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 บทคัดย่อ      
 

บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ  
รูปแบบของพิธีบุญเลีย้งบ้าน บทบาทหน้าท่ี รวมไปถึงกระบวนการฟ้อนของ 
นางเทียมในพิธีบุญเลีย้งบ้าน ของชาวบ้านสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนอง
หาน จงัหวดัอดุรธานี โดยศกึษาประวตัิความเป็นมา องค์ประกอบ บทบาทหน้าท่ี
ของนางเทียมในพิธี ตลอดจนการน าท่าฟ้อนในพิธีบุญเลีย้งบ้านของชาวบ้าน
สะแบงมาท าการศกึษาวิเคราะห์ ซึง่การเก็บข้อมลูใช้วิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์ 
และการจดบนัทึก ผลการศึกษาวิจยัปรากฏดงันี ้บ้านสะแบงเป็นสงัคมท่ีมีการ
นบัถือผี มีพิธีกรรมความเช่ือเก่ียวกับวิญญาณและอ านาจลึกลบัท่ีเรียกว่า “ผี” 
โดยผีท่ีชาวบ้านให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง คือ เจ้าปู่ หอค า ซึ่งในทุกปีต้องจัด
พิธีบชูา เรียกวา่ “พิธีบญุเลีย้งบ้าน” 

พิธีบญุเลีย้งบ้านของชาวบ้านสะแบง  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสดงออกให้
เห็นถึงความกตญัญูกตเวทีต่อเจ้าปู่ หอค าท่ีคอยปกปักรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็น
เป็นสุข ปราศจากภัยพิบัติต่างๆ มาโดยตลอดทัง้ปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีเหตุอัน
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เน่ืองมาจากความกลวัของชาวบ้าน และเช่ือว่าเจ้าปู่ หอค าสามารถช่วยป้องกัน
ชาวบ้านให้ปลอดภัยจากภัยพิบตัิต่างๆ  ได้ จึงก่อให้เกิดพิธีบุญเลีย้งบ้านขึน้ 
โดยได้ก าหนดวนัประกอบพิธีเป็นชว่งเดือนพฤษภาคมของทกุปี เน่ืองจากเป็นฤดู
การเร่ิมท าไร่ท านาของชาวบ้าน ในการประกอบพิธีจ า้และนางเทียมท าหน้าท่ี
เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ซึ่งผู้ ท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นจ า้และนางเทียมได้นัน้ ต้อง
ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าปู่ หอค า โดยจ า้มีหน้าท่ีในการเป็นส่ือกลางระหว่าง 
เจ้าปู่ หอค ากับชาวบ้าน ส่วนนางเทียมท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยจ า้ และเป็นร่างทรง
ของเจ้าปู่ หอค าและทหารเอก เพ่ือแสดงให้ชาวบ้านได้เห็นว่าปู่ ตามาปรากฏให้
เห็นจริง และเม่ือเจ้าปู่ หอค าเข้าทรงนางเทียมจะมีการฟ้อนเกิดขึน้ ซึ่งชาวบ้าน
เช่ือวา่เป็นการฟ้อนของเจ้าปู่ หอค าและทหารเอก  

โดยการฟ้อนมีวตัถปุระสงค์ความสนกุสนานปลดปล่อยอารมณ์ขอเจ้าปู่
หอค าและทหารเอก  ทา่ฟ้อนนางเทียมมีลกัษณะท่าฟ้อนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ในแบบฉบบัของชาวบ้านสะแบง ซึ่งสามารถจ าแนกลกัษณะการฟ้อนออกได้ 3 
ลกัษณะ ได้แก่ ท่าฟ้อนเด่ียว ท่าเข้าคู่ และ ท่าฟ้อนอาวุธ ท่าทางการฟ้อนเป็น
ท่าทางท่ีไม่เน้นความสวยงาม เน่ืองจากเป็นการวาดฟ้อนภายใต้จิตส านึก 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีอยากจะแสดงออก ลีลาการฟ้อนไม่มีแบบแผนตายตัว ไม่
ก าหนดวา่การใช้ส่วนตา่งๆ ของร่างกายจะใช้ท่าทาง หรือทิศทางใดก่อนหลงั เป็น
การวาดฟ้อนท่ีเน้นท่าทางท่ีรุนแรง รวดเร็ว วาดล าแขนในลกัษณะกว้าง มีการยก
มือขึน้สงูเหนือศีรษะ และวาดมือลงต ่า เท้าเน้นการกระโดด การหมนุรอบตวั และ
การฟ้อนนัน้มีการขยม่ตวัตามจงัหวะตลอดเวลา สิ่งเหลา่นีถื้อเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของการฟ้อนนางเทียมในพิธีบญุเลีย้งบ้าน
ของชาวบ้านสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน ได้เป็นอยา่งดี 
ค าส าคัญ:  การฟ้อนบวงพลีบชูา  บญุเลีย้งบ้าน  ผีปู่ ตา  จ า้  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 house-
warming 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      
  
น าเร่ือง 

ความเช่ือเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กับมนุษย์มาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะแห่งหน
ต าบลใด อนัมีเหตเุน่ืองมาจากความกลวั ความวิตกกงัวลกับสิ่งท่ีตนประสบพบ
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 เจอในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว ประกอบกับในสมัย
โบราณมนุษย์ไม่มีท่ีพึ่งทางจิตใจ จึงต้องการหาท่ีพึ่งเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ 
สบายใจ สิ่งเหล่านีจ้ึงเป็นเหตท่ีุท าให้เกิดความเช่ือเก่ียวกับภูตผีปีศาจหรือสิ่ง    
ลีล้บัเหนือธรรมชาติขึน้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัสังคมไทยจะเจริญก้าวหน้าไปมาก 
แตก็่ยงัมีมนษุย์บางกลุ่มท่ียงัคงมีความเช่ือตอ่สิ่งลีล้บัอยู่และยอมรับในพลงังาน
ท่ีอยูเ่หนือธรรมชาตไิมว่่าจะเป็นให้คณุหรือให้โทษ 

