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 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของร าวง
คองก้า ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู ในด้านองค์ประกอบ 
เพลง ท านอง การแต่งกาย ดนตรี ท่าร าท่ีใช้ประกอบการแสดง และศึกษา
มาตรการท่ีใช้ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของร าวงคองก้า  
ผลการศกึษาพบว่า การแสดงร าวงคองก้าบ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การละเล่นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพ่ือเป็นศิลปะการแสดงของจังหวัด
หนองบัวล าภู โดยมีการแสดงทัง้ในและนอกชุมชน จนได้รับความสนใจจาก
ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ทัง้ในและนอกจังหวัดหนองบัวล าภู เช่น กลุ่มร าวง 
คองก้าบ้านนาดี อ าเภอศรีบญุเรือง กลุม่ร าวงคองก้าเยาวชนโรงเรียนสดุา อ าเภอ
เมืองหนองบัวล าภู กลุ่มร าวงคองก้าบ้านโคกกุง ต าบลบ้านขาม กลุ่มร าวง 
คองก้าบ้านวงัทอง อ าเภอนาวงั ปัจจุบนัร าวงคองก้าบ้านขามได้รับความนิยม 
เป็นท่ีสนใจในการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้วยการน าเข้าเป็นหลกัสูตรท้องถ่ิน ใน
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สถานศึกษาพืน้ท่ีจังหวัดหนองบวัล าภู อีกทัง้ยังได้มีการเผยแพร่ไปยังจังหวัด
ใกล้เคียง เชน่ อดุรธานี หนองคาย และเลย 
ค าส าคัญ: ร าวงคองก้า  บ้านขาม  หนองบวัล าภ ู    
        
Abstract 
 

This research was conducted to complete the following purposes: 
1) to explore history of Conga dance of Ban Kham Sub-district, Muang 
Nongbua Lamphu District, Nongbua Lamphu Province, 2) to investigate 
components, songs, rhythms, dresses, music, and dancing gestures used 
for performing Conga dance, and 3) to implement a measure to promote 
and retain inherited wisdom of Conga dance  

Results revealed that Conga dance of Ban Kham Sub-district in 
Muang Nongbua Lamphu District, Nongbua Lamphu Province was 
supported to re-perform in order to revive it as a model and a distinctive 
performance of Nongbua Lamphu Province. This performance was also 
promoted to show throughout the province and the neighborhoods. Conga 
dance of Ban Kham Sub-district was so spectacular that it attracted a lot of 
audiences’ interests and also inspired them to begin having their own 
Conga dance in their homeland. Conga dance seen in different areas of 
Nongbua Lamphu Province were: Conga dance of Ban Na Di in Si Bun 
Rueang District, Conga dance of Suda School Youths in Muang Nongbua 
Lamphu District, Conga dance of Ban Khok Kung in Ban Kham Sub-district, 
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 and Conga dance of Ban Wang Thong in Na Wang District. In fact, Conga 

dance was very popular and so interesting that it was contained in local 
academic curricular for educational institutes and government sectors in 
Nongbua Lamphu Province. Additionally, Conga dance was also 
propagated to neighborhoods like Udon Thani Province, Nongkhai 
Province, and Loei Province.                  
Keywords: Conga Dance,  Ban Kham,  Nongbua Lamphu    
 
บทน า 

“ร าวงคองก้า” คือ การละเล่นและการแสดงท่ีมีพัฒนาการมาจาก  
“ร าโทน” ซึง่เป็นการละเล่นพืน้บ้านดัง้เดิมในแถบจงัหวดันครราชสีมา โดยในบาง
เพลงของร าวงคองก้ามีการน าลีลาการเต้นของต่างชาติมาผสมผสานท าให้มี
เพลงจงัหวะใหม่ๆ เกิดขึน้ เช่น จงัหวะคองก้า หรือ การส่ายแบบระบ าฮาวายท่ี
ชายหญิงจบักนัเป็นคูแ่ล้วร่ายร าตามจงัหวะเสียงกลองและเพลงประกอบ จึงท า
ให้มีการร่ายร าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ คือ การยกัไหล่และการเหว่ียงสะโพกทัง้ชายและ
หญิง ซึ่งร าวงคองก้านีไ้ด้รับความนิยมมาตัง้แต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
โดยนิยมเล่นแพร่หลายในหลายพืน้ท่ีของภาคอีสาน เช่น บ้านโนนบุรี อ าเภอ 
สหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ บ้านโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ และ
บ้านหวันา ต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสริุนทร์ 

นอกจากการละเล่นร าวงคองก้าจะพบได้ในจงัหวดักาฬสินธุ์และสุรินทร์
ดงักล่าวมาแล้ว ผู้ เขียนพบว่า ท่ีต าบลบ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู ใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ก็เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการละเล่นร าวงคองก้ามายาวนานด้วย
เช่นกัน โดยพบเห็นละเล่นเช่นว่านีไ้ด้ท่ีบ้านขาม บ้านห้วยโจด อ าเภอเมือง
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หนองบวัล าภู จงัหวดัหนองบวัล าภู บ้านหนองบวัเงิน อ าเภอโนนสัง และบ้าน 
นาสมหวัง อ าเภอนาวัง ฯลฯ ซึ่งนิยมเล่นกันในเทศกาลท่ีส าคัญๆ ในระหว่าง
เดือนมีนาคม - เมษายน อนัเป็นช่วงท่ีว่างเว้นจากการเก็บเก่ียว และนิยมเล่นใน
เวลากลางคืนหรือเพ่ือสมโภชในงานบุญต่างๆ  ซึ่งในแต่ละพืน้ท่ีจะมีความ
แตกตา่งออกไปในเร่ืองการเรียกช่ือเช่น ร าวงคองก้า  ร าวงกองก้า  ร าวงย้อนยุค 
โดยท่ีเนือ้เพลงและการแต่งกายของผู้ละเล่นร าวงคองก้าในแต่ละพืน้ท่ีถือเป็น
เคร่ืองสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคน สงัคม และชมุชนนัน้ๆ  ได้ในอีกทาง
หนึง่  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาประวตัิความเป็นมาของร าวงคองก้า ในด้านองค์ประกอบ
เพลง ท านอง การแตง่กาย ดนตรี ทา่ร าท่ีใช้ประกอบการแสดง 

2.เพ่ือศกึษามาตรการสง่เสริมและรักษามรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม
ของร าวงคองก้าต าบลบ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ูจงัหวดัหนองบวัล าภ ู  

  
ร าโทน: รากเหง้าของ “ร าวง” และ “ร าวงคองก้า”  

ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบรูพา (พ.ศ.2482 - 2488) ท่ีกองทพัญ่ีปุ่ น
ยกกองทพัเข้ารุกรานและยึดครองประเทศตา่งๆ ในเอเชียซึ่งก็รวมถึงประเทศไทย
นัน้ ไทยได้ตกอยู่ในสภาวะท่ีกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจึงจ าต้องยอมให้ญ่ีปุ่ นตัง้
ฐานทพัในประเทศพร้อมๆ กบัท่ีร่วมมือกบัญ่ีปุ่ นในการสู้ รบกับฝ่ายสมัพนัธมิตร 
อาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลาดงักล่าวสงัคมไทยเต็มไปด้วยความสับสนอลหม่าน
และอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง เพราะอยู่ในสภาวะสงคราม และเพ่ือเป็นการ
บ ารุงขวัญก าลังใจแก่ประชาชนคนไทย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเป็น
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 นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้จึงมีแนวคิดในการน า “ร าโทน” มาก าหนดให้เป็นหนึ่ง
ในการละเลน่ของคนในชาต ิเพ่ือคลายความตรึงเครียดและคลายความวิตกกงัวล
ตอ่สถานการณ์บ้านเมืองท่ีอยูใ่นช่วงไม่แนน่อน  

