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บทคัดย่อ 

วิจัยเรื ่องการศึกษากระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติความ
เป็นมาประเพณีบุญผะเหวด พัฒนาการแสดงแสง สี เสียงตำนานพระเวสสันดร
ชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตการแสดง และองค์ประกอบ
การแสดงแสง สี เสียงตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเป็นมา
ของประเพณีบุญผะเหวด หรือ บุญมหาชาติ คืองานมหากุศลที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวร้อยเอ็ดได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
ประเพณ ีเริ่มจัดงานขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้จัดทำเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งในช่วง
เย็นของงานประเพณี ได้มีการจัดการแสดงแสง สี เสียง ขึ ้นเพื ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้กับจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า การแสดงแสง สี เสียง นั้น มีกระบวนการ
ผลิตการแสดงที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของตัวละคร ให้มีบทบาทเพิ่มมากข้ึน
จากเดิม อีกทั้งยังเพ่ิมบทบาทในส่วนที่เป็นนักแสดงสมทบและนักแสดงในส่วนที่เป็น
การฟ้อนรำ ทั้งนี้ยังได้นำระบบเสียงและเทคนิคการใช้แสงไฟต่าง ๆ เข้ามาเพื่อเพ่ิม
ความหลากหลาย ให้อรรถรสในการรับชมเพิ ่มมากขึ ้น การแสดงตำนานพระ
เวสสันดรชาดกได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยนำเสนอในรูปแบบเป็นเนื้อเรื่อง ส่วนใน
รายละเอียดทางด้านฉากและพ้ืนหลังมีการนำฉายในรูปแบบ LED ขนาดใหญ่มาเป็น
ฉาก อีกทั้งยังเพ่ิมบทบาทการแสดงในลักษณะบทบาทท่าทาง การแสดงอารมณ์ของ
ตัวละครนั้น ๆ รวมถึงการแต่งกายอย่างสมจริงให้กับนักแสดงตัวหลักและนักแสดง
สมทบดำเนินเรื ่องตามโครงเรื ่องพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งสามารถนำ
รูปแบบใหม่ที่มีความเสมือนจริง ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้างต้นมา
ต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานได้ในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที ่จะ
สร้างสรรค์ผลงานและต่อวงวิชาการต่อไป 

คำสำคัญ: กระบวนการผลิต, การแสดง, แสงสีเสียง, ตำนานพระเวสสันดรชาดก 
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ABSTRACT 

The research on the process of producing performances with the 
display of light, colors and sound regarding the Vessantara Jataka legend 
of Roi Et province aimed to: 1)  study history of the Boon Phawade 
tradition with the development of performances with the display of  
light, colors and sound regarding the Vessantara Jataka legend of  Roi Et 
province, and 2)  study the process of performance production and 
elements in displaying  light, colors and sound in the performance of  
the Vessantara Jataka legend of Roi Et province. Regarding the tradition 
of Boon Phawade or Boon Mahajati, it is a great merit-making event 
reflecting strong faith in Buddhism which the people of Roi Et provicne 
hold on to, and they observe this tradition, which is consistent. The 
event has been held since 1991 and is held every year. In the evening 
of this traditional event, performances with the display of light, colors 
and sound are organized in order to promote tourism of the province. 
From the research results, it was found that regarding the performances 
with the display of light, colors and sound, there was the process of 
performance production which changed the form of characters' 
performances so that the characters would have more roles than before. 
Moreover, more roles were added in the part of supporting actors and 
actresses as well as in the part of actors and actresses performing 
dancing. The sound system and techniques of lighting were also used to 
add varieties and make the show more entertaining for viewing. 
Performing the Vessantara Jataka legend has been developed 
extensively by being presented in the form of stories whereby for details 
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of the screen and the background, projection was conducted in the big 
LED form as the screen. Moreover, more roles were added in terms of 
showing gestures and emotional expressions of the characters, including 
realistically dressing up main actors and supporting actors to proceed 
according to the plot of all 13 chapters of Vessantara Jataka. The new 
form with realness in creating works in which the researcher conducted 
the abovementioned study can be extended in creating works in the 
future, and this will benefit interested people who will create works and 
the academic field further. 

Keywords: The Production Process, Performance, 
                Light, Colors and sound, The Vessantara Jataka Legend 
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1. บทนำ

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 
ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมากชื่อว่าสาเกตนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู 
เมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็น
เมืองแห่งบึงพลาญชัย และมีส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีเนื้อที่กว้าง
ใหญ่ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดสุร ินทร์และศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม (องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, 
ม.ป.ป.) 

