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บทคัดย3อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการรําโทนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2)สรSางสรรคการละเลTนรําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณของสตรี จังหวัดชัยภูมิ โดยใชSระเบียบวิธวี จิ ยั
เชิ ง คุณภาพและวิ จั ยเชิ งสรS างสรรค กลุT ม ตั วอยT างที่ใชSในการวิจั ยไดS แกT ผูS รูS จํานวน 5 คน ผูSป ฏิ บั ติ
จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชSในการวิจัย คือ การศึกษาภาคเอกสาร การศึกษาภาคสนาม และรวบรวม
ขSอมูลจากการสังเกต สัมภาษณ และนําเสนอผลงานวิจัยสรSางสรรคดSวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัยพบวTา 1. รําโทนเผยแพรTเขSาสูTภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรกโดยกลุTมพTอคSา
ชาวลาวเวียงจันทนที่อพยพหนีภัยสงครามจากประเทศลาวเขSามาอาศัยอยูT ณ จังหวัดสระบุรี โดยรับ
วัฒนธรรมรําโทนจากกรุงเทพมหานครและนํามาเผยแพรTตTอ ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อป] พ.ศ. 2460
ตTอมาชาวนครราชสีมาจึงนํารําโทนไปเผยแพรTสูTจังหวัดชัยภูมิ 2. กระบวนการสรSางสรรคผลงานชุดนี้
ไดSนําลักษณะทTาทางการตีกลอง และความสนุกสนาน อันเป`นอัตลักษณของชาวบSานมาสรSางสรรค
และไดSนําจังหวะกระสวนกลองมาเป`นดนตรีประกอบ กระบวนการสรSางสรรคการแสดงประกอบดSวย
1)กรอบความคิด 2)กําหนดขอบเขต 3)กําหนดรูปแบบ 4)ออกแบบนาฏยประดิษฐ 5)นาฏยประดิษฐ
6)เก็บรายละเอียด 7)นําเสนอผลงานโดยกระบวนการออกแบบการแสดงรําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัต
ลักษณสตรีชัยภูมิ ใชSกรอบความรูSจากทTาแมTบทฟfอนอีสาน
คําสําคัญ : 1. รําโทน 2. รTวมสมัย 3. อัตลักษณ
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ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study the history and
development of Thailand’s Northeastern Tone Dance and 2) to recreate the
contemporary Tone Dance that reflects the identity of Chaiyaphum women through
qualitative research and recreational research. The sample groups were five experts
in Thai Tone Dance and ten performers. The instruments used were document sector
and field studies. The data was collected using two methods: observation and
interview. The results were presented using descriptive analysis.
The research findings were as follows: 1. The art of Tone Dance was first
disseminated to the Northeast of Thailand by a group of Laotian merchants who fled
from the war in Vientiane, Laos, and resided in Saraburi Province. They later received
the culture of Tone Dance from Bangkok and spread it to Nakhon Ratchasima in
1917. Then, people of Nakhon Ratchasima brought Tone Dance to Chaiyaphum.
2. The recreated contemporary Tone Dance adopted the drumming styles and cheerful
music which represent identities of local people. The background beat was derived
from the traditional drumming rhythm. The process of recreating the performance
included 1) concept, 2) scope, 3) format, 4) artificial dance design, 5) artificial dance
creation, 6) finishing up, and 7) presentation. The recreation of contemporary Tone
Dance that reflects the identity of Chaiyaphum women was based on the knowledge
framework of Isan dance prototypes.
