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                        
 มือ      :  มือซ้ายอยู่ระดับหางคิ้วแทงมือลงแล้วม้วนมือตั้งวง                                    

มือขวาวาดมือขึ้นไปทางซ้าย จีบเข้าที่ข้างหู                                                                                                                                                            
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                          
 เท้า     :  วางเท้าขวาลงวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                         
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                        
 มือ     :  มือซ้ายอยู่ระดับหางคิ้วแทงมือลงแล้วม้วนมือตั้งวง                                    

มือขวาวาดมือขึ้นไปทางซ้าย จีบเข้าที่ข้างหู                                                                                                                                                                    
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                               
 เท้า     :  วางเท้าขวาลงวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 91 ท่าภมรเคล้าด้านขวา 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.105 ท่าภมรเคล้าด้านขวา 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                       
 มือ     :  วาดมือขวาไปทางขวาวาดออกข้างล าตัวปล่อยจีบตั้งวงระดับหางคิ้ว               

มือซ้ายวาดมือจีบที่ข้างหู                                                                                                                                                             
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                               
 เท้า     :  เท้าขวาลงวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                            
 มือ     :  วาดมือขวาไปทางขวาวาดออกข้างล าตัวปล่อยจีบตั้งวงระดับแง่ศีรษะ                  

มือซ้ายวาดมือจีบที่ข้างหู                                                                                                                                                              
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                   
 เท้า     :  เท้าขวาลงวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                     
 ทิศ  :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 92 ท่ามือสูงเหนือศรีษะด้านซ้าย 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.106 ท่ามือสูงเหนือศรีษะด้านซ้าย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดขึ้นเหนือศีรษะ มือขวาจีบคว่ า มือซ้ายตั้งวงหักข้อมือลง                                  
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                         
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                        
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                              
 มือ     :  มือทั้งสองข้างวาดขึ้นเหนือศีรษะ มือขวาจีบคว่ า มือซ้ายตั้งวงหักข้อมือลง                                      
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                  
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 93 ท่ามือสูงเหนือศรีษะด้านขวา 

 

 
 

ภาพที่ 3.107 ท่ามือสูงเหนือศรีษะด้านซ้าย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                            
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างไปทางขวามืออยู่ระดับเหนือศีรษะ                            

มือขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวงหักข้อมือลง มือซ้ายม้วนมือจีบคว่ า                                                                                                              
 ล าตัว :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                     
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                         
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                       
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างไปทางขวามืออยู่ระดับเหนือศีรษะ มือขวาม้วนมือปล่อย

จีบตั้งวงหักข้อมือลง มือซ้ายม้วนมือจีบคว่ า                                                                                                                                                 
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                                                      
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 94  ท่ามือขวาจีบที่หัวไหล่ซ้าย มือซ้ายจีบที่สะโพกขวา 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.108 ท่ามือ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                   
 มือ     :  วาดมือทั้งสองข้างลงมา มือขวาวาดลงมาจีบมือเข้าท่ีหัวไหล่ซ้าย                  

มือซ้ายวาดลงมาปล่อยจีบแล้วม้วนมือจีบเข้าที่สะโพกขวา                                                                                                                  
 ล าตัว  :  ล าตัวตรง                                                                                                                                             
 เท้า    : ก้าวเท้าซ้ายมาเป็นยืนผสมเท้า                                                                                                              
 ทิศ      :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 
 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                                  
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างลง มือขวาวาดลงมาจีบมือเข้าที่หัวไหล่ซ้าย                     

มือซ้ายวาดลงมาปล่อยจีบแล้วม้วนมือจีบเข้าที่สะโพกขวา                                                                                                                                                
 ล าตัว  : ล าตัวตรง                                                                                                                                                             
 เท้า    : ก้าวเท้าซ้ายมาเป็นยืนผสมเท้า                                                                                                                                                     
 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 95 ท่ามือขวาจีบที่หัวไหล่ขวา มือซ้ายจีบที่สะโพกซ้าย 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.109 ท่ามือขวาจีบที่หัวไหล่ขวา มือซ้ายจีบที่สะโพกซ้าย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                
 มือ     :  มือขวาวาดมือออกไปข้างขวาจีบมือที่หัวไหล่ขวา                                     

มือซ้ายวาดมือออกไปข้างซ้ายจีบมือที่สะโพกซ้าย                                                                                                                                              
 ล าตัว  :  ล าตัวตรง                                                                                                                                      
 เท้า     :  ยืนผสมเท้า                                                                                                                                         
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  ตรง                                                                                                                                                                         
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างลง มือขวาวาดลงมาจีบมือเข้าที่หัวไหล่ซ้าย                         

มือซ้ายวาดลงมาปล่อยจีบแล้วม้วนมือจีบเข้าที่สะโพกขวา                                                                                                                                                
 ล าตัว  :  ล าตัวตรง                                                                                                                                                                 
 เท้า     :  ยืนผสมเท้า                                                                                                                                                 
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 96 ท่ามือทั้งสองข้างจีบส่งหลัง 
 

 
 

ภาพที่ 3.110 ท่ามือทั้งสองข้างจีบส่งหลัง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                            
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างไปข้างหลังจีบส่งหลัง                                                                                     
 ล าตัว  :  เอียงขวา                                                                                                                                           
 เท้า     :  ยกเท้าขวาขึ้น                                                                                                                                      
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                                 
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างไปข้างหลังจีบส่งหลัง                                                                                                                                                
 ล าตัว  :  เอียงขวา                                                                                                                                                                      
 เท้า     :  ยกเท้าขวาขึ้นกันเข่าออก                                                                                                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ 

 
 
 
 



216 
 

แม่ท่าฟ้อนที่ 97 ท่ามือซ้ายวางมือที่แก้มซ้าย มือขวาจีบส่งหลัง 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.111 ท่ามือซ้ายวางมือที่แก้มซ้าย มือขวาจีบส่งหลัง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                                             
 มือ      :  มือซ้ายวาดมือขึ้นม้วนมือปล่อยจีบวางมือที่แก้มซ้าย มือขวาจีบส่งหลัง                                                                   
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                  
 เท้า     :  วางเท้าขวาลงแล้วเดินเข้าคู่ พอถึงที่แล้วยกเท้าซ้ายขึ้น                                                                      
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา มองหน้าฝ่ายหญิง                                                                                                                                                                   
 มือ     :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวาขึ้นวางมือใต้คางข้างซ้าย                      

มือซ้ายวาดมือไปวางไว้ใต้ศอกขวา                                                                                                                                               
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                                                      
 เท้า     :  วางเท้าขวาลงแล้วเดินเข้าคู่ พอถึงที่แล้วยกเท้าซ้ายขึ้นกันเข่าออก                                                                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 98 ท่าตบมือระดับศีรษะ 
 

 
 

ภาพที่ 3.112 ท่าตบมือระดับศีรษะ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                                         
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างข้ึนตบมือระดับศีรษะ                                                                                       
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวตรง                                                                                                         
 เท้า     :  ยกเท้าขวาขึ้น                                                                                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย                                                                                                                                                               
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างข้ึนตบมือระดับศีรษะ                                                                                                                                            
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวตรง                                                                                                                                                                     
 เท้า     :  ยกเท้าซ้ายขึ้นกันเข่าออก                                                                                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 2 แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ 

 
 
 



218 
 
แม่ท่าฟ้อนที่ 99 ท่าตบมือระดับวงล่าง 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.113 ท่าตบมือระดับวงล่าง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                                               
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างลงตบมือระดับวงล่าง                                                                                          
 ล าตัว  :  ล าตัวตรง กดไหล่ขวา                                                                                                                     
 เท้า     :  เท้าขวายกค้างไว้                                                                                                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายเล็กน้อย                                                                                                                                                               
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างลงตบมือระดับวงล่าง                                                                                                                                            
 ล าตัว  :  ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย                                                                                                                                                                    
 เท้า     :  เท้าซ้ายยกค้างไว้กันเข่าออก                                                                                                                             
 ทิศ     :  ทิศ 2 แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 100 ท่ามือขวาจีบหงาย มือซ้ายตั้งวงแขนตึง 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.114 ท่ามือขวาจีบหงาย มือซ้ายตั้งวงแขนตึง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                           
 มือ     :  วาดมือทั้งสองข้างไปข้างหน้า มือขวาจีบหงายมือ ซ้ายตั้งวง แขนเหยียดตึง               

มือระดับวงล่าง ยักแขนเข้าออกตามจังหวะ                                                                                                                                                   
 ล าตัว   :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                         
 เท้า    :  วางเท้าขวาลงวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                      
 ทิศ      :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                    
 มือ     :  วาดมือทั้งสองข้างไปข้างหน้า มือขวาจีบหงาย มือซ้ายตั้งวงแขนเหยียดตึง                

มือระดับวงล่าง ยักแขนเข้าออกตามจังหวะ                                                                                                                                            
 ล าตัว  : ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                                                   
 เท้า     : วางเท้าซ้ายลงวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                          
 ทิศ     :  ทิศ 2 แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 101 ท่ามือซ้ายตั้งวง มือขวาจีบหงายแขนตึง 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.115 ท่ามือซ้ายตั้งวง มือขวาจีบหงายแขนตึง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                           
 มือ     :  วาดมือทั้งสองข้างไปทางซ้าย มือขวาจีบหงาย มือซ้ายตั้งวง แขนเหยียดตึง                

มือระดับวงล่าง ยักแขนเข้าออกตามจังหวะ                                                                                                                                                    
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                       
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                    
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างไปทางซ้าย มือขวาจีบหงาย มือซ้ายตั้งวง แขนเหยียดตึง                   

มือระดับวงล่าง ยักแขนเข้าออกตามจังหวะ                                                                                                                                            
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                                                   
 เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                          
 ทิศ     :  ทิศ 2 แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 102 ท่ามือซ้ายประกบกัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.116 ท่ามือซ้ายประกบกัน 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                            
 มือ   : วาดมือซ้ายขึ้นมือตั้งวงมือประกบกับมือฝ่ายชายแขนตึงระดับไหล่                    

มือขวาวาดมือมาจีบหงายที่ชายพก                                                                                                                                                   
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                       
 เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้าหมุนวนไป

ทางซ้ายสลับที่กับฝ่ายชาย                    
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ : เอียงซ้าย                                                                                                                                                    
 มือ     :  วาดมือซ้ายขึ้นมือตั้งวงมือประกบกับมือฝ่ายหญิงแขนตึงระดับไหล่                  

มือขวาวาดมือมาจีบหงายที่ชายพก                                                                                                                                                                             
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                                                   
 เท้า    :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้าหมุนวนไป

ทางขวาสลับที่กับฝ่ายหญิง                                                                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 2 แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 103 ท่าฝ่ายชายจับมือฝ่ายหญิงระดับเหนือศีรษะ 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.117 ท่าฝ่ายชายจับมือฝ่ายหญิงระดับเหนือศีรษะ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                         
 มือ      :  วาดมือซ้ายขึ้นเหนือศีรษะมือตั้งวงหักข้อมือ มือขวาจีบหงายที่ชายพก                                       
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                               
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้า

หมุนรอบตัวเอง                                                                                             
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                    
 มือ      :  วาดมือซ้ายขึ้นไปจับมือฝ่ายหญิงแขนตึง มือขวาจีบหงายที่ชายพก                                                                                                                                                                          
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                                                   
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                   

แล้วเขย่งเท้ายืดยุบตัวอยู่กับที่ตามจังหวะ                                                                                                                                        
 ทิศ   :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 104 ท่าหยอกล้อ  

 

 
 

ภาพที่ 3.118 ท่าหยอกล้อ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                          
 มือ      : วาดมือขึ้นระดับใบหน้า มือขวาจีบเข้าหาล าตัว มือซ้ายตั้งวง                                                                      
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                   
 เท้า     :  นั่งตั้งส้น ขาขวาสูงกว่าขาซ้ายเล็กน้อย                                                                                                 
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                                                  
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างออกข้างล าตัวระดับวงล่าง ม้วนมือปล่อยจีบแทงมือลง                                                                                                                                                                       
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย                                                                                                                                                 
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                       
 ทิศ   :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ ายืนอยู่ข้างหลังฝ่ายหญิง ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 105 ท่าเก้ียวกัน 

 

 
 

ภาพที่ 3.119 ท่าเก้ียวกัน 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                        
 มือ      :  วาดมือขวาลงมาจีบที่หัวไหล่ซ้าย มือซ้ายวาดมือลงมาจีบที่สะโพกขวา                                       
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                              
 เท้า     :  นั่งตั้งส้น                                                                                                                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                
 มือ      : วาดมือทั้งสองขึ้นม้วนมือตั้งวงกลาง                                                                                                                                                      
 ล าตัว :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวเอียงซ้าย  กดไหล่ซ้าย                                                                                                                                
 เทา้     :  เดินมาฝั่งซ้ายมือ เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 2 แถวตัววีคว่ ายืนอยู่ข้างหลังฝ่ายหญิง ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 106 ท่าตรงกัน 

 

 
 

ภาพที่ 3.120 ท่าตรงกัน 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองข้างม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง                                                                                               
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                                                                   
 เท้า     :  นั่งตั้งส้น                                                                                                                                                        
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  : ตรง                                                                                                                                                                     
 มือ      : ม้วนมือท้ังสองข้างเปลี่ยนจากตั้งวงเป็นแทงมือลง                                                                                                                                                                  
 ล าตัว  : ล าตัวตรง                                                                                                                                               
 เท้า     : เดินไปอยู่หลังฝ่ายหญิง เท้าขวาวางหน้า  เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                 
 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ ายืนอยู่ข้างหลังฝ่ายหญิง 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 107 เอียงสลับข้าง 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.121 เอียงสลับข้าง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                               
 มือ      :  มือขวาจีบที่หัวไหล่ซ้าย มือซ้ายจีบที่สะโพกขวา                                                                             
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                                                                   
 เท้า     :  นั่งตั้งส้น                                                                                                                                                               
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า 

 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                
 มือ      :  วาดมือทั้งสองขึ้นม้วนมือตั้งวงกลาง                                                                                                                                                      
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวาเล็กน้อย                                                                                                                                      
 เท้า     :  เดินมาฝั่งขวามือ เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ ายืนอยู่ข้างหลังฝ่ายหญิง ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 108 ท่าเตรียมเกี้ยว 

 
 

 
  

ภาพที่ 3.122 ท่าเตรียมเกี้ยว 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                            
 มือ     :  มือขวาจีบที่หัวไหล่ซ้าย มือซ้ายจีบที่สะโพกขวา                             

จีบแล้วม้วนมือปล่อยจีบตั้งวงตามจังหวะ 

 ล าตัว  :  ค่อยๆ ลุกขึ้นยืน ล าตัวตรง                                                                                                                   
 เท้า    :  ยืนผสมเท้า                                                                                                                                                              
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองม้วนมือเปลี่ยนจากตั้งวงเป็นแทงมือลง                                                                                                                 
 ล าตัว  :  ล าตัวหันไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                               
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 109 ท่าจับเอว 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.123 ท่าจับเอว 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                          
 มือ      :  มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วางมือระดับวงล่างมือประสานกัน                                                     
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                                
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                      
 ทิศ      :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองข้างจับที่เอวฝ่ายหญิง                                                                                                            
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                                
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ยืนอยู่หลังฝ่ายหญิง ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 110 ท่าจับไหล่ 
 

 
 

ภาพที่ 3.124 ท่าจับไหล่ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                                    
 มือ    :  มือทั้งสองข้างจีบแล้วม้วนมือตั้งวงวางมือที่อก มือวางทับประสานกัน             

มือซ้ายทับมือขวา 

 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                                                             
 เท้า    :  เท้าซ้ายวางหน้า  เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                             
 ทิศ      :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 

 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                      
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างข้ึนไปแตะไหล่ฝ่ายหญิง                                                                                                             
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                                                                               
 เท้า     :  เดินไปฝั่งซ้าย เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ยืนอยู่หลังฝ่ายหญิง ฝั่งซ้ายมือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 111 จีบปกข้างสลับท่าที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 3.125 จีบปกข้างสลับท่าท่ี 1 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                         
 มือ      :  วาดมือซ้ายขึ้นจีบปรกข้าง มือขวาวาดออกข้างล าตัว ตั้งวง                       

แขนเหยียดตึงระดับไหล่                   
 ล าตัว  :  เอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                                                                       
 เท้า     :  ยืนผสมเท้า แต่เท้าซ้ายวางเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ยืนข้างหน้าฝ่ายชาย 

 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                            
 มือ      :  วาดมือขวาขึ้นจีบปรกข้าง มือซ้ายวาดออกข้างล าตัวตั้งวงแขนเหยียดตึง

ระดับไหล่                                                                                                             
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                                                                               
 เท้า     :  เดินไปอยู่ข้างหลังฝ่ายหญิง เท้าขวาวางหน้าก้าวข้างเล็กน้อย                     

ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                        
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ยืนอยู่ข้างหลังฝ่ายหญิง 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 112 ท่าจีบปกข้างสลับท่าที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 3.126 ท่าจีบปกข้างสลับท่าท่ี 2 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                           
 มือ      :  วาดมือขวาขึ้นม้วนมือจีบปรกข้าง มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง             

แขนตึงระดับไหล่                   
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                                                              
 เท้า     :  เหยียบเท้าซ้ายลงแล้วเท้าขวาวางเท้าเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ยืนข้างหน้าฝ่ายชาย 

 

 กลุ่มท้าวบารส 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                         
 มือ     :  วาดมือซ้ายขึ้นม้วนมือจีบปรกข้าง มือขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง              

แขนเหยียดตึงระดับไหล่                                                                                                             
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                                                                             
 เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้าก้าวข้างเล็กน้อยใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                       
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ยืนอยู่ข้างหลังฝ่ายหญิง 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 113 ท่าควงคู่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.127 ท่าควงคู่ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                          
 มือ    :  วาดมือทั้งสองข้างลงวาดออกข้างล าตัวระดับวงล่าง มือซ้ายวางมือที่เอวขวา            

ฝ่ายชาย มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้นลงตามจังหวะ                                                                                                               
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                                       
 เท้า    :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งหมุนวนไป

ทางซ้ายกลับมาอยู่ที่เดิม                                                                                                                                                          
 ทิศ      :  ทิศ 4  แถวตัววีคว่ า 
 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                            
 มือ    :  วาดมือทั้งสองข้างลงวาดออกข้างล าตัวระดับวงล่าง มือซ้ายวางมือที่เอวขวา          

ฝ่ายหญิง มือขวาตั้งวงหักข้อมือขึ้นลงตามจังหวะ                                                                                                                                                         
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                                                                               
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้าหมุนวน

ไปทางขวากลับมาอยู่ที่เดิม                                                                                                                                                                     
 ทิศ     :  ทิศ 2 แถวตัววีคว่ า 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 114 ท่าจับเอว 

 

 
 

ภาพที่ 3.128 ท่าจับเอว 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ : เอียงขวา                                                                                                                                           
 มือ     : เปลี่ยนมือมือขวาวางมือที่เอวซ้ายฝ่ายชาย มือซ้ายตั้งวงหักข้อมือขึ้นลง 

ตามจังหวะ                      
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                                   
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้าหมุนวน

ไปทางซ้ายสลับที่กับฝ่ายชาย                                                                                                                                                                                           
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ า 

 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                       
 มือ      :  เปลี่ยนมือมือขวาวางมือที่เอวซ้ายฝ่ายหญิง มือซ้ายตั้งวงหักข้อมือขึ้นลง

ตามจังหวะ                                                                                                                                                         
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                                                                               
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้าหมุนวน

ไปทางซ้ายสลับที่กับฝ่ายหญิง                                                                                                                                                                                      
 ทิศ     :  ทิศ 2 แถวตัววีคว่ า 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 115 ท่าตั้งม้ือบังหน้า 

 

 
 

ภาพที่ 3.129 ท่าตั้งม้ือบังหน้า 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                          
 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างข้ึน มือขวาจีบเข้าหาล าตัวมืออยู่ระดับไหล่                        

มือซ้ายวางบนมือขวาตั้งวงระดับหางคิ้ว                                                                                                                                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                                      
 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายวางหน้าใช้ปลายเท้าแตะ                                                                                                                                    
 ทิศ     :  ทิศ 2  แถวตัววีคว่ า ฝั่งซ้ายมือ  
 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                         
 มือ    :  วาดมือทั้งสองข้างข้ึน มือขวาจีบเข้าหาล าตัวมืออยู่ระดับไหล่                                

มือซ้ายวางบนมือขวาตั้งวงระดับหางคิ้ว                                                                                                                                                                            
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                                                                               
 เท้า     :  ยกเท้าขวาขึ้นกันเข่าออก                                                                                                                                    
 ทิศ    :  ทิศ 4 แถวตัววีคว่ า ฝั่งขวามือ 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 116 ท่าซ้อนหลัง 

 

 
 

ภาพที่ 3.130 ท่าซ้อนหลัง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                        
 มือ     :  วาดมือขวาลงวาดออกข้างล าตัวจีบหงายแขนตึงระดับวงล่าง                        

มือซ้ายวาดลงตั้งวงที่ชายพก                                    
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                                         
 เท้า     :  ถอนเท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า เท้าขวาวางหน้า                                                                                                                                    
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า 

 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ : เอียงซ้าย                                                                                                                                                            
 มือ      :  วาดมือขวาลงวาดออกข้างล าตัวจีบหงายแขนตึงระดับวงล่าง                                

มือซ้ายวาดลงตั้งวงที่ชายพก                                                                                                                                                     
 ล าตัว  :  หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย                                                                                                                               
 เท้า     :  เดินถอยหลังไปอยู่ข้างหลังฝ่ายหญิง เท้าขวาวางหน้า                      

เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                    
 ทิศ     : ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ยืนข้างหลังฝ่ายหญิง 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 117 ท่าซ้อนหลัง ท่าที่ 2 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.131 ท่าซ้อนหลัง ท่าที่ 2 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                          
 มือ      :  มือซ้ายจีบคว่ าที่ชายพกแล้ววาดมือออกข้างล าตัวจีบหงาย แขนตึง          

ระดับวงล่าง มือขวาปล่อยจีบแล้ววาดมือเข้าหาล าตัวตั้งวงที่ชายพก                                                                                                                   
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                                                                              
 เท้า     :  ถอนเท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า เท้าซ้ายวางหน้า                                                                                                                                    
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า  
 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                   
 มือ      :  มือซ้ายจีบคว่ าที่ชายพกแล้ววาดมือออกข้างล าตัวจีบหงาย แขนตึง            

ระดับวงล่าง มือขวาปล่อยจีบแล้ววาดมือเข้าหาล าตัวตั้งวงที่ชายพก                                                                                                                                                   
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                                                                              
 เท้า     :  ถอนเท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า เท้าซ้ายวางหน้า                                                                                   
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตัววีคว่ า ยืนข้างหลังฝ่ายหญิง 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 118 ท่าสวนมือ 

 

 
 

ภาพที่ 3.132 ท่าสวนมือ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                                                                                      
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดมือเข้าหาล าตัวระดับวงล่างแล้วสวนมือขึ้น                    

แล้ววาดมือออกข้างล าตัวดึงจีบขึ้นเป็นจีบคว่ าแขนตึงระดับไหล่                                                                                                       
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                                 
 เท้า    :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตอนลึก ฝั่งขวามือตัวรองเดินไปอยู่หลังนางอุสา 

 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดมือเข้าหาล าตัวระดับวงล่างแล้วสวนมือขึ้น                

แล้ววาดมือออกข้างล าตัวดึงจีบขึ้นเป็นจีบคว่ าแขนตึงระดับไหล่                                                                                                                                          
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                                 
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตอนลึก ฝั่งซ้ายมือ ตัวรองเดินไปอยู่หลังท้าวบารส 
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แม่ท่าฟ้อนที่ 119 ท่าจีบคว่ าแขนตึง 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.133 ท่าจีบคว่ าแขนตึง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                          
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดมือเข้าหาล าตัวระดับวงล่างแล้วสวนมือขึ้น                            

แล้ววาดมือออกข้างล าตัวดึงจีบขึ้นเป็นจีบคว่ าแขนตึงระดับไหล่                                                                                                        
 ล าตัว  :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                              
 เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตอนลึก ฝั่งขวามือ  
 

 กลุ่มท้าวบารส  

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                         
 มือ     :  มือทั้งสองข้างวาดมือเข้าหาล าตัวระดับวงล่างแล้วสวนมือขึ้น                        

แล้ววาดมือออกข้างล าตัวดึงจีบขึ้นเป็นจีบคว่ าแขนตึงระดับไหล่                                                                                                                                          
 ล าตัว :  ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                                
 เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวตอนลึก ฝั่งซ้ายมือ  
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แม่ท่าฟ้อนที่ 120 ท่าหันหน้าเข้าคู่ 

 

 
 

ภาพที่ 3.134 ท่าหันหน้าเข้าคู่ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                           
 มือ      :  วาดมือซ้ายเข้าหาล าตัวม้วนมือปล่อยจีบวางมือที่แก้มซ้าย                           

มือขวาวาดมือเข้าหาล าตัวจีบหงายที่ชายพก                                                                                                                                                  
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                  
 เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 2 แถวเฉียง ฝั่งซ้ายมือ ฝ่ายหญิงเดินไปทางซ้ายเดินไปเข้าคู่กับฝ่ายชาย           

ยืนเป็นแถวเฉียง 
 

 กลุ่มท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงขวา                                                                                                                                                            
 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดมือขึ้นปล่อยจีบตั้งวงระดับวงกลาง                                                                                                                                          
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                                 
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                  
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวเฉียง ฝั่งขวามือ ฝ่ายชายเดินไปทางขวาเดินไปเข้าคู่กับฝ่ายหญิง 

ยืนเป็นแถวเฉียง  
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แม่ท่าฟ้อนที่ 121 ท่าฟ้อนเข้า 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.135 ท่าฟ้อนเข้า 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 กลุ่มนางอุสา 
 ศีรษะ  :  เอียงขวา 

 มือ      :  มือขวาวาดมือขึ้นม้วนมือปล่อยจีบวางมือที่แก้มขวา                                   
มือซ้ายวาดมือลงม้วนมือจีบหงายที่ชายพก                                                                                                                                                                

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา                                                                              
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวเฉียง ฝั่งขวามือ  
 

 กลุ่มท้าวบารส   

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย                                                                                                                                                        
 มือ      :  มือทั้งสองข้างตั้งวงระดับวงกลาง                                                                                                                                          
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ล าตัวเอียงซ้าย                                                                                                                                                 
 เท้า     :  เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                  



241 
 

 ทิศ     :  ทิศ 2 แถวเฉียง ฝั่งซ้ายมือ ฝ่ายชายเดินลงหลังฝ่ายหญิงเดินไปฝั่งซ้าย             
เดินสลับไปซ้ายขวาเช่นนี้แล้วเดินเข้าเวทีไป  

 

สรุป 
 

 การฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสามีแนวคิดออกแบบท่าฟ้อนในรูปแบบการฟ้อนเกี้ยวระหว่างกลุ่ม
ท้าวบารสกับกลุ่มนางอุสา ท่าฟ้อนที่สื่อให้เห็นถึงกระบวนการฟ้อนเกี้ยวและการเกี้ยวพาราสีของ
ท้าวบารสกับนางอุสาในบทผญาที่ชัดเจน คือ การน าอุปกรณ์มาประกอบการแสดงหรือเป็นสื่อการ
แสดง คือ กระทงรูปหงส์และพวงมาลัย เพ่ือสื่อให้เห็นรูปแบบการน าเสนอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  และได้มี
กระบวนท่าที่สื่อให้เห็นถึงการฟ้อนเกี้ยว  ส่วนการออกแบบเครื่องแต่งกายมีการออกแบบ โดยไม่
ก าหนดตายตัวไว้ว่า การแต่งกายในการแสดงนั้น  ต้องเน้นการแต่งกายแบบนาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสาน 
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น สามารถเปลี่ยนสีผ้าสไบได้ แต่ยังคงเป็นการแต่ง
กายแบบนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน การแสดงชุดนี้ใช้ผู้แสดงหญิงจ านวน 3-4 คน นักแสดงผู้ชายจ านวน 
3-4 คน จ านวนนักแสดงทั้ง2กลุ่มต้องเท่ากันเพ่ือการเข้าคู่ในการฟ้อนเกี้ยว  ทั้งนี้การเลือกจ านวน
นักแสดงขึ้นอยู่กับขนาดเวที การคัดเลือกนักแสดงจากรูปร่างหน้าตาที่ใกล้เคียงกันและเป็นคนที่มี
ความรับผิดชอบ ส าหรับเครื่องดนตรีใช้ดนตรีจะใช้วงโปงลางซึ่งเป็นลายดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช้า ปลานกลาง และเร็ว ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 12 นาที นิยมแสดงในงาน
รื่นเริงต่างๆ และมีแม่ท่าฟ้อนจ านวน  121 กระบวนท่าฟ้อน 127 ท่าการแปรแถว ได้แก่ แถวหน้า
กระดาน แถวตอน แถวรูปตัววีคว่ า แถวตอนคู่ แถวเฉียง แถวปากพนัง การแปรขบวนในแถว ได้แก่ 
การเดินตามกัน การหมุนรอบตัวเอง การเดินสวนกัน การหันหน้าเข้าหากัน ท าให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงรูปแบบ
ของการน าเสนอของการแสดงอย่างเข้าใจและสวยงาม  

 

   4. กระบวนท่าฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 

       ในการอธิบายท่าฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา ระบุการใช้ทิศทางของการท าท่าทางแต่ละท่า 
ดังนี้ 
  ทิศทางท่ี 1 หมายถึง ด้านหน้าของเวที 
  ทิศทางท่ี 2 หมายถึง ด้านขวาของเวที 
  ทิศทางท่ี 3 หมายถึง ด้านหลังของเวที 
  ทิศทางท่ี 4 หมายถึง ด้านซ้ายของเวที 
 

สัญลักษณ์ วงกลมสีแทนต าแหน่งของผู้แสดง 
  แทนนางอุสา                          แทนสนมคนที่ 1 แทนสนมคนที่ 2 

    แทนทา้วบารส                        แทนทหารคนที่ 1                       แทนทหารคนที่ 2 
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ช่วงท่ี 1 กระบวนการฟ้อนออก 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน  
ล าดับ

ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

1 ดนตรี  
 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะตรงมือทั้งสองข้างวาดมือจีบส่งหลัง
แขนเหยียดตึง ล าตัวตรงซอยเท้าอยู่กับที่ 
หันล าตัวทิศ 1 ยืนอยู่ฝั่งขวามือของเวที 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะตรง มือทั้งสองข้างวาดมือจีบส่งหลัง
แขนเหยียดตึง ล าตัวตรง ซอยเท้าอยู่กับที่ 
หันล าตัวทิศ 1 ยืนอยู่ฝั่งซ้ายมือของเวที 

2 ดนตรี 
 

 

 กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้ายมือทั้งสองข้างจีบส่งหลัง
แขนเหยียดตึงล าตัวเอียงซ้าย ถอนเท้าซ้าย
วางหลังเปิดส้นเท้า เท้าขวาวางหน้า แล้ว
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า ถอนเท้าขวาวางหลัง
เปิดส้นเท้า ระหว่างถอนเท้าขวาเอียง 
ศีรษะและล าตัวไปเอียงทางขวา 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างจีบส่งหลัง
แขนเหยียดตึง ล าตัวเอียงซ้าย ถอนเท้า
ซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า เท้าขวาวางหน้า 
แล้วก้าวเท้าซ้ายวางหน้า ถอนเท้าขวาวาง
หลังเปิดส้นเท้า ระหว่างถอนเท้าขวาเอียง
ศีรษะและล าตัวไปทางขวา 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันหน้าทิศที่ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างจีบส่งหลัง
แขนเหยียดตึงล าตัวเอียงซ้าย ถอนเท้าซ้าย
วางหลังเปิดส้นเท้า เท้าขวาวางหน้า 
 

 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายมือทั้งสองข้างปล่อยจีบ 
วาดมือขวาขึ้นตั้งวงบน  มือซ้ายตั้งวง
ระดับอก มือทั้งสองตั้งวงฝั่งขวามือล าตัว
เอียงซ้ายเล็กยกเท้าซ้ายขึ้น กันเข่าออก   
ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันหน้าทิศท่ี 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4 ดนตรี  
 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา แล้วกลับเอียงซ้ายสลับไป
มาตามจั งหวะ  มื อซ้ ายจี บปรกข้ า ง      
มือขวาตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหล่ 
แล้วเปลี่ยนสลับมือมาเป็นมือขวาจีบปรก
ข้าง มือซ้ายตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหล่ 
ล าตัวตรง ย่ าเท้าตามจังหวะ 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวาสลับไป
ม า ต า ม จั ง ห ว ะ มื อ ข ว า ตั้ ง ว ง บ น            
มือซ้ายจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่ 
แล้วเปลี่ยนสลับมือมาเป็นมือซ้ายตั้งวง
บน มือขวาจีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับ
ไหล่ล าตัวตรงย่ าเท้าตามจังหวะ 
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ตารางท่ี  1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

5 ดนตรี  
 

กลุ่มนางอุสา 
ศี รษะ เ อีย งขวามื อซ้ ายจี บปรกข้ า ง          
มือขวาตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหล่  
ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย หันล าตัวไป       
ทิศ 4 แล้วหมุนตัวมาทิศ 1 ก้าวเท้าซ้าย
ไปด้านข้าง เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 
แล้วหมุนรอบตัวเอง 
กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาตั้งวงบน มือซ้าย
จีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่ ล าตัว
เอียงซ้ายเล็กน้อย หันล าตัวไปทิศ 2 แล้ว
หมุนตัวมาทิศ 1 ก้าวเท้าซ้ายไขว้ ไป
ทางขวา เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า  
แล้วหมุนรอบตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี  
 

กลุ่มนางอุสา 
ศี ร ษะ เ อี ย ง ซ้ า ย แล้ ว กลั บ เ อี ย ง ข ว า           
มือขวาม้วนมือจีบปรกข้าง มือซ้ายม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหล่ 
แล้วเปลี่ยนสลับมือมาเป็นมือซ้ายจีบปรก
ข้าง มือขวาตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหล่ 
ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย ย่ าเท้าตาม
จังหวะ  
กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวาแล้วกลับเอียงซ้ายมือซ้าย 

ตั้งวงบน มือขวาจีบคว่ าเหยียดแขนตึง
ระดับไหล่  แล้วเปลี่ยนสลับมือมาเป็น   
มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบคว่ าเหยียด
แขนตึงระดับไหล่ล าตัวตรงกดไหล่ขวา  
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

7 

 

ดนตรี 
 

 

 

 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเ อียงซ้ าย มือขวาจีบปรกข้าง           
มือซ้ายตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหล่
ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย หันล าตัวไป         
ทิศ 2 แล้วหมุนตัวมาทิศ 1 ก้าวเท้าขวา
ไปด้านข้าง เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
แล้วหมุนรอบตัวเอง 
กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวามือซ้ายตั้งวงบน มือขวา
จีบคว่ าเหยียดแขนตึงระดับไหล่ล าตัว
เอียงขวาเล็กน้อย หันล าตัวไปทิศ 4   
แล้วหมุนตัวมาทิศ 1 ก้าวเท้าขวาไขว้ไป
ทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า  
แล้วหมุนรอบตัวเอง 

8 ดนตรี  
 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา            
มือขวาจีบปรกข้าง มือซ้ายตั้งวงเหยียด
แขนตึงระดับไหล่ แล้วเปลี่ยนสลับมือมา
เป็นมือซ้ายจีบปรกข้าง มือขวาตั้งวง
เหยียดแขนตึงระดับไหล่ ล าตัวตรง        
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย ย่ าเท้าตามจังหวะ 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวาแล้วกลับเอียงซ้าย           
มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบคว่ าเหยียด
แขนตึงระดับไหล่ แล้วเปลี่ยนสลับมือมา
เป็นมือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบคว่ า
เหยียดแขนตึงระดับไหล่ ล าตัวตรง         
กดไหล่ขวาเล็กน้อย ย่ าเท้าตามจังหวะ                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี  
 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันหน้าทิศที่ 1  
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาจีบหงายเหยียด
แขนตึงระดับไหล่ มือซ้ายตั้งวงล่างที่ชาย
พกล าตัวเอียงซ้าย เดินจัดแถวเป็นแถว
เฉียงปากพนังพอถึงที่ ก้าวเท้าขวาไขว้ไป
ทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายมือขวาม้วนมือปล่อยจีบ
แขนงอ มือซ้ายตั้งวงวางมือไว้ที่หน้าขา
ซ้ายล าตัวเอียงซ้าย เดินจัดแถวเป็นแถว
เฉียงปากพนัง พอถึงท่ียกเท้าซ้ายขึ้น   
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 
 

 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันหน้าทิศที่ 1  
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวามือซ้ายจีบหงายเหยียดแขน
ตึงระดับไหล่ มือขวาตั้งวงล่างที่ชายพก
ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย ก้าวเท้าขวาไขว้ไป
ทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดสน้เท้า 
กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบ
แขนงอ มือขวาตั้งวงวางมือไว้ที่หน้าขา
ขวาล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย วางเท้าซ้าย
ลงแล้วยกเท้าขวาขึ้น     
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 
 

 ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันหน้าทิศที่ 1  
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือซ้ายจีบหงาย         
ที่ชายพก มือขวาจีบส่งหลัง ล าตัวเอียง
ซ้ายก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย เท้าซ้าย
วางหลังเปิดส้นเท้า 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาม้วนมือปล่อยจีบ
เป็นท่าบัวชูฝัก มือซ้ายตั้งวงวางมือไว้ที่
หน้าขาซ้าย ล าตัวเอียงซ้าย ก้าวเท้าซ้าย
วางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า  
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 
 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันหน้าทิศที่ 1  
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือขวาจีบหงายที่
ชายพก มือซ้ายจีบส่งหลัง ล าตัวเอียงขวา
ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปทางขวา เท้าขวาวาง
หลังเปิดส้นเท้า 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบ
เป็นท่าบัวชูฝัก มือขวาตั้งวงหน้า ล าตัว
เอียงขวา ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวาง
หลังเปิดส้นเท้า  
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ช่วงที่ 2  ท้าวบารสและนางอุสาเกี้ยวพาราสีกันด้วยบทผญา                                                                                                                                    

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

13 

จักก่าว
เว่าเล่า
เรื่อง
ต านาน
ฮัก 

 

 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง วาดมือซ้ายออกข้างล าตัว  
วาดมือขึ้นระดับศีรษะตั้งมือขึ้น หันล าตัว
ทิศ 1 ล าตัวตรง เดินไปฝั่งขวาของเวที 
พอถึงที่เท้าซ้ายวางหลัง เท้าขวาวางหน้า
เยื้องไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ 

*สนมและทหารนั่งทับส้น ชิดหลังเวที 
 

14 

ให้ 
ปะจัก
ท่าน 

ทุกคน
เบิ่งฟังให้
เห็นแจ้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือซ้ายลงข้างล าตัว
วางมือไว้หน้าขาขาซ้าย ล าตัวตรง      
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย  ก้าวเท้าซ้ายวาง
หน้า เท้าขวาวางหลัง หันทิศ 1 
 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะตรงมือทั้งสองข้างถือกระทงหงส์ไว้
ระดับอก                                                                     
ล าตัวตรงเดินมาฝั่งซ้ายหน้าเวที ยืนผสม
เท้าหันทิศ 1 
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

ขอแถลง
มูลข่อ  
ไขยอ
ส าเนียง
ว๊า 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย วาดมือขวาลง
ท้าวสะเอว มือซ้ายวาดออกข้างล าตัว  
วาดขึ้นชี้นิ้วขึ้นหักศอกล าตัวตรง กดไหล่
ซ้ายเล็กน้อยก้าวเท้าขวาออกด้านข้าง    
ใช้จมูกเท้าแตะ หันทิศ 1 
 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างถือกระทง
หงส์ไว้ระดับอก ล าตัวเอียงซ้าย ก้าวเท้า
ซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง               
เปิดส้นเท้า หันทิศ 1 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

นางอุสา
ไปล่อง
น้ า 
อธิษฐาน
ไว่ใส่
กะทง 

 

 ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มือทั้งสองข้าง 
ก ามือหลวม มือขวาวางมือใต้ เข็มขัด   
มือซ้ายวางที่ชายพก หันล าตัวไปทางซ้าย
เล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย 
ก้าวเท้าขวาไปด้านข้างเล็กน้อย เท้าซ้าย
วางหลังเปิดส้นเท้า 
 

นางอุสา 

ศีรษะตรง ก้มหน้าเล็กน้อยมือทั้งสองข้าง
ถือกระทงหงส์ยกข้ึนเหนือศีรษะเล็กน้อย
ล าตัวตรง หันทิศ 1 นั่งตั้งส้น 

 



250 
 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

17 

 

 

ท่าว    
บารสอยู่
ฝ่ายซ่ง 
มาเล่น
ท่ากะแส
ใส 

 

 

 

 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้าย มือทั่งสองข้างคว่ าลง มือ
ซ้ายอยู่ระดับหน้าอก มือขวาอยู่ระดับต่ า
กว่าเล็กน้อยแล้วค่อยๆกวักมือจากซ้าย
มาขวา ยืนหนักเท้าซ้าย 

 

นางอุสา 

ศีรษะอียงซ้าย มือทั้งสองข้างถือกระทง
แล้ววางลง นั่งทับส้นเท้า 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

เห็น
กะทง
แล่นไป 
ล่องลอย
มาตาม
น้ า 

 

 

 

 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองข้างประกบกัน
ที่หน้าอกล าตัวตรง ก้าวเท้าขวาวางหลัง 
เท้าซ้ายแตะพ้ืนหันทิศ 1 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะตรงมือทั้งสองพนมมือที่หน้าอก                                                                         
ล าตัวตรง นั่งทับส้น 

 



251 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

น าเอาใจ
อุสาน้อย 
เข่ามา
งอย
เลียบ
ตาฝั่ง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย ก้มหน้าลง
เล็กน้อย มือทั้งสองข้างถือกระทงขึ้นมา        
ก้มตัวลงไปหยิบกระทงหงส์ นั่งลงแล้วนั่ง
ตั้งเข่าขวา เท้าซ้ายนั่งตั้งส้น หันทิศ 1 

 

 

 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาจีบคว่ าเหยียด
แขนตึงระดับสะโพก มือซ้ายตั้งวงบน 
แล้วเปลี่ยนสลับมือเป็นมือซ้ายจีบคว่ า
เหยียดแขนตึงระดับสะโพก มือขวาตั้งวง
บน  ล าตัวเอียงซ้ายกดไหล่ซ้าย ลุกข้ึน
แล้วก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลัง
เปิดส้นเท้า หันทิศ1 

 

 

 

 

 

 

 



252 
 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

ท่าวบารส  
กะต่อตั้ง 
บายเอา
แล่ว 
กะซื่นใจ
นับรอวัน
แต่สิได้ 
ในใจห่วง
คะนึงหา 
สาวอุสา 
นวลนาง  
สิว่า
ได๋น้อ
นวลนาง 
คองแล้ว
คอง
คอยถ่า 
วันสิ
ได้มา
เห็นซู้พี่   
บุพเพ
ยาม 
แม่นล่อง
ซี่ ได้ล า
ฟ้อนเข่า
ใส่กัน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย ก้มหน้าลง
เล็กน้อย สายตามองไปที่พวงมาลัยมือ
ขวาหยิบพวงมาลัยออกจากกระทงหงส์
ยกพวงมาลัยขึ้นมามอง มือซ้ายถือ
กระทงหงส์ยื่นไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวา
เล็กน้อย เท้าซ้ายวางหน้า ใช้จมูกเท้า
แตะพื้น เท้าขวาวางหลัง  หันทิศ 1 
 

 

 

 

 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มือขวาตั้งวงบน มือซ้าย
จีบหงายที่ชายพก เป็นท่าสอดสร้อยมาลา 
แล้วเปลี่ยนสลับมือเป็นมือซ้าย  ตั้งวงบน 
มือขวาจีบหงายที่ชายพก ล าตัวเอียงขวา
กดไหล่ขวา เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวาง
หลังเปิดส้นเท้า หันทิศ 1 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

21 

 

 

ป้าด           
ผู้สาว
บ้านใด๋
นะแหม 
คือมา         
ผู้จบ           
ผู้งามแท้ 
ไปถาม
เบิง
ก่อนน๊า 

 

 

 

 

 

 นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้ าย มือทั้ งสองข้างก ามือ
หลวมๆ มือขวาวาง เหนือหัว เข็มขัด          
มือซ้ายวางใต้หัวเข็มขัด ล าตัวตรง            
หันทิศ 1 แต่ล าตัวหันไปทางขวาเล็กน้อย 
เดินไปฝั่งขวาของเวที พอถึงที่แล้วยืน
เหลื่อมเท้าซ้าย  
 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้าย สายตามองไปที่นางอุสา 
มือขวาวาดขึ้นมาป้องหน้า มือซ้ายถือ
พวงมาลัยไว้ระดับเข็มขัดหันล าตัวไปทิศ 
2 หันไปมองนางอุสา เดินมาฝั่งซ้ายของ
เวที พอถึงที่แล้วก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง 
เท้าซ้ายวางหน้า 

 

 

 

 

 

22 

อยู่ 
บ้าน
ใด๋น้อ
น้องหล้า 
ใจปะสง
หยังคือ
มา
อาบน้ า
คนเดียว 
บอมีหมู
มาน า
เบาะ
น้องสาว 

 

 

 

 

 

 นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย หันหน้าไปมองท้าวบารส
มือซ้ายแนบแก้มเป็นท่าอาย มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก ล าตัวหันทิศ 1 เอียงซ้าย
เล็กน้อย ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวาง
หลังเปิดส้นเท้าเล็กน้อย 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย หันหน้าไปมอง
นางอุสา มือขวาก ามือหลวมๆ ยื่นมือจะ
ไปแตะตัวนางอุสา มือซ้ายถือพวงมาลัย
ไว้ระดับเข็มขัด ล าตัวหันทิศ 2 หันไปมอง
นางอุสาเท้าขวาก้าวข้างเล็กน้อย เท้าซ้าย
วางหน้า 
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  
 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

23 ดนตรี 
  

นางอุสา 

ศีรษะเ อียงขวา มือทั้ งสองข้างก ามือ
หลวมๆ มือซ้ายวางระดับวงล่าง มือขวา
วางข้างล าตัว ล าตัวหันทิศ 1เอียงขวา
เล็กน้อย เดินมา ฝั่งซ้ายมือ เดินสวนกับ         
ท้าวบารสเดินขึ้นบน พอถึงที่แล้วเท้าขวา
วางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย หันหน้ามองไป   
ที่นางอุสา  มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัย
ระดับวงล่างหันล าตัวไปทิศ 2 แต่ใบหน้า
หันไปทางซ้ายมองนางอุสา เดินไปฝั่งขวามือ 
สวนกับนางอุสาเดินลงล่างพอถึงท่ีแล้วเท้า
ซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปดิส้นเท้า 

24 

อยู่บ้าน
นี้หละ
อ้าย 
เป็นลูก
สาว 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย สายตามองไปที่ท้าวบารส 
มือซ้ายก ามือหลวมๆ วาดมือขึ้นระดับ
หางคิ้ว มือขวาปล่อยมือ วางข้างล าตัว
ล าตัวหันทิศ 1 แต่หันไปทางขวาเล็กน้อย 
ล าตัวตรง ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย  
 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็ม
ขัด มือซ้ายวางมือไว้หน้าขาซ้ายล าตัว  
หันไปทิศ 4 ล าตัวตรง เท้าซ้ายก้าวข้างใช้
จมูกเท้าแตะ เท้าขวาวางหลัง 
 

 



255 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

25 

ของพ่อ
พระยา
เมือง  
กงพาน 
หนิหละ 

  

 

นางอุสา 

ศีรษะเ อียงขวา ก้มหน้าลงเล็กน้อย          
มือทั้งสองข้างพนมมือขึ้นเหนือศีรษะ 

ล าตัวตรงหันทิศ 1 กดไหล่ขวาเล็กน้อย 
ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสา มือขวาถือ
พวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวางมือ         
ไว้หน้าขาซ้าย หันล าตัวไปทิศ 4 เท้าซ้าย
ก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ เท้าขวาวางหลัง 
 

 

26 
อ้ายเด๋ 

ยู่บ้านใด๋ 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย ยื่นมือขวาแบหงายระดับ
อกหักศอก มือซ้ายก ามือหลวมระดับวง
ล่าง ล าตัวหันทิศ 1 แต่หันไปทางขวา
เล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย 
ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสา มือขวาถือ
พวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวางมือไว้
หน้าขาซ้ายหันล าตัวไปทิศ 4 เท้าซ้าย 
ก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ เท้าขวาวางหลัง 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

27 

แม่นลุก
แต่ด้าว
เขตถ่ิน
ดินใด๋น้อ 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา วาดมือขวาขึ้น ชี้นิ้ว  
หักข้อมือกลับหลัง มือซ้ายก ามือหลวม
ระดับวงล่าง ล าตัวหันทิศ 1 แต่หันไป
ทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ขวา
เล็กน้อย  ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสา มือขวาถือ
พวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายวางมือ
ไว้หน้าขาซ้าย หันล าตัวไปทิศ 4 เท้า
ซ้ายก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ เท้าขวา
วางหลัง 
 

28 

ใจปะสง
หยังน้อ 

 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มองไปที่ท้าวบารส           
มือทั้งสองข้างวางประสานกันที่หัวไหล่
ล าตั วหั นทิ ศ  1  แต่หั น ไปทางขวา
เล็กน้อย ล าตัวตรงกดไหล่ขวาเล็กน้อย 
ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 
 

ท้าวบารส  

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสา มือขวา 
ถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้าย
วางมือไว้หน้าขาซ้าย ล าตัวหันไปทิศ 4 

เ ท้ า ซ้ า ยก้ า วข้ า ง ใช้ จมู ก เท้ า แตะ       
เท้าขวาวางหลัง 
 

 



257 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

29 
จึ่ง ดวน
มาถึงพ้ี 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส         
มือทั้งสองข้างตั้งวงกลาง มือขวาวงจะ
สูงกว่ามือซ้ายเล็กน้อย ล าตัวหันทิศ 1 

แต่หันไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง  
กดไหล่ขวาเล็กน้อย ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 

ท้าวบารส  

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสา มือขวา  
ถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้าย
วางมือไว้หน้าขาซ้าย ล าตัวหันไปทิศ 4 

เท้าซ้ายก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ เท้าขวา
วางหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

มาแต่ใส
หละอ้าย 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส          
มือทั้ งสองข้าง ก ามือหลวม มือขวา         
ยื่นออกไปข้างล าตัว หักศอกเล็กน้อย 
มือซ้ายอยู่ระดับ วงล่าง ล าตัวหันทิศ 1 
แต่หันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง  
กดไหล่ขวาเล็กน้อย เดินไปฝั่งขวามือ
เดินสวนกับท้าวบารสเดินลงล่างพอถึงที่
แล้วยืนเหลื่อมเท้าขวา 
ท้าวบารส 