เม่ือมีการก าหนดออกมาเป็นนโยบายแล้ว จึงมีการท าเป็นแบบแผน
ขึน้มา โดยนายธนิต อยู่โพธ์ิ อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนัน้ ได้เขียนไว้ในค าน า
หนังสือ “ร าวง” กรมศิลปากร สรุปความได้ว่า ชาวบ้านในพระนครและธนบุรี 
พากนันิยมเลน่ “ร าโทน” กนัอยูท่ัว่ไป เพียงแตเ่ป็นการร าแบบชาวบ้านแบบสนกุๆ 
ทางการจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรพิจารณาปรับปรุงการเล่นร าโทนในปี 
พ.ศ.2487 โดยน าเอาแบบฉบบัของนาฏศิลป์ไทยมาท าให้งดงามและมีแบบแผน
ยิ่งขึน้ เชน่ สอดสร้อยมาลา ชกัแปง้ผลดัหน้า เป็นต้น โดยให้ถือเอาท่าเหล่านีเ้ป็น 
“แม่ท่า” โดยท่ีผู้ ร าสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้ตามถนัด พร้อมกับเปล่ียนช่ือ
เรียกใหม่ว่า “ร าวง” เพราะผู้ร ามกัร าเคล่ือนไปรอบๆ  เป็นวงกลม ซึ่งตอ่มาก็คือ 
“ร าวง” มาตรฐานดงัท่ีรู้จกักนัในปัจจบุนั    

หากกล่าวถึงความเป็นมาของ “ร าโทน” จากการศึกษาผู้ เขียนพบว่า  
“ร าโทน” นิยมละเล่นกันอย่างแพร่หลายในระหว่างปี พ.ศ.2484 - 2488 ทัง้ใน 
พระนคร ธนบรีุ และในตา่งจงัหวดั โดยท่ีการละเล่นร าโทนนีมี้ลกัษณะคล้ายคลึง
กับการเล่นร าวงในปัจจุบนัมากจนแทบจะแยกไม่ออก เพียงแต่ในอดีตมกัเรียก
กันว่า “ร าโทน” เพราะใช้ “โทน” เป็นเคร่ืองดนตรีหลักในการตีให้จงัหวะ ผู้ เล่น
ชายหญิงก็จะช่วยกันร าเป็นคู่ๆ  ไปตามจงัหวะเพลง ช่วยกันร้องช่วยกันร าเดิน
เป็นวงกลม คนท่ีไม่ได้ร าก็ช่วยปรบมือให้จงัหวะ และเหตท่ีุคนในสมัยนัน้นิยม
เล่น “ร าโทน” เพราะเล่นง่ายและเล่นได้ทัว่ถึงทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะแล้วเป็น
การเล่นท่ีสนุกสนานร่ืนเริง สามารถช่วยแก้เครียดหรือคลายความเหงาในยาม 
ค ่าคืน  อีกทัง้ถือเป็นการละเล่นเพ่ือเป็นเคร่ืองปลอบขวัญกันและกันใน 
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ยามสงคราม  ดงัจะเห็นได้จากเพลงร าโทน บางเพลงท่ีสะท้อนสภาพบ้านเมืองใน
ขณะนัน้ 

เดิมที “ร าโทน” คือการเล่นพืน้บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบ
จงัหวดันครราชสีมา โดยท่ีมีวิธีการเล่นง่ายๆ  ผู้ เล่นจะมาล้อมวงกันปรบมือให้
จงัหวะ มีผู้คอยตีหน้าทบัโทนเสียงโทนเร้าใจ ให้หญิงและชายท่ีมาร่วมสนกุจบัคู่
ร่ายร าไปรอบๆ วง ตามจงัหวะของโทนอย่างสนกุสนาน ซึง่ในยคุแรกนัน้ “ร าโทน” 
ยงัไม่มีเนือ้ร้องเป็นเพียงการร่ายร าไปรอบๆ วง ตามจงัหวะโทนเท่านัน้ ต่อมามี
การน า “ร าโทน” ไปเล่นแพร่หลาย ทัง้ในพระนคร ธนบุรี และจงัหวดัต่างๆ ของ
ภาคกลาง กระทัง่มีผู้คิดปรับปรุงการ “ร าโทน” ใหม่ โดยแตง่เนือ้ร้องและท านอง
เพลงให้กับจงัหวะหน้าทบัโทนซึ่งตีในจงัหวะ “ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น” หรือ 
“ป๊ะโท่นโท่นป๊ะโท่นโท่น” ในการเล่นอาจใช้โทนใบเดียวหรือหลายใบก็ได้ 
ยิ่งหลายใบเวลาตีจะดงัเร้าใจยิ่งขึน้ สว่นทา่ร าก็คดิทา่ง่ายๆ  ให้สอดคล้องกับเนือ้
เพลงไมมี่ทา่ร าท่ีแน่นอนตายตวั กลา่วคือร าตามๆ ไป  ใครมีลกูเล่นก็ดดัแปลงได้
ตามความสนกุสนาน 

การ “ร าโทน” จะร าเป็นคูช่ายหญิงโดยเดินเวียนกนัเป็นวง ร้องไปด้วยร า
ไปด้วยใครเหน่ือยก็กลบัเข้ามาพกัเหน่ือยข้างๆ วง เพลงใดร้องได้ก็โค้งคู่ออกไป
ร้องไปร ากันต่อ ใครขึน้เพลงอะไรก็ร้องรับตามกันไปจนกว่าจะเลิกร ากันไปเอง  
จะเลิกเล่นเม่ือไรก็แล้วแต่ความพอใจของสมาชิกท่ีมาร่วมร าโทน คนนิยมเล่นร า
โทนเพราะสนกุ ได้มาพบปะสงัสรรค์กนัในหมูช่ายหญิง ได้ทัง้ร้องทัง้ร า สว่นใหญ่
คนท่ีนิยมเล่นร าโทนมักเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว ส่วนคนสูงอายุมักจะเป็นผู้ คอย
สนบัสนนุลกูหลานให้เล่นร าโทนกนัมากกว่า แตถ้่าคูไ่หนอยากร่วมเล่นด้วยก็ไม่
มีใครขดัข้อง เด็กๆ  ท่ียงัเล็กๆ  ก็ไปดผูู้ ใหญ่ท่ีโตกว่าเล่นกนั ช่วยร้องช่วยปรบมือ
ให้จงัหวะตามไปด้วยก็สนกุสนานไม่แพ้คนร า การเลน่ร าโทนในแถบจงัหวดัต่างๆ 
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 ในภาคกลาง เช่น สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา จะเล่นกันง่ายๆ ไม่มี
พิธีรีตองอะไรมาก นิยมเล่นตอนหวัค ่าไปจนดึกด่ืนในหมู่บ้านหนึ่งๆ  อาจจดัร า
โทนได้หลายบ้าน ใครจะไปเลือกเล่นกับบ้านใดก็ตามแต่ความพอใจหรือความ
สนใจ ว่าสาวท่ีหมายปองอยู่ท่ีไหน บ้านไหน มีลกูสาวสวยๆ หลายคน ก็มกัจะมี
หนุ่มๆ มาร่วมเล่นร าโทนกนัมากหน่อย พอตกค ่ากินข้าวกินปลา อาบน า้ อาบท่า
เสร็จแล้วก็แตง่ตวัไปเล่นร าโทน เสียงโทนดงัมาจากบ้านใดก็เป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็น
แหล่งนดัพบ หนุ่มบางคนลงทนุเดินข้ามนาไปไกลๆ  ไปหาร าโทนเล่นกนั บางคน
ก็ลงเรือข้ามคุ้งข้ามคลองไปร่วมวงร าโทน ด้วยความสมคัรใจ 