Keywords : 1. Tone Dance 2. Contemporary 3. Identity
1. ความสําคัญและที่มาของปiญหาที่ทําการวิจัย
ศิล ปวัฒ นธรรมกั บวิ ถีการดํ ารงชี วิตของคนไทย เป` นสิ่ง ที่ อ ยูTเ คี ยงคูT กั นมายาวนานโดยมี
รูปแบบที่หลากหลาย คนไทยนิยมชมชอบการแสดง และการละเลTน เพื่อความสนุกสนาน เพื่อเป`น
การผTอนคลายจากความเหนื่อยลSาหลังการทํางานหรือเพื่อกิจกรรมการสังสรรคระหวTางผูSคนภายใน
ชุมชน การละเลTนหรือการแสดงมหรสพนั้น มีอยูTทุกภูมิภาคของประเทศไทย จารุวรรณ ธรรมวัตร
(2530) กลTาววTา ภาคอีสานเป`นภาคที่มีความเจริญรุTงเรืองมาตั้งแตTอดีต โดยเฉพาะการละเลTนพื้นบSาน
หรือการมหรสพนั่นวTาเป`นมรดกอีสาน สามารถแสดงภูมิปzญญาที่สังคมสืบมาจนถือเป`นสมบัติของ
สังคมและแสดงภูมิปzญญาของปzจเจกชนไดS
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รําโทนมีมาแตTสมัยอยุธยาหรือกTอนหนSานั้นอยูTทุกหนทุกแหTง ผูSที่นิยมเลTนรําโทน คือหนุTม
สาวชาวบSานกลTาวกันวTาในชTวงสงครามโลกครั้งที่สองผูSคนตSองอพยพหนีภัยทางอากาศจากกรุงเทพไป
ยังชนบทตามที่ตTางๆ กันในภาวะสงครามนั้น ยามค่ําจะมืดไปทุกหนแหTงเนื่องจากรัฐบาลหSามกระทํา
การตTางๆ หลายอยTาง เชTน หSามจุดไฟหSามชุมนุมและอื่นๆ ประชาชนเกิดความเหงาและเครียดการ
สนทนากันเพียงอยTางเดียวไมTสนุกจึงไดSคิดเลTนรําโทนขึ้น การละเลTนชนิดนี้ชาวบSานรูSจักและเลTนไดSทุกคน
จุดประสงคของการเลTนคือเพื่อความสนุกสนานและเพื่อพบปะเกี้ยวพาราสีระหวTางหนุTมสาว โดยทัว่ ไป
แลS วจะมี เนื้ อ รS อ งที่ คT อ นขS า งสั้ นเวลารS อ งมั ก จะรS อ งซ้ํ า สองสามหรื อ สี่ เ ที่ ยวจึ ง ชT วยใหS จํ างT ายและ
แพรTหลายกัน (นวลรวี จันทรลุน, 2548)
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เ ป` น จั ง หวั ดหนึ่ ง ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ ผูS วิจั ย ไดS สํ า รวจพบวT า มี
การละเลTนรําโทนเชTนเดียวกันกั บจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ นั้นปรากฏในสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราชวTาเป`นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา ตTอมาผูSคนไดSอพยพออกไปตั้งชื่ออีกครั้งในสมัย
ราชการที่ 2 แหTงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อป] พ.ศ. 2360 นายแล ขSาราชสํานักเจSาอนุวงศแหTงกรุงเวียง
จันทร ไดSอพยพครอบครัวและพรรคพวกเดินทางขSามลําน้ําโขงมาตั้งถิ่นฐานที่บSานหนองน้ําขุTน ซึ่งอยูT
ในบริเวณทSองที่อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ป] พ.ศ. 2362 ไดSอพยพอีกครั้ง และไดSรับโปรด
เกลSาฯ ยกบSานหลวงใหSเป`นเมืองชัยภูมิ และในจังหวัดชัยภูมินี้ ผูSวิจัยไดSพบวTา ที่จังหวัดชัยภูมิ ยังมี
การละเลTนรําโทนอยูTในปzจจุบัน ซึ่งพบอยูT 3 อําเภอ คือ บSานเมืองนSอยเหนือ อําเภอเมือง บSานคอน
สวรรค อําเภอคอนสวรรค บSานเขวSา อําเภอบSานเขวSา ซึ่งไดSรับวัฒนธรรมการละเลTนกลองโทนมาจาก
เมืองนครราชสีมา การละเลTนกระสวนกลองโทนในบุญประเพณีตTางๆของจังหวัดชัยภูมิ เกิดจากการ
ทํากิจกรรมผTอนคลายหลังจากการทํางานของกลุTมสตรี และเพื่อความสนุกสนานในงานบุญประเพณี
ตTางๆ ซึ่งนิยมกันในงานบุญสงกรานต ตTอมาจึงเกิดเป`นการละเลTนจังหวะกระสวนของกลองโทน โดยมี
รูปแบบ การเลTน คือ มีการเลTนแบบเดี่ยว และการเลTนแบบกลุTม โดยจังหวะที่ใชSจะเรียกวTา การตีกระสวน
มีทั้งหมด 4 จังหวะ ที่เป`นเอกลักษณของเฉพาะบSานเขวSา การตีกลองโทนผูSตีจะเป`นสตรีชTวงอายุ 50 ป]ขึ้น