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (2521: 7) ได้กล่าวว่า เพราะมนุษย์ไม่สามารถ
เข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาต ิเชน่ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ และไมส่ามารถอธิบาย
ได้ด้วยเหตผุล มนษุย์จงึอธิบายได้ด้วยไสยศาสตร์ เพราะความรู้หรือ อวิชา ท าให้
มนษุย์เข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เบือ้งหลงัเหตกุารณ์ จึงพากนัสร้าง   ผีวิญญาณ 
และเทวดาขึน้ ดงันัน้มนุษย์จึงกลัว ไม่ล่วงเกินภูตวิญญาณ และพยายามเซ่น
สรวงบชูาเพ่ือให้มนษุย์อยูเ่ย็นเป็นสขุ 

ภาคอีสานเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งท่ี มีความเช่ือ ในเร่ืองภูตผีปีศาจ 
เช่นเดียวกับภูมิภาคอ่ืนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมอีสาน ท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก ได้แก่ ผีบ้าน ผีป่า ผีแถน ผีร้าย นอกจากนีย้งัมีผีอีก
ประเภทหนึ่งท่ีชุมชนชาวอีสานให้ความส าคัญอยู่มาก ได้แก่ “ผีบรรพบุรุษ” 
นัน่เอง ผีประเภทนีเ้ป็นผีคอยปกปักรักษาชาวบ้านให้อยูเ่ย็นเป็นสขุ ซึง่ชาวอีสาน
เรียกผีประเภทนีว้่า “ผีปู่ ตา” “โดยเช่ือว่าผีปู่ ตาเป็นวิญญาณของบรรพชนประจ า
หมู่บ้าน ชาวบ้านในชุมชนจะร่วมกันสร้างศาลปู่ ตา หรือท่ีชาวอีสานเรียกกันว่า 
“ตูบปู่ ตา” ขึน้ประจ าทุกหมู่บ้านไว้เป็นท่ีพ านักอาศัยของกลุ่มผีท่ีให้คุณบาง
ประเภทไว้เม่ือจะตัง้ถ่ินท่ีอยู่อาศัยใหม่ เพราะชาวบ้านเช่ือว่าการอพยพ
เคล่ือนย้ายไปตัง้ถ่ินฐาน ณ ท่ีแห่งใดจะต้องตัง้ศาล และอัญเชิญผีปู่ ตาให้มา
พ านกั เพ่ือปู่ ตาจะคอยคุ้มครองสมาชิกทุกคนในหมู่บ้าน รวมไปถึงสตัว์เลีย้งด้วย 
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นอกจากนีย้งัเช่ือว่าปู่ ตาสามารถแสดงอ านาจปาฏิหาริย์ให้ปรากฏ โดยบนัดาล
ให้สิ่งตา่งๆ  เป็นไปตามท่ีชาวบ้านปรารถนาอีกด้วย   

ภิญโญ จิตต์ธรรม (ม.ป.ป.: 22) กล่าวไว้ว่า ความเช่ือในสังคมอีสาน 
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัมนษุย์ทกุรูปทุกนามตามธรรมชาต ิเน่ืองจากความกลวั ความ
วิตกกังวลกับการท่ีต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมรอบตวั ท าให้มนุษย์มองหาท่ีพึ่ง 
ความกลวัและความไม่รู้เป็นเหตใุห้เกิดความเช่ือและความเช่ือก็เป็นส่วนหนึ่งท่ี
ท าให้เกิดศาสนาในสงัคมมนุษย์โบราณ (Primitive Society) อย่างไรก็ตาม แม้
ปัจจุบันนีว้ิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าไปมาก แต่มนุษย์ก็ยังมีพฤติกรรม
แสดงออกทางความเช่ือกันอยู่ในชีวิตประจ าวัน มนุษย์จะยินยอมรับในพลัง
เหนือธรรมชาติว่าจะให้คณุหรือให้โทษแก่มนษุย์ได้ แม้วา่จะเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ มนุษย์จึงเกรงกลัวและเช่ือถือ พระวิศิษฎ์ สุมโน (2556 : ก) กล่าวว่า 
ชาวอีสานต้องพึ่งพาอาศัยป่าไม้และธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิต โดยการท า
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั ท านา ท าสวน เลีย้งสตัว์ บางปีสภาพดินฟ้าอากาศ
ไมเ่อือ้อ านวยตอ่การเพาะปลกู เกิดภยัธรรมชาต ิแห้งแล้ง จงึท าให้เกิดความเกรง
กลวัตอ่อ านาจเหนือธรรมชาติลึกลบั เป็นเหตใุห้เกิดความเช่ือเร่ืองผีสาง เทวดา
อารักษ์ จึงมีการเซ่นสรวงบูชาอ้อนวอนให้ป้องกันรักษา ให้เกิดความปลอดภัย 
ดงันัน้ ชาวอีสานจงึมีพิธีกรรมการบชูาปู่ ตา ซึง่เป็นผีบรรพบรุุษ 
  สุรัตน์ จงดา (2541: 1) ได้กล่าวถึงการฟ้อนเพ่ือบูชาผีฟ้าประจ าปีของ
ชาวอ าเภอพระยืน จงัหวดัขอนแก่นไว้ว่า 