ต่อไปนีคื้อตวัอย่างของเพลงท่ีมีเนือ้หาในการเชิญชวนให้ผู้ อ่ืนมาร่วม
เล่นร าวง (ร าโทน) ในช่ือเพลง “ใครรักใครโค้งใคร เชิญเถิดเชิญมาร าวง” หรือ 
“เพลงร าวงกนัให้เพลิดเพลิน”  

 

“...ใครรักใครโค้งใคร ใครรักใครโค้งใคร  
ไมต้่องเกรงอกเกรงใจ รักคนไหนโค้งออกไปร า 

           เชิญเถิดเชิญมาร าวง ขอเชิญโฉมยงมาสูว่งร า 
     อยา่เอียงอย่าอายอย่าหน่ายอยา่แหนง อยา่คดิระแวงให้ฉนัได้ช า้ 

คนสวยขอเชิญมาร า (ซ า้)    อยา่ลืมน า้ค าท่ีฉันพร ่าอ้อนวอน 
ร าวงกนัให้เพลิดเพลิน     มาร้องเพลงเดินกนัให้เพลินใจ 
คูใ่ครมาร ากนัไป     ฟ้อนร าแบบไทยชาติไทยวฒันา 
โอ้บปุผางามเมือง     จะเดน่รุ่งเรืองในการร าวง 
วฒันธรรมของไทยเรามี     ร้อยวนัพนัปีมีแตค่วามมัน่คง 
หญิงร าไมส่วยชายช่วยเสริมสง่    มาเลน่ร าวงโค้งอยา่งนา่ด.ู..” 
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ต่อมาเม่ือสงครามสงบ คณะร าวงต่างๆ  จึงหนัมายึดการละเล่นร าวง
เป็นอาชีพ และมีการรับจ้างแสดงตามงานต่างๆ  โดยเฉพาะในงานวดั เป็นการ 
ร าวงแบบจ ากัดเวลาร า ใช้เสียงนกหวีดเป่าเป็นสัญญาณหมดเวลา ใครจะร า 
ก็ต้องไปซือ้บตัรเลือกนางร ามาเป็นคูร่ า ซึง่เป็นธุรกิจท่ีได้รับความนิยมพอสมควร
ในช่วงเวลาหนึ่ง เหตนีุ ้ร าวงจึงมิใช่ศิลปะพืน้บ้านแบบ “ร าโทน” ดัง้เดิมอีกตอ่ไป  
(สภาวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล าภู, 2548: 50)   
 
ประวัตคิวามเป็นมาของ “ร าวงคองก้า” บ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

ในอดีตหลงัเสร็จสิน้จากการเก็บเก่ียวข้าวในนา เป็นวฒันธรรมประเพณี
ของชาวอีสานในเกือบทุกพืน้ท่ี ท่ีจะมีการท าบุญขวญัข้าว หรือ “บุญคนูลาน” 
เพ่ือเป็นการท าบุญกุศลและนัยหนึ่งเพ่ือเป็นสญัลักษณ์ของการสิน้สุดฤดูกาล
เก็บเก่ียวของปีนีแ้ล้ว ซึ่งความเป็นมาของร าวงคองก้าบ้านขาม จังหวัด
หนองบวัล าภู ก็มีจุดเร่ิมต้นมาจากประเพณี ดงักล่าวนี ้เม่ือนายจันทร์ ขนัติโก 
และนายสมศรี พนัธ์ก ่า ชาวบ้านบ้านขามได้ชกัชวนกันไปว่าจ้างคณะร าวงท่ีมี
นายบวัผัน สมานฉันท์ เป็นหัวหน้า ท่ีบ้านห้วยยาง ในจังหวัดขอนแก่น เม่ือปี 
พ.ศ.2491 เพ่ือท าการแสดงในงานบญุคนูลานของนายจนัทร์   

เม่ือนายจันทร์ และนายสมศรี สามารถเจรจาตกลงในรายละเอียด
เก่ียวกับการแสดงกับคณะร าวงได้แล้ว (โดยว่าจ้างกันไป 10 คน แยกเป็นชาย  
3 คน และหญิง 7 คน ค่าจ้างคนละ 10 บาท) ทางหัวหน้าคณะก็ไห้คณะร าวง
แสดงให้ผู้ ว่าจ้างดูก่อนเพ่ือสร้างความประทับใจกันและกัน ทัง้นี ้ผู้ ว่าจ้างและ
คณะร าวงได้ออกเดินทางมุ่งสู่บ้านขามพร้อมกนั และหลงัถึงบ้านขามเจ้าภาพได้
ให้คณะร าวงได้นอนพักหนึ่งคืน เพ่ือให้หายเหน่ือยล้าจากการเดินทางและให้
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 พร้อมส าหรับการแสดง ส่วนลูกหลานและเพ่ือนบ้านของนายจันทร์ก็ได้ใช้ปาก
เปล่าในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้ คนท่ีอยู่อาศัยในบ้านขามมาดู 
การแสดงร าวง ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก มีทัง้ท่ีเป็น
คนหนุ่มคนสาว ลูกเล็กเด็กแดง และคนเฒ่าคนแก่ ต่างก็พากันตรงไปท่ีนาของ
นายจนัทร์ เพ่ือดกูารแสดงร าวง เพราะชาวบ้านแถบนีไ้ม่เคยพบเห็นการแสดงมา
ก่อน ในสมยันัน้นายจนัทร์นับว่ามีช่ือเสียงในบ้านขามมาก เพราะสามารถเก็บ
เก่ียวข้าวได้กองใหญ่มาก จนชาวบ้านขามเรียกขานกันว่า “เป็นนาข้าวพนั” คือ 
เป็นนาท่ีท าข้าวได้ข้าวมากนั่นเอง ด้านชาวบ้านก็จะพากันจัดเตรียมข้าวปลา
อาหารเพ่ือถวายพระและต้อนรับแขกท่ีมาร่วมงาน ซึง่สว่นใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน 
ในงานมีการต ามะละกอ การบีบขนมจีน และการท าน า้ยาขนมจีนจากปลา 
ท่ีจบัได้ในนา เพ่ือเลีย้งผู้มาเยือน ซึง่หลงัจากท่ีเสร็จสิน้กิจกรรมตา่งๆ  ในภาคเช้า
แล้ว ก็จะถึงเวลาแสดงนัน่คือเวลา 1 ทุม่    

