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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์
พ้ืนบ้านอีสาน เพ่ือเทิดพระเกียรติของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ซึ่งเป็นผู้
มีประสบการณ์ ทั้งในด้านการแสดง และการสร้างสรรค์การแสดง เป็นที่ประจักษ์
อย่างมากมาย โดยศึกษาผ่านการแสดงชุด “เทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม” การ
แสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี การแสดงประกอบขบวนเทียนหลวง
พระราชทานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2562 ด้วยการ
ส ังเกตและการส ัมภาษณ์ จากน ั ้นทำการว ิ เคราะห ์ เน ื ้อหาภายใต ้แนวคิด 
นาฏยประดิษฐ์ของศาสตราจารย์กิตติค ุณ ดร.ส ุรพล ว ิร ุฬห์ร ักษ์ และผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร และนำเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการศึกษาพบว่า มีกระบวนการทำงาน 5 ขั ้นตอน คือ 1) วางแผนการแสดง 
2) ประเมินขอบเขต และข้อจำกัดของการแสดง 3) ออกแบบการแสดง 4) ฝึกซ้อมการ
แสดง 5) ดำเนินการแสดงโดยมีแนวคิด และกลวิธีในการออกแบบการแสดงดังนี้ ด้าน
กลอนลำ ต้องใช้คำราชาศัพท์ผสมกับภาษาอีสาน ด้านดนตรีใช้ วงออร์เคสตรา
ผสมผสานกับวงโปงลางเพื่อสร้างอรรถรสจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้าน
เครื่องแต่งกายได้เลือกใช้สีที่สื่อถึงทั้งสองพระองค์ท่าน และด้านกระบวนท่าฟ้อน 
ได้นำท่ารำนาฏศิลป์แบบราชสำนักคือการรำตีบทตามกลอนลำ ผสมผสานกับท่าฟ้อน 
ตังหวาย กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงในแต่ละครั้ง มีความแตกต่างกันออกไป
ตามข้อกำหนดของงานในแต่ละปี บริบททางสังคมที่ปรับเปลี่ยน และสถานการณ์
บ้านเมืองในขณะนั้น 
 
คำสำคัญ: กระบวนการสร้างสรรค์, นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน, การแสดงเทิดพระเกียรติ,                        
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย 
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ABSTRACT 

This article aims to present the process of creating Isan folk 
performance to honor the King by Asst.Prof. Warangkana Wuttichuay, who 
has the experience both in the field of performance and the creation of 
performances.  The study is based on the performance “ Therd Klao 
Thawai Nom Phra Jom Siam,” which is the performance to honor His 
Majesty King MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun and Her 
Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana for the procession of 
royal candle in Ubon Ratchathani Candle Festival 2019.  This study was 
conducted through observations and interviews.  The content was 
analyzed under the concept of Choreography of Professor Dr.Surapone 
Virulrak and Assistant Professor Dr.Yutthasilp Chuthawichitand.  Data were 
presented using descriptive analysis. Results revealed that there were five 
steps of the process as follows: 1) planning the performance, 2) evaluating 
the scope and limitation of the performance, 3 )  designing the 
performance, 4 )  practicing the performance, and 5 )  performing.  The 
concepts and strategies in the performance design were shown differently. 
In terms of the Klonlam text, royal words must be mixed with Isan dialect. 
Regarding music, the orchestra band combining with the Pong Lang band 
was used to create aesthetics from cultural diversity.  In the matter of 
costumes, colors representing His Majesty the King and Her Majesty the 
Queen were chosen.  With reference to the dance procedure, the royal 
court dance, based on the dance and gesture of the Klonlam text, was 
combined with the Fon Tang Wai dance.  In fact, the process of creating 
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each performance is different, depending on the concept of the festival 
each year, the changing social context and the situation of the country at 
that time.  

 
Keywords:  The Process of Creating, Isan Folk Performance, 
 Show of Honor, Asst. Prof. Warangkhana Wutthichuay 
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1. บทนำ 

การแสดงเป็นเคร ื ่องม ือส ื ่อสาร
ประเภทหนึ่งที ่มนุษย์ใช้สื ่อสารกับผู ้ อ่ืน 
หรือบางครั้งก็เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง ในประเทศไทย วัตถุประสงค์
ของการแสดงมักเป็นไปเพื่อความบันเทิง 
สนุกสนาน หรือเป็นไปเพื ่อพิธ ีกรรมแต่  
บางคร ั ้ งก ็ เป ็นไปเพ ื ่อยกย ่อง เท ิดทูน 
สิ่งที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งสถาบันที่คนไทย
นับถืออย่างสูงสุด ประกอบด้วย สถาบัน 
ชาต ิ  สถาบ ันศาสนา และสถาบ ันอัน 
เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยคือ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งการแสดงเพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์นี ้เรียกว่า “การ
แสดงเทิดพระเกียรติ” ปรากฏในศิลปะของ
ไทยหลายแขนง หนึ่งในนั้น คือ ศิลปะด้าน
นาฏศิลป์ ในวงการนาฏศิลป์ของไทย มีการ
ปฏ ิบ ัต ิส ืบต ่อก ันมาต ั ้ งแต ่ โบราณจน 
ถ ึงป ัจจ ุบ ัน เพ ื ่อเป ็นการแสดงความ 
น้อมสำนึกในพระมหากร ุณาธ ิค ุณของ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด  
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ในการแสดงนาฏศิลป์ของไทยแต่โบราณ ปรากฏการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่หลายรูปแบบ มักเป็นการแสดงในลักษณะการแสดงเบิก
โรง คือ การแสดงชุดแรกก่อนการแสดงเรื่องใหญ่ เช่น รำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง ดั่งบท
ที่ว่า ว่าพวกฟ้อนฝ่ายในราชการ สำหรับพระภูบาลสำราญรมย์ ฯลฯ หรือปรากฏอยู่
ช่วงท้ายของการแสดงโขนและละคร เช่น ระบำอู่ทอง ฯลฯ หรือระบำพัทธวิสัยบท
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ต่างก็มี
เนื้อหาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน (สุภาวดี 
โพธิเวชกุล, 2548: 32) เมื่อมีการจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปขึ้น ในปี พ.ศ.2477 เพ่ือ
ดำเนินการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์อย่างเป็นทางการ เป็นผลให้เกิดการสร้างสรรค์
การแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็น
ธรรมเนียมที ่ชาวนาฏศิลป์พึงปฏิบัติอยู ่เสมอ (ธนิต อยู ่โพธิ์ , 2531: 109) เมื่อ
การศึกษาวิชานาฏศิลป์ มีการแพร่ขยายไปยังส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ได้รับเอาธรรมเนียมนั้นมาด้วย ซึ่งก็ได้สร้างสรรค์
รูปแบบการแสดงแตกต่างกันออกไปตามบริบทและศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 
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ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็น
การสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เช่นการแสดงชุด สักการะเทวราช โดยคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที ่มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อเทิดทูนสักการะพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญ
ของพสกนิกรชาวไทย โดยมีแรงบันดาลใจจากพระราชพิธีอินทราภิเษกในสมัยอยุธยา
ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการยกฐานะพระมหากษัตริย์เทียบเท่าพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ โดย
มีขั ้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 1) การสร้างแนวคิดของการแสดง 2) การ
สร้างสรรค์ทำนองเพลง ดนตรีประกอบการแสดง 3) การคัดเลือกผู้แสดง 4) การ
ออกแบบกระบวนท่ารำ 5) การออกแบบประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ศิราภรณ์ และ
เครื่องประดับ 6) นำเสนองานสร้างสรรค์ต่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณาจารย์ใน
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และ7) เผยแพร่การแสดงสู่สาธารณชน (จินตนา สายทองคำ, 
2561: 103) 

