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รำวงคองก้ำ ตำบลบ้ำนขำม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู

Conga Dance of Ban Kham Sub-District in Muang Nongbua Lamphu District,
Nongbua Lamphu Province
มนูศักดิ์ เรืองเดช1 / Manusak Rueangdech

บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาประวัติความเป็ นมาของร าวง
คองก้ า ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ในด้ านองค์ประกอบ
เพลง ท านอง การแต่งกาย ดนตรี ท่าร าที่ ใช้ ประกอบการแสดง และศึกษา
มาตรการที่ใช้ ส่งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของราวงคองก้ า
ผลการศึกษาพบว่า การแสดงราวงคองก้ าบ้ านขาม ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมือง
หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ รั บการส่ ง เสริ ม และสนับสนุ น ให้ มี
การละเล่ นเพื่ อเป็ นการอนุ รั กษ์ ฟื้นฟู เ พื่ อเป็ นศิ ลปะการแสดงของจัง หวั ด
หนองบัวลาภู โดยมี การแสดงทัง้ ในและนอกชุมชน จนได้ รับความสนใจจาก
ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ทัง้ ในและนอกจังหวัดหนองบัวล าภู เช่น กลุ่มราวง
คองก้ าบ้ านนาดี อาเภอศรี บญ
ุ เรื อง กลุม่ ราวงคองก้ าเยาวชนโรงเรี ยนสุดา อาเภอ
เมื องหนองบัวล าภู กลุ่มราวงคองก้ าบ้ านโคกกุง ตาบลบ้ านขาม กลุ่มร าวง
คองก้ าบ้ านวังทอง อาเภอนาวัง ปั จจุบนั ราวงคองก้ าบ้ านขามได้ รับความนิ ยม
เป็ นที่สนใจในการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษาด้ วยการนาเข้ าเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่น ใน
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สถานศึกษาพืน้ ที่จังหวัดหนองบัวลาภู อีกทัง้ ยังได้ มีการเผยแพร่ ไปยังจังหวัด
ใกล้ เคียง เช่น อุดรธานี หนองคาย และเลย
คาสาคัญ: ราวงคองก้ า บ้ านขาม หนองบัวลาภู
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
บทนา
“ร าวงคองก้ า” คื อ การละเล่นและการแสดงที่ มี พัฒนาการมาจาก
“ราโทน” ซึง่ เป็ นการละเล่นพื ้นบ้ านดังเดิ
้ มในแถบจังหวัดนครราชสีมา โดยในบาง
เพลงของราวงคองก้ ามีการนาลีลาการเต้ นของต่างชาติมาผสมผสานทาให้ มี
เพลงจังหวะใหม่ๆ เกิดขึ ้น เช่น จังหวะคองก้ า หรื อ การส่ายแบบระบาฮาวายที่
ชายหญิงจับกันเป็ นคูแ่ ล้ วร่ายราตามจังหวะเสียงกลองและเพลงประกอบ จึงทา
ให้ มีการร่ายราที่เป็ นเอกลักษณ์ คือ การยักไหล่และการเหวี่ยงสะโพกทังชายและ
้
หญิง ซึ่งราวงคองก้ านีไ้ ด้ รับความนิยมมาตังแต่
้ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
โดยนิยมเล่นแพร่ หลายในหลายพื น้ ที่ ของภาคอี สาน เช่น บ้ านโนนบุรี อาเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้ านโพนงาม อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
บ้ านหัวนา ตาบลนานวน อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
นอกจากการละเล่นราวงคองก้ าจะพบได้ ในจังหวัดกาฬสินธุ์และสุรินทร์
ดังกล่าวมาแล้ ว ผู้เขียนพบว่า ที่ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ก็ เป็ นพื น้ ที่ ที่มี การละเล่นราวงคองก้ ามายาวนานด้ วย
เช่นกัน โดยพบเห็ นละเล่นเช่นว่านี ไ้ ด้ ที่ บ้ านขาม บ้ านห้ วยโจด อาเภอเมื อง
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หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู บ้ านหนองบัวเงิน อาเภอโนนสัง และบ้ าน
นาสมหวัง อาเภอนาวัง ฯลฯ ซึ่งนิยมเล่นกันในเทศกาลที่ส าคัญๆ ในระหว่าง
เดือนมีนาคม - เมษายน อันเป็ นช่วงที่ว่างเว้ นจากการเก็บเกี่ยว และนิยมเล่นใน
เวลากลางคื นหรื อเพื่ อสมโภชในงานบุญต่างๆ ซึ่งในแต่ละพื น้ ที่ จะมี ความ
แตกต่างออกไปในเรื่ องการเรี ยกชื่อเช่น ราวงคองก้ า ราวงกองก้ า ราวงย้ อนยุค
โดยที่เนือ้ เพลงและการแต่งกายของผู้ละเล่นราวงคองก้ าในแต่ละพืน้ ที่ถือเป็ น
เครื่ องสะท้ อนชีวิตความเป็ นอยู่ของกลุ่มคน สังคม และชุมชนนันๆ
้ ได้ ในอีกทาง
หนึง่
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาของราวงคองก้ า ในด้ านองค์ประกอบ
เพลง ทานอง การแต่งกาย ดนตรี ท่าราที่ใช้ ประกอบการแสดง
2.เพื่อศึกษามาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของราวงคองก้ าตาบลบ้ านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ราโทน: รากเหง้ าของ “ราวง” และ “ราวงคองก้ า”
ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ.2482 - 2488) ที่กองทัพญี่ปนุ่
ยกกองทัพเข้ ารุกรานและยึดครองประเทศต่างๆ ในเอเชียซึ่งก็รวมถึงประเทศไทย
นัน้ ไทยได้ ตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้ าคายไม่ออกจึงจาต้ องยอมให้ ญี่ ปุ่ นตัง้
ฐานทัพในประเทศพร้ อมๆ กับที่ร่วมมือกับญี่ปนในการสู
ุ่
้ รบกับฝ่ ายสัมพันธมิตร
อาจกล่าวได้ ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวสังคมไทยเต็มไปด้ วยความสับสนอลหม่าน
และอยู่ในยุคข้ าวยากหมากแพง เพราะอยู่ในสภาวะสงคราม และเพื่อเป็ นการ
บ ารุ งขวัญก าลังใจแก่ ประชาชนคนไทย จอมพล ป. พิ บูลสงคราม ซึ่ งเป็ น
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นายกรัฐมนตรี ในขณะนันจึ
้ งมีแนวคิดในการนา “ราโทน” มากาหนดให้ เป็ นหนึ่ง
ในการละเล่นของคนในชาติ เพื่อคลายความตรึงเครี ยดและคลายความวิตกกังวล
ต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่อยูใ่ นช่วงไม่แน่นอน
เมื่อมีการกาหนดออกมาเป็ นนโยบายแล้ ว จึงมีการทาเป็ นแบบแผน