ในระหว่างท่ีรอผู้คนมาชมการแสดง คณะร าวงก็จะช่วยกันจัดเตรียม
อุปกรณ์และเคร่ืองดนตรี ซึ่งประกอบไปด้วย กลองหนัง แลนหมากแซะ ตมูกา 
รวมทัง้เตรียมสถานท่ีและกระบองใต้กับตะเกียงเจ้าพายุส าหรับให้ความสว่าง 
เม่ือถึงเวลาหญิงสาวทัง้ 7 ก็จะแต่งหน้าทาปากและแต่งตัวสวยงาม เพ่ือท่ีจะ
ดึงดูดให้ชายหนุ่มและผู้ ท่ีมาร่วมงานไปซือ้บัตรและมาโค้งเพ่ือร าวงกัน โดยท่ี
นายจนัทร์ได้ขายบตัรๆ  ละ 1 สลึง และจะร าวงเป็นรอบๆ  ไป จนกว่าจะได้ยิน
เสียงนกหวีดเป็นสญัญาณ โดยท่ีมีผู้ชายทัง้ 3 คนในคณะร าวงเป็นคนเป่าและ
ก าหนดเวลาในแต่ละรอบ ซึ่งหลงัจากการแสดงเสร็จสิน้แล้ว  เม่ือหกัค่าใช้จ่าย
แล้วนายจันทร์และคณะได้ก าไรจากการขายบัตรเป็นเงินมากถึง 60 บาท  
(สภาวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล าภู, 2558: 53)  
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หลังจากท่ี “ร าวงคองก้า” ได้เข้ามาแสดงท่ีบ้านขามเป็นครัง้แรกในปี 
พ.ศ.2491 ด้วยการว่าจ้างจากนายจนัทร์ และนายสมศรี นัน้ ตอ่มานายหนูจนัทร์ 
สมานฉันท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะร าวงไม่ได้เดินทางกลับไปบ้านยาง    
ท่ีขอนแก่นพร้อมกับคณะร าวง โดยเขายังคงอยู่ ท่ีบ้านขามต่อไปด้วยการ 
อยู่อาศยักับพ่ีชายและพ่ีสะใภ้ คือ นายบวัผนั สมานฉันท์ และนางขนัโท สาฆะ 
และในระหว่างนีเ้องท่ีนายหนูจันทร์ได้ชกัชวนคนในบ้านขามให้มาร่วมฝึกซ้อม
การร าวงคองก้ากัน และพวกเขาได้ละเล่นกันในช่วงท่ีว่างเว้นจากการท านา 
โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน กระทั่ง ชาวบ้านบ้านขามได้ก่อตัง้
คณะร าวงคองก้าเป็นของตนเองขึน้มาในปี พ.ศ.2494 โดยท่ีมีหัวเรือใหญ่ของ
คณะคือ นายหนูจันทร์ สมานฉันท์ นายเสีย้ม พันธ์กล ่า นายบัวศรี พาภักดี  
นายทองสมุทร พลบูรณ์  นายชอุ่ม โยธาฤทธ์ิ  นายบุญโฮม สุวรรณ นายสงกา 
ธรรมติโก และนายบญุ พนัธ์กล ่า สว่นนางร าก็เป็นหญิงสาววยัรุ่นประมาณ 5 - 7 
คน จากบ้านโนนคณู และบ้านโคกกงุ โดยท่ีนดัหมายมาฝึกซ้อมท่ีบ้านขาม และ
มีเพลงท่ีใช้ร้องและจังหวะท่ีใช้ร า คือ “ร าฮาวายพม่าร าขวาน” และ “ธรรมดา 
ร าคองก้าล าลาว” (ร าเซิง้) ฯลฯ เม่ือรวมกลุ่มและได้ฝึกซ้อมกันจนเป็นท่ีแน่ใจใน
ฝีมือการร้องร าแล้ว ทางคณะจึงได้ประชาสมัพนัธ์และเร่ิมรับงาน ซึ่งปรากฏว่า 
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี กล่าวคือ พวกเขาได้รับการว่าจ้างจากทางเจ้าภาพ
ทกุๆ งานท่ีอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น งานบญุมหาชาติ งานบญุฉลอง
ของวดัตา่งๆ  งานบญุแจกข้าว (บญุอทุิศสว่นกศุล) และงานบญุกฐิน ฯลฯ 

สมยันัน้ ในการรับงานในแต่ละครัง้คณะร าวงคองก้าบ้านข้ามจะได้รับ
คา่จ้างประมาณงานละ 100 – 200 บาท ขึน้อยูก่บัระยะทางท่ีจะไปวา่อยูใ่กล้หรือ
ไกล ตัวอย่างเช่น ต าบลนามะเฟือง ซึ่งมีระยะทางจากบ้านขามประมาณ 9 
กิโลเมตร ค่าจ้างประมาณ 100 บาท ส่วนค่าจ้างท่ีอยู่นอกเขตไกลออกไป 200 
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 บาทขึน้ไป โดยท่ีผู้ ว่าจ้างจะเป็นฝ่ายเดินทางมาพบและท าข้อตกลง พร้อมทัง้ 
นดัวนัเวลาท่ีจะท าการแสดง และไม่มีการแสดงให้ดแูละชมเป็นตวัอย่าง เพราะ
ร าวงคองก้านัน้ได้กลายเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีสนใจของผู้ คนมากอยู่แล้ว  
(สภาวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล าภู, 2558: 60) 

หลังจากท่ีนายหนูจันทร์ ได้พาคณะออกแสดงและรับงานเป็นเวลา
ประมาณ 2 ปีกวา่ๆ  นายหนจูนัทร์ได้แตง่งานมีครอบครัวจงึได้หยดุและออกจาก
คณะร าวงคองก้า ทางกลุ่มคณะท่ีเหลือจึงได้ด าเนินการและสานตอ่ยงัคงรับงาน
การแสดงไปเร่ือยๆ เพ่ือให้ความบนัเทิง และความสนุกสนานในแบบฉบับของ
การแสดงร าคองก้า ซึ่งโดยภาพรวมของการรับงานแสดงก็ยังคงหมุนเวียนอยู่ 
ในเขตพืน้ท่ีใกล้ๆ  มากกว่าท่ีจะรับงานการแสดงยังท่ีไกลๆ  เพราะมีความ
ยากล าบากในการเดินทาง และในขณะเดียวกันภาพยนตร์หรือหนงักลางแปลง  
ท่ีเร่ิมเข้ามาและขยายมาถึงอ าเภอหนองบัวล าภู (สมัยนัน้ขึน้อยู่กับจังหวัด
อดุรธานี) ร าวงคองก้าจึงคอ่ยๆ  เส่ือมความนิยมลงไปตามล าดบั  

การแสดงร าวงคองก้าบ้านขาม ได้รุ่งเรืองและได้รับความนิยมใน
ระหว่างปี พ.ศ.2499 - 2504 รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี จนกระทั่งถึงปี 
พ.ศ.2504 ทางคณะร าวงจงึได้ยตุิลงโดยการยบุวง เพราะผู้คนนิยมใน ภาพยนตร์
หรือหนงักลางแปลงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมและเฟ่ืองฟูมากกว่า นัน่คือ เม่ือมีงานบญุ
หรืองานตา่งๆ  คนก็หนัไปว่าจ้างภาพยนตร์หรือหนงักลางแปลง จงึท าให้คณะร า
คองก้าไม่สามารถคงอยู่ได้ และได้เลิกหรือยุบวงไปในท่ีสุด และไม่มีให้เห็นใน
บ้านขามอีกเลยตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา (สภาวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล าภู: 2558: 
53) 