จากขSอมูลที่ไดSกลTาวมาขSางตSนผูSวิจัยตระหนักถึง ความโดดเดTนที่เป`นเอกลักษณเฉพาะ โดย
ในกลุTมสตรีที่มีบทบาทในการใชSโทนเป`นกิจกรรมที่สรSางความผTอนคลายสนุกสนานและเพื่อใชSในการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทSองถิ่น ซึ่งในปzจจุบันความนิยมรําโทนในจังหวัดชัยภูมิไดSลดนSอยลงไป
โดยผูS คนในชุ ม ชนมิไดSใหS ความสํ าคั ญ กั บ รํ าโทนและมิไดS มี ก ารเรี ยนรูS ก ารตี ก ลองโทนและจั ง หวะ
กระสวนกลอง จึงทําใหSมีโอกาสในการสูญหายของรําโทนไดS ดังนั้นผูSวิจัยจึงไดSเกิดสนใจสรSางสรรค
นาฏกรรมรําโทนจากวัฒนธรรมอีสานขึ้นมาใหมT อันเกิดจากนําจังหวะกระสวนกลองมาอนุรักษโดยใชS
เป`นดนตรีประกอบการแสดง พรSอมกับการประกอบสรSางการแสดงรําโทนรTวมสมัย เพื่ออนุรักษและ
สืบสานการละเลTนรําโทนของจังหวัดชัยภูมิ
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2. วัตถุประสงค?ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการรําโทนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 เพื่อสรSางสรรคการละเลTนรําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณของสตรี จังหวัดชัยภูมิ
3. คําถามการวิจัย
3.1 การสรSางสรรครําโทนรTวมสมัยโดยเนSนผูรS ําปฏิบัติทTารําพรSอมกับการบรรเลงโทนในเวลา
เดียวกันไดSหรือไมT
3.2 รําโทนรTวมสมัยสามารถเป`นภาพแทนอัตลักษณสตรีเพื่อการบูชาเจSาพTอพญาแล จังหวัด
ชัยภูมิ ไดSหรือไมT
4. ประโยชน?ที่ได9รับจากการวิจัย
4.1 ไดSทราบถึงประวัติและพัฒนาการรําโทนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 ไดSผลงานสรSางสรรคการละเลTนรําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณของสตรี จังหวัดชัยภูมิ
4.3 ไดSอนุรักษและเผยแพรTวฒ
ั นธรรมการละเลTนรําโทน จังหวัดชัยภูมิ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป`นการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงสรSางสรรค โดยใชSกรอบความรูSการรําโทน
อําเภอบSานเขวSา จังหวัดชัยภูมิ เป`นกรณีศึกษา กลุTมตัวอยTางที่ใชSในการวิจัย ดังนี้กลุTมผูSรูS จํานวน 5 คน
ไดSแกT 1)นักวิชาการดSานนาฏยศิลป•พื้นเมืองอีสานและศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2)ผูSปฏิบัติ จํานวน 10 คน
ผูSวิจัยดําเนินการสรSางเครื่องมือตามลําดับ คือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขSอง กําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย สรSางเครื่องมือในการวิจัยเบื้องตSน นําเสนอเครื่องมือในการวิจัยกับอาจารยควบคุม
วิท ยานิพ นธตรวจสอบ ปรับ ปรุ ง แกSไข ตลอดจนนําเสนอผูSเ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูก ตSอ งดS าน
โครงสรSาง และความตรงดS านเนื้อ หา ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาและการใชS ถSอ ยคํ าซึ่ง ไดS
เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 1)ศึกษาโดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขSอมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวขSอง
ไดSแกT หนังสือ ตํารา วิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวขSอง และสื่อสารสนเทศทั้งในและ
ตTางประเทศ 2)ออกแบบเครื่อ งมือ สําหรับงานวิ จัย 3)เสนอใหSผูS เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่อ งมือ วิจั ย
4)ลงพื้นที่เก็บ ขSอมูลภาคสนาม ประกอบดSวย การสัม ภาษณ การสังเกต การลงฝ•กภาคปฏิ บัติดSวย
