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บทคัดย่ อ
บทความวิ จัยนี ม้ ี วัตถุ ประสงค์ เ พื่ อ ศึ กษาวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบ
รู ปแบบของพิธี บุญเลี ย้ งบ้ าน บทบาทหน้ าที่ รวมไปถึงกระบวนการฟ้อนของ
นางเทียมในพิธีบุญเลีย้ งบ้ าน ของชาวบ้ านสะแบง ตาบลสะแบง อาเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี โดยศึกษาประวัติความเป็ นมา องค์ประกอบ บทบาทหน้ าที่
ของนางเทียมในพิธี ตลอดจนการนาท่าฟ้อนในพิธีบุญเลีย้ งบ้ านของชาวบ้ าน
สะแบงมาทาการศึกษาวิเคราะห์ ซึง่ การเก็บข้ อมูลใช้ วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์
และการจดบันทึก ผลการศึกษาวิจยั ปรากฏดังนี ้ บ้ านสะแบงเป็ นสังคมที่มีการ
นับถือผี มีพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและอานาจลึกลับที่เรี ยกว่า “ผี”
โดยผีที่ชาวบ้ านให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง คือ เจ้ าปู่ หอคา ซึ่งในทุกปี ต้องจัด
พิธีบชู า เรี ยกว่า “พิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ าน”
พิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ านของชาวบ้ านสะแบง มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงออกให้
เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้ าปู่ หอคาที่คอยปกปั กรักษาหมู่บ้านให้ อยู่เย็น
เป็ นสุข ปราศจากภั ยพิ บัติ ต่ างๆ มาโดยตลอดทัง้ ปี ที่ ผ่ านมา ซึ่ งมี เหตุอัน
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เนื่องมาจากความกลัวของชาวบ้ าน และเชื่อว่าเจ้ าปู่ หอคาสามารถช่วยป้องกัน
ชาวบ้ านให้ ปลอดภัยจากภัยพิบตั ิต่างๆ ได้ จึงก่อให้ เกิดพิธีบุญเลีย้ งบ้ านขึน้
โดยได้ กาหนดวันประกอบพิธีเป็ นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากเป็ นฤดู
การเริ่ มทาไร่ ทานาของชาวบ้ าน ในการประกอบพิธีจา้ และนางเทียมทาหน้ าที่
เป็ นผู้ประกอบพิธีกรรม ซึ่งผู้ที่จะมาทาหน้ าที่เป็ นจา้ และนางเทียมได้ นนั ้ ต้ อง
ผ่านการคัดเลื อกจากเจ้ าปู่ หอคา โดยจา้ มี หน้ าที่ ในการเป็ นสื่ อกลางระหว่าง
เจ้ าปู่ หอคากับชาวบ้ าน ส่วนนางเทียมทาหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยจา้ และเป็ นร่ างทรง
ของเจ้ าปู่ หอคาและทหารเอก เพื่อแสดงให้ ชาวบ้ านได้ เห็นว่าปู่ ตามาปรากฏให้
เห็นจริ ง และเมื่อเจ้ าปู่ หอคาเข้ าทรงนางเทียมจะมีการฟ้อนเกิดขึ ้น ซึ่งชาวบ้ าน
เชื่อว่าเป็ นการฟ้อนของเจ้ าปู่ หอคาและทหารเอก
โดยการฟ้อนมีวตั ถุประสงค์ความสนุกสนานปลดปล่อยอารมณ์ขอเจ้ าปู่
หอคาและทหารเอก ท่าฟ้อนนางเทียมมีลกั ษณะท่าฟ้อนที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ในแบบฉบับของชาวบ้ านสะแบง ซึ่งสามารถจาแนกลักษณะการฟ้อนออกได้ 3
ลักษณะ ได้ แก่ ท่าฟ้อนเดี่ยว ท่าเข้ าคู่ และ ท่าฟ้อนอาวุธ ท่าทางการฟ้อนเป็ น
ท่าทางที่ ไม่เน้ นความสวยงาม เนื่ องจากเป็ นการวาดฟ้ อนภายใต้ จิ ตส านึ ก
ความรู้ สึกนึกคิดที่ อยากจะแสดงออก ลี ลาการฟ้อนไม่มี แบบแผนตายตัว ไม่
กาหนดว่าการใช้ ส่วนต่างๆ ของร่างกายจะใช้ ท่าทาง หรื อทิศทางใดก่อนหลัง เป็ น
การวาดฟ้อนที่เน้ นท่าทางที่รุนแรง รวดเร็ ว วาดลาแขนในลักษณะกว้ าง มีการยก
มือขึ ้นสูงเหนือศีรษะ และวาดมือลงต่า เท้ าเน้ นการกระโดด การหมุนรอบตัว และ
การฟ้อนนันมี
้ การขย่มตัวตามจังหวะตลอดเวลา สิ่งเหล่านี ้ถือเป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้
เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการฟ้อนนางเทียมในพิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ าน
ของชาวบ้ านสะแบง ตาบลสะแบง อาเภอหนองหาน ได้ เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: การฟ้อนบวงพลีบชู า บุญเลี ้ยงบ้ าน ผีปตู่ า จ ้า นางเทียม
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Abstract
This study was conducted to: 1 ) investigate components and
patterns of local traditional Isan house-warming spiritual rite, and 2 )
examine history, role and dancing procedures focusing on dancing
gestures of Nang Tiam (an invoker believed to have magical power to treat
patients) in house-warming spiritual rite. These were done with Ban
Sabaeng villagers in Sabaeng Sub-district, Nong Han District, Udon Thani
Province. To collect the data, observations, in-depth interviews, and note
taking to keep record were involved to acquire effective data.
Findings found that Ban Sabaeng villagers were respectful of
worshipping spirits. They had many spiritual rites related to beliefs of souls
and mysterious power called ghosts. Jao Bhoo Hor Kham or known as
Bhee Poo-tha (guardian spirits) was the most important ghost for the
villagers that they must hold a house-warming spiritual rite for him every
year.