ขึ ้นมา โดยนายธนิต อยู่โพธิ์ อธิ บดีกรมศิลปากรในสมัยนัน้ ได้ เขียนไว้ ในคานา
หนังสือ “ราวง” กรมศิลปากร สรุ ปความได้ ว่า ชาวบ้ านในพระนครและธนบุรี
พากันนิยมเล่น “ราโทน” กันอยูท่ วั่ ไป เพียงแต่เป็ นการราแบบชาวบ้ านแบบสนุกๆ
ทางการจึงได้ มอบหมายให้ กรมศิลปากรพิจารณาปรับปรุ งการเล่นราโทนในปี
พ.ศ.2487 โดยนาเอาแบบฉบับของนาฏศิลป์ ไทยมาทาให้ งดงามและมีแบบแผน
ยิ่งขึ ้น เช่น สอดสร้ อยมาลา ชักแป้งผลัดหน้ า เป็ นต้ น โดยให้ ถือเอาท่าเหล่านี ้เป็ น
“แม่ท่า” โดยที่ผ้ ูราสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้ ตามถนัด พร้ อมกับเปลี่ ยนชื่ อ
เรี ยกใหม่ว่า “ราวง” เพราะผู้รามักราเคลื่อนไปรอบๆ เป็ นวงกลม ซึ่งต่อมาก็คือ
“ราวง” มาตรฐานดังที่ร้ ูจกั กันในปั จจุบนั
หากกล่าวถึงความเป็ นมาของ “ราโทน” จากการศึกษาผู้เขี ยนพบว่า
“ราโทน” นิยมละเล่นกันอย่างแพร่ หลายในระหว่างปี พ.ศ.2484 - 2488 ทัง้ ใน
พระนคร ธนบุรี และในต่างจังหวัด โดยที่การละเล่นราโทนนี ้มีลกั ษณะคล้ ายคลึง
กับการเล่นราวงในปั จจุบนั มากจนแทบจะแยกไม่ออก เพียงแต่ในอดีตมักเรี ยก
กันว่า “ราโทน” เพราะใช้ “โทน” เป็ นเครื่ องดนตรี หลักในการตีให้ จงั หวะ ผู้เล่น
ชายหญิงก็จะช่วยกันราเป็ นคู่ๆ ไปตามจังหวะเพลง ช่วยกันร้ องช่วยกันราเดิน
เป็ นวงกลม คนที่ไม่ได้ ราก็ช่วยปรบมื อให้ จงั หวะ และเหตุที่คนในสมัยนัน้ นิยม
เล่น “ราโทน” เพราะเล่นง่ายและเล่นได้ ทวั่ ถึงทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะแล้ วเป็ น
การเล่นที่สนุกสนานรื่ นเริ ง สามารถช่วยแก้ เครี ยดหรื อคลายความเหงาในยาม
ค่ าคื น อี กทัง้ ถื อเป็ นการละเล่ นเพื่ อเป็ นเครื่ องปลอบขวั ญกั นและกั น ใน
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ยามสงคราม ดังจะเห็นได้ จากเพลงราโทน บางเพลงที่สะท้ อนสภาพบ้ านเมืองใน
ขณะนัน้
เดิมที “ราโทน” คือการเล่นพื น้ บ้ านในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อแถบ
จังหวัดนครราชสีมา โดยที่มีวิธีการเล่นง่ายๆ ผู้เล่นจะมาล้ อมวงกันปรบมือให้
จังหวะ มีผ้ คู อยตีหน้ าทับโทนเสียงโทนเร้ าใจ ให้ หญิงและชายที่มาร่วมสนุกจับคู่
ร่ายราไปรอบๆ วง ตามจังหวะของโทนอย่างสนุกสนาน ซึง่ ในยุคแรกนัน้ “ราโทน”
ยังไม่มีเนื ้อร้ องเป็ นเพียงการร่ ายราไปรอบๆ วง ตามจังหวะโทนเท่านัน้ ต่อมามี
การนา “ราโทน” ไปเล่นแพร่ หลาย ทังในพระนคร
้
ธนบุรี และจังหวัดต่างๆ ของ
ภาคกลาง กระทัง่ มีผ้ คู ิดปรับปรุงการ “ราโทน” ใหม่ โดยแต่งเนื ้อร้ องและทานอง
เพลงให้ กับจังหวะหน้ าทับโทนซึ่งตีในจังหวะ “ป๊ ะโท่นป๊ ะโท่นป๊ ะโท่นโท่น” หรื อ
“ป๊ ะโท่ นโท่ นป๊ ะโท่ นโท่ น ” ในการเล่ นอาจใช้ โทนใบเดี ยวหรื อหลายใบก็ ไ ด้
ยิ่งหลายใบเวลาตีจะดังเร้ าใจยิ่งขึ ้น ส่วนท่าราก็คดิ ท่าง่ายๆ ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อ
เพลงไม่มีทา่ ราที่แน่นอนตายตัว กล่าวคือราตามๆ ไป ใครมีลกู เล่นก็ดดั แปลงได้
ตามความสนุกสนาน
การ “ราโทน” จะราเป็ นคูช่ ายหญิงโดยเดินเวียนกันเป็ นวง ร้ องไปด้ วยรา
ไปด้ วยใครเหนื่อยก็กลับเข้ ามาพักเหนื่อยข้ างๆ วง เพลงใดร้ องได้ ก็โค้ งคู่ออกไป
ร้ องไปรากันต่อ ใครขึ ้นเพลงอะไรก็ร้องรับตามกันไปจนกว่าจะเลิกรากันไปเอง
จะเลิกเล่นเมื่อไรก็แล้ วแต่ความพอใจของสมาชิกที่มาร่ วมราโทน คนนิยมเล่นรา
โทนเพราะสนุก ได้ มาพบปะสังสรรค์กนั ในหมูช่ ายหญิง ได้ ทงร้ั ้ องทังร้ า ส่วนใหญ่
คนที่ นิยมเล่นร าโทนมักเป็ นวัยรุ่ นหนุ่มสาว ส่วนคนสูงอายุมักจะเป็ นผู้ค อย
สนับสนุนลูกหลานให้ เล่นราโทนกันมากกว่า แต่ถ้าคูไ่ หนอยากร่ วมเล่นด้ วยก็ไม่
มีใครขัดข้ อง เด็กๆ ที่ยงั เล็กๆ ก็ไปดูผ้ ใู หญ่ที่โตกว่าเล่นกัน ช่วยร้ องช่วยปรบมือ
ให้ จงั หวะตามไปด้ วยก็สนุกสนานไม่แพ้ คนรา การเล่นราโทนในแถบจังหวัดต่างๆ
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ในภาคกลาง เช่น สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา จะเล่นกันง่ายๆ ไม่มี
พิธีรีตองอะไรมาก นิยมเล่นตอนหัวค่าไปจนดึกดื่นในหมู่บ้านหนึ่งๆ อาจจัดรา
โทนได้ หลายบ้ าน ใครจะไปเลือกเล่นกับบ้ านใดก็ตามแต่ความพอใจหรื อความ
สนใจ ว่าสาวที่หมายปองอยู่ที่ไหน บ้ านไหน มีลกู สาวสวยๆ หลายคน ก็มกั จะมี
หนุ่มๆ มาร่วมเล่นราโทนกันมากหน่อย พอตกค่ากินข้ าวกินปลา อาบน ้า อาบท่า
เสร็จแล้ วก็แต่งตัวไปเล่นราโทน เสียงโทนดังมาจากบ้ านใดก็เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่าเป็ น
แหล่งนัดพบ หนุ่มบางคนลงทุนเดินข้ ามนาไปไกลๆ ไปหาราโทนเล่นกัน บางคน
ก็ลงเรื อข้ ามคุ้งข้ ามคลองไปร่วมวงราโทน ด้ วยความสมัครใจ
ต่อไปนี ้คือตัวอย่างของเพลงที่มีเนือ้ หาในการเชิญชวนให้ ผ้ ูอื่นมาร่ วม
เล่นราวง (ราโทน) ในชื่อเพลง “ใครรักใครโค้ งใคร เชิญเถิดเชิญมาราวง” หรื อ
“เพลงราวงกันให้ เพลิดเพลิน”
“...ใครรักใครโค้ งใคร
ใครรักใครโค้ งใคร
ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจ
รักคนไหนโค้ งออกไปรา
เชิญเถิดเชิญมาราวง
ขอเชิญโฉมยงมาสูว่ งรา
อย่าเอียงอย่าอายอย่าหน่ายอย่าแหนง อย่าคิดระแวงให้ ฉนั ได้ ช ้า
คนสวยขอเชิญมารา (ซ ้า) อย่าลืมน ้าคาที่ฉันพร่ าอ้ อนวอน
ราวงกันให้ เพลิดเพลิน
มาร้ องเพลงเดินกันให้ เพลินใจ
คูใ่ ครมารากันไป
ฟ้อนราแบบไทยชาติไทยวัฒนา
โอ้ บปุ ผางามเมือง
จะเด่นรุ่งเรื องในการราวง
วัฒนธรรมของไทยเรามี ร้ อยวันพันปี มีแต่ความมัน่ คง
หญิงราไม่สวยชายช่วยเสริมส่ง มาเล่นราวงโค้ งอย่างน่าดู...”