ภาพที่ 1 แผนที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

นอกจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ดยังมีเอกลักษณ์ประเพณีที่สำคัญประจำจังหวัด 
คือ งานประเพณีบุญผะเหวดที่บ่งบอกถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ชาวร้อยเอ็ดมี
ต่อพระพุทธศาสนา โดยจะกำหนดจัดปีละครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 โดยจังหวัด
ร้อยเอ็ดจะจัดงานในช่วงสัปดาห์แรกเดือนมีนาคมของทุกปี การทำบุญผะเหวดหรือ
บุญเทศน์มหาชาติมีความเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด, 2557) ประเพณีการทำบุญผะเหวด บุญพระเวสสันดรหรือบุญมหาชาติหรือ
เรียกอีกอย่างว่า บุญเดือน 4 เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของฮีตสิบสอง หรือ
ประเพณีสิบสองเดือนของภาคอีสาน เนื่องจากเป็นบุญที่เทศนาเกี่ยวกับประวัติของ
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พระโพธิสัตว์ที ่มีพระนามว่า พระเวสสันดรอันเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะ
ประสูติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ จึงนับว่าเป็นชาติที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นชาติที่
บำเพ็ญทานบารมี อันเป็นบารมีที่ทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวง นับว่าเป็นเลิศในการ
ทำทาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540) งานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดมี 
คำขวัญว่า “กินข้าวปุ้นเอาบุญผะเหวด” จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มจัดงานบุญผะเหวดเป็น
งานประจำจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้จัดทำเป็นประจำทุกปีประมาณต้นเดือน
มีนาคม จัดบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย บุญผะเหวดหรือทางภาค
กลางเร ียกว ่า บ ุญมหาชาติ น ิยมจ ัดในช ่วงเด ือนสี ่ เป ็นงานบุญที ่พระเทศน์  
มหาเวสสันดรชาดก เรียกการเทศน์นี้ว่า “เทศน์มหาชาติ” จะมีการแห่ขบวนผะเหวด 
13 ขบวน ตามกัณฑ์เทศน์มหาชาติ จากอำเภอและหน่วยงานต่าง ๆ บริเวณรอบบึง
พลาญชัยด้านในจัดเป็นร้านข้าวปุ้นหรือร้านขนมจีน ไว้คอยบริการฟรีสำหรับผู้มา
ร่วมงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เช่น การ
บายศรีสู ่ขวัญ เป็นต้น  ซึ ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดประเพณีบุญผะเหวด เป็นบุญ
ประเพณีที่มีการเทศน์มหาชาติเป็นงานที่ยิ ่งใหญ่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะ
จังหวัดได้กำหนดให้เป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดและจัดได้ยิ ่งใหญ่มาก
เป็นไปตามฮีต 12 เมื่อกำหนดวันจัดงาน ชาวบ้านจะช่วยกันหาดอกไม้เพื่อนำมาตาก
แห้งไว้ ช่วยกันฝานดอกโน (ทำจากลำต้นหม่อน) งานนี้เป็นงานใหญ่ทำติดต่อกัน 3 
วัน วันแรก ของงานตอนเย็น (บ่าย ๆ ) โดยจะมีการแห่พระอุปคุตรอบหมู่บ้านให้
ชาวบ้านได้สักการะบูชา แล้วนำไปประดิษฐาน ไว้ที่หอพระอุปคุต ภายในบริเวณงาน
เพราะเชื่อว่าเป็นพระเถระผู้มีฤทธิ์นิรมิตกุฏิอยู่กลางแม่น้ำมหาสมุทร สามารถขจัด
เภทภัยทั้งมวลได้ วันที่สองของงานเป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง แต่ละคุ้มวัดจะ
จัดขบวนแห่แต่ละกัณฑ์ทั้ง 13 กัณฑ์ แห่รอบเมือง ตอนเย็นมีมหรสพสมโภช ในวันที่ 
2 ที ่ 3 ภาคกลางคืนได้จัดงานแบบพาแลงและมีการแสดงแสง สี เสียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก 
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ภาพที่ 2 กิจกรรมงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

การแสดงตำนานพระเวสสันดรชาดกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดย
ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดจัดชุดการแสดงที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญผะเหวดและตำนาน พระเวสสันดรชาดก ซึ่งทางวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ดได้นำนักศึกษาของทางวิทยาลัยจัดรูปแบบชุดการแสดงที่มีลักษณะ
การเล่าเรื่องราวตำนานของพระเวสสันดรชาดกประกอบกับนักแสดงที่เป็นตัวละคร
หลักเพื่อสื่อถึงเนื้อเรื่อง ในปีถัดมาได้มีวิวัฒนาการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง
ของตัวละครให้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังเพิ่มบทบาทในส่วนที ่เป็น
นักแสดงสมทบ และนักแสดงในส่วนที่เป็นการฟ้อนรำ ทั้งนี้ยังได้นำระบบเสียง และ
เทคนิคการใช้แสงไฟต่าง ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มความหลากหลายในอรรถรสในการรับชม 
ต่อมาการแสดงตำนานพระเวสสันดรชาดกยังได้พัฒนาต่อยอดโดยการนำเสนอใน
รูปแบบเป็นเนื้อเรื่อง และลงลึกในรายละเอียดทางด้านฉากพื้นหลัง ซึ่งมีการนำจอ
ฉาย (LED) ขนาดใหญ่มาเป็นฉาก เพื่อให้สะดวกต่อการเปลี่ยนฉากในแต่ละตอน 
อีกทั้งยังเพ่ิมบทบาทการแสดง ลักษณ์การแสดงท่าทางการแสดงอารมณ์ของตัวละคร
นั้น ๆ รวมถึงการแต่งกายอย่างสมจริงให้กับนักแสดงตัวหลักและนักแสดงสมทบ 
เพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัย แต่ยังคงเป็นตำนานพระเวสสันดรชาดก 
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ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มผู้จัดการแสดง (Organizer) ของการ
ท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พัฒนารูปแบบการแสดง โดย
ปรับเปลี่ยนนักแสดงนำ จากนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด เปลี่ยนเป็นดาราหรือคนมีชื ่อเสียงมาแสดงแทน อีกทั ้งยัง
ปรับเปลี่ยนชื่อชุดการแสดง จากเดิมเป็นพระเวสสันดรผู้เปี่ยมด้วยทาน
บารมี จากการศึกษาค้นคว้า กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดกของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีการพัฒนาด้าน
รูปแบบการแสดงและองค์ประกอบต่าง ๆ และได้เปลี่ยนไปจากเดิม 
ตามที่ปรากฏตามยุคสมัยเพื่อเป็นการประชาสมพันธ์ตามนโยบายของ
จังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้เห็นกระบวนการผลิตด้านรูปแบบการแสดง
และองค์ประกอบต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนไปจากเดิมตามที่ปรากฏตาม
ยุคสมัยเพ่ือเป็นการประชาสมพันธ์ตามนโยบายของจังหวัด เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวและให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษากระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสมที่ปรากฏ
ในการแสดงในยุคปัจจุบัน ผลการศึกษาจะทำให้เกิดองค์ความรู้
ทางด้านการแสดงและเทคโนโลยีแบบผสมผสาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และสามารถสร้างสรรค์งานให้มีความทันสมัยในยุคปัจจุบันได้ 
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2. วัตถุประสงค์วิจัย 