An annual house-warming spiritual rite of Ban Sabaeng villagers
was held to show their gratitude to Bhee Poo-tha believed to help them live
peacefully and protect them from disasters and all dangers. This rite was
always held in May because it was the beginning of rice season suitable
for performing agricultural rite led by ritualist and Nang Tiam selected by
Bhee Poo-tha. While performing the rite, a ritualist – a leader - worked as a
translator between Bhee Poo-tha and the villagers. Nang Tiam - the
ritualist’s assistance – worked as an invoker for Bhee Poo-tha and his major
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spiritual guards. When Bhee Poo-tha or his major spiritual guards
possessed into Nang Tiam, Nang Tiam would dance, and the villagers
believed the acting of the dance was of Bhee Poo-tha or his major spiritual
guards.
A purpose of the dance was for having fun and showing enjoyment
of Bhee Poo-tha and his major spiritual guards. Dancing gestures shown
through Nang Tiam were typical and divided into three gestures, e.g. single
dancing, pair dancing, and weapon dancing. These dancing gestures
were not delicate or beautiful but strong and fast. They danced according
to their conscious mind or along with expression of their feelings. Their
dancing gestures were not fixed. They could use all their parts of the body
to dance. Generally, they danced by stretching their arms wide, raising their
hands over the head, handing down in a low position, jumping frequently,
turning around, and always pressing their body according to rhythms.
These dancing gestures reflected identity of Nang Tiam dancing in housewarming spiritual rite of villagers in Ban Sabaeng, Sabaeng Sub-district,
Nong Han District, Udon Thani Province.
Keywords: Buang-plee Buja Dance, House-warming Spiritual Rite,
Bhee Poo-tha, Ritualist, Nang Tiam
นาเรื่อง
ความเชื่อเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ กับมนุษย์มาเป็ นเวลานาน ไม่ว่าจะแห่งหน
ตาบลใด อันมีเหตุเนื่องมาจากความกลัว ความวิตกกังวลกับสิ่งที่ตนประสบพบ
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เจอในชี วิตประจ าวัน รวมไปถึงสิ่ งแวดล้ อมที่ อยู่รอบตัว ประกอบกับในสมัย
โบราณมนุษย์ ไม่มี ที่พึ่งทางจิ ตใจ จึงต้ องการหาที่ พึ่งเพื่ อให้ เกิ ดความมั่นใจ
สบายใจ สิ่งเหล่านี ้จึงเป็ นเหตุที่ทาให้ เกิดความเชื่อเกี่ ยวกับภูตผีปีศาจหรื อสิ่ง
ลี ้ลับเหนือธรรมชาติขึน้ ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั สังคมไทยจะเจริ ญก้ าวหน้ าไปมาก
แต่ก็ยงั มีมนุษย์บางกลุ่มที่ยงั คงมีความเชื่อต่อสิ่งลี ้ลับอยู่และยอมรับในพลังงาน
ที่อยูเ่ หนือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็ นให้ คณ
ุ หรื อให้ โทษ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2521: 7) ได้ กล่าวว่า เพราะมนุษย์ไม่สามารถ
เข้ าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าร้ อง ฟ้าผ่า และไม่สามารถอธิบาย
ได้ ด้วยเหตุผล มนุษย์จงึ อธิบายได้ ด้วยไสยศาสตร์ เพราะความรู้หรื อ อวิชา ทาให้
มนุษย์เข้ าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เบื ้องหลังเหตุการณ์ จึงพากันสร้ าง ผีวิญญาณ
และเทวดาขึน้ ดังนัน้ มนุษย์จึงกลัว ไม่ล่วงเกินภูตวิ ญญาณ และพยายามเซ่น
สรวงบูชาเพื่อให้ มนุษย์อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
ภาคอี ส านเป็ นอี ก ภู มิ ภ าคหนึ่ ง ที่ มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งภู ต ผี ปี ศาจ
เช่ นเดี ยวกับภู มิ ภาคอื่ นซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิ ถี ชี วิ ตในสังคมอี สาน ที่ มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ได้ แก่ ผีบ้าน ผีป่า ผีแถน ผีร้าย นอกจากนี ้ยังมีผีอีก