 ภาคอีสาน มีสถาบันการศึกษาหลาย
แห่งที่มีผลงานสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านเพื่อ
เทิดพระเกียรติอย่างต่อเนื ่อง ในลักษณะการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุดเอกเทศ มักปรากฏใน
วาระโอกาสต ่าง ๆ เช ่น ว ันคล ้ายว ันเฉลิม 
พระชนมพรรษา การประกวดศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้
ในการประกวดวงดนตรีโปงลางและการแสดง
หมอลำหมู่ ก็มักมีการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติ
เป็นการแสดงชุดแรกเช่นกัน  
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สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เป็นอีกหนึ ่งสถาบันการศึกษาที ่มีโอกาสได้
สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์เพื ่อเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งได้รับเกียรติให้นำการแสดงเข้า
ร่วมขบวนเทียนหลวงพระราชทาน ในประเพณีแห่เทียน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา โดย
ในปี พ.ศ.2542 จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มมีการตั้งชื่อของงาน
อย่างช ัดเจน โดยใช ้ช ื ่อว ่า “งานแห่เท ียนพรรษาเฉลิม 
พระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในปี พ.ศ. 
2543 ชื่องานว่า “หลอมบุญบูชา ถวายไท้นวมินทร์” เป็นต้น 
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562) ในแต่ละปีการแสดงจะ
เป็นไปตามข้อกำหนดของงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จึงเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในจังหวัด
อุบลราชธานี ที่มีโอกาสได้สร้างสรรค์การแสดงประกอบขบวน
เทียนหลวงพระราชทาน ในประเพณีแห่เทียนพรรษา (ศิริเพ็ญ 
อัตไพบูลย์, 2564, สัมภาษณ์) ด้วยความที่เป็นการแสดงเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการแสดง
ในลักษณะขบวนแห่ที่ใช้คนจำนวนมาก จึงมีกระบวนการและ
รูปแบบการแสดงที ่แตกต่างจากการสร้างสรรค์การแสดง
พื้นบ้านอีสานโดยทั่วไป ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และความ
เข้าใจเป็นอย่างดี  
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ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย อาจารย์
ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี เป็นอีกผู ้หนึ ่งที ่มีประสบการณ์ใน 
การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื ้นบ้านอีสานเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีกระบวนการ 
แนวคิด และกลวิธีการสร้างสรรค์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ อันเกิด
จากการสั ่งสมประสบการณ์และองค์ความรู ้จากบรมครู
ทางด้านนาฏศิลป์หลายท่านเมื่อครั้งอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป 
กรุงเทพมหานคร เมื่อย้ายมารับราชการที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานีในปี พ.ศ.2540 ก็ได้นำองค์ความรู้เหล่านั้น
มาบูรณาการกับองค์ความรู้ท้องถิ่น ที่ได้สั่งสมในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จนมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ นับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์
การแสดงนาฏศิลป์พื ้นบ้านอีสานอีกท่านหนึ่งในจังหวัด
อุบลราชธานี บทความนี ้เป็นการนำเสนอกระบวนการ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์พื ้นบ้านอีสานเพื ่อเทิดพระเกียรติ
สถาบ ันพระมหากษ ัตร ิ ย ์  ตามแนวทางของผ ู ้ ช ่ วย
ศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผ่านการแสดงชุด “เทิด
เกล ้าถวายน ้อมพระจอมสยาม” การแสดงเพ ื ่ อเทิด 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์และสรุปผล 
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2. วัตถุประสงค์ 

ศ ึกษากระบวนการสร ้ างสรรค์  
การแสดงนาฏศิลป์พื ้นบ้านอีสาน เพ่ือ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย 
เพื่อบันทึกเป็นองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์
พ้ืนบ้านอีสาน 

3. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล 
วิรุฬห์รักษ์ ที ่กล่าวถึงขั ้นตอนนาฏยประดิษฐ์ไว้ 7 ขั ้นตอน คือ 1) การคิดให้มี
นาฏยศิลป์ 2) การกำหนดความคิดหลัก 3) การประมวลข้อมูล 4) การกำหนด
ขอบเขต 5) การกำหนดรูปแบบ 6) การกำหนดองค์ประกอบอื่น ๆ และ 7) การ
ออกแบบนาฏยศิลป์ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547: 225-251) เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ โดยกำหนดเป็นแนวคำถามปลายเปิด และตั้งประเด็นในการวิเคราะห์
เบื้องต้นตามแนวคิดดังกล่าว เพื่อเทียบเคียงกระบวนการทำงาน และศึกษาแนวคิด
องค์ประกอบทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศิลป์  
จุฑาวิจิตร 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Concept หรือแนวคิด 2) วรรณกรรมหรือบท
ประพันธ์ 3) ตัวละครหรือผู้แสดง 4) ดนตรี 5) ท่าฟ้อน ท่าเต้น และ 6) นาฏยอลังการ 
(ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2560: 5-8) เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนการ
ออกแบบการแสดงที่เป็นการแสดงพื้นบ้านอีสาน โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตาม
แนวคิดดังกล่าว 
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4. วิธีการศึกษา 

4.1 การสำรวจข้อมูล ด้วยการศึกษาจากเอกสาร 
สูจิบัตรการแสดง และฐานข้อมูลออนไลน์ ที่เกี ่ยวข้องกับ
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

4.2 การคัดเลือกข้อมูล ด้วยการประเมินและ
พิจารณา จากชื่อผู้เขียน เนื้อหา สำนักพิมพ์ ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งที่มา และพิจารณาระบบการอ้างอิง ว่ามีความ
ถูกต้องหรือไม ่

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม ด้วยการลงมือปฏิบัติตามทุกขั้นตอน 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล นำแนวคิดนาฏยประดิษฐ์
และองค์ประกอบการแสดงพ้ืนบ้านอีสาน มาเป็นแนวทางและ
ประเด็นในการวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้จาการสังเกตและ
สัมภาษณ์มาทำการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) 
สรุปประเด็นเรียบเรียงข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 

4.5 การนำเสนอข้อมูล โดยนำผลที ่ได ้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล มาเขียนในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) และนำเสนอประกอบการบรรยาย 
ประกอบภาพ และแผนผัง 
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5. ผลการศึกษา 

5.1 ประสบการณ ์ของผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์
วรางคณา วุฒิช่วย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย เป็นผู้มี
ความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ที่ได้รับเสียงชื่นชมอีก
ท่านหนึ่งในวงการนาฏศิลป์ของไทย ทั้งในด้านนาฏศิลป์
แบบราชสำนัก และแบบพื้นบ้าน ซึ่งได้เรียนรู้จากบรมครู
ด้านนาฏศิลป์หลายท่าน อาทิ คุณครูเฉลย ศุขะวนิช (ศิลปิน
แห่งชาติ) คุณครูจำเรียง พุธประดับ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้สืบ
ทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบราชสำนัก และแม่ครู  
พลอยศรี สรรพศรี ผ ู ้ส ืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย
พื้นเมืองภาคเหนือจากคุ้มของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
โดยผลงานที่โดเด่น ได้แก่ ฟ้อนสาวไหม บทบาทนางสีดา 
นางนารายณ์ และนางเบญกายในการแสดงโขนเร ื ่อง
รามเกียรติ์ บทบาทนางบุษบา ในละครเรื่องอิเหนา บทบาท
นางศกุนตลา ในละครเรื่องศกุนตลา และอีกมากมาย ทั้งใน
รูปแบบการแสดง เป็นเรื ่องเป็นราวการแสดงเดี่ยว ระบำ 
และการแสดงพื ้นเมือง ทั ้งนี ้ ก็ได้เร ียนรู ้กระบวนการ
สร้างสรรค์การแสดงจากบรมครูด้านนาฏศิลป์ดังกล่าวด้วย 
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ภาพที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย 
ในบทบาทนางสีดา ที่มา: วรางคณา วุฒิช่วย (2564) 
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ในปี พ.ศ.2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย 
ย้ายมารับราชการที ่สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (ฐานะใน
ขณะนั้น) จึงได้มีโอกาสเรียนรู ้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และ
กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื ้นบ้านอีสาน
เพิ่มเติม จากอาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ และการละครที่มี
ประสบการณ์ เช่น อาจารย์เบญจา ภาณุรัตน์ เป็นต้น ครั้นมี
โอกาสได้สร้างสรรค์การแสดงเอง ได้นำองค์ความรู้เหล่านั้นมา
ประยุกต์ผสมผสานในรูปแบบของตน ซึ ่งผลงานของผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย มีลักษณะสำคัญคือ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยแบบราชสำนัก และนาฏศิลป์
พื้นบ้านอีสาน ต่อมามีโอกาสได้สร้างสรรค์การแสดง เพื่อร่วม
ในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ในปี 
พ.ศ.2555 การแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชุด 
“อ ุบลบ ัวสายศร ีส ิ ร ิ ก ิต ิ ์ ”  ในปี พ.ศ .2557 การแสดง 
เพื ่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ชุด “อีสาน 
รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน” ในปี พ.ศ.2560 การแสดงเพื่อน้อม
ถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธ ิ เบศร มหาภ ูม ิพลอด ุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ชุด “พุทธรักษาน้อมเกล้าถวายอาลัย” และใน
ปี พ.ศ.2561 ได้สร้างสรรค์การแสดงเพื ่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จขึ้นเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ในชุด “ราชภัฏอุบลราชธานีสดุดีองค์ราชัน” 
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และในป ี  พ.ศ.2562 เป ็นป ีมหามงคลของปวงชนชาวไทย  ด ้วย
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัด
อุบลราชธานีจึงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ในชื่องานว่า “118 ปี 
เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ครั้งนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้
สร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านอีสานเทิดพระเกียรติชุดพิเศษขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองโอกาสมหามงคลนั้น และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวอุบลราชธานี 
ในชื่อชุดการแสดงว่า “เทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรางคณา วุฒิช่วย ได้สร้างสรรค์การแสดงขึ้นใหม่ ในลักษณะการแสดงฟ้อนตังหวาย 
การแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ผสมผสานองค์ประกอบด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างลงตัวด้วยความพิถีพิถัน จนได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษา 
จึงเลือกศึกษากระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดเทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม 
ผลงานสร้างสรรค์ของผู ้ช ่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช ่วย โดยวิเคราะห์
กระบวนการ แนวคิด และกลวิธีในการสร้างสรรค์เพื่อประมวลเป็นองค์ความรู้ด้าน
การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื ้นบ้านอีสาน ที ่มีลักษณะเป็นการแสดงเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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5.2 การแสดงชุดเทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม 