1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาประเพณี 
บุญผะเหวด พัฒนาการแสดง แสง สี เสียงตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) เพื ่อศึกษากระบวนการผลิตการแสดง 
และองค์ประกอบการแสดงแสง สี เสียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) กระบวนการผลิต หมายถึง การประกอบสร้างที่
ออกแบบในรูปแบบการแสดงแสง สี เสียง  

2) การแสดง หมายถึง การเล่นสมมติของนักแสดง
ในโลกสมมติของละครที่ได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพ่ือ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของตัวละคร 

3) แสง สี เสียง หมายถึง การนำศิลปะด้าน แสง สี 
เสียง มาใช้ในการแสดง เพื่อให้มีความสมบูรณ์สวยงามใน
ด้าน แสง สี เสียง ที่ใช้ในการแสดงตำนานพระเวสสันดร
ชาดก 

4) ตำนานพระเวสสันดรชาดก หมายถึง เรื่องราวที่
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในพระชาติกำเนิดอันยิ่งใหญ่ คือเป็น
พระเวสสันดรชาดกเรื่องนี้เป็นชาดกในเรื่องหนึ่งใน นิบาต
ชาดก มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก  

5) บุญผะเหวด หมายถึง บุญมหาชาติซ ึ ่งเป็น
ประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน 
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ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

4. ขอบเขตของการวิจัย  

ในการศึกษางานครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตดังนี้ 

4.1. เนื้อหางานวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเนื้อหาการวิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าไว้ 

ดังนี้ 
4.1.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาประเพณีบุญผะเหวด พัฒนาการ

แสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด 
1) ประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญผะเหวด 
2) พัฒนาการแสดงแสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
4.1.2 เพื่อศึกษากระบวนการการผลิตการแสดง และองค์ประกอบการ

แสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด 
1) กระบวนการการผลิตการแสดง 
2) องค์ประกอบการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก

จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.2 ระยะเวลาในการวิจัย 
ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดระยะ เวลาศึกษาการแสดง แสง สี 

เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก ในปี พ.ศ. 2560-2563 
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4.3 พื้นที่ทำการวิจัย 
พื ้นที ่ ในการว ิจ ัยเร ื ่อง กระบวนการผลิต 

การแสดง ในการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดร
ชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกอำเภอเมือง 
และหน่วยงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เนื่องจากหน่วยงาน
เหล่านี้ได้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีบุญ
ผะเหวดและการแสดงแสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดร
ชาดก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำเอาการแสดง แสง สี เสียง ที่
เป็นมหรสพส่วนหนึ่งในงานประเพณีบุญผะเหวด ที่จัดขึ้น
ทุก ๆ ปี 

5. วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื ่องการศึกษากระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัยจากเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ และ
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กระบวนการผลิตการแสดงและองค์ประกอบการแสดงใน
ด้านการประกอบสร้างและความสวยงามของการแสดงและเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงานการวิจัย โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ กลุ่มผู้รู ้ จำนวน 3 ท่าน กลุ่มผู้
ปฏิบัติ จำนวน 10 คน และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน 
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ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ

ประเพณีและการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก ดังนี้ 
5.1.1 กลุ่มผู้รู้ คือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและการแสดง

พื้นบ้านเกี ่ยวกับประเพณีบุญผะเหวด และผู ้เชี ่ยวชาญทางด้าน 
การจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ได้แก่  

1) ดร.ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ 
การแสดง (หมอลำ) สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

2) นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีพื ้นบ้าน) สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

3) นางกุศล สายธนู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 
สังกัดกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

5.1.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ คือผู้ควบคุมดูแลการแสดงแสงสี
เสียง ได้แก ่

1) นายนรีชล สวนสำราญ ครูชำนาญการ วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด 

2) คณะครู-อาจารย์ภาคนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด จำนวน 10 คน 

3) นักแสดงการแสดงแสงสีเสียง นักเรียน-นักศึกษา 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 30 คน  

5.1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป คือประชาชนทั่วไปที่ร่วม
ชมการแสดงแสง สี เสียง จังหวัดร้อยเอ็ด  
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5.2 แเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แบบสำรวจ เป็นการสัมภาษณ์เพื ่อหาข้อมูล

เบื้องต้นของพ้ืนที่ทำการวิจัย 
2) แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ กลุ่มผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล 

3) แบบสังเกต ใช้สำหรับสังเกตทั่วไป การดำเนินและ
เหตุการณ์ทั่วไป เพื่อศึกษากระบวนการผลิตการแสดง ในการ
แสดงแสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้หลักการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้อง

กับการมุ่งหมายของการวิจัย และสามารถตอบคำถามของการวิจัยได้ตามที่กำหนดไว้ 
ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว 

1) เก็บข้อมูลรวบรวมเอกสารและงานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวกับประเพณี
บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดในด้านต่าง ๆ และกระบวนการผลิตการแสดง แสง สี 
เสียง ศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวกับพื้นที่ในการทำงานวิจัยตลอดจนศึกษาเอกสารและ
แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสำรวจ สังเกต สัมภาษณ์
ในเรื่องของประวัติความเป็นมาและการแสดงที่เกี่ยวข้องกับงานบุญผะเหวด จังหวัด
ร้อยเอ็ด และตำนานพระเวสสันดรชาดก 