ประเภทหนึ่งที่ ชุมชนชาวอี สานให้ ความส าคัญอยู่มาก ได้ แก่ “ผี บรรพบุรุ ษ”
นัน่ เอง ผีประเภทนี ้เป็ นผีคอยปกปั กรักษาชาวบ้ านให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุข ซึง่ ชาวอีสาน
เรี ยกผีประเภทนี ้ว่า “ผีปตา”
ู่ “โดยเชื่อว่าผีปตาเป็
ู่ นวิญญาณของบรรพชนประจา
หมู่บ้าน ชาวบ้ านในชุมชนจะร่ วมกันสร้ างศาลปู่ ตา หรื อที่ชาวอีสานเรี ยกกันว่า
“ตูบปู่ ตา” ขึน้ ประจ าทุกหมู่บ้านไว้ เป็ นที่ พ านักอาศัยของกลุ่มผี ที่ให้ คุณบาง
ประเภทไว้ เมื่ อจะตัง้ ถิ่ นที่ อยู่ อาศัยใหม่ เพราะชาวบ้ านเชื่ อว่ าการอพยพ
เคลื่อนย้ ายไปตังถิ
้ ่นฐาน ณ ที่แห่งใดจะต้ องตังศาล
้
และอัญเชิญผีปตาให้
ู่
มา
พานัก เพื่อปู่ ตาจะคอยคุ้มครองสมาชิกทุกคนในหมู่บ้าน รวมไปถึงสัตว์เลี ้ยงด้ วย
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นอกจากนี ้ยังเชื่อว่าปู่ ตาสามารถแสดงอานาจปาฏิหาริ ย์ให้ ปรากฏ โดยบันดาล
ให้ สิ่งต่างๆ เป็ นไปตามที่ชาวบ้ านปรารถนาอีกด้ วย
ภิญโญ จิตต์ธรรม (ม.ป.ป.: 22) กล่าวไว้ ว่า ความเชื่อในสังคมอี สาน
เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นกับมนุษย์ทกุ รูปทุกนามตามธรรมชาติ เนื่องจากความกลัว ความ
วิตกกังวลกับการที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้ อมรอบตัว ทาให้ มนุษย์มองหาที่พึ่ง
ความกลัวและความไม่ร้ ูเป็ นเหตุให้ เกิดความเชื่อและความเชื่อก็เป็ นส่วนหนึ่งที่
ทาให้ เกิดศาสนาในสังคมมนุษย์โบราณ (Primitive Society) อย่างไรก็ตาม แม้
ปั จ จุ บันนี ว้ ิ ทยาศาสตร์ เ จริ ญ ก้ าวหน้ าไปมาก แต่ ม นุ ษย์ ก็ ยัง มี พ ฤติ ก รรม
แสดงออกทางความเชื่ อกันอยู่ในชี วิตประจ าวัน มนุษย์ จะยินยอมรั บในพลัง
เหนือธรรมชาติว่าจะให้ คณ
ุ หรื อให้ โทษแก่มนุษย์ได้ แม้ วา่ จะเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ มนุษย์จึงเกรงกลัวและเชื่อถื อ พระวิศิษฎ์ สุมโน (2556 : ก) กล่าวว่า
ชาวอีสานต้ องพึ่งพาอาศัยป่ าไม้ และธรรมชาติเพื่ อการดารงชี วิต โดยการท า
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก ทานา ทาสวน เลี ้ยงสัตว์ บางปี สภาพดินฟ้าอากาศ
ไม่เอื ้ออานวยต่อการเพาะปลูก เกิดภัยธรรมชาติ แห้ งแล้ ง จึงทาให้ เกิดความเกรง
กลัวต่ออานาจเหนือธรรมชาติลึกลับ เป็ นเหตุให้ เกิดความเชื่อเรื่ องผีสาง เทวดา
อารักษ์ จึงมีการเซ่นสรวงบูชาอ้ อนวอนให้ ป้องกันรักษา ให้ เกิดความปลอดภัย
ดังนัน้ ชาวอีสานจึงมีพิธีกรรมการบูชาปู่ ตา ซึง่ เป็ นผีบรรพบุรุษ
สุรัตน์ จงดา (2541: 1) ได้ กล่าวถึงการฟ้อนเพื่อบูชาผีฟ้าประจาปี ของ
ชาวอาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นไว้ ว่า
“เมื ่อถึงฤดูแล้ง วันสงกรานต์ อนั เป็ นวันที ่ถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ผู้ที่มีความ
เชื ่อเรื ่ องผี ฟ้าจะท าพิ ธีลงข่ วงเพื ่อฟ้อนร ากัน โดยมี การปลู ก “ผาม”
หรื อ “ปาง” เป็ นที ่ใช้เพือ่ การฟ้อนราในวันที ่ 13 - 15 เมษายน ของทุก
ปี ก่ อนจะมี การลงข่ วงฟ้อนร าเหล่ าิิ ษย์ ผี ฟ้าจะน าดอกมม้ ดดอก
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ลัน่ ทม หรื อ ดอกจาปา) เหล้า ด้ายผูกข้อมื อมปบ้านนางเที ยมมปรับ
ดอกมม้ “ข่วง” เพือ่ เชิ ญผี ฟ้าลงมาฟ้อนรานางเที ยมจะขับลาเชิ ญผี ฟ้า
ลงมา เมื ่อเชิ ญเสด็จก็จะลุกเดิ นขับลาชักชวนให้ทกุ คนขึ้นมาเล่นฟ้อน
ราผู้เข้าร่ วมพิ ธีจะลุกขึ้ นฟ้อนราผลัดเปลี ่ยนหมุนเวี ยนกันมป ในขณะ
ฟ้อนราในการลงข่วงผูเ้ ข้าฟ้อนราจะทาอากัปกิ ริยาออกท่าทางอย่างมร
ก็มด้ เช่น ร้ องมห้กระโดด วิ่ ง นอนกลิ้ งเกลื อกมปกับพื ้น โดยจะมี นาง
เที ยมเข้ามปปลอบประโลมด้วยคาพูดและการขับลาการฟ้อนผี ฟ้าจะ
ดาเนิ นมปตลอดวัน”
จังหวัดอุดรธานีเป็ นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคอีสานที่ประชาชนในท้ องที่มี
ความเชื่อในสิ่งลี ้ลับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า จึงก่อให้ เกิดพิธีกรรม
เกี่ยวกับการบวงพลีบูชา หรื อการเซ่นไหว้ โดยเชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีไปแล้ วจะ
ส่งผลดีต่อชุมชนและครอบครั วของตน ชุมชนชาวบ้ านสะแบง ตาบลสะแบง