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ต่อมาเมื่อสงครามสงบ คณะราวงต่างๆ จึงหันมายึดการละเล่นราวง
เป็ นอาชีพ และมีการรับจ้ างแสดงตามงานต่างๆ โดยเฉพาะในงานวัด เป็ นการ
ราวงแบบจากัดเวลารา ใช้ เสียงนกหวีดเป่ าเป็ นสัญญาณหมดเวลา ใครจะรา
ก็ต้องไปซื ้อบัตรเลือกนางรามาเป็ นคูร่ า ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ได้ รับความนิยมพอสมควร
ในช่วงเวลาหนึ่ง เหตุนี ้ ราวงจึงมิใช่ศิลปะพื ้นบ้ านแบบ “ราโทน” ดังเดิ
้ มอีกต่อไป
(สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู, 2548: 50)
ประวัตคิ วามเป็ นมาของ “ราวงคองก้ า” บ้ านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
ในอดีตหลังเสร็ จสิ ้นจากการเก็บเกี่ยวข้ าวในนา เป็ นวัฒนธรรมประเพณี
ของชาวอีสานในเกื อบทุกพืน้ ที่ ที่จะมีการทาบุญขวัญข้ าว หรื อ “บุญคูนลาน”
เพื่อเป็ นการทาบุญกุศลและนัยหนึ่งเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ของการสิน้ สุดฤดูกาล
เก็ บเกี่ ยวของปี นี แ้ ล้ ว ซึ่ ง ความเป็ นมาของร าวงคองก้ าบ้ า นขาม จัง หวั ด
หนองบัวลาภู ก็มีจุดเริ่ มต้ นมาจากประเพณี ดังกล่าวนี ้ เมื่อนายจันทร์ ขันติโก
และนายสมศรี พันธ์ ก่า ชาวบ้ านบ้ านขามได้ ชกั ชวนกันไปว่าจ้ างคณะราวงที่มี
นายบัวผัน สมานฉันท์ เป็ นหัวหน้ า ที่บ้านห้ วยยาง ในจังหวัดขอนแก่น เมื่อปี
พ.ศ.2491 เพื่อทาการแสดงในงานบุญคูนลานของนายจันทร์
เมื่ อนายจันทร์ และนายสมศรี สามารถเจรจาตกลงในรายละเอี ยด
เกี่ยวกับการแสดงกับคณะราวงได้ แล้ ว (โดยว่าจ้ างกันไป 10 คน แยกเป็ นชาย
3 คน และหญิ ง 7 คน ค่าจ้ างคนละ 10 บาท) ทางหัวหน้ าคณะก็ ไห้ คณะราวง
แสดงให้ ผ้ วู ่าจ้ างดูก่อนเพื่อสร้ างความประทับใจกันและกัน ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างและ
คณะราวงได้ ออกเดินทางมุ่งสู่บ้านขามพร้ อมกัน และหลังถึงบ้ านขามเจ้ าภาพได้
ให้ คณะราวงได้ นอนพักหนึ่งคืน เพื่อให้ หายเหนื่อยล้ าจากการเดินทางและให้
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พร้ อมสาหรับการแสดง ส่วนลูกหลานและเพื่อนบ้ านของนายจันทร์ ก็ได้ ใช้ ปาก
เปล่าในการประชาสัมพันธ์ และเชิ ญชวนให้ ผ้ ูคนที่ อยู่อาศัยในบ้ านขามมาดู
การแสดงราวง ซึ่งก็ได้ รับความสนใจจากคนในหมู่บ้านเป็ นอย่างมาก มีทงที
ั ้ ่เป็ น
คนหนุ่มคนสาว ลูกเล็กเด็กแดง และคนเฒ่าคนแก่ ต่างก็พากันตรงไปที่นาของ
นายจันทร์ เพื่อดูการแสดงราวง เพราะชาวบ้ านแถบนี ้ไม่เคยพบเห็นการแสดงมา
ก่อน ในสมัยนันนายจั
้
นทร์ นับว่ามีชื่อเสียงในบ้ านขามมาก เพราะสามารถเก็ บ
เกี่ยวข้ าวได้ กองใหญ่มาก จนชาวบ้ านขามเรี ยกขานกันว่า “เป็ นนาข้ าวพัน” คือ
เป็ นนาที่ทาข้ าวได้ ข้าวมากนั่นเอง ด้ านชาวบ้ านก็จะพากันจัดเตรี ยมข้ าวปลา
อาหารเพื่อถวายพระและต้ อนรับแขกที่มาร่วมงาน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคนในหมู่บ้าน
ในงานมี การต ามะละกอ การบีบขนมจี น และการท าน า้ ยาขนมจี นจากปลา
ที่จบั ได้ ในนา เพื่อเลี ้ยงผู้มาเยือน ซึง่ หลังจากที่เสร็ จสิ ้นกิจกรรมต่างๆ ในภาคเช้ า
แล้ ว ก็จะถึงเวลาแสดงนัน่ คือเวลา 1 ทุม่
ในระหว่างที่รอผู้คนมาชมการแสดง คณะราวงก็จะช่วยกันจัดเตรี ยม
อุปกรณ์และเครื่ องดนตรี ซึ่งประกอบไปด้ วย กลองหนัง แลนหมากแซะ ตูมกา
รวมทังเตรี
้ ยมสถานที่และกระบองใต้ กับตะเกี ยงเจ้ าพายุสาหรับให้ ความสว่าง
เมื่อถึงเวลาหญิ งสาวทัง้ 7 ก็จะแต่งหน้ าทาปากและแต่งตัวสวยงาม เพื่อที่จะ
ดึงดูดให้ ชายหนุ่มและผู้ที่มาร่ วมงานไปซื อ้ บัตรและมาโค้ งเพื่ อราวงกัน โดยที่
นายจันทร์ ได้ ขายบัตรๆ ละ 1 สลึง และจะราวงเป็ นรอบๆ ไป จนกว่าจะได้ ยิน
เสียงนกหวีดเป็ นสัญญาณ โดยที่มีผ้ ชู ายทัง้ 3 คนในคณะราวงเป็ นคนเป่ าและ
กาหนดเวลาในแต่ละรอบ ซึ่งหลังจากการแสดงเสร็ จสิน้ แล้ ว เมื่อหักค่าใช้ จ่าย
แล้ วนายจันทร์ และคณะได้ ก าไรจากการขายบัตรเป็ นเงิ น มากถึ ง 60 บาท
(สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู, 2558: 53)
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หลังจากที่ “ราวงคองก้ า” ได้ เข้ ามาแสดงที่ บ้านขามเป็ นครัง้ แรกในปี
พ.ศ.2491 ด้ วยการว่าจ้ างจากนายจันทร์ และนายสมศรี นัน้ ต่อมานายหนูจนั ทร์
สมานฉันท์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสมาชิกของคณะราวงไม่ได้ เดินทางกลับไปบ้ านยาง
ที่ ขอนแก่ นพร้ อมกั บคณะร าวง โดยเขายัง คงอยู่ที่ บ้ านขามต่ อไปด้ ว ยการ
อยู่อาศัยกับพี่ชายและพี่สะใภ้ คือ นายบัวผัน สมานฉันท์ และนางขันโท สาฆะ
และในระหว่างนี ้เองที่นายหนูจันทร์ ได้ ชกั ชวนคนในบ้ านขามให้ มาร่ วมฝึ กซ้ อม
การราวงคองก้ ากัน และพวกเขาได้ ละเล่นกันในช่วงที่ ว่างเว้ นจากการท านา
โดยเฉพาะในช่วงเดือนมี นาคม – เมษายน กระทั่ง ชาวบ้ านบ้ านขามได้ ก่อตัง้
คณะราวงคองก้ าเป็ นของตนเองขึน้ มาในปี พ.ศ.2494 โดยที่มีหัวเรื อใหญ่ของ
คณะคือ นายหนูจันทร์ สมานฉันท์ นายเสี ย้ ม พันธ์ กล่ า นายบัวศรี พาภักดี
นายทองสมุทร พลบูรณ์ นายชอุ่ม โยธาฤทธิ์ นายบุญโฮม สุวรรณ นายสงกา