ใบหน้าหันไปทางขวา ศีรษะตรง มองไป
ที่นางอุสา มือขวาถือพวงมาลัยระดับเข็ม
ขัด ล าตั วตรง หันทิศ  1เดินไปฝั่ ง
ซ้ายมือเดินสวนกับนางอุสา เดินขึ้นบน
พอถึงที่แล้ว เท้าซ้ายก้าวข้าง เท้าขวา
เหลื่อมเท้าไปทางขวา ใช้จมูกเท้าแตะ 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

31 หล่าเอ้ย 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างก ามือ 
หลวม วาดมือขวาขึ้นมาแก้มข้างซ้าย 
มือซ้ายระดับวงล่าง ล าตัวหันทิศ 1         
แต่หันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง  
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสา วาดมือขวาไป
แตะตัวนางอุสา มือซ้ายถือพวงมาลัยระดับ
เข็มขัด ล าตัวหันทิศ 1 แต่หันไปทางขวา
เล็กน้อย โย้ตัวหา นางอุสาเล็กน้อย  
ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้ายแตะไป
ด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ 

 

32 
ใจปะสง
ตอไม่ 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส    
มือทั้งสองข้าง ก ามือหลวม วาดมือขวา 
ลงมาระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือ
เข็มขัด หันล าตัวไปทิศ 4 ล าตัวตรง   
กดไหล่ขวาเล็กน้อย ยืนเหลื่อมเท้าขวา 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มือขวาถือพวงมาลัยกันแขน
ออกข้างล าตัวหักศอก มือซ้ายวาดมือ
ขึ้นไปแตะที่หน้าอกหันล าตัวทิศ 1 
ล าตัวตรงเหลื่อมเท้าซ้าย เท้าซ้ายใช้
จมูกเท้าแตะ 

 



259 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

33 

จั่งได้
แบก
ขวัญมา 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส    
มือทั้งสองข้าง  ก ามือหลวม มือขวา
ระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด 
หันล าตัวไปทิศ 4 ล าตัวตรง กดไหล่ขวา
เล็กน้อย ยืนเหลื่อมเท้าขวา 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสามือขวา    
ถือพวงมาลั ย  ว าดมื อขึ้ น ระดับอก     
หักศอกเข้าหาล าตัว มือซ้ายก ามือหลวม 
ระดับต้นคอ หักศอก ล าตัวหัน ฝั่งขวา 
หันล าตัวออกหน้าเวทีเล็กน้อย ล าตัวตรง 
เท้าขวาก้าวข้าง ใช้จมูกเท้าแตะ 
 

34 

ใจ่            
ประสง
ตอปลา 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มือทั้งสองข้าง
ก ามือหลวม วาดมือขวาขึ้นระดับเหนือ
เข็มขัด มือซ้ายวาดลงระดับวงล่าง         
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อย ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย มือขวาถือ
พวงมาลัย วาดมือลงมาเหนือเข็มขัด        
กันศอกออกข้างล าตัว มือซ้ายวาดมือลง
ไปแตะหน้าอก หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง 
ก้าวเท้าซ้ายออกด้านข้าง เหลื่อมเท้า
ซ้าย ใช้จมูกเท้าแตะ 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

35 
จังแบก
แหลงน้ า 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส     
มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวา
ลงมาระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือ
เข็มขัด หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย 
ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อยยืนผสม
เท้า 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวามือซ้ายถือพวงมาลัย   
มือทั้ งสองข้างวาดมือออกข้างล าตัว
เหยียดแขนตึงหันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง 
กดไหล่ขวาเล็กน้อยเดินขึ้นไปข้างหน้า
เล็กน้อย เท้าขวาก้าวข้าง ใช้จมูกเท้าแตะ 

 

36 หล่าเอ้ย 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย มองไปที่ท้าว
บารส มือทั้ งสองข้ า งก ามือหลวม    
วาดมือขวาลงมาข้างล าตัว  มือซ้าย
ระดับเหนือเข็มขัด หันล าตัวไปทิศ 4 
ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อยยืนผสม
เท้า 
ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสา มือทั้งสอง
ข้างวาดมือขึ้น ไปแตะแก้มนางอุสา        
มือขวาแตะที่แก้ม มือซ้ายอยู่ระดับอก 
หันล าตัวไปทิศ 2 โย้ตัวหานางอุสา
เล็ กน้ อย  ก้ า ว เท้ าขวา ไปด้ านข้ า ง           
เท้าซ้ายวางหน้า 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

37 

อ้าย หนิ
มาแตพุ่น 
ก้ าเมือง
ฟาย 

ปะโค 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส    
มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาระดับ
วงล่าง มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัดล าตัว
หันไปทิศ  4ล าตัวตรง  กดไหล่ซ้ าย
เล็กน้อย ยืนผสมเท้า   

 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มือขวาถือพวงมาลัย วาดมือลง
มาระดับวงล่างยื่นแขนออกข้างล าตัว 
มือซ้ายวาดมือขึ้นชี้นิ้วระดับแง่ศีรษะ 
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรงก้าวเท้าซ้าย
วางหน้า เท้าขวาก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ 

                                                                           

38 

อ้ายตาม
หาหัวใจ 
จั่งได้
มาถึงพ่ี 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส    
มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาระดับ
วงล่าง มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด ล าตัว
หันไปทิศ 2 ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อย ยืนผสมเท้า   

 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มือขวาถือพวงมาลัย วาดมือ
เข้าหาล าตัวระดับอก หักศอก มือซ้าย 
วาดมือลงมาแตะที่หน้าอก ล าตัวหันทิศ 
1 แต่หันไปทางขวาเล็กน้อย            
เท้าซ้ายวางหน้าใช้จมูกเท้าแตะ 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

39 

อ้ายเก็บ
พวง 
มาลัยได้ 
ในกะทง
ลอยล่อง 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มองไปที่ท้าวบารส    
มือทั้งสองข้าง ก ามือหลวม มือขวา
ระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือเข็มขัด 
หันล าตัวทิศ 1 แต่ล าตัวหันไปทางซ้าย
เล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย 
ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย   

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย มือขวาถือ
พวงมาลัยระดับเหนือเข็มขัด มือซ้าย
วาดมือลงไปแตะมือขวา ล าตัวหันทิศ 1 

แต่หันไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง  
กดไหล่ขวาเล็กน้อย ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 

  

40 
มาลัยไป
แตะพี่ 

  

นางอุสา  

ศีรษะตรง มองไปที่พวงมาลัยในมือ  
ท้าวบารส มือทั้งสองข้างก ามือหลวม   
มือขวาระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือ
เข็มขัด หันล าตัวไปทิศ 4 ล าตัวตรง  
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย ยืนผสมเท้า 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสามือทั้งสอง
ข้างวางพวงมาลัยไว้บนฝ่ามือ กันแขน
ออกหักศอกหันล าตัวไปทิศ 2 ล าตัว
ตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ท้าวซ้าย
ก้าวข้างใช้จมูกเท้าแตะ 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

41 
เทิง พุ่น
ทาปะโค 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย มองไปที่        
ท้าวบารส มือทั้งสองข้างก ามือหลวม  
มือขวาวาดมือลงข้างล าตัว มือซ้ายระดับ
เหนือเข็มขัด หันล าตัวไปทิศ 4 ล าตัวตรง 
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย ก้าวเท้าขวาวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา มือขวาถือพวงมาลัยท า
มือล่อแก้ว วาดมือขึ้นระดับหางค้ิว     
มือซ้ายวาดมือออกข้างล าตัวแขนเหยียด
ตึงระดับไหล่ ชี้นิ้วลงพื้น หันล าตัวออก
หน้าเวที ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย กดไหล่
ขวาเล็กน้อยก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง   
เท้าซา้ยวางหลังเปิดส้นเท้า 

 

 

 

 

42 

 

 

 

ในกะทง
นั่นสาร
เขียนไว้
ซื่อวา
นางอุสา 

 

 

 

 

 

นางอุสา 

ศี รษะ เ อีย งขว า เล็ กน้ อย  มอง ไปที่        
ท้าวบารส มือทั้งสองข้างก ามือหลวม  
มือขวาระดับวงล่าง มือซ้ายระดับเหนือ
เข็มขัด หันล าตัวทิศ 1 แต่หันไปฝั่ ง
ซ้ายมือเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อยท้าวบารส 

ศีรษะเ อียงขวา มือขวาวาดมือเอา
พว งม าลั ย ไป ว า ง ไ ว้ บนฝ่ า มื อ ซ้ า ย           
มือซ้ายวาดมือขึ้นระดับใบหน้า แล้วมือ
ขวาจีบมือที่พวงมาลัย หันล าตัวทิศ 1 
ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย กดไหล่ขว า
เล็กน้อยก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง                                             
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

43 

หล่าเจ้า
เป็น
เจ้าของ
พวง 
มาลัย          
บ่หล่า 
คันเจ้า
เป็น
เจ้าของ
พวง 
มาลัย 

อิหลี 

 
 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มองไปที่ท้าวบารส 
มือทั้ งสองข้ างก ามือหลวม มือขวา           
วาดมือขึ้นระดับเหนือเข็มขัด มือซ้าย
ระดับวงล่าง หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง 
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อยยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย วาดมือขวาไป
แตะแก้มนางอุสาใช้หลังนิ้วแตะมือซ้าย
ถือพวงมาลัย วาดมือลงระดับเข็มขัด 

หันล าตัวทิศ 1 แต่หันไปทางขวาเล็กน้อย  
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย ก้าวเท้าขวาไป
ด้านข้าง เท้าซ้ายวางหน้าใช้จมูกเท้าแตะ                                                                        

44 

 

อ้ายคือ
มาโซคดี
แท้น้อ
น้องสาว 
หล่าเอ้ย 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มือทั้งสองข้าง
ก ามือหลวม มือขวาวาดมือขึ้น วางมือ 
ที่หัวไหล่ซ้าย มือซ้ายระดับวงล่าง          
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อย ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย วาดมือขวา    
มาแตะที่หน้าอก มือซ้ายถือพวงมาลัยวาด
มือลงระดับเข็มขัด ล าตัวหันทิศ 1 แต่
หันไปทางขวาเล็กน้อย กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อย ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้าย
วางด้าน ข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                           
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

45 ดนตรี 
  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองข้างก ามือหลวม 
มือขวา วาดมือลงออกข้างล าตัว หักศอก
เล็กน้อย มือซ้ายระดับเข็มขัด ล าตัวหันทิศ 
1 หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง 
กดไหล่ขวาเล็กน้อย เดินไปฝั่งซ้ายของเวที  
พอถึงที่แล้วเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้าย   
วางหลังเปิดส้นเท้า 
ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสา มือขวา        
ก ามือหลวม วาดมือลงระดับวงล่ า ง          
มื อ ซ้ า ย ถื อ พ ว ง ม า ลั ย ร ะ ดั บ เ ข็ ม ขั ด           
หันล าตัวไปทิศ 2 แต่บิดตัว หันออกหน้า
เวทีเล็กน้อย ล าตัวตรงเดินลงหลังนางอุสา 
เดินไปฝั่งขวาของเวที พอถึงที่แล้วเท้าซ้าย
วางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                     

 

 

 

 

43 

หล่าเจ้า
เป็น
เจ้าของ
พวง 
มาลัย          
บ่หล่า 
คันเจ้า
เป็น
เจ้าของ
พวง 
มาลัย 

อิหลี 

 

 

 นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มองไปที่ท้าวบารส 
มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาดมือ 

ขึ้นระดับเหนือเข็มขัด มือซ้ายระดับวงล่าง 

หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อยยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 

ท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย วาดมือขวาไปแตะ
แก้มนางอุสาใช้หลังนิ้ วแตะมือซ้ ายถือ
พว งม าลั ย  ว าดมื อ ล ง ร ะดั บ เ ข็ ม ขั ด         

หันล าตัวทิศ 1 แต่หันไปทางขวาเล็กน้อยกด
ไหล่ซ้ายเล็กน้อย ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง                                                  
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

อ้ายคือ
มาโซคดี
แท้น้อ
น้องสาว 
หล่าเอ้ย 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มือทั้งสองข้าง    
ก ามือหลวม มือขวาวาดมือขึ้น วางมือ     
ที่ หั ว ไ หล่ ซ้ า ย  มื อ ซ้ า ย ร ะดั บ ว งล่ า ง          
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อย ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 

ท้าวบารส 

ศีรษะเ อียงซ้ ายเล็กน้อย วาดมือขวา       
มาแตะที่หน้าอก มือซ้ายถือพวงมาลัยวาดมือ
ลงระดับเข็มขัด ล าตัวหันทิศ 1 แต่หันไป
ทางขวาเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย    
ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้ายวางด้าน 
ข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองข้างก ามือหลวม 
มือขวา วาดมือลงออกข้างล าตัว หักศอก
เล็กน้อย มือซ้ายระดับเข็มขัด ล าตัวหัน  
ทิศ 1 หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัว
ตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย เดินไปฝั่งซ้าย
ของเวที  พอถึงที่แล้วเท้าขวาวางหน้า  
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสา มือขวา        
ก ามือหลวม วาดมือลงระดับวงล่ า ง          
มื อ ซ้ า ย ถื อ พ ว ง ม า ลั ย ร ะ ดั บ เ ข็ ม ขั ด          
หันออกหน้าเวทีเล็กน้อย ล าตัวตรงเดินลง
หลังนางอุสา เดินไปฝั่งขวาของเวที พอถึง
ที่แล้วเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง  



267 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

46 

 

น้องหนิ
หละอ้าย
ซ่ือวา
นางอุสา 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส   
มือขวาวาดมือขึ้นเข้าหาล าตัว แตะที่
หน้าอก มือซ้ายก ามือหลวมระดับวงล่าง  
ที่ชายพก หันล าตัวไปทิศ 2 ล าตัวตรง 
กดไหล่ซ้ าย เล็ กน้ อย  ก้ าว เท้ าซ้ าย       
วางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 

 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองหน้านางอุสามือทั้งสอง
ข้างถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด หันล าตัว
ไปทิศ 4 ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย
ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า เท้าขวาก้าวข้าง
ใช้จมูกเท้าแตะ                                                           

47 

นอนใน
หอคน
เดียว 
เปลี่ยว
ใจนอน
แล้ง 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา วาดมือทั้งสองข้างขึ้นมา
ประกบกันที่ข้างหูข้างขวา หักศอก       
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง กดไหล่ขวา
เล็กน้อยก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าเล็กน้อย 
เท้าขวาวางหลัง 
 

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสามือขวา         
ถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้าย          
วาดมือลงข้างล าตัว วางมือที่หน้าขา        
ขาซ้ า ยหั นล า ตั วทิ ศ  1  ล า ตั ว ต ร ง          
ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                          
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

48 

 

จั่งได้
แปง 
กะทง
น้อยให้
ลอยไป
ตามทา 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างแบมือ 
วาดมือลงมาระดับอก ยื่นมือออกไปหา
ท้าวบารส หันล าตัวไปทิศ 2 ล าตัวเอียง
ซ้ ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้ ายเล็กน้อย           
ก้ า ว เ ท้ า ซ้ า ย ไปข้ า งหน้ า เ ล็ กน้ อ ย              
เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า  
  

ท้าวบารส 

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสามือขวา   
ถือพวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้าย    
วาดมือลงข้างล าตัว วางมือที่หน้าขาขา
ซ้ายล าตัวหันทิศ 1 แต่หันไปทางซ้าย
เล็กน้อย ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย
เ ล็ กน้ อยก้ า ว เ ท้ า ซ้ า ย ไปข้ า งหน้ า      
แตะเท้าขวาไปด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                               

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

ฮ้อย
มาลัย 

ใส่พอ้ม 

  นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มือซ้ายตั้งวงระดับ
หน้าอก มือขวาจีบหงายใต้มือซ้าย
เล็กน้อยหันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง        
กดไหล่ซ้าย ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า
เล็กน้อย เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า
  

ท้าวบารส  

ศีรษะตรง  มือขวาวาดมือลงข้างล าตัว 
มือซ้ายถือพวงมาลัย วาดมือขึ้นระดับ
อก หักศอก หันล าตัวทิศ 1 แต่หันไป
ทางซ้ายเล็กน้อยล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อย ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง                                                                                                          
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

50 

 

เขียน           
จดหมาย
ใส่พอ้ม 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือซ้ายลงระดับ
หน้าอก แบมือหงาย มือขวาจีบบน     
ฝ่ามือมือซ้ายหันล าตัวทิศ 1 ล าตัวเอียง
ซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้ าย เท้าซ้าย     
วางหน้า เท้าขวา วางหลังเปิดส้นเท้า
  

ท้าวบารส  

ศีรษะตรง มือขวาวาดมือลงข้างล าตัว 
วางมือหน้าขา ขาขวา มือซ้ายถือ
พวงมาลัย ระดับอก ยื่นมือออกข้าง
ล าตัว ล าตัวหันทิศ 1 แต่หันไปทางซ้าย
เล็กน้อย ล าตัวตรง  ก้าวเท้าซ้ายไป
ด้านข้าง             
                                                                                                                 

51 

ให่ลอย
น้ าลอง
ไป 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มือขวาปล่อยจีบแบมือ
หงายเหมือนมือซ้าย แล้ววาดมือทั้งสอง
ข้างลงระดับเข็มขัด ยื่นมือออกมา
ข้างหน้าหักศอก หันล าตัวทิศ 1 ล าตัว
ตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย ก้าวเท้าซ้าย
วางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 
ท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย มือขวาวาดมือ
ลงข้างล าตัว มือซ้ายถือพวงมาลัยวาดมือ 

ขึ้นระดับอกหักศอก ล าตัวหันทิศ 1    

แต่หันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง
ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง                                                                                                          
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

อ้ายพู
เก็บ
กะทงได้ 

  นางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา มองหน้า ท้าวบารสมือทั้งสอง
ข้างก ามือหลวม วาดมือขวาออกข้างล าตัวระดับ
อกหักศอก  มือซ้ายวางที่ชายพก หันล าตัวทิศ 1 
บิดตัวไปทางขวาหาท้าวบารสเล็กน้อย กดไหล่
ซ้ายเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้น 

เท้าท้าวบารส  
ศีรษะตรง มองหน้านางอุสามือขวา              
ถือพวงมาลัย ท ามือล่อแก้ว วาดมือ เข้าหาล าตัว
ระดับเข็มขัด หักศอกมือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัว
วางมือ  ที่หน้าขาขาซ้ายล าตัวหันทิศ 1 หันล าตัว
ไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง เท้าขวาวางหลัง 
เท้าซ้ายวางแตะด้านหน้า                                                                                                         

53 

แมนมีคู
หรือ
ยังน้อ 

 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารสมือทั้งสองข้าง
ชี้นิ้ว วาดมือมาชิดกันหน้าล าตัวระดับหน้าอก 
ล าตัวหันทิศ 1 แต่หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย 
ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย   
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิด      
ส้นเท้า 
ท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวา มองหน้านางอุสามือขวาถือ
พวงมาลัยท ามือล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัว
ระดับเข็มขัดหักศอก มือซ้ายวาดมือลงข้าง
ล าตัววางมือที่หน้าขาขาซ้ายล าตัวหันทิศ 1    
แต่หันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่
ซ้ายเล็กน้อย เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายไป
ข้างหน้าแต่เยื้องไปด้านข้างเล็กน้อย  



271 
 

ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

54 

หรือสิเสีย
ความหวัง
พูนาง
หมายไว้ 

  

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา ก้มหน้าลงเล็กน้อย   
มือทั้ งสองข้าง  วาดมือลงมาระดับ         
วงล่ า ง  มือ ไขว้กันวางมือที่ สะโพก          
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง กดไหล่ขวา
เล็กน้อย ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวา
วางหลังเปิดส้นเท้า  

 

 

 

 

  

ท้าวบารส  

ศี รษะ เ อีย งขวา  มอง ไปที่ น า ง อุสา       
มือขวาถือพวงมาลัย  ท ามือล่อแก้ว  
ว าดมื อ เ ข้ าห าล า ตั ว ร ะดั บ เ ข็ มขั ด            
หักศอก  มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัว
วางมือที่หน้าขาขาซ้ายล าตัวหันทิศ 1 
แต่หันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง  
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อยเท้าขวา วางหลัง 
ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า แต่ เยื้องไป
ด้านข้างเล็กน้อยใช้จมูกเท้าแตะ  
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

55 

เป็นจั่ง
ได๋น้อ  
ทางบ้าน 

  

 

นางอุสา  
ศีรษะเอียงซ้าย มองหน้า ท้าวบารส 
วาดมือขวาขึ้นชี้นิ้วกลับหลังหักศอก   
มือซ้ายปล่อยมือวาดมือลงข้างล าตัว
วางมือไว้หน้าขาขาซ้าย หันล าตัวทิศ 1 

แต่หันไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวเอียง
ขวา เล็กน้อย  กดไหล่ซ้ าย เล็ กน้อย          
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง
เปิดส้นเท้า 
 

 

 

  

ท้าวบารส  
ศี รษะเ อียงขวา มองหน้ านาง อุสา          
มือขวาถือพวงมาลัย ท ามือล่อแก้ว          
ว าดมื อ เ ข้ าห าล า ตั ว ระดั บ เ ข็ มขั ด            
หักศอก มือซ้าย วาดมือลงข้างล าตัว 
วางมือที่หน้าขาขาซ้าย หันล าตัวทิศ 1 

แต่หันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง  
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย เท้าขวาวางหลัง 
ก้าว เท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่ เยื้องไป
ด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ         
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

56 
สัมบาย
กันดีบ้อ 

  

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส  
วาดมือขวาจีบมือแล้วปล่อยจีบตั้งฝ่ามือ 
หักศอก มือซ้ายก ามือหลวม วาดมือขึ้น
วางมือใต้เข็มขัด หันล าตัวทิศ 2 ล าตัว
เอียงซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย 
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง
เปิดส้นเท้า 
  

 

 

 

 

ท้าวบารส  

ศี รษะ เ อีย งขวา มองหน้ านาง อุสา          
มือขวาถือพวงมาลั ยท ามือล่ อแก้ ว         
วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัดหักศอก 
มือซ้าย วาดมือลงข้างล าตัววางมือที่
หน้าขาขาซ้ายล าตัวหันทิศ 1 แต่หันไป
ทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อยเท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้ายไป
ข้างหน้าแต่เยื้องไปด้านข้างเล็กน้อยใช้
จมูกเท้าแตะ   
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

 

 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

57 

มีเมีย
แล้วบ่
อ้าย 

  

 

นางอุสา  
ศีรษะเอียงขวา มือทั้ งสองข้างชี้นิ้ ว       
วาดมือมาชิดกันระดับหน้าอก หันล าตัว
ทิศ 1 ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย 
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง 
 

 

 

ท้าวบารส  
ศีรษะเ อียงขวาเล็กน้อย มองไปที่       
นางอุสา มือขวาถือพวงมาลัย ท ามือล่อ
แก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับเข็มขัด    
หักศอก มือซ้าย วาดมือลงข้างล าตัว
วางมือที่หน้าขา ขาซ้าย ล าตัวหันทิศ 1 

แต่หันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง  
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อยเท้าขวาวางหลัง 
ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแต่ เยื้องไป
ด้านข้างเล็กน้อยใช้จมูกเท้าแตะ      
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

59 
ยางบ่
อายดอก 

  

 

นางอุสา 

ศีรษะเ อียงซ้ ายเล็กน้อย มองหน้ า     
ท้าวบารส มือขวาตั้งวงวาดมือลงระดับ
หน้าอก หักศอก มือซ้ายก ามือหลวม 
วาดมือขึ้นวางมือใต้เข็มขัด ล าตัวหัน 
ทิศ 2 ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย ก้าวเท้า
ซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 
 

 

 

ท้าวบารส  

ศีรษะเ อียงขวา มองหน้ านาง อุสา        
มือขวาถือพวงมาลัย ท ามือล่อแก้ว  
ว าดมื อ เ ข้ าห าล า ตั ว ร ะดั บ เข็ มขั ด           
หักศอก มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัว 
วางมือที่หน้าขาขาซ้าย ล าตัวหันทิศ 1 
แต่หันไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง  
กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย เท้าขวาวางหลัง 
ก้าวเท้ าซ้ายไปข้างหน้าแต่ เยื้องไป
ด้านข้างเล็กน้อยใช้จมูกเท้าแตะ       
                                                                                                   

 

 

 

 

 



276 
 
 

ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

60 
โอ้ย 
หล่าเอ้ย 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา วาดมือขวาลงมาระดับ
เข็มขัด ก ามือหลวม มือซ้ายวาดมือขึ้นจีบ
มือแล้วปล่อยจีบตั้งวงข้างหู หันล าตัว   
ทิศ 1 ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย   
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง 
ท้าวบารส  

ศี ร ษ ะ เ อี ย ง ข ว า เ ล็ ก น้ อ ย  ม อ ง ไ ป ที่         
นางอุสา มือขวาถือพวงมาลัย ท ามือ        
ล่อแก้ว วาดมือเข้าหาล าตัวระดับ เข็มขัด 

 หักศอก วาดมือซ้ายขึ้นจะไปแตะแก้ม 

นางอุสาหันล าตัวทิศ 4 โย้ตัวไปหานางอุสา
เล็กน้อย เดินเข้าหา นางอุสา แล้วเท้าซ้าย
ก้าวหน้า เท้าขวาวางหลังใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

คันอ้ายมี
เมียแล้ว 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างก ามือหลวม 
มือขวา วาดมือขึ้นวางใต้หน้าอก    มือซ้าย
วาดมือลงวางใต้เข็มขัด หันล าตัวทิศ 1 ล าตัว
เอียงเข้าหาท้าวบารสเล็กน้อย กดไหล่ขวา
เล็กน้อย ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 

ท้าวบารส  

ศีรษะตรง มองไปที่นางอุสามือขวาถือ
พวงมาลัย ท ามือล่อแก้ว มือซ้ายชี้นิ้ ว   
วาดมือทั้งสองข้างมาให้นิ้วชี้ชิดกัน ระดับ
หน้าอก หันล าตัวทิศ 4 โย้ตัวไปหา     
นาง อุสา เล็ กน้อย  เท้ าซ้ ายก้ าวหน้ า     
เท้าขวาวางหลังใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                         
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

อ้าย
สิดวนมา
หยัง น้อ 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มือทั้งสองข้าง
ก ามือหลวม มือขวาวางใต้หน้าอก         
มือซ้ายวางใต้เข็มขัด หันล าตัวทิศ 1 
ล า ตั ว ต ร ง   กด ไหล่ ซ้ า ย เ ล็ กน้ อ ย            
ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 
 

ท้าวบารส  

ศีรษะตรง มือขวาท ามือกวักมือ ยื่นมือ
ไปข้างหน้า มือซ้ายถือพวงมาลัย ท ามือ   
ล่อแก้วเข้าหาล าตัวระดับใต้หน้าอก       
หันล าตัวทิศ 4 ล าตัวตรง ก้าวเท้าซ้าย
ไปข้างหน้าแต่เยื้องด้านข้างใช้จมูกเท้า
แตะ เท้าขวาวางหลัง                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

ใจ่คะนึง
น านาง 
จัง ดวน
มาถึงที่ 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะตรง มือทั้งสองข้าง ก ามือหลวม 
มือขวาวางข้างล าตัว มือซ้ายวางมือ
ระดับเข็มขัด ล าตัวหันทิศ 1 แต่หัน
ล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง 
ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย  
 

ท้าวบารส   

ศีรษะเ อียงซ้ าย มองไปที่นาง อุสา    
วาดมือขวาขึ้นไปแตะหน้าอก มือซ้าย
ถือพวงมาลัย วางมือไว้เหนือเข็มขัด 
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวเอียงซ้ายเอียง  
เข้าหานางอุสา ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 
เท้าซ้ายวางด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ     
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ตารางท่ี  1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

64 

แตได้
เห็นพวง 
มาลัย 

น่อย กับ
จด 
หมาย 
ใจบ่ยู
เด้หล่า 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มองไปที่มือเท้า
บารส มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวา
วาดมือลงวางข้างล าตัว มือซ้าย 

วาดมือขึ้นระดับ เข็มขัดหันล าตัวทิศ 1 
ล าตัวตรง ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย  

ท้าวบารส   

ศี รษะ เ อียงซ้ าย เล็ กน้อย  ก้มหน้ าล ง
เ ล็ ก น้ อ ย  มื อ ข ว า ถื อ พ ว ง ม า ลั ย              
วางพวงมาลัยบนฝ่ามือ มือซ้ายแบมือหงาย
ว าดมื อ ไป ว า ง ไ ว้ ใ ต้ มื อขว า  ว า งมื อ
ประสานกัน หันล าตัวทิศ 1 ก้มตัวไป
ข้างหน้าเล็กน้อย ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า   
เท้าซ้ายวางด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

ซู่กะ
แมนเจ้า 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองข้างก ามือหลวม 
มือขวา วาดมือเข้าหาล าตัววางมือใต้เข็ม
ขัด มือซ้ายวาดมือขึ้นวางมือที่หน้าอกข้าง
ขวา  หั นล าตั วทิ ศ  1  แต่หั นล าตั ว ไป
ทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ขวา
เล็กน้อย ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย  

ท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย  มองหน้านางอุสา 
มือขวา ถือพวงมาลัยวางมือเหนือเข็มขัด 
หักศอก มือซ้าย วาดมือออกไปหานางอุสา 
ชี้นิ้วไปที่แก้มนางอุสา หักศอกหันล าตัวไป
ทางซ้าย  เข้าหานางอุสาเล็กน้อย  
ก้าวเท้าขวา ไปข้างหน้า เท้าซ้ายวางหลัง                                                                                  



279 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

66 
เมียกะ
แมนเจ้า 

  

นางอุสา 

หน้าท้าวบารส มือทั้งสองข้างท้าวบารส 
มือทั้ งสองข้ างก ามือหลวม มือขวา        
วาดมือขึ้นวางมือที่หน้าอก มือซ้ายวาด
มือลงวางมือที่ เข็มขัดหันล าตัวทิศ 2  
บิดตัวมองท้าวบารสเล็กน้อย  กดไหล่
ซ้ายเล็กน้อย เดินไปฝั่งขวามือ พอถึงที่
แล้วเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง
เปิดส้นเท้า 
 

ท้าวบารส  

ศีรษะเ อียงซ้ ายเล็กน้อย มองหน้ า          
นางอุสามือขวา ชี้นิ้ววาดมือขึ้น หัก
ข้อมือขึ้นระดับใบหน้านางอุสา ยื่นมือ
ออกไปหานางอุสา หักศอก มือซ้ายถือ
พวงมาลัยวาดมือเข้าหาล าตัว วางมือที่
ระดับเข็มขัดหัน ล าตัวทิศ 2 โย้ตัวเข้า
หานางอุสาเล็กน้อย เดินมาฝั่งซ้ายมือ 
แล้วหันล าตัวไปหานางอุสา ก้าวเท้าขวา
ไปข้างหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

67 

สิไปเฮ่ียง
ไซผุได๋

หละนาง 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างวาดมือ
ขึ้นไปทางซ้าย ตั้งวง มือขวาสูงกว่ามือ
ซ้ายเล็กน้อย หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวเอียง
ซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้ายก้าวเท้าซ้าย
วางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 

ท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย มองหน้านาง
อุสามือทั้งสองข้างถือพวงมาลัยวาดมือ
ขึ้นวางมือระดับหน้าอกหันล าตัวทิศ 1 
เอียงตัวเข้าหานางอุสา ล าตัวเอียงขวา 
ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวาง
ด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

อ้ายมัก
น้อง 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือขวาลงจีบมือ 
แล้ วม้วนมือเป็นจีบหงายที่ ชายพก        
มือซ้ายวาดมือขึ้น วางมือที่แก้มข้างซ้าย
ล าตัวหันทิศ 1 ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย 
กดไหล่ซ้ าย  ก้ าว เท้ าซ้ ายวางหน้ า          
เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 
ท้าวบารส  

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้านาง
อุสา มือซ้ายปล่อยพวงมาลัย วาดมือขึ้น
วางมือที่หน้าอก มือขวาถือพวงมาลัย
ระดับเหนือเข็มขัด ล าตั วหันทิศ 1     
แต่หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัว
ตรง ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง เท้าซ้าย
วางหน้าใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                                                                          



281 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับที่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

69 

นับตั้งแต่
เห็นพวง 
มาลัย 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย ก้มหน้ามองพวงมาลัยใน
มือท้าวบารสมือทั้งสองข้างก ามือหลวม 
วาดมือขวาขึ้นวางมือที่หน้าอกข้างซ้าย  
มื อซ้ า ย  ว าดมื อล งว า งมื อที่ ช ายพก       
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวเอียงซ้ายเล็กน้อย   
ก ด ไ ห ล่ ซ้ า ย ก้ า ว เ ท้ า ซ้ า ย ว า ง ห น้ า         
เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า  

ท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย มองหน้านางอุสา 
มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัย วางพวงมาลัย
บนฝ่ามือวางมือประสานกันยื่นมือไปหา
นางอุสาหักศอกหันล าตัวทิศ 2 โย้ตัวเข้า
หานางอุสาเอียงซ้ายเล็กน้อยก้าวเท้าขวา
ไปด้านข้าง เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                         

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

ผุ่นเด้หนิ 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองข้างก ามือหลวม 
วาดมือขวาลงวางข้างล าตัว  มือซ้ายวางที่
ชายพก หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง กดไหล่
ขวาเล็กน้อยเดินมา ฝั่งซ้ายมือ แล้วเท้า
ขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า
ท้าวบารส  

ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาถือพวงมาลัย
วางมือระดับเหนือเข็มขัด มือซ้าย  ก ามือ 

หลวมวาดมือขึ้นออกข้างล าตัว มืออยู่
ระดับหัวไหล่ หักศอก หันล าตัวทิศ 1
ล าตัว เ อียงซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อยเดินไปฝั่งขวามือ ก้าวเท้าซ้ายวาง
หน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                        



282 
 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

71 

แมน
บ่น้อ    
บ่แมนติ
แถลงล้ม 

  

นางอุสา 

ศี ร ษะ เ อี ย ง ซ้ า ย เ ล็ ก น้ อ ย  ม อ งหน้ า              
ท้าวบารส วาดมือขวาขึ้นชี้นิ้วระดับปาก   
หักศอก มือซ้ายก ามือหลวม วางมือใต้เข็ม
ขัดหันล าตัวทิศ 2 ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อยก้าวเท้าซ้ายวางหน้า  เท้าขวา  
วางหลังเปิดส้นเท้า 
ท้าวบารส  

ศีรษะตรง มองหน้านางอุสามือทั้งสองข้าง
ถือพวงมาลัย วางมือระดับเหนือเข็มขัด 
หันล าตัวทิศ 4 โย้ตัวเข้าหานางอุสา ล าตัว
เอียงซ้าย  กดไหล่ซ้าย   ก้าวเท้าซ้าย     
วางหน้า เท้าขวาวางหลัง ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

ตมบ่มี
คาดลาด
มืน บ่
แมนคาด
ลาดล่ม
เดือนห่า 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส  มือ
ทั้งสองข้างวาดมือขึ้นออกข้างล าตัว ตั้งวง
ระดับไหล่ หันล าตัวทิศ 1 เอียงล าตัวไป
ทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง  กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อย ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวาง
หลังเปิดส้นเท้า  

ท้าวบารส  

ศีรษะตรง มองหน้านางอุสา มือขวาถือ
พวงมาลั ยวางมือระดับ เหนือ เข็มขัด         
มือซ้ายวาดมือลงข้างล าตัววางมือที่หน้าขา
ขาซ้าย ล าตัวหันทิศ 1 แต่หันล าตัวไป
ทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรงเท้าขวาวาง
หลัง เท้าซ้ายวางหน้าเยื้องไปด้านข้างใช้
จมูกเท้าแตะ                                                                                                   



283 
 

ตารางที่ 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

73 

กอนฝน    
ซือซือ
บ่น้อ 

 
 

นางอุสา 

ศี ร ษ ะ เ อี ย ง ซ้ า ย เ ล็ ก น้ อ ย  ม อ ง ห น้ า         
ท้าวบารส วาดมือขวาลงจีบมือแล้วม้วนมือ
ปล่อยจีบวางมือหน้าขาขาขวา มือซ้ายวาด
มื อ ขึ้ น ออ กข้ า ง ล า ตั ว ชี้ นิ้ ว ก ลั บห ลั ง        
หักศอกระดับแง่ศีรษะ ล าตัวหันทิศ 1  แต่
หันล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง    
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิด  
ส้นเท้าท้าวบารส  

ศีรษะตรง มองหน้านางอุสา มือทั้งสอง
ข้างถือพวงมาลัยวางมือระดับเหนือเข็ม
ขัด กันแขนออก ล าตัวหันทิศ 1 แต่หัน
ล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง เท้า
ขวาวางหลัง เท้าซ้ายก้าวหน้าเยื้องไป
ด้านข้างเล็กน้อย ใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                      

 

 

 

74 

 

 

ไผสิ
เหลียว
เห็นไส่
ในใจนก
ขี่ที 

  นางอุสา ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย หันหน้า
มองหน้าท้าวบารส มือทั้งสองข้างก ามือ
หลวม     วาดมือขวาขึ้นวาดออกข้างล าตัว
ยื่นมือออกไปหาท้าวบารส หักศอก มือ
ซ้ายวางมือที่ชายพกหันล าตัวทิศ 1 ล าตัว
ตรงก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง
เปิดส้นเท้าท้าวบารส ศีรษะตรง มองหน้า
นางอุสามือขวาก ามือหลวม วาดมือเข้าหา
ล าตัววางมือระดับหน้าอก มือซ้ายถือ
พวงมาลัยวางมือระดับเข็มขัด ล าตัวหัน
ล าตัวทิศ 1 เ อียงตัว เข้ าหานางอุส า
เล็กน้อย ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างเท้าขวา
ใช้จมูกเท้าแตะ                                                            



284 
 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

75 

ปากเพิน
ฮ้องพิด
พ่ึง พิด
พ่ึง 

  

นางอุสา 

ศี รษะ เ อีย งซ้ าย  มองหน้ า ท้ าวบารส         
วาดมื อขวาขึ้ นชี้ นิ้ วที่ ป ากท้ า วบารส         
หักศอก มือซ้ายก ามือหลวม วางมือใต้เข็ม
ขัด ล าตัวหันทิศ 1 แต่หันล าตัวไปทางขวา
เล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย   
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิด     
ส้นเท้า  

ท้าวบารส  

ศีรษะตรง มองหน้านางอุสามือทั้งสองข้าง
ถือพวงมาลัยวางมือระดับเหนือเข็มขัด   
กันแขนออก ล าตัวหันทิศ 1  แต่หันล าตัว
ไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรงก้าวเท้าขวา
วางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                   

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

ตากะสิ่ง
ใซกะปู
ผุ่นเด้แต่
เกา 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา วาดมือขวาลงวางมือหน้า
ขาขาขวา มือซ้ ายวาดมือขึ้นชี้นิ้ วขึ้ น
ข้างบน หักศอกระดับแง่ศีรษะ  ล าตัวหัน
ทิศ 1 แต่หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย 
ล าตัวเอียงขวาเล็กน้อย  ยืนเหลื่อมเท้า
ขวา 
ท้าวบารส  

ศีรษะเ อียงขวา เล็ กน้อย  มือขวาถือ
พวงมาลัยระดับเข็มขัด มือซ้ายก ามื อ
หลวมวางมือที่ชายพก ล าตัวหันทิศ 1 แต่
หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวเอียงขวา
เล็กน้อย เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวาง
หลังเปิดส้นเท้า                                                                          



285 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับที่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

77 

โอ้ย 
หล่าเอ้ย   
คันบ่แน่
อ้ายบ่ยิง 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มองหน้า ท้าวบารส  มือทั้ง
สองข้าง ก ามือหลวม มือขวา วาดมือลงข้าง
ล าตัว หักศอก มือซ้ายวางระดับเข็มขัด 
ล าตัวหันทิศ 1 แต่หันล าตัวไปทางซ้าย
เล็กน้อย ล าตัวตรง  กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย 
เดินมาฝั่งขวามือ พอถึงที่แล้วยืนเหลื่อม   
เท้าซ้าย 

ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้า นางอุสา
วาดมือขวาขึ้นชี้นิ้วขึ้นข้างบนหักศอกระดับ
หน้าอก มือซ้ายถือพวงมาลัยวางมือระดับเข็ม
ขัด หันล าตัวทิศ 2 ล าตัวตรงเดินมาฝั่ ง
ซ้ายมือ  พอถึงที่แล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า  
เท้าซ้ายวางด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                            

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

คันบ่จริง
อ้ายบ่วา 

 
 

นางอุสา 

ศี ร ษ ะ เ อี ย ง ข ว า เ ล็ ก น้ อ ย  ม อ ง ห น้ า         
ท้ าวบารส มือทั้ งสองข้ างก ามือหลวม       
มือขวาวาดมือลงข้างล าตัว หักศอก  มือซ้าย
วางระดับเข็มขัด ล าตัวหันทิศ 1 แต่หัน
ล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง ก้าว   
เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย มือขวาถือพวงมาลัย
วางมือระดับเข็มขัด มือซ้ายก ามือหลวม 
วาดมือขึ้นระดับปาก  หักศอกหันล าตัวทิศ 
1 ล าตัวตรง ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้าย
วางด้านข้างใช้จมูกเท้าแตะ                                                            

 



286 
 
ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

79 

ลับฟ่า
พากะได้ 
คันอ้าย
เว่าบ่จริง 

  

นางอุสา 

ศี รษะเ อียงขวา เล็ กน้ อย  มอง ไปที่         
ท้าวบารสมือทั้งสองข้างก ามือหลวม  
มือขวาวางมือใต้เข็มขัด มือซ้ายวางมือ
เหนือเข็มขัดหันล าตัวทิศ 4 ล าตัวตรง 
ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลัง
เปิดส้นเท้า   
 

ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย  มือขวาถือ
พวงมาลัยวางมือระดับเข็มขัด มือซ้าย
วาดมือขึ้นระดับแง่ศีรษะแขนตั้งฉาก 
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง ก้าวเท้าซ้าย
วางหน้าใช้จมูกเท้าแตะ                                                                                           

80 

หล่าเอ้ย 
อ้ายคิด
ฮอดตั้ง
แตเห็น
พวง 
มาลัย
น้อย 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มองหน้า ท้าวบารส         
มือทั้ งสองข้าง ก ามือหลวม มือขวา            
วาดมือขึ้นวางมือที่หน้าอก มือซ้าย   
วางระดับเข็มขัด หันล าตัวทิศ 4 ล าตัว
เอียงขวาเล็กน้อย ยืนผสมเท้า 
 

ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงซ้าย มองหน้านางอุสา มือทั้ง
สองข้างถือพวงมาลัยวางพวงมาลัยบน
ฝ่ามือ มือซ้ายวางมือใต้มือขวาวางมือ
ปร ะส านกั น  มื อทั้ ง ส อ งยื่ น มื อ ไป
ข้างหน้าระดับอกหัน ล าตัวทิศ 2 โย้ตัว
หานางอุสาเล็กน้อย ก้าวเท้าขวาวาง
หน้า เท้าซ้ายวางหลังเยื้องไปด้านข้าง                                                                            



287 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

81 

กับได้
อาน
จดหมาย 
น่อย 

  

นางอุสา 

ศี รษะเ อียงขวา มองมือท้ าวบารส           
มือทั้งสองข้างก ามือหลวม มือขวาวาด
มือขึ้นวางมือที่หน้าอก มือซ้ายวางระดับ
เข็มขัดหันล าตัวทิศ 4 ล าตัวเอียงขวา
เล็กน้อย กดไหล่ซ้ายเล็กน้อยยืนผสมเท้า 
ท้าวบารส   

ศีรษะเ อียงซ้าย มองหน้า  นางอุสา           
มือซ้ายถือพวงมาลัยยื่นมือไปหานางอุสา 
มือขวาจีบคว่ า  หั กศอกวางมือบน
พวงมาลั ยหันล าตั วทิศ 2 โย้ตั วหา        
นางอุสาเล็กน้อย ก้าวเท้าขวาวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเยื้องไปด้านข้าง                                                     

 

 

 

 

82 

 

 

 

อ้ายนอน
กอดนอน
ดมซุ 
มื่อซุคืน 

  นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มองไปที่ท้าวบารส          
มือทั้งสองข้าง ก ามือหลวม มือขวา
วางมือใต้หน้าอก มือซ้ายวางระดับ        
เข็มขัด หันล าตัวทิศ 1 แต่หันล าตัวไป
ทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่ซ้าย
เล็กน้อยก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวา 
วางหลังเปิดส้นเท้า 
ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย ก้มหน้าลง
เล็กน้อย มือทั้งสองข้างถือพวงมาลัย 
วาดมือขึ้นเอาพวงมาลัย ไปแตะจมูก
ท าท่าดมกลิ่น  หันล าตัวทิศ 2 ล าตัวตรง
ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้าย วางหลัง
เยื้องไปด้านข้าง                                                     



288 
 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

83 

บัดมา
เห็น
เจ้าของ
พวง 
มาลัยจั่ง
ซ่ี 

 
 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มองไปที่ ท้าวบารส        
มือทั้งสองข้าง ก ามือหลวม มือขวา       
วาดวางมือที่ใต้หน้าอก มือซ้ายวางระดับ
เข็มขัด หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรงก้าวเท้า
ซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 

ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้านาง
อุสา วาดมือขวาออกไปแตะใบหน้านาง
อุสา หักศอก มือซ้ายถือพวงมาลัยยื่นมือ
ออกไปหานางอุสาวางมือระดับเหนือเข็ม
ขัด หันล าตัวทิศ 2 โย้ตัวหานางอุสา
เล็กน้อย ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้าย
วางหลังเยื้องไปด้านข้าง                                                     

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

มา มา
ขอกอด
แน 

มา มา
ขอหอม
แน 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้ายมือทั้งสองข้างวาดมือขึ้น
ไปทางซ้ายตั้งวงระดับไหล่ ท าท่ากันท้าว
บารสออก หันล าตัว ทิศ 1 แต่หันล าตัว
ไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวเอียงซ้าย
เล็กน้อยเท้าซ้ายวางหน้า  เท้าขวาวาง
หลัง 
ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงซ้าย มองหน้านางอุสา          
มือขวายื่นมือออกไปโอบไหล่นางอุสา มือ
ซ้ายถือพวงมาลัย ยื่นมือไปจับแขนนาง
อุสา หันล าตัวทิศ 2 โย้ตัวหานางอุสาเดิน
เข้าหานางอุสา ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้า
ซ้ายวางหลังเยื้องไปด้านข้าง                                                     
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

85 
เว่าไปทัว 

เนาะ 

  นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย มองหน้าท้าวบารส          
วาดมือขวาขึ้นชี้นิ้วไปที่ปากท้าวบารสหักศอก 
มือซ้ายวางระดับเข็มขัด   หันล าตัวไปทิศ 2 
ล าตัวตรง กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย เดินมาฝั่ง
ซ้ายมือ พอถึงท่ีแล้ว ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า 
เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า  

ท้าวบารส   

ศีรษะตรง มองหน้านางอุสา มือขวา  ก ามือ
หลวม วาดมือลงข้างล าตัว  มือซ้ายถือพวงมาลัย
วาดมือเข้าหาล าตัว วางมือระดับอกหันล าตัว
ทิศ 4 โย้ตัวหานางอุสเล็กน้อย  
เดินไปฝั่งขวามือ พอถึงที่แล้วก้าวเท้าซ้ายวาง
หน้า เท้าขวา วางหลังเยื้องไปด้านข้างใช้จมูก
เท้าแตะ             

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

บ่อยาก
อายสัตว์
สาวาซิงยู
แถวนี่ 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา มือขวาก ามือหลวม  วาดมือ
ลงข้างล าตัววางมือที่สะโพก มือซ้ายยกมือขึ้น
ระดับอก แบมือหงายวาดมือออกข้างล าตัว 
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวตรง กดไหล่ขวาเล็กน้อย
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดสน้
เท้า 
ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย มือขวาถือพวงมาลัย 
วางมือเหนือเข็มขัด มือซ้ายวาดมือลง วางมือ
หน้าขาขาซ้าย หันล าตัวออกหน้าเวที ล าตัว
ตรง  กดไหล่ซ้ายเล็กน้อย เท้าขวาวางหลัง 
เท้าซ้ายก้าวหน้าวางใช้จมูกเท้าแตะ                                             
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดั
บท่ี 

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

87 

พุ่นเห็น
บ่นก
สองโต
มัน
เหลียว
เบิ่ง 
เฮายู
ผุ่น 

 

 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงขวา เงยหน้ามองบน มือขวาก ามือ
หลวม วางมือใต้เข็มขัด มือซ้ายวาดมือขึ้นชี้
นิ้ว หักข้อมือระดับแง่ศีรษะหันล าตัวทิศ 1 
แต่หันล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวเอียง
ขวา กดไหล่ขวา ก้าวเท้าขวาวางหน้า   
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า  

ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย เงยหน้ามองบน มือ
ขวาวาดมือขึ้น วางมือที่หน้าผาก ท ามือ
ป้องหน้า มือซ้ายถือพวงมาลัยวางมือใต้เข็ม
ขัด หันล าตัวทิศ 1 แต่หันล าตัวไปทางซ้าย 

เล็ก น้อย โย้ตัวไปทางซ้าย   ก้าวเท้าซ้าย
วางหน้า เท้าขวาวางหลังใช้จมูกเท้าแตะ                                                                    

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

บ่อาย
ดอก 

หล่า 

 

 

นางอุสา  
ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มองหน้า           
ท้าวบารส มือทั้งสองข้างก ามือหลวม              
มือขวาวาดมือขึ้นวางมือใต้หน้าอก มือซ้าย
วางมือใต้เข็มขัด  หันล าตัวทิศ 1 แต่หัน
ล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย ล าตัวตรง กดไหล่
ขวาเล็กน้อยยืนผสมเท้า 

ท้าวบารส 

 ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย มองหน้านางอุสา 
มือทั้งสองข้างวาดมือออกข้างล าตัว 
แบมือหงาย หักข้อมือขึ้น มืออยู่ระดับอก 
พวงมาลัยอยู่มือขวา  หันล าตัวทิศ 4 โย้ตัว
เข้าหานางอุสายืนผสมเท้าแบบตัวพระ  
กันเข่าออก                                                                                              
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

89 

นกมัน
กะมีคูคือ
กัน 

 
 

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย มองที่มือท้าว
บารส มือทั้งสองข้างก ามือหลวม           
มือขวาวางมือระดับเข็มขัด มือซ้าย
วางมือใต้เข็มขัด  หันล าตัวทิศ 1 แต่หัน
ล าตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ล าตัวตรง         
ยืนเหลื่อมเท้าซ้าย 
 

ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย หันหน้ามอง
นางอุสา มือซ้ายถือพวงมาลัย แล้ว         
วาดมือทั้งสองข้างข้ึนชี้นิ้ว วาดมือ         
ทั้งสองข้างมาชิดกันระดับหัวไหล่            
หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวเอียงขวา ก้าวเท้า
ขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลัง  
                                                                                           

90 

มา มา
ขอกอด
แน 

  