“เมื่อถึงฤดูแล้ง วนัสงกรานต์อนัเป็นวนัที่ถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ผู้ที่มีความ
เชื่อเร่ืองผีฟ้าจะท าพิธีลงข่วงเพื่อฟ้อนร ากัน โดยมีการปลูก “ผาม” 
หรือ “ปาง” เป็นที่ใช้เพือ่การฟ้อนร าในวนัที่ 13 - 15 เมษายน ของทกุ
ปี ก่อนจะมีการลงข่วงฟ้อนร าเหล่าิิษย์ผีฟ้าจะน าดอกมม้ ดดอก
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 ลัน่ทม หรือ ดอกจ าปา) เหล้า ด้ายผูกข้อมือมปบ้านนางเทียมมปรับ

ดอกมม้ “ข่วง” เพือ่เชิญผีฟ้าลงมาฟ้อนร านางเทียมจะขบัล าเชิญผีฟ้า
ลงมา เมื่อเชิญเสด็จก็จะลกุเดินขบัล าชกัชวนให้ทกุคนข้ึนมาเล่นฟ้อน
ร าผู้เข้าร่วมพิธีจะลุกข้ึนฟ้อนร าผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนกนัมป ในขณะ
ฟอ้นร าในการลงข่วงผูเ้ข้าฟ้อนร าจะท าอากปักิริยาออกท่าทางอย่างมร
ก็มด้ เช่น ร้องมห้กระโดด ว่ิง นอนกล้ิงเกลือกมปกับพื้น โดยจะมีนาง
เทียมเข้ามปปลอบประโลมด้วยค าพูดและการขับล าการฟ้อนผีฟ้าจะ
ด าเนินมปตลอดวนั”  
 
จงัหวดัอดุรธานีเป็นจงัหวดัหนึ่งในภูมิภาคอีสานท่ีประชาชนในท้องท่ีมี

ความเช่ือในสิ่งลีล้บัท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงก่อให้เกิดพิธีกรรม
เก่ียวกับการบวงพลีบูชา หรือการเซ่นไหว้ โดยเช่ือว่าเม่ือประกอบพิธีไปแล้วจะ
ส่งผลดีต่อชุมชนและครอบครัวของตน ชุมชนชาวบ้านสะแบง ต าบลสะแบง 
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งท่ีประชาชนในหมู่บ้านมี
ความเช่ือในเร่ืองของผีต่างๆ และผีท่ีชาวบ้านให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งได้แก่  
ผีปู่ ตา หรือ เจ้าปู่ หอค า ซึง่เป็นผีประจ าหมูบ้่าน ชาวบ้านมีความเช่ือว่าเป็นผีท่ีให้
ความคุ้มครองชาวบ้านสามารถท่ีจะบนัดาลให้เกิดความสขุ และความปลอดภัย 
ทัง้ชาวบ้านท่ีอยู่ในหมู่บ้าน และชาวบ้านท่ีจากไปท างานนอกบ้านเป็นเวลานานๆ 
ได้ และความเช่ือดงักล่าวนีเ้องจึงก่อให้เกิดเป็นพิธีกรรมท่ีเรียกว่า “พิธีบญุเลีย้ง
บ้าน” โดยจะขึน้ท่ีบริเวณศาลปู่ ตาประจ าหมูบ้่าน 

สุกิจ มีจันที และบุญส่ง สินธุ์นอก (2534: 57)  กล่าวว่าในสมัยก่อน  
เม่ือถึงเวลาจะท าพิธีเลีย้งบ้าน  จ า้จะประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าจะเลีย้งในวัน
ใด ในวนันัน้ก็จะให้ชาวบ้านออกไปล่าสัตว์ป่า เช่น หมูป่า กวาง อีเก้ง จ า้ก็น า
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ขันธ์ 5 ไปบอกกล่าวปู่ หอค า (ปู่ ตา) ว่าจะพาลูกบ้านออกไปล่าสัตว์มาเลีย้ง  
ขออ านวยโชคชัยให้ล่าสัตว์ได้ ในการล่าสัตว์อาจล่าทัง้วัน และเม่ือได้สัตว์ป่า
มาแล้วก็จะน ามาช าแหละในบริเวณศาลปู่ ตา และแบ่งเนือ้สตัว์กลบับ้านเท่าๆ 
กัน จากนัน้ในช่วงเย็นนางเทียมและชาวบ้านจะเดินทางไปท่ีศาลปู่ ตา จ า้จะ
อญัเชิญปู่ ตาให้เข้าทรงนางเทียม ขณะท่ีเข้าทรงนัน้ นางเทียมจะมีอาการสัน่ เม่ือ
เข้าทรงแล้ว จากนัน้จ า้และผู้ หลักผู้ ใหญ่จะถามถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ชาวบ้านว่าจะเป็นอย่างไร  หลงัจากนัน้จ า้จะอญัเชิญปู่ ตาฟ้อนร ากับนางเทียม
คนอ่ืนๆ  หรือบางครัง้จะร าดาบ เม่ือฟ้อนร าสกัระยะแล้ว ปู่ ก็จะออกจากร่าง เป็น
ท่ีนา่สงัเกตว่าการฟ้อนนางเทียมมีทัว่ไปในภมูิภาคอีสาน แตก่ารฟ้อนในลกัษณะ
การฟ้อนอาวุธนัน้ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีปรากฏท่ีใดบ้าง แต่ท่ีเห็นได้ชดัเจนนัน้คือ
ชุมชนชาวบ้านสะแบงนัน้มีการฟ้อนนางเทียมในลกัษณะการฟ้อนอาวุธ (ฟ้อน
ดาบ) ปรากฏขึน้ ซึง่ชาวบ้านเช่ือกนัว่าเป็นการฟ้อนของปู่ ตาประจ าหมู่บ้าน 