ตนเอง และการจัดสนทนากลุTม 5)นําขSอมูลที่รวบรวมไดSมาวิเคราะห สังเคราะห ตีความ เพื่อสรุปผล
และนําไปสูTการสรSางสรรคผลงาน 6)ออกแบบการแสดง คัดเลือกนักแสดง ออกแบบเครื่องแตTงกาย
ออกแบบดนตรีและคัดเลือกนักแสดง 7)ดําเนินการทดลองปฏิบัติสรSางสรรคผลงานรําโทนรTวมสมัย

114 | Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 11 No. 2 (July– December 2022)
8)ใหSผูSทรงคุณวุฒิตรวจสอบและวิพากษ 9)นําเสนอผลงานสรSางสรรคตTอคณะกรรมการสอบประเมิน
การตรวจสอบขSอมูลเชิงคุณภาพ และไดSนําเสนอผลงานวิจัยสรSางสรรคดSวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาประวั ติและพัฒนาการรําโทนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือพบวTารําโทน
เป`นการละเลTนพื้นบSานที่มีมาตั้งแตTสมัยอยุธยา ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากชุมชนที่มีคนอาศัยอยูTมากทําใหSมี
การละเลTนที่มีจุดประสงคเพื่อสรSางความสนุกสนาน ผTอนคลายจากการทํางาน สรSางความสัมพันธและ
สามัคคีกันในชุมชนหรือเพื่อสรSางโอกาสใหSหนุTมสาวไดSเกี้ยวพาราสีกัน สาเหตุที่เรียกวTารําโทน เพราะ
ใชSโทนเป`นเครื่องดนตรี เสSนทางการแพรTกระจายของรําโทนที่พบในภาคอีสานคาดวTาเกิดขึ้นในชTวง
สมั ยสงครามโลก ครั้ งที่ 2 การละเลT นรําโทนไดS รั บอิ ท ธิ พลการละเลTนมาจากทางภาคกลางซึ่ ง ใน
สมัยกTอนชาวบSานนิยมนําวัวควายไปขายยังภาคกลางในแถบจังหวัดสระบุรี หรือที่รูSจักกันวTา เสSนทาง
การคSานายฮSอย โดยใชSระยะเดินทางไปกลับประมาณ 2 เดือน ดังนั้น ชาวบSานจึงจําเป`นตSองหยุดพัก
ตามหมูTบSาน ระหวTางทางไดSพบเห็นการเลTนลําโทนที่สนุกสนานของภาคกลางเมื่อกลับมายังชุมชนจึงไดS
นํามาละเลTนในชุมชนของตนบSาง ดังนั้นอาจกลTาวไดSวTาเสSนทางการคSาของทางจังหวัดนครราชสีมาไป
ยังภาคกลางทางจังหวัดสระบุรีสTงผลใหSการถTายเทวัฒนธรรมการเลTนรําโทนนี้เกิดขึ้นซึ่งการรับเอา
วัฒนธรรมการเลTนรําโทนนี้อาจเกิดในชTวงป] พ.ศ. 2460 การละเลTนรําโทนในจังหวัดนครราชสีมาจะมี
การละเลTนเกือบทุกทSองที่(นวลรวี จันทรลุน, 2548) นอกจากรําโทนที่จังหวัดนครราชสีมาแลSว ยั ง
ปรากฏรําโทนอีก 1 จังหวัด คือ หมูTบSาน ขนมจีน ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม รําโทน ของ
ชาวกันทรวิชัยนี้ ไดSรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่อพยพมาจากจังหวัดโคราช ซึ่งไมTทราบแนTนอน
วTายSายมาอยูTในชTวงใด และการละเลTนรําโทนดังกลTาวนี้ ก็ไดSรับสืบทอดตTอกัน โดยใชSละเลTนในงานบุญ
ประเพณีประจําป] ที่เป`นงานรื่นเริงตTางๆ ไดSแกT งานสงกรานต หรืองานบุญประจําป] เป`นตSน(คมกริช
การินทร, 2559) เนื่องจากการอพยพจากลาวมาสูTจังหวัดนครราชสีมาจนมาถึงจังหวัดชัยภูมิทําใหSใน
จังหวัดชัยภูมิมีการละเลTนรําโทนเกิดขึ้น โดยผูSวิจัยไดSสํารวจแลSววTา ในจังหวัดชัยภูมิพบการละเลTนรํา
โทนอยูT 3 ที่ คื อ 1)บS านคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค 2)บSานเมืองนS อยเหนือ อําเภอเมือง 3)บS านเขวS า
อําเภอบSานเขวSา
6.2 ผลการสรS า งสรรครํ า โทนรT ว มสมั ย สะทS อ นอั ต ลั ก ษณสตรี จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ พบวT า
กระบวนการสรSางสรรคผลงานชุดนี้ ถูกสรSางสรรคขึ้นภายใตSกรอบกระบวนการนาฏยประดิษฐ ทฤษฎี
แหT ง การเคลื่อ นไหวของ สุ ร พล วิ รุ ฬหรั ก ษ (2547) และความรูS จากทT าแมT บ ทฟfอ นอี สานของ ดร.