นางอุสา 

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือทั้งสองข้างขึ้นไป
ด้านขวา แล้วตั้งวง ท าท่าผลักท้าวบารส
ออกหันล าตัวทิศ 2 ล าตัวเอียงขวา 
เอียงหาท้าวบารสก้าวเท้าซ้ายวางหนา้ 
เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้าเล็กน้อย 
 

ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงขวา มองนางอุสา มือซ้ายถือ
พวงมาลัย วาดมือไปโอบไหล่นางอุสา 
มือขวาไปจับแขนนางอุสา ท าท่าโอบ
กอดหันล าตัวทิศ 4 ล าตัวเอียงขวา  
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง                                                                                      



292 
 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

91 

มา มา
ขอหอม 

แนน้อง 
หล่า 

 
 

นางอุสา 

ศีรษะก้มหน้าลง หลบหน้าท้าวบารส 
วาดมือทั้งสองข้างลงจบัที่เอวทา้วบารส 
ผลักท้าวบารสออก หันล าตัวทิศ 2 
ล าตัวตรง ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวา
วางหลัง เปิดส้นเท้าเล็กน้อย 

ท้าวบารส   

ศีรษะเอียงขวา ก้มหน้าจะหอมนางอุสา 
มือซ้ายถือพวงมาลัยโอบไหล่นางอุสา 
มือขวาจับแขนนางอุสา หันล าตัวทิศ 4 
โย้ตัวเข้าหานางอุสา เดินเข้าหานางอุสา 
เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิด       
ส้นเท้า                                            

 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี  
 

กลุ่มนางอุสา  
ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือขวาขึ้นระดับ
หางคิ้ว จีบคว่ าแล้วม้วนมือปล่อยจีบ
เป็นท่าบัวชูฝัก มือซ้ายตั้งวงที่ชายพก
ล าตัวหันทิศ 1 ล าตัวเอียงซ้ายยกเท้า
ซ้ายขึ้น ยืนแถวสามเหลี่ยม ฝั่งขวามือ 

กลุ่มท้าวบารส  
ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือขวาขึ้นระดับ 
แง่ศีรษะ จีบคว่ าแล้วม้วนมือปล่อยจีบ
เป็นท่าบัวชูฝัก มือซ้ายตั้งวงวางมือไว้
หน้าขาซ้าย ล าตัวหันทิศ 1 ล าตัวเอียง
ซ้าย ยกเท้าซ้ายขึ้น กันเข่าออกยืนแถว
สามเหลี่ยม ฝั่งซ้ายมือ                                                                                                                                                                                                    
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

 

93 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี  
 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง หันหน้าทิศที่ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือซ้ายขึ้นระดับ
หางคิ้วจีบคว่ าแล้วม้วนมือปล่อยจีบเป็น
ท่าบัวชูฝัก มือขวาวาดลงตั้งวงที่ชายพก 
ล าตัวเอียงขวา ยกเท้าขวาขึ้น 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา วาดมือซ้ายขึ้นระดับ         
แง่ศีรษะจีบคว่ าแล้วม้วนมือปล่อยจีบ
เป็นท่าบัวชูฝัก มือขวาตั้งวงวางมือไว้
หน้าขาขวาล าตัวเอียงขวา  ยกเท้าขวา
ขึ้น กันเข่าออก   
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี  
 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายวาดมือลง ระดับ
ปากหยิบจีบเป็นจีบคว่ า มือขวาวาดมือ
ออกข้างล าตัวระดับวงล่าง แทงมือลง 
หักศอก ล าตัวเอียงขวา วางเท้าขวาลง 
วางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายวาดมือลงระดับ
ปากหยิบจีบเป็นจีบคว่ า มือขวาวาดมือ
ออกข้างล าตัวระดับวงล่างแทงมือลง 
หักศอก ล าตัวเอียงขวา วางเท้าขวาลง 
วางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

95 ดนตรี 
 

 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบ
ระดับหางค้ิวเป็นท่าบัวชูฝัก มือขวา 
วาดมือเข้าหาล าตัว ตั้งวงที่ชายพก 
ล าตัวเอียงขวา เท้าซ้ายเหยียบหลัง       
แล้วยกเท้าขวาขึ้น 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบ
ระดับแง่ศีรษะเป็นท่าบัวชูฝัก มือขวา 
วาดมือเข้าหาล าตัว ตั้งวงวางมือไว้หน้า
ขาขวา ล าตัวเอียงขวา เท้าซ้ายเหยียบ
หลังแล้วยกเท้าขวาขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                              

96 ดนตรี  
 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันหน้าทิศที่ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย มือซ้ายอยู่ระดับหางคิ้ว
แทงมือลงแล้วม้วนมือตั้งวง มือขวา 
วาดมือขึ้นไปทางซ้ายจีบเข้าที่ข้างหู
ล าตัวเอียงซ้าย วางเท้าขวาลงวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้าย มือซ้ายอยู่ระดับหางคิ้ว
แทงมือลงแล้วม้วนมือตั้งวง มือขวา 
วาดมือขึ้นไปทางซ้ายจีบเข้าที่ข้างหู
ล าตัวเอียงซ้าย วางเท้าขวาลงวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

97 ดนตรี  
 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือขวาไปทางขวา
วาดออกข้างล าตัว ปล่อยจีบตั้งวงระดับ
หางคิ้ว มือซ้ายวาดมือจีบที่ข้างหูล าตัว
เอียงขวา เท้าขวาลงวางหน้า เท้าซ้าย
วางหลังเปิดส้นเท้า 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา วาดมือขวาไปทางขวา
วาดออกข้างล าตัวปล่อยจีบตั้งวงระดับ
แง่ศีรษะ มือซ้ายวาดมือจีบที่ ข้างหู 
ล าตัวเอียงขวา เท้าขวาลงวางหน้า เท้า
ซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า   
                                                                                                                            

98 ดนตรี 
 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างวาดขึ้น
เหนือศีรษะ มือขวาจีบคว่ า มือซ้าย  
ตั้งวง หักข้อมือลงล าตัวเอียงซ้าย เท้า
ขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปดิส้นเท้า 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างวาดขึ้น
เหนือศีรษะ มือขวาจีบคว่ า มือซ้ายตั้ง
วงหักข้อมือลงล าตัวเอียงซ้าย เท้าขวา
วางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
                                                                                                                              

 



296 
 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

99 ดนตรี  
 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือทั้งสองข้างไป
ทางขวามืออยู่ระดับเหนือศีรษะ มือขวา
ม้วนมือปล่อยจีบตั้งวงหักข้อมือลง         
มือซ้ายม้วนมือจีบคว่ า ล าตัวเอียงขวา
เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิด
ส้นเท้า 
กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา วาดมือทั้งสองข้างไป
ทางขวามืออยู่ระดับเหนือศีรษะ มือขวา 

ม้วนมือปล่อยจีบ ตั้งวงหักข้อมือลง  
มือซ้ายม้วนมือจีบคว่ า ล าตัวเอียงขวา 
เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิด
ส้นเท้า                                                                                                                              

100 ดนตรี   ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะตรง วาดมือทั้งสองข้างลงมา          
มือขวาวาดลงมาจีบมือเข้าที่หัวไหล่ซ้าย 

มือซ้ายวาดลงมาปล่อยจีบแล้วม้วนมือ
จีบเข้าที่สะโพกขวา ล าตัวตรง ก้าวเท้า
ซ้ายมาเป็นยืนผสมท้า 
กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะตรง วาดมือทั้งสองข้างลง มือขวา 

วาดลงมาจีบมือเข้าที่หัวไหล่ซ้าย มือซ้าย 
วาดลงมาปล่อยจีบแล้วม้วนมือจีบเข้าที่
สะโพกขวา ล าตัวตรง ก้าวเท้าซ้ายมา
เป็นยืนผสมเท้า                                                                                                                                                                           



297 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

 

ดนตรี 
 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะตรง มือขวาวาดมือออกไปข้างขวา
จีบมือที่หัวไหล่ขวา มือซ้ายวาดมือ
ออกไปข้างซ้ายจีบมือที่สะโพกซ้าย
ล าตัวตรงยืนผสมเท้า 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะตรง วาดมือทั้งสองข้างลง มือขวา
วาดลงมาจีบมือเข้าที่หัวไหล่ซ้าย มือซ้าย 
วาดลงมาปล่อยจีบแล้วม้วนมือจีบเข้าที่
สะโพกขวาล าตัวตรง ยืนผสมเท้า  
                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

 

ดนตรี 
 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือทั้งสองข้าง           
ไปข้างหลังจีบส่งหลัง ล าตัวเอียงขวา         
ยกเท้าขวาขึ้น 
 

 

 

 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา วาดมือทั้งสองข้างไป
ข้างหลังจีบส่งหลัง ล าตัวเอียงขวา          
ยกเท้าขวาขึ้นกันเข่าออก        
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

 

103 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

 

 

  

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้ายมือซ้ายวาดมือขึ้นม้วน
มือปล่อยจีบวางมือที่แก้มซ้าย มือขวา
จีบส่งหลังล าตัวเอียงซ้ายวางเท้าขวาลง
แล้วเดินเข้าคู่ พอถึงที่แล้วยกเท้าซ้าย
ขึ้น 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา มองหน้าฝ่ายหญิง                                                                                                                                           
มือทั้งสองข้างก ามือหลวม วาดมือขวา
ขึ้นวางมือใต้คางข้างซ้าย มือซ้ายวาด
มือไปวางไว้ใต้ศอกขวาล าตัวเอียงขวา
วางเท้าขวาลงแล้วเดินเข้าคู่ พอถึงที่
แล้วยกเท้าซ้ายขึ้นกันเข่าออก    
                                                                                                                      

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

ดนตรี  

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย วาดมือทั้งสอง
ข้างขึ้นตบมือระดับศีรษะ หันล าตัวทิศ 
4 ล าตัวตรงยกเท้าขวาขึ้น 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อย วาดมือทั้งสองข้าง 
ขึ้นตบมือระดับศีรษะหันล าตัวทิศ 2 
ล าตัวตรง ยกเท้าซ้ายขึ้นกันเข่าออก 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

105 

 

 

 

ดนตรี 
 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย วาดมือทั้งสอง
ข้างลง ตบมือระดับวงล่าง ล าตัวตรง 
กดไหล่ขวาเท้าขวายกค้างไว้ 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายเล็กน้อยวาดมือทั้งสอง
ข้างลงตบมือระดับวงล่าง ล าตัวตรง        
กดไหล่ซ้าย เท้าซ้ายยกค้างไว้กันเข่าออก                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือทั้งสองข้างไป
ข้างหน้า มือขวาจีบหงายมือซ้ายตั้งวง
แขนเหยียดตึงมือระดับวงล่าง ยักแขน
เข้าออกตามจังหวะ หันล าตัวทิศ 4
ล าตัวเอียงขวาวางเท้าขวาลงวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
 

กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือทั้งสองข้างไป
ข้างหน้า มือขวาจีบหงายมือซ้ายตั้งวง
แขนเหยียดตึงมือระดับวงล่าง ยักแขน
เข้าออกตามจังหวะ หันล าตัวทิศ 2
ล าตัวเอียงซ้าย วางเท้าซ้ายลงวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า       

 

 



300 
 
ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ) 
 

ล าดั
บท่ี 

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

107 ดนตรี 
 

 

 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือทั้งสองข้างไป
ทางซ้าย มือขวาจีบหงายมือซ้ายตั้งวงแขน
เหยียดตึงมือระดับวงล่าง ยักแขนเข้าออก
ตามจังหวะ ล าตัวหันทิศ 4ล าตัวเอียงขวา 
เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้น
เท้า 
กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้ายวาดมือทั้งสองข้างทางซ้าย  
มือขวาจีบหงายมือซ้ายตั้งวงแขนเหยียดตึง
มือระดับวงล่าง ยักแขนเข้าออกตามจังหวะ 
ล าตัวหันทิศ 2ล าตัวเอียงซ้าย เท้าซ้ายวาง
หน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือซ้ายขึ้น มือตั้งวงมือ
ประกบกับมือฝ่ายชายแขนตึงระดับไหล่   
มือขวาวาดมือมาจีบหงายที่ชายพกล าตัวหันทิศ 
4 ล าตัวเอียงซ้าย เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวา
วางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้าหมุน
วนไปทางซ้ายสลับที่กับฝ่ายชาย                                                                          
กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือซ้ายขึ้น มือตั้งวงมือ
ประกบกับมือฝ่ายหญิงแขนตึงระดับไหล่  
มือขวาวาดมือมาจีบหงายที่ชายพก ล าตัว
หันทิศ 2 ล าตัวเอียงซ้ายเท้าซ้ายวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่ง
เท้าหมุนวนไปทางขวาสลับที่กับฝ่ายหญิง                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

109 ดนตรี 
  

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือซ้ายขึ้นเหนือ
ศีรษะมือตั้งวงหักข้อมือ มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก หันล าตัวทิศ 1 ล าตัว
เอียงขวาก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวา
วางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้า
หมุนรอบตัวเอง                                                             
กลุ่มท้าวบารส 

ศีรษะเอียงขวา วาดมือซ้ายขึ้นไปจับมือ
ฝ่ายหญิงแขนตึง มือขวาจีบหงายที่ชาย
พก หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวเอียงขวา                                                                                                                                            
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าซ้ายวางหลัง
เปิดส้นเท้า แล้วเขย่งเท้ายืดยุบตัวอยู่กับ
ที่ตามจังหวะ                                                                                                

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือขึ้นระดับใบหน้า 
มือขวาจีบเข้าหาล าตัว มือซ้ายตั้งวง 
ล าตัวหันทิศ 4 ล าตัวเอียงขวานั่งตั้งส้น 
ขาขวาสูงกว่าขาซ้ายเล็กน้อย 

กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวาเล็กน้อย วาดมือทั้งสอง
ข้างออกข้างล าตัวระดับวงล่าง ม้วนมือ
ปล่อยจีบแทงมือลง ล าตัวหันทิศ 4 
เอียงขวาเล็กน้อย ก้าวเท้าขวาวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า ยืนอยู่ข้าง
หลังฝ่ายหญิง ฝั่งขวามือ                                                                                                                                                                



302 
 
ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือขวาลงมาจีบที่
หัวไหล่ซ้าย มือซ้ายวาดมือลงมาจีบที่
สะโพกขวา หันล าตัวทิศ 1 ล าตัวเอียง
ขวา กดไหล่ขวานั่งตั้งส้น                                                                                                                                        
กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือทั้งสองขึ้นม้วน
มือตั้งวงกลาง หันล าตัวทิศ 2 ล าตัว
เอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย เดินมาฝั่งซ้ายมือ
เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิด
ส้นเท้า ยืนอยู่ข้างหลังฝ่ายหญิง ฝั่งซ้ายมือ 
 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

 
 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวง ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่
ซ้ายนั่งตั้งส้น                                                                                                                                 
กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะตรง ม้วนมือทั้งสองข้างเปลี่ยน
จากตั้งวงเป็นแทงมือลง ล าตัวตรง   
เดินไปอยู่หลังฝ่ายหญิง เท้าขวาวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า ยืนอยู่ข้าง
หลังฝ่ายหญิง  

 

 

 



303 
 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

113 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

 

  

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา มือขวาจีบที่หัวไหล่ซ้าย 
มือซ้ายจีบที่สะโพกขวา ล าตัวเอียงขวา
กดไหล่ขวานั่งตั้งส้น                                                                                                                                        
กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวา วาดมือทั้งสองขึ้นม้วน
มือ ตั้งวงกลาง หันล าตัวไปทางซ้าย 
ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวาเล็กน้อย 
เดินมาฝั่งขวามือ เท้าซ้ายวางหน้า          
เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า ยืนอยู่          
ข้างหลังฝ่ายหญิง ฝั่งขวามือ   
   

 

 

 

 

 

114 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาจีบที่หัวไหล่ซ้าย 
มือซ้ายจีบที่สะโพกขวา จีบแล้วม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวงตามจังหวะค่อยๆ ลุกขึ้น
ยืน ล าตัวตรง ยืนผสมเท้า                                                                                                                                       
กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองม้วนมือ
เปลี่ยนจากตั้งวงเป็นแทงมือลง ล าตัว
หันไปทางซ้าย ล าตัวเอียงขวา เท้าขวา
วางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า  
ยืนฝั่งขวามือ      
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

ดนตรี  

 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองข้างก ามือ
หลวม วางมือระดับวงล่างมือประสานกัน 

ล าตัวเอียงขวาก้าวเท้าขวาวางหน้า  
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                               
 

กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองข้างจับที่เอว
ฝ่ายหญิงล าตัวเอียงขวาเท้าขวาวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า ยืนอยู่หลัง
ฝ่ายหญิง ฝั่งขวามือ   
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

116 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างจีบแล้ว
ม้วนมือตั้งวง วางมือที่อก มือวางทับ
ประสานกัน มือซ้ายทับมือขวา ล าตัว
เอียงซ้าย กดไหล่ซ้ายเท้าซ้ายวางหน้า
เทา้ขวาวางหลังเปิดส้นเท้า ยืนฝั่งขวามือ 

กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือทั้งสองข้างข้ึน
ไปแตะไหล่ฝ่ายหญิง ล าตัวเอียงซ้าย 
กดไหล่ซ้าย เดินไปฝั่งซ้าย เท้าซ้ายวาง
หน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า ยืนอยู่
หลังฝ่ายหญิง ฝั่งซ้ายมือ 
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

 

 

 

 

 

 

117 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 
 
 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา วาดมือซ้ายขึ้นจีบปรกข้าง  
มือขวาวาดออกข้างล าตัวตั้งวงแขนเหยียดตึง
ระดับไหล่เอียงขวา   กดไหล่ขวายืนผสมเท้า 
แต่เท้าซ้ายวางเปิดส้นเท้า ยืนข้างหน้าฝ่าย
ชาย                                                                                                                               
 

กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงซ้ายวาดมือขวาขึ้นจีบปรกข้าง 

มือซ้ายวาดออกข้างล าตัวตั้งวงแขนเหยียดตึง
ระดับไหล่  ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย เดินไป
อยู่ข้างหลังฝ่ายหญิงเท้าขวาวางหน้าก้าวข้าง
เล็กน้อยใช้จมูกเท้าแตะ              
      

 

 

 

 

 

 

118 

 

 

 

 

 

 

ดนตรี 
 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือขวาขึ้นม้วนมือจีบปรก
ข้าง มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบ ตั้งวงแขนตึง
ระดับไหล่ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย เหยียบ
เท้าซ้ายลงแล้วเท้าขวาวางเท้าเปิดส้นเท้า                                                                                                                            
กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวา วาดมือซ้ายขึ้นม้วนมือจีบปรก
ข้าง มือขวาม้วนมือปล่อยจีบ ตั้งวงแขน
เหยียดตึงระดับไหล่ ล าตัวเอียงขวา กดไหล่
ขวา เท้าซ้ายวางหน้าก้าวข้างเล็กน้อยใช้จมูก
เท้าแตะ  
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

 

 

 

ล าดับ
ที ่

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

119 ดนตรี 
  

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือทั้งสองข้างลง
วาดออกข้างล าตัวระดับวงล่าง มือซ้าย
วางมือที่เอวขวาฝ่ายชาย มือขวาตั้งวง
หักข้อมือขึ้นลงตามจังหวะ หันล าตัว 
ทิศ 4 ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้ายก้าว
เท้ าซ้ ายวางหน้า  เท้ าขวาวางหลั ง           
เปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งหมุนวนไป 
ทางซ้ายกลับมาอยู่ที่เดิม                                                                                                        
 

กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือทั้งสองข้างลง
วาดออกข้างล าตัวระดับวงล่าง มือซ้าย
วางมือที่เอวขวาฝ่ายหญิง มือขวาตั้งวง
หักข้อมือขึ้นลงตามจังหวะ หันล าตัว 
ทิศ  2ล าตั ว เ อียงซ้ าย กดไหล่ซ้ าย         
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลัง
เปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้าหมุนวนไป
ทางขวากลับมาอยู่ที่เดิม     
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

 

ล าดั
บท่ี 

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

120 ดนตรี 
  

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา  
ศีรษะเอียงขวาเปลี่ยนมือ มือขวาวางมือ  
ที่เอวซ้ายฝ่ายชาย มือซ้ายตั้งวงหักข้อมือ ขึ้นลง
ตามจังหวะล าตัวหันทิศ 4 ล าตัวเอียงขวา  
กดไหล่ขวา ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้าย
วางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้าหมุน
วนไปทางซ้ายสลับที่กับฝ่ายชาย                                                                                                                                                                                           
กลุ่มท้าวบารส  
ศีรษะเอียงขวาเปลี่ยนมือ มือขวาวางมือ ที่เอว
ซ้ายฝ่ายหญิง มือซ้ายตั้งวง  หักข้อมือขึ้นลง
ตามจังหวะ ล าตัวหันทิศ 2 ล าตัวเอียงขวา 
กดไหล่ขวา  ก้าวเท้าขวาวางหน้า เท้าซ้าย
วางหลังเปิดส้นเท้า แล้วเดินเขย่งเท้าหมุน
วนไปทางซ้ายสลับที่กับฝ่ายหญิง 

 

 

 

 

121 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเ อียงซ้ าย วาดมือทั้ งสองข้างขึ้ น      
มือขวาจีบเข้าหาล าตัว มืออยู่ระดับไหล่   
มือซ้ายวางบนมือขวา ตั้งวงระดับหางคิ้ว  
หันล าตัวทิศ 2 ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่ซ้าย
ก้าวเท้าซ้ายวางหน้าใช้ปลายเท้าแตะ 

กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวา วาดมือทั้งสองข้างขึ้น มือขวา
จีบเข้าหาล าตัวมืออยู่ระดับไหล่ มือซ้ายวาง
บนมือขวา ตั้งวงระดับ  หางคิ้ว หันล าตัวทิศ 
4 ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวายกเท้าขวาขึ้น
กันเข่าออก ยืนฝั่งขวามือ  
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

 

ล าดั
บท่ี 

บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

122 ดนตรี 
 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือขวาลงวาดออกข้าง
ล าตัว จีบหงายแขนตึงระดับวงล่าง มือซ้าย
วาดลงตั้งวงที่ชายพกล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่
ซ้ายถอนเท้าซ้ายวางหลัง เปิดส้นเท้า เท้าขวา
วางหน้า                                                                                                                       
กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือขวาลงวาดออกข้าง
ล าตัว จีบหงายแขนตึงระดับวงล่าง มือซ้าย
วาดลงตั้งวงที่ชายพก ล าตัวเอียงซ้าย กดไหล่
ซ้าย เดินถอยหลังไปอยู่ข้างหลังฝ่ายหญิง 
เท้าขวาวางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                             

 

 

 

 

 

123 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายจีบคว่ าที่ชายพกแล้ว
วาดมือออกข้างล าตัวจีบหงายแขนตึงระดับวง
ล่าง มือขวาปล่อยจีบแล้ววาดมือเข้าหาล าตัว
ตั้งวงที่ชายพกล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวา
ถอนเท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า เท้าซ้ายวางหน้า                                                                                                              
กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายจีบคว่ าที่ชายพกแล้ววาด
มือออกข้างล าตัวจีบหงายแขนตึงระดับวงล่าง 
มือขวาปล่อยจีบแล้ววาดมือเข้าหาล าตัวตั้งวง
ที่ชายพก ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวาถอนเท้า
ขวาวางหลังเปิดส้นเท้า เท้าซ้ายวางหน้า                                                                                                              
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

 

ล าดั
บท่ี 

บท
ร้อง 

รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

124 ดนตรี 
  

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา  
ศีรษะเอียงซ้าย มือท้ังสองข้างวาดมือเข้าหา
ล าตัวระดับวงล่างแล้วสวนมือขึ้น แล้ววาด
มือออกข้างล าตัวดึงจีบขึ้นเป็นจีบคว่ าแขน
ตึงระดับไหล่ล าตัวเอียงซ้ายเท้าขวาวาง
หน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า แถวตอนลึก 
ฝั่งขวามือ ตัวรองเดินไปอยู่หลังนางอุสา 
กลุ่มท้าวบารส  
ศีรษะเอียงซ้าย มือท้ังสองข้างวาดมือเข้าหา
ล าตัวระดับวงล่างแล้วสวนมือขึ้น  แล้ ว    
วาดมือออกข้างล าตัวดึงจีบขึ้นเป็นจีบคว่ า
แขนตึงระดับไหล่ ล าตัวเอียงซ้าย เท้าขวา
วางหน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้าฝั่ง
ซ้ายมือ ตัวรองเดินไปอยู่หลังท้าวบารส                                                                           

 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

ดนตรี 

 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองข้างวาดมือเข้าหา
ล าตัวระดับวงล่างแล้วสวนมือขึ้น แล้ววาด
มือออกข้างล าตัวดึงจีบขึ้นเป็นจีบคว่ าแขน
ตึงระดับไหล่ล าตัวเอียงขวา เท้าซ้ายวาง
หน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                
กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวามือทั้งสองข้างวาดมือเข้าหา
ล าตัวระดับวงล่างแล้วสวนมือขึ้น แล้ววาด
มือออกข้างล าตัวดึงจีบขึ้นเป็นจีบคว่ าแขน
ตึงระดับไหล่ล าตัวเอียงขวา เท้าซ้ายวาง
หน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                           
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าฟ้อน (ต่อ)  

 

ล าดั
บท่ี 

บท
ร้อง 

รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าฟ้อน 

126 ดนตรี 
 

 

 

ปฏิบัติท่าต่อเนื่องหันทิศ 1 

กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือซ้ายเข้าหาล าตัวม้วนมือ
ปล่อยจีบวางมือที่แก้มซ้าย มือขวาวาดมือ
เข้าหาล าตัว จีบหงายที่ชายพก หันล าตัวทิศ 
2 ล าตัวเอียงซ้ายเดินไปทางซ้ายเดินไปเข้าคู่
กับฝ่ายชาย ยืนเป็นแถวเฉียง พอถึงท่ีเท้า
ซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                         
กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองข้างวาดมือขึ้น 

ปล่อยจีบตั้งวงระดับวงกลางหันล าตัวทิศ 4 
ล าตัวเอียงขวาเดินไปทางขวา เดินไปเข้าคู่
กับฝ่ายหญิง ยืนเป็นแถวเฉียงเท้าขวาวาง
หน้า เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

127 

 

 

 

 

 

ดนตรี 
  

ปฏิบัติท่าต่อเนื่อง 
กลุ่มนางอุสา 
ศีรษะเอียงขวา มือขวาวาดมือขึ้นม้วนมือ
ปล่อยจีบวางมือที่แก้มขวา มือซ้ายวาดมือ
ลงม้วนมือจีบหงายที่ชายพก หันล าตัวทิศ 4 
ล าตัวเอียงขวา กดไหล่ขวาเท้าขวาวางหน้า 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า                                                                                                         
กลุ่มท้าวบารส  

ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองข้างตั้งวงระดับ
วงกลางหันล าตัวทิศ 2 ล าตัวเอียงซ้าย   
เท้าซ้ายวางหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้น
เท้าฝ่ายชายเดินลงหลังฝ่ายหญิงเดินไป   
ฝั่งซ้าย เดินสลับไปซ้ายขวาเช่นนี้แล้วเดิน
เข้าเวทีไปเป็นการจบการแสง                                                                       



311 
 

สรุป 

     จากการที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน “การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมืองจากวรรณกรรมเรื่อง อุสา 
บารสในบริบทวัฒนธรรม” ผู้วิจัยได้วางกรอบการน าเสนอการแสดง โดยยึดท่าฟ้อนที่สื่อให้เห็นถึง
กระบวนการฟ้อนเกี้ยวและการเกี้ยวพาราสีของท้าวบารสกับนางอุสาในบทผญาที่ชัดเจน ส่วนการน า
อุปกรณ์มาประกอบการแสดงหรือเป็นสื่อการแสดง คือ กระทงหงส์และพวงมาลัย เพ่ือสื่อ ให้เห็น
รูปแบบการน าเสนอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนการออกแบบเครื่องแต่งกายต้องเน้นการแต่งกายแบบนาฏศิลป์
พ้ืนเมืองอีสาน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม การเปลี่ยนสีการแต่งกาย เช่น สีผ้า
สไบ แต่ยังคงเป็นการแต่งกายแบบนาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสาน การแสดงชุดนี้ใช้ผู้แสดงหญิงจ านวน 2-4 
คน นักแสดงผู้ชายจ านวน 2-4 คน จ านวนนักแสดงทั้ง 2 กลุ่มต้องมีจ านวนผู้แสดงเท่ากัน เพื่อการ
เข้าคู่ในการฟ้อนเกี้ยว  ทั้งนี้การเลือกจ านวนนักแสดงขึ้นอยู่กับขนาดเวทีการคัดเลือกนักแสดงจาก
รูปร่างหน้าตาที่ใกล้เคียงกันและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ  ส าหรับเครื่องดนตรีใช้ดนตรีจะใช้วง
โปงลาง เครื่องดนตรีของในวงโปงลางจะประกอบไปด้วย พิณ เป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ที่ใช้
ด าเนินท านองการเป็นผู้น าของเพลงเป็นพระเอกของวง ซึ่งพิณจะด าเนินลายหรือท านองแตกต่างจาก
เครื่องดนตรีอื่น คือการบรรเลงที่เน้นการบรรเลงแบบเก็บ ในการบรรเลงจะใช้ตัวโน้ตจ านวนมากกว่า
ปกติ   จึงท าให้พิณมีลีลา ลวดลาย ที่โดดเด่นกว่าเครื่องอ่ืนๆภายในวง เสียงพิณและการบรรเลงลาย
พิณให้อารมณ์กับผู้ฟังคือ ท าให้รู้สึกสนุก โหวดเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ในการบรรเลงเพลง
ร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆแล้ว โหวด จะเป็นเครื่องเกริ่นน า ในท านองเพลงที่เศร้า เพราะฉะนั้นโหวดจึง
ให้อารมณ์ อ่อนนุ่ม นุ่มนวล แคนเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ในการบรรเลงการเปิดวงหรือการ
บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น แคนจะด าเนินการบรรเลงเกริ่นก่อน พร้อมทั้งยังด าเนินทางเป็นเครื่อง
น า แคนเป็นเครื่องดนตรีที่ให้อารมณ์ ได้ทั้งสนุกและเศร้า สามารถท าได้ทั้งสองอย่าง และแคนเป็น
เครื่องที่เป่าคลอเสียงร้องได้ดีที่สุด ให้อารมณ์ได้หลากหลายอย่างทั้งอารมณ์เศร้าและสนุก โปงลาง  
เป็นเครื่องดนตรีที่เพิ่งมีมาไม่นาน ผู้สร้างโปงลางขึ้นคือ นายเปลื้อง ฉายรัศมี  แต่เดิมมีโน้ตเพียงแค่ โด 
เร มี ซอล ลา ปัจจุบันเพ่ิม ฟาและที โปงลางเป็นเครื่องดนตรีที่ให้อารมณ์สนุกสนาน พริ้ว ไหว และ
เสียงที่สั้นแต่ชัดเจน  กลองตึ้ง หรือ กลองร ามะนา เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้จังหวะที่
หนักแน่น   การตีกลองร ามะนา หรือ กลองตุ้มนั้น จะตีห่างๆ ไม่เหมือนเครื่องให้จังหวะทั่วไป และ
เป็นจังหวะที่สนุกสนาน ให้เสียงทุ้ม ฟังแล้วหนักแน่น สนุกสนาน  กลองหาง เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่
ใช้เป็นเครื่องให้จังหวะที่ส าคัญมาก เพราะการตีกลองหางนั้นจะต้องตีให้ถี่กว่ากลองร ามะนา หรือ
กลองตุ้ม โดยกลองหางจะมีลีลาเด็ดที่พลิ้วไหวมาก นั่นก็คือการโซโล่กลองหรือการรัวกลอง กลองหาง
จะให้อารมณ์สนุกสนาน ครึกครื้น ฉาบใหญ่เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ใช้เป็นจังหวะ แต่มีความแตกต่าง
จากเครื่องอ่ืนคือ ใช้ตีแค่เสียงเดียว หรือเปรียบเสมือนเป็นเครื่องบอกความช้าเร็วของเพลง ฉาบใหญ่
ให้อารมณ์ที่มั่นคง แต่ไร้ลีลาเพราะมีการตีแค่เสียงเดียวให้จังหวะช้าเร็วเท่านั้น   ฉาบเล็กเป็นเครื่อง
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ดนตรีอีสานที่ใช้เป็นเครื่องให้จังหวะเช่นกันกับ ฉาบ และฉิ่ง แตกต่างคือฉาบจะเพ่ิมลีลาให้น่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น ฉิ่งจะให้อารมณ์ที่มั่นคง แต่ไร้ความหนักแน่นเพราะขนาดของเครื่อง แต่ก็สามารถท าให้
สนุกสนานได้เพราะ มีลีลาของเครื่องดนตรีที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าฉาบ ซึ่งวงโปงลางเป็นลายดนตรีที่
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่คือ เพลงอุสา บารส โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช้า ปลานกลาง และเร็ว ช่วงที่  1 ใช้
ท านองลายเดินฟ้อน  ช่วงที่ 2 ใช้เสียงแคน ลายผญา ช่วงที่ 3 ใช้ลายเกี้ยวฮัก  การออกแบบแม่ท่า
ฟ้อนและกระบวนท่าฟ้อน ส่วนแม่ท่าฟ้อนและกระบวนท่าฟ้อนมีความหมายตรงกับบทผญา และแม่
ท่าที่สื่อความหมายถึงการฟ้อนเกี้ยว โดยใช้กระบวนการฟ้อนที่ไม่ซับซ้อนเพ่ือให้การแสดงไม่ดูสับสน
ตามท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบแม่ท่าฟ้อนและกระบวนท่าฟ้อนและมีแม่ท่าฟ้อนจ านวน 121 ท่า กระบวนท่า
ฟ้อน 127 ท่า โดยใช้เวลาในการแสดง 12 นาที การแสดงสามารถแสดงในงานทั่วไป การแปรแถว 
ได้แก่   แถวตอน แถวรูปตัววีคว่ า แถวตอนคู่ แถวเฉียง แถวปากพนัง การแปรขบวนในแถว ได้แก่ 
การเดินตามกัน การหมุนรอบตัวเอง การเดินสวนกัน การหันหน้าเข้าหากัน ก าหนดทิศทาง 4 ทิศทาง
ตามรูปแบบเวท ีท าให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงรูปแบบของการน าเสนอของการแสดงอย่างเข้าใจและสวยงาม  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

      
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. บอกความหมายของความเชื่อ 

 2. อธิบายและยกตัวอย่างความเชื่อด้านนาฏศิลป์ 
 3. บอกประวัติความเป็นมาของฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 

 5.  วิเคราะห์ท่าฟ้อน  ลักษณะของการใช้มือ  เท้า และลีลาของการฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 

 6.  อธิบายองค์ประกอบการฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา 

 7.  บอกโอกาสที่ใช้แสดงชุดฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสา  

 8.  การฟ้อนบารสเกี้ยวนางอุสามีคุณค่าต่อบริบททางสังคมอย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 
 

นาฏศิลป์อีสานในด้านการประกอบอบอาชีพ 
 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

   1. ความหมายของอาชีพ                                                                                                                                                           
2. สภาพสังคมชาวอีสาน              

 3. อาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญา                            
 4. การประกอบอาชีพชาวอีสาน                         
  4.1 การเลี้ยงสัตว๑ของชาวอีสาน                                                                                                                                
  4.2 อาชีพที่มาจากหัตถกรรม                                                                                                                               
 5. นาฏศิลป์กับการประกอบอาชีพในสังคม 

  5.1 ระบ าศิลปาชีพ          
 6. การฝึกทักษะเซิ้งต๎อนควาย                                                                                            
  6.1 ประวัติเซิ้งต๎อนควาย                                                            
  6.2  องค๑ประกอบเซิ้งต๎อนควาย        
  6.3  แมํทําเซิ้งต๎อนควาย       

  6.4 กระบวนทําเซิ้งต๎อนควาย 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม                                      
  หลังจากได๎ศึกษาบทเรียนนี้แล๎ว นักศึกษาสามารถ 

 1. มีความรู๎ความเข๎าใจสามารถอธิบายความหมายของอาชีพได๎ 
 2. เข๎าใจและอธิบายถึงสภาพสังคมของชาวอีสานได๎ 
 3. เข๎าใจและสามารถจ าแนกประเภทของอาชีพที่จากภูมิปัญญาได๎         
 4. เข๎าใจและสามารถอธิบายถึงการประกอบอาชีพของชาวอีสานได๎ 
 5. มีความรู๎ความเข๎าใจในระบ าศิลปาชีพได๎ 
 6. มีความรู๎และอธิบายถึงการฝึกทักษะเซิ้งต๎อนควายได๎ 
 7. สามารถปฏิบัติเซิ้งต๎อนควายได๎ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการสอนประจ าบท    
 วิธีสอน  

 1. วิธีสอบแบบบรรยาย Power Point 

 2. วิธีสอนแบบสาธิต 

 3. วิธีสอนแบบเน๎นการฝึกปฏิบัติ 
  กิจกรรมการสอนประจ าบท 

 1. นักศึกษารับฟังบรรยาย สรุปเนื้อหาสาระด๎วย Microsoft Power Point พร๎อมตอบค าถาม
ระหวํางการฟังบรรยายในหัวข๎อ ความหมายของอาชีพ สภาพสังคมชาวอีสาน  การประกอบอาชีพ 
ชาวอีสาน ระบ าศิลปาชีพ 

         2. นักศึกษาศึกษาเนื้อหา การประกอบอาชีพชาวอีสาน และน าเสนอด๎วย Microsoft 

Power Point 

         3. นักศึกษารํวมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับความหมายของอาชีพ สภาพสังคม
ชาวอีสาน การประกอบอาชีพชาวอีสาน ระบ าศิลปาชีพ         

 4. นักศึกษาชมวีดีทัศน๑เซิ้งต๎อนควายกับครูผู๎สอน          
 5. ผู๎สอนสาธิตปฏิบัติการเซิ้งต๎อนควาย         
 6. ผู๎สอนทดสอบการปฏิบัติเซิ้งต๎อนควายผู๎เรียนเป็นกลุํม         

 7. นักศึกษาตอบค าถามท๎ายบทเรียนแล๎วน าสํงภายในสัปดาห๑ถัดไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “นาฏศิลป์ในด๎านพิธีกรรม” 

 2. การน าเสนอด๎วย Microsoft  Power Point 

 3. วีดิทัศน๑เซิ้งต๎อนควาย 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมระหวํางการรับฟังบรรยายและรํวมกิจกรรมกลุํม 

 2. นักศึกษาสํงตัวแทนในกลุํมออกมาท ากิจกรรมตามผู๎สอน 

 3. การสอบปฏิบัติเซิ้งต๎อนควาย 

 4. จากการท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 4 

นาฏศิลป์อีสานกับการประกอบอาชีพ 

 

การด ารงชีวิตของมนุษย๑จ าเป็นต๎องอาศัยปัจจัยสี่เพ่ือความอยูํรอด ได๎แกํ อาหาร เครื่องนุํงหํม  
ที่อยูํอาศัย และยารักษาโรค  ซึ่งกํอนจะได๎ปัจจัยสี่มาใช๎ในการด ารงชีวิต มนุษย๑ต๎องแลกซื้อมาด๎วย
เงินตรา ดังนั้นมนุษย๑ จึงต๎องประกอบอาชีพเพ่ือหารายได๎มาเลี้ยงชีพ   

 

ความหมายของอาชีพ 
  

 เพ็ชรี รูปะวิเซตร๑ (2544: 1) ได๎ให๎ความหมายของอาชีพไว๎วํา งานหรือภาระหน๎าที่ที่มนุษย๑
ต๎องท าสม่ าเสมอหรือประจ า ด๎วยความถนัด ความสนใจ ความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ๑ หรือ           
การฝึกจนเชี่ยวชาญ โดยมีผลตอบแทนในรูปแบบตํางๆ ได๎แกํ ความพึงพอใจของบุคคลที่กระท า 
ความส าเร็จของตนเอง และองค๑กร หรือกลุํมหรือในรูปของการตอบแทน หรือแลกเปลี่ยนซึ่งกัน      
และกัน หรือการได๎รับยกยํองมีชื่อเสียงและเครือขํายเพ่ือนฝูงในสังคม 

  ชูชัย  สมิทธิไกร (2531: เว็บไซต๑) ได๎ให๎ความหมายของอาชีพวํา อาชีพ หมายถึง สิ่งที่บุคลากร
ท าเพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช๎ความรู๎ ทักษะและความสามารถของตน ที่ได๎รับจาการศึกษาและฝึกอบรม 
เชํน อาชีพแพทย๑ พยาบาล นักวิทยาศาสตร๑ ชํางไฟฟูา ชํางไม๎ เป็นต๎น อาชีพ คือ “ล าดับของต าแหนํงงาน
ซึ่งบุคคลด ารงอยูํภายในชีวิต 

สรุปได๎วํา อาชีพ หมายถึง  สิ่งที่มนุษย๑ท าสม่ าเสมอหรือท าอยูํเป็นประจ า จากความรู๎ความสามารถ 
จนเป็นที่พึงพอใจแกํองค๑กรและได๎คําตอบแทนเป็นสิ่งตอบแทน เพ่ือน ามาใช๎ในการด ารงชีวิต 

 

สภาพสังคมของชาวอีสาน 
 

สังคมชาวอีสานมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังที่ จารุวรรณ ธรรมวัตร (2530: 5) 
ได๎กลําวถึง สภาพสังคมของชาวอีสาน ไว๎วํา ชุมชนอีสานเป็นชุมชนที่มีความเจริญมาแล๎วในอดีต ลักษณะ
การรวมตัวของชุมชน เริ่มต๎นจากการรวมตัวเป็นชุมชนขนาดเล็กหรือหมูํบ๎าน (Village) แล๎วคํอยๆ ขยายตัว
เป็นชุมชนเมือง (Urban Society) แล๎วจึงรวมตัวกันเป็นนครรัฐ (City State) ตามล าดับ ลักษณะทาง
สังคมได๎รับการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามล าดับดังนี้ คือ สังคมการลําสัตว๑ (Hunter Society) และ
สังคมเกษตรกร (Again Society) สังคมการพานิชย๑และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Commerce and 
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Industrial) ทางด๎านโครงสร๎างของสังคม  ถึงแม๎จะมีลักษณะโครงสร๎างที่หลวม แตํยังแฝงไปด๎วยระเบียบ
แบบแผนและมีบรรทัดฐานของสังคมอยํางชัดเจน คือ  
 1. วิถีชีวิตประชา (Folkways) ประชาชนมีวิถีการด ารงชีวิตตามแบบแผนที่สังคมก าหนดขึ้น 

แบบงํายๆ คือ การปฏิบัติตามขนบธรรมประเพณี 
 2. กฏแหํงศีลธรรม (Mores) มีข๎อก าหนด ศีลธรรมจรรยาให๎ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ  

 3. กฏหมาย (Law) มีการก าหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ เพ่ืออยูํรํวมกันในสังคม หาก
ใครฝุาฝืนต๎องได๎รับโทษ ซึ่งชุมชนจะเป็นผู๎ก าหนด 

 กระบวนการทางสังคมของอีสานวํา คือ การอยูํรํวมกันเป็นครอบครัว เป็นหมูํบ๎าน เป็นเมือง
และประเทศชาติ ชาวอีสานมีทัศนะในการใช๎ชีวิตวําอยูํ เป็นหมูํดีกวําอยูํอยํางโดดเดี่ยว เพราะขีดจ ากัด
ทางกายภาพและภูมิปัญญา การชํวยคิด ชํวยกันท า การพ่ึงตนเอง และพ่ึงกันเองนําจะเป็นทางออก
ที่ดีที่สุด ท าอยํางไรการอยูํรํวมกันจึงจะเกิดประโยชน๑สูงสุด ผู๎ฉลาดจึงรํวมกันก าหนด ฮีตบ๎าน คองเมือง 
เชํน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ กฎหมายท๎องถิ่น วรรณกรรมค าสอน นิทาน บทเพลง และคติธรรม ซึ่งชาวบ๎าน
ได๎ยินได๎ฟังจาก ปูุยํา ตายาย พํอแมํ ผู๎อาวุโส พระภิกษุ เฒําจ้ า หมอธรรม และพราหมณ๑ประกอบ
พิธีกรรมประจ าหมูํบ๎าน กฎหมายการควบคุมสังคมทั้งโดยตรง โดยอ๎อมเหลํานี้ เกิดจากภูมิปัญญาของ
บรรพชน ความรู๎บางสํวนอาจไมํเหมาะสมกับสภาพสังคม จึงมีการเปลี่ยนแปลง แตํกระบวนการทาง
สังคมหลายสํวนสามารถใช๎ประโยชน๑ในสภาพปัจจุบัน     

 สรุปได๎วํา สภาพสังคมของชาวอีสานอยูํกันแบบชุมชนหมูํบ๎านแล๎วเปลี่ยนมาเป็นสังคมเมือง 
ยึดอาชีพเกษตรกรรมและการลําสัตว๑ มีการยึดถือปฏิบัติในขนบธรรมนียมประเพณี ใน ฮีตสิบสอง          
คองสิบสี่ เพ่ือการอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุข   
 

อาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญา  

       

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2541: 25-26) ได๎จ าแนกประเภทภูมิปัญญาไทย
ออกเป็น 11 ประเภท  ดังนี้           

 1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถผสมผสานองค๑ความรู๎ทักษะและเทคนิคด๎าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณคําดั้งเดิม ซึ่งสามารถพ่ึงพาตนเอง การแก๎ปัญหา
ด๎านการผลิตและรู๎จักปรับใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต๎น      

 2. สาขาอุสาหกรรมและหัตถกรรม (ด๎านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู๎จักประยุกต๑ 
ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือการบริโภคอยํางปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม  
อันเป็นกระบวนการให๎ชุมชนท๎องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได๎ ตลอดทั้งทั้งการผลิตและ        
การจ าหนํายผลผลิตทางหัตถกรรม เชํน การรวมกลุํมของโรงยางพารา กลุํมโรงสี กลุํมหัตถกรรม เป็นต๎น  
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 3. สาขาการแพทย๑แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษาสุขภาพ
ของของคนในชุมชน โดยเน๎นให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด๎านสุขภาพและอานามัยได๎  

 4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทั้งทางอนุรักษ๑ การพัฒนาและการใช๎ประโยชน๑จาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน       

 5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน ได๎แกํความสามารถด๎านการสะสมและบริหารกองทุนและ
สวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย๑เพ่ือสร๎างความมั่นคงให๎แกํชีวิต ความเป็นอยูํของ
สมาชิกในกลุํม   

 6. สาขาสวัสดิการ หมายถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ ในการประกันคุณภาพชีวิต
ของคน ให๎เกิดความม่ังคงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม     

 7. สาขาศิลปกรรม ได๎แกํ ความสามารถในการสร๎างสรรค๑ผลงานทางด๎านศิลปะสาขาตํางๆ 
เชํน จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต๎น    

 8. สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ การด าเนินงานด๎านตํางๆ 
ขององค๑กรชุมชน องค๑กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย ให๎สามารถพัฒนาและบริหารองค๑กรของตนเอง
ได๎ตามบทบาทหน๎าที่ขององค๑กร เชํน การจัดองค๑กรของกลุํมแมํบ๎าน ระบบผู๎เฒําผู๎แกํในชุมชน          
การจัดการศึกษาเรียนรู๎ เป็นต๎น  

 9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษา         
ทั้งภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช๎ภาษา ตลอดทั้งด๎านวรรณกรรมทุกประเภท  

 10. สาขาปรัชญา ศาสนา และประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต๑และปรับใช๎หลักธรรม
ค าสอนทางศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคําให๎เหมาะสมตํอการประพฤตปฏิบัติ 
ให๎บังเกิดผลดีตํอบุคคลและสิ่งแวดล๎อม เชํน การถํายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชปุา การประยุกต๑
ประเพณีบุญประทายข๎าว เป็นต๎น    

 11. ด๎านโภชนาการ หมายถึง ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ๑ และปรุงแตํงอาหาร
และยา ได๎เหมาะสมกับความต๎องการของรํางกายในสภาวการณ๑ตํางๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค๎าและ
บริการด๎วย 

 สรุปได๎วํา อาชีพจากภูมิปัญญาแบํงออกเป็น 11 ประเภท อาชีพแตํละประเภทมีลักษณะ 
เฉพาะชัดเจน  และได๎ใช๎ภูมิปัญญาในการใช๎เทคนิคตํางๆ สามารถเลือกสรรวิธีตํางๆมาประยุกต๑และ
ปรับใช๎ให๎เข๎ากับลักษณะของอาชีพแตํละประเภท 
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การประกอบอาชีพของชาวอีสาน 
  