3) การสำรวจผู้วิจัยใช้วิธีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากบุคคลทั่วไปทั้ง
ภายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่วิจัย 

4) การสังเกต แบ่งเป็น
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ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.1) สังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้เข้าร่วมฝึกซ้อมการแสดง แสง สี 
เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดกทำให้ทราบถึงรูปแบบการแสดง และองค์ประกอบ
ของการแสดง แสง สี เสียง 

4.2) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้สังเกตจากวิดีโอของการแสดง 
แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก ทำให้ทราบถึงรูปแบบการแสดงและ
องค์ประกอบของการแสดง แสง สี เสียง 

5) สัมภาษณ์ แบ่งออกได้ดังนี้ 
5.1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู ้ว ิจ ัยสัมภาษณ์ตามแบบ

สัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดง แสง สี 
เสียง ตามพ้ืนที่ที่กำหนด  

5.2) สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่
จำกัดขอบเขตเพ่ือจับประเด็นแล้วตีความ หาความรู้ในเรื่องการแสดง แสง สี เสียง 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของงานวิจัย โดย

การนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากข้อมูลภาคสนามที่ได้
จากการสังเกต สัมภาษณ์ มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ตรวจสอบข้อมูลที่สัมภาษณ์จากกลุ่มประชากร 
2) นำข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ 
3) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละกลุ่มจากเครื่องมือ 
4) นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงตามความมุ่งหมาย 
5) การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
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5.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้ศึกษากระบวนการผลิตแสดง แสง สี เสียง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความ
เป็นมาประเพณีบุญผะเหวด พัฒนาการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดร
ชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อศึกษากระบวนการผลิตการแสดง และองค์ประกอบ
การแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎดีังภาพประกอบต่อไปนี้  
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6. ผลการศึกษา 

จากการศึกษากระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดร
ชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด พบสาระที่สำคัญดังต่อไปนี้  

6.1 ประวัติความเป็นมาประเพณีบุญผะเหวด พัฒนาการแสดง แสง สี 
เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด  

กำเนิดของบุญผะเหวดร้อยเอ็ดเริ่มมาจากวิธีคิดและการบวนการทำงาน
ของข้าราชการและเพ่ือวัตถุประสงค์ของทางราชการอย่างชัดเจนจุดเริ่มที่แท้จริงอยู่ที่
ความพยายามของทางจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่รับผิดชอบใน
ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดในการคิดค้นหาลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดงานประเพณีประจำปีของทางจังหวัดให้
ยิ่งใหญ่และอลังการ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดได้บันทึกเบื้องหลังของ
การเสาะหาประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีศักยภาพในการนำมาปรับปรุงให้เป็น
ประเพณีประจำปีหรือ “ประเพณีเอกลักษณ์” (คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก
งานบุญผะเหวด, 2543) การจัดงานบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มขึ้นครั้งแรก 
พ.ศ. 2533 ในสมัยนายสุพร สุภสร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเรื่องการจัด
งานประเพณีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู ้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน นายวีระ 
วุฒิจำนง จึงได้นำเสนอโครงการบุญเดือนสี ่ หรือบุญผะเหวด ต่อที ่ประชุม 
คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบ กำหนดให้บุญผะเหวด 
เป็นประเพณีเอกลักษณ์จ ังหวัดร ้อยเอ็ด และให้จ ัดงานทุกปี ณ สวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ร ้อยเอ็ดและบึงพลาญชัยพร้อมแจ้งมติที ่ประชุมให้สำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทราบและเริ่มจัดงานบุญผะเหวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2534 เป็นต้นมา 
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6.2 พัฒนาการการแสดงตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 
เนื่องจากประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการจัดการแสดงขึ้นใน

ทุก ๆ ปี ซึ่งการแสดงในแต่ละปีนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและตามบริบท
สังคมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น ๆ จึงทำให้เห็นพัฒนาการการแสดงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดย
สามารถแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการแสดงได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้  

6.2.1 ช่วงปี พ.ศ. 2534-2535 เป็นยุคการแสดง
แบบเล่าเป็นเรื่องราวผ่านบทกลอนลำของหมอลำ ฉวีวรรณ พันธุ 
อดีตราชินีหมอลำอีสาน การจัดการแสดงบนเวทีเรื่องพระเวสสันดร
ชาดก ในปีที่ 1 และ 2 (พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535) เครื่องแต่งกาย 
และเครื่องประดับของผู้แสดงเป็นของพื้นบ้านอีสาน ภาษาที่ใช้
และรูปแบบการแสดงก็เน้นความเป็นพ้ืนบ้านของภาคอีสาน ต่อมา
ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้สั ่งให้ปรับการแสดงทั้งหมดเป็นแบบภาค
กลางเพ่ือให้ผู้ชมที่มาจากต่างจังหวัดได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  