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็ นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความเชื่อในเรื่ องของผีต่างๆ และผีที่ชาวบ้ านให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งได้ แก่
ผีปตู่ า หรื อ เจ้ าปู่ หอคา ซึง่ เป็ นผีประจาหมูบ่ ้ าน ชาวบ้ านมีความเชื่อว่าเป็ นผีที่ให้
ความคุ้มครองชาวบ้ านสามารถที่จะบันดาลให้ เกิดความสุข และความปลอดภัย
ทังชาวบ้
้
านที่อยู่ในหมู่บ้าน และชาวบ้ านที่จากไปทางานนอกบ้ านเป็ นเวลานานๆ
ได้ และความเชื่อดังกล่าวนี ้เองจึงก่อให้ เกิดเป็ นพิธีกรรมที่เรี ยกว่า “พิธีบญ
ุ เลี ้ยง
บ้ าน” โดยจะขึ ้นที่บริเวณศาลปู่ ตาประจาหมูบ่ ้ าน
สุกิจ มี จันที และบุญส่ง สิ นธุ์ นอก (2534: 57) กล่าวว่าในสมัยก่ อน
เมื่อถึงเวลาจะทาพิธีเลี ้ยงบ้ าน จ ้าจะประกาศให้ ชาวบ้ านทราบว่าจะเลี ้ยงในวัน
ใด ในวันนันก็
้ จะให้ ชาวบ้ านออกไปล่าสัตว์ป่า เช่น หมูป่า กวาง อีเก้ ง จ ้าก็นา
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ขันธ์ 5 ไปบอกกล่าวปู่ หอค า (ปู่ ตา) ว่าจะพาลูกบ้ านออกไปล่าสัตว์ มาเลี ย้ ง
ขออานวยโชคชัยให้ ล่าสัตว์ได้ ในการล่าสัตว์ อาจล่าทัง้ วัน และเมื่อได้ สัตว์ป่า
มาแล้ วก็จะนามาชาแหละในบริ เวณศาลปู่ ตา และแบ่งเนื ้อสัตว์กลับบ้ านเท่าๆ
กัน จากนัน้ ในช่วงเย็นนางเที ยมและชาวบ้ านจะเดิ นทางไปที่ ศาลปู่ ตา จา้ จะ
อัญเชิญปู่ ตาให้ เข้ าทรงนางเทียม ขณะที่เข้ าทรงนัน้ นางเทียมจะมีอาการสัน่ เมื่อ
เข้ าทรงแล้ ว จากนัน้ จ า้ และผู้หลักผู้ใหญ่ จะถามถึงความอยู่เย็ น เป็ นสุขของ
ชาวบ้ านว่าจะเป็ นอย่างไร หลังจากนันจ
้ ้าจะอัญเชิญปู่ ตาฟ้อนรากับนางเทียม
คนอื่นๆ หรื อบางครัง้ จะราดาบ เมื่อฟ้อนราสักระยะแล้ ว ปู่ ก็จะออกจากร่าง เป็ น
ที่นา่ สังเกตว่าการฟ้อนนางเทียมมีทวั่ ไปในภูมิภาคอีสาน แต่การฟ้อนในลักษณะ
การฟ้อนอาวุธนันไม่
้ ทราบแน่ชัดว่ามีปรากฏที่ใดบ้ าง แต่ที่เห็นได้ ชดั เจนนัน้ คือ
ชุมชนชาวบ้ านสะแบงนัน้ มีการฟ้อนนางเทียมในลักษณะการฟ้อนอาวุธ (ฟ้อน
ดาบ) ปรากฏขึ ้น ซึง่ ชาวบ้ านเชื่อกันว่าเป็ นการฟ้อนของปู่ ตาประจาหมู่บ้าน
จินดา แก่นสมบัติ (2552: 210) ศึกษาพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษของ
หมอลาผีฟ้าบ้ านโนนทอง ตาบลหนองจิก อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็ น
การวิจัยเชิงคุณภาพ สรุ ปผลการวิจัยพบว่าโครงสร้ างหลักของลายแคน (ลาย
ใหญ่) มีบนั ไดเสียงเป็ น A Minor มีการถ่ายทอดความรู้สึก เชื่อมัน่ ศรัทธา ความ
กระฉับกระเฉงอย่างเป็ นที่ สุดแล้ วมาประกอบกับรู ปแบบของท านองล า ที่ มี
โครงสร้ างหลักของทานอง 194 ประกอบด้ วยกลุ่มโน้ ตเสียงยาวสลับกับกลุ่มโน้ ต
เสี ยงสัน้ โดยใช้ การเอื อ้ นลักษณะพิ เศษที่ สุด เป็ นเอกลักษณ์ และมี เนื อ้ หา
อ้ อนวอน เชือ้ เชิญให้ ความรู้ สึกถึงความเชื่ อมั่น ความศรั ทธา การเคารพบูชา
อย่างเป็ นที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้ จึงทาให้ บริ วารผีฟ้าและผู้เข้ าร่ วมพิธีกรรมมีความเชื่อ
ความศรัทธา การเคารพบูชาในผีฟ้า ผี แถน ผีบรรพบุรุษ จึงเป็ นเหตุให้ บริ วาร
ผีฟ้าที่เข้ าร่วมในพิธีกรรมฟ้อนราประกอบพิธีกรรม ซึ่งถือเป็ นบทบาทหน้ าที่ของ
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หมอล าผี ฟ้ าที่ มี ต่อกลุ่มหรื อสังคมได้ ก าหนดขึ น้ เอง การประกอบพิ ธี ก รรม
ดังกล่าว ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีหน้ าที่ตอบสนองความต้ องการ
ของปั จเจกบุคคลในสังคมกลุ่มนี ้ คือ ความต้ องการทางด้ านจิตใจ เพื่อความ
มั่นคงทางจิตใจความต้ องการสงบทางใจ ความต้ องการปราศจากโรคภัยและ
ภยันตรายทัง้ ปวง ระบบสังคมที่ สนองความต้ องการเหล่านี ไ้ ด้ แก่ ศิ ลปะ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และเวทมนตร์ คาถา ซึ่งทาให้ เกิดความอุ่นใจ ความมั่นใจและความ
ปลอดภัย
จากแนวคิดทฤษฎีหน้ าที่นิยม ความต้ องการทางด้ านจิตใจของมนุษย์
จึงเป็ นหลักสาคัญในการนามาใช้ วิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่ เข้ าร่ วมพิธีกรรม
ในครัง้ นีก้ ล่าวคือพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษของหมอลาผีฟ้าบ้ านโนนทอง