 อาชีพเป็นบทบาทและหน๎าที่ที่ท าเพ่ือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ซึ่งนักวิชาการได๎กลําวถึง
อาชีพของชาวอีสาน ดังนี้ 
 อํูทอง  ประศาสน๑วินิจฉัย (2551: 284) กลําวถึงอาชีพของชาวอีสานไว๎วํา ถ๎าถามชาวอีสาน
ในอดีตท าอาชีพอะไรกันบ๎าง คงเป็นค าถามที่คนสํวนใหญํตอบได๎ยาก เพราะในส านึกของพวกเขา เขา
ก็เพียงแตํ “เฮ็ดอยูํเฮ็ดกิน” เทํานั้น คือ เพ่ือท านาเพ่ือปลูกเข๎าไว๎กิน ทอผ๎าเป็นเครื่องนุํงหํม จักสานไว๎
เป็นเครื่องใช๎ เลี้ยงสัตว๑ไว๎เพ่ือท างาน เป็นพาหนะหรือเป็นอาหาร ถึงจะมีการจับปลา เก็บของปุาหรือ
ลําสัตว๑บ๎าง แตํถ๎าจะบอกวําเขาเป็นชาวประมงหรือนายพรานก็คงไมํใชํ เพราะจุดประสงค๑ใหญํก็อยูํที่
หาอาหารมากินอีกเหมือนกัน  
 พรสวรรค๑  สุวรรณศรีย๑ (2553: 84) กลําวไว๎วํา สภาพภูมิประเทศของอีสานที่ราบสูง ประกอบด๎วย
ภูเขา ปุาไม๎ ที่ราบลุํม แมํน้ า ห๎วย หนองน้ า และบึง ภูมิอากาศอยูํในเขตมรสุม หรือร๎อนชื้นมี 3 ฤดู 
คือ ร๎อน ฝน และหนาว สํงผลตํอการท าการเกษตรอันเป็นหัวใจส าคัญของการด ารงชีวิต ซึ่งชาวอีสาน
ได๎ใช๎ภูมิปัญญาของตนเพ่ือท าเกษตรกรรมในด๎านๆ ให๎สอดคล๎องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศหรือ
ธรรมชาติ โดยผสมผสานกับคติความเชื่อทางศาสนา ผีบรรพบุรุษ ผีรุกขเทวดาอารักษ๑ ผีฟูา ผีปุา 
เป็นต๎น และชาวอีสานสํวนใหญํมักจะรวมกลุํมกันตั้งบ๎านเรือนอยูํบนโนนหรือที่สูง รอบๆ หมูํบ๎าน 
จะเป็นที่ราบลุํม หนองน้ าหรือใกล๎แมํน้ า และใกล๎ๆ หมูํบ๎านจะมีปุาละเมาะ ซึ่งสภาพแวดล๎อมดังกลําว
สามารถน ามาสร๎างประโยชน๑แกํชุมชน เชํน ที่ลุํมรอบๆ หมูํบ๎านใช๎เป็นที่ท านาหรือปลูกข๎าว ล าน้ าหรือ
หนองบึง ใช๎เป็นแหลํงน้ าบริโภคและประมงน้ าจืด  สํวนปุาใกล๎บ๎านใช๎เป็นที่เลี้ยงสัตว๑หลังการท านา 
และหาของปุาเพื่อยังชีพ กลําวได๎วํา การเกษตรของชาวอีสานในอดีตที่ส าคัญ คือ การท านา และ
การประมงน้ าจืด เมื่อหาอาหารจากแหลํงน้ าทั้งที่ใช๎บริโภคประจ าวัน และถนอมอาหารไว๎ส าหรับ
บริโภคในระยะยาว เชํน ท าปลาร๎า หรือปลาแดก ปลาส๎ม สํวนผักที่เก็บได๎ในปุา ตลอดจนของปุาตํางๆ 
เชํน เห็ด หนํอไม๎ ผักหวาน ก็สามารถหาได๎ไมํยาก ชาวอีสานในอดีตสํวนใหญํ ท าการเกษตรเพ่ือยังชีพ
หรือบริโภคในครัวเรือนเทํานั้น ซึ่งตํางจากปัจจุบันที่หลายสํวนท าเพ่ือการค๎าขาย เชํน ปลูกข๎าวหอมมะลิ  
มันส าปะหลัง ข๎าวโพด อ๎อย หรือแม๎แตํยางพารา (ในบางพ้ืนที่) จึงท าให๎มีวิถีชีวิตหรือความเป็นอยูํ
แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชํน เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข๎าว ชาวบ๎านก็จะชํวยกันทั้งหมูํบ๎าน จึงเรียกวํา 
“การลงแขก’ แตํปัจจุบัน ต๎องจ๎างหรือจํายคําแรงงาน เนื่องจากเป็นการค๎าขาย ดังนั้น จึงกลําวได๎วํา 
“การท านา” เป็นเกษตรกรรมที่ส าคัญที่สุดของชาวอีสาน ซึ่งจะเห็นได๎จาการก าหนดแนวปฏิบัติตาม        
“ฮีตสิบสอง” ในคติความเชื่อหรือโลกทัศน๑ที่กลําวมาแล๎ว               

อัครพล  สีหนาท (2553: 7-8) ได๎กลําวถึง การประกอบอาชีพของชาวอีสานวํา การประกอบอาชีพ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือการเพาะปลูก พืชที่ส าคัญ คือ ข๎าว มันส าปะหลัง ปอ ข๎าวโพด ภาคนี้     
มีพ้ืนที่ท านามากกวําภาคอ่ืน แตํผลิตผลท่ีได๎ต่ าเพราะการท านาสํวนใหญํอาศัยน้ าฝนซึ่งไมํคํอยแนํนอน 
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บางปีมีน้ ามาก บางปีมีน้ าน๎อย ภาคนี้พอถึงฤดูแล๎งน้ าในน้ าล าธารจะเหือดแห๎งไปเสียสํวนใหญํ ถึงฤดูฝน
ประชาชนก็ไมํได๎เตรียม การเก็บกักน้ าฝนไว๎ใช๎ให๎เป็นที่แพรํหลายกัน เว๎นแตํเก็บน้ าฝนไว๎ดื่มกินเทํานั้น 
การขาดแคลนน้ าในภาคนี้ ท าให๎ไมํคํอยมีการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข๎าวแล๎ว ท าให๎ผลผลิตมีน๎อย เป็น
เหตุให๎ประชากรในภูมิภาคนี้ มีความยากจนเป็นสํวนมาก ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรท าให๎เกิด
โครงการน้ าพระทัยจากในหลวงหรือรู๎จักกันในนาม โครงการอีสานเขียว ความมุํงหมายของโครงการนี้
เพ่ือหวังจะยกระดับความเป็นอยูํของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให๎ดีขึ้น โดยการหาและ
สร๎างแหลํงน้ าปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ ปรับปรุงด๎านสุขภาพอนามัย สิ่งส าคัญที่ควรพิจารณาคือ
พ้ืนที่ของภาคตะวันนออกเฉียงเหนือหลายแหํงไมํเหมาะส าหรับการปลูกข๎าว  เพราะข๎าวต๎องการน้ ามาก 
แตํเหมาะส าหรับการเลี้ยงสัตว๑โดยเฉพาะการเลี้ยงวัว แตํการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย โดยการปลูกหญ๎าให๎
เป็นอาหารสัตว๑นั้นท ากันไมํคํอยแพรํหลายในภาคนี้ การเลี้ยงสัตว๑จึงไมํคํอยได๎ผล ส าหรับงานฝีมือ เชํน 
การทอผ๎าไหมและการจักสานในภาคนี้ท ากันได๎ดีมีฝีมือประณีต แตํการท าลักษณะที่เป็นกิจการใหญํโต
ท าครั้งละมากๆ เพ่ือการค๎ายังไมํเป็นที่นิยมกันในหมูํประชาชน เนื่องจากความขัดสนในพื้นที่ในภาคนี้             
จึงได๎ดิ้นรนไปหางานท ากันในภาคอื่น สํวนมากไปในลักษณะการบุกเบิกที ่ท ากินใหมํ เรียกวํา        
“หานาดี” ในภายหลังการหานาดีก็ท าได๎ยาก เพราะไมํมีพ้ืนที่ที่จะบุกเบิกใหมํ สํวนใหญํจึงไปท างาน
รับจ๎างที่ตํางๆ และไปกันถึงตํางประเทศ เชํน ประเทศสิงคโปร๑ บรูไน และในประเทศเขตทะเลทราย
ตะวันออกกลาง ปัญหาของภูมิภาคนี้คือการหาหนทางปรับปรุงสิ่งที่มีอยูํในภูมิภาค สร๎างอาชีพใหมํๆ         
ให๎เข๎ากับสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว๑และการตั้งโรงงานที่รองรับผลผิต 
เหลํานี้ สามารถแก๎ไขปัญหาในภูมิภาคนี้ได๎มาก          
       

การประกอบอาชีพของชาวอีสานนอกจากที่กลําวมาแล๎ว ดังนี้ 
       1. การเลี้ยงสัตว์                              
  ชาวอีสานนอกจากจะประกอบอาชีพการเกษตรกรรมแล๎ว ยังมีการเลี้ยงสัตว๑ที่ชาวอีสาน
ยังคงประกอบเป็นอาชีพควบคูํกับการท าเกษตรกรรม เชํนการเลี้ยงวัว การเลี้ยงควาย ที่เป็นวิถีชีวิต
ของชาวอีสาน  เห็นได๎จาก เอ่ียม ทองดี (2540: 10-12) ได๎กลําวไว๎วํา วิถีชีวิตของควายและชาวนาใน
ปัจจุบันได๎เปลี่ยนแปลงไป  สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมพ้ืนฐานที่เป็นเครื่องรับรองงาน 
กลําวคือ ชาวนาได๎รับวัฒนธรรมสมัยใหมํมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แทนวัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน   
ที่เป็นมาแตํเดิม ท าหน๎าที่การงานของควายได๎ถูกแทนที่ด๎วยเครื่องมือเครื่องใช๎สมัยใหมํเป็นจ านวนมาก 
และชาวนาก็พอใจที่จะรับสิ่งเหลํานี้มาใช๎แทนที่ควาย  จนดูเหมือนวําได๎กลายเป็นคํานิยมใหมํ ที่ไมํเพียงแตํ
จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเครื่องมือเครื่องใช๎อยํางเดียว ทวําจิตวิญญาณหรือความรู๎สึกของชาวนาที่เกี่ยวกับ
ควายและการท านาแบบพ้ืนบ๎านได๎เปลี่ยนไปด๎วย กํอนที่ควายจะสูญสิ้นไปตามภาวการณ๑เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น หรือกํอนที่ชาวนาจะมีเครื่องมือใช๎วิธีการและความรู๎เกี่ยวกับการท านาแบบสมัยใหมํ เชํน 
รถไถเดินตาม รถอีแต๐น รถแทรกเตอร๑ เครื่องนวดข๎าว ปุ๋ยเคมี เครื่องสูบน้ า รถเกี่ยวข๎าวมาใช๎แทนที่ควาย
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อยํางสะดวกสบายจนกลายเป็นสัญลักษณ๑ใหมํของชาวนาในปัจจุบัน มีควายนับจ านวนล๎านๆ ตัว     
ได๎อุทิศหยาดเหงื่อ แรงงาน เนื้อหนัง เขา กระดูกสร๎างรากฐานความเจริญรุํงเรืองให๎เกิดขึ้นบนแผํนดิน
แหํงนี้มาแล๎วนับเป็นพันๆ ปี เริ่มต๎นจากควายซึ่งเดิมเป็นสัตว๑ปุาเลือดอํุน เลี้ยงลูกด๎วยนมชนิดหนึ่ง    
ในตระกูล Bovidae ถูกชาวนาน ามาเลี้ยงไว๎ใช๎แรงงานเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5,000 ปี มาแล๎ว เนื่องจาก
ชาวนาพบวํา ควายปุาสามารถชํวยเตรียมดินเพาะปลูกข๎าวกล๎าได๎  จึงจับเลี้ยงไว๎จนควายกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นประการหนึ่งในชีวิตชาวนา 
 ควายได๎อ านวยความสะดวกประโยชน๑ชาวนาเป็นอยํางมาก โดยตลอดระยะเวลาที่ผํานมา 
ควายได๎ชํวยเหลือชาวนาด๎านตํางๆ เชํน ชํวยให๎แรงงานในไรํนา ชํวยให๎ประหยัดคําใช๎จํายในการท านา
ชํวยขัดเกลาจิตใจอํอนโยน  ชํวยให๎ปุ๋ยและให๎ประโยชน๑ด๎านอื่นๆ อีกหลายอยําง จนกลําวได๎วํา ควาย 
ได๎กลายเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการสร๎างความเป็นปึกแผํนมั่นคงแกํชาวนาและสังคมในภูมิภาคนี้ตลอด
ยุคสมัยที่ผํานมา พ้ืนฐานส าคัญ ที่ร๎อยรัดความผูกพันระหวํางควายกับชาวนา จนท าให๎ควายกลายเป็น
สัตว๑ที่มีศักดิ์ศรี ได๎รับการปฏิบัติอยํางดีจากชาวนาและท าให๎ชาวนาถือวําควาย นอกเหนือจากเป็นเพ่ือน
เกิดแกํเจ็บตายแล๎ว ควายยังเป็นสัตว๑ที่มีบุญคุณอยํางหาที่สุดมิได๎นั่นคือ วัฒนธรรมพ้ืนบ๎านแบบตะวันออก
ที่ตั้งอยูํบนฐานของระบบจิตใจ ค านึงถึงคุณธรรมศีลธรรมและน้ าใจเป็นส าคัญ เป็นเหตุให๎ควายได๎รํวม
สร๎างสรรค๑สังคมชาวนาด๎านอื่นๆให๎เจริญงอกงามสืบเนื่องตํอมา 

 สรุปได๎วํา ในสมัยกํอนการเลี้ยงสัตว๑ของชาวอีสานเลี้ยงเพื่อชํวยท าการเกษตรกรรม แตํ
ภายหลังชาวอีสานได๎ปรับเปลี่ยนจากการใช๎ควายในการชํวยท าการเกษตรได๎เปลี่ยนเป็นเครื่องจักรกล 
เชํน รถไถ รถอีแต๐น  รถเกี่ยวข๎าว เนื่องจากการใช๎เครื่องจักรกลชํวยการท าการเกษตรกรรมสามารถ
ท างานได๎อยํางรวดเร็วขึ้น เป็นการประหยัดเวลา แตํอาจจะสิ้นเปลืองคําใช๎จํายมากขึ้น ในปัจจุบัน
ควายหรือสัตว๑ที่เลี้ยงไว๎ใช๎งานเพ่ือการเกษตรกรรมของชาวอีสานเหลือน๎อยมาก การเลี้ยงในปัจจุบัน
ที่ยังมีอยูํคือเป็นการเลี้ยงเพ่ือขายมากกวําเพ่ือท าการเกษตร 

 

        2. อาชีพหัตถกรรม 

              การด ารงชีวิตของมนุษย๑ต๎องอาศัยเครื่องใช๎ตํางๆ โดยเครื่องใช๎ตํางๆ มาจากจากงาน
ศิลปหัตถกรรม  และงานหัตถกรรมมีคุณคําทางด๎านประโยชน๑ใช๎สอย คุณคําด๎านความเชื่อ คํานิยม 
คุณคําด๎านประวัติศาสตร๑  คุณคําด๎านความเป็นเอกลักษณ๑ของสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้  งาน
หัตถกรรมนอกจากจะใช๎ประโยชน๑ในด๎านการด ารงชีวิตแล๎ว ยังชํวยสํงเสริมรายได๎จากการค๎าขาย เชํน
ของที่ระลึกในท๎องถิ่นอีกด๎วย นวลลออ  ทินานนท๑  (2544: 7) กลําวถึง ลักษณะงานหัตถกรรมพ้ืนบ๎าน
ในประเทศ ไว๎ดังนี้  

 2.1 เป็นงานที่ท าอยูํภายในอาคาร แตํอยูํใกล๎บ๎านและอาคารไมํลักษณะที่เรียกได๎วํา
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม         
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 2.2 สํวนใหญํเป็นงานที่ใช๎เวลาวํางจากการประกอบอาชีพหลักโดยหวังผลประโยชน๑ เพ่ือ
น ามาสํวนที่เกินความต๎องการขยายเพื่อหารายได๎พิเศษส าหรับครอบครัว    

 2.3 ใช๎แรงงานของตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว  

 2.4 วัตถุดิบที่ใช๎มักเป็นสิ่งที่ท่ีหาได๎หรือผลิตขึ้นเองในภูมิล าเนานั้นๆ  

 2.5 กรรมวิธีการผลิตมักเป็นดั้งเดิมล๎าสมัย ใช๎แรงงานหรือฝีมือมนุษย๑เป็นส าคัญ มักไมํใช๎
เครื่องจักรกล เครื่องทุํนแรงทันสมัย          

 สรุปได๎วํา ลักษณะงานหัตถกรรมพ้ืนบ๎านเป็นงานที่ใช๎ชํวงเวลาวํางจากการประกอบอาชีพ
หลัก เพ่ือเป็นการสร๎างรายได๎เสริมให๎แกํครอบครัว งานหัตถกรรมเป็นงานที่ใช๎ฝีมือไมํใช๎เครื่องจักรกล
ในการผลิต และใช๎วัสดุที่หาได๎ในภูมิล าเนา เชํน ไม๎ไผํที่น ามาจักสาน เป็นต๎น  

  งานหัตถกรรมพ้ืนบ๎านสามารถจ าแนกประเภทได๎ดังที่ วิบูลย๑  ลี้สุวรรณ (2532: 181-185) 
ได๎จ าแนกไว๎ดังนี้ 
 1.  เครื่องปั้นดินเผา ได๎แกํ ภาชนะเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน ทั้งที่เป็นดินเผาธรรมดา 
และที่เป็นดินเผาเคลือบ เชํน โอํง กระถาง จาน ชาม ไห ครก เป็นต๎น     

 2.  การทอผ๎าและการเย็บปักถักร๎อย ได๎แกํ การทอผ๎าในท๎องถิ่นตํางๆ รวมถึงการเย็บปัก
ถักร๎อยเพ่ือการตกแตํงด๎วย  เชํน การทอยกดอก  การทอจก การประดับตกแตํง  ด๎วยลุกปัดและ
กระจก เป็นต๎น 

        3.  การแกะสลัก ได๎แกํ การแกะสลักเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ วัสดุตํางๆ เชํน          
การท าครกหิน การแกะสลักไม๎ส าหรับเครื่องเรือน การแกะสลักไม๎ส าหรับรูปเคารพ การแกะสลัก         
ตัวหนังตะลุง การแกสลักงาช๎าง เป็นต๎น        

 4.  หัตถกรรมโลหะ ได๎แกํ งานหัตถกรรมชนิดตํางๆตั้งแตํการท าเครื่องประดับตกแตํง 
เชํน การปั้นหลํอรูปเคารพ การท ามีดอรัญญิก การท าบาตร การท าเครื่องถมเป็นต๎น   

 5.   เครื่องจักสาน ได๎แกํ งานหัตถกรรมพ้ืนบ๎านที่ท าขึ้นด๎วยวิธีการ จัก สาน และถัก  
โดยใช๎วัสดุจากธรรมชาติชนิดตํางๆ เชํน ไม๎ไผํ หวาย กระจูด ใบล าเจียก ใบเตย ยํานลิเภา เป็นต๎น 

 6.   การกํอสร๎าง ได๎แกํ งานสถาปัตยกรรมพ้ืนบ๎านทั่วไป ตั้งแตํการสร๎าง อาคาร
บ๎านเรือนเพิงพักชั่วคราว ตลอดจนอาคารที่เกี่ยวข๎องกับศาสนา เชํน เรือนเครื่องสับ เรือนเครื่อง            
ผูกเรือเสาลอย เพิง กระทํอม หน า โบสถ๑ วิหาร สถูปเจดีย๑ เป็นต๎น     

 7.   ภาพเขียน ได๎แกํ งานจิตรกรรมผนังโบสถ๑ วิหาร การตกแตํง เรือกอ และการตกแตํง
เกวียน เป็นต๎น 

 8.   การปั้นรูปและลวดลายประดับ ได๎แกํ งานประติมากรรมและการปั้นลวดลายประดับ
อาคารตํางๆ เชํน การปั้นตุ๏กตาเด็กเลํน ตุ๏กตาเสียกบาล การปั้นลวดลายประดับ โบสถ๑วิหาร สถูปเจดีย๑
ตํางๆ เป็นต๎น 
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 9.  การท าเครื่องกระดาษ ได๎แกํ การท ากระดาษพ้ืนบ๎าน เชํน การท ากระดาษสา การท า
กระดาษขํอย การท ากระดาษส าหรับใช๎ตกแตํงในงานเทศกาลตํางๆ เป็นต๎น    

 10. ประเภทเบ็ดเตล็ด เป็นงานหัตถกรรมพ้ืนบ๎านที่ไมํอาจเข๎าเป็นประเภทใดได๎แนํนอน 
และไมํมีใครท าแพรํหลายไมํเป็นที่รู๎จักมากนัก เชํน การจัดดอกไม๎ การแกะสลักผลไม๎ การแทงหยวก 
การท าหุํนกระดาษส าหรับใช๎ตกแตํงในงานเทศกาลตํางๆ เป็นต๎น 

 สรุปได๎วํา ประเภทของงานหัตถกรรมจ าแนกตามลักษณะของวัสดุที่น ามาผลิต และการใช๎งาน               
ก็แตกตํางกันไปของแตํละประเภท งานหัตถกรรมเป็นงานที่มาจากการสร๎างสรรค๑ซึ่งสร๎างจากงาน
ฝีมือที่ต๎องอาศัยความละเอียดและความใสํใจ และถือได๎วําเป็นงานที่เกิดจากภูมิปัญญา 
 

นาฏศิลป์กับการประกอบอาชีพในสังคมอีสาน 
 

 การประกอบอาชีพของชาวอีสานมีหลากหลายอาชีพ เชํน ด๎านการเกษตร ด๎านการเลี้ยงสัตว๑ 
ด๎านหัตถกรรม ซึ่งการประกอบอาชีพมีความส าคัญตํอการด ารงชีวิตของชาวอีสาน เพ่ือสะท๎อนให๎เห็น
ขั้นตอนในการประกอบอาชีพ รวมถึงวิถีการด ารงชีวิตของชาวท๎องถิ่นอีสาน และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม
ในท๎องถิ่นอีสาน จึงได๎มีการน าการประกอบอาชีพตํางๆ มาสร๎างสรรค๑เป็นชุดฟูอน และเรียกการประกอบ
อาชีพในชุดการแสดงวํา ระบ าศิลปาชีพ 
 

ระบ าศิลปาชีพ          
มนุษย๑ประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีวิตและความอยูํรอด อาชีพมีหลายประเภทมีลักษณะหน๎าที่

แตกตํางกันไป แตํอาชีพทุกอาชีพยํอมพ่ึงพาอาศัยกัน หรือเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ อาชีพยังสามารถ
น ามาเกี่ยวข๎องกับศิลปะการแสดงได๎อีกด๎วย ดังที่ สุรพล  วิรุฬรักษ๑ (2549: 332) กลําววํา ระบ าศีลปาชีพ 
คือ ระบ าที่ประดิษฐ๑ขึ้นโดยทําทางและกระบวนการในการประกอบอาชีพตํางๆ ทางหัตถกรรม และ
เกษตรกรรมในท๎องถิ่น แล๎วน ามาปรับปรุงทําทางด๎วยวิธีการทางนาฏยศิลป์ให๎เกิดเป็นระบ าที่สะท๎อน
วิถีชีวิต และการท างานท๎องถิ่นนั้นๆ จากการที่ สุรพล  วิรุฬรักษ๑  ได๎กลําวมาแล๎ว ผู๎สร๎างสรรค๑หรือ  
นักนาฏยประดิษฐ๑ได๎สร๎างสรรค๑การแสดงที่เป็นระบ าศิลปาชีพ เชํน  

 

 1.  ระบ าต าครกข้าวเม้าสากหม่ิง       

  ชื่อ ระบ าต าครกข๎าวเม๎าสากหมิ่ง   
  ประเภท ศิลปาชีพ มีความยาว 7 นาที                                                                                   
  ประดิษฐ๑โดย พงศกร  ทิพยะสุขศรี   วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา     

  ปีที่ประดิษฐ๑  2540                                                                                                             
  วัตถุประสงค๑ อนุรักษ๑เผยแพรํประเพณีต าข๎าวเมําของจังหวัดนครราชสีมาให๎เป็น            

ที่รู๎จักแพรํหลาย                                                                                                 
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  เนื้อหา กระบวนการต าข๎าวเมําของชายหนุํม หญิงสาว ที่ใช๎กระบวนการ
ดังกลําว เรียนรู๎นิสัยใจคอและเกี้ยวพาราสีกัน                                                   

   ผู๎ประพันธ๑บท ติยาพรรณ  ประพันธ๑วิทยา   วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา                                   
  วงดนตรี บรรเลงด๎วยวงมโหรีพ้ืนบ๎านโคราช                                                                

  เพลง พมําแหํกระจาด  หงส๑ทอง  ลมโรยโชยมา  น้ าตกไทรโยค  เจ๎าเงาะ                     
ยามเย็น  สโลว๑บิดัง  เธอจ๏ะเธอจ๐า  เมขลาลํอแก๎ว                                              

  ผู๎ประพันธ๑ท านอง เป็นท านองเพลงของเกําของจังหวัดนครราชสีมา                                                
  ผู๎แสดง  ผู๎แสดงชายหญิง  14 คน                                                                           

  การแตํงกาย  แตํงกายตามแบบพ้ืนเมือง 
                        ชาย : นุํงโจงกระเบนผ๎าหางกระรอก  สวมเสื้อคอพวงมาลัย  
                                        ผ๎าขาวม๎าคาดพุง  ข๎อมือผูกผ๎าปูอ 

                              หญิง  :  นุํงโจงกระเบน  หํมผ๎าแถบรัดอก 

  อุปกรณ๑การแสดง สากหมิ่ง 2 คูํ ครกข๎าวเมํา 2 ลูก หม๎อดินดํานเกรียน                                
และก๎านกล๎วยส าหรับคั่วข๎าวเมํา  2 ชุด  กระบุง  2 ใบ 

  การแสดง ผู๎แสดงร าตามกระบวนทําที่ประดิษฐ๑ไว๎เข๎ากับ  ท านองเพลง                             
และการแปรแถว ไปจนจบกระบวนร า 

 

 2. เซิ้งสาวย้อต่ าสาด 

  ชื่อ เซิ้งสาวย๎อต่ าสาด 

  ประเภท ศิลปาชีพ 

  ความยาว 7 นาท ี

  ผู๎ประดิษฐ๑ ภาควิชานาฏศิลป์  สถาบันราชภัฏสกลนคร 

  ปีที่ประดิษฐ๑ - 

  วัตถุประสงค๑         อนุรักษ๑และเพยแพรํการทอสื่อของชนชาวย๎อ จังหวัดสกลนคร 

  เนื้อหา แสดงขั้นตอนการทอเสื่อ (ต่ าสาด) ของชนชาวย๎อ 

  ผู๎ประพันธ๑บท ไมํมีบทร๎อง 
  วงดนตรี วงดนตรีพื้นเมืองอีสาน 

  เพลง ตังหวาย  เต๎ยหัวโนนตาล 

  ผู๎ประพันธ๑ท านอง เป็นท านองเพลงของเกํา 
  ผู๎แสดง ผู๎หญิง 6 คนข้ึนไป 
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  การแตํงกาย มวยเกล๎ากลางกระหมํอม  ผ๎าขาวม๎ารัดอก  ผ๎าซิ่น   
                                    ดอกไม๎ทัด สร๎อยคอ ตํางหู เข็มขัด 

  อุปกรณ๑การแสดง - 

  การแสดง เริ่มจากการชวนกันออกไปหาต๎นกกหรือต๎นผือ จากนั้นก็จะแบกกก
กลับบ๎าน   
                                     น ากกมาแยก ตากกกที่ได๎ให๎แห๎งแล๎วน าไปย๎อมสี ขั้นสุดท๎ายคือการ
ทอกก 

   เป็นผืนแล๎วเย็บริม 

 

 3. เซิ้งกบ 

  ชื่อ เซิ้งกบ 

  ประเภท ศิลปาชีพ 

  ความยาว 7 นาท ี

  ผู๎ประดิษฐ๑ ภาควิชานาฏศิลป์  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

  ปีที่ประดิษฐ๑ - 

  วัตถุประสงค๑ สะท๎อนวิถีชีวิตการหากบของชาวภาคอีสาน 

  เนื้อหา แสดงวิธีการหากบของชาวภาคอีสานในฤดูฝนที่มีกบเป็นจ านวนมาก 

                                   ตามบริเวณท๎องนา 
  ผู๎ประพันธ๑บท ไมํมีบทร๎อง 
  วงดนตรี วงดนตรีพื้นเมืองอีสาน 

  เพลง เซิ้ง 
  ผู๎ประพันธ๑ท านอง เป็นท านองเพลงของเกํา 
  ผู๎แสดง ชาย : ผู๎หญิง  ตามจ านวนคูํ 
  การแตํงกาย ชาย :  เสื้อคอกลมแขนสั้น กางเกงขาสามสํวน  ผ๎าโพกศีรษะ ผ๎ารัดเอว 
                                    หญิง :  สยามผม  เสื้อแขนกระบอก  ผ๎าซิ่น งอบ 

  อุปกรณ๑การแสดง ตะเกียง  ไม๎ตีกบ  งอบ 

  การแสดง ผู๎แสดงออกมาร าทําหากบในท๎องนา ตามที่ประดิษฐ๑ไว๎ ประกอบ
ท านองดนตรี และการแปรแถว 
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การฝึกทักษะเซิ้งต้อนควาย 

     1. ประวัติเซิ้งต้อนควาย        

   เซิ้งต๎อนควายเป็นผลงานสร๎างสรรค๑ของ นางสาวทิพย๑พิมาย ทองชมพู นักศึกษา
กลุํมสาขาวิชา ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการสอบ
พิพิธทัศนา นาฏยกร ในปี พ.ศ. 2549 ผู๎สร๎างสรรค๑ผลงานได๎สร๎างสรรค๑ผลงานการแสดงชุดเซิ้งต๎อน
ควาย เพ่ือน าเสนอในรูปแบบ การแสดง นาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสาน โดยการแสดงสื่อถึงการเลี้ยงควาย
ของชาวอีสาน  
 2. องค์ประกอบการแสดง                                                                                             
  การเซิ้งต๎อนควายมีองค๑ประกอบ ดังนี้           
  2.1 เครื่องดนตรีที่ใช๎ประกอบการแสดง   

   เครื่องดนตรีที่ใช๎บรรเลงประกอบการแสดง ใช๎วงดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน คือ วงโปงลาง 
ซึ่งประกอบด๎วย พิณ โหวต แคน โปงลาง กลองตึ้ง กลองยาว ฉาบ และฉิ่ง ดังภาพประกอบ 
 

 
           พิณ 

 
            โหวต 

 
          แคน 

 
               โปงลาง 

 
          กลองตึ้ง 

 
           กลองยาว 

 
              ฉาบ 

 
 
 
 
 
             ฉิ่ง 

 

ภาพที่ 4.1 เครื่องดนตรีที่ใช๎ประกอบการแสดงฟูอนบายศรีสูํขวัญ 
(ท่ีมา: เนตรณภิส พัชรภิญโญภาคย๑) 

 

  เครื่องดนตรีที่ใช๎ประกอบการฟูอนบายศรีสูํขวัญ มีรายละเอียด ตามที่นริศรา ศรีสุพล
(2558: 90) ได๎อธิบายเครื่องดนตรีไว๎ ดังนี้  

    พิณ เป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ที่ใช๎ด าเนินท านองการเป็นผู๎น าของเพลง
เป็นพระเอกของวง ซึ่งพิณจะด าเนินลายหรือท านองแตกตํางจากเครื่องดนตรีอ่ืน คือการบรรเลงที่เน๎น
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การบรรเลงแบบเก็บ ในการบรรเลงจะใช๎ตัวโน๎ตจ านวนมากกวําปกติ   จึงท าให๎พิณมีลีลา ลวดลาย ที่
โดดเดํนกวําเครื่องอ่ืนๆภายในวง เสียงพิณและการบรรเลงลายพิณให๎อารมณ๑กับผู๎ฟังคือ ท าให๎รู๎สึก
สนุก โหวดเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ในการบรรเลงเพลงรํวมกับเครื่องดนตรีอื่นๆแล๎ว  

    โหวด จะเป็นเครื่องเกริ่นน า ในท านองเพลงที่เศร๎า เพราะฉะนั้นโหวดจึงให๎
อารมณ๑ อํอนนุํม นุํมนวล แคนเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ในการบรรเลงการเปิดวงหรือการ
บรรเลงรํวมกับเครื่องดนตรีอื่น แคนจะด าเนินการบรรเลงเกริ่นกํอน พร๎อมทั้งยังด าเนินทางเป็นเครื่อง
น า แคนเป็นเครื่องดนตรีที่ให๎อารมณ๑ ได๎ทั้งสนุกและเศร๎า สามารถท าได๎ทั้งสองอยําง และแคนเป็น
เครื่องที่เปุาคลอเสียงร๎องได๎ดีที่สุด ให๎อารมณ๑ได๎หลากหลายอยํางทั้งอารมณ๑เศร๎าและสนุก  
      โปงลาง  เป็นเครื่องดนตรีที่เพ่ิงมีมาไมํนาน ผู๎สร๎างโปงลางขึ้นคือ นายเปลื้อง 
ฉายรัศมี  แตํเดิมมีโน๎ตเพียงแคํ โด เร มี ซอล ลา ปัจจุบันเพ่ิม ฟาและที โปงลางเป็นเครื่องดนตรีที่ให๎
อารมณ๑สนุกสนาน พริ้วไหว และเสียงที่สั้นแตํชัดเจน       

   กลองตึ้ง หรือ กลองร ามะนา เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ถูกสร๎างขึ้นเพ่ือให๎จังหวะที่
หนักแนํน   การตีกลองร ามะนา หรือ กลองตุ๎มนั้น จะตีหํางๆ ไมํเหมือนเครื่องให๎จังหวะทั่วไป และ
เป็นจังหวะที่สนุกสนาน ให๎เสียงทุ๎ม ฟังแล๎วหนักแนํน สนุกสนาน      

   กลองหาง เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ใช๎เป็นเครื่องให๎จังหวะที่ส าคัญมาก เพราะการตี
กลองหางนั้นจะต๎องตีให๎ถี่กวํากลองร ามะนา หรือกลองตุ๎ม โดยกลองหางจะมีลีลาเด็ดที่พลิ้วไหวมาก 
นั่นก็คือการโซโลํกลองหรือการรัวกลอง กลองหางจะให๎อารมณ๑สนุกสนาน ครึกครื้น ฉาบใหญํเป็น
เครื่องดนตรีอีสานที่ใช๎เป็นจังหวะ แตํมีความแตกตํางจากเครื่องอ่ืนคือ ใช๎ตีแคํเสียงเดียว หรือ
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องบอกความช๎าเร็วของเพลง ฉาบใหญํให๎อารมณ๑ที่มั่นคง แตํไร๎ลีลาเพราะมีการ
ตีแคํเสียงเดียวให๎จังหวะช๎าเร็วเทํานั้น  ฉาบเล็กเป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ใช๎เป็นเครื่องให๎จังหวะเชํนกัน
กับฉาบ และฉ่ิง แตกตํางคือฉาบจะเพ่ิมลีลาให๎นําสนใจมากยิ่งขึ้น ฉิ่งจะให๎อารมณ๑ที่มั่นคง แตํไร๎ความ
หนักแนํนเพราะขนาดของเครื่อง แตํก็สามารถท าให๎สนุกสนานได๎เพราะ มีลีลาของเครื่องดนตรีที่เพ่ิม
มากขึ้นกวําฉาบ 

 2.2 นักแสดง  
                  ใช๎ผู๎หญิงในการแสดงจ านวน 4-6 คน ผู๎ชาย 1 คน 

 2.3 โอกาสที่ใช๎แสดง                                                                                                            
  ใช๎แสดงในงานรื่นเริงและงานเบ็ดเตล็ดทั่วไป                                             
 2.4 การแตํงกาย ทรงผมและการแตํงหน๎า 
  2.4.1 การแตํงกายนักแสดงแสดงหญิง จะต๎องใช๎ผ๎าพ้ืนบ๎านอีสานโดยสวมเสื้อแขน
กระบอก ผ๎าถุงนุํงคลุมเขํา ใสํเสื้อไว๎ในผ๎าถุงและผ๎าคาดเอวทับ และมีผ๎าขาวม๎ามัดด๎านข๎างให๎เป็นหํอข๎าว 
ใสํตํางหูเงิน สร๎อยเงิน โดยการแตํงกายสามารถปรับเปลี่ยนสีเสื้อและผ๎าถุงได๎แตํควรเป็นลักษณะสีที่ไมํ
ฉูดฉาดมากนัก  
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ภาพที่ 4.2 การแตํงกายประกอบเซิ้งต๎อนควาย 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 หํอข๎าวประกอบการแตํงกาย 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
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 2.4.2 ทรงผมและการแตํงหน๎าของนักแสดงหญิง ทรงผมรวบตึงแล๎วติดโก๏ะผมแล๎ว
ทัดดอกไม๎ด๎านซ๎าย สามารถเปลี่ยนสีดอกไม๎ได๎ สํวนการแตํงหน๎าเริ่มจากลงรองพ้ืนให๎ทั่วใบหน๎า ใช๎พัฟ
เกลี่ยรองพ้ืนให๎เนียน แล๎วใช๎แปูงพัฟตบใบหน๎าให๎เนียน จากนั้นเขียนคิ้วใช๎ดินสอเขียนคิ้วสีน้ าตาลเข๎ม
เขียนคิ้วให๎ได๎รูปสวยงาม จากนั้นลงสีที่เปลือกตา ใช๎อายแชโดว๑สีน้ าตาลกับสีด า ลงสีน้ าตาลที่เปลือกตา
แล๎วเกลี่ยให๎สวยงามจากนั้นลงสีด าลงครึ่งหนึ่งของเปลือกตาเกลี่ยให๎สวยงาม จากนั้นใช๎อายไลเนอร๑กรีด
แล๎วใช๎ดินสอเขียนขอบตาเขียนขอบตาให๎คมเข๎มสวยงาม จากนั้นติดขนตาปลอมให๎ได๎ระดับเทํากัน 
จากนั้นใช๎บรัชออนสีชมพูปัดแก๎ม และสุดท๎ายสีปากใช๎ลิปสติกสีชมพูเข๎มทาให๎สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.4  ทรงผมและการแตํงหน๎าการฟูอนบายศรีสูํขวัญ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
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 2.4.3 การแตํงกาย นักแสดงชาย ศีรษะใช๎ผ๎าพันรอบศีรษะ เสื้อมํอฮํอม สวมกางเกง
ขาก๏วยสีด า เบน และใช๎ผ๎ามัดเอว และไมํจ าเป็นต๎องแตํงหน๎าก็ได๎ 

 
ภาพที่ 4.5 การแตํงกายนักแสดงชาย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

  
2.5  อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการแสดง                      

        2.5.1 ควายจ าลอง 
 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 4.6 ควายจ าลอง 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
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 2.5.2  ไม๎ส าหรับไลํควาย ยาวประมาณ ครึ่งวา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  ไม๎ไลํควาย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

          การฝึกทักษะแมํทําฟูอนมีทิศทาง ดังนี้ 
           ทิศที่ 3  
  

 

 

 

     ทิศที่ 1 

    สัญลักษณ๑ท่ี 1 การก าหนดทิศทาง 

                  การอธิบายทําฟูอนบายศรีสูํขวัญมีทิศทาง แตํละทํา ดังนี้ 

  ทิศทางท่ี 1 หมายถึง ด๎านหน๎าของเวที 

 ทิศทางท่ี 2 หมายถึง ด๎านขวาของเวที 

  ทิศทางท่ี 3 หมายถึง ด๎านหลังของเวที 

  ทิศทางท่ี 4 หมายถึง ด๎านซ๎ายของเวที 

   

 

ทิศที่ 4 ทิศที่ 2 
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3.  แม่ท่าเซิ้งต้อนควาย 

แมํทําเซิ้งที่ 1 ทําต๎อนควายมือเดียว 

 

 

 

ภาพที่ 4.8 ทําต๎อนควายมือเดียว 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ  : เอียงขวา หน๎ามองพ้ืน 

 ล าตัว :  ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายท๎าวสะเอว มือขวางอแขนระดับเอวหันฝุามือไปด๎านหน๎า                            

แล๎วโบกมือไปตามจังหวะ 

 เท๎า    :   เท๎าซ๎ายทิ้งน้ าหนักตัวไปที่เท๎าซ๎ายเท๎าขวาใช๎จมูกเท๎าแตะพื้น 

  ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 
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แมํทําเซิ้งที่ 2 ทําต๎อนควายสองมือ 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9  ทําต๎อนควายสองมือ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงซ๎าย หน๎ามองพ้ืน 

 ล าตัว   :  ตรง 
 มือ   :  มือซ๎ายงอแขนระดับเอว แล๎วหันฝามือไปด๎านหน๎าแล๎วโบกมือไปตาม

จังหวะมือขวางอแขนระดับเอวแล๎วหันฝามือไปด๎านหน๎า                            
แล๎วโบกมือไปตามจังหวะ 

 เท๎า :  เท๎าซ๎ายใช๎จมูกเท๎าแตะพ้ืนและเท๎าขวาทิ้งน้ าหนักตัวไปทางเท๎าขวา 

ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 
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แมํทําเซิ้งที่ 3 ทําจีบม๎วนมือ 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 ทําจีบม๎วนมือ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ   : เอียงขวา หน๎ามองมือบน 

 ล าตัว   : ตรง 
 มือ    : มือซ๎ายท๎าวสะเอวและมือขวาตั้งวงระดับหางคิ้ว 

 เท๎า    : เท๎าซ๎ายทิ้งน้ าหนักตัวไปที่เท๎าซ๎ายและเท๎าขวาใช๎จมูกเท๎าแตะพ้ืน 

ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 
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แมํทําเซิ้งที่ 4 ทําตบสะโพกด๎านซ๎าย 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11  ทําตบสะโพกด๎านซ๎าย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

  

 

 

 ศีรษะ : เอียงซ๎าย  
 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายท๎าวสะเอวมือขวายกแขนขวาให๎สุดแนบหูสะบัดข๎อมือลง 
 เท๎า    :  เท๎าซ๎ายยกเท๎าซ๎ายและเท๎าขวาทิ้งน้ าหนักตัวไปที่เท๎าขวา 

ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 
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แมํทําเซิ้งที่ 5 ทําตบสะโพกด๎านขวา 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.12 ทําตบสะโพกด๎านขวา 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 
 

 

 ศีรษะ   :  เอียงซ๎าย ขวา สลับไปมา  
 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายยกแขนซ๎ายให๎สุดแนบหูสะบัดข๎อมือลง และมือขวาท๎าวสะเอว 

 เท๎า  :  เท๎าขวายกเท๎าซ๎ายและเท๎าขวาทิ้งน้ าหนักตัวไปที่เท๎าซ๎าย 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 
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แมํทําเซิ้งที่ 6   ทําหมุนไม ๎    
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 ทําหมุนไม๎ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

  

 ศีรษะ :  เอียงขวา หน๎าตรง 
 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    : มือซ๎ายแขนตึงไปด๎านข๎างและมือขวาอยูํระดับสะโพก 

 เท๎า : เท๎าซ๎ายทิ้งน้ าหนักไปที่เท๎าซ๎ายเท๎าขวายกเท๎าขวาไปข๎างหน๎า 
ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 
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แมํทําเซิ้งที่ 7 ทําฟาดไม๎ 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 ทําฟาดไม๎ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 

 ศีรษะ  : เอียงมองมือขวา 

 ล าตัว :  เอียงขวา 

 มือ    : มือซ๎ายไขวํอยูํบนมือขวามือขวาไขวํอยูํด๎านลํางมือซ๎าย 

 เท๎า : เท๎าซ๎ายเปิดส๎นเท๎าหลังและเท๎าขวาทิ้งน้ าหนักตัวไปที่เท๎าขวา 
ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 
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แมํทําเซิ้งที่ 8  ทําพันเชือก 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.15 ทําพันเชือก 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 

 ศีรษะ   :  ตรง หน๎าตรง 
 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายตั้งวงระดับอกมือขวาจีบคว่ าระดับอก 

 เท๎า : เท๎าซ๎ายเขยํงตามจังหวะและเท๎าขวาทิ้งน้ าหนักตัวไปที่เท๎าขวา 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 



341 
 

แมํทําเซิ้งที่ 9  ทําดึงเชือก 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.16 ทําดึงเชือก 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา หน๎ามองมือ 

 ล าตัว   :  เอียงขวา 

 มือ  :  มือซ๎ายก ามืออยูํข๎างล าตัวและมือขวาอยูํข๎างสะโพก 

 เท๎า    :  เท๎าซ๎ายไขวํไปข๎างหน๎าแล๎วทิ้งน้ าหนักลงไปที่ด๎านหน๎า และเท๎าขวาไขวํไป
ข๎างหลัง แล๎วเปิดส๎นเท๎า 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 



342 
 
แมํทําเซิ้งที่ 10 ทําถือไม๎ตีควาย 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.17 ทําถือไม๎ตีควาย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 

 

 ศีรษะ : เอียงขวา   
 ล าตัว  : หันไปด๎านซ๎าย 

 มือ    :  มือซ๎ายท๎าวสะเอวและมือขวาก ามือแล๎วสะบัดข๎อมือไปด๎านข๎าง 
 เท๎า    :  สไลด๑เท๎าไปทางด๎านซ๎าย    

                     ทิศ     :  ทิศทางที่ 4 

 

 



343 
 

แมํทําเซิ้งที่ 11 ทําตีไม๎ด๎านหน๎า 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.18 ทําตีไม๎ด๎านหน๎า 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 

 ศีรษะ : เอียงซ๎าย มองมือขวา 
 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายท๎าวสะเอวมือขวาก ามือแล๎วสะบัดข๎อมือไปด๎านข๎าง 
 เท๎า    :  เท๎าซ๎าย-ขวา สไลด๑เท๎าไปทางด๎านขวา  
  ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 



344 
 
แมํทําเซิ้งที่ 12 ทําไลํควาย 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.19 ทําไลํควาย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 

 

 ศีรษะ : เอียงซ๎าย  
 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    : มือซ๎ายงอแขนระดับชายพกมือขวางอแขนระดับเอว เปิดฝุามือไปข๎างหน๎า 

 เท๎า    : เท๎าซ๎ายทิ้งน้ าหนักตัวไปที่เท๎าซ๎ายและเท๎าขวาเขยํงตามจังหวะ 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 



345 
 

แมํทําเซิ้งที่ 13 ทําไลํควายมือสูง 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.20 ทําไลํควายมือสูง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

  

 

 ศีรษะ : เอียงขวา 

 ล าตัว :  ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายแขนซ๎ายเหยียดตรงแนบหู สะบัดข๎อมือตามจังหวะมือขวางอแขน

ระดับชายพก 

 เท๎า    :  เท๎าซ๎ายเขยํงตามจังหวะ และเท๎าขวาทิ้งน้ าหนักตัวไปที่เท๎าขวา 

  ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 



346 
 
แมํทําเซิ้งที่ 14 ทําม๎วนเชือกที่แขน 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.21 ทําม๎วนเชือกท่ีแขน 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

  

 

 ศีรษะ  :  ตรง 
 ล าตัว  : ตรง 

 มือ    : มือซ๎ายงอแขนระดับหน๎าอกมือซ๎ายจีบใต๎ศอกขวา และมือขวางอข๎อศอก
ตรงไปข๎างหน๎า จีบมือวางที่หัวไหลํ 

 เท๎า :  เท๎าซ๎ายทิ้งน้ าหนักตัวไปที่เท๎าซ๎ายและเท๎าขวาเขยํงตามจังหวะ 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 



347 
 

แมํทําเซิ้งที่ 15  ทําดึงเชือก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.22 ทําดึงเชือก 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 

 ศีรษะ   :  ตรง 
 ล าตัว   : ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายแขนเหยียดตึงระดับไหลํหักข๎อมือขึ้น และมือขวางอข๎อศอกออก

ด๎านข๎าง จีบมือวางที่หัวไหลํ 
 เท๎า  : เท๎าซ๎ายเหยียดไปข๎างหลัง และเท๎าขวาเหยียบพื้นตั้งเขําข้ึน 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 



348 
 
   แมํทําเซิ้งที่ 16 ทําลงนั่ง  

 

 

 

  

 ภาพที่ 4.23 ทําลงนั่ง  

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ  :  เอียงซ๎าย มองมือ 

 ล าตัว  :  เอียงซ๎าย 

 มือ    :  เหยียดตึงระดับหน๎าขา แตะที่หน๎าขาสลับขวา ซ๎ายไปมา 

 เท๎า  : เท๎าซ๎ายทิ้งน้ าหนักตัวไปที่เท๎าซ๎าย และเท๎าขวาเขยํงตามจังหวะ 

  ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 



349 
 

   แมํทําเซิ้งที่ 17 ทํายกไม๎ 

 

 

 

ภาพที่ 4.24 ทํายกไม๎ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

  

 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา   
 ล าตัว  :  เอียงขวา 

 มือ   :  มือซ๎ายวางตรงหน๎าตักซ๎าย แล๎วก ามือขึ้นระดับไหล ดึงมือลงมาระดับหัว
เขํามือขวาก ามือขึ้นระดับไหลํ ดึงมือลงมาระดับหัวเขํา  แล๎ววางมือหน๎า
ตักขวา 

 เท๎า    :  นั่งทับส๎นเท๎า 

ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 



350 
 
   แมํทําเซิ้งที่ 18 ทําก าไม๎ 

 

 

 

ภาพที่ 4.25 ทําก าไม๎ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา   
 ล าตัว  :  เอียงขวา 

 มือ    :  มือซ๎ายและมือขวาก าประกบกัน ดึงมือลงมาระดับเขําซ๎าย                     
สลับขึ้นสลับลงระดับเขําขวา 3 ครั้ง 

 เท๎า  :  นั่งทับส๎นเท๎า 

  ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 

 



351 
 

   แมํทําเซิ้งที่ 19 ทําขยับที่ 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.26 ทําขยับที่ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 
 
 

 ศีรษะ   :  ตรง หน๎าตรง 
 ล าตัว   :  หันไปทางด๎านซ๎าย 

 มือ  :  มือซ๎ายอยูํระดับสะโพกมือขวาอยูํระดับสะโพก 

 เท๎า  :  นั่งทับส๎นเขยํงเท๎า 
 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 



352 
 
  แมํทําเซิ้งที่ 20 ทําเดิน 

 

 

 

ภาพที่ 4.27 ทําเดิน 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา หน๎าตรง 
 ล าตัว   :  ตรง 
 มือ   :  มือซ๎ายอยูํระดับชายพก และมือขวาอยูํข๎างล าตัว 

 เท๎า  : เท๎าซ๎ายย่ าอยูํกับที่ และเท๎าขวาย่ าอยูํกับที่ 
ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 



353 
 

   แมํทําเซิ้งที่ 21 ทําเดินตํอเนื่อง 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.28 ทําเดินตํอเนื่อง 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ  :  เอียงซ๎าย หน๎าตรง 
 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายอยูํข๎างล าตัว และมือขวาอยูํระดับชายพก 

 เท๎า  : เท๎าซ๎ายย่ าอยูํกับที่ และเท๎าขวาย่ าอยูํกับที่ 
 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 

 



354 
 
   แมํทําเซิ้งที่ 22 ทําเรียก 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.29 ทําเรียก 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ  : เอียงซ๎าย หน๎ามองมือ 

 ล าตัว   :  เอียงซ๎าย 

 มือ    : มือซ๎ายอยูํระดับหน๎าอกและมือขวาอยูํระดับไหลํ 
 เท๎า : เท๎าซ๎ายยืนอยูํกับท่ีทิ้งน้ าหนักไปที่เท๎าซ๎าย และเท๎าขวาประอยูํกับที่ 
 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 

 



355 
 

 แมํทําเซิ้งที่ 23 ทําจีบปลํอย 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.30 ทําจีบปลํอย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 
 

 ศีรษะ  :  เอียงขวา หน๎าตรง 
 ล าตัว  : ตรง 
 มือ    : มือซ๎ายจีบสํงหลัง และมือขวาจีบคว่ าที่ชายพก 

  เท๎า  : เท๎าซ๎ายไขวํไปข๎างหลังแล๎วเปิดส๎นเท๎าหลังขึ้น และเท๎าขวาไขวํไปข๎างหน๎า 
ทิ้งน้ าหนักตัวไปข๎างหน๎า 

ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 



356 
 
  แมํทําเซิ้งที ่24 ทําถูมือ 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.31 ทําถูมือ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ  :  เอียงซ๎าย 

 ล าตัว  :  เอียงซ๎าย 

 มือ    : มือซ๎ายหงายอยูํหน๎าตักซ๎ายและมือขวาถูขึ้น-ลง บนฝุามือซ๎าย  
 เท๎า  : นั่งทับส๎นเท๎า 

ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 



357 
 

  แมํทําเซิ้งที ่25 ทําเช็ดมือ 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.32 ทําเช็ดมือ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ  :  ตรง 
 ล าตัว  : ตรง 
 มือ    : มือซ๎ายวางอยูํระดับหน๎าตัก และมือขวาวางอยูํระดับหน๎าตัก 