6.2.2 ช่วงปี พ.ศ. 2538-2541 เป็นยุคการแสดง
ละครเวที แสง สี เสียง ประกอบกับเสียงเพลงและบทพากย์การ
แสดง เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538 นายมานิต ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นผู้ริเริ่มให้จัดงานพาแลงเป็นการแสดงแสง สี 
เสียง พระเวสสันดรชาดก โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับ
นโยบายจากจังหวัดให้จัดชุดการแสดง แสง สีเสียง ที่เกี ่ยวกับ
ตำนานพระเวสสันดรชาดก ซึ่งรูปแบบการแสดงจะมีตัวละครเล่น
เป็นลักษณะภาพนิ่ง เพ่ือสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวตำนานเมืองร้อยเอ็ด
และเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องพระเวสสันดรชาดก และจะมีระบำแสดงใน
กัณฑ์นครกัณฑ์ปิดท้ายชุดการแสดง  
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6.2.3 ช่วงปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงให้ตัวละครมีบทบาทมากขึ ้น มีการฟ้อน รำ 
สอดแทรกในแต่ละกัณฑ์ ให้ชุดการแสดงเกิดความสวยงามสมบูรณ์
แบบมากยิ่งขึ้นและมีเทคนิคการใช้แสง สี เสียง เข้ามาประกอบใน
การแสดง ซึ่งมีการนำจอฉาย (LED) ขนาดใหญ่มาเป็นฉาก เพื่อให้
สะดวกต่อการเปลี่ยนฉากในแต่ละตอน อีกทั้งยังเพิ่มบทบาทการ
แสดง ลักษณะการแสดงท่าทาง การแสดงอารมณ์ของตัวละครนั้น ๆ  
รวมถึงการแต่งกายอย่างสมจริง ให้กับนักแสดงตัวหลักและ
นักแสดงสมทบเพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัย 

6.3. กระบวนการผลิตการแสดง และองค์ประกอบการแสดง แสง สี เสียง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด  

กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก 
จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มผู้จัดการแสดง (Organizer) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ได้พัฒนารูปแบบการแสดง โดยมีการปรับเปลี่ยนนักแสดงนำจากนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เปลี่ยนเป็นดาราหรือคนมีชื่อเสียงมาเป็น
นักแสดงแทน จากการศึกษาค้นคว้า กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน
พระเวสสันดรชาดก ของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีการพัฒนาด้านรูปแบบการแสดงและ
องค์ประกอบต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากเดิมตามยุคสมัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายของจังหวัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซึ่ง
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
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6.3.1 รูปแบบของบท จากการแบ่งองก์ของการแสดงนั้น 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ผู้ประพันธ์ได้แบ่งช่วงเวลาและเหตุการณ์
สำคัญตามข้อมูลที ่ศ ึกษาจากหนังสือและใบลานที ่จาร ึกไว ้ตาม
ประวัติศาสตร์ของเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยยึดหลักความถูกต้อง
จากการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ในช่วงงานบุญประจำปี   
(บุญผะเหวด) และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการศึกษาหาความรู้เพ่ือ
นำมาสร้างการแสดง แสง สี เสียง ที่เกี่ยวกับประเพณีบุญผะเหวด โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงธรรมในรูปแบบแสง สี เสียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเอกลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ด 
ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบของบทได้ดังนี้ 1. Act ในรูปแบบของบทการ
แสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น เป็น
เรื่องของการถ่ายทอดให้ผู้รับชมได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของทศชาติ
ที่ 10 ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า โดยผ่านการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดก เพื่อให้ผู ้รับชมได้เข้าใจในเนื้อเรื ่องของ
ตำนานพระเวสสันดรชาดก จึงมีการกล่าวถึงกาลเวลาปัจจุบันในเรื่อง
ของชาวบ้านเล่าขานหรือเล่าสู่กันฟังผ่านคำผญา การแหล่ จากใบลาน
มาเชื่อมโยงกับเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งประกอบไปด้วยองก์ทั้งหมด
จำนวน 4 องก์  ในเรื่องขององก์แต่ละองก์นั้นจะเป็นเรื่องราวในช่วงการ
เปลี ่ยนผ่านของแต่ละช่วงเวลาสำคัญที ่เกิดขึ ้นในเรื ่องของตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก ตั ้งแต่การกำเนิดพระนางผุสดี (มารดาของ 
พระเวสสันดร) ที่มาจุติยังโลกมนุษย์ ซึ่งจะมีการปรากฏช่วงเวลาสำคัญ
ในแต่ละตอนได้เป็นอย่างดี 
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6.3.2 รูปแบบการแสดง 
6.3.2.1 กระบวนท่าที่ใช้ในการแสดง กระบวนท่าที่

ใช้ในการแสดงแสง สี เสียง ผู้ออกแบบกระบวนท่าจะให้มีการตี
บทบาทตามเนื้อเรื ่องตลอดจนรูปแบบการแสดงของตัวละคร
ส่วนกระบวนท่ารำในการแสดง ได้นำเสนอการออกแบบที่
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หากแต่ยังคงอนุรักษ์ในรูปแบบการแสดงที่
เป็นอีสาน ดังนั้นผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงรูปแบบของกระบวนท่าที่
ใช้ในการแสดงออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 

1) ท่ารำ คือการฟ้อนที่เป็นการฟ้อนแบบอิสระ
ตามจังหวะทำนองเพลงแต่ย ังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ 
การฟ้อนอีสาน  

2) ท่าเต้น เป็นการเต้นรูปแบบหนึ่งที่มีเทคนิค
เฉพาะ เช่น การ Turn Out, การจัดสมดุลของร่างกาย, การยืน
บนปลายเท้า เน้นความสง่างาม โดยควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายผ่านท่าทางให้พลิ้วไหวไปตามเสียงดนตรี และเครื ่อง 
แต่งกายที่มีความเฉพาะตัว  

3) ท่าทางการแสดงตามบท คือกระบวนท่าของ
ผู ้แสดง เป็นกระบวนท่าในการเคลื ่อนไหวร่างกายและลีลา
อารมณ์ตามตัวละครที่ได้รับบทบาท โดยแสดงท่าทางในการตี
บทเพื่อให้ผู้ชมสามารถรับรู้ความหมายที่ตัวละครต้องการที่จะ
สื่อ  
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6.3.2.2 ร ูปแบบการแสดงแสง ส ี เส ียงตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก ปี พ.ศ. 2563 การแสดง แสง สี เสียง ตำนาน
พระเวสสันดรชาดก ประจำปี 2563 เป็นการแสดงในรูปแบบการ
แสดงประกอบ แสง สี เสียง หรือการแสดงละครประกอบแสงและ
เส ี ยง  (Dramatic light & sound show)  ซ ึ ่ ง เป ็ นการแสดง 
แบบสื่อผสมโดยเล่าถึงเรื ่องราวมหาชาติชาดก ชาติที ่ 10 ของ 
พระเวสสันดรชาดกภายใต้ชุดการแสดง “มหาชาดก ชาติที ่ 10 
มหาชาติ พระสัพพัญญู” โดยมีองค์ประกอบดังนี้  