เป็นชุดการแสดงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสร้างสรรค์
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ ประการแรก เพื่อประกอบขบวน
เทียนหลวงพระราชทานในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจำปี พ.ศ.2562 และประการที่สอง เพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมสำนึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทให้แก่ปวงชนชาวไทย 
เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต ลักษณะการแสดง เป็นการฟ้อนประกอบ
ทำนองลำล่องและลำตังหวาย ประกอบการแปรแถว ในรูปขบวนแห่ที่ใช้ผู้
แสดงทั้งสิ ้น 100 คน (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2562) 

5.3 การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์การแสดงชุดเทิดเกล้าถวาย
น้อมพระจอมสยาม 

จากการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์การแสดงของผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผ่านผลงานสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้าน
อีสานเทิดพระเกียรติ ชุด “เทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม” พบว่า มี
กระบวนการสร้างสรรค์อยู ่ 5 ขั ้นตอน ได้แก่ 1) วางแผนการแสดง 
2) ประเมินขอบเขตและข้อจำกัด 3) ออกแบบการแสดง 4) ฝึกซ้อมการ
แสดง และ 5) ดำเนินการแสดง รายละเอียดดังนี้ 
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5.3.1 วางแผนการแสดง 

เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างงาน คือการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดง เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายของการแสดง ในการแสดงชุด เทิดเกล้าถวาย
น้อมพระจอมสยาม มีจ ุดมุ ่งหมายทั ้งส ิ ้น 4 ข้อ คือ 1) เพื ่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 2) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 3) เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีและความปลาบปลื้มของพสกนิกรชาว
อุบลราชธานี และ 4) เพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานี จากนั้น 
ศึกษารูปแบบการแสดงเทิดพระเกียรติแบบนาฏศิลป์ราชสำนัก และรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์อีสานที่มีอยู่ก่อนแล้ว เพื่อนำมาเป็นแนวในการสร้างงาน และศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับพระราชประวัติสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ พระราชกรณียกิจ และขนบจารีต
ต่าง ๆ เพ่ือนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและเรียบเรียง เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 
ฉะนั้น การแสดงชุดนี้จึงต้องสื่อให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย 4 ประการข้างต้น 

5.3.2 ประเมินขอบเขตและข้อจำกัด 

จากนั ้นทำการประเมินขอบเขต 
และสำรวจข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน
และคาดว่าจะเกิดขึ้นในการทำงานหรือในขณะแสดง 
เพื ่อวางแผนการแก้ไขปัญหาและบริหารงานให้
ราบรื่น ซึ่งมีขอบเขตและข้อจำกัดที่พึงประเมิน 6 
ด้าน ได้แก ่
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1) นักแสดง กล่าวคือ พื ้นฐานของ

นักแสดง เป็นสิ ่งที ่ต ้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่ง
นักแสดงแต่ละคน มีพื้นฐานความสามารถแตกต่างกัน 
และจำนวนของผู้แสดง ซึ่งในการแสดงครั้งนี้ ต้องใช้
นักแสดงมากถึง 100 คน การออกแบบการแสดง จึงต้อง
เหมาะสมกับพื ้นฐานของนักแสดง และการออกแบบ
กระบวนท่าฟ้อนและการแปรแถว จะต้องเป็นสิ่งที่คนทั้ง 
100 คน สามารถปฏิบัติได้พร้อมเพรียงกันและกลมกลืน
กันให้มากที่สุด 

2) ผู้ชม กล่าวคือ ศึกษาและประเมิน
ว่ากลุ ่มผู ้ชมเป็นใคร ซึ ่งผู ้ชมจะต้องสามารถเข้าถึง 
การแสดงของเราได้ ในการนี้ ผู้ชมเป็นนักท่องเที่ยวจาก
ทุกสารทิศ ฉะนั้น กลอนลำประกอบการแสดง ต้องใช้
ภาษาที่เข้าใจได้ 

3) แนวทางปฏ ิบ ัต ิ เด ิม กล ่าวคือ 
การสร้างสรรค์งานใหม่ย่อมมีรากฐานมาจากของเดิม
เสมอจึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติเดิม เพื ่อใช้
อ้างอิงแนวคิด และการกำหนดรูปแบบการแสดง 

4) ท ุนทร ัพย์  และทร ัพยากร  คือ
ค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ลำดับแรก ต้องสำรวจทรัพยากร
ที่มีเสียก่อน ว่ามีอะไรแล้วบ้าง และนำสิ่งที่มีเหล่านั้น 
มาประยุกต์ใช ้ ซ ึ ่งต ้องบริหารจัดการให้ด ี โดยอยู่
ขอบเขตของงบประมาณที่ตั้งไว้  
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5) สถานที่แสดง กล่าวคือ สำรวจพ้ืนที่
แสดงและสิ่งที่แวดล้อมว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร การ
แสดงลักษณะใดจึงจะเหมาะสมกับพื้นที่แสดง ในการนี้ 
สถานที่แสดงเป็นถนนและต้องแสดงกลางแจ้งในเวลา
กลางวัน การแสดงจึงจะต้องสามารถเคลื ่อนตัวไป
ข้างหน้าได้ตลอด และต้องใช้เครื่องแต่งกายที่ปกป้อง
นักแสดงจากแสงแดดด้วย 