ธรรมติโก และนายบุญ พันธ์กล่า ส่วนนางราก็เป็ นหญิงสาววัยรุ่นประมาณ 5 - 7
คน จากบ้ านโนนคูณ และบ้ านโคกกุง โดยที่นดั หมายมาฝึ กซ้ อมที่บ้านขาม และ
มีเพลงที่ใช้ ร้องและจังหวะที่ใช้ รา คือ “ราฮาวายพม่าราขวาน” และ “ธรรมดา
ราคองก้ าลาลาว” (ราเซิ ้ง) ฯลฯ เมื่อรวมกลุ่มและได้ ฝึกซ้ อมกันจนเป็ นที่แน่ใจใน
ฝี มือการร้ องราแล้ ว ทางคณะจึงได้ ประชาสัมพันธ์ และเริ่ มรับงาน ซึ่งปรากฏว่า
ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี กล่าวคือ พวกเขาได้ รับการว่าจ้ างจากทางเจ้ าภาพ
ทุกๆ งานที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ เคียง ไม่ว่าจะเป็ น งานบุญมหาชาติ งานบุญฉลอง
ของวัดต่างๆ งานบุญแจกข้ าว (บุญอุทิศส่วนกุศล) และงานบุญกฐิ น ฯลฯ
สมัยนัน้ ในการรับงานในแต่ละครัง้ คณะราวงคองก้ าบ้ านข้ ามจะได้ รับ
ค่าจ้ างประมาณงานละ 100 – 200 บาท ขึ ้นอยูก่ บั ระยะทางที่จะไปว่าอยูใ่ กล้ หรื อ
ไกล ตัวอย่างเช่น ตาบลนามะเฟื อง ซึ่งมี ระยะทางจากบ้ านขามประมาณ 9
กิโลเมตร ค่าจ้ างประมาณ 100 บาท ส่วนค่าจ้ างที่อยู่นอกเขตไกลออกไป 200
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บาทขึน้ ไป โดยที่ผ้ ูว่าจ้ างจะเป็ นฝ่ ายเดินทางมาพบและทาข้ อตกลง พร้ อมทัง้
นัดวันเวลาที่จะทาการแสดง และไม่มีการแสดงให้ ดแู ละชมเป็ นตัวอย่าง เพราะ
ร าวงคองก้ านั น้ ได้ กลายเป็ นที่ ร้ ู จั ก และเป็ นที่ ส นใจของผู้ คนมากอยู่ แ ล้ ว
(สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู, 2558: 60)
หลังจากที่ นายหนูจันทร์ ได้ พาคณะออกแสดงและรั บงานเป็ นเวลา
ประมาณ 2 ปี กว่าๆ นายหนูจนั ทร์ ได้ แต่งงานมีครอบครัวจึงได้ หยุดและออกจาก
คณะราวงคองก้ า ทางกลุ่มคณะที่เหลือจึงได้ ดาเนินการและสานต่อยังคงรับงาน
การแสดงไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ ความบันเทิง และความสนุกสนานในแบบฉบับของ
การแสดงราคองก้ า ซึ่งโดยภาพรวมของการรับงานแสดงก็ ยังคงหมุนเวี ยนอยู่
ในเขตพื น้ ที่ ใกล้ ๆ มากกว่ าที่ จะรั บงานการแสดงยังที่ ไกลๆ เพราะมี ความ
ยากลาบากในการเดินทาง และในขณะเดียวกันภาพยนตร์ หรื อหนังกลางแปลง
ที่ เริ่ มเข้ ามาและขยายมาถึ งอ าเภอหนองบัวล าภู (สมัยนั น้ ขึน้ อยู่กับจังหวัด
อุดรธานี) ราวงคองก้ าจึงค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงไปตามลาดับ
การแสดงร าวงคองก้ าบ้ านขาม ได้ รุ่ งเรื องและได้ รั บความนิ ยมใน
ระหว่างปี พ.ศ.2499 - 2504 รวมเป็ นระยะเวลาประมาณ 5 ปี จนกระทั่งถึงปี
พ.ศ.2504 ทางคณะราวงจึงได้ ยตุ ิลงโดยการยุบวง เพราะผู้คนนิยมใน ภาพยนตร์
หรื อหนังกลางแปลงที่กาลังเป็ นที่นิยมและเฟื่ องฟูมากกว่า นัน่ คือ เมื่อมีงานบุญ
หรื องานต่างๆ คนก็หนั ไปว่าจ้ างภาพยนตร์ หรื อหนังกลางแปลง จึงทาให้ คณะรา
คองก้ าไม่สามารถคงอยู่ได้ และได้ เลิกหรื อยุบวงไปในที่สุด และไม่มีให้ เห็นใน
บ้ านขามอีกเลยตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา (สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู: 2558:
53)
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2536 นายสวัสดิ์ ชมพูโคตร (เสี ยชี วิตแล้ ว) และ
เพื่อนๆ ในรุ่ นราวคราวเดียวกัน ได้ รวมกลุ่มกันขึ ้นอีกครัง้ เพื่อฟื น้ ฟูและอนุรักษ์
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การแสดงราวงคองก้ า โดยเริ่ มจาการรวบรวมบทเพลง และเอกสารตาราต่างๆ
ที่ มี การบันทึกเกี่ ยวกับราวงคองก้ าไว้ นอกจากนี ้ พวกเขายังได้ รวบรวมกลุ่ม
นักแสดงที่ยังพอมี อยู่ ซึ่งประกอบไปด้ วยนายคาพอง พาภักดี (เสียชีวิตแล้ ว)
มือกลอง นายทองนาค พุ่มแก้ (เสียชีวิตแล้ ว) มือฉิ่ง นายค ้า พันธุ์ก่า (เสียชีวิต
แล้ ว) มือแซก ส่วนนางราจะรวบรวมจากชาย – หญิง ภายในหมูบ่ ้ านได้ ประมาณ
20 คน รวมทังคุ
้ ณแม่ประไพร ยะหัวดง ซึง่ เป็ นหลาน
นายสวัสดิ์ และผู้เกี่ ยวข้ องได้ ประชุมปรึ กษากันจนได้ ความเห็นที่เป็ น
ข้ อตกลงอันหนึ่งอันเดียวกันว่า พวกเขาจะร่ วมกันฝึ กซ้ อมร าวงคองก้ ากันทัง้
หมูบ่ ้ าน โดยที่เป็ นการรวมตัวกันแบบไม่เป็ นทางการ คือ มีการอาศัยพึง่ พาซึ่งกัน
และกันโดยอาศัยทรัพยากรที่มีในท้ องถิ่น เพื่อใช้ ในการละเล่นราวงคองก้ าในเชิง
อนุรักษ์ ศิลปะการแสดงมากกว่าการประกอบเป็ นอาชี พ ซึ่งการรั บงานแสดง
ราคองก้ าครัง้ แรกหลังจากที่มีการฟื น้ ฟูกลับคืนมา คือ ที่โรงเรี ยนบ้ านขามพิทยา
คม ตาบลบ้ านขาม โดยนายประสิทธิ์ ศรี เชียงสา ผู้อานวยการโรงเรี ยน ได้ จดั งาน
อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยขึน้ ที่ โรงเรี ยน โดยให้ ชาวบ้ านรวบรวมและน าเอาของ
โบราณที่มีมารวบรวมและก่อสร้ างศูนย์อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ในช่วงกลางวัน
มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นทุกประเภท ราคองก้ าจึงได้ กลับมามีชีวิตชีวา
อีกครัง้ หนึ่ง และต่อมาก็ได้ รับความสนใจจากทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สานักงานวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ ให้ การสนับสนุน
จัดตังเป็