1) โอกาสในการแสดง การแสดงแสง สี เสียง ตำนาน
พระเวสสันดรชาดก จัดแสดงในงานประเพณีกินข้าวปุ้นเอาบุญ 
ผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี เพ่ือสนอง
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) การเลือกใช้พื้นที่บนเวที หรือพื้นที่อื่น ๆ ในการ
แสดงมีบริเวณพื้นที่ใช้จัดการแสดงเป็นฉากหลักของการแสดงที่
เหมาะสมการเลือกใช้พื้นที่บนเวที หรือพื้นที่อื ่น ๆ ในการแสดง 
ผู้วิจัยขอแสดงการใช้พื้นเวทีการจัดการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน
พระเวสสันดรชาดก การใช้เวทีบริเวณด้านหน้าและข้างล่างของเวที
เป็นสถานที่ในการจัดการแสดง ประกอบกับการใช้ จอ LED ขนาด
ใหญ่เป็นฉากหลักในการแสดง แสง สี เสียง ในรูปแบบสื่อผสมให้มี
ความตระการตาและยิ่งใหญ่ ถือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชม
ชุดการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก ภายใต้ชุดการ
แสดง “มหาชาดก ชาติที่ 10 มหาชาติ พระสัพพัญญู” 
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6.4. องค์ประกอบการแสดง แสง สี เสียง 
6.4.1 กำหนดตัวละครตามเนื ้อเรื ่อง การแสดง แสง สี เสียง ตำนาน 

พระเวสสันดรชาดก โดยคัดเลือกนักแสดงจากสถานศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น 
วิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
การประชุมหารือและให้สถานศึกษาจัดการแสดงมาร่วมแสดงตามผู้ที่กำกับการแสดง
ต้องการและนำผู้แสดงที่มีชื ่อเสียงในแต่ละปีมาร่วมแสดงเป็นพระเวสสันดรและ 
พระนางมัทรี  

6.4.2 เครื่องแต่งกาย  
เครื ่องแต่งกายในการแสดง แสง สี เส ียง 

ตำนานพระเวสสันดรชาดก สามารถแบ่งรูปแบบของเครื่อง
แต่งกายออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1) การแต่งกายแนวอนุรักษ์ นักแสดงหรือ
ตัวละครจะแต่งกายในลักษณะการแต่งแบบอีสาน โดยใช้ผ้า
พ้ืนเมืองอีสานมานุ่งห่มในแบบฉบับของคนอีสานโบราณ 

2) การแต่งกายแนวประยุกต์ นักแสดงแต่ง
กายโดยยึดหลักคล้ายนักบวชหรือฤาษี ใช้ผ้าลายหนังสัตว์ 
(ผ้าลายเสือ) ผสมผสานกับการแต่งกายแบบสมัยใหม่นุ่งห่ม
แต่ยังคงความเป็นนักบวชที่บำเพ็ญศีลอยู่ในป่า 

3) การแต่งกายแนวสร้างสรรค์ นักแสดง
แต่งกายแบบร่วมสมัยสื่อถึงการเป็นดอกบัวในสระน้ำโดยใช้
โทนสีบ่งบอกการเป็นดอกบัว 
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6.4.3 ดนตรีประกอบการแสดง 
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงสำหรับเล่าเรื่องราว

จะเป็นเสียงการบรรยายที ่เล่าเรื ่องตำนานพระเวสสันดร 
ประกอบกับการใช้เสียงดนตรีสมัยใหม่ และมีการสอดแทรก
เสียงพิเศษ (Sound Effect) เข้าไปในการแสดง เช่น เสียงฟ้า
ร้องฟ้าผ่า เสียงลม เสียงนกเสียงสัตว์ต่าง ๆ เสียงแตร เสียง
สังข์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศและความสมจริง ส่วน
ดนตรีที ่ ใช ้ประกอบการฟ้อนรำที ่ประกอบการแสดงใช้
เสียงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประกอบด้วย เสียงพิณ พิณเบส 
เสียงกลองตุ้ม เสียงกลองหาง เสียงฆ้องใหญ่ เสียงซอ เสียง
ฉาบเล็ก เสียงฉาบใหญ่ เสียงแคน เสียงฉิ่ง 

6.4.4 ฉากและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง 
การแสดงจะมีความเสมือนจริงและเกิดความสวยงามสมบูรณ์ได้นั้น

จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเข้ากัน ซึ่งอุปกรณ์ประกอบการแสดงก็เป็นอีก
องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่จะสร้างให้การแสดงเกิดความสมจริง จึงทำให้ผู้ชมเห็น
ภาพการแสดงสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องและมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงได้ 

1) ฉากในการแสดง ใช้จอฉาย LED ขนาดใหญ่และระบบมัลติมิเดีย
แบบสื่อผสม 4D มาเป็นฉาก เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้อรรถรสในการรับชมและ
สะดวกต่อการเปลี่ยนฉากในแต่ละตอน 

2) อุปกรณ์ประกอบการแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉาก อุปการณ์
ประกอบการแสดงได้แก่ คัมภีร์โบราณ เทียนไข กระบุงหาบ ใยแมงมุม ดอกลิ้นฟ้า 
ดอกสะแบง เป็นต้น 
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6.4.5 แสง สี  
หลักการออกแบบแสง สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) ได้กล่าวถึง