 เท๎า  : นั่งทับส๎นเท๎า 

              ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 



358 
 
แมํทําเซิ้งที่ 26 ทําถูมือรอบที่ 2 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.33 ทําถูมือรอบที่ 2 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ  :  เอียงซ๎าย 

 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    : มือซ๎ายอยูํระดับหน๎าตัก และมือขวาถูไปที่มือซ๎าย 

 เท๎า  : นั่งทับส๎นเท๎า 

ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 



359 
 

แมํทําเซิ้งที่ 27 ทํากินข๎าว 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.34 ทํากินข๎าว 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ : เอียงซ๎าย 

 ล าตัว   : ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายอยูํระดับชายพก และมือขวาหยิบอยูํระหวํางปาก 

 เท๎า : เท๎าซ๎ายนั่งทับส๎นเท๎า 
 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 



360 
 
แมํทําเซิ้งที ่28  ทําเตรียมลุก         
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.35 ทําเตรียมลุก 

ทําเตรียม 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ :  เอียงขวา หน๎าตรง 
 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายจีบสํงหลัง และมือขวาจีบคว่ าที่ซ๎ายพก 

 เท๎า    :  เท๎าซ๎ายเหยียดไปข๎างหลังแล๎วตั้งเขําซ๎ายขึ้น และเท๎าขวาเหยียบพื้น       
ตั้งเขําขึ้น 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 



361 
 

แมํทําเซิ้งที่ 29 ทําเช็ดเหงื่อมือขวา 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.36 ทําเช็ดเหงื่อมือขวา 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 

 ศีรษะ   :  เอียงซ๎าย หน๎าตรง 
 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    :  มือซ๎ายจีบไขวํหลัง และมือขวาจีบระดับคิ้ว 

 เท๎า  : เท๎าซ๎ายเหยียบพ้ืน และเท๎าขวาใช๎จมูกเท๎าแตะพ้ืน 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 



362 
 
แมํทําเซิ้งที่ 30 ทําเช็ดเหงื่อมือซ๎าย 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.37 ทําเช็ดเหงื่อมือซ๎าย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 

 ศีรษะ : เอียงขวา หน๎าตรง 
 ล าตัว  : ตรง 
 มือ    : มือซ๎ายจีบไขวํหลัง และมือขวา จีบระดับค้ิว 

 เท๎า    : เท๎าซ๎ายใช๎จมูกเท๎าแตะพ้ืน และเท๎าขวาเหยียบพ้ืน 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 



363 
 

แมํทําเซิ้งที่ 31 ทําก ามือเช็ดเหงื่อด๎านซ๎าย 

 

  

 

 

ภาพที่ 4.38 ทําก ามือเช็ดเหงื่อด๎านซ๎าย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ :  เอียงขวา หน๎าตรง 
 ล าตัว  : กระโดดตรง 
 มือ    : มือซ๎ายก ามือยกระดับหน๎าผาก และมือขวาก ามือไขวํหลัง 
 เท๎า :  เท๎าซ๎ายยกเท๎าซ๎ายไปด๎านหน๎าและเท๎าขวาเหยียบที่พ้ืน  
 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 

 



364 
 
แมํทําเซิ้งที่ 32 ทําเดินกลับ 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.39 ทําเดินกลับ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 ศีรษะ  :  เอียงซ๎าย หน๎าหันไปด๎านขวา 

 ล าตัว   :  หันไปด๎านขวา 

 มือ    : ก ามือระดับหน๎าขาท้ังสองข๎าง 
 เท๎า  : เท๎าซ๎ายแตะหลังและเท๎าขวาเหยียบพื้น 

ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 

 

 

 

 



365 
 

แมํทําเซิ้งที่ 33 ทําจับไม๎ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.40 ทําจับไม๎ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ : ตั้งตรง หน๎าตรง 
 ล าตัว  :  ตรง 
 มือ    :  มือ ทั้งสองข๎างจับไม๎ ระดับหน๎าขา 

 เท๎า  : เท๎าซ๎ายแตะหลังและเท๎าขวาเหยียบพื้น 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 
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แมํทําเซิ้งที่ 34 ทํายกไม๎ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.41 ทํายกไม๎ 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 ศีรษะ  :  ตั้งตรง หน๎าตรง 
 ล าตัว  : ตรง 
 มือ    :  มือทั้งสองข๎างจับไม๎ ยกข้ึนเหนือศีรษะ 

 เท๎า : เท๎าซ๎ายแตะหลังและเท๎าขวาเหยียบพื้น 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 
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แมํทําเซิ้งที่ 35 ทํารอ 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.42 ทํารอ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ : เอียงมองมือซ๎าย 

 ล าตัว : หันหน๎าไปทางขวา 

 มือ    : มือซ๎ายแตะไม ๎และมือขวาจับไม๎ 
 เท๎า : เท๎าซ๎ายเปิดจมูกเท๎า แล๎วกระทบตามจังหวะ และเท๎าขวาทิ้งน้ าหนักตัวไป

ที่เท๎าขวา 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 2 
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แมํทําเซิ้งที่ 36 ทําเตรียมตีควาย 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.43 ทําเตรียมตีควาย 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 

 ศีรษะ  :  เอียงซ๎าย หน๎าหันไปด๎านขวา 

 ล าตัว  : ตรง 
 มือ    : มือซ๎ายเหยียดแขนตึงและหักข๎อมือขึ้น และมือขวาจับไม๎ระดับสะโพก ควง

ไม๎ตามจังหวะ 

 เท๎า    : เท๎าซ๎ายยกเท๎าซ๎ายไปด๎านหน๎าและเท๎าขวาเหยียบพื้น 

 ทิศ     :  ทิศทางที่ 1 
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แมํทําเซิ้งที่ 37 ทําเข๎า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพที่ 4.44 ทําเข๎า 
ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 

 

 ศีรษะ  : เอียงขวา หน๎ามองควาย  
 ล าตัว  : ตรง 
 มือ    :  มือทั้งสองข๎างจับไม๎ 
 เท๎า    : เดินก๎าวไขว๎เข๎าเวที 

ทิศ     :  ทิศทางที่ 4 
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         4.   กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย 

 การอธิบายทําเซิ้งต๎อนควาย ผู๎สร๎างสรรค๑ผลงานได๎ระบุการใช๎ทิศทางของการท าทําทาง 
แตํละทํา ดังนี้ 
  ทิศทางท่ี 1 หมายถึง ด๎านหน๎าของเวที 
  ทิศทางท่ี 2 หมายถึง ด๎านขวาของเวที 
  ทิศทางท่ี 3 หมายถึง ด๎านหลังของเวที 
  ทิศทางท่ี 4 หมายถึง ด๎านซ๎ายของเวที 
  

สัญลักษณ๑ วงกลมสีแทนต าแหนํงของผู๎แสดง 
แทนคนที ่1                            แทนคนที่ 2 แทนคนที่ 3 

แทนคนที ่4                            แทนคนที่ 5                              แทนคนที่ 6 

 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย 

 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

1 ดนตรี  

 
ศีรษะ   :   เอียงขวา หน๎ามองพ้ืน 

ล าตัว   :   ตรง 
มือ      :   มือซ๎าย :  ท๎าวสะเอว 
               มือขวา :  งอแขนระดับ

เอว หันฝุามือไป
ด๎านหน๎า แล๎วโบกมือ
ไปตามจังหวะ 

เท้า      :   เท๎าซ๎าย :  ทิ้งน้ าหนัก
ตัวไปที่เท๎าซ๎าย 

              เท๎าขวา :  ใช๎จมูกเท๎า
แตะพื้น 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

2 ดนตรี  

 ศีรษะ         :   เอียงซ๎าย หน๎ามองพ้ืน 

ล าตัว   :   ตรง 
มือ       :   มือซ๎าย  :  งอแขนระดับ

เอว แล๎วหันฝามือไป
ด๎านหน๎า แล๎วโบกมือไป
ตามจังหวะ 

              มือขวา   :  งอแขน
ระดับเอว แล๎วหันฝา
มือไปด๎านหน๎า แล๎ว
โบกมือไปตามจังหวะ 

เท้า     :   เท๎าซ๎าย  :  ใช๎จมูกเท๎า
แตะพื้น 

               เท๎าขวา :  ทิ้งน้ าหนัก
ตัวไปทางเท๎าขวา 

3 ดนตรี 
 

 
 

 
 

ศีรษะ   :   เอียงขวา หน๎ามองมือบน 

ล าตัว   :   ตรง 
มือ         :   มือซ๎าย  :  ท๎าวสะเอว 
              มือขวา  :  ตั้งวงระดับ

หางคิ้ว 

เท้า       :    เท๎าซ๎าย  :  ทิ้งน้ าหนัก
ตัวไปที่เท๎าซ๎าย 

              เท๎าขวา  :  ใช๎จมูกเท๎า
แตะพื้น 

4 ดนตรี  

 ศีรษะ    :   เอียงซ๎าย หน๎าตรง 
ล าตัว    :   ตรง 
มือ      :   มือซ๎าย  :  ท๎าวสะเอว 
              มือขวา  :  ยกแขนขวา 

ให๎สุดแนบหู สะบัด
ข๎อมือลง 

เท้า    :    เท๎าซ๎าย  :  ยกเท๎าซ๎าย 

              เท๎าขวา  :  ทิ้งน้ าหนัก
ตัวไปที่เท๎าขวา 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

5 ดนตรี  

 ศีรษะ   :   เอียงซ๎าย ขวา สลับไป
มาหน๎าตรง 

ล าตัว   :   ตรง 
มือ      :   มือซ๎าย  :  ยกแขนซ๎าย

ให๎สุดแนบหู สะบัด
ข๎อมือลง 

              มือขวา  :  ท๎าวสะเอว 

เท้า      :   เท๎าซ๎าย  :  ทิ้งน้ าหนัก
ไปที่เท๎าซ๎ายเท๎าขวา  
ยกเท๎าขวาไปข๎างหน๎า 

6 ดนตรี  

 ศีรษะ   :   เอียงขวา หน๎าตรง 
ล าตัว   :   ตรง 
มือ      :   มือซ๎าย  :  แขนตึงไป

ด๎านข๎าง 
              มือขวา  :  อยูํระดับ

สะโพก 

เท้า         :   เท๎าซ๎าย  :  ทิ้งน้ าหนัก
ไปที่เท๎าซ๎าย 

              เท๎าขวา  :  ยกเท๎าขวา
ไปข๎างหน๎า 

7 ดนตรี  
 

 
 
 
 
 
 

ศีรษะ   :   เอียงมองมือขวา 

ล าตัว   :   เอียงขวา 

มือ      :   มือซ๎าย  :  ไขวํอยูํบน
มือขวา 

              มือขวา  :  ไขวํอยูํ
ด๎านลําง มือซ๎าย 

เท้า      :   เท๎าซ๎าย  :  เปิดส๎น
เท๎าหลัง 

              เท๎าขวา  :  ทิ้งน้ าหนัก
ตัวไปที่เท๎าขวา 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

8 ดนตรี  

 ศีรษะ  :   ตรง หน๎าตรง 
ล าตัว  :   ตรง 
มือ     :   มือซ๎าย  :  ตั้งวงระดับ

อก 
             มือขวา  :  จีบคว่ า

ระดับอก 

เท้า     :   เท๎าซ๎าย  :  เขยํงตาม
จังหวะ 

             เท๎าขวา  :  ทิ้งน้ าหนัก
ตัวไปที่เท๎าขวา 

9 ดนตรี  

 ศีรษะ  :   เอียงขวา หน๎ามองมือ 

ล าตัว  :   เอียงขวา 

มือ     :    มือซ๎าย : อยูํข๎างล าตัว 
             มือขวา  : อยูํข๎าง

สะโพก 

เท้า     :   เท๎าซ๎าย : ไขวํไปข๎างหน๎า 
แล๎วทิ้งน้ าหนักลงไปที่
ด๎านหน๎า 

             เท๎าขวา  : ไขวํไปข๎าง
หลัง แล๎วเปิดส๎นเท๎า 

10 ดนตรี 

 
 
 

 

 
 
 

ศีรษะ  :   เอียงขวา   
ล าตัว  :   หันไปด๎านซ๎าย 

มือ     :   มือซ๎าย  :  ท๎าวสะเอว 
             มือขวา  :  ก ามือแล๎ว

สะบัดข๎อมือไปด๎านข๎าง 
เท้า     :   สไลด๑เท๎าไปทาง

ด๎านซ๎าย   
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

11 ดนตรี 
 
 
 

 
ศีรษะ  :   เอียงซ๎าย มองมือขวา 

ล าตัว  :   ตรง 
มือ      :   มือซ๎าย  :  ท๎าวสะเอว 
             มือขวา  :  ก ามือแล๎วสะบัด

ข๎อมือไปด๎านข๎าง 
เท้า     :   เท๎าซ๎าย-ขวา สไลด๑เท๎าไป

ทางด๎านขวา    

12 ดนตรี  

 
 
 

 

ศีรษะ  :    เอียงซ๎าย  
ล าตัว  :     ตรง 
มือ      :   มือซ๎าย  :  งอแขน ระดับ

ชายพก 

              มือขวา  :  งอแขนระดับ
เอว เปิดฝุามือไปข๎างหน๎า 

เท้า     :    เท๎าซ๎าย  :  ทิ้งน้ าหนักตัว
ไปที ่เท๎าซ๎าย 

             เท๎าขวา   :  เขยํงตาม
จังหวะ 

13 ดนตรี 
 
 

 

 ศีรษะ   :   เอียงขวา 

ล าตัว    :   ตรง 
มือ       :   มือซ๎าย   :  แขนซ๎าย

เหยียดตรงแนบหู  สะบัด
ข๎อมือตามจังหวะ 

             มือขวา   :  งอแขนระดับ
ชายพก 

เท้า      :   เท๎าซ๎าย  :  เขยํงตาม
จังหวะ 

             เท๎าขวา  :  ทิ้งน้ าหนักตัว
ไปที ่เท๎าขวา 
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ตารางท่ี 1 กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

14 ดนตรี  

 
 

 
 

ศีรษะ   :   ตรง 
ล าตัว   :   ตรง 
มือ      :   มือซ๎าย  :  งอแขน

ระดับหน๎าอก  มือซ๎าย
จีบใต๎ศอกขวา 

              มือขวา   :  งอข๎อศอก
ตรงไปข๎างหน๎า จีบมือ
วางที่หัวไหลํ 

เท้า     :   เท๎าซ๎าย  :  ทิ้งน้ าหนัก
ตัวไปที่เท๎าซ๎าย 

              เท๎าขวา   :  เขยํงตาม
จังหวะ 

 
 

15 ดนตรี  

 

 

 

ศีรษะ   :   ตรง 
ล าตัว   :   ตรง 
มือ      :   มือซ๎าย  :  แขนเหยียด

ตึงระดับไหลํ หักข๎อมือ
ขึ้น 

              มือขวา  :  งอข๎อศอก
ออกด๎านข๎าง จีบมือวาง
ที่หัวไหลํ 

เท้า        :   เท๎าซ๎าย  : เหยียดไป
ข๎างหลัง             

              เท๎าขวา  : เหยียบพื้น
ตั้งเขําขึ้น 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

17 ดนตรี  

 
 
 
 
 
 

ศีรษะ     :   เอียงขวา   
ล าตัว    :    เอียงขวา 

มือ       :    มือซ๎าย : วางตรงหน๎า
ตักซ๎าย แล๎วก ามือขึ้น
ระดับไหลํ ดึงมือลงมา
ระดับหัวเขํา 

               มือขวา : ก ามือขึ้น
ระดับไหลํ ดึงมือลงมา
ระดับ หัวเขํา แล๎ว
วางมือหน๎าตักขวา 

เท้า      :   นั่งทับส๎นเท๎า 

18 ดนตรี  

 
ศีรษะ    :   เอียงขวา   
ล าตัว    :   เอียงขวา 

มือ       :    มือซ๎ายขวา ก า
ประกบกัน ดึงมือลง
มาระดับเขําซ๎าย สลับ
ขึ้นสลับลงระดับเขํา
ขวา 3 ครั้ง 

เท้า      :    นั่งทับส๎นเท๎า 

 

16 ดนตรี  

 ศีรษะ   :   เอียงซ๎าย มองมือ 

ล าตัว   :   ตรง 
มือ      :        เหยียดตึงระดับหน๎า

ขา แตะที่หน๎าขาสลับ
ขวา ซ๎ายไปมา 

เท้า      :   เท๎าซ๎าย  :  ทิ้งน้ าหนัก
ตัวไปที่เท๎าซ๎าย 

              เท๎าขวา  :   เขยํงตาม
จังหวะ 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

19 ดนตรี  

 
 

ศีรษะ    :   ตรง หน๎าตรง 
ล าตัว    :   หันไปทางด๎านซ๎าย 

มือ        :   มือซ๎าย  :  อยูํระดับ
สะโพก 

                มือขวา  :  อยูํระดับ
สะโพก 

เท้า        :   นั่งทับส๎นเขยํงเท๎า 
 
 

20 ดนตรี  

 ศีรษะ     :   เอียงขวา หน๎าตรง 
ล าตัว     :   ตรง 
มือ           :   มือซ๎าย  : อยูํระดับ

ชายพก 

                มือขวา  : อยูํข๎าง
ล าตัว 

เท้า              :   เท๎าซ๎าย : ย่ าอยูํกับที่ 
                เท๎าขวา : ย่ าอยูํกับท่ี 
 
 

21 ดนตรี  

 ศีรษะ     :   เอียงซ๎าย หน๎าตรง 
ล าตัว      :   ตรง 
มือ         :   มือซ๎าย : อยูํข๎าง

ล าตัว 

                มือขวา : อยูํระดับ
ชายพก 

เท้า       :   เท๎าซ๎าย : ย่ าอยูํกับท่ี 

                เท๎าขวา : ย่ าอยูํกับท่ี 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

22 ดนตรี  

 

 
ศีรษะ       :   เอียงซ๎าย หน๎ามองมือ 

ล าตัว       :   เอียงซ๎าย 

มือ         :   มือซ๎าย  : อยูํระดับ
หน๎าอก 

                มือขวา  : อยูํระดับ
ไหลํ 

เท้า       :   เท๎าซ๎าย  : ยืนอยูํกับที่ 
ทิ้งน้ าหนักไปที่เท๎า
ซ๎าย 

                เท๎าขวา : ประอยูํกับ
ที ่

23 ดนตรี  

 ศีรษะ     :   เอียงขวา หน๎าตรง 
ล าตัว    :   ตรง 
มือ          :   มือซ๎าย  :  จีบสํงหลัง 
               มือขวา  :  จีบคว่ าที่

ชายพก 

เท้า      :   เท๎าซ๎าย :  ไขวํไปข๎าง
หลัง แล๎วเปิดส๎นเท๎า
หลังขึ้น 

               เท๎าขวา  :  ไขวํไป
ข๎างหน๎า ทิ้งน้ าหนัก
ตัวไปข๎างหน๎า 

24 ดนตรี  
 

 

 
 
 

 

ศีรษะ    :   เอียงซ๎าย 

ล าตัว    :   เอียงซ๎าย 
มือ        :   มือซ๎าย  :  หงายอยูํ

หน๎าตักซ๎าย 
               มือขวา  : ถูข้ึน-ลง 

บนฝุามือซ๎าย  
เท้า       :   นั่งทับส๎นเท๎า 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

25 ดนตรี  

 

 ศีรษะ    :    ตรง 
ล าตัว    :    ตรง 
มือ       :    มือซ๎าย   :  วางอยูํ

ระดับหน๎าตัก 
               มือขวา   :   วางอยูํ

ระดับหน๎าตัก 

เท้า           :    นั่งทับส๎นเท๎า 

26 ดนตรี  

 ศีรษะ     :   เอียงซ๎าย 
ล าตัว     :   ตรง 
มือ              :   มือซ๎าย   : อยูํระดับ

หน๎าตัก 
                มือขวา   : ถูไปที่มือ

ซ๎าย 

เท้า          :    เท๎าซ๎าย  : นั่งทับส๎น
เท๎า 

                เท๎าขวา   : นั่งทับ
ส๎นเท๎า 

27 ดนตรี  

 

ศีรษะ      :   เอียงซ๎าย 

ล าตัว      :   ตรง 
มือ         :   มือซ๎าย   :  อยูํระดับ

ชายพก 

                มือขวา   :  หยิบอยูํ
ระหวํางปาก 

เท้า       :   เท๎าซ๎าย  :  นั่งทับ
ส๎นเท๎า 

                เท๎าขวา  :  นั่งทับ
ส๎นเท๎า 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

28 ดนตรี  

 ศีรษะ     :   เอียงขวา หน๎าตรง 
ล าตัว     :   ตรง 
มือ        :   มือซ๎าย   :  จีบสํง

หลัง 
                มือขวา   :  จีบคว่ าที่

ซ๎ายพก 

เท้า       :   เท๎าซ๎าย  :  เหยียด
ไปข๎างหลัง แล๎วตั้ง
เขําซ๎ายขึ้น                    

                เท๎าขวา   :  เหยียบ
พ้ืนตั้งเขําขึ้น 

29 ดนตรี  

 
ศีรษะ     :   เอียงซ๎าย หน๎าตรง 
ล าตัว     :   ตรง 
มือ        :   มือซ๎าย : จีบไขวํหลัง 
                มือขวา : จีบระดับ

คิ้ว 

เท้า        :   เท๎าซ๎าย : เหยียบพื้น            
                 เท๎าขวา : ใช๎จมูก

เท๎าแตะพ้ืน 

 
 
 
 
 

30 

 

 

 

 

 

ดนตรี  

 

 
ศีรษะ     :   เอียงขวา หน๎าตรง 
ล าตัว     :   ตรง 
มือ         :    มือซ๎าย : จีบไขวํหลัง 
                  มือขวา : จีบระดับคิ้ว 

เท้า        :   เท๎าซ๎าย : ใช๎จมูกเท๎า
แตะพื้น 

                เท๎าขวา : เหยียบพื้น 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

31 ดนตรี  

 

ศีรษะ     :    เอียงขวา หน๎าตรง 
ล าตัว     :    กระโดดตรง 
มือ        :    มือซ๎าย  :  ก ามือ

ยกระดับหน๎าผาก 
                  มือขวา   :  ก ามือ

ไขวํหลัง 
เท้า       :    เท๎าซ๎าย  :  ยกเท๎า

ซ๎ายไปด๎านหน๎า            
                เท๎าขวา   :  เหยียบ

ที่พ้ืน 

32 ดนตรี  

 

 

 
 
 

 

ศีรษะ     :   เอียงซ๎าย หน๎าหัน
ไปด๎านขวา 

ล าตัว     :   หันไปด๎านขวา 

มือ        :   ก ามือระดับหน๎าขา
ทั้งสองข๎าง 

เท้า       :    เท๎าซ๎าย : แตะหลัง           
                เท๎าขวา : เหยียบ

พ้ืน 

33 ดนตรี  

 ศีรษะ     :   ตั้งตรง    หน๎าตรง 
ล าตัว     :   ตรง 
มือ        :   มือ ทั้งสองข๎างจับ

ไม๎ ระดับหน๎าขา 
เท้า        :   เท๎าซ๎าย  : แตะหลัง           
                เท๎าขวา  : เหยียบ

พ้ืน 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

34 ดนตรี  

 

ศีรษะ     :   ตั้งตรง หน๎าตรง 
ล าตัว     :   ตรง 
มือ        :    มือทั้งสองข๎างจับไม๎   

ยกข้ึนเหนือศีรษะ 

เท้า         :   เท๎าซ๎าย : แตะหลัง           
                เท๎าขวา : เหยียบ

พ้ืน 

35 ดนตรี  

 ศีรษะ     :     เอียงมองมือซ๎าย 
ล าตัว     :     หันหน๎าไปทางขวา 
มือ        :       มือซ๎าย  :  แตะไม๎ 
                   มือขวา  :  จับไม ๎

เท้า        :     เท๎าซ๎าย :  เปิดจมูก
เท๎า แล๎วกระทบตาม
จังหวะ 

                เท๎าขวา : ทิ้งน้ าหนัก
ตัวไปที่เท๎าขวา 

36 ดนตรี  

 ศีรษะ     :    เอียงซ๎าย หน๎าหัน
ไปด๎านขวา 

ล าตัว     :    ตรง 
มือ        :    มือซ๎าย :  เหยียด

แขนตึงและหัก
ข๎อมือขึ้น     

                 มือขวา  :  จับไม๎
ระดับสะโพก ควงไม๎
ตามจังหวะ 

เท้า        :   เท๎าซ๎าย  :  ยกเท๎า
ซ๎ายไปด๎านหน๎า            

                 เท๎าขวา :  เหยียบ
พ้ืน 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าเซิ้งต้อนควาย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าเซิ้งต้อนควาย 

37 ดนตรี  

 

 
ศีรษะ     :    เอียงขวา หน๎ามอง

ควาย 

ล าตัว     :    ตรง 
มือ        :     มือทั้งสองข๎างจับไม๎ 

เท้า       :    เท๎าซ๎าย : แตะหลัง           
                 เท๎าขวา : เหยียบ

พ้ืน 
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สรุป  

       การฝึกทักษะเซิ้งต๎อนควายต๎องใช๎การฝึกทั้ง ศีรษะ มือ แขน ล าตัว เท๎า และลีลาการใช๎
สะโพกตามลักษณะของการเซิ้งอีสาน เซิ้งต๎อนควายมีทําฟูอนทั้งหมด 37 ทําเซิ้ง และ 37 กระบวน
ทําเซิ้ง โดยมีองค๑ประกอบการแสดง คือ เครื่องดนตรีที่ใช๎บรรเลงประกอบการแสดง ใช๎วงดนตรีพ้ืนเมือง
อีสาน คือ วงโปงลาง  ซึ่งประกอบด๎วย พิณ โหวต แคน โปงลาง กลองตึ้ง กลองยาว ฉาบ และฉิ่ง  
สํวนนักแสดงใช๎ผู๎หญิงในการแสดงจ านวน 4-6 คน ผู๎ชาย 1 คน ใช๎แสดงในงานรื่นเริงและงานเบ็ดเตล็ด
ทั่วไป การแตํงกาย ทรงผมและการแตํงหน๎าการแตํงกายนักแสดงแสดงหญิง จะต๎องใช๎ผ๎าพ้ืนบ๎านอีสาน
โดยสวมเสื้อแขนกระบอก ผ๎าถุงนุํงคลุมเขํา ใสํเสื้อไว๎ในผ๎าถุงและผ๎าคาดเอวทับ และมีผ๎าขาวม๎ามัด
ด๎านข๎างให๎เป็นหํอข๎าว ใสํตํางหูเงิน สร๎อยเงิน โดยการแตํงกายสามารถปรับเปลี่ยนสีเสื้อและผ๎าถุงได๎ 
แตํควรเป็นลักษณะสีที่ไมํฉูดฉาดมากนัก ทรงผมและการแตํงหน๎าของนักแสดงหญิง ทรงผมรวบตึง
แล๎วติดโก๏ะผมแล๎วทัดดอกไม๎ด๎านซ๎าย สามารถเปลี่ยนสีดอกไม๎ได๎ การแตํงกาย นักแสดงชาย ศีรษะใช๎
ผ๎าพันรอบศีรษะ เสื้อมํอฮํอม สวมกางเกงขาก๏วยสีด า เบน และใช๎ผ๎ามัดเอว และไมํจ าเป็นต๎อง
แตํงหน๎าก็ได ๎อุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการแสดงควายจ าลองและไม๎ตีควาย 
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แบบฝึกหัดท้ายบท      
 

ค าชี้แจง ให๎นักศึกษาอธิบายตามหัวข๎อตํอไปนี้ 
1. อธิบายอาชีพของชาวอีสาน 

2. อธิบายประวัติการแสดงเซิ้งต๎อนควาย 

3. วิเคราะห๑ทําฟูอนของเซิ้งต๎อนควายตามลักษณะของการใช๎มือ เท๎า                          
และลีลาการเซิ้งต๎อนควาย 

4. อธิบายถึงองค๑ประกอบเซิ้งต๎อนควาย 

5. บอกโอกาสที่ใช๎แสดงเซิ้งต๎อนควาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
 

การด ารงชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีในท้องถิ่นอีสาน 
 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  

 1. ความหมายการด ารงชีวิต                                                                          

 2. ปัจจัยการด ารงชีวิต                                                

 3. ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณี                                        
 4. ความหมายของประเพณี                                             
 5. ประเภทของประเพณี                                                     
 6. ความส าคัญของประเพณี                                      
 7. ประเพณีประจ าท้องถิ่นของภาคอีสาน                       

 8. การฝึกทักษะการฟูอนแห่กัณฑ์หลอน                 

 8.1 ประวัติการฟูอนแห่กัณฑ์หลอน                          

 8.2 องค์ประกอบการฟูอนแห่กัณฑ์หลอน                            

 8.3 แม่ท่าฟูอนแห่กัณฑ์หลอน                                    

 8.4 กระบวนท่าแห่กัณฑ์หลอน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม                                          

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายการด ารงชีวิตได้ 
 2. เข้าใจอธิบายปัจจัยการด ารงชีวิตได้ 
 3. เข้าใจและอธิบายความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณี 
 4. มีความรู้ความเข้าใจความหมายของประเพณีได้ 
 5. จ าแนกประเภทของประเพณีได้ 
 6. เข้าใจและอธิบายความส าคัญของประเพณีได้ 
 7. เข้าใจและอธิบายประเพณีของภาคอีสานทั้ง 12 เดือนได้ 
 8. มีความรู้ความเข้าใจการฝึกทักษะฟูอนแห่กัณฑ์หลอนได้ 
 9. สามารถฝึกทักษะการฟูอน “แห่กัณฑห์ลอน” ได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการสอนประจ าบท           
 วิธีสอน  

 1. วิธีสอบแบบบรรยาย Power Point 

 2. วิธีสอนแบบสาธิต 

 3. วิธีสอนแบบเน้นการฝึกปฏิบัติ 
 กิจกรรมการสอนประจ าบท 

          1.  นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft  Power Point พร้อมตอบค าถาม
ระหว่างการฟังบรรยาย 

 2.  นักศึกษาศึกษาเนื้อหาความหมายการด ารงชีวิต ปัจจัยการด ารงชีวิต ความรู้รู้เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ความหมายของประเพณี ประเภทของประเพณี ความส าคัญของ
ประเพณ ีประเพณีประจ าท้องถิ่นของภาคอีสาน 

 3.  นักศึกษาเข้าร่วมประเพณีในท้องถิ่น แล้วน าเสนอการร่วมงานประเพณีพร้อมส่งเอกสาร 

 4. นักศึกษาศึกษาฝึกทักษะการฟูอนแห่กัณฑ์หลอน    
 5. นักศึกษาฝึกทักษะฟูอนแห่กัณฑ์หลอน และทดสอบปฏิบัติ                     
 6.  นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  “ทักษะนาฏศิลป์ในด้านความเชื่อ” 

 2. การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point 

 3. วีดีทัศน์ฟูอนแห่กัณฑ์หลอน 
 

การวัดผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรม 

 2. การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 

 3. การสอบทักษะแห่กัณฑ์หลอน 

 4. การร่วมประเพณีในท้องถิ่นอีสาน 
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บทท่ี 5 
 

การฝึกทักษะนาฏศิลป์อีสานกับการด ารงชีวิตขนบธรรมเนียม 

และประเพณีอีสาน 
 

 

 คนในท้องถิ่นอีสานมีระเบียบแบบแผนที่ยึดปฏิบัติในการด ารงชีวิต โดยการยึดถือปฏิบัติ         
ตามขนบธรรมเนียมและประเพณี เนื่องจากขนบธรรมเนียมและประเพณีเกิดขึ้นจากความเชื่อของคน
ในท้องถิ่น และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจึงท าให้เกิดการยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเพราะเชื่อว่าการปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีช่วยให้การด ารงชีวิตในสังคมมีความสงบ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
แต่ละท้องถิ่นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อและแนวปฏิบัติ      
                                               

ความหมายของการด ารงชีวิต 
                                               

   การด ารงชีวิต หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ          
จะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการด าเนินชีวิต แต่ละแบบ (https://th.wikipedia.org/wiki/สืบค้นวันที่
15  ธันวาคม  2557 ) 
 จากข้อความดังกล่าว การด ารงชีวิตเป็นการด าเนินชีวิตที่มีหลายรูปแบบ ว่าบุคคลใดจะเลือก
ด าเนินเนินชีวิตแบบใดขึ้นอยู่กับการเลือก หากกล่าวถึงการด ารงชีวิตของมนุษย์คือการด ารงชีวิตเพ่ือ
ความอยู่รอดจึงท าให้เกิดปัจจัยอ่ืนๆตามมา เช่น ปัจจัยสี่ 
 

ปัจจัยการด ารงชีวิต 
 

แหล่งปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการด ารงชีวิตมนุษย์ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ในรูปของปัจจัยสี่ เพ่ือการด ารงชีวิต ได้แก่    

1. อาหาร การด ารงชีวิตของมนุษย์ต้องกินอาหารซึ่งมีแร่ธาตุและพลังงานต่างๆ จากพืชและ
สัตว์ อาศัยน้ าที่หมุนเวียนอยู่ในธรรมชาติในการดื่มและใช้ อาศัยดินและสภาวะอากาศเพื่อผลิต
ผลิตอาหาร การแสวงหาอาหารของมนุษย์ได้มีการพัฒนามาโดยล าดับ เริ่มต้นด้วยการเก็บหาอาหาร
จากแหล่งธรรมชาติ การน าอาหารมาเก็บสะสมไว้ที่บ้าน การรู้จักเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการผลิต
อาหารจากทรัพยากร ธรรมชาติได้เอง        

 2.  ที่อยู่อาศัย เดิมทีมนุษย์อาศัยอยู่ตามแหล่งธรรมชาติตามร่มไม้ หุบเขาหรือถ้าจนพัฒนา
มาสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ือปูองกันภัยจากธรรมชาติ สัตว์อ่ืน รวมทั้งการปูองกันภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/
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การเลือกที่อยู่อาศัยตามแหล่งที่สามารถหาอาหาร ได้สะดวกและปลอดภัย ดังนั้นการเลือกที่อยู่อาศัย
ต้องมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้
เราจะพบว่า รูปแบบและวัสดุในการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นก็แตกต่างกันล้วนมา
จากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น เช่น บ้านไทยหรือชุมชนอ่ืนในเขตร้อนชื้น จะเป็นบ้านยกพ้ืนใต้ถุนสูง
เพ่ือปูองกันน้ าท่วมและระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนมาก หลังคาทรงจั่วแหลมเพ่ือให้น้ าฝนไหลลง             
ได้สะดวก และวัสดุมักมาจากไม้ ซึ่งแตกต่างจากเขตอากาศอบอุ่นบ้านจะตั้งบนพื้นดินผนังทึบแน่น 
เพราะต้องการความอบอุ่น ปูองกันอากาศหนาวในฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนัก เป็นต้น   

 3. เครื่องนุ่งห่ม เริ่มจากการน าใบไม้ เยื่อไม้ และหนังสัตว์ที่หาได้มาห่อหุ้มร่างกายเพ่ือให้         
ความอบอุ่น หรือประดับร่างกายเพ่ือแสดงความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้น            
มีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากวัสดุที่หาได้ในถิ่นที่อยู่อาศัยส าหรับสมาชิกในครอบครัว จนมาถึง 
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพ่ือการค้าในยุคปัจจุบัน        

 4. ยารักษาโรค มนุษย์เริ่มใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งใช้ครั้งละมากๆ ต่อมา
นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ตัวท าละลายที่เหมาะสม เช่น แอลกอฮอล์ อีเทอร์สกัดเอาตัวยาแท้ๆ จากส่วน
ต่างๆ ของต้นไม้ แล้วท าให้ตัวท าละลายระเหยไป เหลือแต่ตัวยาไว้ แล้วท าให้เป็นผงหรือผลึก ใช้กิน
แต่น้อย นอกจากการสกัดตัวยาจากสมุนไพรแล้ว มนุษย์ยังใช้วิธีสังเคราะห์ยาเลียนแบบตัวยาในสมุนไพร 
โดยใช้วัตถุดิบอ่ืนจากสิ่งแวดล้อม   (http://human.uru.ac.th/Major_online/Mnvi-

1.pdfanWeb/Text/E.สืบค้นวันที่  15 ธันวาคม 2557.) 
 สรุปได้ว่า การด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละบุคคลมีรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นของตนเอง            
โดยมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
โดยปัจจัยสี่ ก็มีการพัฒนาตามยุคสมัย เพื่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ดีขึ้น 

 

ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณี      

  

 ขนบธรรมเนียมและประเพณีมีกรสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษถึงคนปัจจุบัน ซึ่งเกิดจาก
ความเชื่อ มีนักวิชาการให้ความเห็นเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณี ดังนี้ 
 อรรถพล อนันตวรกุล (2546: 37) กล่าวว่า ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนต่างๆ  
ที่สังคมนั้นๆ ก าหนดขึ้น ทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ เช่น ประเพณีไหว้ครู ประเพณี
การแต่งงาน ประเพณีการท าบุญเนื่องในงานมงคลต่างๆ ประเพณีแบบนี้จะมีแบบแผน ระบบระเบียบ 

ให้ยึดถือปฏิบัติชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตามยังไม่ถึงขั้นถูกมองว่ากระท าผิด แต่อาจถูกต าหนิว่ากระท า  
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  

http://human.uru.ac.th/Major_online/Mnvi-1.pdfanWeb/Text/E.สืบค้นวันที่%20%2015%20ธันวาคม%202557
http://human.uru.ac.th/Major_online/Mnvi-1.pdfanWeb/Text/E.สืบค้นวันที่%20%2015%20ธันวาคม%202557
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 ธวัช ปุณโณทก (2525: 153) กล่าวว่า วิถีชีวิตของคนไทยภาคอีสานส่วนใหญ่ ได้รับวัฒนธรรม
ลุ่มน้ าโขง แล้วเข้ามาตั้งภูมิล าเนาปะปนกับชาวท้องถิ่นเดิม (ซึ่งกลุ่มดั้งเดิมนั้นคงรับวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง
อยู่บางส่วนแล้ว) ฉะนั้น จารีต ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนปรัชญาชีวิตของวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขง 
จึงทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคนี้ และประมวลเข้าเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีทางสังคมของ 
คนในท้องถิ่น  
 สรุปได้ว่า ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นค ารวม ที่หมายถึง การยึดถือแนวทางปฏิบัติที่มีแบบแผน  
มีข้อก าหนดในการปฏิบัติอย่างชัดเจน หากกระท าผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีไม่มีความผิด            
ทางกฎหมาย แต่อาจถูกต าหนิ นินทา ในสังคมได้ 
 

ความหมายของประเพณ ี       

 ประเพณีมีความหมาย ดังนี้ 
 วรรณิกา  นาโสก (2551: 40) กล่าวว่า ประเพณี คือ วิถีชีวิตที่สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีก
รุ่นหนึ่ง  ประเพณีจึงมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนเพราะเป็นกรอบในการด าเนินชีวิต จึงเปรียบเสมือน
เครื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบ ความเจริญ ความสงบสุข และความเป็นชาติไทย ดังนั้น
ประเพณีจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและคนในสังคม
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามโดยปฏิบัติสืบทอดกันมา ประเพณีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้  

พระยาอนุมานราชธน (2514: 37) ได้ให้ความหมายของค าว่าประเพณีไว้ว่า ประเพณี คือ 
ความประพฤติท่ีชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน และสืบต่อกันมานาน 
ถ้าใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี  

สรุปได้ว่า ประเพณี หมายถึง วิถีชีวิตที่สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยมีความเชื่อ
ในสิ่งที่ยึดปฏิบัติกันมาจนเป็นค่านิยมและแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นวัฒนธรรม ถึงแม้
ประเพณีจะมีการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบ้าง แต่ในปัจจุบันยังคงสืบสานประเพณีกัน
สืบไป 

  

ประเภทของประเพณี           
 

 ประเพณีมีหลายประเภทโดย สุพัตรา สุภาพ (2518: 138-139) ได้แบ่งประเภทของประเพณี
ไว้ดังนี้  
 1. จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม (Mores) เป็นประเพณีมีศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย จึงเป็น
ปรากฏที่มีความส าคัญต่อสวัสดิภาพของสังคม สังคมมีการบังคับให้ปฏิบัติตาม และมีความรู้สึกรุนแรง
ถ้าใครฝุาฝืน บุคคลจะต้องปฏิบัติเพ่ือผลประโยชน์ของสังคม เป็นเรื่องของความผิดถูก ความนิยมที่ยึดถือ
และถ่ายทอดสืบต่อกันมา โดยการเลียนแบบหรือสั่งสอน จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรมของแต่ละแห่ง
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ย่อมไม่เหมือนกัน เพราะค่านิยม (Value) ที่ยึดถือต่างกัน ดังนั้น ถ้าบุคคลใดน าจารีตประเพณีของตน
ไปเปรียบเทียบกับของคนอ่ืนว่า ดีเลวกว่าตน เป็นการเปรียบเทียบที่ผิด เพราะสภาพหรือสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนความเชื่อต่างๆ ย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่  

   2. ขนบประเพณี (Institution) ขนบประเพณีนั้น ตามราชบัณฑิตสถาน แปลว่า ระเบียบ
แบบแผน  ขนบธรรมเนียมประเพณีจึงเป็นระเบียบแบบแผนที่สังคมได้ก าหนดไว้ ไม่มากหรือน้อย และ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม                
  โดยตรง คือ ประเพณีที่มีการก าหนดเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดแจ้งว่า  
บุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร เช่น การไหว้ครู เรื่องทรัพย์สมบัติ การศึกษาเล่าเรียนศาสนา เป็นต้น 

  โดยอ้อม คือ ประเพณีที่รู้กันโดยทั่วไป โดยไม่ได้วางระเบียบไว้แน่นอน แต่ปฏิบัติได้
เพราะมีการบอกเล่าต่อกันมา หรือจากการที่ผู้ใหญ่หรืบุคคลอื่นปฏิบัติ เช่น แห่นางแมว การจุดบั้งไฟ
ของภาคอีสาน เป็นต้น          

 3. ธรรมเนียมประเพณี (Convention) เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมดาไม่มีระเบียบ
แบบแผนเหมือนขนบประเพณี หรือมีความผิดถูกเหมือนจารีตประเพณี เป็นเพียงบรรทัดฐานที่ปฏิบัติ
จนเป็นประเพณี  เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกคนปฏิบัติกันโดยทั่วไปจนเกิดความเคยชิน และรู้สึก
เป็นภาระหน้าที่ เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่มีมานานและใช้กันอย่างแพร่หลาย การปฏิบัติตามก็ไม่มีกฎหมาย
หรือกฎข้อบังคับให้ปฏิบัติ เช่น ไม่มีกฎหมายบังคับให้เราสวมรองเท้า ดื่มน้ าจากแก้วเป็นเพียงพฤติกรรม
ที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติ และเราปฏิบัติตามโดยไม่คิดอะไรเลยเพราะความเคยชิน เป็นเรื่องของประเพณี          
ทีชุ่มชนกลุ่มนั้นนิยมปฏิบัติกัน ซึ่งคนกลุ่มอ่ืนอาจปฏิบัติไม่เหมือนกัน เช่น ไทยใช้ช้อนส้อมในการรับประทาน
อาหาร ฝรั่งใช้มีดกับส้อม เป็นต้น ในการปฏิบัติโดยมากมักอธิบายไม่ได้ว่า ท าไมจึงปฏิบัติกันอย่างนั้น 
ถ้ามีก็คงลืมเลือนกันไปแล้ว  
 สรุปว่า ประเพณีแต่ละประเภทนั้น มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ไม่ใช่
ข้อบังคับที่ต้องการปฏิบัติ แต่ต้องปฏิบัติในในสถานการณ์บางอย่าง เช่น การใส่กางเกงขาสั้นเข้าวัด
ท าบุญ ก็ไม่มีใครท าอะไรได้หรือผิดกฎหมาย แต่อาจถูกนินทาถึงเรื่องการแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะ          
ซึ่งเป็นการบังคับแบบทางอ้อมจากสังคม 
 

ความส าคัญของประเพณี         

 

 ประเพณีไทยเป็นสิ่งส าคัญและควรสงวนไว้เป็นอย่างยิ่ง ดนัย ไชโยธา (2546: 122-123) ได้ให้
ความส าคัญของประเพณีไว้ ดังนี้                                                                                                                              

 1. ประเพณีเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติ แสดงอดีตอันมีความเจริญมาช้านานของสังคม  
คนไทยจึงควรภูมิใจในชาติของตน         
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 2. ประเพณีส่วนใหญ่สนับสนุนให้ชาติเจริญรุ่งเรืองในทรรศนะที่ดีและถูกต้อง ประเพณีใด 
หากดีอยู่แล้วก็ควรรักษาไว้ โดยมิให้ประเพณีของชาติอ่ืนมามีอิทธิพลเหนือประเพณีนั้น การที่ชาติไทย
มีประเพณีอันดีงามเป็นของตนเองนี้ แสดงว่า ชาติไทยมีอารยธรรมทัดเทียมกับประเทศอ่ืน 

 3. ชาติไทยมีประเพณีเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตน ดังนั้น  การมีประเพณีเป็นของ
ตนเองจึงเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะประเพณีเป็นตัวเชื่อมความรู้สึกของคนในชาติให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน แสดงความเป็นพวกเดียวกันและส่งเสริมมั่นคงของชาติ ประเพณีเป็นเครื่องแสดงอดีตและ
ปัจจุบันของถนนชีวิตแบบไทย ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ การสนใจประเพณีไทยจึงเท่ากับการให้ความส าคัญ
แก่ตนเอง 
 สรุปได้ว่า ประเพณีเป็นวัฒนธรรมซึ่งมีความส าคัญต่อประเทศชาติ เนื่องจากประเพณี  
เป็นการสืบทอดปฏิบัติที่มาจากความเชื่อของคนในชาติ โดยการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นเอกลักษณ์ 
และประเพณีแสดงถึงการยึดแนวปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ส่งเสริมให้ชาติไทยเจริญงอกงามในด้าน
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
 

ประเพณีประจ าท้องถิ่นของภาคอีสาน  
 

ชาวอีสานมีการยึดถือปฏิบัติประเพณีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเกิดจากความเชื่อ
ของชาวอีสานที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดังที่ ชัยณรงค์  ต้นสุข (2549: 26) ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
ที่มีสมอง มีความรู้สึกนึกคิด มีสติปัญญาไหวพริบในการแก้ปัญหา แต่ไม่สามารถด ารงอยู่ได้โดยล าพังได้ 
ดังนั้น มนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน และจะกระท าทุกวิถีทางเพ่ือที่จะ
อยู่ในสภาวะที่สมดุลและเหมาะสมต่อสภาวะการในด้านต่างๆ เมื่อมนุษย์รวมกันเป็นจ านวนมากขึ้น  
จึงกลายเป็นระบบโครงสร้างของสังคมที่มีหน้าที่ในการหาปัจจัยสี่  เพ่ือด ารงชีวิตและอยู่รวมกัน           
อย่างมีระบบ จากเหตุผลนี้เอง ท าให้มนุษย์แสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทั้งที่อยู่ใกล้ตัว
และอยู่ไกลตัวออกไป จากเหตุนี้เองท าให้มนุษย์แสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทั้งที่อยู่ใกล้ตัว
และไกลตัวออกไป ซึ่งบางอย่างอาจหาค าตอบได้และมีอีกอย่างหนึ่งที่หาค าตอบไม่ได้จนเกิดความเชื่อ
ขึ้นมาแทน เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับการท ามาหากิน ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต และความเชื่อเกี่ยวกับชุมชน 
หรือสังคมเป็นต้น เพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ การจะกระท าสิ่งใดลงไปจึงมีความเชื่อ
ปะปนอยู่ได้ด้วยเสมอ เพราะท าให้พวกเขาเกิดความมั่นใจและก าลังใจดีขึ้น ถ้าหากสิ่งเหล่านี้ แล้วก็ 
ไม่อาจท าอะไรบรรลุเปูาหมายได้ และความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มากทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 
และระดับสังคมก็คือ ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ เช่น ภูตผีปีศาจ เทวดา ศาสนา 
มนุษย์จึงประกอบพิธีต่างๆ ขึ้น เพ่ือเป็นการเคารพกราบไหว้ วิงวอนและอ้อนวอนให้เทพเหล่านั้น          
เกิดความพอใจท าหน้าที่ปกปูองคุ้มครองให้พวกเขาอยู่อย่างมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พิธีกรรม
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ต่างๆ เหล่านี้ มีบทบาทควบคุมและกระตุ้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผน
กลายเป็นจารีตประเพณีในที่สุด  

ประเพณีท้องถิ่นอีสานเป็นสิ่งที่ประชาชนยึดปฏิบัติเป็นเวลานานมาแล้ว ซึ่งวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น และช่วยให้คนในท้องถิ่นนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จารีตประเพณี 
ทีแ่ต่ละท้องถิ่นอาจปฏิบัติแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับความนิยมและความเชื่อของประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่น จารีตประเพณีของชาวอีสานมีทั้งหมด 12 เดือน หรือเรียกว่า ฮีตสิบสอง          

“ฮีต” เป็นภาษาลาว ซึ่งลาวน ามาจากค าศัพท์ของภาษาบาลี โดยภาษาบาลีหรือบาลีใช้ว่า “จาริตต” 

อ่านว่า จา-ริด-ตะ แล้วชนชาวลาวและไทอีสานก็น ามาใช้ในภาษาของตนว่า “จาฮีต” ต่อมากร่อนค า 
โดยตัดค าหน้าคือค า “จา” ออกเหลือ “ฮีต” ค าเดียวโดดๆ ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ “จารีต” เป็นค านาม แปลว่า ประเพณี          
ที่ถือสืบต่อกันมานาน ส่วน “จารีตประเพณี” มีความหมายว่า “ระเบียบประเพณีที่นิยม และประพฤติ
กันสืบมา ถ้าฝุาฝืนถือว่าเป็นความผิดเป็นชั่ว”       

ค าฮีตตามวัดจะนานุกรมพาสาลาวของ ดร.ทองค า  อ่อนมะนีสอน ฉบับพิมพ์ที่ เวียงจันทน์  
ปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2539) ให้ความหมายไว้ 3 ประการ ดังนี้     

  ประการแรก    ฮีตแปลว่า    กฎระเบียบ    

  ประการที่สอง  ฮีตแปลว่า    จารีตประเพณี    

 ประการสุดท้าย  ฮีตแปลว่า    สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน    
 

ประเพณีของชาวอีสานทั้ง 12 เดือนมีดังนี้       
 เดือนหนึ่ง  บุญข้าวก า หรือบุญเข้ากรรม      

 เดือนอ้าย (เดือนธันวาคม)  โดย เอกวิทย์  ณ ถลาง (2544: 170) ได้กล่าวถึง บุญข้าวก า หรือ
บุญเข้ากรรม ว่า ท าพิธีเข้ากรรม เป็นช่วงเวลาพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม (อยู่ชดใช้กรรม)  ซึ่งเป็นพิธี
ส าหรับพระภิกษุเพ่ือให้บริสุทธิ์จากอาบัติสังฆาทิเสส (อาบัติหนักรองจากปาราชิก) ในเดือนเดียวกันนี้
ชาวบ้านจะไปท าบุญที่วัด นอกจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นเวลาที่ข้าวในนาสุกพร้อมจะเก็บ
เกี่ยวได้ จึงมีการลงแขกเกี่ยวข้าวกัน และท าปลาร้า เก็บไว้เป็นเสบียงตลอดปีด้วย 