จินดา แก่นสมบตั ิ(2552: 210) ศกึษาพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบรุุษของ
หมอล าผีฟ้าบ้านโนนทอง ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างหลักของลายแคน (ลาย
ใหญ่) มีบนัไดเสียงเป็น A Minor มีการถ่ายทอดความรู้สึก เช่ือมัน่ ศรัทธา ความ
กระฉับกระเฉงอย่างเป็นท่ีสุดแล้วมาประกอบกับรูปแบบของท านองล า ท่ีมี
โครงสร้างหลกัของท านอง 194 ประกอบด้วยกลุ่มโน้ตเสียงยาวสลบักับกลุ่มโน้ต
เสียงสัน้โดยใช้การเอือ้นลักษณะพิเศษท่ีสุด เป็นเอกลักษณ์ และมีเนือ้หา 
อ้อนวอน เชือ้เชิญให้ความรู้สึกถึงความเช่ือมั่น ความศรัทธา การเคารพบูชา
อย่างเป็นท่ีสดุ ด้วยเหตนีุ ้จึงท าให้บริวารผีฟ้าและผู้ เข้าร่วมพิธีกรรมมีความเช่ือ 
ความศรัทธา การเคารพบูชาในผีฟ้า ผีแถน ผีบรรพบุรุษ จึงเป็นเหตุให้บริวาร 
ผีฟ้าท่ีเข้าร่วมในพิธีกรรมฟ้อนร าประกอบพิธีกรรม ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าท่ีของ
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 หมอล าผีฟ้าท่ีมีต่อกลุ่มหรือสังคมได้ก าหนดขึน้เอง การประกอบพิ ธีกรรม
ดงักล่าว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีมีหน้าท่ีตอบสนองความต้องการ
ของปัจเจกบุคคลในสังคมกลุ่มนี ้คือ ความต้องการทางด้านจิตใจ เพ่ือความ
มั่นคงทางจิตใจความต้องการสงบทางใจ ความต้องการปราศจากโรคภัยและ
ภยันตรายทัง้ปวง ระบบสังคมท่ีสนองความต้องการเหล่านีไ้ด้แก่ศิลปะ สิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิ และเวทมนตร์คาถา ซึ่งท าให้เกิดความอุ่นใจ ความมั่นใจและความ
ปลอดภยั  

จากแนวคิดทฤษฎีหน้าท่ีนิยม ความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ 
จึงเป็นหลกัส าคญัในการน ามาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของคนท่ีเข้าร่วมพิธีกรรม
ในครัง้นีก้ล่าวคือพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษของหมอล าผีฟ้าบ้านโนนทอง 
ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จะด ารงอยู่ได้ท่ามกลาง 
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมต้องประกอบด้วย ข้อส าคญัดงัต่อไปนี ้1. คติความ
เช่ือในพิธีกรรมของกลุ่มหรือสังคม  2. ความเป็นเอกลักษณ์ของพิธีกรรม 
 3. บทบาทและหน้าท่ีของหมอล าผีฟ้าท่ีมีตอ่กลุ่มหรือสงัคมก าหนดขึน้ 

จากเหตผุลท่ีกล่าวมาในข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา
การฟ้อนของนางเทียมในพิธีบุญเลีย้งบ้านของชาวบ้านสะแบง ต าบลสะแบง 
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมลูของการฟ้อนชนิดนี ้
ไว้ ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการฟ้อนนัน้เป็นการฟ้อนของปู่ ตาและบริวาร
ผ่านร่างทรงของนางเทียม ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ชาวบ้าน
อีกทางหนึ่งผ่านการฟ้อนร าเน่ืองจากการฟ้อนท าให้ชาวบ้านเช่ือกนัว่าปู่ ตาได้มา
ปรากฏตวัจริง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่าการฟ้อนร า หรือ นาฏยศิลป์ เป็นสิ่ง
ส าคญัในการประกอบพิธี ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาลักษณะท่าฟ้อนของ 
นางเทียมประจ าหมู่บ้านสะแบงโดยการน าท่าฟ้อนมาศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ 
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ท่าร า เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาสร้างสรรค์การแสดงทางด้าน
นาฏศิลป์พืน้บ้านอีสาน และเป็นการจัดรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้าน 
พิธีกรรมการฟ้อนนางเทียมในพิธีบุญเลีย้งบ้านเพ่ือท่ีจะสามารถสืบค้นและ
ศึกษาข้อมูล เพ่ือเผยแพร่พิธีกรรมการฟ้อนนางเทียม อีกทัง้ยงัเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรมพืน้บ้านอีสานก่อนท่ีจะสญูหายไป 
 
อภปิรายผล 

จากการศกึษาเร่ือง การฟ้อนบวงพลีบชูา กรณีฟ้อนนางเทียมในพิธีบุญ
เลีย้งบ้าน บ้านสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มี
จุดมุ่งหมายในการศึกษาการสืบทอดเง่ือนไขท่ีส่งผลกระทบ ตลอดจน
องค์ประกอบและรูปแบบของพิธีบญุเลีย้งบ้าน ซึ่งเป็นพิธีท่ีส าคญัของชาวอีสาน 
ตลอดจนบทบาทหน้าท่ี การสืบทอดนางเทียมและลกัษณะกระบวนการท่าฟ้อน
ของนางเทียมในพิธีบุญเลีย้งบ้านอีสาน ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง โดยใช้การศกึษาภาคสนามเป็นหลกั และได้ท าการบนัทึกภาพ เพ่ือใช้
ในการศกึษาวิเคราะห์ แล้วน าเสนอผลการวิจยัในเชิงพรรณนา ผลการศกึษาสรุป
ได้ ดงันี ้ 