6) ระยะเวลาในการแสดง กล่าวคือ 
ระยะเวลาของการแสดงควรมีความเหมาะสม เนื่องจาก 
ในปัจจุบัน ความจดจ่อของคนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่นานนัก 
ฉะนั้น การแสดงควรมีความกระชับ เหมาะสมกับเวลา 
ไม่เยิ่นเย้อ 
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5.3.3 ออกแบบการแสดง 

จากนั้นออกแบบองค์ประกอบการแสดง ในการแสดงชุด เทิดเกล้า
ถวายน้อมพระจอมสยามมีองค์ประกอบการแสดง ทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลอน
ลำ 2) ด้านดนตรี 3) เครื่องแต่งกาย 4) ด้านกระบวนท่าฟ้อน ดังนี้  

1) ด ้านกลอนลำ  หล ังจาก
กำหนดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ให้สัมพันธ์กับ
จุดมุ่งหมายของการแสดงที่ได้กล่าวไว้ในขั้นตอน
แรกแล้ว จากนั้น เลือกบุคคลผู้มีความสามารถใน
การประพันธ์กลอนลำ ซึ่งต้องมีความรู้ในด้าน
ภาษาไทย ภาษาอีสาน และคำราชาศัพท์ โดย
ลักษณะคำประพันธ์ต้องสื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน มีสัมผัส ที ่สำคัญคือการใช้คำ
ราชาศัพท์ผสมผสานกับภาษาอีสาน ต้องมีความ
สละสลวยกลมกลืนกัน ในการนี ้ได ้ค ัดเล ือก
ทำนองลำทั ้งสิ ้น 2 ทำนอง ได้แก่ ทำนองแรก 
ทำนองลำล่องแบบอุบลราชธานี เป็นทำนองลำที่
เนิบช้าสามารถสื่อสารได้อย่างไพเราะ และเป็น
สิ่งที่ปรากฏในการแสดงนาฏศิลป์อีสานหลายชุด 
โดยมีรากฐานมาจากการแสดงหมอลำกลอน 
ที ่ม ีการลำเกริ ่นช ้าในช่วงต้น ทั ้งนี ้  น ักร ้อง 
ยังสามารถแสดงศักยภาพของตนผ่านทำนองลำ
ล่องได้เป็นอย่างดี ด้วยมีลูกเล่นที่หลายหลาย ทั้ง
การเอ้ือนและการใช้ลูกคอ และทำนองที่สองเป็น 
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ทำนองลำตังหวายเมืองอุบลราชธานี ทำนองลำ
ที ่สร้างชื ่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี 
ผสมผสานกับทำนองลำตังหวายแบบแขวง
สะหว ันนะเขต สาธารณรัฐประชาธ ิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อแสดงให้เห็นว่าลำตังหวาย
เป ็นว ัฒนธรรมร ่วมระหว ่างไทยและลาว 
นอกจากจะมีความไพเราะแล้ว ยังมีจังหวะที่
สนุกสนาน ด้วยมีการร้องรับพร้อมกันว่า “ยวก 
ยวก ยวก ยวก” ซึ่งนักแสดงและผู้ชมสามารถ
ร่วมสนุกด้วยกันได้ นอกจากนี้ การแสดงฟ้อน
ตังหวาย ยังมีความหมายในอีกนัยหนึ่งว่า เป็น
การแสดงเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน
ม่วงเจียด ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี หมู่บ้านต้นกำเนิดการแสดงฟ้อน
ตังหวายในประเทศไทย จึงถือว่าการแสดงชุดนี้ 
เป็นการแสดงเพ่ือน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นที่เทิดทูนของ
ปวงชนชาวไทยทั้งปวง กลอนลำประกอบการ
แสดงชุดนี ้ ประพันธ์โดยอาจารย์จักร ินทร์ 
สร้อยสูงเนิน มีเนื้อหาดังนี้ 
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กลอนลำเทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม 

(เกริ ่นลำล่องทำนองอุบล)....โอ่.....โอ โอย.....ทูลเอยทูล ทูลพระบารมีกั้ง 
ครองบัลลังก์ตุ้มผองไพร่ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ดำรงฉัตรดำรงชัย ส่องสไวเพริศแพร้ว 
แสงเทียนแก้วส่องแผ่นดิน องค์ภูมินทร์..โอยละน่า 

(ทำนองลำตังหวาย) โอ้หน๋อ ขอถวายบังคมเหนือเกล้า กราบฝ่าธุลี องค์จักรีที่
สิบเฮาเอย พระขวัญเมืองเอย คำเอ๋ย ชาวอุบลราชธานีนี้ โฮมภักดีกะละแม่นพำพ้อม 
ถวายน้อมพระจอมสยาม เทิดพระนามสถิตใจไทยหนา ชาวไทยเฮาเอ๋ย 

แพงเอ๋ย องค์มหาวชิราลงกรณไท้ ฟ้าใหม่ใสเฮือง เถลิงเมืองเป็นมงคลควรแล้ว 
แก้วแห่งกรุงโกสินทร์ธานี องค์ภูมีเอ๋ย ว่าแล้ว สดุดีเด้อแหม่นกึกก้อง เถิงอินทร์พรหม
เด้อแหม่นเทิงฟ้า เซ็งซาบารมี สดุดีทั้งไตรโลกา พระราชาเอ๋ย 

บัดนี ้  ชาวอุบลฯ เด ้อแหม่นทั ่วหน ้า เท ียนพรรษาเด ้อแหม่นแต ่งเอ้  
สืบประเพณี เทิดภูมีองค์ที่สิบเฮาหนา คำเอ๋ย ทรงปรีชาเด้อแหม่นในด้าน การทหาร
ทรงเป็นจอมหาญกล้า สามสถาบันมั่นคงไว้ พระองค์ไท้ได้รักษา ปวงประชาเฮาเอ๋ย 