 มูลเหตุที่มีบุญข้าวก า หรือบุญเข้ากรรม 

เพียงลงโทษภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อใดข้อหนึ่งใน 13 ข้อที่กล่าวข้างต้น เมื่อได้เข้า
ปริวาสกรรม จึงจะพ้นอาบัติ หรือพ้นโทษกลับเป็นภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์  สมควรอยู่ในพุทธศาสนาต่อไป 

ค า “เข้าปริวาสกรรม” นี้ภาษาลาวและไทอีสานตัดค า “ปริวาส” ออกเหลือเป็น “เข้ากรรม” และเมื่อ
เขียนตามอักขรวิธีของภาษาลาวจะเป็น “เข้าก า” ดังนั้น “บุญเข้าก า” ก็คือ “บุญเข้าปริวาสกรรม” 
นั่นเอง 
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พิธีกรรมบุญข้าวก า หรือบุญเข้ากรรม      

 ให้ภิกษุผู้ต้องอาบัติหมวดสังฆาทิเสสที่จะเข้าอยู่ปริวาสกรรม เพ่ือช าระความมัวหมองของศีล
ให้แก่ตนเอง โดยต้องไปขอปริวาสจากสงฆ์ เมื่อสงฆ์อนุญาตแล้วจึงมาจัดสถานที่ที่จะเข้าอยู่ปริวาสกรรม
ซึ่งส่วนมากมักปลูกเป็นกระท่อมเล็กๆ ตกแต่งบริเวณสถานที่ให้สะอาด หาน้ ากิน น้ าใช้ใส่ตุ่ม หรือโอ่งไว้
ให้เพียงพอกับการใช้ของตนเอง โดยปกติวัดที่เหมาะในการเข้าอยู่ปริวาสกรรมนั้นต้องเป็นวัดที่สงบเงียบ 
ไม่มีภิกษุสัญจรผ่านไปมาและผู้คนไม่พลุกพล่านเป็นวัดที่มีภิกษุ อาศัยอยู่จ านวนไม่มากนักเมื่อจัดเตรียม
สถานที่เรียบร้อยแล้ว ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อใดข้อหนึ่งแล้วปกปิดไว้จะต้องอยู่ปริวาส (การอยู่
ค้างคืน) และต้องประพฤติวัตร (การปฏิบัติการจ าศีล) ต่างๆ เช่น งดใช้สิทธิบางอย่าง ลดฐานะตนเอง 
ประจานตนเอง เพ่ือเป็นการลงโทษตนเอง ชดใช้ให้ครบจ านวนวันที่ปกปิดอาบัตินั้นๆ ครั้นได้ประพฤติ
วัตรต่างๆ ครบจ านวนวันแล้ว เมื่อจะปลดเปลื้องตนจากอาบัติสังฆาทิเสสต้องไปหา “สงฆ์จตุรวรรค” 
(คือ ภิกษุสี่รูปขึ้นไป) เพ่ือจะขอ “มานัต” โดยต้องห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่ง กรานภิกษุที่แก่พรรษากว่า
แล้วนั่งกระหย่ง ประนมมือกล่าวค าขอมานัตตามอาบัติที่ต้องโทษและมีภิกษุอีกรูปหนึ่งสวดประกาศ 
ให้มานัตแล้วภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสส ต้องประพฤติมานัตอีก 6 คืน ครั้นได้ประพฤติมานัตครบ 6 เดือน 
คืนแล้วจะต้องขอ “อัพภาน” จากสงฆ์อีก (ค าว่า “อัพภาน” แปลว่า การเรียกเข้าหรือการรับกลับเข้าหมู่) 
เมื่อสงฆ์ให้ “อัพภาน” แล้วภิกษุรูปนั้นจึงจะได้ชื่อว่า “เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์” ดังนั้นการเข้าอยู่ปริวาสกรรม
พอสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  ภิกษุผู ้ต้องอาบัติหมวดสังฆาทิเสสเท่านั้นจึงต้องเข้าอยู่ปริวาสกรรม เพื่อช าระตนให้กลับ
เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ขั้นตอนการเข้าอยู่ปริวาสกรรมี 3 ขั้นตอน ดังนี้   

 ขั้นตอนที่หนึ่ง ให้ภิกษุที่รู้ตัวว่าตนเองต้องอาบัติขอเข้าอยู่ปริวาสกรรมจากสงฆ์แล้ว
ประพฤติวัตรต่างๆ เป็นการท าโทษตนเองเท่ากับจ านวนวันที่ปกปิดความผิดนั้นๆ ไว้   

 ขั้นตอนที่สอง ขอมานัตจากสงฆ์ แล้วประพฤติมานัด 6 คืน   

 ขั้นตอนที่สาม  เมื่อประพฤติมานัตครบ 6 คืนแล้ว “ขออัพภาน” จากสงฆ์ เมื่อสงฆ์ให้
อัพภานแล้ว ก็ถือว่าได้กลับเป็นภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์  

 ข้อพึงปฏิบัติส าหรับพุทธศาสนิกชน       

 ตามปกติบุญเข้ากรรมนี้จะนิยมท ากันในวันขึ้น 15 ค่ า เดือนอ้ายและพุทธศาสนิกชน ควรปฏิบัติตน 
คือ น าข้าวปลาอาหารไปถวายภิกษุผู้เข้าอยู่ปริวาสกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนคนที่ส านึกผิดให้มีโอกาส
บ าเพ็ญเพียร รักษาศีลแล้วภิกษุเหล่านั้น จะได้กลับตนเป็นคนดีมีศีลบริสุทธิ์และรักษาศีล เพ่ือเป็น 
การฝึกตนเองให้เป็นคนยึดมั่นในศีลตลอดระยะเวลาที่ภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรมตั้ งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง
ขั้นตอนที ่3 และฟังพระธรรมเทศนาตลอดระยะเวลาดังกล่าวนั้นด้วย  
 เดือนสอง  บุญคูณลาน        

 บุญคูณลาน  ก าหนดท ากันในเดือนยี่ หรือเดือนมกราคม  บุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล      
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(2544: 5-7) ได้กล่าวถึง บุญคูณลานว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ เป็นการท าบุญขวัญข้าวที่นวด
เสร็จ และกองไว้แล้วในลานข้าว มูลเหตุแห่งการท า เนื่องจากผู้ใดท านาได้มากๆ ก่อนจะหาบ  หรือขน
มาใส่ยุ้งฉางก็อยากจ าท าบุญกุศลเพื่อเป็นการเพ่ิมความมั่งมีศรีสุขสืบไป 

 มูลเหตุที่มีบุญคูณลาน        

  ครั้งศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชายสองคนพ่ีน้องท านาในที่เดียวกัน 
เวลาข้าวเป็นน้ านมน้องชายชวนพ่ีชายชวนพ่ีท าข้าวมธุปายาสถวายแด่พระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
แต่ผู้เป็นที่ตอบปฏิเสธจึงตกลงแบ่งที่นากันคนละส่วน ครั้นน้องชายได้เป็นเจ้าของที่นาในส่วนที่แบ่งแล้ว 
จึงถวายทานตามความพอใจนับได้ 9 ครั้ง แล้วตั้งปฏิธานความปรารถนาว่า ขอให้ส าเร็จพระอรหันต์
ในอนาคต ครั้นถึงศาสนาของพระพุทธโคดมน้องชายเกิดมาเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลมีนามว่า 
อัญญาโกณฑัญญะ ออกบวชแล้วส าเร็จพระอรหันต์ก่อนสาวกทั้งหลายและปฐมสาวกองค์แรก ส่วน
พี่ชายไม่สามารถถวายได้ครบ 9 ครั้ง ได้ถวายเพียงครั้งเดียว คือ ในเวลาท านาเสร็จได้ตั้งปฏิธาน
ความปรารถนาขอให้ส าเร็จเป็นอริยะบุคคลในอนาคตครั้นมาถึงสมัยพระพุทธโคดมได้บังเกิดเป็น   
สุภัททปริพาชก เมื่อปัจฉิมโพธิกาลโพธิกาลใกล้พระศาสดาจะเสด็จสู่ปรินิพพานได้เข้าไปทูลความสงสัย 
เมื่อจบเทศนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้ว จึงตั้งอยู่ในอนาคามิผลเป็นอริยบุคคลองค์สุดท้ายใน
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งการให้ข้าวเป็นทานน้อยกว่าน้องชาย ชาวนาทั้งหลาย             
เมื่อได้ทราบอานิสงส์เช่นนี้ จึงนิยมท าบุญให้ทานข้าวในในถือเป็นประเพณีของชาวอีสานสืบมา 
 พิธีกรรมบุญคูณลาน         

 เมื่อก าหนดวันได้แล้วจะบอกกล่าวญาติพ่ีน้องให้มาร่วมท าบุญตอนเย็นในวันรวม นิมนต์พระสงฆ์
อย่างน้อย 5 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ที่ลานข้าว จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน แล้วจึง        
ขึงสายสิญจน์รอบกองข้าว ต่อมาผู้มาร่วมงานทั้งหลายมารวมกันฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
เมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จมีเทศน์ 1 กัณฑ์ กลางคืนมีมหรสพ เช่น หมอล ากลอน หมอล าหมู่ หรือ
กลองยาว ตลอดจนการละเล่นของหนุ่มสาว งานนี้จะมีจนตลอดสว่าง เมื่อสว่างแล้วจะถวายอาหาร
บิณฑบาต และพระสงฆ์จะประพรมน้ ามนต์แล้วปีต่อไปได้ข้าวกล้าในนาเจริญงอกงามดี ไม่มีนกหนู
มากัดกินข้าว ถ้ารดโคกระบือก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติมิตร
ที่ตายไปแล้ว ตลอดจนเทพยดาทั้งหลาย เมื่อท่านเหล่านั้นได้รับส่วนบุญที่อุทิศไปให้แล้ว ก็จะอวยพร
ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวในนาจะได้เจริญงอกงาม  
 บุญเดือนสาม  บุญข้าวจี่  
 บุญข้าวจี่ หรือบุญเดือนสาม เดือนสาม คือ เดือนกุมภาพันธ์  วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย (ม.ป.ป.: 

39-40) ได้กล่าวถึงบุญข้าวจี่ว่า  ข้าวจี่ คือ ปั้นข้าวเหนียวที่ปั้นให้หนาแน่นมีรูปร่างเป็นก้อนกลมรี ขนาด
เท่าก าปั้น แล้วใช้ไม้ไผ่ที่เหลากลมๆ เสียบตรงกลางตามยาวของปั้นข้าวเหนียว ใช้เกลือโรยรอบๆ   ปั้น
ข้าว แล้วน าไปย่างบนถ่านไฟคุแดง หมุนข้าวไปเรื่อยๆ จนมีผิวเป็นสีเหลืองและมีกลิ่นหอม จากนั้น น า
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ไข่ไก่ท่ีตีจนไข่แดงเป็นเนื้อเดียวกันกับไข่ขาว ราดลงบนผิวของปั้นข้าวทีละเล็กทีละน้อย พร้อมกับหมุน
ปั้นข้าวย่างบนถ่านจนไข่สุกจับผิวปั้นข้าวเป็นสีเหลืองอร่าม 

 มูลเหตุที่มีบุญข้าวจี่  

 เนื่องจากในเดือนสาม อากาศของภูมิภาคอีสานอยู่ในฤดูหนาว ในตอนเช้าผู้คนจะใช้ฝืนก่อไฟผิง 
แก้หนาว เมื่อฝืนเหล่านั้นถูกไฟไหม้ก็กลายเป็นถ่านไฟแดงอยู่กลางกองไฟ ชาวบ้านก็จะเขี่ยเอาถ่านออกมา
ไว้ด้านหนึ่งของกองไฟ แล้วน าข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนกลมโรยเกลือ วางลงบนถ่านไฟแดงๆ  นั้น 
เรียกว่า “เข้าจี่” ปรากฏว่า ข้าวที่ได้จากการจี่นี้ มีกลิ่นหอมผิวก็เกรียมกรอบน่ารับประทาน ท าให้
พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นญาติพ่ีน้องที่บวชที่วัด อยากให้ได้รับประทานบ้าง จึงเกิดการท าบุญ “เข้าจี่” ขึ้น 
นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อที่ 1 ซึ่งก าหนดไว้ว่า เมื่อได้ข้าวใหม่ผู้เป็นเจ้าของต้องน าไปบริจาค
ทานให้พระภิกษุสงฆ์มีศีลกินก่อนแล้วตนจึงกินภายหลัง ซึ่งในเดือนสามวันขึ้นสามค่ านี้ จะเป็นวันแรก
ที่คนอีสานจะเปิดเล้าข้าว (ยุ้งข้าว) เพื่อน าข้าวใหม่มากิน และมีต านานเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งบุญข้าวจี่ไว้ 
ดังนี้             
 มีเรื่องเล่าว่า นางปุณณทาสี ได้ท าขนมแปูงจี่ ถวายพระพุทธเจ้าและพระอานนท์ นางคิดไว้  
ในใจว่าพระพุทธเจ้าคงจะไม่ฉัน เพราะอาหารแปูงจี่ของนางไม่ประณีตคงจะโยนให้สุนัขและกากิน 
เมื่อพระองค์ทราบวาระจิตของ นางปุณณทาสีแล้ว จึงรับสั่งให้พระอานนท์ปูลาดอาสนะลง แล้วทรง
นั่งลงฉันขนมแปูงจี่ ณ ที่นั่น  นางปุณณทาสีเกิดความปิติ และพระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟัง นางได้
บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคล  จากต านานเรื่องนี้ ชาวอีสานจึงพากันท าบุญข้าวจี่ขึ้น  
 พิธีกรรมบุญข้าวจี่  

 พอถึงวันนัดหมายท าบุญข้าวจี่ ซึ่งมักจะเป็นวันเพ็ญเดือนสาม ทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน จัดเตรียม
ข้าวจี่ตั้งแต่วันย่ ารุ่งของวันนั้น เพ่ีอให้ข้าวจี่สุกทันใส่บาตรในตอนเช้า ซึ่งตามปกติแต่ละครัวเรือนจะน า
ข้าวจี่ใส่ถาดประมาณ 7-9 ก้อน และนอกจากข้าวจี่แล้วก็น า “เข้าเขียบ” (ข้าวเกรียบ) ย่างไฟให้โปร่งพอง
ใส่ถาดไปด้วย  และมีข้าวเขียบบางส่วนที่ยังไม่ย่าง เพ่ือให้พระเณรย่างกินเอง พร้อมจัดอาหารหวาน
คาวไปถวายพระที่วัด  
 เดือนสี่บุญเผวสหรือบุญมหาชาติ 
 บุญเผวสหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญมหาชาติ ชอบ ดีสวนโคก และคณะ (2544: 111-113)   
ได้กล่าวถึง บุญเผวสว่ามีการท ากันเดือนใดเดือนหนึ่ง ในระหว่างออกพรรษา จะเป็นข้างขึ้นหรือ
ข้างแรมก็ได้ แล้วแต่สะดวก แต่ส่วนมากนิยมท ากันในเดือนสี่ ดังมี  ค าพังเพยว่า “เดือนสามค้อย เจ้า
หัวคอยปั้นข้าวจี่ เดือนสี่ค้อยจัวน้อยเทศน์มะที” (ค าว่า “เจ้าหัว” หมายถึงพระภิกษุ “จัว” หมายถึง 
สามเณร “มะท”ี หมายถึง มัทรี) บางแห่งท าในเดือนหกหรือเดือนเจ็ดก็มี และหากท าในเดือนหกหรือ
เดือนเจ็ด มักจะท าบุญบั้งไฟรวมด้วย การจัดงานทางบ้านและวัดจะมีการปรึกษาหารือตกลงกัน ให้
เรียบร้อยก่อน ทางชาวบ้านจะจัดอาหารการกิน เช่น ขนม ข้าวต้ม และอาหารคาวต่างๆ ส าหรับถวาย
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พระภิกษุสามเณรและเลี้ยงแขกเลี้ยงคนที่มาร่วมงาน และจัดหาปัจจัยไทยทานส าหรับใส่กัณฑ์เทศน์ 
เพ่ือถวายพระภิกษุสามเณร ส่วนทางวัดก็แบ่งหนังสือออกเป็นกัณฑ์ๆ หนังสือผูกหนึ่ง อาจแบ่งเป็น
หลายกัณฑ์  ก็ได้ เพ่ีอให้ชาวบ้านได้รับกัณฑ์โดยทั่วถึงกัน มอบหนังสือให้พระภิกษุสามเณรในวัดนั้น 
เพ่ือเตรียมไปเทศน์  นอกนั้นจะมีการนิมนต์พระจากวัดอ่ืนมาเทศน์ โดยจะมีฎีกาไปนิมนต์พร้อมบอกชื่อ
กัณฑ์และบอกเชิญชวนชาวบ้านที่วัดนั้น ตั้งอยู่มาร่วมท าบุญด้วยซึ่งตามปรกติเม่ือพระภิกษุสามเณรมา
ร่วมงานก็จะมีญาติโยมในหมู่บ้านนั้นๆ ตามมาฟังเทศน์และร่วมงานด้วยหมู่บ้านละมากๆ หัวหน้าหรือ
กรรมการจัดงานในหมู่บ้าน ที่เป็นเจ้าของงาน จะบอกบุญชาวบ้านในหมู่บ้านของตนให้รับเป็นเจ้าของ
กัณฑ์เทศน์กัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่งจนทั่วถึงกัน และบอกจ านวนคาถาของแต่ละกัณฑ์ให้ทราบด้วย เพ่ือ
เตรียมเทียนมาตามจ านวนคาถาของกัณฑ์ที่ตนรับ ซึ่งจ านวนคาถาของกัณฑ์ต่างๆ มีดังนี้ ทศพร  19 
คาถา หิมพานต์ 134 คาถา ทานกัณฑ์ 209 คาถา วนปเวสน์ 57 คาถา ชูชก 79 คาถา จุลพน 3 คาถา 
มหาพน 80 คาถา กุมาร 101 คาถา มัทรี 90 คาถา สักบรรพ 43 คาถา มหาภา 69 คาถา ฉกษัตริย์ 30 
คาถาและนคร 46 คาถา รวม 1,000 คาถาพอดี ชาวบ้านแบ่งหน้าที่กันด้วยว่า ใครเป็นผู้รับเลียง
พระภิกษุสามเณรและญาติโยมหมู่บ้านใด โดยแบ่งหน้าที่มอบให้รับผิดชอบเป็นกลุ่มๆ เนื่องจากแต่ละ
วัดมีชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านไปร่วมกันมาก ชาวบ้านจึงช่วยกันปลูกที่พักชั่วคราวขึ้น เรียกวา ตูบ 
(กระท่อม) หรือ ผาม (ปร า) จะปลูกรอบบริเวณวัด รอบศาลาหรือรอบกุฏิก็ได้ ตูบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 4 ศอก ยาวตามความเหมาะ หลังคาเป็นรูปเพิงหรือเป็นจั่วก็ได้ พ้ืนปูด้วยกระดานหรือพาก 
ที่พักนี้จะจัดท าให้พอเพียงและให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันเริ่มงาน 

 มูลเหตุบุญเผวสหรือบุญมหาชาติ    

 ในเรื่องพระมาลัยหมื่นมาลัยแสนว่า พระมาลัยได้ขึ้นไปไว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีในสวรรค์             
ชั้นดาวดึงส์  พบพระศรีอริยเมตไตรย พระศรีอริยเมตไตรยได้ด ารัสสั่งกับพระมาลัยว่า ถ้ามนุษย์
อยากพบพระองค์ จงอย่าได้ท าบาปหนัก ได้แก่ ฆ่าหรือข่มเหงบิดามารดา สมณพราหมคณาจารย์       
ท าร้ายพระพุทธเจ้า และยุยงพระสงฆ์ให้แตกกัน ให้อุตส่าห์ฟังเรื่องราวมหาเวสสันดรชาดกหรือเผวส
ให้จบในวันเดียวกัน แล้วให้น าไปประพฤติปฏิบัติ จะได้พบพระศาสนาของพระองค์ เมื่อพระมาลัยกลับ
มาถึงโลกมนุษย์ จึงได้บอกให้มนุษย์ทราบ  โดยเหตุนี้ ผู้ปรารถนาจะพบพระศรีอริยเมตไตรยจึงพากัน
ท าบุญเผวสสืบต่อกันมา        
 พิธีกรรมบุญเผวสหรือบุญมหาชาติ    

 ก่อนมีงานบุญเผวสหลายวัน ชาวบ้านชายหญิงทั้งคนเฒ่าคนแก่ซึ่งส่วนมากเป็นหนุ่มสาว
พากันไปรวมกันที่วัด ช่วยกันจัดท าที่พักส าหรับผู้มาร่วมงานและช่วยกันจัดท าดอกไม้ จัดตกแต่ง
ประดับประดาศาลาโรงธรรมด้วยดอกไม้ พวงมาลัยและธงทิว พวกผู้หญิงจะท าหมากพันค า เมี่ยงพันค า 
เทียนพันธูปพัน ปืนดาบอย่างละพัน และข้าวตอกดอกไม้ใช้บูชาคาถาพัน ดอกไม้ที่จัดมีบัวพันดอก 
นอกนี้อาจมีดอกผักตบ ตอกกางของดอกปีบอย่างละพันดอก (ดอกไม้ปรกติท าด้วยไม้แทน) ธงพันผืน 
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ท าด้วยเศษผ้า กระดาษสี ใบลานหรือใบตาลก็ได้ เสร็จจากการจัดดอกไม้ธูปเทียนธงและสิ่งดังกล่าว        
แล้วขึงด้ายสานสิญจน์ตั้งหม้อน้ ามนต์ มีขันหมากเบ็ง (บายศรีประดับด้วยหมาก) แปดอัน โอ่งน้ า 4 โอ่ง 
ตั้งไว้ที่มุมธรรมาสน์ ในโอ่งน้ ามีจอก แหน (สาหร่าย) ดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น ดอกจิกดอกฮัง (ดอกเต็งรัง) 
ดอกบัว ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก ฯลฯ และใบบัว ปั้นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น รูปนก รูปวัว รูปควาย รูปช้าง 
รูปม้า ฯลฯ เอาไว้ที่ใต้ธรรมาสน์ เอาธงใหญ่แปดธงปักรอบโรงธรรมนอกศาลาในทิศทั้งแปด เพ่ือหมายว่า 
เป็นเขตปลอดภัย ปูองกันพญามารไม่ให้ล้ าเข้ามา  ตามเสาธงมีที่ใส่ข้าวพันก้อน ซึ่งปรกติสามนเป็น
พานด้วยไม้ไผ่ บางแห่งสานเป็นตาด้วยไม้ดอก เป็นคีรีวงกตไว้รอบศาลา และท าเป็นทางเข้าศาลาโรงธรรม
คดเคี้ยวไปมา บนศาลานอกจากประดับประดาให้สวยงามแล้ว บางแห่งยังมีภาพมาหาเวสสันดรชาดก
ประดับไว้ด้วย ทางด้านตะวันออกของศาลาโรงธรรม ปลูกหออุปคุตขึ้นไว้ พร้อมมีสิ่งเหล่านี้อยู่บนหอด้วย
คือ มีบาตร 1 ใบ ร่ม 1 คัน กาน้ า 1 ใบ และสบงจีวร 1 ชุด ส าหรับถวายพระอุปคุต การจัดตกแต่ง
ดังกล่าวจะจัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันงานพอดี  
เดือนห้า  บุญสงกรานต์         

 ประเพณีบุญสงกรานต์ เป็นประเพณีที่มีทุกภาคในแระเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ( 2537: 221) ได้กล่าวถึง บุญสงกรานต์ในภาคอีสานว่า ไม่ได้เป็นประเพณีเฉพาะ
ในภาคอีสาน แต่เป็นประเพณีของไทย ซึ่งประเพณีแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันประเพณีของภาคอีสานมี
ดังนี้            

 มูลเหตุบุญสงกรานต์        

 ประเพณีสงกรานต์ คือ ปีใหม่ หรือปีใหม่เมืองของชาวเหนือ ซึ่งตรงกับวันที่ 13, 14 และ 15 
ในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นศักราชใหม่แต่โบราณกาลของชาวไทย แม้สมัยอยุธยา 
เป็นราชธานี ก็ปรากฏหลักฐานว่า ประเพณีขึ้นปีใหม่ก็คงใช้วันสงกรานต์อย่างเดิมนี้ จนกระท่ังถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้เปลี่ยนไปใช้         
วันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน และเริ่มใช้ใน พ.ศ. 2432 เป็นต้นมาจวบจนสมัยประชาธิปไตย คณะ
รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้พิจารณาเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่ของไทยไม่ถูกต้องตามหลักสากล
นิยม จึงได้ถือเอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนประเพณีสงกรานต์ก็ยังคงไว้ตามเวลาเดิม
โดยเฉพาะชาวเหนือได้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี “ด าหัว” ไว้ ท าให้สงกรานต์ภาคเหนือมีความหมาย
ต่อสมาชิกในครอบครัวเครือญาติและชุมชน และเป็นที่สนใจของคนต่างท้องถิ่น ตลอดถึงคนต่างบ้าน
ต่างเมือง ท าให้ผู้คนนิยมพากันมาเที่ยวสงกรานต์เมืองเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงกรานต์เชียงใหม่
เป็นที่รู้จักอย่างข้ึนหนาขึ้นตามมาตราบเท่าทุกวันนี้     

 พิธีกรรมบุญสงกรานต์       

 ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติกันในเทศกาลสงกรานต์มีอยู่ 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เป็นวัน 
“สังขานล่อง” คือ วันสงกรานต์นั่นเอง สังขานล่องตามความหมายของชาวบ้าน เชื่อว่า ปูุสังขานย่าสังขาน 



400 

 

 

จะพาความชั่วร้ายความไม่ดีไม่งาม เคราะห์ร้ายต่างๆออกไปจากบ้านช่องและผู้คน วันที่สองคือ           
“วันเน่า” หรือวันเนาว์ ตรงกับวันที่ 14 เมษายน ถือกันว่า ถ้าใครปากร้ายด่าทอผู้อ่ืนในวันนี้ จะท าให้
ปากเน่า วันที่สาม คือ วันพญาวัน หรือวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 15 เมษายน เป็นวันแห่งการท าบุญ
ต่อพุทธศาสนาและคารวะผู้ใหญ่  

        

เดือนหก บุญบั้งไฟ   

บุญเดือนหกหรือบุญบั้งไฟมีเฉพาะในภาคอีสาน  ชาญวิทย์  มั่นคง  และคณะ (2522: 29)  ได้
กล่าวถึง บุญบั้งไฟว่า ในแต่ละท้องของภาคอีสานมีแนวปฏิบัติ ที่แตกต่างกันบ้างในบางอย่าง แต่ก็มี
จุดประสงค์ที่เหมือนกัน เพื่อเป็นการบูชาพญาแถนและให้ฝนตกตามฤดูกาล   

 มูลเหตุบุญบั้งไฟ          

 บุญบั้งไฟเป็นบุญที่นิยมท ากันในเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคม การจัดท าบุญบั้งไฟขึ้น เพ่ือ
บูชาอารักษ์หลักเมืองเป็นประเพณีท าบุญขอฝน เพ่ือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติ
มาแต่โบราณ  บางหมู่บ้านถือเคร่งมาก คือ จะต้องท าบุญบั้งไฟทุกปี จะเว้นไม่ท าไม่ได้ เพราะถ้าเว้น 
ไม่ท าบุญนี้เชื่อว่า อาจท าให้เกิดเหตุเภทภัยต่างๆ เช่น ฝนแล้วบ้าง หรือไม่ตกต้องตามฤดูกาลบ้าง คน
หรือวัวควาย อาจเกิดเจ็บปุวยเป็นโรคต่างๆ บ้าง เป็นต้น และเมื่อท าบุญดังกล่าวแล้วก็เชื่อว่า ฟูาฝน
จะอุดมสมบูรณ์  

 ประวัติความเป็นมาของงานบุญบั้งไฟ มีต านานเล่าหลายกระแส เช่น ต านานพญาคางคาก  
(คางคก ) เล่าว่า พญาคางคาก เป็นคนรูปร่างอัปลักษณ์เนื้อตัวเป็นปุุม เป็นปม รูปชั่วตัวด า แต่ได้รับ
ความนับถือ ชื่นชอบของประชาชน เพราะพญาคางคากเป็นผู้ปกครองนครที่เป็นธรรม รักประชาชน
ให้ความอยู่ดีมีสุขแก่ไพร่ฟูาประชาราษฎร์ ผู้คนจึงสรรเสริญและบูชาพญาคางคากจนลืมบูชาพระยาแถน
ดังที่เคยกระท ากันมาพญาแถนจึงโกรธแค้นชาวโลกไม่ยอมให้ฝนตกลงมาบนพ้ืนโลก ผู้คนและสัตว์
ทั้งหลายก็ล้มตายกันมาก พญาคางคากพยายามขอโทษพญาแถน กระท าสักการบูชาอย่างไร พญาแถน
ก็ไม่ยอมยกโทษให้ คงปล่อยให้มนุษย์และสัตว์อดข้าวอดน้ าตายไป จนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายทนไม่ได้  
จึงชวนพญาคางคากไปสู้รบกับพญาแถน  เอาแพ้เอาชนะเพ่ือจะให้ได้ฝนมา ปลวกก่อสะพานขึ้นไป 
บนสวรรค์ สัตว์ทั้งหลายต่อตัว ตัวแตน ผึ้ง ภู่ มด มอด ปลวก ก็เข้าไปซ่อนตัวในเสื้อเกราะของพญาแถน 
บ้างไปกัดไปกินอาวุธของทหารแถนจนเหี้ยนจนหัก เมื่อพร้อมปลวกก็ส่งสัญญาณบอกพญาคางคาก 
ให้ขึ้นไปบนสวรรค์สู้รบกับพญาแถน ทหารแถนถูกมด ผึ้ง ภู่ แตน ต่อ กัดต่อย อาวุธก็ผุดกร่อนด้ามขาด
ด้ามหลุดใช้ไม่ได้ พญาแถนรบแพ้พญาคางคาก จึงยอมให้ฝนแก่โลก แต่มีข้อแม้ว่า หากพญาคางคาก
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ต้องการฝนเมื่อใดก็ให้บอกพญาแถนไปด้วยการจุดบั้งไฟขึ้นไปบนท้องฟูา พญาแถนเห็นสัญญาณนี้            
ก็จะส่งฝนลงมาให้ จึงเกิดเป็นประเพณีขอฝนกันข้ึน  

 อีกต านานเล่าว่า พระพรหมกับพญานาคเป็นสหายรักกัน พระพรหมอยู่บนสวรรค์ พญานาค       
อยู่ใต้บาดาล อยากจะรู้สารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จะท าอย่างไร จึงตกลงกันว่า เมื่อใดก็ตามเมื่อพญานาค
อยู่ดีมีสุข ให้พญานาคจุดบั้งไฟไปบอกข่าว และหากพระพรหมได้รับข่าวแล้ว และท่านอยู่ดีมีสุขเช่นกัน 
ท่านก็จะส่งฝนตกลงมาพ้ืนโลกด้วยความเชื่อในต านานนี้ ชุมชนไต-ลาวจึงจุดบั้งไฟกัน ซึ่งทั้งสองต านาน
ก็ล้วนเป็นการขอฝนหรือเก่ียวกับฟูาฝนทั้งนั้น 

 มูลเหตุที่มีบุญบ้ังไฟ    

 สถาบันราชภัฏอุดรธานี (2546: 163-165) ได้กล่าวถึง มูลเหตุที่มีบุญบั้งไฟว่า การท าบุญ    
บั้งไฟจะต้องร่วมกันท าทั้งหมู่บ้าน หรือชุมชนอาจเป็น 2-3 หมู่บ้านก็ได้มาร่วมกัน หากเศรษฐกิจ
หมู่บ้านไม่ดี หากข้าวกล้านาดีก็จะท าแต่ละหมู่บ้าน ก่อนจะท าต้องมีการประชุมตกลงหาวันท าบั้งไฟ 
วันจุดบั้งไฟ วันงานฉลองบั้งไฟ เมื่อหาวัน เวลาได้แล้ว หมู่บ้านก็จะประชุมช่างประจ าหมู่บ้าน หากไม่
มีก็ต้องไปหาที่หมู่บ้านมาช่วย เลือกคนที่จะตัดไม้ต้องมีความรู้ในการเลือกไม้ ขนาดไม้ และความยาว
ของล าไม้ และความแก่น ความแน่นของเนื้อไม้ และวิธีการตัดโดยไม่เป็นอันตรายได้ เมื่อบั้งไฟเสร็จ
ตามขั้นตอนแล้วก็จะมีการตกแต่งบั้งไฟ เรียกว่า “สับดอก” ให้เป็นลวดลายที่งดงามตามความนิยม
ของชุมชน หรือของช่างปกติจะเป็นลายนาค ลวดลายจะงามมากน้อยวิจิตรพิสดารขึ้นอยู่กับฝีมือช่าง  
การท าบั้งไฟในโบราณจะท ากันในวัด ส่วนใหญ่พระจะเป็นช่าง เป็นผู้น าในการท า และถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนสืบสานต่อไป เมื่อตกลงวัน เวลา  ในการท าบุญบั้งไฟหรือวันโฮม (วันรวม) คือ วันก่อนจุดบั้งไฟ 
1 วัน ทั้งเจ้าภาพและแขกจะไปรวมกันที่วัดเพ่ือท าบุญบ้านใดจะบวชลูกก็บวช       ในวันโฮม จะมี
การแห่นาคน าขบวนบั้งไฟไปวัด มีขบวนแห่ประกอบดนตรี  แคน พิณ ฆ้อง กลอง ฉิ่ง ฉาบ และการ
เซิ้งบั้งไฟ ตกค่ าวันโฮม หนุ่มสาวจะมาสนุกสนานรื่นเริงชมมหรสพ  การละเล่นหมอล า การจ่ายผญา 
หนังบักตื้อ ดนตรีลูกทุ่ง ภาพยนตร์ ชุมชนใดมีกลองเส็งก็จะตีประชันกันว่าใครจะตีเสียงดังกว่ากันงาน
ฉลองบุญบั้งไฟจะฉลองกันไปจนรุ่งเช้า                
 วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันจุดบั้งไฟ เช้าถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ มีการท าบุญตักรบาตร และ
เลี้ยงอาหารแขกที่มาในงาน เมื่อกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้ว ก็ตั้งขบวนแห่บั้งไฟ น าบั้งไฟออกแห่
รอบหอแจก (ศาลาการเปรียญ) 3 รอบ แล้วแห่ออกไปยังสถานที่ที่ก าหนดให้เป็นที่จุดบั้งไฟมักอยู่
กลางทุ่ง ไกลจากชุมชนพอประมาณ เป็นสถานที่กว้างหรือทุ่งโล่ง พอที่การจุดบั้งไฟแตกแล้วไม่เป็น
อันตรายต่อหมู่บ้าน เมื่อถึงสถานที่จุดบั้งไฟ บั้งไฟของใครจุดก่อนก็จะเอาไปตั้งที่ร้านจุดบั้งไฟ ผู้คน         
ก็จะตามขบวนไปดูการจุดบั้งไฟ  การจุดบั้งไฟเรียกว่า “เส็งบั้งไฟ” คือ แข่งขันบั้งไฟของใครจุดขึ้นสูงลิ่ว
กว่ากันก็จะได้รับค าชม ส่วนบั้งไฟของใครที่แตกหรือจุดไม่ขึ้น ก็จะถูกโยนลงโคลน แต่ก็ไม่ถือโทษ 
โกรธเคืองกัน สาระส าคัญ บุญบั้งไฟถือเป็นสาระของความสนุกสนานที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อถือศรัทธา
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ที่มีมาอย่างยาวนาน กิจกรรมทั้งหมดของประเพณีนี้ได้ถ่ายความรู้สึก ภูมิปัญญาของชุมชนในเรื่อง
เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน การเลือกไม้ไผ่มาท าบั้งไฟ การตัดไม้ไผ่โดยไม่เป็นอันตราย การจุดบรรจุดินปืน         
ลงกระบอกไม้ไผ่ ล้วนเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสอนกันมา การตกแต่งบั้งไฟเป็นงานศิลปะ การเซิ้ง การขับล า 
และความเชื่อในผีแถน  
  

 

 

เดือนเจ็ด  บุญซ าฮะ    

 เดือนเจ็ด คือเดือนมิถุนายน บุญซ าฮะ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย (ม.ป.ป: 81-82)ได้กล่าวถึง บุญช า
ฮะไว้ว่า  บุญช าฮะว่าคือ บุญช าระล้างสิ่งที่ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองท าให้บ้านเมืองไม่อยู่เย็น
เป็นสุข เกิดโจรปล้น ผู้คนวัวควายตาย เพราะผีเข้าบ้านเมืองมีเหตุเภทภัยต่างๆ  จึงท าบุญช าระล้างสิ่ง
ที่ท าให้เกิดเหตุเภทภัยต่างๆ ที่เป็นอัปมงคลให้หมดไป ท าบุญท าทานนี้แล้ว บ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุข 
บุญซ าฮะท าในเดือนเจ็ดได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม 

 มูลเหตุบุญซ าฮะ     

 ครั้งหนึ่งเมืองไพสาลีเกิดทุพภิกขภัยข้าวยากมากแพง เพราะฝนแล้งผู้คนล้มตาย เพราะ
ความอดยากเป็นอันมาก เกิดอหิวาตกโลก บ้านเมืองเต็มไปด้วยซากศพ จึงไปอาราธนาองค์พระพุทธเจ้า
มาระงับภัย พระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์ 500 รูป เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์มายังเมืองไพสาลีด้วยเรือ
เจ็ดวันถึง เมื่อพระองค์เสด็จถึงฝนก็ตกลงมาท่วมพ้ืนถึงหัวเข่า พัดเอาซากศพลอยไปตามน้ าครั้นนั้น
พระองค์ตรัสเรียกพระอานนท์มาเรียนเอาคาถาแล้วถือเอาบาตรน้ ามนต์ประพรมไปทั่วพระนคร 
ชาวเมืองก็อยู่ด้วยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่บัดนั้นมา   
 พิธีกรรมบุญซ าฮะ   

 พิธีกรรมของบุญช าฮะ ต้องตั้งผามหรือปะร าขึ้นกลางหมู่บ้าน เตรียมกรวดทรายและหลักไม้
ไผ่แปดหลักมาไว้แล้วนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็น รุ ่งเช้าถวายบิณฑบาต 
พระสงฆ์ท าน้ ามนต์ ใช้หญ้าคามัดเป็นก าเพ่ือประพรมน้ ามนต์ หลังจากนั้นหว่านกรวดหว่านทรายไป
ตามบ้าน ตอกหลักแปดหลักไว้ในทิศทั้งแปดด้วยสายสิญจน์ที่วงรอบพิธีน าเอาไปผูกแขนกันให้ทั่ว ถือว่า
ปูองกันเสนียดจัญไร  
 เดือนแปด  บุญเข้าพรรษา  

 บุญเข้าพรรษาของภาคอีสาน ส านักงาน ส.ธรรมภักดี (2547: 160) กล่าวไว้ว่า คือการอยู่
ประจ าในอาวาสแห่งเดียวกัน ในฤดูฝนตลอด 3 เดือน เรียกว่าเข้าพรรษา โดยก าหนดเอาวันแรม 1 ค่ า
เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา เพราะมีก าหนดท าในเดือน 8 จึงมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่าบุญเดือนแปด 

 มูลเหตุ บุญเข้าพรรษา  
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 ในวัสสูปนายิกขันธกะ ภิกษุบริษัทเทียวไปสู่ชนบทไม่มีเวลาพักผ่อนทั้ง 3 ฤดู โดยเฉพาะฤดูฝน
ได้ย่ าเหยียบข้าวกล้าเสียหาย สัตว์ทั้งหลายพลอยถูกเหยียบไปด้วย พระองค์จึงทรงบัญญัติให้ภิกษุ         
จ าพรรษา 3 เดือน ในฤดูฝน มิให้ไปแรมคืน ณ ที่อ่ืน ถ้าไปพรรษาขาดต้องอาบัติทุกกฎ เว้นจ าเป็น 
อาทิเช่น บิดามารดาปุวย แต่ต้องให้กลับภายใน 7 วัน จึงจะไม่ขาดพรรษา 
 พิธีกรรม บุญเข้าพรรษา  

 ในเทศกาลเข้าพรรษา คือ เวลาที่พระสงฆ์ทั้งหลายต้องบ าเพ็ญไตรสิกขา คือ ศีลสมาธิปัญญา
ให้บริบูรณ์ ส่วนคฤหัสถ์ก็จะต้องบ าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ คือ ทานศีลภาวนาให้เต็มเปี่ยม ครันถึงวันเพ็ญ
เดือนแปด ตอนเช้าญาติโยมจะน าอาหารบิณฑบาตมาอังคาสพระภิกษุสงฆ์ ตอนบ่ายน าดอกไม้ ธูป เทียน 
ข้าวสาร สบง จีวร ผ้าอาบน้ าฝนมารวมกันที่ศาลาโรงธรรม ส่วนพระภิกษุสงฆ์ก็จัดท าความสะอาด
สถานที่ สบง จีวร เมื่อพร้อมกันแล้วญาติโยมจะพากันท าวัตรค่ า เสร็จแล้วอาราธนาศีลฟังเทศน์  
 บุญเดือนเก้า  บุญข้าวประดับดิน   

 บุญข้าวประดับดินมีเฉพาะภาคอีสาน บุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล ( 2544: 48-51) ได้กล่าวไว้
ว่า“เข้าประดับดิน” ตามพจนานุกรมภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ “เข้าประดับดิน” น.ชื่องานบุญ
สิ้นเดือน 9 บุญเข้าสากน้อยก็เรียก ชื่ออาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่จัดใส่กระทงหรือภาชนะอ่ืนๆ 
วางไว้ตามพ้ืนดินหรือโคนต้นไม้  เ พ่ือเป็นการเซ่นวิญญาณบรรพบุรุษ  ส่วนพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2538 ได้ให้ความหมายว่า “ข้าวประดับดิน (ถิ่น
อีสาน) น. ของเล็กๆ น้อยๆ  ที่เอาไปบูชาตามต้นโพและพระเจดีย์ เวลาเช้ามืดเดือน 9” 

 วัดจะนานุกรมพาสาลาว ของ ดร.ทองค า  อ่อนมะนี สอนพิมพ์ที่โรงพิมพ์เวียงจันทน์ ปี ค.ศ. 

1992 ได้ให้ความหมายว่า “เข้าปะดับดิน น. บุนปะเพนีอันเหนึ่งของลาว มีอยู่ในฮีตสิบสองเฮ็ดกัน        
ในมื้อเดือนเก้าดับ โดยกานห่อของคาวและหวานใส่ใบกล้วยเฮ็ดเป็นห่อใหย่แล้วเอาไปห้อยหลือวางไว้
ตามดินตามฮ้ัววัด ตามขอบสิม ตามแต่เจ้าของเห็นว่าสมควร เฮียกว่าเข้าปะดับดินวันท าบุญนั้นเอ้ินว่า 
มื้อ บุญห่อเข้าปะดับดิน” (ค าแปล ข้าวประดับดิน น.บุญประเพณีอันหนึ่งของลาว มีอยู่ในฮีตสิบสอง 
ซ่ึงท ากันในวันสิ้นเดือนเก้า โดยห่อของคาวหวานใส่ใบตอง ท าเป็นห่อใหญ่แล้วน าไปห้อยไว้ตามต้นไม้ 
หรือวางตามดิน ตามรั้ววัดตามก าแพงรอบโบสถ์สุดแท้แต่เจ้าของจะเห็นสมควร เรียกว่าข้าวประดับดิน 
วันท าบุญนั้นเรียกว่า วันบุญห่อข้าวประดับดิน) 

 มูลเหตุบุญเข้าพรรษา       

 เนื่องจากคนลาวและไทอีสานมีความเชื่อสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่า  กลางคืนของ
เดือนเก้าดับ (วันแรมสิบสี่ค่ าเดือนเก้า) เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ยมบาลจะปล่อยให้ผีนรกออกมาเยี่ยม
ญาติในโลกมนุษย์ ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบปี ดังนั้น จึงพากันจัดห่อข้าวไว้ให้แก่ญาติพ่ีน้องที่ตาย
ไปแล้ว ถือว่าเป็นงานบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับไปแล้ว                                                    
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 พิธีกรรมบุญเข้าพรรษา    

 ในตอนเย็นของวันแรม 13 ค่ า เดือนเก้า แม่บ้านแม่เรือนทุกครัวเรือนจะ “ห่อข้าวน้อย” ซึ่งมี
วิธีห่อดังนี้ ฉีกใบตองออกให้มีขนาดเท่าหนึ่งฝุามือ ส่วนความยาวนั้น ให้ยาวสุดซีกของใบกล้วยน าเอา
ข้าวเหนียว ที่นึ่งสุกแล้วปั้นเป็นก้อนเล็กๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือวางบนใบตองที่จะห่อ จากนั้นก็แกะ
เนื้อปลา ไก่ หมู ใส่ลงไปเล็กน้อย (ถือว่าเป็นอาหารคาว) แล้วใส่น้ าอ้อย กล้วยสุก มะละกอสุก หรือขนม
หวานอื่นๆ ลงไปอีกนิด (ถือว่าเป็นของหวาน) จากนั้นใส่หมากหนึ่งค า บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งค า  
แล้วจึงห่อใบตองเข้าหากัน โดยใช้ไม้กลัดหัวท้ายและตรงกลางก็จะได้ห่อข้าวน้อยที่มีลักษณะยาวๆ 
(คล้ายๆ ห่อข้าวเหนียวปิ้ง) ส าหรับจ านวนของห่อข้าวน้อยนั้น ก็ควรให้มีมากกว่าจ านวนญาติพ่ีน้อง         
ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้เพราะจะต้องมีจ านวนหนึ่งไว้เผื่อผีไม่มีญาติด้วย 

 การยายห่อข้าวน้อย ครั้นถึงเวลาประมาณ 03.00-04.00 น. ของวันแรม 15 ค่ า เดือนเก้า 
พวกผู้ใหญ่แต่ละครัวเรือน จะน าเอาห่อเข้าน้อยไปวางไว้ตามโคนไม้ในวัด วางไว้ตามดินริมก าแพงวัดบ้าง 
วางไว้ริมโบสถ์ ริมเจดีย์ในวัดบ้าง การน าเอาห่อข้าวน้อยไปวางไว้ตามที่ต่างๆ ในวัดนี้เรียกว่า 
“การยายห่อเข้าน้อย” ซึ่งจะพากันท าเงียบๆ ไม่มีฆ้องกลองแห่แต่อย่างใด หลังจากยายห่อข้าวน้อย
เสร็จแล้ว จะกลับบ้านเตรียมหุงหาอาหารท าส ารับกับข้าวในตอนรุ่งเช้าของวันแรม 14 ค่ า เดือนเก้า 
ซึ่งญาติโยมทุกครัวเรือนจะน าเข้าปลาอาหารไปท าบุญตักบาตรเลี้ยงพระ จากนั้นพระสงฆ์จะแสดง
พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของบุญเข้าประดับดินให้ฟัง ญาติโยมถวายปัจจัยไทยทาน 
พระสงฆ์ให้พร ญาติโยมก็จะกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วทุกๆ คน  

 เดือนสิบ บุญข้าสาก     

 เดือนสิบ คือ เดือนกันยายน บุญขาวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัต) ชาญวิทย์  มั่นคง  และ
คณะ (2522: 43-45) ได้ให้มูลเหตุและพิธีกรรมของบุญข้าวสากไว้ว่า นิยมท าในวันขึ้น 15 ค่ าเดือนสิบ 
เป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศให้แก่ผู้ตายหรือเปรต บางท่านว่าเป็นการท าบุญอุทิศกุศลให้เปรตอีกครั้งหนึ่ง 
โดยมีเวลาห่างจากเวลาบุญข้าวประดับดิน 15 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เปรตต้องกลับไป ณ ที่อยู่ของตน 
ก่อนท าบุญข้าวสากชาวบ้านจะเตรียมข้าวเม่า ข้าวพอง ข้าวตอก ขนม และอาหารคาวหวาน อ่ืนๆ 
ตลอดผลไม้ต่างๆ ไว้ส าหรับท าบุญอย่างคึกคักในวันงานส าหรับข้าวเม่า ข้าวพองและข้าวตอกนั้น จะคลุก
เข้ากันและใส่น้ าอ้อย น้ าตาล ถั่วงา มะพร้าวให้เป็นข้าวสาก (ภาคกลางเรียกว่า ข้าวกระยาสารท) แต่บาง
แห่งข้าวเม่า ข้าวพองและข้าวตอกมิได้คลุกเข้าด้วยกันจะแยกไปท าบุญเป็นอย่างๆ ไปตามเดิม เมื่อ
เตรียมของท าบุญเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจะเอาข้าวปลาอาหารที่มีอยู่ไปส่งญาติพ่ีน้องและผู้รักใคร่นับถือ 
อาจส่งก่อนวันท าบุญหรือส่งในวันท าบุญเลยก็ได้ แล้วแต่สะดวก สิ่งของเหล่านี้ มักแลกเปลี่ยนกันไปมา
ระหว่างญาติพ่ีน้องและชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเตียง ถือว่าเป็นการบุญและเป็นการผูกมิตรไมตรีกัน
ไปในตัวด้วย 