ตาบลหนองจิ ก อาเภอบรบื อ จังหวัดมหาสารคาม จะดารงอยู่ได้ ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต้ องประกอบด้ วย ข้ อสาคัญดังต่อไปนี ้ 1. คติความ
เชื่ อในพิ ธี กรรมของกลุ่ ม หรื อสัง คม 2. ความเป็ นเอกลั กษณ์ ของพิ ธี ก รรม
3. บทบาทและหน้ าที่ของหมอลาผีฟ้าที่มีตอ่ กลุ่มหรื อสังคมกาหนดขึ ้น
จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั เกิดความสนใจที่จะศึกษา
การฟ้อนของนางเทียมในพิธีบุญเลี ย้ งบ้ านของชาวบ้ านสะแบง ตาบลสะแบง
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็ นการรวบรวมข้ อมูลของการฟ้อนชนิดนี ้
ไว้ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่าการฟ้อนนัน้ เป็ นการฟ้อนของปู่ ตาและบริ วาร
ผ่านร่างทรงของนางเทียม ถือได้ ว่าเป็ นเครื่ องบาบัดทุกข์บารุงสุขให้ แก่ชาวบ้ าน
อีกทางหนึ่งผ่านการฟ้อนราเนื่องจากการฟ้อนทาให้ ชาวบ้ านเชื่อกันว่าปู่ ตาได้ มา
ปรากฏตัวจริ ง ซึ่งเป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นว่าการฟ้อนรา หรื อ นาฏยศิลป์ เป็ นสิ่ง
สาคัญในการประกอบพิธี ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงต้ องการศึกษาลักษณะท่าฟ้อนของ
นางเทียมประจาหมู่บ้านสะแบงโดยการนาท่าฟ้อนมาศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ
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ท่ารา เพื่ อเป็ นข้ อมูลสารสนเทศในการพัฒนาสร้ างสรรค์ การแสดงทางด้ าน
นาฏศิลป์ พืน้ บ้ านอีสาน และเป็ นการจัดรวบรวมข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ด้าน
พิธี กรรมการฟ้ อนนางเที ยมในพิธี บุญเลี ย้ งบ้ านเพื่ อที่ จะสามารถสื บค้ นและ
ศึกษาข้ อมูล เพื่อเผยแพร่ พิธีกรรมการฟ้อนนางเทียม อีกทังยั
้ งเป็ นการอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรมพื ้นบ้ านอีสานก่อนที่จะสูญหายไป
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง การฟ้อนบวงพลีบชู า กรณีฟ้อนนางเทียมในพิธีบุญ
เลี ย้ งบ้ าน บ้ านสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มี
จุ ด มุ่ ง หมายในการศึ ก ษาการสื บ ทอดเงื่ อ นไขที่ ส่ ง ผลกระทบ ตลอดจน
องค์ประกอบและรูปแบบของพิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ าน ซึ่งเป็ นพิธีที่สาคัญของชาวอีสาน
ตลอดจนบทบาทหน้ าที่ การสืบทอดนางเทียมและลักษณะกระบวนการท่าฟ้อน
ของนางเที ยมในพิ ธี บุญเลี ย้ งบ้ านอี สาน ผู้วิ จัยได้ ศึกษาจากแหล่ งข้ อมู ลที่
เกี่ยวข้ อง โดยใช้ การศึกษาภาคสนามเป็ นหลัก และได้ ทาการบันทึกภาพ เพื่อใช้
ในการศึกษาวิเคราะห์ แล้ วนาเสนอผลการวิจยั ในเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสรุ ป
ได้ ดังนี ้
หมู่บ้ านสะแบงเป็ นชุมชนหนึ่งที่ ตัง้ อยู่ในอ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี และเป็ นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ ก่อตังขึ
้ น้ เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2302
โดยชาวบ้ านอพยพมาสร้ างบ้ านเรื อนอยู่ที่ทางฝั่ งตะวันออกของลาห้ วยกุดหลง
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านในปั จจุบนั ประมาณ 1 กิโลเมตร มีประมาณ
15 หลังคาเรื อน เมื่อดูลกั ษณะของพื ้นที่แล้ วก็บ่งบอกว่าเป็ นที่เคยก่อสร้ างบ้ าน
มาก่อน เพราะมีต้นโพธิ์ มีภาชนะดินเผาที่แตกกระจัดกระจายอยู่ในบริ เวณพื ้นที่
แห่งนัน้ ต่อมาประชาชนได้ เพิ่มขึน้ ไม่สามารถจะขยายพื น้ ที่ได้ มาก เพราะทิ ศ
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ตะวันตกมีลาห้ วยกุดหลง ทางทิศเหนือก็มีลาห้ วย ชาวบ้ านจึงพากันอพยพข้ าม
ลาห้ วยกุดหลงมาทางทิศตะวันตกเป็ นแนวยาวเขตติดต่อกับอาเภอหนองหาน ซึง่
เรี ยกว่า “ดงเมือง” บริ เวณที่เป็ นที่ตงบ้
ั ้ าน มีต้นไม้ ชนิดหนึ่งซึ่งเป็ นไม้ เนื ้อแข็ง ซึ่ง
ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ต้ นสะแบง” จึงได้ ตงั ้ ชื่ อว่าบ้ านสะแบง ตามชื่ อของต้ นไม้
“ต้ นสะแบง”
ต่อมาปี พ.ศ.2462 ทางราชการได้ แต่งตัง้ นายบัวคา วันดี เป็ นกานัน
ตาบลสะแบง บ้ านสะแบงหมู่ที่ 2 เป็ นที่ตงขององค์
ั้
การบริ หารส่วนตาบลสะแบง
มีผ้ นู าตังแต่
้ เริ่ มก่อตังจนถึ
้ งปั จจุบนั และชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีความ
เชื่อในเรื่ องของสิ่งลี ้ลับ หรื อ ผี เป็ นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่าเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการดารงชีวิต สามารถทาให้ เป็ นอย่างใดก็ได้ ตามที่ผีต้องการให้ เป็ น และผีที่
ชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถื อเป็ นอย่างยิ่งได้ แก่เจ้ าปู่ หอคา ซึ่งเจ้ าปู่ เป็ นพญา
ขอมปกครองดินแดนหนองหาน จากนัน้ ชาวบ้ านได้ อัญเชิ ญให้ มาเป็ นปู่ ตา
ประจาหมูบ่ ้ าน คอยปกปั กรักษาชาวบ้ านให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
ดังนัน้ ชาวบ้ านจึ งได้ ท าการบูชาเป็ นประจ าทุกปี จนกลายมาเป็ น
พิธีกรรมที่จะต้ องจัดเป็ นประจาทุกปี กระทัง่ ถือปฏิบตั ิและจัดให้ อยู่ในฮีตสิบสอง
คองสิ บสี่ จวบจนปั จจุบัน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อเป็ นการตอบแทนบุญคุณ
เหตุอนั เนื่องมาจากความกลัวว่าหากในปี ใดไม่ประกอบพิธีบุญเลีย้ งบ้ าน ในปี
นันลู
้ กหลาน สัตว์เลี ้ยงตลอดจนชุมชนจะมีอนั เป็ นไป ดังนันจึ
้ งต้ องประกอบพิธี
เป็ นประจาทุกปี อีกทังยั
้ งเป็ นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่ บรรพบุรุษ
ที่ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว เรี ย กว่ า “พิ ธี บุ ญ เลี ย้ งบ้ าน” ซึ่ ง ในการประกอบพิ ธี นั น้
องค์ประกอบที่สาคัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นวันเวลาที่ใช้ ในการประกอบพิธี
เครื่ องบูชา และ เครื่ องสังเวย ที่ชาวบ้ านนามาถวาย ดนตรี ที่ใช้ ตลอดจน บุคคล
ผู้เข้ าร่ วมพิธีต่างๆ องค์ประกอบเหล่านี ้ ถื อเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่ง ในการ
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ประกอบพิธีจะขาดเสียมิได้ อีกทังขั
้ นตอนในการประกอบพิ
้
ธี ก็เป็ นขันตอนที
้
่มี
ความศักดิ์สิทธิ์ โดยแบ่งการประกอบพิธีออกเป็ นสองช่วง คือ ช่วงเช้ า และช่วง
เย็น ซึ่งช่วงเช้ าจะเป็ นการประกอบพิธีการแก้ บนของชาวบ้ าน มีสองลักษณะคือ
เครื่ องบูชา และเครื่ องสังเวย ขึ ้นอยู่กบั การแก้ บนด้ วยเรื่ องใด เครื่ องไหว้ แบ่งได้
ดังนี ้
เครื่องบูชา ประกอบด้ วย
1. ขันคาย (ขันคารวะ) ประกอบด้ วย ดอกไม้ 1 คู่ เทียน 1 คู่ ผ้ าแพรวา
1 ผืน (ผ้ าขาวม้ า) ผ้ าแพรวา คือ ผ้ าที่ชาวบ้ านจัดเตรี ยมถวาย
2. ขันพัฒนา ประกอบด้ วย เงิน 250 บาท เหล้ าขาว 1 ขวด นา้ 1
กระบอก พาหวาน 1 ชุด ขัน 5 จานวน 1 ขัน ขันคาย 1 ขัน ขันหมาก 1 ขัน
(หมากพลู) ประกอบด้ วย ใบพลู หมาก (ปลอกเปลือกแล้ วหัน่ เอาหมากที่อยูด่ ้ าน
ใน โดยหัน่ เป็ นแว่น) ปูนขาว (ปูนสาหรับกินหมาก)
เครื่องสังเวย ประกอบด้ วย
1. ขันไก่ (ไก่กลุ า เหล้ ากองพัน) ประกอบด้ วย ไก่ต้ม 1 ตัว (ไก่ต้มนันไม่
้ มี
การตัดชิ ้นส่วนใดของไก่ ไม่ตดั เล็บ ไม่ตดั จะงอยปากของไก่ เอาขนออก เอาเครื่ อง
ในออกมาล้ าง แล้ วนากลับเข้ าไปใส่ตวั ไก่เหมือนเดิมแล้ วต้ มทังตั
้ ว) เหล้ าครึ่งขวด
น ้า 1 แก้ ว พาหวาน 1 ชุด ขันคาย 1 ขัน น ้าพริก 1 ถ้ วย ขันหมาก 1 ขัน
2. ขันดวงอ้ อย (หัวหมู) ประกอบด้ วย หัวหมู 1 หัว ขาหมู 4 ขา หางหมู 1
หาง เครื่ องในหมูครบชุด กระดูกข้ าง 1 ซี ก เหล้ าขาว 1 ขวด น า้ 1 กระบอก
พาหวาน 1 ชุด ขัน 5 จานวน 1 ขัน ขันคาย 1 ขัน ขันหมาก 1 ขัน
ชาวบ้ านจะแก้ บนด้ วยขันชนิดใดก็ได้ ขึ ้นอยู่กับความตังใจของชาวบ้
้
าน
ว่าจะนาขันชนิดใดมาแก้ บน ช่วงเย็นเป็ นพิธีลงข่วงถื อเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

การฟ้ อนบวงพลีบูชา: กรณีศึกษาบ้ านสะแบง ตาบลสะแบง อาเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นการแสดงออกให้ เห็ นว่าปู่ ตาได้ มาปรากฏตัวให้
ชาวบ้ านได้ เห็ น และเป็ นการวาดฟ้อนเพื่ อให้ ลูกหลานได้ เห็น เพื่อบอกกล่าว
ความเป็ นไปของหมู่บ้าน

ภาพที ่ 1 จ้ าถวายเครื ่องบูชาแด่เจ้าปู่

การสืบทอดนางเทียมของหมูบ่ ้ านสะแบง สามารถสรุปได้ ดังนี ้
เมื่อนางเทียมคนปั จจุบนั ถึงแก่กรรม เจ้ าปู่ ก็จะเลือกบุคคลอื่นขึน้ มา
แทนโดยเจ้ าปู่ จะท าให้ บุ ค คลนั น้ ต้ องมี อั น เป็ นไป เช่ น มี อ าการป่ วย
กระเสาะกระแสะบ้ าง มีเหตุร้ายขึ ้นในบ้ าน หรื อมีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าบุคคลนัน้