แพงเอ๋ย เคียงบัลลังก์เด้อแหม่นมิ่งฟ้า องค์พระราชินี เทิดภักดีศรีเวียงงาม
หลาย องค์ราชินีไทยเอ๋ย องค์ราชินีไทยหนา โอ้หน๋อ คือดังแถนน้อแหม่นแปงปั้น ให้
ท่านลงมา ฟ่ันบุญญาสายมิ่งสายแนน พระนางเจ้าเอ๋ย ขอทูลเกศา 

บัดนี้ ขอถวายพระพรชัยแก้ว กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตในจักรวาล เชิญเด๋อ 
เชิญบันดาลอภิบาลเหนือเกล้า องค์เหนือนี้ล่ะแหม่นปกเกล้า พระบาทเจ้าทรงเกษม 
สำราญพระทัยเทอญ ทรงพระเจริญเทอญ ขอจงทรงพระเจริญเทอญ 
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2) ด้านดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ได้ยึดรูปแบบ
ลายเพลงฟ้อนตังหวายแบบเดิม ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ซึ่งประกอบด้วย ส่วนเกริ่นนำหรือส่วนเปิด ส่วนดำเนินเรื่อง คือ บทร้อง ต่อด้วย
ดนตรีรับทุกท่อน และส่วนจบการแสดง เป็นลายดนตรีบรรเลงที่สนุกสนาน สำหรับ
ลายเพลงประกอบการแสดงชุดเทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม เป็นการผสมผสาน
ระหว ่างลายตังหวายแบบอุบลราชธานีก ับแบบสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามรูปแบบของกลอนลำข้างต้น นอกจากนี้ ในการ 
เรียบเรียงดนตรีจะต้องให้สัมพันธ์ไปกับกลอนลำ และต้องนำเสนอสิ ่งใหม่ ๆ 
ผสมผสานกับการแสดงอีกด้วย เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและเพ่ิมอรรถรสให้การแสดง 
ในการนี้มีการนำเครื่องดนตรีสากลประเภทวงออร์เคสตรา มาผสมผสานกับวงโปงลาง
พื้นบ้านอีสาน เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เรียบเรียงเสียง
ประสานโดย อาจารย์ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์ ควบคุมวงดนตรีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง 

 
ภาพที่ 2 วงโปงลางบรรเลงร่วมกับวงออร์เคสตราในขบวนแห่ 

ที่มา: https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
-Music-UBRU-426423397504559 (ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564)  
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3) เครื่องแต่งกาย ในส่วนขององค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย เป็น
สิ่งที่สามารถสื่อให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของการแสดง และบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคน
อีสานได้ดีอีกองค์ประกอบหนึ่ง การออกแบบเครื่องแต่งกายให้สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย
ของการแสดงนั ้น มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างถี ่ถ้วน โดยมีแนวคิ ดและ
ลักษณะ ดังนี้  

(1) ร ูปแบบการแต่ ง
กาย เป็นการนำเสนอการแต่งกายของหญิง
สาวชาวอุบลราชธานีในอดีตโดยนุ่งผ้าซิ่นยาว
ต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น ห่มสไบใหญ่ (ผ้าเบี่ยง) 
ประดับศีรษะด้วยผ้าแพรมน นอกจากนี้ยัง
สวมใส่เสื้อแขนยาวเพ่ือป้องกันความร้อนจาก
แสงแดดอีกด้วย  

(2) ประเภทของผ้า เป็น
การนำเสนอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี 
คือ ผ้าซิ ่นกาบบัวและผ้าพื ้นเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย หัวซิ่นจกดาวและ
ตีนซิ่นขิด และผ้าสไบ (ผ้าเบี่ยง) ลายจกดาว 
มาประยุกต์ใช้ในการแต่งกาย เพื่อสื่อให้เห็น
ถึงศิลปะผ้าทอของจังหวัดอุบลราชธานี  
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(3) สีของเครื ่องแต่งกาย ได้อัญเชิญสี
ประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ 
สีเหลือง และสีประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คือ สีม่วง มาเป็นสีของ
เครื่องแต่งกาย โดยสีของเสื้อและผ้าซิ่นเป็นสีเหลือง และสีของ
ผ้าสไบและผ้าแพรมนเป็นสีม่วงเพื ่อต้องการสื ่อถึงทั ้งสอง
พระองค์ท่าน  

(4) เครื ่องประดับ ได้อ ัญเชิญดอกไม้
ประจำรัชกาลที่ 10 คือ ดอกรวงผึ้ง มาประดิษฐ์เลียนแบบเพ่ือ
ใช้ประดับศีรษะ นอกจากนี้ ยังได้ใช้เครื่องประดับเงิน อันเป็น
เครื ่องประดับของชาวอีสานในอดีต คือ เข็มขัด สร้อยคอ 
สังวาล และปิ่นปักผม 