้ นกลุ่มราวงคองก้ าขึ ้นอย่างเป็ นทางการ ในชื่อว่า “กลุ่มคณะราวงคองก้ า
บ้ านขาม” โดยที่มี “นางประไพร ยะหัวดง” เป็ นประธานกลุ่ม (ประไพร ยะหัวดง,
2560)
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เอกลักษณ์ ของ “ราวงคองก้ า” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดหนองบัวลาภู
1.ลักษณะการแสดง
การแสดงราวงคองก้ าบ้ านขาม เป็ นการแสดงท่าราประกอบจังหวะของ
ดนตรี โดยการแสดงท่ าร าและ ย่ าเท้ าเดินตามจังหวะเสี ยงกลองและเพลง
ประกอบ ชายหญิงจะราเป็ นคู่ๆ และราวงลักษณะเป็ นวงกลม ส่วนการร่ ายรา
ที่เป็ นจุดเด่นหรื อเอกลักษณ์ คือ ในระหว่างราทังชายและหญิ
้
งจะมีการยักไหล่
และเหวี่ยงสะโพก การแสดงของราวงคองก้ าบ้ านขามถือเป็ นการแสดงเพื่อความ
บันเทิงและความสนุกสนาน นิยมเล่นในเทศกาลสาคัญ ระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน ซึง่ เป็ นช่วงว่างเว้ นจากการเก็บเกี่ยว และโดยมากนิยมละเล่นกันในเวลา
กลางคืน หรื องานสมโภช งานบุญต่างๆ ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เช่น เทศกาล
สงกรานต์ งานบุญเข้ าพรรษา หรื อเป็ นการแสดงโชว์เพื่อเป็ นการต้ อนรับแขกบ้ าน
แขกเมือง และหากเป็ นงานศพก็จะเป็ นวันทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลกับผู้ล่วงลับ
สถานที่แสดงนันจะใช้
้
ที่ไหนก็ได้ เช่น ลานกว้ าง สนาม เวที หรื อที่วา่ งที่เหมาะสม
ในการละเล่น จานวนผู้เล่นไม่จากัดจานวน อย่างน้ อยผู้แสดงต้ องมีประมาณ
3 - 5 คู่ ผู้ชมส่วนมากจะได้ มีโอกาสเข้ ามามีส่วนร่วมในการร้ องราทาเพลง เพราะ
มี ความสนุกสนานเป็ นกันเอง นอกจากนี ้ ราวงคองก้ าบ้ านขามยังมี ลักษณะ
โดดเด่น อยู่ที่การแต่งกายซึ่งมี สีสัน ส่วนบทเพลงที่ ใช้ ประกอบก็ จะนิยมแต่ง
เนื ้อร้ องขึ ้นเอง ด้ านท่าราก็เน้ นการราที่เป็ นชายจริ ง หญิงแท้ (ประไพร ยะหัวดง,
2560)
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2.เครื่องดนตรี
เครื่ องดนตรี ที่ใช้ ในการแสดงของคณะร าวงคองก้ าบ้ านขามมี เครื่ อง
ดนตรี ดงั นี ้ คือ กลอง 1 คู่ ฉิ่ง ฉาบ แทมบูรีน (Tambourine) กับ๊ แก้ บ และลูกแซ็ก
ทังนี
้ ้ เนื่องจากกลองเป็ นเครื่ องดนตรี ชิ ้นเดียวที่ใช้ ควบคุมจังหวะในการละเล่น
เหตุนี ้ผู้ตีกลองจึงต้ องมีความชานาญในการตีกลองเป็ นอย่างยิ่ง ปัจจุบนั เพื่อเป็ น
การเพิ่มความเร้ าใจ และความสนุกสนานมากขึ ้น จึงมีการนาเอาพิณกับแคนมา
เป็ นตัวเสริมในการละเล่น (ชูเกียรติ บุญบู้, 2560)

ภาพที ่ 1 เครื ่องดนตรี ทีใ่ ช้ประกอบในการแสดง ราวงคองก้า
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3. เครื่องแต่ งกาย
การแต่งกายในการแสดงร าวงคองก้ า จะนิ ยมใช้ การแต่งกายแบบ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมพืน้ บ้ านของชาวอีสาน ด้ วยผ้ าพืน้ เมือง ผู้หญิงเป็ นเสื อ้ แขน
กระบอกสีชมพู (สีประจาจังหวัดหนองบัวลาภู) หรื อที่สีสนั สดใส ใส่ผ้าถุงลาย
มัดหมี่ ผู้ชายจะเป็ นเสื อ้ หม้ อฮ่อม กางเกงสี ดา หรื อนุ่งผ้ าโสร่ ง ใช้ ผ้าขาวม้ า
ผูกเอวสวมเครื่ องประดับเล็ กน้ อยเช่น สร้ อยระย้ า ต่างหูเงิ น มาลัยดอกรั ก
เข็มขัดเงินเพื่อความสวยงาม หรื อบางครัง้ ก็แต่งกายร่ วมสมัย คือ ชายแต่งกาย
ผูกเนคไท ส่วนหญิงแต่งกายสวมกระโปรง เสื ้อทรงแขนกระบอก

ภาพที ่ 2 เครื ่องแต่งกายในการแสดงราวงคองก้า
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ภาพที ่ 3 รู ปแบบการแสดงราวงคองก้าในงานพิ ธี

ภาพที ่ 4 รู ปแบบการแสดงราวงคองก้าในทีก่ ลางแจ้ง
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4.บทเพลงและกระบวนท่ า
ราวงคองก้ าบ้ านขาม จะมีลกั ษณะและอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น
อยูท่ ี่การแต่งกาย และบทเพลงที่ใช้ ประกอบ ซึง่ เพลงที่นิยมใช้ ได้ แก่
4.1) เพลงราวงธรรมดา ท่าราที่ใช้ ประกอบ คือ ท่าสอดสร้ อยมาลา
แปลง ท่าแกว่งสวิง ท่านางอาย (รายัว่ )
4.2) เพลงคองก้ าท่าราที่ใช้ ประกอบ คือ ท่ายักไหล่ สลับกับท่าเดิน
ตามจังหวะกลอง
4.3) เพลงบ้ านเรื อนเคี ยงกัน ท่าร าที่ ใช้ ประกอบ คื อ ท่าม้ าย่ อง
(กระโดดพร้ อมยกเท้ าไปตามจังหวะดนตรี )
4.4) เพลงพม่าราขวาน ท่าราที่ใช้ ประกอบ คือ ท่าพรหมสี่หน้ า และ
ท่ายูงฟ้อนหาง
4.5) เพลงอาลา ท่าราที่ใช้ ประกอบ คือท่าสอดสร้ อยมาลาแปลงและ
ท่าประกอบตามเนื ้อเพลง
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ภาพที ่ 5 ท่าราประกอบเพลงของราวงคองก้า

ภาพที ่ 5 ท่าราประกอบเพลงของราวงคองก้า
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เพลงคองก้ า
เนือ้ ร้ องโดย นายสวัสดิ์ ชมภูโคตร
ทานอง ราวงคองก้ า
คองก้ าอินเดอะนัย
โอละลา โอละลายามค่า
แต่ก่อนยังไม่ทนั สมัย
บุญเลี ้ยงเป็ นอย่างไรหนอ
จัดการให้ เป็ นหัวหน้ า
ก้ มหน้ าประชุมหนุม่ สาว
นี่แหละยอดสวรรค์
ต่อมาทานองคองก้ า

หญิงชายออกมาร่ายรา
คองก้ าสุขเสริญเพลินฤทัย
มาราวงไทยยังไม่มีคเู่ คียง
ท่าน ป. พิบลู ย์สงคราม
ฟ้อนๆ ราทาเหมือนดัง่ คองก้ า
เปรี ยบเหมือนดาวมาลอยเทียมจันทร์
ซิมาราวงไทย แต่ก่อนฟ้อนราธรรมดา
คองก้ าอินบาบู (อินธนู)
ถ้ าได้ ผวั ครูอย่าลืมชู้ชาวนา