จะต้ องมาเป็ นนางเทียม และในการศึกษาลักษณะท่าฟ้อนของนางเทียม ผู้วิจัย
ได้ แบ่งลักษณะการวาดฟ้อนออกได้ 3 ลักษณะ ได้ แก่ ท่าฟ้อนเดี่ยว ท่าเข้ าคู่
และท่าฟ้อนอาวุธ (ดาบ)
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ภาพที ่ 2 3 และ 4 การฟ้อนเดีย่ ว

การฟ้อนเดี่ยว คือ การฟ้อนเพียงคนเดียวไปตามจังหวะ มีการเปลี่ยนท่า
ฟ้อนไปมา ซึ่งจะพบการฟ้อนลักษณะนี ้เป็ นส่วนใหญ่ ลักษณะการฟ้อนเดี่ยวจะ
มีการใช้ ส่วนต่างๆ ของร่ างกายทุกส่วน การใช้ มือมีทงการยกมื
ั้
อขึน้ สูงทัง้ สอง
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ข้ างในระดับเหนือศีรษะ การวาดมือลงต่าด้ านล่าง การแกว่งลาแขน การสลัดมือ
ไปมา โดยมีทงั ้ ระดับอก ระดับไหล่ ระดับศีรษะ การกามือในลักษณะต่างๆ มี
การวาดลาแขนโดยการกามือในหลายระดับ ได้ แก่ วาดมือขึ ้นระดับเหนือศีรษะ
วาดมือลงล่าง การวาดมือ การใช้ เท้ า มีหลายลักษณะ ได้ แก่ การก้ าวเท้ าซึ่งมีทงั ้
ก้ าวช้ า และรวดเร็ ว การแตะเท้ า ขย่มเท้ า เท้ าชิด และการกระโดด การใช้ ลาตัว
ในการวาดฟ้อนท่าเดี่ยวพบว่ามีการใช้ ลาตัว 3 ลักษณะ ได้ แก่ การเอียงตัว การ
โน้ มตัวมาด้ านหน้ า การแอ่นลาตัวไปด้ านหลัง การใช้ ศีรษะ สามารถพบการใช้
ศีรษะในการวาดฟ้อนท่าเดี่ยว 3 ลักษณะ คือ การเอียงศีรษะ เงยหน้ าขึ ้นสูง และ
การก้ มศีรษะ

ภาพที ่ 5 การฟ้อนเข้าคู่

การฟ้ อนเข้ าคู่เป็ นการฟ้ อนสองคน ซึ่งการฟ้ อนเป็ นการวาดฟ้ อนที่
แสดงออกถึงความสนุกสนาน เป็ นอาการของผู้ที่ได้ ปลดปล่อยอารมณ์มาก ไม่
ปรากฏว่ามีการฟ้อนแบบเกี ้ยวพาราสี ซึง่ อาจเป็ นเพราะผู้ที่มาเทียมนางเทียมนัน้
มียศศักดิ์ที่ไม่สามารถเป็ นไปในลักษณะชู้สาวได้ คือ เจ้ าปู่ หอคา กับทหารเอก
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โดยวาดฟ้อนในลักษณะท่าทางที่ รวดเร็ ว และสนุกสนาน ซึ่งสามารถแยกการใช้
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในการวาดฟ้อนเข้ าคูไ่ ด้ 2 ลักษณะ คือ การจับมือหันหน้ า
เข้ าหากัน แล้ วย่าเท้ าตามจังหวะ และการกอดสะเอวคู่ของตน ซึ่งทัง้ หมดจะ
วาดฟ้อนในลักษณะที่รวดเร็ ว สนุกสนาน การใช้ มือในการวาดฟ้อนเข้ าคู่ เป็ น
ลักษณะการใช้ มื อที่ อยู่ด้ านในกอดสะเอวคู่ของตนแล้ วใช้ มื อที่ อยู่ด้ านนอก
วาดฟ้อนโดยมือการวาดมือ และการม้ วนมือในหลายระดับ ได้ แก่ การวาดมือสูง
เหนือศีรษะ การวาดมือลงต่า การวาดมือมาด้ านหน้ าระดับอก และการวาดมือ
ไปด้ านข้ างระดับไหล่ การเหวี่ ยงมื อไปมา การใช้ เท้ า ที่ พบในการฟ้อนเข้ าคู่
อันได้ แก่ การก้ าวเท้ า การย่าเท้ า ขย่มเท้ า เท้ าชิด และการกระโดด การใช้ ลาตัว
ในการวาดฟ้ อนเข้ าคู่ พบว่ามี การใช้ ล าตัว ได้ แก่ การเอี ยงตัว การใช้ ศี รษะ
สามารถพบการใช้ ศีรษะในการวาดฟ้อนเข้ าคู่ 2 ลักษณะ คือ การเอียงศีรษะ และ
การก้ มศีรษะ

ภาพที ่ 6 ท่าฟ้อนอาวุธ ดดาบ)
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ท่าฟ้อนอาวุธ ถือเป็ นการฟ้อนของเจ้ าปู่ หอคาผ่านร่างทรงของนางเทียม
ลักษณะท่าวาดฟ้อนที่ ปรากฏมี 2 ลักษณะได้ แก่ การวาดล าแขนขึน้ สูงเหนื อ
ศีรษะแล้ วม้ วนมือไปมา บางจังหวะไม่มีการม้ วนมือ ศีรษะตรง ลักษณะการใช้
เท่าที่ปรากฏเป็ นการย่าเท้ าตามจังหวะดนตรี เท่านัน้ การวาดฟ้อนของบรรดานาง
เทียมในพิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ านของชาวบ้ านสะแบง เป็ นท่าทางที่ไม่เน้ นความสวยงาม
เป็ นเพียงการวาดฟ้อนภายใต้ จิตสานึก ความรู้สึกนึกคิดของเจ้ าปู่ ที่มาเทียมนาง
เทียม และท่าฟ้อนซ ้ากันบ้ างในบางท่าทางของการวาดฟ้อน อีกทังลี
้ ลาการฟ้อน
นัน้ ไม่มีแบบแผนตายตัว ท่าฟ้อนของนางเที ยมมี การวาดแขนขึน้ ลง กระโดด
ย่าเท้ า มีการยกมือสูงเหนือศีรษะ วาดมือลงล่าง ทังยั
้ งมีการวาดฟ้อนดาบ ซึ่ง
เป็ นการวาดฟ้อนที่รวดเร็ ว มีการแกว่งลาแขนไปมาอย่างรุ นแรง การวาดแขนที่
รวดเร็ ว เป็ นภาวะที่ กระทาไปโดยไม่ร้ ู ตัว เนื่ องจากส่วนใหญ่ บอกว่าจ าไม่ได้
เกิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติอานาจของผี จึงไม่มีแบบแผนตายตัว เป็ นท่าทางที่อิสระ
ไม่เน้ นความสวยงามของท่ารา จะวาดฟ้อนท่าใดก่อนหลังก็ย่อมได้