ฉวีวรรณ ดําเนิน ศิลป†นแหTงชาติ และแนวคิดนาฏยศิลป•รTวมสมัย นํามาสรSางสรรคตามรูปแบบของผูS
สรS างสรรค ซึ่ งวัตถุ ประสงคที่ จั ดทํ าขึ้นเพื่อฟ‡ˆ นฟู รํ าโทนของสตรีในจั งหวั ดชัยภูมิ สรS างสรรคผลงาน
นาฏยศิลป•รTวมสมัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
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1) การกําหนดแนวคิด ไดSแกT 1.1)การกําหนดแนวคิดหลัก การแสดงชุด รําโทนรTวมสมัย
สะทSอนอัตลักษณของสตรี จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรSางสรรคผลงาน เพื่อเป`นการฟ‡ˆนฟู
วัฒนธรรมการละเลT นกลองโทนของชาวบSานเขวSา อําเภอบS านเขวSา จังหวัดชัยภูมิ 1.2)การกําหนด
แนวคิ ดรTวม นําเสนอการแสดงผTานรู ปแบบของนาฏศิ ลป•รTวมสมั ย ซึ่ง เป`นรู ปแบบที่เป` นที่นTาสนใจ
ในชTวงยุคสมัย จากกรอบแนวความคิดหลักและแนวความคิดรTวม จึงทําใหSผูSวิจัยเกิดแรงบัลดาลใจใน
การสรSางสรรคการแสดงชุด รําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณของสตรี จังหวัดชัยภูมิ
2) การกําหนดขอบเขตการแสดงชุด รําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณของสตรี จังหวัดชัยภูมิ
ผูSวิจัยไดSกําหนดขอบเขตการสรSางสรรคไวSทั้งหมด 4 สTวน ประกอบดSวย เนื้อหา เวลา พื้นที่ นักแสดง
3) การกําหนดรูป แบบ ผูSวิจัยไดSกํ าหนดรูปแบบนาฏยศิลป•ตามแนวทางของนาฏศิล ป•
รTวมสมัย โดยใชSแมTทTาของแมTบทอีสาน มาเป`นทTาตั้งตSน 3 ทTา และผสานกับแนวทางของผูSวิจัยเอง
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3.1)รูปแบบของนาฏศิลป•รTวมสมัยมาใชSในการเคลื่อนไหว การสื่อความหมาย
และลักษณะทTาทางของการแสดง เนื่องจากเป`นแนวทางที่มีการเคลื่อนไหวที่อิสระ ไมTมีทTาทางบังคับ
3.2)รูปแบบการประยุกต โดยผูS วิจัยไดSนําทTาวาดฟfอนแมTบทอีสานของ ดร.ฉวีวรรณ ดําเนิน ศิลป† น
แหTงชาติ มาประยุกตการออกแบบทTา เพื่อใหSสื่อความหมายใหมT และไดSทTารําใหมT
4) การออกแบบนาฏยประดิษฐการออกแบบนาฏยประดิษฐ แบTงไดSเป`น 3 ระยะ คื อ
ระยะกTอนสรSางงาน ระยะการสรSางงาน ระยะหลังสรSางงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 4.1)ระยะกTอน
สรSางงานจากการศึกษาคSนควSาหาขSอมูลวิจัยและขSอมูลที่เกี่ยวขSอง ดSวยวิธีการศึกษาจากเอกสาร การ
สัง เกต การสอบถามผูS เชี่ ยวชาญ ผูSวิจัยไดS นํามาประมวลผลเขSาดSวยกั น และนํ าขS อมู ลไปวิ เคราะห
อภิปรายผลตามจุดมุTงหมายของการวิจัย 4.2)ระยะสรSางงาน (1)โครงสรSางของการแสดงประกอบดSวย
6 สTวน คือ ดนตรี เนื้อรSอง ทTารํา ผูSแสดง การแปลแถว และเครื่องแตTงกาย (2) ออกแบบรTาง ผูSวิจัยไดS
ถTายทอดความคิดแบบรTางโดยการถอดแบบอัตลักษณของสตรีบSานเขวSาออกมา และจัดเรียงขSอมูลทีไ่ ดS
จากการลงพื้นที่ภาคสนามและการสัมภาษณ มาทําเป`นแบบของการแสดง (3) การพัฒนาแบบและ
องคประกอบการแสดง ผูSวิจัยไดSทดลองนําทTาฟfอนจากแมTบทอีสาน 3 ทTา คือ ทTายูงรําแพน ทTาตีกลอง
กินเหลSา ทT ากวยจับ อูT มาเป` นแมTทT าในการออกแบบทT ารํ า 4.3)ระยะหลัง สรS างงานเป`นการนํ าเอา