ภาพที่ 3 ดอกรวงผึ้ง ดอกไม้ประจำรชักาลที่ 10 
ที่มา: https://home.kapook.com/view162236.html 
(ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564)    
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4) ด ้านกระบวนท ่าฟ ้อน กระบวนท ่าฟ ้อน 
การแสดงชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากท่าดั้งเดิม 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) ลีลาท่ารำนาฏศิลป์ราชสำนัก เช่น การลักคอ ระดับของวง 
3 ระดับ คือ วงล่าง วงกลาง และวงบน การแปรแถว ฯลฯ 2) ลีลาท่า
ฟ้อนตังหวายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เช่น การยัก
สะโพก การย่ำเท้าแบบเขย่งปลายเท้า การเตะปลายเท้าไปด้านหน้า 
และการโน้มลำตัวลง ฯลฯ และท่าฟ้อนที่สร้างสรรค์ขึ ้นใหม่ เช่น 
ท่าแทงมือทั้งสองข้างไปด้านข้างแล้วหักข้อมือเข้าออกในระดับศีรษะ
และระดับสะโพก ฯลฯ โดยท่าที ่นำมาจากท่ารำนาฏศิลป์แบบ 
ราชสำนักและแบบพื้นบ้านอีสาน มีดังนี้ 1) ในท่อนที่เป็นบทร้องได้
นำท่ารำนาฏศิลป์ราชสำนักมาประยุกต์ใช้เพื่อสื่อความหมายตาม 
บทร้อง เช่น ในบทที่กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
จะใช้ท่าฟ้อนที่สื่อความหมายถึงความยิ่งใหญ่ สูงศักดิ์ หรือที่เรียก
ในทางนาฏศิลป์ว่า “ท่าใหญ่ ท่าสูง” ได้แก่ ท่าเทพนม ท่านภาพร 
ท่าพรหมสี่หน้า ท่าวงบน ท่าบัวชูฝัก และท่าสอดสูง และ 2) ในท่อน
เพลงที ่เป็นดนตรีบรรเลงไม่มีบทร้อง จะใช้ท่าฟ้อนตังหวายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทำนอง
เพลง เช่นท่ากางแขนสองข้างไปด้านข้างแล้วกระดกข้อมือขึ้น 
เรียกว่า “ท่ากาตากปีก” และท่าที่หงายมือหนึ่งแทงลงด้านล่างระดับ
เอว และมือหนึ่งจีบคว่ำที่ชายพก ฯลฯ และลักษณะสำคัญอีกอย่าง
หนึ่ง คือ การออกแบบท่าเชื่อม กล่าวคือ ท่าที่เชื่อมระหว่างท่าหลัก
ท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่ง จะต้องมีความกลมกลืนและสอดรับไปกับท่า
หลัก  เพ่ือความต่อเนื่องของกระบวนท่าฟ้อน 
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นอกจากน ี ้  ในการออกแบบ
กระบวนท่าฟ้อนและการแปรแถวประกอบการแสดง
ในลักษณะขบวนแห่ที่ใช้คนจำนวนมาก และผู้ชมอยู่
ในที ่ส ูงกว่านักแสดงเช่นนี ้ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์
วรางคณา วุฒิช่วย จะเน้นออกแบบกระบวนท่าที่
เน้นการยกแขนขึ ้นสูง เช่น ท่านภาพร ท่าสะบัด
ข้อมือขึ ้นเหนือศีรษะ ฯลฯ ซึ ่งเมื ่อมองลงมาและ
ถ่ายภาพออกมาจะมีความชัดเจน สวยงามและดู
ยิ่งใหญ่ และการออกแบบท่าที่เน้นการก้าวเดินไป
ข้างหน้าตลอด เพื ่อความต่อเนื ่องของรูปขบวน 
พร้อมกับมีการหันหน้าไปด้านข้าง เพื่อให้ผู ้ชมทั้ง
สองฝั่งได้ชมอย่างชัดเจน  
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ภาพที่ 4 ตัวอยา่งกระบวนท่าทีไ่ดม้าจากท่ารำราชสำนักและท่าฟ้อนตังหวาย 

ซ้าย ท่าทีไ่ด้มาจากทา่ราชสำนัก ได้แก่ ท่าพรหมสี่หนา้ 
ขวา ท่าที่ไดม้าจากท่าฟ้อนตังหวาย ได้แก่ ท่ากาตากป ี

ที่มา: https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
Music-UBRU-426423397504559 (ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564) 

จากภาพข้างต้น จะเห็นได้ว ่า ท่า
พรหมสี่หน้า เป็นท่าที่นำมาจากท่ารำแม่บท ที่ในทาง
นาฏศิลป์ถือว่าเป็นท่าที่สำคัญเรียกว่า “แม่ท่า” ซึ่งสื่อ
ความหมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และต่อด้วยท่ากาตากปีก 
ซึ ่งเป็นท่าฟ้อนตังหวายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ที่ได้สืบทอดต่อมาจากบ้านม่วงเจียด 
หมู่บ้านต้นกำเนิดการแสดงฟ้อนตังหวาย ที่เน้นการ
โน้มตัวไปด้านข้างและการกระดกข้อมือขึ้นตามจังหวะ 
แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างสองนาฏยจารีต 
ในลักษณะการสร้างสรรค์ท่ีไม่ทิ้งของเดิม 

 
 

https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรี%20มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีMusic-UBRU-426423397504559
https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรี%20มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีMusic-UBRU-426423397504559
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5.3.4 ฝึกซ้อมการแสดง เป็นสิ่ง
สำคัญอย่างมาก การฝึกซ้อมที่ดีจนเกิดความ
ชำนาญและแม่นยำจะส่งผลให้การแสดงมี
ความสมบูรณ์แบบ พร้อมเพรียง และกลมกลืน 
ซึ่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย มี
ขั้นตอนและกลวิธีในการฝึกซ้อม ดังนี้ 

1) คัดเลือกผู ้แสดง โดยแบ่ง
นักแสดงออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่
หนึ่ง เป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาสมส่วน มีฝีมือในการ
แสดงและความจำที่แม่นยำ กลุ่มที่สอง เป็นผู้มี
ร ูปร่างลดหลั ่นลงมา และมีฝีมือในการแสดง
พอสมควร และกลุ ่มที ่สาม เป็นกลุ ่มที ่มีฝ ีมือ
ลดหลั่นลงไปอีก ในการจัดรูปขบวนจะต้องจัดผู้มี
ฝีมือดีและฝีมือรองสลับกันไป เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือกันได้ 