หมู่บ้านสะแบงเป็นชุมชนหนึ่งท่ีตัง้อยู่ในอ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี และเป็นหมู่บ้านท่ีมีความเก่าแก่ก่อตัง้ขึน้เม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2302 
โดยชาวบ้านอพยพมาสร้างบ้านเรือนอยู่ท่ีทางฝ่ังตะวันออกของล าห้วยกุดหลง 
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออกของหมู่บ้านในปัจจบุนัประมาณ 1 กิโลเมตร มีประมาณ 
15 หลงัคาเรือน เม่ือดลูกัษณะของพืน้ท่ีแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นท่ีเคยก่อสร้างบ้าน
มาก่อน เพราะมีต้นโพธ์ิ มีภาชนะดินเผาท่ีแตกกระจดักระจายอยู่ในบริเวณพืน้ท่ี
แห่งนัน้ต่อมาประชาชนได้เพิ่มขึน้ไม่สามารถจะขยายพืน้ท่ีได้มาก เพราะทิศ
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 ตะวนัตกมีล าห้วยกุดหลง ทางทิศเหนือก็มีล าห้วย ชาวบ้านจึงพากันอพยพข้าม
ล าห้วยกดุหลงมาทางทิศตะวนัตกเป็นแนวยาวเขตติดตอ่กบัอ าเภอหนองหาน ซึง่
เรียกว่า “ดงเมือง” บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้บ้าน มีต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไม้เนือ้แข็ง ซึ่ง
ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นสะแบง” จึงได้ตัง้ช่ือว่าบ้านสะแบง ตามช่ือของต้นไม้  
“ต้นสะแบง”  

ต่อมาปี พ.ศ.2462 ทางราชการได้แต่งตัง้นายบัวค า วันดี เป็นก านัน
ต าบลสะแบง บ้านสะแบงหมู่ท่ี 2 เป็นท่ีตัง้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแบง 
มีผู้น าตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้จนถึงปัจจุบนั และชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านมีความ
เช่ือในเร่ืองของสิ่งลีล้บั หรือ ผี เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเช่ือว่าเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การด ารงชีวิต สามารถท าให้เป็นอย่างใดก็ได้ตามท่ีผีต้องการให้เป็น และผีท่ี
ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งได้แก่เจ้าปู่ หอค า ซึ่งเจ้าปู่ เป็นพญา
ขอมปกครองดินแดนหนองหาน จากนัน้ชาวบ้านได้อัญเชิญให้มาเป็นปู่ ตา
ประจ าหมูบ้่าน คอยปกปักรักษาชาวบ้านให้อยูเ่ย็นเป็นสขุ  

ดังนัน้ ชาวบ้านจึงได้ท าการบูชาเป็นประจ าทุกปี จนกลายมาเป็น
พิธีกรรมท่ีจะต้องจดัเป็นประจ าทกุปี กระทัง่ถือปฏิบตัิและจดัให้อยู่ในฮีตสิบสอง
คองสิบส่ี จวบจนปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการตอบแทนบุญคุณ   
เหตอุนัเน่ืองมาจากความกลัวว่าหากในปีใดไม่ประกอบพิธีบุญเลีย้งบ้าน ในปี
นัน้ลกูหลาน สตัว์เลีย้งตลอดจนชุมชนจะมีอนัเป็นไป ดงันัน้จึงต้องประกอบพิธี
เป็นประจ าทกุปี อีกทัง้ยงัเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญกูตเวทีตอ่บรรพบรุุษ
ท่ีล่วงลับไปแล้ว เรียกว่า “พิ ธีบุญเลีย้งบ้าน” ซึ่งในการประกอบพิ ธีนัน้
องค์ประกอบท่ีส าคญัหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวันเวลาท่ีใช้ในการประกอบพิธี 
เคร่ืองบชูา และ เคร่ืองสงัเวย ท่ีชาวบ้านน ามาถวาย ดนตรีท่ีใช้ ตลอดจน บคุคล
ผู้ เข้าร่วมพิธีต่างๆ  องค์ประกอบเหล่านี ้ถือเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัยิ่ง ในการ
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ประกอบพิธีจะขาดเสียมิได้  อีกทัง้ขัน้ตอนในการประกอบพิธี ก็เป็นขัน้ตอนท่ีมี
ความศกัดิ์สิทธ์ิ โดยแบ่งการประกอบพิธีออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วง
เย็น ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการประกอบพิธีการแก้บนของชาวบ้าน มีสองลกัษณะคือ 
เคร่ืองบชูา  และเคร่ืองสงัเวย ขึน้อยู่กบัการแก้บนด้วยเร่ืองใด เคร่ืองไหว้ แบง่ได้
ดงันี ้

 

เคร่ืองบูชา ประกอบด้วย 
1. ขนัคาย (ขนัคารวะ) ประกอบด้วย ดอกไม้  1  คู ่ เทียน  1  คู ่ ผ้าแพรวา  

1  ผืน (ผ้าขาวม้า)  ผ้าแพรวา คือ ผ้าท่ีชาวบ้านจดัเตรียมถวาย 
2. ขันพัฒนา ประกอบด้วย  เงิน  250  บาท  เหล้าขาว  1  ขวด  น า้  1  