ผลงานนาฏยประดิษฐมาปรับปรุง หลังจากที่ไดSนําเสนอผลงานและการประเมินผลงานจากผูเS ชีย่ วชาญ
มาปรับปรุงแกSไขใหSดียิ่งขึ้น
5) การสรSางสรรคนาฏยประดิษฐการสรSางสรรคนาฏยประดิษฐ ชุด รําโทนรTวมสมัย
สะทS อ นอั ตลั ก ษณของสตรี จั งหวั ดชั ยภูมิ มี สT วนประกอบ 5 สT วน คือ ทT ารํ า รู ป แบบแถวและทิ ศ
ทางการเคลื่อนไหว ผูSแสดง เครื่องแตTงกาย ดนตรี ดังนี้
5.1) ทTารําผูSวิจัยไดSนําทTาฟfอนจากแมTบทอีสาน 3 ทTา คือ ทTากวยจับอูT ทTาตีกลอง
กินเหลSา ทTายูงรําแพน มาเป`นแมTทTาในการออกแบบทTารํา
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ภาพที่ 1 ทTากวยจับอูT

ภาพที่ 2 ทTาตีกลองกินเหลSา

ภาพที่ 3 ทTายูงรําแพน
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5.2) รูปแบบแถวและทิศทางการเคลื่อนไหวการออกแบบแถวและทิศทางการ
เคลื่อนไหว ผูSวิจัยไดSคิดสรSางจากการใหSนักแสดงอยูTหTางกัน และไดSเริ่ม ปรับรูป แบบใหSนักแสดงมา
รวมตัวกัน ทิศทางการเคลื่อนไหวมีความเรียบงTาย มีความสัมพันธในการสื่อความหมาย มีทิศทางการ
เคลื่อนไหวเป`นกลุTม และการเคลื่อนไหวทีละคน และกระจายออกจากพื้นที่การแสดง
5.3) นักแสดงการแสดงชุดนี้ ผูSวิจัยไดSใชSนักแสดงหญิง จํานวน 5 คน นักแสดงชาย
จํานวน 1 คน ซึ่งวิ ธีก ารคั ดเลือกนักแสดงที่เ หมาะสม ใชSเ กณฑการคัดเลือ ก คือ นักแสดงมีทั กษะ
ทางดSานนาฏศิลป• มีความแข็งแรงทางดSานรTางกาย มีปฏิญาณไหวพริบ และมีสTวนสูงโดยเฉลี่ยของ
ผูSแสดงใกลSเคียงกัน เพื่อความสวยงามของการแสดง
5.4) เครื่องแตTงกายไดSนําการนุTงผSาของชาวชัยภูมิมาประยุกตใหSเขSากับการแสดง
โดยการนุTงผSาถุงกรอมเทSาตามแบบฉบับของชาวบSาน และการออกแบบเสื้อจะเป`นแขนกุดสีพื้น โดย
ออกแบบมาจากการสวมใสTเสื้อผSาที่สบายตัว สะดวกกับการเคลื่อนไหวรTางกายโดยจะใชSสีที่ยSอมจาก
เปลือกไมS เครื่องประดับ ผูSวิจัยไดSนําเอาเครื่องประดับเงินมาเป`นเครื่องประดับสTวนทรงผม ผูSวิจัยไดS
เลือกทําผมแบบเกลSามวยสู งแบบที่นิยมของชาวอีสาน และปzก ป†Šนเงินนั กแสดงชาย นุTงผS าผืนเดียว
คลSายการนุTงผSาเตี่ยวของชาวอีสาน

ภาพที่ 4 การแตTงกายนักแสดงหญิงและนักแสดงชาย
5.5) อุ ปกรณประกอบการแสดงประกอบไปดSวย 1)กลองโทนที่ใชSตีประกอบ
จังหวะและใชSในการแสดง จํานวน 10 ใบ 2)ไมSไผT จํานวน 1 ลํา เพื่อใชSในการประกอบการแสดง
ในชTวงของการเกี้ยวพาราสีของหนุTมสาว

118 | Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 11 No. 2 (July– December 2022)

ภาพที่ 5 กลองโทนและไมSไผT
5.6) ดนตรีที่ใชSประกอบในการแสดงไดSมีการออกแบบใหSใชSเสียงกลองโทนเป`นหลัก
โดยใชSจังหวะกระสวนของบSานเขวSาและจังหวะจากการตีกลองของผูSแสดงซึ่งสื่อความหมายใหSอาณัติ
สัญญาณในการมารวมตัวกันของชาวบSาน
5.7) การเก็บรายละเอียดเมื่อทดลองปฏิบัติการแสดงแลSว ผูSวิจัยไดSเก็บรายละเอียด
ตTางๆ ของการแสดง เพื่อใหSการแสดงชุดนี้สมบูรณไมTมีขSอบกพรTอง
5.8) การนําเสนอผลงานเมื่อสรSางสรรคการแสดงเสร็จสมบูรณผูSวิจัยไดSนําเสนอ
ผลงานสรSางสรรคตTอคณะกรรมการผูSทรงคุณวุฒิ