 มูลเหตุ บุญข้าสาก               
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 มีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่า มีบุตรชายกฏมพีผู้หนึ่ง เมื่อพ่อสิ้นชีวิตแล้ว แม่ได้หาหญิงผู้มีอายุ
และตระกูลเสมอกันให้มาเป็นภรรยา แต่อยู่ด้วยกันหลายปีไม่มีบุตร แม่จึงหาหญิงอ่ืนให้เป็นภรรยาอีก 
ต่อมาเมียน้อยมีลูก เมียหลวงอิจฉา จึงคิดฆ่าทั้งลูกและเมียน้อยเสีย ฝุายเมียน้อยเมื่อก่อนจะตาย        
ก็คิดอาฆาตเมียหลวงไว้ ชาติต่อมาฝุายหนึ่งไปเกิดเป็นแมว อีกฝุายหนึ่งไปเกิดเป็นไก่ แมวจึงกินไก่
และไข่ ชาติต่อมาฝุายหนึ่งไปเกิดเป็นเสือ อีกฝุายหนึ่งไปเกิดเป็นกวาง เสือจึงกินกวางและลูก 
ชาติสุดท้าย  ฝุายหนึ่งไปเกิดเป็นคน อีกฝุายหนึ่งไปเกิดเป็นยักษิณี  พอฝุายเป็นคนแต่งงานคลอดลูก 
นางยักษิณีจองเวร ได้ตามไปกินลูกถึงสองครั้ง ต่อมาพอมีครรภ์ที่สาม นางได้หนีไปอยู่กับพ่อแม่ของตน
พร้อมกับสามี เมื่อคลอดลูกเห็นว่าปลอดภัยสามีและลูกจึงบ้านพร้อมกัน พอดีนางยักษิณีมาพบเข้า 
นางยักษิณีจังไล่นาง สามีและลูกนาง แม่จึงพาลูกหนีไปพร้อมสามีเข้าไปยังเขตวันมหาวิหาร ซึ่งพอดี
พระพุทธเจ้าก าลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ นางและสามีจึงน าลูกน้อยไปถวายขอชีวิตไว้ นางยักษ์
จะตามเข้าไปในเขตวันมหาวิหารไม่ได้ เพราะถูกเทวดากางกั้นไว้ พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้พระอานนท์
ไปเรียกนางยักษ์เข้ามาฟังพระธรรมเทศนา พระองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้พยาบาทจองเวรกัน แล้วจึงโปรด
ให้นางยักษ์ ไปอยู่ตามหัวไร่ปลายนา นางยักษ์ตนนี้มีความรู้เกี่ยวกับฝนและน้ าดี ปีไหนฝนจะตกดีหรือ 
ไม่ด ีจะแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบ ชาวเมืองให้ความนับถือมาก จึงได้น าอาหารไปส่งนางยักษ์อย่างบริบูรณ์
โดยสม่ าเสมอ นางยักษ์จึงได้เอาอาหารเหล่านั้น ไปถวายเป็นสลากภัตแด่พระภิกษุสงฆ์วันละแปดที่
เป็นประจ า ชาวอีสานจึงถือการถวายสลากภัตหรือบุญข้าสากนี้เป็นประเพณีสืบมาและเมื่อถึงวันท าบุญ
ข้าวสาก นอกจากน าข้าวสากไปถวายพระภิกษุสงฆ์และวางไว้บริเวณวัด  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติ
ผู้ล่วงลับไปแล้ว ชาวนาจะเอาอาหารไปเลี้ยงนางยักษ์ หรือผีเสื้อนาในบริเวณนาของตน  แต่เปลี่ยน
เรียกนางยักษ์ว่า “ตาแฮก”                   
 พิธีกรรม          

 พอถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือนสิบ ตอนเช้าชาวบ้านจะพอกันน าอาหารคาวหวานต่างๆ ไปท าบุญ 
ตักบาตรที่วัดโดยพร้อมเพียงกัน และถวายทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว ต่อจากนั้น
ก็กลับบ้าน แต่บางคนอาจอยู่วัดจ าศีล ภาวนา และฟังเทศน์ก็มี ต่อมาตอนสายพอจวนเพล ชาวบ้าน        
จะน าข้าวปลาอาหารที่เตรียมไว้ ไปวัดอีกครั้งหนึ่ง โดยเอาอาหารจัดเป็นส ารับหรือชุดส าหรับถวายทาน
หรือถวายเป็นสลากภัต การถวายอาหารตอนนี้จัดใส่ภาชนะต่างๆ แล้วแต่ความนิยมของแต่ละท้องถิ่น 
บางแห่งจัดใส่ถ้วยชามถวาย บางแห่งใช้ท าเป็นห่อ ท าเป็นกระทงด้วยใบตองกล้วยหรือกระดาษ 
บ้านหนึ่งๆ จะจัดท าสักกี่ชุดแล้วแต่ศรัทธา ประเพณีบุญข้าวสากที่นิยมท ากันอีกอย่างหนึ่ง คือ สลากภัต 
อาจท าได้หลายวิธี คือ วิธีหนึ่ง ก่อนจะน าของถวายพระ ชาวบ้านจะจับสลากชื่อพระภิกษุสามเณรก่อน 
สลากที่จับถือชื่อพระภิกษุสามเณรรูปใด ก็น าของไปถวายแด่รูปนั้น วิธีหนึ่ง ผู้ถวายจะเขียนชื่อของคน
ใส่ลงในบาตรพระภิกษุสามเณรรูปใดได้สลากของผู้ใดผู้นั้นก็น าของไปถวายพระภิกษุสามเณรรู้นั้น และ
อีกวิธีหนึ่ง อย่างเช่น ในท้องถิ่นจังหวัดเลย ผู้ใดมีจิตศรัทธาจะถวายข้าวสากกี่ชุด จะเขียนชื่อเจ้าของ
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ข้าวสากพร้อมจ านวนชะลอมหรือห่อหรือพา และค าอุทิศส่วนกุศลใส่กระดาษไปถวาย เมื่อชาวบ้าน
ไปพร้อมกันที่วัดแล้ว จะน าเอาสลากนั้นไปใส่ลงในขันหรือบาตรรวมกัน  คลุกให้เข้ากันดีแล้ว จะมี  
การจับสลากขึ้นมาทีละใบ เมื่อจับสลกาถูกใบใด ก็จะมีการอ่านชื่อผู้เจ้าของสลากพร้อมค าอุทิศ         
ส่วนกุศล พออ่านจบเจ้าของข้าวสากจะน าห่อชะลอมหรือส ารับอาหารต่างๆ ใบถวายพระภิกษุสงฆ์           
การจับสลากใบแรก ประชาชนบางต าบลหมู่บ้านให้ความสนใจและตื่นเต้นเป็นพิเศษว่า  ปีนั้นจะจับ
สลากถูกใครก่อนคนอ่ืน เพราะเชื่อถือกันว่าถ้าปีใดจับสลากคนแรกเป็นคนที่ฐานะยากจนมักจะท านายว่า 
ปีนั้นการท ามาหากินจะไม่ค่อยได้ผลดี เช่น ข้าวกล้าในนาจะไม่งอกงาม เป็นต้น แต่ถ้าปีใดจับสลากถูก
คนที่มีฐานะดี ก็มักจะท านายกันว่า ปีนั้นประชาชนในละแวกนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข ข้าวกล้าในนา            
จะได้ผลบริบูรณ์ ไม่อดอยาก นอกนี้บางแห่งชาวบ้านยังนิยมเอาห่อหรือชะลอมข้าวสากไปวางไว้ตาม       
ที่ต่างๆ ในบริเวณวัด พร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้เปรตหรือญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหาร
ต่างๆ ที่วางไว้ และขอให้มารับส่วนกุศลที่อุทิศให้ด้วย เมื่อถวายข้าวสากแด่พระภิกษุสามเณรและ           
น าอาหารไปวางไว้บริเวณวัดเสร็จแล้ว มีการฟังเทศน์ฉลองข้าวสากและกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลไปให้
เปรตและญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย เป็นอันเสร็จพิธี นอกจากนี้ ผู้ที่มีนาจะน าข้าวสากไปเลี้ยง “ตาแฮก” 
ที่นาของตน ดังกล่าวแล้วข้างต้น  
 เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษา   

 เดือนสิบ คือ เดือนตุลาคม มีบุญออกพรรษา ซึง่จ.เปรียญ(ม.ป.ป.: 156)  ได้กล่าวถึง บุญออก
พรรษาไว้ว่า เป็นวันส าคัญอย่างยิ่งคือเป็นวันสุดท้ายแห่งการจ าพรรษา พอขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ทางวัด
จะท าวัดเย็นพร้อมกัน หลังจากนั้น ก็ปวารณาแทนการสวดปาฏิโมกข์ (จ.เปรียญ, ม.ป.ป.: 156)                                                      
 มูลเหตุ บุญออกพรรษา    

 บุญออกพรรษา มีมูลเหตุที่เกิดขึ้น โดยบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล (2544: 55-56)  ได้กล่าวไว้
ว่าเพ่ือเปิดโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ และจากวันนี้เป็นต้นไป พระภิกษุสงฆ์จะได้จาริก
ไปในที่ต่างๆ เพ่ือไปสั่งสอนศีลธรรม และธรรมะแก่ประชาชนหรือแสวงหาความสงบ ในการปฏิบัติ
ธรรมตามที่ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องกลับมาค้างแรมที่วัดเหมือนวันเข้าพรรษา                      
 พิธีกรรมบุญออกพรรษา    

 ในตอนเช้ามีการท าบุญตักบาตร และตอนค่ ามีการเวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ โดยมีภิกษุ
และสามเณรเดินน าหน้า ในปัจจุบันนี้มีการจุดประทัดตลอดงาน ส่วนบางท้องถิ่นมีการไหลเรือไฟ หรือ
การแข่งเรือในงานออกพรรษา และที่ส าคัญประการหนึ่งของคนภาคอีสานในช่วงออกพรรษามีความเชื่อ
ว่า พญานาคจะจุดบั้งไฟ ดังนั้น ประชาชนก็จะพากันไปนั่งรอที่ริมแม่น้ าโขงเพ่ือรอบั้งไฟพญานาคขึ้นมา 
โดยจะมีเฉพาะในงานออกพรรษาเท่านั้น ซึ่งจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่คนนิยมไปดูบั้งไฟพญานาค
มากที่สุด  
 เดือนสิบสอง  บุญกฐิน       
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 เดือนสิบสอง คือ เดือนพฤศจิกายน  มีบุญกฐินในเดือนนี้ โดยชาญวิทย์  มั่นคง และคณะ
(2522: 49-50) ได้กล่าวถึง บุญกฐินว่า การท าบุญกฐิน เป็นการถวายผ้าแด่พระสงฆ์ ซึ่งจ าพรรษา
แล้ว ชาวอีสาน ท าบุญกฐินตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือนสิบเอ็ด ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง เข่นเดียวกับทาง
ภาคกลาง การทอดกฐินมีมาแต่โบราณกาลเพราะมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุแสวงหาผ้า และรับกฐินได้
ตามก าหนดเวลาดังกล่าว บุญกฐินทางภาคอีสานมีวิธีคล้ายกับการทอดกฐินในภาคกลาง แทบทุกประกัน 
คือ มีกฐินราษฎร์ ได้แก่ กฐินที่ประชาชนร่วมกันจัดให้มีขึ้น และกฐินหลวง ได้แก่กฐินที่ทางราชการ 
จัดขึ้นแม้จะเป็นกฐินที่ข้าราชการในระดับจังหวัดหรือระดับอ าเภอร่วมกันจัดขึ้นชาวบ้านมักจะเรียกว่า
กฐินหลวงเช่นกัน  นอกนี้มีจุลกฐิน ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า  กฐินแล่น         
 

                               
 

 มูลเหตุ บุญกฐิน      

 มีเรื่องเล่าว่า ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุชาวเมืองปาฐาจ านวน 30 รูป พากันเดินทางจะไป
เฝูาพระพุทธเจ้า ซึ่งเสด็จประทับอยู่ท่ี พระเชตุวันมหาวิหาร แต่เนื่องจากการเดินทางเป็นวันที่จวนใกล้
ก าหนดเข้าพรรษา ทั้งหนทางระยะไกลและล าบากมาก พระภิกษุเหล่านั้น  จึงไม่สามารถไปให้ถึง
พระเชตุวันมหาวิหารได้  ก็พอดีถึงก าหนดออกพรรษาแล้วจึงพากันรีไปเฝูาพระพุทธเจ้า แต่โดยเหตุที่
หนทางไกลดังกล่าวและพอดีฝนตก จึงท าให้ฝูาจีวรของพระภิกษุเหล่านั้น เปียกน้ าและเปื้อนโคลนตม
มาก พอไปถึงพระเชตุวันมหาวิหาร ก็พากันตรงเข้าไปเฝูาพระพุทธเจ้าทันที พระพุทธเจ้าทรงเห็น
พระภิกษุที่มาเฝูานุ่งห่มจีวรเปื้อนเปรอะ และจีวรที่จะใช้ผลัดเปลี่ยนก็ไม่มี เมื่อพระองค์ทรงเห็น
ความล าบากของพระภิกษุเช่นนั้น จึงมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุแสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้มีก าหนด 
1 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือนสิบเอ็ด ถังวันเพ็ญ เดือนสิบสองดังกล่าวข้างต้น จึงมีประเพณี
ทอดกฐินกันต่อๆ มา 
    พิธีกรรม บุญกฐิน      

 ก่อนถึงวันทอดกฐิน ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาจะทอดกฐิน จะไปเลือกหาวัดที่จะทอด เมื่อหา
ได้แล้วก็ไปจองไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทางวัดรู้ตัว และมีเวลาเตรียมรับรองในวัน งาน ทั้งจะไม่เป็น 
การทอดกฐินซ้ ากันในวัดนั้นด้วย วัดที่จองส่วนมากเป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านอื่น  แต่บางทีก็เป็นวัดที่
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านจะท าบุญก็มี เมื่อถึงวันทอดกฐิน ชาวบ้านหรือผู้จะท าบุญกฐิน จะเตรียม
องค์กฐินที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ ผ้าไตรจีวร หรือผ้าสามผืน คือ สบง จีวร และสังฆาฎิ หรืออัฏฐบริขาร  
ซึ่งได้แต่ ผ้าจีวร ผ้าสบง สายรัดประคต มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ บาตร เข็มเย็บผ้าและธมกรก (เครื่องใช้
กรองน้ าให้สะอาด) นอกนี้อาจมีบริขารอื่นๆ และเครื่องไทยทานส าหรับถวายพระ ส่วนมามีการบอกบุญ
ให้ญาติมิตรและผู้รู้จักคุ้นเคย ให้มาร่วมท าบุญด้วย ก่อนจะน าองค์กฐินไปทอดมักมีการแสดงด้วย
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มหรสพต่างๆ แล้วแต่เจ้าภาพจะจัด พอวันรุ่งขึ้นก็เคลื่อนขบวนออกเดินทางไปสู่วัดที่จะทอด เพราะ          
ให้ถึงวัดทันเลี้ยงเพลพระ ก่อนเลี้ยงเพลพระหรือเสร็จเลี้ยงเพลพระแล้วจะได้ทอดกฐิน ถ้าเป็นวันอยู่ระยะ
ทางไกล ก็ต้องเคลื่อนขบวนเดินทางไปแต่เช้ามืดเพ่ือให้ทันเวลา บางแห่งต้องเดินทางไปล่วงหน้าโดย
นอนค้างคืนที่หมู่บ้าน หรือวัดที่จะทอดกฐินหนึ่งคืน ขณะที่จะท าการทอดกฐินมักมีการแห่แหนกัน
คึกคักสนุกสนาน ถ้าเป็นทางบกก็ไปโดยเดินเท้า รถยนต์ และล้อเกวียน เป็นต้น ขบวนแห่จะมีกลอง ฆ้อง 
และเครื่องดนตรีอ่ืนๆ เช่น แคน แตรวง ฯลฯ และมีการร้องร าท าเพลงไปด้วย ขณะองค์กฐินผ่านไป 
ชาวบ้านจะมาคอยต้อนรับและน าปัจจัยมาร่วมบริจาคทาน บางทีก็ร่วมขบวนแห่ไปด้วย เมื่อถึงวัด 
หากมีเวลาอาจทอดกฐินทันที หรือไม่ก็จะจัดเลี้ยงเพลพระเณรและเลี้ยงบรรดาผู้มาแห่ แล้วจึงทอดกฐิน 
โดยชาวบ้านเจ้าของวัดเป็นเจ้าภาพ ได้เวลาทอดกฐินพระสงฆ์ลงโบสถ์ ผู้ไปร่วมงานบุญชุมนุมกันแล้ว
จัดขบวนแห่  มีคนเดินตามกันเป็นแถวยาวยืด เสียงแห่ครึกครื้นไปทั่วบริเวณวัดท าประทักษิณเวียน
รอบโบสถ์สามรอบ แล้วจึงเข้าโบสถ์ ท าพิธีถวายผ้ากฐินและบริขารเป็นเสร็จพิธี สรุปได้ว่า ประเพณี
ของชาวอีสานที่กล่าวมา เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งคนในชุมชนก็มีส่วนรวมในกิจกรรมอยู่
เสมอ เนื่องจากประเพณีของชาวอีสานมีอยู่ทุกเดือนและมีการจัดกิจกรรมที่วัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวพุทธ ส่งผลให้คนในชุมชนได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

การฟ้อนอีสานที่เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่นอีสาน  

 

 ประเพณีอีสานมีทั้งหมด 12 เดือน ซึ่งการจัดประเพณีของชาวอีสาน เรียกว่า “งานบุญ” 
เช่น บุญบั้งไฟ บุญสงกรานต์ บุญกฐิน โดยการจัดงานบุญของชาวอีสานนอกจากจะมีการ พิธีทาง
ศาสนา การท าบุญตักบาตรแล้ว ยังมีการฟูอนเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีด้วย เช่น บุญบั้งไฟ ก่อนที่
จะมีการจุดบั้งไฟ ก็ได้มกีารแห่บั้งไฟโดยมีการจัดเป็นขบวนแห่บั้งไฟ โดยมีขบวนฟูอนประกอบขบวนแห่
บั้งไฟ และประเพณีบุญกฐิน ในการแห่กองกฐินก็มีการบรรเลงดนตรีและผู้ร่วมขบวนแห่กฐินก็ฟูอน
ประกอบลายดนตรีอย่างสนุกสนาน แสดงให้เห็นว่าการฟูอนอีสานมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีของ
ท้องถิ่นอีสาน 

 

ฟ้อนแห่กัณฑ์หลอน  

1. ประวัติการฟ้อนแห่กัณฑ์หลอน  

 ฟูอนแห่กัณฑ์หลอนเป็นการฟูอนในรูปแบบนาฏศิลป์อีสานที่มาจากการประดิษฐ์ท่าฟูอน 
โดย อาจารย์นริศรา  ศรีสุพล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ พ.ศ. 2556 คณะหมอล ารัตนศิลป์อินตราไทยราษฎร์  
ได้เชิญอาจารย์นริศรา  ศรีสุพล ให้ออกแบบท่าฟูอนการแสดง ชุดฟูอนแห่กัณฑ์หลอน เพ่ือคณะหมอล า
รัตนศิลป์อินตราไทยราษฎร์น าไปแสดงในงานต่างๆ จากการว่าจ้างให้ไปแสดงตลอดทั้งปี ทั้งนี้             
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การฟูอนแห่กัณฑ์หลอนได้มี  นายชูพิศ  แพลนสัมฤทธิ์ เป็นผู้ประพันธ์บทร้อง โดยบทร้องมีเนื้อหา
กล่าวถึง งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสาน คือ เดือนสิบสอง หรือบุญกฐิน โดยบุญกฐินจะมีการ
ทอดกฐิน ก่อนจะทอดกฐินจะมีการแห่ ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า แห่กัณฑ์หลอน ผู้ไปร่วมงานบุญชุมนุมกัน
แล้วจัดขบวนแห่ เสียงแห่สนุกสนานมีทั้งขบวนฟูอน และคนเล่นดนตรีประกอบ รวมทั้งการแห่ต้นเงิน
ที่จะถวายวัด จากการที่คณะหมอล ารัตนศิลป์อินตราไทยราษฎร์น าไปแสดงในงานต่างๆ จนเป็นที่
ประทับใจของผู้ชม เนื่องจากเป็นการแสดงที่สื่อถึงประเพณีของภาคอีสาน อาจารย์นริศรา  ศรีสุพล จึง
ได้น ามาประกอบการเรียน การสอนในรายวิชา ทักษะนาฏศิลป์อีสาน 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะของ
การฟูอนที่มาจากประเพณีของท้องถิ่นอีสาน และเพ่ือให้สืบสานศิลปะการแสดงของอีสานไว้ด้วย 

2. องค์ประกอบการแสดง    
 การฟูอนแห่กัณฑ์หลอนมีองค์ประกอบดังนี้     
 2.1 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง    

  เครื ่องดนตรีที ่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ใช้วงดนตรีพื้นเมืองอีสาน คือ             
วงโปงลาง ซึ่งประกอบด้วย พิณ โหวต แคน โปงลาง กลองตึ้ง กลองยาว ฉาบ และฉิ่ง ดังภาพประกอบ 

 

 
           พิณ 

 
            โหวต 

 
          แคน 

 
               โปงลาง 

 
          กลองตึ้ง 

 
           กลองยาว 

 
              ฉาบ 

 
 
 
 
 
 
                 ฉิ่ง 

 
 
 
 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการฟูอนบายศรีสู่ขวัญ มีรายละเอียด ตามที่นริศรา ศรีสุพล
(2558: 90) ได้อธิบายเครื่องดนตรีไว้ ดังนี้  

ภาพที่ 5.1 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบฟูอนแห่กัณฑ์หลอน 
(ท่ีมา: เนตรณภิส พัชรภิญโญภาคย์ ) 
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 พิณ เป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ที่ใช้ด าเนินท านองการเป็นผู้น าของเพลงเป็นพระเอก
ของวง ซึ่งพิณจะด าเนินลายหรือท านองแตกต่างจากเครื่องดนตรีอ่ืน คือการบรรเลงที่เน้นการบรรเลง
แบบเก็บ ในการบรรเลงจะใช้ตัวโน้ตจ านวนมากกว่าปกติ   จึงท าให้พิณมีลีลา ลวดลาย ที่โดดเด่นกว่า
เครื่องอ่ืนๆภายในวง เสียงพิณและการบรรเลงลายพิณให้อารมณ์กับผู้ฟังคือ ท าให้รู้สึกสนุก โหวดเป็น
เครื่องดนตรีของภาคอีสาน ในการบรรเลงเพลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆแล้ว    

 โหวด จะเป็นเครื่องเกริ่นน า ในท านองเพลงที่เศร้า เพราะฉะนั้นโหวดจึงให้อารมณ์ อ่อน
นุ่ม นุ่มนวล แคนเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสาน ในการบรรเลงการเปิดวงหรือการบรรเลงร่วมกับ
เครื่องดนตรีอ่ืน แคนจะด าเนินการบรรเลงเกริ่นก่อน พร้อมทั้งยังด าเนินทางเป็นเครื่องน า แคนเป็น
เครื่องดนตรีที่ให้อารมณ์ ได้ทั้งสนุกและเศร้า สามารถท าได้ทั้งสองอย่าง และแคนเป็นเครื่องที่เปุาคลอ
เสียงร้องได้ดีที่สุด ให้อารมณ์ได้หลากหลายอย่างทั้งอารมณ์เศร้าและสนุก    

 โปงลาง  เป็นเครื่องดนตรีที่เพิ่งมีมาไม่นาน ผู้สร้างโปงลางขึ้นคือ นายเปลื้อง ฉายรัศมี  แต่
เดิมมีโน้ตเพียงแค่ โด เร มี ซอล ลา ปัจจุบันเพ่ิม ฟาและที โปงลางเป็นเครื่องดนตรีที่ให้อารมณ์
สนุกสนาน พริ้วไหว และเสียงที่สั้นแต่ชัดเจน        

 กลองตึง้ หรือ กลองร ามะนา เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้จังหวะที่หนักแน่น   
การตีกลองร ามะนา หรือ กลองตุ้มนั้น จะตีห่างๆ ไม่เหมือนเครื่องให้จังหวะทั่วไป และเป็นจังหวะที่
สนุกสนาน ให้เสียงทุ้ม ฟังแล้วหนักแน่น สนุกสนาน       

   กลองหาง เป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ใช้เป็นเครื่องให้จังหวะที่ส าคัญมาก เพราะการตีกลอง
หางนั้นจะต้องตีให้ถี่กว่ากลองร ามะนา หรือกลองตุ้ม โดยกลองหางจะมีลีลาเด็ดที่พลิ้วไหวมาก นั่นก็
คือการโซโล่กลองหรือการรัวกลอง กลองหางจะให้อารมณ์สนุกสนาน ครึกครื้น ฉาบใหญ่เป็นเครื่อง
ดนตรีอีสานที่ใช้เป็นจังหวะ แต่มีความแตกต่างจากเครื่องอ่ืนคือ ใช้ตีแค่เสียงเดียว หรือเปรียบเสมือน
เป็นเครื่องบอกความช้าเร็วของเพลง ฉาบใหญ่ให้อารมณ์ที่มั่นคง แต่ไร้ลีลาเพราะมีการตีแค่เสียงเดียว
ให้จังหวะช้าเร็วเท่านั้น  ฉาบเล็กเป็นเครื่องดนตรีอีสานที่ใช้เป็นเครื่องให้จังหวะเช่นกันกับฉาบ และฉิ่ง 
แตกต่างคือฉาบจะเพ่ิมลีลาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ฉิ่งจะให้อารมณ์ที่มั่นคง แต่ไร้ความหนักแน่นเพราะ
ขนาดของเครื่อง แต่ก็สามารถท าให้สนุกสนานได้เพราะ มีลีลาของเครื่องดนตรีที่เพ่ิมมากข้ึนกว่าฉาบ   
 2.2 นักแสดง   

  นักแสดงจะใช้จ านวนกี่คนก็ได้ เพศหญิงหรือเพศชายก็ได้เช่นกัน โดยไม่ระบุจ านวน
นักแสดง หรือก าหนดเพศ  
 2.3 โอกาสที่ใช้แสดง           
  ใช้แสดงงานทั่วไป  เช่น ประกอบการฟูอนในขบวนแห่กัณฑ์หลอนของชาวอีสาน 

 2.4 การแต่งกาย ทรงผมและการแต่งหน้า   
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  2.4.1 การแต่งกายของนักแสดงหญิง สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มผ้าสไบ ผ้าถุงนุ่งคลุม
เข่า สวมผ้าคาแอว ใส่ต่างหูเงิน สร้อยเงิน เข็มขัดเงิน และระย้า สามารถปรับเปลี่ยนสี เสื้อ ผ้าถุงและ
เครื่องประดับได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 การแต่งกายฟูอนแห่กัณฑ์หลอน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 2.4.2 ทรงผมและการแต่งหน้าของนักแสดงหญิง ทรงผมรวบตึงแล้วติดโก๊ะผม           
แล้วทัดดอกไม้ด้านซ้าย สามารถเปลี่ยนสีดอกไม้ได้ ส่วนการแต่งหน้าเริ่มจากลงรองพ้ืนให้ทั่วใบหน้า 
ใช้พัฟเกลี่ยรองพ้ืนให้เนียน แล้วใช้แปูงพัฟตบใบหน้าให้เนียน จากนั้นเขียนคิ้วใช้ดินสอเขียนคิ้วสี
น้ าตาลเข้ม เขียนคิ้วให้ได้รูปสวยงาม จากนั้นลงสีที่เปลือกตา ใช้อายแชโดว์สีน้ าตาลกับสีด า ลงสีน้ าตาล
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ที่เปลือกตาแล้วเกลี่ยให้สวยงามจากนั้นลงสีด าลงครึ่งหนึ่งของเปลือกตาเกลี่ยให้สวยงาม จากนั้น            
ใช้อายไลเนอร์กรีดแล้วใช้ดินสอเขียนขอบตาเขียนขอบตาให้คมเข้มสวยงาม จากนั้นติดขนตาปลอม 
ให้ได้ระดับเท่ากัน จากนั้นใช้บรัชออน สีชมพูปัดแก้ม และสุดท้ายสีปากใช้ลิปสติกสีชมพูเข้มทา             
ให้สวยงาม 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 5.3 ทรงผมและการแต่งหน้าฟูอนแห่กัณฑ์หลอน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 2.4.3  การแต่งกายของนักแสดงชาย สวมเสื้อคอจีนแขนสั้น ผ้าสไบพันรอบเอว 
ผ้าถุงนุ่งเป็นโจงกระเบน สามารถปรับเปลี่ยนสีเสื้อ ผ้าถุง การแต่งหน้าเริ่มจากลงรองพ้ืนบางๆ             
ให้ทั่วใบหน้า ใช้พัฟเกลี่ยรองพ้ืนให้เนียน แล้วใช้แปูงพัฟตบใบหน้าให้เนียน จากนั้นเขียนคิ้วใช้ดินสอ
เขียนคิ้วสีด าเข้ม เขียนคิ้วให้ได้รูปสวยงาม จากนั้น ลงสีที่เปลือกตา ใช้อายแชโดว์สีน้ าตาลอ่อน         
ลงสีน้ าตาลอ่อนที่เปลือกตาแล้วเกลี่ยให้สวยงาม จากนั้นใช้ บรัชออนสีส้มอ่อนปัดแก้ม และสุดท้าย
สีปากใช้ลิปสติกสีชมพูอ่อนทาให้สวยงาม การแต่งหน้าของฝุายชายจะไม่แต่งเข้มเหมือนฝุายหญิง 
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ภาพที่ 5.4 ทรงผม การแต่งกายของนักแสดงชาย 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 
      2.5 บทร้องเพลงแห่กัณฑ์หลอน 
  งานบุญยิ่งใหญ่ของไทอิสาน สนุกสนานบ้านเหนือบ้านใต้ ผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ตายาย 
บ่าวสาวพ่อหม้ายได้พากันม่วน แห่กัณฑ์หลอนออนซอนผู่เฒ่า มาเด้อหมู่เฮา มาห่าวมาม่วน ให้น้องสาว 
หล่าฟูอนน าหน้าขบวน หมู่เฮามักม่วนกะฟูอนแอ๋ฟูอนแอ่น เสียงแคนจั้นเสียงพิณมันใจสิขาด             
เสียงกลองยาวฟาดดังตุ้มเปฺออะตุ้มเปิ่น คึกคักหัวใจจนบ่อยากสิเดิน เมียมาเอ้ินแม่เฒ่ามาฮ่ายกะบ่ไป 

  ฟูอนคักคัก ย้อนให้มันคักคัก แฮงเหล้าใส่ปากลองคอ เหล้าขาวขวดน้อยของข่อยบ่
ต้องขอเบิดขวดมีรอเหล้าสาโทไหใหญ่  แห่กัณฑ์หลอนออนซอนต้นผ้าปุา กกใหญ๋ใบหนา ใบห้าร้อย 
ใบพัน มาเด้อพ่ีน้องมาฮ้องมาม่วนน ากัน หมู่เฮาเบิกบานคนอิสานมักม่วน         
  ความหมายของเพลงงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสาน คือเดือนสิบสอง หรือบุญ
กฐิน โดยบุญกฐินจะมีการทอดกฐิน ก่อนจะทอดกฐินจะมีการแห่ ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า แห่กัณฑ์หลอน ผู้ไป
ร่วมงานบุญชุมนุมกันแล้วจัดขบวนแห่โดยมีขบวนฟูอน และคนเล่นดนตรีประกอบการฟูอนอย่าง
สนุกสนาน 
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2.6 การฝึกทักษะการฟูอนแห่กัณฑ์หลอน 

  การฝึกทักษะการฟูอนแห่กัณฑ์หลอนเพ่ือประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา
ทักษะนาฏศิลป์อีสาน 2 มีท่าฟูอนดังนี้  

แม่ท่าฟ้อนแห่กัณฑ์หลอน 

แม่ท่าฟูอนที่ 1ท่าออก 

 

ภาพที่ 5.5 ท่าออก 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 ศีรษะ : เอียงสลับซ้ายขวาตามจังหวะดนตรี 
 มือ    :  มือซ้ายตั้งวงล่างที่ชายพก มือขวาเหยียดแขขออกข้างล าตัวระดับไหล่          

แทงมือลงล่างวาดมือลงมาเกือบชิดข้างล าตัว ระหว่างวาดมือลงมือม้วนมือ
ตั้งวง แล้วม้วนมือเป็นแทงมือวาดมือขึ้นเหมือนเดิม ปฏิบัติเช่นนี้จนจบ
ท่อนดนตรี 
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 ล าตัว  :  ตรง 
 เท้า     :  ย่ าเท้าตามจังหวะดนตรี เดินออกมาหน้าเวที 
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

 

แม่ท่าฟูอนที่ 2  ท่าไหว้\ 
 

 

ภาพที่ 5.6 ท่าไหว้ 
งานบุญยิ่งใหญ่ของไทยอีสาน สนุกสนานบ้านเหนือบ้านใต้  
ผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ตายาย บ่าวสาวพ่อหม้ายได้พากันม่วน   

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
         

 ศีรษะ  :  ตรง จังหวะที่ 4 เอียงซ้าย 

 มือ   :  มือทั้งสองข้างพนมมือที่หน้าอก แล้วจีบเข้าหาล าตัวมือประสานกัน         
ม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้วแล้ววาดมือออกจากกันจีบเข้าที่หน้าอก           
แล้ววาดมือออก  มือซ้ายวาดมือขึ้นปล่อยจีบตั้งวงบน มือขวาวาดมือลง
ออกข้างล าตัวปล่อยจับตั้งวงล่าง ปฏิบัติเช่นนี้จนจบท่อนดนตรี  

 ล าตัว  :  ตรง จังหวะที่ 4 เอียงซ้าย 
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 เท้า    :  แตะเท้าขวา  แล้วเปลี่ยนแตะเท้าซ้าย แล้วเปลี่ยนแตะเท้าขวาอีกครั้ง                
แล้วก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า แล้วกลับมา
ปฏิบัติเหมือนเดิมจนจบท่อนดนตรี 

 ทิศ    :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

แม่ท่าฟูอนที่ 3 ท่ารับ 

 

 

ภาพที่ 5.7 ท่ารับ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 ศีรษะ  :  เอียงสลับซ้ายขวาตามจังหวะดนตรี 
 มือ      :  มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาวาดมือออกข้างล าตัวตั้งวงกลาง แล้ววาดมือลงมา

ข้างหน้ามาจีบมือที่ชายพก แล้ววาดมือออกข้างล าตัวตั้งวงกลาง              
แล้ววาดมือ ลงหลังจีบมือ แล้ววาดมือขึ้นตั้งวงกลาง ปฏิบัติเช่นนี้สลับกัน
ไปมา 

 ล าตัว  :  ยืดยุบตามจังหวะ ส่ายสะโพกซ้ายขวาตามจังหวะ 
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 เท้า  :  ย่ าเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าขวาวางหน้า ย่ าเท้าซ้ายอีกครั้ง                        
แล้วก้าวเท้าขวาวางหลัง ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา 

 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

 

 

แม่ท่าฟูอนที่ 4 ท่ากระดิกนิ้วทางซ้ายมือ 

 

ภาพที่ 5.8 ท่ากระดิกนิ้วทางซ้ายมือ 
แห่กัณฑ์หลอนออนซอนผู้เฒ่า มาเด้อหมู่เฮา มาห่าวมาม่วน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 ศีรษะ  :  เอียงสลับซ้ายขวาตามจังหวะดนตรี 
 มือ      :  แถวบน มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาจีบมือวาดมือออกข้างล าตัว แล้ววาดขึ้น         

ปล่อยจีบ แล้วม้วนมือแบมือวาดมือลงมาข้างล าตัว ระหว่างวาดมือลง              
กระดิกนิ้วมือ ปฏิบัติเช่นเดิมไปเรื่อยๆแถวล่าง มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบ
มือวาดมือออกข้างล าตัวแล้ววาดขึ้นปล่อยจีบ แล้วม้วนมือแบมือวาดมือลง
มาข้างล าตัว ระหว่างวาดมือลงกระดิกนิ้วมือ ปฏิบัติเช่นเดิมไปเรื่อยๆ 

 ล าตัว  :  แถวบน หันล าตัวไปทางซ้าย แถวล่าง หันล าตัวไปทางขวา  
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 เท้า  :  แถวบน ก้าวเท้าขวาเดินขึ้นจังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายตามจังหวะที่ 2            
ถอยเท้าขวาจังหวะที่ 3 ถอยเท้าซ้ายจังหวะที่ 4 ถอยเท้าขวาจังหวะที่ 5 
จังหวะที่ 6 เท้าซ้ายย่ าอยู่กับที่ ปฏิบัติเช่นเดิมไปเรื่อยๆ 

              แถวล่าง ก้าวเท้าซ้ายเดินขึ้นจังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาตามจังหวะที่ 2            
ถอยเท้าซ้ายจังหวะที่ 3 ถอยเท้าขวาจังหวะที่ 4 ถอยเท้าซ้ายจังหวะที่ 5 
จังหวะที่ 6 เท้าขวาย่ าอยู่กับที่ ปฏิบัติเช่นเดิมไปเรื่อยๆ      

 ทิศ     :  แถวบนทิศ 4 แถวล่างทิศ 2 แถวหน้ากระดานสับหว่าง 
 

แม่ท่าฟูอนที่ 5 ท่ามือแนบแก้มด้านซ้าย 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.9 ท่ามือแนบแก้มด้านซ้าย 

ให้น้องสาวหล่า 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา 
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 มือ      :  วาดมือซ้ายมาวางที่แก้มข้างซ้ายเป็นท่าอาย มือขวาจีบหงายที่ชายพก 
แล้วเปลี่ยนสลับมือขวาปล่อยจีบม้วนมือวาดมือมาวางที่แก้มข้างขวา           
มือซ้ายวาดมือลงจีบหงายที่ชายพก 

 ล าตัว  :  หันล าตัวมาหน้าเวที เอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา  
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 

 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

 

 

แม่ท่าฟูอนที่ 6  ท่าแนบแก้ม 

 

 

ภาพที่ 5.10 ท่าแนบแก้ม 

ฟูอนน าหน้าขบวน หมู่เฮามักม่วน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ :  เอียงซ้าย  
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 มือ     :  วาดมือขวาลงมาตั้งวงล่างที่ชายพก มือซ้ายจีบหงายใต้มือขวา แล้ววาดมือ           
ทั้งสองข้างไปด้านข้างแขนตึง แล้วมือซ้ายปล่อยจีบม้วนมือตั้งวง             
วาดมือเข้าหาล าตัวตั้งวงล่างที่ชายพก มือขวาแทงมือลงวาดมือเข้าหาล าตัว
จีบหงายใต้มือซ้าย แล้ววาดมือทั้งสองข้างไปด้านข้างแขนตึง                
มือขวาปล่อยจีบม้วนมือตั้งวงวาดมือเข้าหาล าตัวตั้งวงล่างที่ชายพก            
มือซ้ายแทงมือลงวาดมือเข้าหาล าตัวจีบหงาย ใต้มือขวา ปฏิบัติเช่นนี้          
สลับไปมาจนจบท่อนเนื้อร้อง 

 ล าตัว  :  เอียงซ้าย ยืดยุบตัวตามจังหวะ  
 เท้า     :  เท้าขวาวางหน้าไขว้ไปทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 

 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน     

 

แม่ท่าฟูอนที่ 7 ท่าแบหงายออกจากกัน 

 

 

ภาพที่ 5.11 ท่าแบหงายออกจากกัน 

กะฟูอนแอ๋ฟูอนแอ่น 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
    

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายขวาสลับไปมาตามจังหวะ  
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 มือ      :  มือทั้งสองข้างแบมือหงายกันแบออกไปด้านข้างเล็กน้อย วาดมือขึ้น          
เหนือศีรษะเล็กน้อย ม้วนมือจีบเข้าหาล าตัวแล้วม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง 
แล้วยักแขนซ้ายเข้าหาล าตัว หักศอกระหว่างยักแขนซ้าย มือขวายื่นมือ
ออกไปด้านข้าง แล้วเปลี่ยนสลับยักแขนซ้ายเข้าหาล าตัว หักศอก          
มือซ้ายยื่นออกไปด้านข้าง ปฏิบัติสลับกันไปมาเช่นนี้จนจบท่อนเนื้อร้อง
และดนตรี 

 ล าตัว  :  ตรงแต่ส่ายสะโพกไปมาแล้วค่อยๆ ย่อตัวลงนั่งลง แล้วค่อยยืดตัวขึ้นยืน 

 เท้า   :  เดินขึ้นหน้า 3 ก้าว ก้าวเท้าขวาก่อน แล้วเดินลงหลังก้าวเท้าซ้ายเดินลง               
แล้วย่ าเท้าอยู่กับที่ 

 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

แม่ท่าฟูอนที่ 8 ท่าเล่นสะโพก 

 

 

ภาพที่ 5.12 ท่าเล่นสะโพก 

เสียงแคนจั้นเสียงพิณมันใจสิขาด เสียงกลองยาวฟาด 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
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 ศีรษะ : เอียงซ้ายขวาเล็กน้อยสลับไปมา 
 มือ     :  มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาวาดมือจีบเข้าหาล าตัวที่สะโพก                         

แล้ววาดมือออก ปล่อยจีบตั้งวงกลาง ปฏิบัติเช่นนี้จนจบท่อนเนื้อร้อง 
 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวตรงส่ายสะโพกไปมา  
 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาวางหน้าเปิดส้นเท้า 
 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

 

 

 

 

แม่ท่าฟูอนที่ 9 ท่ายักสะโพก 

 

 

ภาพที่ 5.13 ท่ายักสะโพก 

ดังตุ้มเปฺออะตุ้มเปิ่น คึกคักหัวใจจนบ่อยากสิเดิน เมียมาเอ้ินแม่เฒ่ามาฮ่ายกะบ่ไป 

(ท่ีมา:นริศรา  ศรีสุพล) 
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 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายขวาเล็กน้อยสลับไปมา 
 มือ    :  มือซ้ายวาดมือเข้าหาล าตัวตั้งวงล่างที่ชายพก มือขวายื่นมือออกข้างล าตัว         

แทงมือลงหักศอก มือซ้ายและมือขวาท ามือขึ้นลงสลับกันไปมา 3 ครั้ง 
แล้วเปลี่ยนสลับมือซ้ายวาดมือออกข้างล าตัวแทงมือลงหักศอก มือขวา
วาดมือเข้าหาล าตัว ตั้งวงล่างที่ชายพกมือซ้ายและมือขวาท ามือขึ้นลง
สลับกันไปมา 3 ครั้ง ปฏิบัติสลับกันไปมาเช่นนี้จนจบท่อนเนื้อร้อง 

 ล าตัว  :  หันล าตัวมาหน้าเวที ส่ายโพกขึ้นลงไปมา 

 เท้า     :  ยกเท้าขวาขึ้นระดับครึ่งแข้งยกค้างไว้นับ 3 จังหวะ จังหวะที่ 4 วางเท้าลง 
เปลี่ยนสลับยกเท้าซ้ายขึ้นระดับครึ่งแข้งยกค้างไว้นับ 3 จังหวะ จังหวะที่ 4          
วางเท้าลง ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมาจนจบท่อนเนื้อร้อง 

 ทิศ   :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

แม่ท่าฟูอนที่  10 ท่ารับ 

 

 

 

ภาพที่ 5.14 ท่ารับ 

ดนตรี 
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(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ  :  เอียงสลับซ้ายขวาตามจังหวะดนตรี 
 มือ      :  มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาวาดมือออกข้างล าตัวตั้งวงกลาง แล้ววาดมือลงมา

ข้างหน้ามาจีบมือที่ชายพก แล้ววาดมือออกข้างล าตัวตั้งวงกลาง                 
แล้ววาดมือ ลงหลังจีบมือ แล้ววาดมือขึ้นตั้งวงกลาง ปฏิบัติเช่นนี้             
สลับกันไปมา 

 ล าตัว  :  ยืดยุบตามจังหวะ ส่ายสะโพกซ้ายขวาตามจังหวะ 

 เท้า   :  ย่ าเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าขวาวางหน้า ย่ าเท้าซ้ายอีกครั้ง                     
แล้วก้าวเท้าขวาวางหลัง ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา 

 ทิศ   :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

 

แม่ท่าฟูอนที่  11 ท่าสลับขา 

 

ภาพที่ 5.15 ท่าสลับขา 
ฟูอนคักคัก ย้อนให้มันคักคัก 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
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 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายขวาสลับกันไปมา 3 ครั้ง เริ่มจาก ซ้าย-ขวา-ซ้าย หยุดพัก 1 
จังหวะ แล้วเริ่มเอียง ขวา-ซ้าย-ขวา 

 มือ     : มือทั้งสองข้างวาดขึ้นเหนือศีรษะ กันแขนออกด้านข้างเล็กน้อย มือขวา 
จีบเข้าหาตัว มือซ้ายตั้งวง แล้วมือขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง มือซ้ายม้วน
มือจีบ เข้าหาตัว แล้วมือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง มือขวาม้วนจีบเข้าหา
ตัวอีกครั้ง  พัก 1 จังหวะ แล้วมือซ้ายม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือขวาม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวง แล้วมือขวาม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบ
ตั้งวง แล้วมือซ้ายม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง  

 ล าตัว  :  ตรง 
 เท้า     :  แตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวาแล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า วางเท้า

ซ้ายแล้วแตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า พัก 1 จังหวะ แล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า 
วางเท้าซ้ายแล้วแตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวาแล้วแตะเท้าซ้ายเปิด
ส้นเท้า 

 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

แม่ท่าฟูอนที่  12 ท่าเดินโชว์ลลีา 
 

 

 

ภาพที่ 5.16 ท่าเดินโชว์ลีลา 
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เทเหล้าใส่ปาก   บักขามปูอมลองคอ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายขวาสลับกันไปมา 3 ครั้ง เริ่มจาก ซ้าย-ขวา-ซ้าย หยุดพัก 1 
จังหวะ แล้วเริ่มเอียง ขวา-ซ้าย-ขวา 

 มือ      :  มือซ้ายท้าวสะเอว มือขวาวาดมาข้ึนมาข้างหน้าจีบเข้าหาปากม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวงปฏิบัติท่านี้ซ้ าอีกครั้ง แล้วพัก 1 จังหวะ แล้วม้วนมือจีบเข้า
ที่ปาก แล้วม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้วม้วนมือจีบเข้าที่ปากอีกครั้ง  

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวตรง 
 เท้า     :  แตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวาแล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า วางเท้า

ซ้าย แล้วแตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า พัก 1 จังหวะ แล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้น
เท้า วางเท้าซ้ายแล้วแตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวาแล้วแตะเท้าซ้าย
เปิดส้นเท้า 

 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

แม่ท่าฟูอนที่  13 ท่าวาดแขนซ้าย 

 

 

 



427  

 

 

 

ภาพที่ 5.17 ท่าวาดแขนซ้าย 

เหล้าขาวขวดน้อยของข่อยบ่ต้องขอ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา 
 มือ      :  มือซ้ายยื่นมือออกข้างล าตัวหักศอกแทงมือลง มือขวาจีบคว่ าที่ชายพก                

แล้ววาดมือขวาขึ้นวาดออกข้างล าตัวปล่อยจีบแทงมือลงแขนตึง มือซ้าย
วาดมือเข้าหาล าตัวจีบคว่ าที่ชายพก แล้ววาดมือซ้ายขึ้นวาดออกข้างล าตัว
ปล่อยจีบ แทงมือลงแขนตึง มือขวาวาดมือเข้าหาล าตัวจีบคว่ าที่ชายพก 

 ล าตัว  :  หันล าตัวมาหน้าเวที เอียงซ้ายยืดยุบตัวตามจังหวะ 3 ครั้ง แล้วเปลี่ยน
เอียงขวายืดยุบตัวจนจบท่อนเนื้อร้อง  

 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า  
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 
 

แม่ท่าฟูอนที่  14 ท่าวาดแขนด้านขวา 
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ภาพที่ 5.18 ท่าวาดแขนด้านขวา 
เบิดขวดมีรอเหล้าสาโทไหใหญ่ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายขวาเล็กน้อยสลับกันไปมา 

 มือ      :  วาดมือซ้ายขึ้นจีบคว่ าที่หัวไหล่ซ้าย มือขวายื่นแขนออกข้างล าตัวจีบคว่ า           
เข้าหาตัว วาดมือขึ้นปล่อยจีบตั้งวงระดับวงกลาง ปฏิบัติเช่นนี้จนจบท่อน          
เนื้อร้องและดนตรี 

 ล าตัว  :  ตรง ส่ายสะโพกไปมา เดินหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ 

 เท้า     :  เหยียบเท้าซ้ายซ้ าเท้า แล้วก้าวเท้าขวาเดินหมุนรอบตัวเอง 
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

 

 

แม่ท่าฟูอนที่   15 ท่าจีบหงายด้านขวา 
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ภาพที่ 5.19 ท่าจีบหงายด้านขวา 
แห่กัณฑ์หลอนออนซอนต้นผ้าปุา กกใหญ่ใบหนา ใบห้าร้อยใบพัน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย นับจังหวะ 4 ครั้ง จังหวะที่ 5 กลับเอียงขวา 

 มือ      :  มือทั้งสองข้างจีบหงาย มือขวายื่นมือออกข้างล าตัวหักศอกมือระดับวงล่าง มือซ้าย
วางมือที่ชายพก แล้ววาดมือเป็นวงกลมออกไปด้านข้าง 2 ครั้ง แล้ววาดมือขวาขึ้น
เหนือศีรษะม้วนมือปล่อยจีบหักข้อมือ มือซ้ายวาดมือจีบส่งหลัง แล้ววาดมือทั้งสอง
ข้างมาจีบหงาย มือซ้ายยื่นมือออกข้างล าตัวหักศอกมือระดับวงล่าง มือขวาวางมือ
ที่ชายพกแล้ววาดมือเป็นวงกลมออกไปด้านข้าง 2 ครั้ง แล้ววาดมือซ้ายขึ้นเหนือ
ศีรษะม้วนมือปล่อยจีบหักข้อมือ มือขวาวาดมือจีบส่งหลัง 

 ล าตัว  :  เอียงซ้าย นับ 4 จังหวะ จังหวะที่ 3 และ 4 ยืดยุบตัวอยู่กับที่ ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้ง             
แต่เอียงขวา 

 เท้า    :  สไลด์เท้าไปทางขวา 2 ครั้ง จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปทางขวา เท้าขวาวางหลัง           
เปิดส้นเท้า จังหวะที่ 5 สไลด์เท้าไปซ้าย 2 ครั้ง จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าขวาไขว้ไป
ทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 

 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

แม่ท่าฟูอนที่ 16 ท่าเดินขึ้นด้านหน้า 
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ภาพที่ 5.20 ท่าเดินขึ้นด้านหน้า 
มาเด้อพี่น้องมาฮ้องมาม่วนน ากัน หมู่เฮาเบิกบานคนอิสานมักม่วน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายขวาเล็กน้อยสลับกันไปมา 

 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างข้ึนเหนือศีรษะกันแขนออกด้านข้างเล็กน้อย มือขวาแทง
มือลง มือซ้ายตั้งวง วาดมือขึ้นมือขวาม้วนมือจีบคว่ ามือซ้ายตั้งวงหักข้อมือ
ลงหาศีรษะแล้วมือขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวงหักข้อมือลงหาศีรษะ              
มือซ้ายม้วนมือจีบคว่ า แล้ววาดมือลงข้างล าตัวมือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบ 
ตั้งวง มือขวาม้วนมือจีบหงายม้วนปล่อยจีบตั้งวงอีกครั้ง                      
มือซ้ายม้วนมือจีบหงายอีกครั้ง ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้ง 

 ล าตัว  :  แถวบน หันล าตัวกลับหลัง นับ 10 จังหวะ จังหวะที่ 11 หันตัวกลับมา
หน้าเวที 

               แถวล่าง หันออกหน้าเวที นับ 10 จังหวะ จังหวะที่ 11 หันตัวกลับหลัง 
จังหวะ ที่ 8 หันตัวออกหน้าเวที 

 เท้า   :  ทั้งสองแถวเดินขึ้นลงสลับกัน ก้าวเท้าซ้ายเดินขึ้น 4 ก้าว                    
แล้วก้าวเท้าขวาเดินลง 6 จังหวะ ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้ง 

 ทิศ     :  แถวบน ทิศ  3 แล้วหันมาทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