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2536 นายสวัสดิ์ ชมพูโคตร (เสียชีวิตแล้ว) และ
เพ่ือนๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกัน ได้รวมกลุ่มกันขึน้อีกครัง้ เพ่ือฟืน้ฟูและอนุรักษ์
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การแสดงร าวงคองก้า โดยเร่ิมจาการรวบรวมบทเพลง และเอกสารต าราต่างๆ  
ท่ีมีการบันทึกเก่ียวกับร าวงคองก้าไว้ นอกจากนี ้พวกเขายังได้รวบรวมกลุ่ม
นักแสดงท่ียังพอมีอยู่ ซึ่งประกอบไปด้วยนายค าพอง พาภักดี (เสียชีวิตแล้ว)  
มือกลอง  นายทองนาค พุ่มแก้ (เสียชีวิตแล้ว) มือฉ่ิง  นายค า้ พนัธุ์ก ่า (เสียชีวิต
แล้ว) มือแซก  สว่นนางร าจะรวบรวมจากชาย – หญิง ภายในหมูบ้่านได้ประมาณ 
20 คน รวมทัง้คณุแมป่ระไพร ยะหวัดง ซึง่เป็นหลาน  

นายสวัสดิ์ และผู้ เก่ียวข้องได้ประชุมปรึกษากันจนได้ความเห็นท่ีเป็น
ข้อตกลงอันหนึ่งอันเดียวกันว่า พวกเขาจะร่วมกันฝึกซ้อมร าวงคองก้ากันทัง้
หมูบ้่าน โดยท่ีเป็นการรวมตวักนัแบบไม่เป็นทางการ คือ มีการอาศยัพึง่พาซึ่งกัน
และกนัโดยอาศยัทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ิน เพ่ือใช้ในการละเล่นร าวงคองก้าในเชิง
อนุรักษ์ศิลปะการแสดงมากกว่าการประกอบเป็นอาชีพ ซึ่งการรับงานแสดง 
ร าคองก้าครัง้แรกหลงัจากท่ีมีการฟืน้ฟูกลบัคืนมา คือ ท่ีโรงเรียนบ้านขามพิทยา
คม ต าบลบ้านขาม โดยนายประสิทธ์ิ ศรีเชียงสา ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้จดังาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขึน้ท่ีโรงเรียน โดยให้ชาวบ้านรวบรวมและน าเอาของ
โบราณท่ีมีมารวบรวมและก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในช่วงกลางวัน 
มีการแสดงศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินทุกประเภท ร าคองก้าจึงได้กลบัมามีชีวิตชีวา
อีกครัง้หนึ่ง และต่อมาก็ได้รับความสนใจจากทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส านักงานวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ให้การสนับสนุน
จดัตัง้เป็นกลุ่มร าวงคองก้าขึน้อย่างเป็นทางการ ในช่ือว่า “กลุ่มคณะร าวงคองก้า 
บ้านขาม” โดยท่ีมี “นางประไพร ยะหวัดง” เป็นประธานกลุ่ม (ประไพร ยะหวัดง, 
2560)  
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 เอกลักษณ์ของ “ร าวงคองก้า” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดหนองบัวล าภู 
  

1.ลักษณะการแสดง 
การแสดงร าวงคองก้าบ้านขาม เป็นการแสดงท่าร าประกอบจงัหวะของ

ดนตรี โดยการแสดงท่าร าและ ย ่าเท้าเดินตามจังหวะเสียงกลองและเพลง
ประกอบ ชายหญิงจะร าเป็นคู่ๆ  และร าวงลกัษณะเป็นวงกลม ส่วนการร่ายร า 
ท่ีเป็นจุดเด่นหรือเอกลกัษณ์ คือ ในระหว่างร าทัง้ชายและหญิงจะมีการยกัไหล่ 
และเหว่ียงสะโพก การแสดงของร าวงคองก้าบ้านขามถือเป็นการแสดงเพ่ือความ
บนัเทิงและความสนุกสนาน นิยมเล่นในเทศกาลส าคญั ระหว่างเดือนมีนาคม - 
เมษายน ซึง่เป็นชว่งวา่งเว้นจากการเก็บเก่ียว และโดยมากนิยมละเล่นกนัในเวลา
กลางคืน หรืองานสมโภช งานบญุต่างๆ  ตามฮีตสิบสองคองสิบส่ี เช่น เทศกาล
สงกรานต์ งานบญุเข้าพรรษา หรือเป็นการแสดงโชว์เพ่ือเป็นการต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมือง และหากเป็นงานศพก็จะเป็นวนัท าบญุเพ่ืออทุิศส่วนกุศลกับผู้ล่วงลับ 
สถานท่ีแสดงนัน้จะใช้ท่ีไหนก็ได้ เชน่ ลานกว้าง สนาม เวที หรือท่ีวา่งท่ีเหมาะสม
ในการละเล่น จ านวนผู้ เล่นไม่จ ากัดจ านวน อย่างน้อยผู้ แสดงต้องมีประมาณ  
3 - 5 คู ่ผู้ชมสว่นมากจะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการร้องร าท าเพลง เพราะ
มีความสนุกสนานเป็นกันเอง นอกจากนี ้ร าวงคองก้าบ้านขามยังมีลักษณะ 
โดดเด่น อยู่ท่ีการแต่งกายซึ่งมีสีสัน ส่วนบทเพลงท่ีใช้ประกอบก็จะนิยมแต่ง 
เนือ้ร้องขึน้เอง ด้านท่าร าก็เน้นการร าท่ีเป็นชายจริง หญิงแท้ (ประไพร ยะหวัดง, 
2560) 
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2.เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการแสดงของคณะร าวงคองก้าบ้านขามมีเคร่ือง

ดนตรีดงันี ้คือ กลอง 1 คู ่ฉ่ิง ฉาบ แทมบรีูน (Tambourine) กับ๊แก้บ และลกูแซ็ก 
ทัง้นี ้เน่ืองจากกลองเป็นเคร่ืองดนตรีชิน้เดียวท่ีใช้ควบคมุจงัหวะในการละเล่น 
เหตนีุผู้้ ตีกลองจงึต้องมีความช านาญในการตีกลองเป็นอย่างยิ่ง ปัจจบุนัเพ่ือเป็น
การเพิ่มความเร้าใจ และความสนกุสนานมากขึน้ จึงมีการน าเอาพิณกบัแคนมา
เป็นตวัเสริมในการละเล่น (ชเูกียรต ิบญุบู้ , 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เคร่ืองดนตรีทีใ่ช้ประกอบในการแสดง ร าวงคองก้า 
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 3. เคร่ืองแต่งกาย 

การแต่งกายในการแสดงร าวงคองก้า จะนิยมใช้การแต่งกายแบบ
อนุรักษ์วัฒนธรรมพืน้บ้านของชาวอีสาน ด้วยผ้าพืน้เมือง ผู้หญิงเป็นเสือ้แขน
กระบอกสีชมพู (สีประจ าจงัหวัดหนองบวัล าภู) หรือท่ีสีสนัสดใส ใส่ผ้าถุงลาย
มัดหม่ี ผู้ ชายจะเป็นเสือ้หม้อฮ่อม กางเกงสีด า หรือนุ่งผ้าโสร่ง ใช้ผ้าขาวม้า 
ผูกเอวสวมเคร่ืองประดับเล็กน้อยเช่น  สร้อยระย้า ต่างหูเงิน มาลัยดอกรัก  
เข็มขดัเงินเพ่ือความสวยงาม หรือบางครัง้ก็แต่งกายร่วมสมยั คือ ชายแต่งกาย
ผกูเนคไท สว่นหญิงแตง่กายสวมกระโปรง เสือ้ทรงแขนกระบอก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 เคร่ืองแต่งกายในการแสดงร าวงคองก้า 
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  ภาพที ่3 รูปแบบการแสดงร าวงคองก้าในงานพิธี 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  ภาพที ่4 รูปแบบการแสดงร าวงคองก้าในทีก่ลางแจ้ง 
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 4.บทเพลงและกระบวนท่า 