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณของสตรี จังหวัดชัยภูมิ ทําใหS
ไดSทราบถึงองคความรูSดังนี้
7.1 ผูSวิจัยไดSศึกษาพัฒนาการรําโทนที่มีการแพรTกระจายไปตามภูมิภาคตTางๆของประเทศ
ไทย และไดSเขSามาสูTภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรกโดยกลุTมพTอคSาชาวลาวเวียงจันทนที่อพยพหนีภยั
สงครามจากประเทศลาวที่มาอาศัยอยูT ณ จังหวัดสระบุรีโดยรับวัฒนธรรมรําโทนจากกรุงเทพมหานคร
และนํามาเผยแพรTตTอ ณ จังหวัดนครราชสีมาเมื่อป] พ.ศ. 2460 ผTานเสSนทางนายฮSอย จากการไปคSาวัว
คSาควาย ตTอมาชาวนครราชสีมาจึงนํารําโทนไปเผยแพรTสูTจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดมหาสารคาม ผTาน
การคS าขายและการอพยพถิ่ นฐาน รํ าโทนนิ ยมเลTนกันตามงานบุญ ประเพณีตTางๆ เพื่ อสรSางความ
สนุ กสนานและความผTอ นคลายหลัง จากการทํางาน สอดคลSอ งกั บ กาญจนา รั ศมิ์ แจT มฟf า (2560)
กลTาววTา รําโทนมีประวัติความเป`นมาและพัฒนาการไปตามยุคสมัย มีหลักฐานการวิจัยพบวTาการเลTน
รําโทนมีมาตั้งแตTสมัยอยุธยา สืบทอดมาจนถึงปzจจุบัน รําโทนเป`นการละเลTนพื้นบSานที่นิยมกันอยTาง
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แพรTหลายในภาคกลาง การเลTนรําโทนในแตTละทSองถิ่นนั้นจะมีอัตลักษณที่เป`นรูปแบบของตน จะมี
โทนเป`นเครื่องดนตรีกํากับจังหวะหลัก
7.2 การพัฒนารําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณสตรีชัยภูมิผูSวิจัยพัฒนาการแสดงรําโทน
รTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณสตรีชัยภูมิ 3 ลักษณะ ไดSแกT 1)ความเป`นผูSรักความสนุกสนาน 2)ความเป`น
ผูSมีจิ ตสาธารณะ 3)การใชSโทนเพื่อความบันเทิ งใหS แกT การรวมกลุT มสตรีในชุ มชน โดยกระบวนการ
ออกแบบการแสดงรําโทนรTวมสมั ยสะทSอ นอั ตลั กษณสตรีชัยภูมิ สอดคลSองกับ กระบวนการนาฏย
ประดิ ษฐ ทฤษฎี แหTงการเคลื่อนไหวของ สุ รพล วิรุฬรักษ (2547) อีกทั้ งยังใชSกรอบความรูSจ ากทT า
แมTบทฟfอนอีสานของ ดร.ฉวีวรรณ ดําเนิน ศิลป†นแหTงชาติและแนวคิดนาฏยศิลป•รTวมสมัยมาพัฒนาสูT
รูปแบบรําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณสตรีชัยภูมิตามแบบฉบับของผูSสรSางสรรค โดยมีขั้นตอนดังนี้
1)การกําหนดกรอบความคิด 2)การกําหนดขอบเขต 3)การกําหนดรูปแบบ 4)การออกแบบนาฏยประดิษฐ
5)การสรSางสรรคนาฏยประดิษฐ 6)การเก็บรายละเอียด 7)การนําเสนอผลงาน ลักษณะเดTนของการตี
กลองโทนของชาวบSานเขวSานี้ จะใชSกลองเพื่อเป`นการรวมกลุTมกันของสตรี โดยจะมีการตีโทนเพียง
อยTางเดียว ไมTมีการขับรSอง โดยจะมี 2 รูปแบบ คือ ตีกลองโดยที่ผูSตีจะตีอยูTที่บSานของตนเอง เมื่อบSาน
ใดมีกลองโทนเมื่อไดSยินเสียงก็จะนํากลองโทนออกมาตีรTวมดSวย โดยมิไดSออกมาพบกัน และอีกรูปแบบ
คือ การนัดหมายมาพบกันเพื่อรวมตัวกันตีกลองโทน และยังไดSมีการใชSกลองโทนในการมีสTวนรTวมใน
ชุมคน เชTน ตีในงานพิธีกรรม ตีในงานบุญสงกรานต และยังใชSในความเชื่อของชาวอีสานอีกดSวย คือ
การนํากลองโทนมาตีไลTกบกินเดือน
7.3 จากการศึกษารําโทนในจังหวัดชัยภูมิ ทําใหSเห็นถึงความสําคัญของบทบาทสตรีในอีก