สอดคล้ องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547: 300) ที่กล่าวว่าการแสดงเพื่ อ
พิธีกรรมเป็ นการแสดงที่จดั ขึ ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม โดยมักอาศัยการแสดง
เป็ นสื่ อติ ดต่อกับอ านาจลึ กลับ เช่ น ผี ฟ้ าลงมาอ านวยอวยชัยหรื อขจัดภัย
อันตรายนานา แสดงด้ วยท่าทางเรี ยบง่าย ไม่สนใจความสวยงาม ได้ แก่ ผีนาง
เทียมในอีสาน โดยสิ่งเหล่านี ้ที่ได้ ปรากฏออกมาจากการฟ้อนวาดฟ้อนของนาง
เทียมถือเป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์ได้ เป็ นอย่างดี การฟ้อน
นางเทียมนันเป็
้ นการฟ้อนที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ในทุกปี ตามแต่ตวั ผู้ฟ้อนจะ
วาดฟ้อน กอปรกับภายใต้ ความรู้สกึ หรื อ จิตสานึกของผู้ฟ้อนก็อาจเป็ นได้
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บทสรุป
จากการศึกษาองค์ ประกอบในพิธี บุญเลี ย้ งบ้ านของชาวบ้ านสะแบง
ตาบลสะแบง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พบว่า องค์ประกอบในพิธีบุญ
เลี ้ยงบ้ าน ซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลายส่วน อันได้ แก่ องค์ประกอบในส่วน
ของวันเวลา ในการประกอบพิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ าน องค์ประกอบในส่วนของสถานที่ที่
ใช้ ในการประกอบพิธี องค์ประกอบในส่วนของวัตถุสิ่งของ เครื่ องสังเวยเครื่ อง
บูชา ที่ ใช้ ในการประกอบพิ ธี องค์ ประกอบในส่ วนของบุ คคลที่ เข้ าร่ วมพิ ธี
องค์ประกอบในส่วนของดนตรี ประกอบ และองค์ประกอบในส่วนของอาวุธ ล้ วน
แล้ วแต่มีความสัมพันธ์ และสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม ตลอดจนการดาเนิน
ชีวิตของชาวบ้ านซึง่ ถือเป็ นงานประจาปี
พิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ านนี ้ชาวบ้ านจะให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก สถานที่จะ
ใช้ ศาลเจ้ าปู่ หอคา อุปกรณ์ทกุ อย่างใช้ เท่าที่หาได้ ภายในหมู่บ้าน จึงถือเป็ นพิธีที่
เรี ยบง่าย แต่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นอย่างมาก ชาวบ้ านทุกคนจะต้ องเข้ าร่ วมพิธี
เนื่ องจากมี ความเชื่ อว่ าหากผู้ใดไม่เข้ าร่ วมในพิ ธี กรรมจะก่ อให้ เกิ ดเพศภัย
อันตรายขึ ้นภายในครอบครัว ดังนัน้ ชาวบ้ านจึงให้ ความสาคัญกันอย่างเหนียว
แน่น องค์ประกอบทุกส่วนนัน้ ล้ วนมีความสาคัญในการประกอบพิธีเป็ นอย่างยิ่ง
เมื่อทราบถึงขันตอน
้
และองค์ประกอบในพิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ านของหมู่บ้าน สิ่งหนึ่งที่
ถื อเป็ นส่วนประกอบและขัน้ ตอนที่สาคัญในพิธีเป็ นอย่างยิ่ง คือการฟ้อนนาง
เทียม ซึ่งเป็ นลีลาการวาดฟ้อนที่ อยู่ภายใต้ จิตสานึกของเจ้ าปู่ และทหารเอก ซึ่ง
เป็ นท่าฟ้อนที่ไม่มีท่าทางที่ตายตัว แล้ วแต่จะวาดฟ้อนในท่าทางใด ซึ่งการฟ้อน
นันถื
้ อเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญ เนื่องจากเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าเจ้ าปู่ มาปรากฏให้
เห็นจริ ง โดยการวาดฟ้ อนจะวาดฟ้ อนในหลายลักษณะ ซึ่ง การฟ้อนนัน้ เป็ น
การฟ้ อนของเจ้ าปู่ หอค า การฟ้ อนของบรรดานางเที ยมนี ้ เป็ นการฟ้ อ นที่
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แสดงออกที่ไม่เน้ นความสวยงาม และเกิดขึน้ ภายใต้ อานาจของผี ดังที่ สุรพล
วิ รุ ฬห์ รั กษ์ (2547: 300) ได้ กล่ าวไว้ ว่ า การแสดงที่ จัดขึ น้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
พิธีกรรม โดยมักอาศัยการแสดงเป็ นสื่อติดต่อกับอานาจลึกลับ เช่น ผีฟ้า ผีมดให้
ลงมาอานวยอวยชัย หรื อขจัดภัยอันตรายนานา การแสดงประเภทนี ้มักเกิดขึน้
ในชุมชน โดยมีกลุ่มคนสืบหน้ าที่แสดงเป็ นการเฉพาะ ด้ วยท่าทางที่เรี ยบง่าย ไม่
สนใจความงาม

ภาพที ่ 7 ทหารเอกกาลังเปลีย่ นเครื ่องแต่งกาย
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ภาพที ่ 8 ขณะนางเทียมกาลังวาดฟ้อน

ภาพที ่ 9 เจ้าปู่ หอคากาลังฟ้อนดาบ
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ภาพที ่ 10 เจ้าปู่ หอคากาลังวาดฟ้อน

ภาพที ่ 11 และ 12 ทหารเอกกาลังวาดฟ้อน
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