2) ถ่ายทอดท่าฟ้อน ขั้นแรก
จะถ ่ายทอดให ้ก ับคณาจารย ์ก ่ อน แล้ ว
คณาจารย์จึงถ่ายทอดต่อให้กับนักแสดง โดยมี
ขั ้นตอนการถ่ายทอดและฝึกซ้อม 4 ขั้นตอน 
คือ (1) นักแสดงต้องท่องกลอนลำและขับร้อง
ได้ก่อน (2) ต่อท่าฟ้อนทีละท่ายังไม่ประกอบ
เพลงเรียกว่า “ต่อท่าดิบ” (3) ฟ้อนเข้ากับเพลง 
(4) บอกกลวิธีและลีลา (5) ฝึกปฏิบัติท่าฟ้อน
จนเกิดความชำนาญ 
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3) จัดแถวนักแสดง โดยให้กลุ่ม
ที่ 1 อยู่ด้านหน้าขบวน ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ชมมองเห็น
ได้ชัดเจนและต้องเป็นผู ้นำนักแสดงทั้ งขบวน 
กลุ่มที่สองอยู่แถวริมซ้ายและแถวริมขวา ซึ่งเป็น
แถวที่มีความใกล้ชิดกับผู้ชมมากที่สุดและกลุ่มที่
สามจะอยู ่ในส่วนกลาง ทั ้งนี ้ นอกจากจะเกิด
ความกลมกลืนแล้ว ในขณะถ่ายทอดท่าฟ้อนก็จะ
สะดวกมากกว่า ซึ่งกลุ่มที่มีฝีมือในการฟ้อนและ
มีความจำดีก็จะเป็นแบบอย่างให้เพื ่อนที ่มี
ข้อจำกัดมากกว่า 

4) ซ้อมเสมือนจริง (ซ้อมใหญ่) 
ก่อนวันแสดงอย่างน้อย 1-5 วัน ต้องมีการซ้อม
ใหญ่คือ การซ้อมประกอบดนตรีสด การเคลื่อนที่ 
การแปรแถว และการทดลองสวมชุดในขณะซ้อม 
เพื ่อเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ ความ
สวยงาม ความต่อเน ื ่อง ความลื่นไหล และ
อุปสรรคในขณะแสดง ก่อนการแสดงจริง ทั้งนี้ 
ยังถือเป็นการสร้างความเคยชินให้กับผู้แสดงอีก
ด้วย และในคืนก่อนวันแสดงจริง จะให้นักแสดง
ได้พักผ่อนอย่างเต็มที ่ เพื ่อประสิทธิภาพของ
นักแสดง ซึ ่งต ้องแสดงกลางแจ้งและเด ินใน
ระยะทางที ่ไกล การพักผ่อนจึงเป็นสิ ่งสำคัญ
อย่างยิ่ง 
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ภาพที่ 5 บรรยากาศขณะฝกึซ้อมการแสดง 

ที่มา: https://www.facebook.com/
สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธาน ี
Music-UBRU-426423397504559 (ค้นเมื่อ 

3 มีนาคม 2564) 

 
5.3.5 ดำเนินการแสดง 

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
แสดง คือการนำเสนอผลงานจริง ก่อนเวลา
แสดงมีการพูดคุยกับนักแสดง เพื่อทำความ
เข้าใจในสถานการณ์ในขณะนั้น ให้นักแสดงมี
สติขณะแสดง และให้กำลังใจเพื ่อสร้างพลัง 
และความมั่นใจ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าการแสดงจะ
ดำเนินไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ แต่ก็อาจ
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการแสดงได้
เสมอ ฉะนั้น จึงต้องคอยควบคุม สอดส่องการ
แสดงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการจัดทีมงานติดตาม
ขบวนแสดงตั้งแต่เริ ่มแสดงจนกระทั่งจบการ
แสดง ซึ่งทีมงานนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกัน
ได้ตลอดเวลา  

 

https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรี%20มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีMusic-UBRU-426423397504559
https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรี%20มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีMusic-UBRU-426423397504559
https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรี%20มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีMusic-UBRU-426423397504559
https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรี%20มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีMusic-UBRU-426423397504559
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ภาพที่ 6 ผังกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดเทิดเกลา้ถวายน้อมพระจอมสยาม 

6. สรุปผลการศึกษา 

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วย
ประสบการณ์ที่สั่งสม การศึกษาค้นคว้า และถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน มี
กระบวนการทำงานทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน คือ วางแผนการแสดง ประเมินขอบเขตและ
ข้อจำกัด ออกแบบการแสดง ฝึกซ้อมการแสดง และดำเนินการแสดง โดยมีแนวคิด
และกลวิธีในการสร้างสรรค์ ดังนี้ ด้านกลอนลำ ใช้คำราชาศัพท์ผสมผสานกับภาษา
อีสาน ด้านดนตรี ได้นำวงออร์เคสตราประสมวงกับวงโปงลางเพื ่อเพิ ่มอรรถรส 
ส่งเสริม สร้างสรรค์การสื ่อสารทางดนตรีในหลากหลายมิติ ด้านเครื ่องแต่งกาย 
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เลือกใช้สีที ่สื ่อความหมายถึงพระองค์ท่าน และด้านกระบวนท่าฟ้อน เป็นการ
ผสมผสานระหว่างท่ารำนาฏศิลป์แบบราชสำนักกับท่าฟ้อนตังหวาย และท่าที่
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงามตามแบบนาฏศิลป์และเพิ่มอรรถรสและ
สุนทรียภาพให้กับการแสดง  

ทั้งนี้ ลักษณะที่โดดเด่นที่พบในการสร้างสรรค์การ
แสดงของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ได้แก่ การ
ออกแบบท่าฟ้อนที่มีการนำลีลาและแม่ท่าทางนาฏศิลป์  
ราชสำนักมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ เช่น ระดับของวง 
การฟ้อนตีบทตามบทร้อง และการแปรแถว ฯลฯ การนำท่า
ฟ้อนอีสานที่มีมาแต่เดิมมาประยุกต์ใช้ เช่น การยักสะโพก 
การฟ้อนเขย่งเท้า และการโน้มลำตัวลง ฯลฯ และจะใช้
ทำนองลำและเครื่องแต่งกายของจังหวัดอุบลราชธานีเป็น
หลัก ป ัจจ ุบ ันผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์วรางคณา ว ุฒ ิช ่วย 
ยังคงสร้างสรรค์การแสดงเพื ่อเท ิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์อยู่อย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดของงานใน
แต่ละปี บริบททางสังคมที่ปรับเปลี ่ยน และสถานการณ์
บ้านเมืองในขณะนั้น 
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