ร าวงคองก้าบ้านขาม จะมีลกัษณะและอัตลักษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่น 
อยูท่ี่การแตง่กาย และบทเพลงท่ีใช้ประกอบ ซึง่เพลงท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 

     4.1)  เพลงร าวงธรรมดา ท่าร าท่ีใช้ประกอบ คือ ท่าสอดสร้อยมาลา
แปลง  ทา่แกวง่สวิง ทา่นางอาย (ร ายัว่) 

     4.2) เพลงคองก้าท่าร าท่ีใช้ประกอบ คือ ท่ายกัไหล่ สลบักับท่าเดิน
ตามจงัหวะกลอง 

     4.3) เพลงบ้านเรือนเคียงกัน ท่าร าท่ีใช้ประกอบ คือ ท่าม้าย่อง 
(กระโดดพร้อมยกเท้าไปตามจงัหวะดนตรี) 

    4.4)  เพลงพม่าร าขวาน ท่าร าท่ีใช้ประกอบ คือ ท่าพรหมส่ีหน้า และ
ทา่ยงูฟ้อนหาง 

    4.5)  เพลงอ าลา ทา่ร าท่ีใช้ประกอบ คือทา่สอดสร้อยมาลาแปลงและ
ทา่ประกอบตามเนือ้เพลง 
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 ภาพที ่5 ท่าร าประกอบเพลงของร าวงคองก้า 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ท่าร าประกอบเพลงของร าวงคองก้า 
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 เพลงคองก้า 

เนือ้ร้องโดย  นายสวัสดิ์ ชมภูโคตร 
ท านอง  ร าวงคองก้า 

 
คองก้าอินเดอะนยั          หญิงชายออกมาร่ายร า 

โอละลา โอละลายามค ่า            คองก้าสขุเสริญเพลินฤทยั 
แตก่่อนยงัไมท่นัสมยั            มาร าวงไทยยงัไมมี่คูเ่คียง 
บญุเลีย้งเป็นอย่างไรหนอ            ทา่น ป. พิบลูย์สงคราม 
จดัการให้เป็นหวัหน้า            ฟ้อนๆ ร าท าเหมือนดัง่คองก้า 
ก้มหน้าประชมุหนุม่สาว            เปรียบเหมือนดาวมาลอยเทียมจนัทร์ 
น่ีแหละยอดสวรรค์             ซิมาร าวงไทย  แตก่่อนฟ้อนร าธรรมดา 
ตอ่มาท านองคองก้า             คองก้าอินบาบ ู(อินธน)ู  
                                                      ถ้าได้ผวัครูอยา่ลืมชู้ชาวนา 
โอละลาโอละลา              แมน่า่เบื่อได้ผวักองเชียร์อยา่ลืมชู้ร าวง 
โอละลาโอละลา             แมค่ิว้โก่งได้ผวัร าวง หรือเธอไมช่อบใจ 
ถ้าหากเธอกบัฉัน            มารักกนัยามเม่ือร าคองก้า 
 อ้าว ตาตอ่ตาพบกนั      แรกรักเธอนัน้สวยงาม 
วนันีพ่ี้อยากร าตาม           สวยงามยามเม่ือเธอยิกไหล่(ซ า้) 
อ้าว ร าเคียงคูก่นัไป อ้าว            เดนิเคียงคูก่นัไป 
จิตใจของฉนันึกรัก            แตฉ่นักลวัอกหกั 

วา่รักยงัไมแ่นน่อนเปรียบเหมือนค้อนท่ีแก้วเขาทิง้ 
 วา่รักท าไมไมจ่ริง ไมจ่ริงก็เพราะหญิงลืมชาย 
รักแล้วจะมากลบักลาย           แน่ๆ  อกชายต้องร้าวระบม 
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แตก่่อนยงัไมท่นัสมยั                   มาร าวงไทยยงัไมมี่คูเ่คียง 
บญุเลีย้งไปอย่างไรหนอ               ทา่นป. พิบลูสงคราม 
จดัการให้เป็นหวัหน้า                   ฟ้อนๆร าท าเหมือนดัง่คองก้า 
ตัง้หน้าประชมุหนุม่สาว               เปรียบเหมือนดาวนีม้าลอยเทียมจนัทร์ 
น่ีแหละยอดสวรรค์            สิมาร าวงไทย 
แตก่่อนฟ้อนร าธรรมดา            ตอ่มา ท านองคองก้า 
          คองก้าอินบาบถู้าได้ผวัครู  อยา่ลืมชู้ชาวนา 
โอละลาโอละละน่าเบื่อ             ได้ผวักองเชียร์อย่าลืมชู้ชาวนา 
โอละลาโอละลาแมค่ิว้โก่ง             ได้ผวัร าวงหรือเธอไมช่อบใจ 
ถ้าหากวา่เธอกบัฉนั             มารักกนัยามมาร าคองก้า 
อ้าวตาตอ่ตาพบกนั            แรกรักเธอนัน่สวยงาม 
วนันีพ่ี้อยากร าตาม            สวยงามยามเม่ือเธอยกัไหล(ซ า้) 
            อ้าวร าเป็นคูก่นัไป(ซ า้)     จิตใจของฉนันกึรัก 
แตฉ่นักลวัอกหกั            วา่รักจะไมแ่นน่อน  
                                                   เปรียบเหมือนคอนท่ีแก้วเขาทิง้  
วา่รักท าไมไมจ่ริงไมจ่ริงก็เพราะหญิงลืมชาย  
รักแล้วต้องมากลบักลาย แน่ๆ  อกชายต้องร้าวระบม  (จบ ) 
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 ภาพที ่6  ท่าร าประกอบเพลงของร าวงคองก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที ่7 ท่าร าประกอบเพลงของร าวงคองก้า 
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5.พัฒนาการในยุคปัจจุบัน   
ปัจจุบันกลุ่มร าวงคองก้าบ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมือง

หนองบวัล าภู ท่ีมีนางประไพร ยะหวัดง ประธานกลุ่ม ได้รับการยกย่องเป็นกลุ่ม 
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีในการสืบสานและฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญามรดกทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู นอกจากนี ้กลุ่มร าวงคองก้าบ้านขาม 
ยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เม่ือวันท่ี 19 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2559 ตลอดจนได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ ส าหรับเนือ้เพลง 
ร าวงธรรมดา เพลงคองก้า เพลงพม่าร าขวาน เพลงม้าย่อง เพลงบ้านนีฉ้ันรัก 
รวมถึงท่าร าประกอบทัง้ 5 เพลงไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 18 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (ประไพร ยะหวัดง, 2560)  

 
คุณค่าของ “ร าวงคองก้าบ้านขาม” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