กระบอก  พาหวาน 1  ชดุ  ขนั  5  จ านวน  1  ขนั  ขนัคาย  1  ขนั  ขนัหมาก  1  ขนั  
(หมากพล)ู ประกอบด้วย ใบพล ูหมาก (ปลอกเปลือกแล้วหัน่เอาหมากท่ีอยูด้่าน 
ใน โดยหัน่เป็นแวน่) ปนูขาว (ปนูส าหรับกินหมาก) 

 
เคร่ืองสังเวย ประกอบด้วย 
1. ขนัไก่ (ไก่กลุา เหล้ากองพนั) ประกอบด้วย ไก่ต้ม 1 ตวั (ไก่ต้มนัน้ไม่มี

การตดัชิน้สว่นใดของไก่ ไมต่ดัเล็บ ไมต่ดัจะงอยปากของไก่ เอาขนออก เอาเคร่ือง
ในออกมาล้าง แล้วน ากลบัเข้าไปใส่ตวัไก่เหมือนเดิมแล้วต้มทัง้ตวั) เหล้าคร่ึงขวด 
น า้ 1 แก้ว พาหวาน 1 ชดุ ขนัคาย 1 ขนั น า้พริก 1 ถ้วย ขนัหมาก 1 ขนั 

2. ขนัดวงอ้อย (หวัหม)ู ประกอบด้วย หวัหม ู1 หวั ขาหม ู4 ขา หางหม ู1 
หาง เคร่ืองในหมูครบชุด กระดูกข้าง 1 ซีก เหล้าขาว 1 ขวด น า้ 1 กระบอก  
พาหวาน 1 ชดุ ขนั 5 จ านวน 1 ขนั ขนัคาย 1 ขนั ขนัหมาก 1 ขนั 

ชาวบ้านจะแก้บนด้วยขนัชนิดใดก็ได้ขึน้อยู่กับความตัง้ใจของชาวบ้าน
ว่าจะน าขันชนิดใดมาแก้บน ช่วงเย็นเป็นพิธีลงข่วงถือเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั
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 เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าปู่ ตาได้มาปรากฏตัวให้
ชาวบ้านได้เห็น และเป็นการวาดฟ้อนเพ่ือให้ลูกหลานได้เห็น เพ่ือบอกกล่าว
ความเป็นไปของหมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 จ ้าถวายเคร่ืองบูชาแด่เจ้าปู่  
 

การสืบทอดนางเทียมของหมูบ้่านสะแบง สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 
 

  เม่ือนางเทียมคนปัจจุบนั ถึงแก่กรรม เจ้าปู่ ก็จะเลือกบุคคลอ่ืนขึน้มา
แทนโดยเจ้าปู่ จะท าให้บุคคลนัน้ต้องมีอันเป็นไป  เช่น มีอาการป่วย
กระเสาะกระแสะบ้าง มีเหตรุ้ายขึน้ในบ้าน หรือมีสญัญาณบง่บอกว่าบุคคลนัน้
จะต้องมาเป็นนางเทียม และในการศึกษาลกัษณะท่าฟ้อนของนางเทียม ผู้วิจัย
ได้แบ่งลกัษณะการวาดฟ้อนออกได้ 3  ลกัษณะ ได้แก่ ท่าฟ้อนเด่ียว  ท่าเข้าคู่ 
และทา่ฟ้อนอาวธุ (ดาบ) 
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ภาพที่ 2  3  และ 4  การฟ้อนเดีย่ว 
 

การฟ้อนเด่ียว คือ การฟ้อนเพียงคนเดียวไปตามจงัหวะ มีการเปล่ียนท่า
ฟ้อนไปมา ซึ่งจะพบการฟ้อนลกัษณะนีเ้ป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะการฟ้อนเด่ียวจะ
มีการใช้ส่วนต่างๆ  ของร่างกายทุกส่วน การใช้มือมีทัง้การยกมือขึน้สูงทัง้สอง
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 ข้างในระดบัเหนือศีรษะ การวาดมือลงต ่าด้านล่าง การแกวง่ล าแขน การสลดัมือ
ไปมา โดยมีทัง้ ระดบัอก ระดบัไหล่ ระดบัศีรษะ การก ามือในลักษณะต่างๆ มี
การวาดล าแขนโดยการก ามือในหลายระดบั ได้แก่ วาดมือขึน้ระดบัเหนือศีรษะ 
วาดมือลงล่าง การวาดมือ การใช้เท้า มีหลายลกัษณะ ได้แก่ การก้าวเท้าซึ่งมีทัง้
ก้าวช้า และรวดเร็ว  การแตะเท้า ขย่มเท้า เท้าชิด และการกระโดด การใช้ล าตวั 
ในการวาดฟ้อนท่าเด่ียวพบว่ามีการใช้ล าตวั 3 ลกัษณะ ได้แก่ การเอียงตวั การ
โน้มตวัมาด้านหน้า การแอ่นล าตวัไปด้านหลงั  การใช้ศีรษะ สามารถพบการใช้
ศีรษะในการวาดฟ้อนท่าเด่ียว 3 ลกัษณะ คือ การเอียงศีรษะ เงยหน้าขึน้สงู และ
การก้มศีรษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การฟอ้นเข้าคู่ 
 