               แถวล่าง ทิศ 1 แล้วหันมาทิศ 3 แล้วหันมาทิศ 1 อีกครั้ง  
แม่ท่าฟูอนที่ 17 ท่าลูบสะโพก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.21 ลูบสะโพก 
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ดนตรี 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย 2 จังหวะ จังหวะที่ 3-6 เอียงขวาเล็กน้อย เริ่มนับจังหวะที่ 1 

เอียงขวา 2 จังหวะ จังหวะที่ 3-6 เอียงซ้ายเล็กน้อย ปฏิบัติเช่นนี้สลับกัน
ไปมาจนจบท่อนดนตรี 

 มือ      :  มือขวาอยู่ระดับวงบน มือซ้ายอยู่ระดับวงกลาง มือทั้งสองข้างจีบมือม้วน
มือปล่อยจีบแทงมือลง แล้วจีบมือม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้ววาดมือซ้าย
ลงวางมือเกือบแตะสะโพกซ้ายแล้วหมุนมือเป็นวงกลม 3 ครั้ง แล้ววาดมือ
ซ้ายขึ้นระดับ วงบน มือขวาระดับวงกลาง มือทั้งสองข้างจีบมือม้วนมือ
ปล่อยจีบแทงมือลง แล้วจีบมือม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้ววาดมือขวาลง
วางมือเกือบแตะสะโพกขวาแล้วหมุนมือเป็นวงกลม 3 ครั้ง ปฏิบัติเช่นนี้
สลับกันไปมาจนจบท่อนดนตรี 

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ระหว่างหันล าตัว เอียงล าตัวไปทางซ้าย จังหวะที่ 1-2 
จังหวะที่ 3-6 ล าตัวตรง ยกสะโพกขึ้นลงไปมา แล้วหันล าตัวไปทางซ้าย 
ระหว่างหันล าตัว เอียงล าตัวไปทางขวา จังหวะที่ 1-2 จังหวะที่ 3-6 ล าตัว
ตรง ยกสะโพกขึ้นลงไปมา 

 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าก้าวไปทางขวา ก้าวเท้าขวาตาม แล้วก้าวเท้าวางหน้า
เปิดส้นเท้ายืนเขย่งเท้าข้างซ้าย แล้วก้าวเท้าซ้ายก้าวไปทางซ้าย ก้าวเท้า 

แม่ท่าฟูอนที่ 18 ท่าเดินลงหลัง 
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ภาพที่ 5.22 ท่าเดินลงหลัง 
ฟูอนคักคัก ย้อนให้มันคักคัก 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายขวาสลับกันไปมา 3 ครั้ง เริ่มจาก ซ้าย-ขวา-ซ้าย หยุดพัก 1 
จังหวะ แล้วเริ่มเอียง ขวา-ซ้าย-ขวา 

 มือ      :  มือทั้งสองข้างวาดขึ้นเหนือศีรษะ กันแขนออกด้านข้างเล็กน้อย มือขวาจีบ         
เข้าหาตัว มือซ้ายตั้งวง แล้วมือขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง มือซ้ายม้วนมือจีบ 
เข้าหาตัว แล้วมือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง มือขวาม้วนจีบเข้าหาตัวอีกครั้ง  
พัก 1 จังหวะ แล้วมือซ้ายม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง 
แล้วมือขวาม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้วมือซ้าย          
ม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง  

 ล าตัว  :  ตรง 
 เท้า     :  แตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวาแล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า วางเท้า

ซ้าย แล้วแตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า พัก 1 จังหวะ แล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้น
เท้า วางเท้าซ้ายแล้วแตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวาแล้วแตะเท้าซ้าย
เปิดส้นเท้า 

 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 
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แม่ท่าฟูอนที่ 19 ท่าจีบเข้าม้วนออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.23 ท่าจีบเข้าม้วนออก 

เทเหล้าใส่ปากบักขามปูอมลองคอ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายขวาสลับกันไปมา 3 ครั้ง เริ่มจาก ซ้าย-ขวา-ซ้าย หยุดพัก 1 
จังหวะ แล้วเริ่มเอียง ขวา-ซ้าย-ขวา 

 มือ      :  มือซ้ายท้าวสะเอว มือขวาวาดมาข้ึนมาข้างหน้าจีบเข้าหาปากม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวงปฏิบัติท่านี้ซ้ าอีกครั้ง แล้วพัก 1 จังหวะ แล้วม้วนมือจีบเข้า
ที่ปาก แล้ว ม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้วม้วนมือจีบเข้าที่ปากอีกครั้ง  

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางซ้าย ล าตัวตรง 
 เท้า     :  แตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวาแล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า               

วางเท้าซ้ายแล้วแตะ เท้าขวาเปิดส้นเท้า พัก 1 จังหวะ แล้วแตะเท้าซ้าย
เปิดส้นเท้า วางเท้าซ้ายแล้วแตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวา               
แล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า 

 ทิศ     :  ทิศ 4 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 
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แม่ท่าฟูอนที่ 20 ท่าวาดแขนข้ามศีรษะจากซ้ายไปขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.24 ท่าวาดแขนข้ามศีรษะจากซ้ายไปขวา 

เหล้าขาวขวดน้อยของข่อยบ่ต้องขอ 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา 
 มือ      :  มือซ้ายยื่นมือออกข้างล าตัวหักศอกแทงมือลง มือขวาจีบคว่ าที่ชายพก 

แล้ววาดมือขวาขึ้นวาดออกข้างล าตัวปล่อยจีบแทงมือลงแขนตึง มือซ้าย
วาดมือเข้าหาล าตัวจีบคว่ าที่ชายพก แล้ววาดมือซ้ายขึ้นวาดออกข้างล าตัว
ปล่อยจีบแทงมือลงแขนตึง มือขวาวาดมือเข้าหาล าตัวจีบคว่ าที่ชายพก 

 ล าตัว  :  หันล าตัวมาหน้าเวที เอียงซ้ายยืดยุบตัวตามจังหวะ 3 ครั้ง แล้วเปลี่ยน
เอียงขวายืดยุบตัวจนจบท่อนเนื้อร้อง  

 เท้า     :  ก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า  
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 
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แม่ท่าฟูอนที่ 21 ท่าวาดแขนข้ามศีรษะจากขวาไปซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 5.25 ท่าวาดแขนข้ามศีรษะจากขวาไปซ้าย 

เบิดขวดมีรอเหล้าสาโทไหใหญ่ 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายขวาเล็กน้อยสลับกันไปมา 

 มือ      :  วาดมือซ้ายขึ้นจีบคว่ าที่หัวไหล่ซ้าย มือขวายื่นแขนออกข้างล าตัวจีบคว่ าเข้าหาตัว           
วาดมือขึ้นปล่อยจีบตั้งวงระดับวงกลาง ปฏิบัติเช่นนี้จนจบท่อนเนื้อร้องและดนตรี 

 ล าตัว  :  ตรง ส่ายสะโพกไปมา เดินหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ 

 เท้า     :  เหยียบเท้าซ้ายซ้ าเท้า แล้วก้าวเท้าขวาเดินหมุนรอบตัวเอง 
 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 
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แม่ท่าฟูอนที่ 22 ท่าสไลด์ข้างซ้าย 

 

ภาพที่ 5.26 ท่าสไลด์ข้างซ้าย 

แห่กัณฑ์หลอนออนซอนต้นผ้าปุา กกใหญ่ใบหนา ใบห้าร้อยใบพัน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย นับจังหวะ 4 ครั้ง จังหวะที่ 5 กลับเอียงขวา 

 มือ      :  มือทั้งสองข้างจีบหงาย มือขวายื่นมือออกข้างล าตัวหักศอกมือระดับวงล่าง         
มือซ้ายวางมือที่ชายพก แล้ววาดมือเป็นวงกลมออกไปด้านข้าง 2 ครั้ง 
แล้ววาดมือขวาขึ้นเหนือศีรษะม้วนมือปล่อยจีบหักข้อมือ มือซ้ายวาดมือ
จีบส่งหลัง แล้ววาดมือทั้งสองข้างมาจีบหงาย มือซ้ายยื่นมือออกข้างล าตัว
หักศอกมือระดับวงล่าง มือขวาวางมือที่ชายพกแล้ววาดมือเป็นวงกลม
ออกไปด้านข้าง 2 ครั้ง แล้ววาดมือซ้ายขึ้นเหนือศีรษะม้วนมือปล่อยจีบหัก
ข้อมือ มือขวาวาดมือจีบส่งหลัง 

 ล าตัว  :  เอียงซ้าย นับ 4 จังหวะ จังหวะที่ 3 และ 4 ยืดยุบตัวอยู่กับที่                 
ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้งแต่เอียงขวา 
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 เท้า     :  สไลด์เท้าไปทางขวา 2 ครั้ง จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปทางขวา เท้า
ขวาวางหลังเปิดส้นเท้า จังหวะที่ 5 สไลด์เท้าไปซ้าย 2 ครั้ง จังหวะที่ 3 
ก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 

 ทิศ     :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 
 

แม่ท่าฟูอนที่ 23 ท่าเดินหน้ายกมือสูง 

 

ภาพที่ 5.27 ท่าเดินหน้ายกมือสูง 
มาเด้อพี่น้องมาฮ้องมาม่วนน ากัน หมู่เฮาเบิกบานคนอิสานมักม่วน 

(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 
 ศีรษะ  :  เอียงซ้ายขวาเล็กน้อยสลับกันไปมา 

 มือ      :  วาดมือทั้งสองข้างข้ึนเหนือศีรษะกันแขนออกด้านข้างเล็กน้อย มือขวาแทง
มือลง มือซ้ายตั้งวง วาดมือขึ้นมือขวาม้วนมือจีบคว่ ามือซ้ายตั้งวงหักข้อมือ
ลงหาศีรษะแล้วมือขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวงหักข้อมือลงหาศีรษะ มือซ้าย
ม้วนมือจีบคว่ า แล้ววาดมือลงข้างล าตัวมือซ้ายม้วนมือปล่อยจีบตั้งวงมือ
ขวาม้วนมือจีบหงายม้วนปล่อยจีบตั้งวงอีกครั้ง มือซ้ายม้วนมือจีบหงายอีก
ครัง้ ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้ง 
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 ล าตัว  :  แถวบน หันล าตัวกลับหลัง นับ 10 จังหวะ จังหวะที่ 11 หันตัวกลับมา
หน้าเวที แถวล่าง หันออกหน้าเวที นับ 10 จังหวะ จังหวะที่ 11 หันตัว
กลับหลัง จังหวะที่ 8 หันตัวออกหน้าเวที 

 เท้า     :  ทั้งสองแถวเดินขึ้นลงสลับกัน ก้าวเท้าซ้ายเดินขึ้น 4 ก้าว แล้วก้าวเท้าขวา
เดินลง 6 จังหวะ ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้ง 

 ทิศ     :  แถวบน ทิศ  3 แล้วหันมาทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

               แถวล่าง ทิศ 1 แล้วหันมาทิศ 3 แล้วหันมาทิศ 1 อีกครั้ง  
แม่ท่าฟูอนที่ 24 ท่าถูสะโพก 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

       
 

        ภาพที่ 5.28 ท่าถูสะโพก 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย 2 จังหวะ จังหวะที่ 3-6 เอียงขวาเล็กน้อย เริ่มนับจังหวะที่ 1 
เอียงขวา 2 จังหวะ จังหวะที่ 3-6 เอียงซ้ายเล็กน้อย ปฏิบัติเช่นนี้ 4 ครั้ง 

 มือ    :  มือขวาอยู่ระดับวงบน มือซ้ายอยู่ระดับวงกลาง มือทั้งสองข้างจีบมือม้วน
มือปล่อยจีบแทงมือลง แล้วจีบมือม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้ววาดมือซ้าย
ลงวางมือเกือบแตะสะโพกซ้ายแล้วหมุนมือเป็นวงกลม 3 ครั้ง แล้ววาดมือ
ซ้ายขึ้นระดับ วงบน มือขวาระดับวงกลาง มือทั้งสองข้างจีบมือม้วนมือ
ปล่อยจีบแทงมือลง แล้วจีบมือม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้ววาดมือขวาลง
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วางมือเกือบแตะสะโพกขวาแล้วหมุนมือเป็นวงกลม 3 ครั้ง ปฏิบัติเช่นนี้
สลับกันไปมา 4 ครั้ง 

 ล าตัว  :  หันล าตัวไปทางขวา ระหว่างหันล าตัว เอียงล าตัวไปทางซ้าย จังหวะที่ 1-2 
จังหวะที่ 3-6 ล าตัวตรง ยกสะโพกขึ้นลงไปมา แล้วหันล าตัวไปทางซ้าย 
ระหว่างหันล าตัว เอียงล าตัวไปทางขวา จังหวะที่ 1-2 จังหวะที่ 3-6 ล าตัว
ตรง ยกสะโพกขึ้นลงไปมา 

 เท้า     :  ก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าก้าวไปทางขวา ก้าวเท้าขวาตาม แล้วก้าวเท้าวางหน้า           
เปิดส้นเท้ายืนเขย่งเท้าข้างซ้าย แล้วก้าวเท้าซ้ายก้าวไปทางซ้าย ก้าวเท้า
ขวาตาม นับ 4 จังหวะ จังหวะที่ 4 เท้าขวาวางหน้าเปิดส้นเท้ายืนเขย่งเท้า
ขวา ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา 4 ครั้ง หันหน้าทิศ 2 แล้วหันมาทิศ 4 หัน
ทิศสลับกันไปมา แถวสับหว่างหน้ากระดานแม่ 

ท่าฟูอนที่ 24 ท่าจบ  

 

 

 

 

ภาพที่ 5.29 ท่าจบ 

ดนตรี 
(ท่ีมา: นริศรา  ศรีสุพล) 

 ศีรษะ  :  เอียงซ้าย 
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 มือ      :  มือซ้ายวางมือที่แก้มซ้ายเป็นท่าอาย มือขวาจีบหงายที่ชายพก 

 ล าตัว  :  แถวบน เอียงซ้าย นั่งตั้งเข่า 

               แถวล่าง เอียงซ้าย ย่อตัวลง 
 เท้า    :  แถวบน ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปทางขวา นั่งตั้งเข่าซ้าย เท้าขวาเปิดส้นเท้า 

              แถวล่าง ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปทางขวา ย่อตัวลง เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 

 ทิศ   :  ทิศ 1 แถวสับหว่างหน้ากระดาน 

 

 

กระบวนท่าฟ้อนแห่กัณฑ์หลอน  

ในการเรียนการสอนรายวิชา ทักษะนาฏศิลป์อีสาน 2 ผู้สอนได้ก าหนดรูปแบบการแปรแถว 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทักษะการแปรแถว  ในกระบวนการฟูอน และในการอธิบายท่าฟูอนแห่
กัณฑ์หลอน ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ระบุการใช้ทิศทางของการท าท่าทางแต่ละท่า ดังนี้ 
  ทิศทางท่ี 1 หมายถึง ด้านหน้าของเวที 
  ทิศทางท่ี 2 หมายถึง ด้านขวาของเวที 
  ทิศทางท่ี 3 หมายถึง ด้านหลังของเวที 
  ทิศทางท่ี 4 หมายถึง ด้านซ้ายของเวที 
      ทิศที่ 3 
 
 
 
 
     ทิศที่ 1 
   สัญลักษณ์ท่ี 1 การก าหนดทิศทาง 
สัญลักษณ์ วงกลมสีแทนต าแหน่งของผู้แสดง 
    แทนคนที ่1     แทนคนที่ 2                         แทนคนที่ 3 
    แทนคนที ่4                                    แทนคนที่ 5                             แทนคนที่ 6 
 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 
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1 ดนตรี 

 

 ท่าออก  
ศี รษะ เ อียงสลั บซ้ ายขวาตาม
จังหวะดนตรี มือซ้ายตั้งวงล่างที่
ชายพก มือขวาเหยียดแขนออก
ข้างล าตัวระดับไหล่แทงมือลงล่าง
วาดมือลงมาเกือบชิดข้างล าตัว 
ระหว่างวาดมือลงมือม้วนมือตั้งวง 
แล้วม้วนมือเป็นแทงมือวาดมือขึ้น
เหมือนเดิม ปฏิบัติ เช่นนี้จนจบ
ท่อนดนตรี ล าตัวตรง ย่ าเท้าตาม
จังหวะดนตรีเดินออกมาหน้าเวที 
หันล าตัวทิศ 1  

 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

2 

งานบุญ
ยิ่งใหญ่
ของ      

ไทอิสาน 
สนุกสนาน
บ้านเหนือ
บ้านใต้       

ผู้เฒ่าผู้แก่
พ่อแม่ตา
ยาย บ่าว
สาวพ่อ
หม้ายได้

พากันม่วน 

 
 
 

 

ศีรษะตรง จังหวะที่ 4 เอียงซ้าย 

มือทั้งสองข้างพนมมือที่หน้าอก 
แล้วจีบเข้าหาล าตัวมือประสาน 
กัน ม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้ว
แล้ววาดมือออกจากกันจีบเข้าที่
หน้าอก แล้ววาดมือออก มือซ้าย
วาดมือขึ้นปล่อยจีบตั้งวงบน มือ
ขวาวาดมือลงออกข้างล าตัว
ปล่อยจับตั้งวงล่าง ปฏิบัติเช่นนี้
จนจบท่อนดนตรี ล าตัวตรง 
จังหวะที่ 4 เอียงซ้าย เท้าแตะเท้า
ขวา  แล้วเปลี่ยนแตะเท้าซ้าย 
แล้วเปลี่ยนแตะเท้าขวาอีกครั้ง 
แล้วก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า แล้ว
กลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมจนจบ
ท่อนดนตรี 
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3 ดนตรี 

 

 
  

 

ท่ารับ 
ศีรษะเอียง สลับซ้ายขวาตาม
จังหวะดนตรี มือซ้ายตั้งวงบน 
มือขวาวาดมือออกข้างล าตัว          
ตั้งวงกลาง แล้ววาดมือลงมา
ข้างหน้ามาจีบมือที่ชายพก แล้ว
วาดมือออกข้างล าตัวตั้งวงกลาง 
แล้ววาดมือลงหลังจีบมือ แล้ว
วาดมือขึ้นตั้งวงกลาง ปฏิบัติ
เช่นนี้สลับกันไปมา ล าตัวยืดยุบ
ตามจังหวะ ส่ายสะโพกซ้ายขวา
ตามจังหวะ ย่ าเท้าซ้ายแล้วก้าว
เท้าขวาวางหน้า ย่ าเท้าซ้ายอีก
ครั้ง แล้วก้าวเท้าขวาวางหลัง 
ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

4 

แห่กัณฑ์
หลอน

ออนซอน   
ผู้เฒ่า     

มาเด้อหมู่
เฮา มา
ห่าวมา
ม่วน 

 

 ศีรษะเอียง สลับซ้ายขวาตาม
จังหวะดนตรี  
มือ แถวบน มือซ้ายตั้งวงบน มือ
ขวาจีบมือวาดมือออกข้างล าตัว
แล้ววาดขึ้นปล่อยจีบ แล้วม้วน
มือแบมือวาดมือลงมาข้างล าตัว 
ระหว่างวาดมือลงกระดิกนิ้วมือ 
ปฏิบัติเช่นเดิมไปเรื่อยๆ 
      แถวล่าง มือขวาตั้งวงบน 
มือซ้ายจีบมือวาดมือออกข้าง
ล าตัวแล้ววาดขึ้นปล่อยจีบ แล้ว
ม้วนมือแบมือวาดมือลงมาข้าง
ล าตัว ระหว่างวาดมือลงกระดิก
นิ้วมือ ปฏิบัติเช่นเดิมไปเรื่อยๆ 

ล าตัว แถวบน หันล าตัวไปทิศ 4  
      แถวล่าง หันล าตัวไปทิศ 2  
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เท้า    แถวบน ก้าวเท้าขวาเดิน
ขึ้นจังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายตาม
จังหวะที่ 2 ถอยเท้าขวาจังหวะที่ 
3 ถอยเท้าซ้ายจังหวะที่ 4 ถอย
เท้าขวาจังหวะที่ 5 จังหวะที่ 6 
เท้าซ้ายย่ าอยู่กับที่ ปฏิบัติ
เช่นเดิมไปเรื่อยๆ 
      แถวล่าง ก้าวเท้าซ้ายเดินขึ้น
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาตาม
จังหวะที่ 2 ถอยเท้าซ้ายจังหวะที่ 
3 ถอยเท้าขวาจังหวะที่ 4 ถอย
เท้าซ้ายจังหวะที่ 5 จังหวะที่ 6 
เท้าขวาย่ าอยู่กับท่ี ปฏิบัติ
เช่นเดิมไปเรื่อยๆ 
 

 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ บทร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

5 
ให้น้อง 
สาว 
หล่า 

 

 ศีรษะเอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา 

วาดมือซ้ายมาวางที่แก้มข้างซ้าย
เป็นท่าอาย มือขวาจีบหงายที่
ชายพก แล้วเปลี่ยนสลับมือขวา
ปล่อยจีบม้วนมือ วาดมือมาวาง 
ที่แก้มข้างขวา มือซ้ายวาดมือลง
จีบหงายที่ชายพก หันล าตัวมา
ทิศ 1ล าตัวเอียงซ้ายแล้วกลับ
เอียงขวา ก้าวเท้าขวาไขว้ไป
ทางซา้ย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้น
เท้า 
 



444 

 

 

6 

ฟูอนน า 
หน้าขบวน 
หมู่เฮามัก

ม่วน 

 

 

ศีรษะเอียงซ้าย วาดมือขวาลงมา
ตั้งวงล่างที่ชายพก มือซ้าย             
จีบหงายใต้มือขวา แล้ววาดมือ 
ทั้งสองข้างไปด้านข้างแขนตึง 
แล้วมือซ้ายปล่อยจีบม้วนมือ         
ตั้งวงวาดมือเข้าหาล าตัวตั้งวงล่าง
ที่ชายพก มือขวาแทงมือลง            
วาดมือเข้าหาล าตัวจีบหงาย          
ใต้มือซ้าย แล้ววาดมือทั้งสองข้าง
ไปด้านข้างแขนตึง มือขวาปล่อย
จีบม้วนมือตั้งวงวาดมือเข้าหา
ล าตัวตั้งวงล่างที่ชายพก มือซ้าย
แทงมือลง วาดมือเข้าหาล าตัวจีบ
หงายใต้มือขวา ปฏิบัติเช่นนี้สลับ
ไปมาจนจบท่อนเนื้อร้อง ล าตัว
เอียงซ้าย ยืดยุบตัวตามจังหวะ 
เท้าขวาวางหน้าไขว้ไปทางซ้าย 
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
 

 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับที่ บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

7 

กะ
ฟูอน
แอ๋

ฟูอน
แอ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 

ศีรษะเอียงซ้ายขวาสลับไปมาตาม
จังหวะ มือทั้งสองข้างแบมือหงาย
กันแขออกไปด้านข้างเล็กน้อยวาด
มือขึ้นเหนือศีรษะเล็กน้อย ม้วนมือ
จีบเข้าหาล าตัวแล้วม้วนมือปล่อย
จีบตั้งวง แล้วยักแขนซ้ายเข้าหา
ล าตัวหักศอกระหว่างยักแขน
ซ้ายมือขวายื่นมือออกไปด้านข้าง 
แล้วเปลี่ยนสลับยักแขนซ้ายเข้าหา
ล าตัว หักศอกมือซ้ายยื่นออกไป
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ด้านข้าง ปฏิบัติสลับกันไปมาเช่นนี้
จนจบท่อนเนื้อร้องและดนตรี 
ล าตัวตรงแต่ส่ายสะโพกไปมาแล้ว
ค่อยๆ ย่อตัวลงนั่งลง แล้วค่อยยืด
ตัวขึ้นยืน เดินขึ้นหน้า 3 ก้าว ก้าว
เท้าขวาก่อน แล้วเดินลงหลังก้าว
เท้าซ้ายเดินลง แล้วย่ าเท้าอยู่กับท่ี 
 

8 

เสียง
แคน 
จั้น

เสียง
พิณมัน

ใจ       
สิขาด 
เสียง
กลอง
ยาว
ฟาด 

 

 

ศีรษะเอียงซ้ายขวาเล็กน้อย สลับ
ไปมา มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาวาด
มือจีบเข้าหาล าตัวที่สะโพกแล้ว
วาดมือออกปล่อยจีบตั้งวงกลาง 
ปฏิบัติเช่นนี้จนจบท่อนเนื้อร้อง 
หันล าตัวไปทิศ 4 ล าตัวตรงส่าย
สะโพกไปมา ก้าวเท้าขวาวางหน้า
เปิดส้นเท้า 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

9 

ดังตุ้ม
เปฺอะ
ตุ้ม
เปิ่น 

คึกคัก
หัวใจ
จนบ่อ
ยากสิ
เดิน 

เมียมา
เอ้ินแม่
เฒ่า

มาฮ่าย
กะบ่
ไป 

 

 

ศีรษะเอียงซ้ายขวาเล็กน้อย สลับ
ไปมา มือซ้ายวาดมือเข้าหาล าตัว
ตั้งวงล่างที่ชายพก มือขวายื่นมือ
ออกข้างล าตัว แทงมือลงหักศอก 
มือซ้ายและมือขวาท ามือขึ้นลง
สลับกันไปมา 3 ครั้ง แล้วเปลี่ยน
สลับมือซ้ายวาดมือออกข้างล าตัว
แทงมือลงหักศอก มือขวาวาดมือ
เข้าหาล าตัวตั้งวงล่างที่ชายพกมือ
ซ้ายและมือขวาท ามือขึ้นลง
สลับกันไปมา 3 ครั้ง ปฏิบัติ
สลับกันไปมาเช่นนี้จนจบท่อนเนื้อ
ร้อง หันล าตัวมาทิศ 1 ส่ายโพกข้ึน
ลงไปมา ยกเท้าขวาขึ้นระดับครึ่ง
แข้งยกค้างไว้นับ 3 จังหวะ 
จังหวะที่ 4 วางเท้าลง เปลี่ยนสลับ
ยกเท้าซ้ายขึ้นระดับครึ่งแข้งยก
ค้างไว้นับ 3 จังหวะ จังหวะที่ 4 
วางเท้าลง ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไป
มาจนจบท่อนเนื้อร้อง 

10 ดนตรี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ศีรษะเอียงสลับซ้ายขวาตาม
จังหวะดนตรี มือซ้ายตั้งวงบน          
มือขวาวาดมือออกข้างล าตัวตั้งวง
กลาง แล้ววาดมือลงมาข้างหน้ามา
จีบมือที่ชายพก แล้ววาดมือออก
ข้างล าตัวตั้งวงกลาง แล้ววาดมือ
ลงหลังจีบมือ แล้ววาดมือขึ้นตั้งวง
กลาง ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา 
ยืดยุบตัวตามจังหวะ ส่ายสะโพก
ซ้ายขวาตามจังหวะ ย่ าเท้าซ้าย
แล้วก้าวเท้าขวาวางหน้า ย่ าเท้า
ซ้ายอีกครั้ง แล้วก้าวเท้าขวาวาง
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หลัง ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

11 

ฟูอน
คักคัก 
ย้อน
ให้มัน
คักคัก 

 

 
 
 
 
 

ศีรษะเอียงซ้ายขวาสลับกันไปมา 
3 ครั้ง เริ่มจาก ซ้าย-ขวา-ซ้าย 
หยุดพัก 1 จังหวะ แล้วเริ่มเอียง 
ขวา-ซ้าย-ขวา มือทั้งสองข้างวาด
ขึ้นเหนือศีรษะ กันแขนออก
ด้านข้างเล็กน้อย มือขวาจีบเข้าหา
ตัว มือซ้ายตั้งวง แล้วมือขวาม้วน
มือปล่อยจีบตั้งวง มือซ้ายม้วนมือ
จีบเข้าหาตัว แล้วมือซ้ายม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวง มือขวาม้วนจีบเข้า
หาตัวอีกครั้ง พัก 1 จังหวะ แล้ว
มือซ้ายม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือ
ขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้วมือ
ขวาม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือซ้าย
ม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้วมือ
ซ้ายม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือขวา
ม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง ล าตัวตรง 
แตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้า
ขวาแล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า 
วางเท้าซ้ายแล้วแตะเท้าขวาเปิด
ส้นเท้า พกั 1 จังหวะ แล้วแตะเท้า
ซ้ายเปิดส้นเท้า วางเท้าซ้ายแล้ว
แตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้า
ขวาแล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

12 

เท
เหล้า
ใส่ปาก

บัก
ขาม
ปูอม
ลอง
คอ 

 

 
 
 

 

ศีรษะเอียงซ้ายขวาสลับกันไปมา 
3 ครั้ง เริ่มจาก ซ้าย-ขวา-ซ้าย 
หยุดพัก 1 จังหวะ แล้วเริ่มเอียง 
ขวา-ซ้าย-ขวา มือซ้ายท้าวสะเอว 
มือขวาวาดมาขึ้นมาข้างหน้าจีบ
เข้าหาปากม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง
ปฏิบัติท่านี้ซ้ าอีกครั้ง แล้วพัก 1 
จังหวะ แล้วม้วนมือจีบเข้าที่ปาก 
แล้วม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้ว
ม้วนมือจีบเข้าที่ปากอีกครั้ง หัน
ล าตัวไปทิศ 4 ล าตัวตรง แตะเท้า
ขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวาแล้ว
แตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า วางเท้า
ซ้ายแล้วแตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า 
พัก 1 จังหวะ แล้วแตะเท้าซ้าย
เปิดส้นเท้า วางเท้าซ้ายแล้วแตะ
เท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวา
แล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า 

13 

เหล้า
ขาว
ขวด
น้อย
ของ

ข่อยบ่
ต้อง
ขอ 
 

 
 
 
 
 
 

 ศีรษะเอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา 

มือซ้ายยื่นมือออกข้างล าตัวหัก
ศอกแทงมือลง มือขวาจีบคว่ าที่
ชายพก แล้ววาดมือขวาขึ้นวาด
ออกข้างล าตัวปล่อยจีบแทงมือลง
แขนตึง มือซ้ายวาดมือเข้าหา
ล าตัวจีบคว่ าที่ชายพก แล้ววาดมือ
ซ้ายขึ้นวาดออกข้างล าตัวปล่อย
จีบแทงมือลงแขนตึง มือขวาวาด
มือเข้าหาล าตัวจีบคว่ าที่ชายพก 
หันล าตัวมาทิศ 1 เอียงซ้ายยืด
ยุบตัวตามจังหวะ 3 ครั้ ง แล้ว
เปลี่ยนเอียงขวายืดยุบตัวจนจบ
ท่อนเนื้อร้อง ก้าวเท้าขวาไขว้ไป
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ทางซ้าย เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

14 

เบิด
ขวดมี
รอ

เหล้า
สาโท
ไห

ใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศีรษะเอียงซ้ายขวาเล็กน้อย
สลับกันไปมา วาดมือซ้ายขึ้นจีบ
คว่ าที่หัวไหล่ซ้าย มือขวายื่นแขน
ออกข้างล าตัวจีบคว่ าเข้าหา
ตัววาดมือขึ้นปล่อยจีบตั้งวงระดับ
วงกลาง ปฏิบัติเช่นนี้จนจบท่อน
เนื้อร้องและดนตรี ล าตัวตรง ส่าย
สะโพกไปมา เดินหมุนรอบตัวเอง 
1 รอบ เหยียบเท้าซ้ายซ้ าเท้า แล้ว
ก้าวเท้าขวาเดินหมุนรอบตัวเอง 

15 

แห่
กัณฑ์
หลอน
ออน 
ซอน
ต้น

ผ้าปุา 
กก
ใหญ่
ใบ

หนา 
ใบห้า
ร้อยใบ

พัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศีรษะเอียงซ้าย นับจังหวะ 4 ครั้ง 
จังหวะที่ 5 กลับเอียงขวา มือทั้ง
สองข้างจีบหงาย มือขวายื่นมือ
ออกข้างล าตัวหักศอกมือระดับวง
ล่าง มือซ้ายวางมือที่ชายพก แล้ว
วาดมือเป็นวงกลมออกไปด้านข้าง 
2 ครั้ง แล้ววาดมือขวาขึ้นเหนือ
ศีรษะม้วนมือปล่อยจีบหักข้อมือ 
มือซ้ายวาดมือจีบส่งหลัง แล้ววาด
มือทั้งสองข้างมาจีบหงาย มือซ้าย
ยื่นมือออกข้างล าตัวหักศอกมือ
ระดับวงล่าง มือขวาวางมือที่ชาย
พกแล้ววาดมือเป็นวงกลมออกไป
ด้านข้าง 2 ครั้ง แล้ววาดมือซ้ายขึ้น
เหนือศีรษะม้วนมือปล่อยจีบหัก
ข้อมือ มือขวาวาดมือจีบส่งหลัง 
ล าตัวเอียงซ้าย นับ 4 จังหวะ
จังหวะที่ 3 และ 4 ยืดยุบตัวอยู่กับ
ที่ ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้งแต่เอียงขวา 
สไลด์เท้าไปทางขวา 2 ครั้ง จังหวะ
ที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปทางขวา 
เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า จังหวะ
ที่ 5 สไลด์เท้าไปซ้าย 2 ครั้ง จังหวะ
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ที่ 3 ก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย เท้า
ซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

16 

มาเด้อ
พ่ีน้อง
มาฮ้อง

มา
ม่วน
น ากัน 
หมู่เฮา
เบิก
บาน

คน  อิ
สาน
มัก
ม่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศีรษะเอียงซ้ายขวาเล็กน้อย
สลับกันไปมา วาดมือทั้งสอง
ข้างขึ้นเหนือศีรษะกันแขนออก
ด้านข้างเล็กน้อย มือขวาแทงมือ
ลง มือซ้ายตั้งวง วาดมือขึ้นมือขวา
ม้วนมือจีบคว่ ามือซ้ายตั้งวงหัก
ข้อมือลงหาศีรษะแล้วมือขวาม้วน
มือปล่อยจีบตั้งวงหักข้อมือลงหา
ศีรษะ มือซ้ายม้วนมือจีบคว่ า แล้ว
วาดมือลงข้างล าตัวมือซ้ายม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวงมือขวาม้วนมือจีบ
หงายม้วนปล่อยจีบตั้งวงอีกครั้ง 
มือซ้ายม้วนมือจีบหงายอีกครั้ง 
ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้ง 
ล าตัว  แถวบน หันล าตัวกลับหลัง
ทิศ 3 นับ 10 จังหวะ จังหวะที่ 11 
หันตัวกลับมาทิศ 1  แถวล่าง หัน
ล าตัวทิศ 1 นับ 10 จังหวะ 
จังหวะที่ 11 หันตัวกลับหลังทิศ 3 
จังหวะที่ 8 หันตัวกลับมาทิศ 1 

เท้า ทั้งสองแถวเดินขึ้นลงสลับกัน 
ก้าวเท้าซ้ายเดินขึ้น 4 ก้าว แล้ว
ก้าวเท้าขวาเดินลง 6 จังหวะ 
ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้ง 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

17 ดนตรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศีรษะเอียงซ้าย 2 จังหวะ จังหวะที่ 
3-6 เอียงขวาเล็กน้อย เริ่มนับ
จังหวะที่ 1 เอียงขวา 2 จังหวะ จังหวะ
ที่ 3-6 เอียงซ้ายเล็กน้อย ปฏิบัติ
เช่นนี้สลับกันไปมาจนจบท่อนดนตรี
มือขวาอยู่ระดับวงบน มือซ้ายอยู่
ระดับวงกลาง มือทั้งสองข้างจีบมือ
ม้วนมือปล่อยจีบแทงมือลง แล้วจีบ
มือม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้ววาด
มือซ้ายลงวางมือเกือบแตะสะโพก
ซ้ายแล้วหมุนมือเป็นวงกลม 3 ครั้ง 
แล้ววาดมือซ้ายขึ้นระดับวงบน มือ
ขวาระดับวงกลาง มือทั้งสองข้าง
จีบมือม้วนมือปล่อยจีบแทงมือลง 
แล้วจีบมือม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง 
แล้ววาดมือขวาลงวางมือเกือบแตะ
สะโพกขวาแล้วหมุนมือเป็นวงกลม 
3 ครั้ง ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา
จนจบท่อนดนตรี หันล าตัวไปทิศ 2 
ระหว่างหันล าตัว เอียงล าตัวไปทางซ้าย
จังหวะที่ 1-2 จังหวะที่ 3-6 ล าตัว
ตรง ยกสะโพกข้ึนลงไปมา แล้วหัน
ล าตัวไปทิศ 4 ระหว่างหันล าตัว 
เอียงล าตัวไปทางขวา จังหวะที่ 1-2 
จังหวะที่ 3-6 ล าตัวตรง ยกสะโพก
ขึ้นลงไปมา หันล าตัวสลับทิศไปมา
จนจบท่อนดนตรี ก้าวเท้าซ้ายขึ้น
หน้าก้าวไปทางขวา ก้าวเท้าขวา
ตาม แล้วก้าวเท้าวางหน้าเปิดส้น
เท้ายืนเขย่งเท้าข้างซ้าย แล้วก้าว
เท้าซ้ายก้าวไปทางซ้าย ก้าวเท้า
ขวาตาม นับ 4 จังหวะ จังหวะที่ 4 
เท้าขวาวางหน้าเปิดส้นเท้ายืนเขย่ง
เท้าขวา ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา
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จนจบท่อนดนตรี 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

18 

ฟูอน
คักคัก 
ย้อน
ให้มัน
คักคัก 

 

 
 
 
 
 

ศีรษะเอียงซ้ายขวาสลับกันไปมา 
3 ครั้ง เริ่มจาก ซ้าย-ขวา-ซ้าย 
หยุดพัก 1 จังหวะ แล้วเริ่มเอียง 
ขวา-ซ้าย-ขวา มือทั้งสองข้างวาด
ขึ้นเหนือศีรษะ กันแขนออก
ด้านข้างเล็กน้อย มือขวาจีบเข้าหา
ตัว มือซ้ายตั้งวง แล้วมือขวาม้วน
มือปล่อยจีบตั้งวง มือซ้ายม้วนมือ
จีบเข้าหาตัว แล้วมือซ้ายม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวง มือขวาม้วนจีบเข้า
หาตัวอีกครั้ง พัก 1 จังหวะ แล้ว
มือซ้ายม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือ
ขวาม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้วมือ
ขวาม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือซ้าย
ม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้วมือ
ซ้ายม้วนมือจีบเข้าหาตัว มือขวา
ม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง ล าตัวตรง 
แตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้า
ขวาแล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า 
วางเท้าซ้ายแล้วแตะเท้าขวาเปิด
ส้นเท้า พัก 1 จังหวะ แล้วแตะเท้า
ซ้ายเปิดส้นเท้า วางเท้าซ้ายแล้ว
แตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้า
ขวาแล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า 
 
 
 
 
 

 



456 

 

 

  



457  

 

 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

19 

เท 
เหล้า
ใส่ปาก 

บัก
ขาม
ปูอม 
ลอง
คอ 

 

 
 
 

 

ศีรษะเอียงซ้ายขวาสลับกันไปมา 
3 ครั้ง เริ่มจาก ซ้าย-ขวา-ซ้าย 
หยุดพัก 1 จังหวะ แล้วเริ่มเอียง 
ขวา-ซ้าย-ขวา มือซ้ายท้าวสะเอว 
มือขวาวาดมาขึ้นมาข้างหน้าจีบ
เข้าหาปากม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง
ปฏิบัติท่านี้ซ้ าอีกครั้ง แล้วพัก 1 
จังหวะ แล้วม้วนมือจีบเข้าที่ปาก 
แล้วม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้ว
ม้วนมือจีบเข้าที่ปากอีกครั้ง  
หันล าตัวไปทิศ 4 ล าตัวตรง แตะ
เท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้าขวา
แล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า วาง
เท้าซ้ายแล้วแตะเท้าขวาเปิดส้น
เท้า พัก 1 จังหวะ แล้วแตะเท้า
ซ้ายเปิดส้นเท้า วางเท้าซ้ายแล้ว
แตะเท้าขวาเปิดส้นเท้า วางเท้า
ขวาแล้วแตะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้า 

20 

เหล้า
ขาว
ขวด
น้อย
ของ

ข่อยบ่
ต้อง
ขอ 

 
 
 
 
 
 

 ศีรษะเอียงซ้ายแล้วกลับเอียงขวา 

มือซ้ายยื่นมือออกข้างล าตัวหัก
ศอกแทงมือลง มือขวาจีบคว่ าที่
ชายพก แล้ววาดมือขวาขึ้นวาด
ออกข้างล าตัวปล่อยจีบแทงมือลง
แขนตึง มือซ้ายวาดมือเข้าหาล าตัว
จีบคว่ าที่ชายพก แล้ววาดมือซ้าย
ขึ้นวาดออกข้างล าตัวปล่อยจีบแทง
มือลงแขนตึง มือขวาวาดมือเข้าหา
ล าตัวจีบคว่ าที่ชายพก หันล าตัว 
มาทิศ 1 เอียงซ้ายยืดยุบตัวตาม
จังหวะ 3 ครั้ง แล้วเปลี่ยนเอียง
ขวายืดยุบตัวจนจบท่อนเนื้อร้อง 
ก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย            
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เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า  
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

21 

เบิด
ขวดมี
รอ

เหล้า
สาโท
ไห

ใหญ ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศีรษะเอียงซ้ายขวาเล็กน้อย
สลับกันไปมา วาดมือซ้ายขึ้นจีบ
คว่ าที่หัวไหล่ซ้าย มือขวายื่นแขน
ออกข้างล าตัวจีบคว่ าเข้าหาตัว 
วาดมือขึ้นปล่อยจีบตั้งวงระดับ  
วงกลาง ปฏิบัติเช่นนี้จนจบท่อน
เนื้อร้องและดนตรี ล าตัวตรง ส่าย
สะโพกไปมา เดินหมุนรอบตัวเอง 
1 รอบ เหยียบเท้าซ้ายซ้ าเท้า แล้ว
ก้าวเท้าขวาเดินหมุนรอบตัวเอง 

22 

แห่
กัณฑ์
หลอน
ออน 
ซอน
ต้น

ผ้าปุา 
กก
ใหญ่
ใบ

หนา 
ใบห้า
ร้อยใบ

พัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศีรษะเอียงซ้าย นับจังหวะ 4 ครั้ง 
จังหวะที่ 5 กลับเอียงขวา มือทั้ง
สองข้างจีบหงาย มือขวายืน่มือออก
ข้างล าตัวหักศอกมือระดับวงล่าง 
มือซ้ายวางมือที่ชายพก แลว้วาดมือ
เป็นวงกลมออกไปด้านข้าง 2 ครั้ง 
แล้ววาดมือขวาขึ้นเหนือศีรษะม้วน
มือปล่อยจีบหักข้อมือ มือซ้ายวาด
มือจีบส่งหลัง แล้ววาดมือทั้งสองข้าง
มาจีบหงาย มือซ้ายยื่นมือออกข้าง
ล าตัวหักศอกมือระดับวงล่าง มือขวา
วางมือที่ชายพกแล้ววาดมือเป็น
วงกลมออกไปด้านข้าง 2 ครั้ง แล้ว
วาดมือซ้ายขึ้นเหนือศีรษะม้วนมือ
ปล่อยจีบหักข้อมือ มือขวาวาดมือ
จีบส่งหลัง ล าตัวเอียงซ้าย นับ 4 
จังหวะ จังหวะที่ 3 และ 4 ยืดยบุตัว
อยู่กับที่ ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้งแต่เอียง
ขวาสไลด์เท้าไปทางขวา 2 ครั้ง 
จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปทาง 
ขวา เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า 
จังหวะที่ 5 สไลด์เท้าไปซ้าย 2 ครั้ง 
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จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าขวาไขว้ไปทางซ้าย
เท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้า 

ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

23 

มาเด้อ
พ่ีน้อง
มาฮ้อง

มา
ม่วน
น ากัน 
หมู่เฮา
เบิก
บาน
คน อิ
สาน
มัก
ม่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศีรษะเอียงซ้ายขวาเล็กน้อย
สลับกันไปมา วาดมือทั้งสอง
ข้างขึ้นเหนือศีรษะกันแขนออก
ด้านข้างเล็กน้อย มือขวาแทงมือ
ลง มือซ้ายตั้งวง วาดมือขึ้นมือขวา
ม้วนมือจีบคว่ ามือซ้ายตั้งวงหัก
ข้อมือลงหาศีรษะแล้วมือขวาม้วน
มือปล่อยจีบตั้งวงหักข้อมือลงหา
ศีรษะ มือซ้ายม้วนมือจีบคว่ า แล้ว
วาดมือลงข้างล าตัวมือซ้ายม้วนมือ
ปล่อยจีบตั้งวงมือขวาม้วนมือจีบ
หงายม้วนปล่อยจีบตั้งวงอีกครั้ง 
มือซ้ายม้วนมือจีบหงายอีกครั้ง 
ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้ง 
ล าตัว  แถวบน หันล าตัวกลับหลัง
ทิศ 3 นับ 10 จังหวะ จังหวะที่ 11 
หันตัวกลับมาทิศ 1 

         แถวล่าง หันล าตัวทิศ 1 
นับ 10 จังหวะ จังหวะที่ 11 หัน
ตัวกลับหลังทิศ 3 จังหวะที่ 8 หัน
ตัวกลับมาทิศ 1 

เท้า ทั้งสองแถวเดินขึ้นลงสลับกัน 
ก้าวเท้าซา้ยเดินขึ้น 4 ก้าว แล้ว
ก้าวเท้าขวาเดินลง 6 จังหวะ 
ปฏิบัติเช่นนี้อีกครั้ง 
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ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ)  
ล าดับ

ที ่
บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

24 ดนตรี 

 

 

ศีรษะเอียงซ้าย 2 จังหวะ จังหวะที่ 
3-6 เอียงขวาเล็กน้อย เริ่มนบัจงัหวะ
ที่ 1 เอียงขวา 2 จังหวะ จังหวะที่ 
3-6 เอียงซ้ายเล็กน้อย ปฏิบัติเช่นนี้ 
4 ครั้ง มือขวาอยู่ระดับวงบน มือซ้าย
อยู่ระดับวงกลาง มือทั้งสองข้างจีบ
มือม้วนมือปล่อยจีบแทงมือลง แล้ว
จีบมือม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง แล้ว
วาดมือซ้ายลงวางมือเกือบแตะสะโพก
ซ้ายแล้วหมุนมือเป็นวงกลม 3 ครั้ง 
แล้ววาดมือซ้ายขึ้นระดับวงบน มือ
ขวาระดับวงกลาง มือทั้งสองข้าง
จีบมือม้วนมือปล่อยจีบแทงมือลง 
แล้วจีบมือม้วนมือปล่อยจีบตั้งวง 
แล้ววาดมือขวาลงวางมือเกือบแตะ
สะโพกขวาแล้วหมุนมือเป็นวงกลม 
3 ครั้ง ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา 4 
ครั้ง หันล าตัวไปทิศ 2 ระหว่างหัน
ล าตัว เอียงล าตัวไปทางซ้าย จังหวะ
ที่ 1-2 จังหวะที่ 3-6 ล าตัวตรง ยก
สะโพกขึ้นลงไปมา แล้วหันล าตัวไป
ทิศ 4 ระหว่างหันล าตัว เอียงล าตัว
ไปทางขวา จังหวะที่ 1-2 จังหวะที่ 
3-6 ล าตัวตรง ยกสะโพกข้ึนลงไป
มา หันล าตัวสลับทิศไปมา 4 ครั้ง 
ก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าก้าวไปทางขวา
ก้าวเท้าขวาตาม แล้วก้าวเท้าวาง
หน้าเปิดส้นเท้ายืนเขย่งเท้าข้าง
ซ้าย แล้วก้าวเท้าซ้ายก้าวไป
ทางซ้าย ก้าวเท้าขวาตาม นับ 4 
จังหวะ จังหวะที่ 4 เท้าขวาวาง
หน้าเปิดส้นเท้ายืนเขย่งเท้าขวา 
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ปฏิบัติเช่นนี้สลับกันไปมา 4 ครั้ง 
ตารางท่ี 1  กระบวนท่าร าแห่กัณฑ์หลอน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

บท
ร้อง รูปแถว รูปภาพ อธิบายท่าร าแห่กัณฑ์หลอน 

25 ดนตรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศีรษะเอียงซ้าย มือซ้ายวางมือที่
แก้มซ้ายเป็นท่าอาย มือขวาจีบ
หงายที่ชายพก ล าตัว หันล าตัวมา
ทิศ 1  
        แถวบน เอียงซ้าย นั่งตั้งเข่า 
        แถวล่าง เอียงซ้าย ย่อตัวลง 
เท้า      
        แถวบน ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไป
ทางขวา นั่งตั้งเข่าซ้าย เท้าขวา
เปิดส้นเท้า 
        แถวล่าง ก้าวเท้าซ้ายไขว้ไป
ทางขวา ย่อตัวลง เท้าขวาวางหลัง
เปิดส้นเท้า 

 

จบการแสดง 

สรุป           

  ฟูอนแห่กัณฑ์หลอนเป็นการฟูอนในรูปแบบนาฏศิลป์อีสาน โดยเครื่องดนตรีที่ใช้
บรรเลงประกอบ การแสดง ใช้วงดนตรีพื้นเมืองอีสาน คือ วงโปงลาง ซึ่งประกอบด้วย พิณ โหวต แคน 
โปงลาง กลองตึ้ง กลองยาว ฉาบ และฉิ่ง โดยนักแสดงจะใช้จ านวนกี่คนก็ได้ เพศหญิงหรือเพศชายก็
ได้เช่นกัน โดยไม่ระบุจ านวนนักแสดง หรือก าหนดเพศ โอกาสที่ใช้แสดงใช้แสดงงานทั่วไป เช่น 
ประกอบการฟูอนในขบวนแห่กัณฑ์หลอนของชาวอีสาน การแต่งกาย ส่วนเครื่องแต่งกายของ
นักแสดงนั้นจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์การใช้ผ้าพื้นเมืองในท้องถิ่น เช่น ผ้าถุงใช้ลายหมี่ขิด สวมเสื้อแขน
กระบอกโดยไม่สไบทับ  ส่วนเสื้อและผ้าถุงสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องเป็น
ผ้าพื้นเมืองและต้องเป็นผ้าถุงยาวคลุมเข่า และใช้เครื่องประดับเงิน รวมทั้งทรงผมต้องเกล้าสูงเพ่ือให้
เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน และการแต่งหน้าต้องให้มีความเข้มโดยใช้โทนสีน้ าตาลและสีด าในการ
แต่งหน้าให้เหมาะกับเครื่องแต่งกาย การฟูอนแห่กัณฑ์หลอนมีท่าฟูอน 25 แม่ท่า และมีกระบวนท่า
ฟูอน 9 กระบวนท่าฟูอน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. บอกควายหมายของประเพณี 
2. อธิบายประเพณีในท้องถิ่นอีสานทั้ง 12 เดือน 

3. บอกความเป็นมาของการฟูอนแห่กัณฑ์หลอน 

4. วิเคราะห์ลักษณะมือ เท้า และลีลาท่าฟูอนแห่กัณฑ์หลอน 

5. อธิบายองค์ประกอบการฟูอนแห่กัณฑ์หลอน 

6. บอกโอกาสที่เหมาะสมที่ใช้แสดงการฟูอนแห่กัณฑ์หลอน 
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