1.คุณค่าในด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญ 
จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นจังหวัดท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีได้รับอิทธิพลมาจากวฒันธรรมล้านช้าง โดยเฉพาะในด้าน
วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีความเก่าแก่และสืบทอดมาช้านาน โดยเฉพาะหลัก
ปฏิบตัขิองคนในสงัคมท่ีเรียกว่า “ฮีตสิบสอง” และ “คองสิบส่ี” ท่ีถือปฏิบตัิมาแต่
โบราณกาล ขณะท่ีในด้านดนตรีพืน้บ้านท่ีมีอยู่ในสังคมพืน้บ้านของจังหวัด
หนองบัวล าภู ก็พบว่าโดยทั่วไป คือ พิณ แคน และโปงลาง แสดงออกถึง
ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความเช่ือ และนิสยัใจคอของชาวบ้าน ดนตรีชาวบ้าน
จึงสามารถเข้าถึงและครองใจชาวบ้านได้มากกว่าดนตรีประเภทอ่ืนๆ เนือ้หา
สาระ และการแสดงมีให้ทัง้ความรู้และความบนัเทิง ชาวจงัหวัดหนองบัวล าภู 
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 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการท านา หลงัเสร็จจากฤดกูาลเก็บเก่ียวชาวบ้าน
จะว่างงานจึงได้มีการพฒันากิจกรรมในชมุชนขึน้ในรูปแบบตา่งๆ ระหว่างคนรุ่น
หนุม่สาว เหตนีุ ้ร าวงคองก้าจงึเร่ิมเข้ามามีบทบาทในสงัคมพืน้บ้านหนองบวัล าภู 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนบ้านขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู ดงัท่ีได้พบ
เห็นในปัจจบุนั 

การแสดงร าวงคองก้าบ้านขาม ได้ผ่านการสัง่สม สืบสาน และถ่ายทอด
ตอ่ๆ กนัมา จนกลายเป็นภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ซึ่งในการละเล่นร าวงคองก้า 
บ้านขามได้สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และ 
ภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างมากมาย  นับตัง้แต่การรวมกลุ่มของผู้ ละเล่น  
การหาวสัดอุปุกรณ์  การคิดท่าร่ายร า  บทเพลงร าวงคองก้า  ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วน
แล้วแต่ใช้ภูมิปัญญาเป็นองค์ประกอบทัง้สิน้ การละเล่นร าวงคองก้า  จะท า
การละเล่นไปพร้อมๆ  กับงานประจ า เช่น การท าไร่นา กลุ่มร าวงคองก้า และ 
จะใช้เวลาว่างเท่าท่ีจะนดัหมายกนัได้ในการฝึกซ้อม ทัง้นีก็้เพ่ือให้มีความคุ้นเคย
และให้มีความช านาญ ท่ีส าคัญในปัจจุบันนี ้การละเล่นร าวงคองก้าถือเป็น
กิจกรรมส าคัญอย่างหนึ่งท่ี มีบทบาทในการสร้างความผูกผันและเป็น 
ตัวเช่ือมโยงกันระหว่างชาวบ้านในชุมชนบ้านขาม ทัง้ท่ีเป็นผู้ แสดงและผู้ ชม  
เหตุนีจ้ึงอาจกล่าวได้ว่า “ร าวงคองก้า” คือการละเล่นส าคัญท่ีเหมาะสมแก่ 
การเป็นหนึง่ในมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของจงัหวดัหนองบวัล าภ ู   

 
2.บทบาทของชุมชนบ้านขามต่อร าวงคองก้าในการท าให้เป็น

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
หลงัจากร าวงคองก้าบ้านขาม ได้ยบุตวัลงไปเม่ือปี พ.ศ.2504 กระทัง่ถึง

ปี พ.ศ.2536 นายสวสัดิ์ ชมพูโคตร และเพ่ือนๆ ได้ฟืน้ฟูอนุรักษ์ขึน้มาใหม่ และ



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

114 

เป็นการรวมกลุ่มในกลุ่มเฉพาะชาวบ้านขาม มีการรวมคนอายุรุ่นราวคราว
เดียวกนัหลงัจากท่ีเสร็จจากฤดกูาลท านา ซึง่สว่นใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มเพ่ือนสนิท
หรือญาติพ่ีน้องมาท าการรือ้ฟืน้และฝึกซ้อม เหตนีุ ้ในยคุแรกเร่ิมของการรือ้ฟื้น
ร าวงคองก้าบ้านขามสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งการท่ีพวกเขา 
มีทุนเดิมท่ีดีอยู่แล้ว คือ เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสูงอยู่ในชุมชนบ้านขามมาก่อน 
เม่ือพวกเขาหันมาจับงานด้านวัฒนธรรม จึงมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึน้ว่า 
พวกเขาท ากิจกรรมดงักล่าวนีด้้วยจิตอาสาจริงๆ  ไม่ใช่เพ่ือผลประโยชน์ทาง
การค้าหรือธุรกิจ    

 กลุ่มร าวงคองก้าบ้านขาม ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มบุคคล 
ท่ีต้องการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงร าวงคองก้า ซึ่งครัง้หนึ่งได้ เคย
เลือนหายไปจากจงัหวดัหนองบวัล าภู พวกเขาอยากจะให้การละเล่นดงักล่าวนี ้
กลบัมามีชีวิตชีวาและฟืน้ความทรงจ าอีกครัง้หนึ่ง ในช่วงท่ีกลุ่มคณะยงัมีชีวิต
และลมหายใจอยู่ในปัจจบุนั พวกเขาจงึหวงัท่ีจะให้มีการศกึษาและสืบทอดไว้ให้
ลูกหลานและกลุ่มคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาในศิลปะการแสดง 
ดงักล่าวนี ้และอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นผลพลอยได้จากการถูกว่าจ้างและน าไป
แสดง ซึง่ในเจตนารมณ์จริงๆ แล้ว กลุม่คณะร าวงคองก้าบ้านขามเป็นกลุม่บุคคล
ท่ีค่อนข้างมีฐานะและมีอันจะกิน จึงไม่เดือดร้อนเร่ืองเงินและไม่ถือว่า 
การรวมกลุ่มคณะร าวงคองก้าขึน้มาเพ่ือรับจ้างและหาเงิน ปัจจบุนัร าวงคองก้า
ได้กลับมาเป็นท่ีนิยมอีกครัง้  หลังได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชน 
บ้านขามทกุเพศทกุวยั โดยท่ีมีผู้ให้ความสนใจสมคัรเป็นสมาชิกกลุม่อยา่งจริงจงั  
มากถึง 130 คน ซึ่งมาทัง้จากโรงเรียนผู้สงูอายุต าบลบ้านขาม และประชาชนใน
บ้านขาม ทัง้นี ้ก็เพราะทกุเพศทกุวยัสามารถร่วมการแสดงร าวงคองก้าได้ทัง้หมด  
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 ผู้สนใจอีกกลุ่มหนึ่ง คือ เยาวชนท่ีเป็นนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้าน 
ขามธาต ุ และโรงเรียนวงัน า้ขาวชนูปถมัภ์ ท่ีตา่งก็ให้ความสนใจและมีความสุข
กับศิลปะการแสดงร าวงคองก้า นบัเป็นการแสดงและการละเล่นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งท่ีช่วยสร้างเสริมให้ชาวบ้านได้ออกก าลังกาย มีการสันทนาการ มีการ
แลกเปล่ียนพูดคุยกัน จึงเป็นเกาะป้องกันยาเสพติดได้เป็นอย่างดี ท าให้กลุ่ม
คณะทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ต่างก็มีความสุขกับกิจกรรม จึงเป็นการเฝ้าระวังทาง
สงัคมและชว่ยทางราชการได้อีกช่องทางหนึง่ เพราะเดก็และเยาวชนจะได้ใช้เวลา
ว่างมาท ากิจกรรมและร่วมฝึกร าวงคองก้า ซึ่งเป็นการสืบทอดศิลปะการแสดงได้
เป็นอยา่งดี (ไสว ดาราชทบั, 2560)   