การฟ้อนเข้าคู่เป็นการฟ้อนสองคน ซึ่งการฟ้อนเป็นการวาดฟ้อนท่ี
แสดงออกถึงความสนุกสนาน เป็นอาการของผู้ ท่ีได้ปลดปล่อยอารมณ์มาก ไม่
ปรากฏว่ามีการฟ้อนแบบเกีย้วพาราสี ซึง่อาจเป็นเพราะผู้ ท่ีมาเทียมนางเทียมนัน้ 
มียศศกัดิ์ท่ีไม่สามารถเป็นไปในลักษณะชู้สาวได้ คือ เจ้าปู่ หอค า กับทหารเอก 
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โดยวาดฟ้อนในลกัษณะท่าทางท่ีรวดเร็ว และสนกุสนาน ซึ่งสามารถแยกการใช้
สว่นตา่งๆ ของร่างกาย ในการวาดฟ้อนเข้าคูไ่ด้ 2 ลกัษณะ คือ การจบัมือหนัหน้า
เข้าหากัน แล้วย ่าเท้าตามจังหวะ และการกอดสะเอวคู่ของตน ซึ่งทัง้หมดจะ 
วาดฟ้อนในลักษณะท่ีรวดเร็ว สนุกสนาน การใช้มือในการวาดฟ้อนเข้าคู่ เป็น
ลักษณะการใช้มือท่ีอยู่ด้านในกอดสะเอวคู่ของตนแล้วใช้มือท่ีอยู่ด้านนอก 
วาดฟ้อนโดยมือการวาดมือ และการม้วนมือในหลายระดบั ได้แก่ การวาดมือสูง
เหนือศีรษะ การวาดมือลงต ่า การวาดมือมาด้านหน้าระดบัอก และการวาดมือ
ไปด้านข้างระดับไหล่ การเหว่ียงมือไปมา การใช้เท้า ท่ีพบในการฟ้อนเข้าคู่  
อนัได้แก่ การก้าวเท้า การย ่าเท้า ขย่มเท้า เท้าชิด และการกระโดด  การใช้ล าตวั 
ในการวาดฟ้อนเข้าคู่ พบว่ามีการใช้ล าตัว  ได้แก่ การเอียงตัว การใช้ศีรษะ 
สามารถพบการใช้ศีรษะในการวาดฟ้อนเข้าคู ่2 ลกัษณะ คือ การเอียงศีรษะ และ
การก้มศีรษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ท่าฟอ้นอาวธุ ดดาบ) 
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 ทา่ฟ้อนอาวธุ ถือเป็นการฟ้อนของเจ้าปู่ หอค าผ่านร่างทรงของนางเทียม 
ลักษณะท่าวาดฟ้อนท่ีปรากฏมี 2 ลักษณะได้แก่ การวาดล าแขนขึน้สูงเหนือ
ศีรษะแล้วม้วนมือไปมา บางจงัหวะไม่มีการม้วนมือ ศีรษะตรง ลกัษณะการใช้
เทา่ท่ีปรากฏเป็นการย ่าเท้าตามจงัหวะดนตรีเท่านัน้ การวาดฟ้อนของบรรดานาง
เทียมในพิธีบญุเลีย้งบ้านของชาวบ้านสะแบง เป็นท่าทางท่ีไม่เน้นความสวยงาม 
เป็นเพียงการวาดฟ้อนภายใต้จิตส านึก ความรู้สึกนึกคิดของเจ้าปู่ ท่ีมาเทียมนาง
เทียม และท่าฟ้อนซ า้กนับ้างในบางท่าทางของการวาดฟ้อน อีกทัง้ลีลาการฟ้อน
นัน้ไม่มีแบบแผนตายตัว ท่าฟ้อนของนางเทียมมีการวาดแขนขึน้ลง กระโดด  
ย ่าเท้า มีการยกมือสูงเหนือศีรษะ วาดมือลงล่าง ทัง้ยงัมีการวาดฟ้อนดาบ ซึ่ง
เป็นการวาดฟ้อนท่ีรวดเร็ว มีการแกว่งล าแขนไปมาอย่างรุนแรง การวาดแขนท่ี
รวดเร็ว เป็นภาวะท่ีกระท าไปโดยไม่รู้ตัว เน่ืองจากส่วนใหญ่บอกว่าจ าไม่ได้ 
เกิดขึน้เองโดยธรรมชาติอ านาจของผี จงึไมมี่แบบแผนตายตวั เป็นทา่ทางท่ีอิสระ
ไมเ่น้นความสวยงามของท่าร า จะวาดฟ้อนท่าใดก่อนหลงัก็ย่อมได้  

สอดคล้องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547: 300) ท่ีกล่าวว่าการแสดงเพ่ือ
พิธีกรรมเป็นการแสดงท่ีจดัขึน้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม โดยมกัอาศยัการแสดง
เป็นส่ือติดต่อกับอ านาจลึกลับ เช่น ผีฟ้าลงมาอ านวยอวยชัยหรือขจัดภัย
อนัตรายนานา แสดงด้วยท่าทางเรียบง่าย ไม่สนใจความสวยงาม ได้แก่ ผีนาง
เทียมในอีสาน โดยสิ่งเหล่านีท่ี้ได้ปรากฏออกมาจากการฟ้อนวาดฟ้อนของนาง
เทียมถือเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ได้เป็นอย่างดี  การฟ้อน
นางเทียมนัน้เป็นการฟ้อนท่ีอาจมีการปรับเปล่ียนได้ในทุกปี ตามแตต่วัผู้ฟ้อนจะ
วาดฟ้อน กอปรกบัภายใต้ความรู้สกึ หรือ จิตส านกึของผู้ฟ้อนก็อาจเป็นได้ 
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บทสรุป 
 จากการศึกษาองค์ประกอบในพิธีบุญเลีย้งบ้านของชาวบ้านสะแบง 
ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี พบว่า องค์ประกอบในพิธีบุญ
เลีย้งบ้าน ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วน อนัได้แก่ องค์ประกอบในส่วน
ของวนัเวลา ในการประกอบพิธีบญุเลีย้งบ้าน องค์ประกอบในส่วนของสถานท่ีท่ี
ใช้ในการประกอบพิธี องค์ประกอบในส่วนของวัตถุสิ่งของ เคร่ืองสงัเวยเคร่ือง
บูชา ท่ีใช้ในการประกอบพิธี องค์ประกอบในส่วนของบุคคลท่ีเข้าร่วมพิธี 
องค์ประกอบในส่วนของดนตรีประกอบ และองค์ประกอบในส่วนของอาวธุ ล้วน
แล้วแต่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนการด าเนิน
ชีวิตของชาวบ้านซึง่ถือเป็นงานประจ าปี   