โอละลาโอละลา
แม่นา่ เบื่อได้ ผวั กองเชียร์ อย่าลืมชู้ราวง
โอละลาโอละลา
แม่คิ ้วโก่งได้ ผวั ราวง หรื อเธอไม่ชอบใจ
ถ้ าหากเธอกับฉัน
มารักกันยามเมื่อราคองก้ า
อ้ าว ตาต่อตาพบกัน แรกรักเธอนันสวยงาม
้
วันนี ้พี่อยากราตาม
สวยงามยามเมื่อเธอยิกไหล่(ซ ้า)
อ้ าว ราเคียงคูก่ นั ไป อ้ าว
เดินเคียงคูก่ นั ไป
จิตใจของฉันนึกรัก
แต่ฉนั กลัวอกหัก
ว่ารักยังไม่แน่นอนเปรี ยบเหมือนค้ อนที่แก้ วเขาทิ ้ง
ว่ารักทาไมไม่จริง ไม่จริงก็เพราะหญิงลืมชาย
รักแล้ วจะมากลับกลาย
แน่ๆ อกชายต้ องร้ าวระบม
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แต่ก่อนยังไม่ทนั สมัย
มาราวงไทยยังไม่มีคเู่ คียง
บุญเลี ้ยงไปอย่างไรหนอ
ท่านป. พิบลู สงคราม
จัดการให้ เป็ นหัวหน้ า
ฟ้อนๆราทาเหมือนดัง่ คองก้ า
ตังหน้
้ าประชุมหนุม่ สาว
เปรี ยบเหมือนดาวนี ้มาลอยเทียมจันทร์
นี่แหละยอดสวรรค์
สิมาราวงไทย
แต่ก่อนฟ้อนราธรรมดา
ต่อมา ทานองคองก้ า
คองก้ าอินบาบูถ้าได้ ผวั ครู อย่าลืมชู้ชาวนา
โอละลาโอละละน่าเบื่อ
ได้ ผวั กองเชียร์ อย่าลืมชู้ชาวนา
โอละลาโอละลาแม่คิ ้วโก่ง
ได้ ผวั ราวงหรื อเธอไม่ชอบใจ
ถ้ าหากว่าเธอกับฉัน
มารักกันยามมาราคองก้ า
อ้ าวตาต่อตาพบกัน
แรกรักเธอนัน่ สวยงาม
วันนี ้พี่อยากราตาม
สวยงามยามเมื่อเธอยักไหล(ซ ้า)
อ้ าวราเป็ นคูก่ นั ไป(ซ ้า) จิตใจของฉันนึกรัก
แต่ฉนั กลัวอกหัก
ว่ารักจะไม่แน่นอน
เปรี ยบเหมือนคอนที่แก้ วเขาทิ ้ง
ว่ารักทาไมไม่จริงไม่จริงก็เพราะหญิงลืมชาย
รักแล้ วต้ องมากลับกลาย แน่ๆ อกชายต้ องร้ าวระบม (จบ )
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ภาพที ่ 6 ท่าราประกอบเพลงของราวงคองก้า

ภาพที ่ 7 ท่าราประกอบเพลงของราวงคองก้า
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5.พัฒนาการในยุคปั จจุบัน
ปั จ จุ บันกลุ่ ม ร าวงคองก้ าบ้ านขาม ต าบลบ้ านขาม อ าเภอเมื อ ง
หนองบัวลาภู ที่มีนางประไพร ยะหัวดง ประธานกลุ่ม ได้ รับการยกย่องเป็ นกลุ่ม
ที่มีการบริ หารจัดการที่ดีในการสืบสานและฟื ้นฟูอนุรักษ์ ภูมิปัญญามรดกทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู นอกจากนี ้ กลุ่มร าวงคองก้ าบ้ านขาม
ยังได้ รับการจดทะเบียนให้ เป็ นองค์ กรสาธารณประโยชน์ เมื่ อวันที่ 19 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2559 ตลอดจนได้ ดาเนินการแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ สาหรับเนื ้อเพลง
ราวงธรรมดา เพลงคองก้ า เพลงพม่าราขวาน เพลงม้ าย่อง เพลงบ้ านนี ฉ้ ันรั ก
รวมถึ งท่ าร าประกอบทัง้ 5 เพลงไว้ เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่ อวันที่ 18 เดื อน
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (ประไพร ยะหัวดง, 2560)
คุณค่ าของ “ราวงคองก้ าบ้ านขาม” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดหนองบัวลาภู
1.คุณค่ าในด้ านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
จังหวัดหนองบัวล าภู เป็ นจังหวัดที่ มี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ได้ รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมล้ านช้ าง โดยเฉพาะในด้ าน
วัฒนธรรมประเพณี ที่มี ความเก่ าแก่ และสื บทอดมาช้ านาน โดยเฉพาะหลัก
ปฏิบตั ขิ องคนในสังคมที่เรี ยกว่า “ฮีตสิบสอง” และ “คองสิบสี่” ที่ถือปฏิบตั ิมาแต่
โบราณกาล ขณะที่ ในด้ านดนตรี พื น้ บ้ านที่ มี อยู่ในสังคมพื น้ บ้ านของจังหวัด
หนองบัวล าภู ก็ พบว่ าโดยทั่วไป คื อ พิ ณ แคน และโปงลาง แสดงออกถึ ง
ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความเชื่อ และนิสยั ใจคอของชาวบ้ าน ดนตรี ชาวบ้ าน
จึงสามารถเข้ าถึงและครองใจชาวบ้ านได้ มากกว่าดนตรี ประเภทอื่ นๆ เนื อ้ หา
สาระ และการแสดงมีให้ ทงั ้ ความรู้ และความบันเทิง ชาวจังหวัดหนองบัวล าภู
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ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการทานา หลังเสร็ จจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวชาวบ้ าน
จะว่างงานจึงได้ มีการพัฒนากิจกรรมในชุมชนขึ ้นในรูปแบบต่างๆ ระหว่างคนรุ่ น
หนุม่ สาว เหตุนี ้ราวงคองก้ าจึงเริ่มเข้ ามามีบทบาทในสังคมพื ้นบ้ านหนองบัวลาภู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบ้ านขาม อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ดังที่ได้ พบ
เห็นในปัจจุบนั
การแสดงราวงคองก้ าบ้ านขาม ได้ ผ่านการสัง่ สม สืบสาน และถ่ายทอด
ต่อๆ กันมา จนกลายเป็ นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งในการละเล่นราวงคองก้ า
บ้ านขามได้ สะท้ อนให้ เห็ นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และ
ภูมิ ปัญญาของชาวบ้ านอย่างมากมาย นับตัง้ แต่การรวมกลุ่มของผู้ละเล่ น
การหาวัสดุอปุ กรณ์ การคิดท่าร่ายรา บทเพลงราวงคองก้ า ทุกขันตอนนั
้
นล้
้ วน
แล้ วแต่ใช้ ภูมิ ปัญญาเป็ นองค์ประกอบทัง้ สิ น้ การละเล่นราวงคองก้ า จะทา
การละเล่นไปพร้ อมๆ กับงานประจา เช่น การทาไร่ นา กลุ่มราวงคองก้ า และ