   
มาตรการในการสืบสานและถ่ายทอด “ร าวงคองก้าบ้านขาม” ในฐานะ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

ร าวงคองก้าบ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู จงัหวดั
หนองบวัล าภ ูได้มีการละเลน่ เพ่ืออนรัุกษ์และสง่เสริมให้เป็นศลิปะการแสดงของ
จงัหวดัหนองบวัล าภูมายาวนาน โดยท่ีผ่านมาร าวงคองก้าได้รับความสนใจจาก
กลุ่มชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ทัง้ในและนอกจงัหวัดหนองบวัล าภู จนกระทั่งมี
การจดัตัง้เป็นกลุ่มร าวงคองก้าในสถานศกึษาตา่งๆ ภายในจงัหวดัหนองบวัล าภู 
เช่น  กลุ่มร าวงคองก้าบ้านนาดี อ าเภอศรีบุญเรือง กลุ่มร าวงคองก้าเยาวชน
โรงเรียนสุดา อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  กลุ่มร าวงคองก้าบ้านโคกกุง ต าบล 
บ้านขาม  กลุ่มร าวงคองก้าบ้านวังทอง อ าเภอนาวัง นอกจากนี ้ยังได้มีการ
เผยแพร่ไปยงัจงัหวดัใกล้เคียง เช่น อดุรธานี หนองคาย เลย ประการส าคญั คือ 
มีการบรรจุร าวงคองก้าเข้าเป็นหลกัสูตรท้องถ่ิน ในสถานศึกษาในพืน้ท่ีจังหวัด
หนองบวัล าภอีูกด้วย (กระทรวงวฒันธรรม, 2560)  
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ส าหรับหนว่ยงานและสถานศกึษาท่ีได้เชิญวิทยากรจากกลุม่ร าวงคองก้า 
บ้านขามไปช่วยแนะน าและฝึกฝนเก่ียวกบัการละเลน่ร าวงคองก้า ได้แก่  

1) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชธานี จงัหวดัอดุรธานี เป็นต้น 

2) จากสถาบันการศึกษาทัง้ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ หนองบวัล าภ ู ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกุดดินจ่ี อ าเภอ 
นากลาง โรงเรียนบ้านนามะเฟือง  โรงเรียนขามธาต ุ เป็นต้น  

3) จากกลุ่มโรงเรียนผู้สงูอายใุนแตล่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ 
ชมรมผู้สงูอายจุงัหวดัชยัภูมิ   ชมรมผู้สงูอายตุ าบลหนองแก  อ าเภอศรีบญุเรือง 
กลุ่มผู้ สูงอายุบ้านบุญทัน  อ าเภอสุวรรณคูหา  ชมรมผู้สูงอายุบ้านยางหลวง 
ต าบลกุดจิก  โรงเรียนผู้ สูงอายุต าบลนาค าไฮ  กลุ่มคองก้าสามวัย  ต าบล 
นามะเฟือง   ชมรมผู้สงูอายตุ าบลป่าไม้งาม  อ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ูเป็นต้น 

 4) จากกลุ่มผู้สนใจอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ รักในวฒันธรรมจากประเทศจีน 
กลุม่ TO BE Number One  บ้านโคกล่าม  อ าเภอศรีบญุเรือง เป็นต้น  

 
ทัง้นี ้คณะวิทยากรหลักในการฝึกสอนและถ่ายทอดการละเล่นร าวง

คองก้า ได้แก่ นางประไพร ยะหวัดง ประธานกลุ่มร าวงคองก้าบ้านขาม  ต าบล
บ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู นายชูเกียรติ บุญบู้  นายไสว ดาราชทับ   
นายหนเูตียง บวันาค  นางบญุเพ็ง ค าโนนคอบ  นางสภุาพ โยธาฤทธ์ิ  นางทองเวนิ 
ไชยอาจ นายสงวน ยะหวัดง  
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 ข้อเสนอแนะ 

“ร าวงคองก้า” โดยกลุม่ร าวงคองก้าบ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมือง
หนองบวัล าภ ูจงัหวดัหนองบวัล าภ ูได้รับการยอมรับและรู้จกักนัเป็นท่ีแพร่หลาย
ทัง้ในจังหวัดหนองบัวล าภูและในต่างจังหวัด ด้วยเหตุท่ีเป็นร าวงซึ่งมีความ
แปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนใคร ท่ีส าคญัได้การส่งเสริม
และสนับสนุนให้เป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด
หนองบวัล าภู อย่างไรก็ดี ปัญหาและอปุสรรคเก่ียวกับการสืบสานและถ่ายทอด
ภูมิปัญหาดงักล่าวนีย้งัคงมีอยู่ นัน่คือ การขาดแคลนบุคลากรในการถ่ายทอด
การร าวงคองก้า เน่ืองจาก โดยทัว่ไปแล้วการถ่ายทอดความรู้เร่ืองร าวงคองก้า 
มกัอยู่ในลกัษณะบคุคลสู่บคุคล ซึ่งต้องอาศยับคุคลท่ีความเช่ียวชาญและความ
แมน่ย าทัง้ในเนือ้เพลง การเล่นดนตรี และทา่ร า ซึง่หากสามารถพฒันาและสร้าง
บคุลากรกลุ่มดงักล่าวนีเ้พิ่มได้มากขึน้ จะช่วยสร้างความเป็นเอกภาพและความ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทัง้ในส่วนของเนือ้เพลง การเล่นดนตรี และท่าร า อนัจะ
ชว่ยให้การถ่ายทอดและสืบสานร าวงคองก้าเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง  
 
สรุป 

“ร าวงคองก้า” คือ การละเล่นหรือศิลปะการแสดงพืน้บ้านท่ีมีความ
เป็นมายาวนาน ซึง่ครัง้หนึง่เคยเลือนหายไปจากสงัคมและชมุชนบ้านขาม ก่อนท่ี
จะถูกรือ้ฟื้นและอนุรักษ์กลับขึ น้มาอีกครัง้ โดยผู้ เฒ่าผู้ แก่ ท่ี เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการละเล่นดงักล่าวนี ้(โดยเฉพาะผู้ ท่ีเคยเป็นสมาชิกของร าวง
คองก้าบ้านขามมาก่อน) กระทัง่ปัจจบุนัร าวงคองก้าได้กลบัมามีชีวิตอีกครัง้หนึ่ง 
ในฐานะมรดกภูมิปัญญาท่ีส าคญัของจงัหวดัหนองบวัล าภู โดยมีหน่วยงานและ



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

118 

สถานศึกษามากมายหลายแห่งได้ให้ความสนใจ ท่ีจะเรียนรู้ฝึกฝนการละเล่น 
ร าวงคองก้า  

ปัจจบุนั “ร าวงคองก้า” กลายเป็นหนึง่ในมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม
ท่ีส าคญัของจงัหวดัหนองบวัล าภ ูและมรดกภมูิปัญญาดงักล่าวนี ้สามารถน ามา
บรูณาการเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านต่างๆ ตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
เช่น ความต้องการทางด้านปัจจัยท่ีได้รับจากการรับจ้างงาน หรือแม้แต่
การละเล่นและการแสดงเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ เหตุนี ้
การละเล่นร าวงคองก้าบ้านขามจึงถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสร้างโดย
ชาวบ้าน และเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีสมควรได้รับการยกย่องและ
สืบทอดอย่างถกูต้องเหมาะสมตอ่ไป 
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