พิธีบญุเลีย้งบ้านนีช้าวบ้านจะให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก สถานท่ีจะ
ใช้ศาลเจ้าปู่ หอค า อปุกรณ์ทกุอย่างใช้เท่าท่ีหาได้ภายในหมู่บ้าน จงึถือเป็นพิธีท่ี
เรียบง่าย แต่มีความศกัดิ์สิทธ์ิเป็นอย่างมาก ชาวบ้านทุกคนจะต้องเข้าร่วมพิธี  
เน่ืองจากมีความเช่ือว่าหากผู้ ใดไม่เข้าร่วมในพิธีกรรมจะก่อให้เกิดเพศภัย  
อนัตรายขึน้ภายในครอบครัว ดงันัน้ ชาวบ้านจึงให้ความส าคญักันอย่างเหนียว
แนน่ องค์ประกอบทกุส่วนนัน้ ล้วนมีความส าคญัในการประกอบพิธีเป็นอย่างยิ่ง 
เม่ือทราบถึงขัน้ตอน และองค์ประกอบในพิธีบญุเลีย้งบ้านของหมู่บ้าน สิ่งหนึ่งท่ี
ถือเป็นส่วนประกอบและขัน้ตอนท่ีส าคญัในพิธีเป็นอย่างยิ่ง คือการฟ้อนนาง
เทียม  ซึ่งเป็นลีลาการวาดฟ้อนท่ีอยู่ภายใต้จิตส านึกของเจ้าปู่ และทหารเอก ซึ่ง
เป็นท่าฟ้อนท่ีไม่มีท่าทางท่ีตายตวั แล้วแตจ่ะวาดฟ้อนในท่าทางใด ซึ่งการฟ้อน
นัน้ถือเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าเจ้าปู่ มาปรากฏให้
เห็นจริง โดยการวาดฟ้อนจะวาดฟ้อนในหลายลักษณะ ซึ่งการฟ้อนนัน้เป็น 
การฟ้อนของเจ้าปู่ หอค า การฟ้อนของบรรดานางเทียมนี ้ เป็นการฟ้อนท่ี
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 แสดงออกท่ีไม่เน้นความสวยงาม และเกิดขึน้ภายใต้อ านาจของผี ดงัท่ี สุรพล 
วิรุฬห์รักษ์ (2547: 300) ได้กล่าวไว้ว่า การแสดงท่ีจัดขึน้เป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรม โดยมกัอาศยัการแสดงเป็นส่ือติดตอ่กบัอ านาจลึกลบั เชน่ ผีฟ้า ผีมดให้
ลงมาอ านวยอวยชยั  หรือขจดัภัยอนัตรายนานา การแสดงประเภทนีม้กัเกิดขึน้
ในชมุชน โดยมีกลุ่มคนสืบหน้าท่ีแสดงเป็นการเฉพาะ ด้วยท่าทางท่ีเรียบง่าย ไม่
สนใจความงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ทหารเอกก าลงัเปลีย่นเคร่ืองแต่งกาย 
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                                    ภาพที ่8 ขณะนางเทียมก าลงัวาดฟอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 เจ้าปู่ หอค าก าลงัฟอ้นดาบ 
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     ภาพที ่10 เจ้าปู่ หอค าก าลงัวาดฟอ้น 
 
 

    
 

   
 
 

 
  

 
 
 

  ภาพที ่11  และ 12  ทหารเอกก าลงัวาดฟอ้น 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

142 

เอกสารอ้างอิง 
คกึฤทธ์ิ ปราโมช. (2521). ข้างสังเวียน. กรุงเทพฯ : สยามรัฐรายวนั. 
จินดา แก่นสมบตัิ. (2552). การศึกษาพธีิกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษของล า 
           ผีฟ้า บ้านโนนทอง ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ จังหวัด 
           มหาสารคาม. ปริญญาศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชามานษุย 
              ดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ภิญโญ จิตต์ธรรม. (ม.ป.ป.). ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย. สงขลา: มงคลการ 
              พิมพ์. 
พระวิศิษฎ์ สมุโน (แทบทาม). (2556). การศึกษาคุณค่าความเช่ือในพธีิ 
           กรรมการบูชาปู่ตา ของชาวบ้านหนองแวงโสกพระ และชาวบ้าน 
           หนองแวงโคตร ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัด 
           ขอนแก่น. ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา   
              มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรราชวิทยาลยั. 
สจุิต มีจนัที และบญุสง่ สินธุ์นอก. (2534). ผลกระทบจากการเคล่ือนย้าย 
           แรงงาน. ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัอดุรธานี วิทยาลยัครูอดุรธานี. 
สรุพล  วิรุฬรักษ์. (2547). นาฏยศิลป์ปริทรรศน์. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ :  
              ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
สรัุตน์  จงดา. (2541). ฟ้อนผีฟ้านางเทียม: การฟ้อนร าในพธีิกรรมและ 
           ความเช่ือของชาวอีสาน. วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา  
              วิชานาฏศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 
 

 