จะใช้ เวลาว่างเท่าที่จะนัดหมายกันได้ ในการฝึ กซ้ อม ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ มีความคุ้นเคย
และให้ มี ความช านาญ ที่ ส าคัญในปั จจุบันนี ้ การละเล่นราวงคองก้ าถื อเป็ น
กิ จ กรรมส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทในการสร้ างความผู ก ผั น และเป็ น
ตัวเชื่ อมโยงกันระหว่างชาวบ้ านในชุมชนบ้ านขาม ทัง้ ที่ เป็ นผู้แสดงและผู้ชม
เหตุนีจ้ ึงอาจกล่าวได้ ว่า “ราวงคองก้ า” คือการละเล่นส าคัญที่ เหมาะสมแก่
การเป็ นหนึง่ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลาภู
2.บทบาทของชุ มชนบ้ านขามต่ อราวงคองก้ าในการทาให้ เป็ น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
หลังจากราวงคองก้ าบ้ านขาม ได้ ยบุ ตัวลงไปเมื่อปี พ.ศ.2504 กระทัง่ ถึง
ปี พ.ศ.2536 นายสวัสดิ์ ชมพูโคตร และเพื่อนๆ ได้ ฟืน้ ฟูอนุรักษ์ ขึ ้นมาใหม่ และ
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เป็ นการรวมกลุ่มในกลุ่มเฉพาะชาวบ้ านขาม มี การรวมคนอายุรุ่ นราวคราว
เดียวกันหลังจากที่เสร็จจากฤดูกาลทานา ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นกลุ่มเพื่อนสนิท
หรื อญาติพี่น้องมาทาการรื อ้ ฟื น้ และฝึ กซ้ อม เหตุนี ้ ในยุคแรกเริ่ มของการรื อ้ ฟื ้น
ราวงคองก้ าบ้ านขามสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จึงเป็ นผู้สูงอายุ ซึ่งการที่พวกเขา
มีทุนเดิมที่ดีอยู่แล้ ว คือ เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสูงอยู่ในชุมชนบ้ านขามมาก่อน
เมื่ อพวกเขาหันมาจับงานด้ านวัฒนธรรม จึงมี ความน่าเชื่ อถื อมากยิ่ งขึ น้ ว่ า
พวกเขาทากิจกรรมดังกล่าวนี ด้ ้ วยจิ ตอาสาจริ งๆ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ ทาง
การค้ าหรื อธุรกิจ
กลุ่มราวงคองก้ าบ้ านขาม ถื อว่าเป็ นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มบุคคล
ที่ต้องการสื บสานและอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงร าวงคองก้ า ซึ่งครัง้ หนึ่งได้ เคย
เลือนหายไปจากจังหวัดหนองบัวลาภู พวกเขาอยากจะให้ การละเล่นดังกล่าวนี ้
กลับมามีชีวิตชีวาและฟื น้ ความทรงจาอีกครัง้ หนึ่ง ในช่วงที่กลุ่มคณะยังมีชีวิต
และลมหายใจอยู่ในปั จจุบนั พวกเขาจึงหวังที่จะให้ มีการศึกษาและสืบทอดไว้ ให้
ลูกหลานและกลุ่มคนรุ่ นหลังได้ เห็ นคุณค่าและภูมิ ปัญญาในศิลปะการแสดง
ดังกล่าวนี ้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็ นผลพลอยได้ จากการถูกว่าจ้ างและน าไป
แสดง ซึง่ ในเจตนารมณ์จริงๆ แล้ ว กลุม่ คณะราวงคองก้ าบ้ านขามเป็ นกลุม่ บุคคล
ที่ ค่ อ นข้ างมี ฐ านะและมี อั น จะกิ น จึ ง ไม่ เ ดื อ ดร้ อนเรื่ อ งเงิ น และไม่ ถื อ ว่ า
การรวมกลุ่มคณะราวงคองก้ าขึ ้นมาเพื่อรับจ้ างและหาเงิน ปั จจุบนั ราวงคองก้ า
ได้ กลับมาเป็ นที่ นิ ยมอี กครั ง้ หลังได้ รั บความสนใจจากประชาชนในชุมชน
บ้ านขามทุกเพศทุกวัย โดยที่มีผ้ ใู ห้ ความสนใจสมัครเป็ นสมาชิกกลุม่ อย่างจริ งจัง
มากถึง 130 คน ซึ่งมาทังจากโรงเรี
้
ยนผู้สงู อายุตาบลบ้ านขาม และประชาชนใน
บ้ านขาม ทังนี
้ ้ ก็เพราะทุกเพศทุกวัยสามารถร่วมการแสดงราวงคองก้ าได้ ทงหมด
ั้
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ผู้สนใจอีกกลุ่มหนึ่ง คือ เยาวชนที่เป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนชุมชนบ้ าน
ขามธาตุ และโรงเรี ยนวังน ้าขาวชนูปถัมภ์ ที่ตา่ งก็ให้ ความสนใจและมีความสุข
กับศิลปะการแสดงราวงคองก้ า นับเป็ นการแสดงและการละเล่นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งที่ ช่วยสร้ างเสริ มให้ ชาวบ้ านได้ ออกก าลังกาย มี การสันทนาการ มี การ
แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน จึงเป็ นเกาะป้องกันยาเสพติดได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ กลุ่ม
คณะทัง้ เด็กและผู้ใหญ่ ต่างก็ มี ความสุขกับกิ จกรรม จึงเป็ นการเฝ้าระวังทาง
สังคมและช่วยทางราชการได้ อีกช่องทางหนึง่ เพราะเด็กและเยาวชนจะได้ ใช้ เวลา
ว่างมาทากิจกรรมและร่วมฝึ กราวงคองก้ า ซึ่งเป็ นการสืบทอดศิลปะการแสดงได้
เป็ นอย่างดี (ไสว ดาราชทับ, 2560)
มาตรการในการสื บสานและถ่ ายทอด “ราวงคองก้ าบ้ านขาม” ในฐานะ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
ราวงคองก้ าบ้ านขาม ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู ได้ มีการละเล่น เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริ มให้ เป็ นศิลปะการแสดงของ
จังหวัดหนองบัวลาภูมายาวนาน โดยที่ผ่านมาราวงคองก้ าได้ รับความสนใจจาก
กลุ่มชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ทังในและนอกจั
้
งหวัดหนองบัวลาภู จนกระทั่งมี
การจัดตังเป็
้ นกลุ่มราวงคองก้ าในสถานศึกษาต่างๆ ภายในจังหวัดหนองบัวลาภู
เช่น กลุ่มราวงคองก้ าบ้ านนาดี อาเภอศรี บุญเรื อง กลุ่มราวงคองก้ าเยาวชน
โรงเรี ยนสุดา อาเภอเมื องหนองบัวล าภู กลุ่มราวงคองก้ าบ้ านโคกกุง ตาบล
บ้ านขาม กลุ่มราวงคองก้ าบ้ านวังทอง อาเภอนาวัง นอกจากนี ้ ยังได้ มี การ