ดSานหนึ่ง โดยใชSมุมมองผTานการตีกลองโทน โดยจะเห็นวTาสตรีจะมีบทบาทที่เดTนชัดในการสรSางความ
บันเทิง ความสนุกสนานแกTชุมชนผTานการตีกลองโทน และยังเป`นผูSนําในการประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อของแตTละทSองที่อีกดSวย สอดคลSองกับ เรณู โกศินานนท (2536) กลTาววTา “รําโทน” มีขึ้น
ในชนบทภาคกลางชTวงกTอนสงครามโลกครั้งที่ 2 การรSองเพลงรําโทนสมัยกTอนก็มีทั้งเพลงดั้งเดิม และ
เพลงที่มีผูSแตTงขึ้นใหมTหลายเพลงดSวยกัน ทางราชการจึงเห็นความสําคัญของการรําโทนวTา นอกจาก
จะทําใหSเกิดการผTอนคลายอารมณ บังเกิดความสนุกสนานแลSว ยังเป`นการแสดงความสามัคคีของกลุมT
ชนอีกดSวย จึงเห็นไดSวTา สตรีจังหวัดชัยภูมิมีความสําคัญและมีความเป`นผูSนําไมTแพSเพศบุรุษเลย และ
การละเลTนรําโทนของจังหวัดชัยภูมิมีความนTาสนใจและควรแกTการอนุรักษไวSใหSคงอยูTกับชุมชน
8. องค?ความรู9ใหม3
นาฏยศิลป•สรSางสรรค ชุด การพัฒนารําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณของสตรี จังหวัดชัยภูมิ
เป` นการสรSางสรรคงานนาฏยศิ ลป• รTวมสมั ยที่ ผTานกระบวนการแสดงดS วยกระบวนการสรS างสรรค
กTอใหSเกิดหลักการและวิธีการที่สามารถนํามาพัฒนาการสรSางสรรคทางดSานนาฏศิลป•ไดSอยTางมีระบบ
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คือ 1) การนําเอานาฏยศิลป•พื้นเมืองมาสรSางสรรคผสมผสานกับนาฏยศิลป•สากลอยTางบัลเลต 2) ใชSจงั หวะ
กระสวนกลองมาเป`นดนตรีประกอบและใชSความเงียบสื่ออารมณในการแสดง
ใชSจังหวะกระสวนกลองมาเป`น
ดนตรี
ประกอบและใชS
ความเงี
ดนตรี
ประกอบและใชS
ความยบ
่ออารมณในการแสดง
เงียสืบสื
่ออารมณในการแสดง

การนําเอานาฏยศิลป•พื้นเมือง
มาสรSางสรรคผสมผสานกับ
นาฏยศิลป•สากล

นาฏยศิลป•สรSางสรรค ชุด
การพัฒนารําโทนรTวมสมัยสะทSอนอัตลักษณของสตรี
จังหวัดชัยภูมิ

ภาพที่ 6 แผนผังองคความรูSใหมT
9. ข9อเสนอแนะ
9.1 ขSอเสนอแนะเชิงนโยบาย
9.1.1 การสรSางสรรคนาฏยศิลป•รTวมสมัยเป`นการสืบสานและอนุรักษดSานศิลปะการแสดง
ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่อนุรักษและสTงเสริมงานนาฏศิลป•ดํารงสืบไป การสรSางสรรค
งานดSานนาฏศิลป•เป`นการสTงเสริมและรักษาวัฒนธรรมและการแสดงนาฏศิลป•ใหSคงอยูTสืบไป
9.2 ขSอเสนอแนะสําหรับผูSปฏิบัติ
9.2.1 ผูSสรSางสรรคตSองเป`นผูSรูSทางดSานนาฏศิลป• และรูSเกี่ยวกับงานที่จะศึกษาเพื่อนํามา
สรSางสรรคผลงาน และจะตSองรูSถึงดนตรี ทํานอง และการออกแบบเครื่องแตTงกาย เครื่องประดับ และ
การคัดเลือกนักแสดงใหSเหมาะสมกับงาน รวมถึงอุปกรณประกอบการแสดง และสถานที่ และสรSาง
งานใหSตรงกับวัตถุประสงคของงาน
9.3 ขSอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตTอไป
9.3.1 หากสนใจการสรSางนาฏยศิลป• ตSองศึกษาขSอมูลงานการแสดงจากหลายแหลTงขSอมูล
และศึกษาเอกสารงานวิ จัยหรือทฤษฏีที่เ กี่ยวขSอง เพื่อที่จ ะทําใหS งานสรSางสรรคสมบูรณมากยิ่งขึ้ น
และควรกําหนดเวลาในการทํางานใหSดีเพื่อที่จะมิใหSเกิดผลกระทบตTอการสรSางงาน
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