เผยแพร่ไปยังจังหวัดใกล้ เคียง เช่น อุดรธานี หนองคาย เลย ประการสาคัญ คือ
มีการบรรจุราวงคองก้ าเข้ าเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่น ในสถานศึกษาในพื ้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภูอีกด้ วย (กระทรวงวัฒนธรรม, 2560)
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สาหรับหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้ เชิญวิทยากรจากกลุม่ ราวงคองก้ า
บ้ านขามไปช่วยแนะนาและฝึ กฝนเกี่ยวกับการละเล่นราวงคองก้ า ได้ แก่
1) สถาบันการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา ได้ แก่ มหาวิ ทยาลัยบู รพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุดรธานี เป็ นต้ น
2) จากสถาบันการศึกษาทัง้ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านขามพิ ทยาคม โรงเรี ยนเฉลิ ม
พระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ หนองบัวลาภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรี ยนอนุบาลเทศบาลกุดดินจี่ อ าเภอ
นากลาง โรงเรี ยนบ้ านนามะเฟื อง โรงเรี ยนขามธาตุ เป็ นต้ น
3) จากกลุ่มโรงเรี ยนผู้สงู อายุในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ แก่
ชมรมผู้สงู อายุจงั หวัดชัยภูมิ ชมรมผู้สงู อายุตาบลหนองแก อาเภอศรี บญ
ุ เรื อง
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านบุญทัน อาเภอสุวรรณคูหา ชมรมผู้สูงอายุบ้านยางหลวง
ต าบลกุดจิ ก โรงเรี ยนผู้สูงอายุต าบลนาค าไฮ กลุ่มคองก้ าสามวัย ต าบล
นามะเฟื อง ชมรมผู้สงู อายุตาบลป่ าไม้ งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู เป็ นต้ น
4) จากกลุ่มผู้สนใจอื่นๆ ได้ แก่ กลุ่มผู้รักในวัฒนธรรมจากประเทศจี น
กลุม่ TO BE Number One บ้ านโคกล่าม อาเภอศรี บญ
ุ เรื อง เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ คณะวิ ทยากรหลักในการฝึ กสอนและถ่ายทอดการละเล่นร าวง
คองก้ า ได้ แก่ นางประไพร ยะหัวดง ประธานกลุ่มราวงคองก้ าบ้ านขาม ตาบล
บ้ านขาม อ าเภอเมื องหนองบัวล าภู นายชูเกี ยรติ บุญบู้ นายไสว ดาราชทับ
นายหนูเตียง บัวนาค นางบุญเพ็ง คาโนนคอบ นางสุภาพ โยธาฤทธิ์ นางทองเวิน
ไชยอาจ นายสงวน ยะหัวดง
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ข้ อเสนอแนะ
“ราวงคองก้ า” โดยกลุม่ ราวงคองก้ าบ้ านขาม ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ได้ รับการยอมรับและรู้จกั กันเป็ นที่แพร่ หลาย
ทัง้ ในจังหวัดหนองบัวล าภูและในต่างจังหวัด ด้ วยเหตุที่เป็ นราวงซึ่งมี ความ
แปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ที่สาคัญได้ การส่งเสริ ม
และสนับสนุ น ให้ เป็ นหนึ่ ง ในมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู อย่างไรก็ดี ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสืบสานและถ่ายทอด
ภูมิปัญหาดังกล่าวนี ้ยังคงมีอยู่ นัน่ คือ การขาดแคลนบุคลากรในการถ่ายทอด
การราวงคองก้ า เนื่องจาก โดยทัว่ ไปแล้ วการถ่ายทอดความรู้ เรื่ องราวงคองก้ า
มักอยู่ในลักษณะบุคคลสู่บคุ คล ซึ่งต้ องอาศัยบุคคลที่ความเชี่ยวชาญและความ
แม่นยาทังในเนื
้
้อเพลง การเล่นดนตรี และท่ารา ซึง่ หากสามารถพัฒนาและสร้ าง
บุคลากรกลุ่มดังกล่าวนี ้เพิ่มได้ มากขึ ้น จะช่วยสร้ างความเป็ นเอกภาพและความ
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทังในส่
้ วนของเนื ้อเพลง การเล่นดนตรี และท่ารา อันจะ
ช่วยให้ การถ่ายทอดและสืบสานราวงคองก้ าเป็ นไปได้ อย่างกว้ างขวาง
สรุป
“ราวงคองก้ า” คือ การละเล่นหรื อศิลปะการแสดงพื น้ บ้ านที่ มี ความ
เป็ นมายาวนาน ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเลือนหายไปจากสังคมและชุมชนบ้ านขาม ก่อนที่
จะถู ก รื อ้ ฟื ้ น และอนุ รั ก ษ์ ก ลั บ ขึ น้ มาอี ก ครั ง้ โดยผู้ เฒ่ า ผู้ แก่ ที่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการละเล่นดังกล่าวนี ้ (โดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็ นสมาชิกของราวง
คองก้ าบ้ านขามมาก่อน) กระทัง่ ปัจจุบนั ราวงคองก้ าได้ กลับมามีชีวิตอีกครัง้ หนึ่ง
ในฐานะมรดกภูมิปัญญาที่สาคัญของจังหวัดหนองบัวลาภู โดยมีหน่วยงานและ
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สถานศึกษามากมายหลายแห่งได้ ให้ ความสนใจ ที่จะเรี ยนรู้ ฝึ กฝนการละเล่น
ราวงคองก้ า
ปัจจุบนั “ราวงคองก้ า” กลายเป็ นหนึง่ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่สาคัญของจังหวัดหนองบัวลาภู และมรดกภูมิปัญญาดังกล่าวนี ้ สามารถนามา
บูรณาการเพื่อตอบสนองความต้ องการทางด้ านต่างๆ ตามวิถีชีวิตของชาวบ้ าน
เช่ น ความต้ องการทางด้ านปั จ จัยที่ ไ ด้ รั บจากการรั บจ้ างงาน หรื อแม้ แต่
การละเล่นและการแสดงเพื่ อตอบสนองความต้ องการทางด้ านจิ ตใจ เหตุนี ้
การละเล่ นร าวงคองก้ าบ้ านขามจึ งถื อเป็ นภู มิ ปั ญญาชาวบ้ านที่ สร้ างโดย
ชาวบ้ าน และเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สมควรได้ รับการยกย่องและ
สืบทอดอย่างถูกต้ องเหมาะสมต่อไป
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