หลักที่ผู้ออกแบบแสง ต้องคำนึงถึงในการออกแบบแสงไว้ทั้งสิ้น 4 ประการ 
ดังนี้  

1) พื้นที่ให้แสง การแสดงมักแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่าง ๆ 
ดังนั้น การให้แสงจึงควรมุ่งเน้นไปที่บริเวณเหล่านั้น มิฉะนั้นจะสว่างเท่ากัน
ไปหมดทั่วบริเวณ ทำให้บรรยากาศดูกระด้าง ไม่มีความลึก 

2) ความเข้มของแสง แสงที่มีความเข้มต่างกันย่อมให้ความ
สว่างต่างกันซึ่งจะมีผล ต่ออารมณ์ในการแสดง เช่น ฉากรัก หากสว่างเกินไป
ก็จะขาดความหวานลึกซึ้งในขณะที่ฉากรบหากมืดเกินไปก็จะขาดความ
ตื่นเต้น เป็นต้น 

3) ทิศทางของแสง ทิศทางของแสงที่แตกต่างกัน ก็มีผลต่อ
อารมณ์ในการแสดงที่แตกต่างกันไป เพราะการใช้ทิศทางการส่องของแสงจะ
ทำให้เกิดเงา ให้เกิดความสว่างที่ตัดกันมาก หรือทำให้เกิดภาพที่นุ่มนวลก็ได้ 
นอกจากนี้ทิศทางของแสงอาจให้ความหมาย เช่น มีแสงส่องขนานลงมาท่ี
พื้น และให้ผู้แสดงเคลื่อนกายเข้าไปหา ก็จะให้ความรู้สึกของการแสวงหา 
หรือความหวังก็ได้ 

4) สีของแสง สีเป็นสิ่งที่สร้างบรรยากาศของธรรมชาติ เช่น 
ฉากพระอาทิตย์อัศดง ท้องฟ้าจะเป็นสีม่วงอ่อนครามปนส้ม หรือสี อาจ
สร้างอารมณ์ให้คนดูคล้อยตามได้แต่โดยปกติการแสดงแบบสมจริงจะไม่
นิยมใช้สีของแสงมากนัก เว้นแต่เป็นสีเพื ่อสร้างบรรยากาศสมจริงตาม
ธรรมชาติเท่านั้น ข้อควรระวังเรื่องการใช้สีของแสงคือ สีของแสงสามารถ
เปลี่ยนสีจริงของวัตถุได้ โดยเฉพาะสีของเสื้อผ้า ยกตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสี
เขียว หากให้แสงสีแดงเสื้อผ้านั้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไหม้ เป็นต้น 
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7. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื ่องกระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ งานประเพณีบุญผะเหวดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย
นายสุพร สุภสร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้น ซึ่งได้มี
การหารือกับหน่วยงานราชการจังหวัดและการท่องเที ่ยงแห่ง
ประเทศไทย จึงมีมติประชุมจากคณะอนุกรรมการวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ดเห็นชอบกำหนดให้บุญผะเหวดเป็นประเพณีที่
สำคัญต่อจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้กำหนดการจัดงานในช่วงต้นเดือน
มีนาคมเป็นวันปฏิบัติบุญเป็นประจำทุกปี 

พัฒนาการการแสดงตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัด
ร้อยเอ็ด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ช ่วงท ี ่  1 พ.ศ. 2534-2535 การแสดงตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก มีลักษณะการแสดงเป็นการการเล่าเรื่องราว
ผ่านบทกลอนของหมอลำฉวีวรรณ พันธุ์ อดีตราชินีหมอลำอีสาน 
โดยมีการแต่งกายในแบบฉบับพื้นบ้านอีสานอย่างชัดเจนและมี 
การใช้ภาษาที ่เป็นภาษาท้องถิ ่นของชาวอีสาน ซึ ่งต่อมาได้มี  
การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการแสดงเป็น
ภาษาทางราชการเพื ่อให้ผู ้ร ับชมที ่มาจากต่างถิ ่นได้เข้าใจใน 
เนื้อเรื่องที่ถ่ายทอดเพ่ิมมากขึ้น 

ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2538-2541 เป็นยุคทีม่ีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแสดงเป็นละครเวทีแสง สี เสียงโดยมีแพลงเข้ามา
ประกอบพร้อมกับบทพากย์ในการแสดงดังกล่าว ซึ่งนายมานิต 
ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยนั้น เป็นผู้ริเริ่มให้จัด
งานพาแลงควบคู ่ก ับการแสดงละครเวที แสง สี เส ียงเร ื ่อง 
พระเวสสันดรชาดก รูปแบบการแสดงละครเวทีนั้นจะมีนักแสดงทำ
การแสดงคล้ายภาพนิ่งเป็นตอน ๆ โดยในช่วงสุดท้ายของการแสดง
จึงจะมีระบำประกอบการแสดงในช่วงปิดท้าย 

ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2542–ปัจจุบัน รูปแบบการแสดงนั้นมี
การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งตัวละครที่ได้ทำการแสดงจะมี
บทบาทเพิ่มมากขึ้น มีการเคลื่อนไหวตามลักษณะของการแสดง
บทบาทสมมุติ โดยในแต่ละกัณฑ์นั ้นได้มีการแสดงทางด้าน
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานสอดแทรกเข้าไปด้วย 
ทั้งนี้ยังมีการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้มีความสมจริงคือการนำจอแสดง
ภาพ LED ที่ทำเป็นฉากหลังให้มีการปรับเปลี่ยนตามฉากในแต่ละ
กัณฑ์เพ่ือเพ่ิมความอรรถรสให้แก่ผู้รับชมเพ่ิมมากขึ้น 
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กระบวนการผลิตการแสดงและองค์ประกอบการแสดงแสง 
สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบไปด้วย
บทบาทที่ใช้ในการแสดงที่มีโครงสร้างในการสร้างสรรค์การแสดง
ดังนี้ รูปแบบของบท เกิดจากผู้ประพันธ์บทนั้นได้ศึกษาจากหนังสือ
และใบลานซึ ่งม ีการแบ่งช ่วงเวลาตามเหตุการณ์สำคัญตาม
ประวัติศาสตร์ของเรื ่องพระเวสสันดรชาดก โดยยึดหลักความ
ถูกต้องจากการแสดงพระธรรมเทศนา ในเรื่องของรูปแบบการแสดง
มีกระบวนท่าที่ใช้ในการแสดง 2 รูปแบบดังนี้ กระบวนท่าที่ 1 คือ
การแสดงที่ทำตามบทบาทที่ได้รับของเนื้อเรื่องนั้น ๆ กระบวนท่าที่ 
2 คือท่ารำที่ใช้ในการแสดงซึ่งเป็นการออกแบบและสร้างสรรค์
ขึ้นมาใหม่โดยยังคงอนุรักษ์การแสดงพ้ืนบ้านอีสานไว้ คือ ท่ารำเป็น
การฟ้อนแบบอิสระตามจังหวะทำนองเพลง ท่าเต้นเป็นการเต้นโดย
มีเทคนิคเฉพาะ เช่น การยืนบนปลายเท้า การจัดความสมดุลของ
ร่างกายโดยควบคุมการเคลื่อนไหวไปตามเสียงดนตรี ท่าทางการ
แสดงตามบท คือการเคลื่อนไหวร่างกายตามอารมณ์ของตัวละครที่
ได้รับบทบาทเพื่อให้ผู้ชมรับรู้ความหมายของอารมณ์นั้น ๆ รูปแบบ
ของการแสดง แสง สี เสียง ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เป็นการ
แสดงแบบสื่อผสมเล่าถึงเรื ่องราวมหาชาติชาดกชาติที่ 10 โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ โอกาสที่ใช้ในการแสดงจัดแสดงในงานประเพณี
กินข้าวปุ ้นเอาบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ณ บริเวณลาน 
สาเกตนครในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมีการเลือกใช้พื้นที่
บนเวทีและพื้นที่อื ่น ๆ ตามความเหมาะสมประกอบกับการใช้จอ 
LED ขนาดใหญ่เป็นฉากหลักในการแสดงเพื่อความตระการตาและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมมากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบการแสดง แสง สี เสียง มีการกำหนด
ตัวละครตามเนื้อเรื่องโดยนำนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาร่วม
แสดงเป็นพระเวสสันดรชาดกและพระนางมัทรี เป็นต้น 
เครื่องแต่งกายสามารถแต่งกายในลักษณะของการแต่ง
แบบอีสานหร ือการแต ่งกายแบบประย ุกต ์ท ี ่ม ีการ
ผสมผสานแบบสมัยใหญ่และดั้งเดิมเข้าด้วยกันทั้งนี ้ยัง
สามารถแต่งการแบบร่วมสมัยได้อีกด้วย ดนตรีนิยมใช้
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่
เพื่อความสมจริงมากยิ่งขึ้น ฉากและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แสดงมักนิยมใช้อุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้องเนื ้อเรื ่องที ่ใช ้ใน 
การแสดงเช ่น ค ัมภ ีร ์โบราณ ใยแมงมุม ดอกลิ ้นฟ้า  
ดอกสะแบง เป็นต้น 
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8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการดำเนินการวิจัยและการศึกษาเรื ่อง 
กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เส ียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประวัติ
ความเป็นมาประเพณีบุญผะเหวดของจังหวัดนั้นได้เกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งจัดขึ้น
เพื ่อให้เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที ่ยวให้
จังหวัดร้อยเอ็ด และให้มีผู ้ที ่สนใจเข้ามาท่องเที ่ยว
ในช่วงเทศกาลมากยิ่งขึ ้น ซึ่งตั ้งแต่ในปี พ.ศ. 2534-
2563 นั้น ได้มีช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงระบบการ
จัดงานที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ ้น ซึ่งในอดีตการแสดง
ธรรมเทศนาในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนั้น จะเป็น
การถ ่ายทอดจากการแสดงธรรมเทศนาสำหรับ
พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อมี
ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานและหลายฝ่ายจึงได้
เกิดการแสดงแสง สี เสียง ที ่ทำให้พุทธศาสนิกชน 
ที ่เป็นผู ้ท ี ่สนใจมาตั ้งแต่ดังเดิม และยังได้ขยายสู่
กลุ่มเป้าหมายใหม่ในการรับชมมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

จากข้อค้นพบที่เกิดจากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยในครั้ง
นี้ ผู้วิจัยสามารถสรุป องค์ความรู้ในเรื่อง กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดังนี ้ ประเพณีบุญผะเหวด หรือ 
บุญมหาชาติ คืองานมหากุศลที ่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งชาวร้อยเอ็ดยึดถือและปฏิบัติกันมาช้านาน ดังนั้นประชาชนชาว
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ร้อยเอ็ดจึงถือเป็นงานประเพณีให้ความสนใจ ร่วมกระทำบำเพ็ญบุญ และได้อนุรักษ์
เป็นวัฒนธรรมและประเพณีให้อยู่คู่จังหวัดร้อยเอ็ดสืบมาจนถึงอนุชนรุ่นหลังให้เห็น
คุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป จึงสอดคล้องกับเอกรินทร์ พ่ึงประชา (2545: 
16) ได้กล่าวถึงแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ของฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ว่าประเพณี
ประดิษฐ์ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่ก่อตัวขึ้นจากการหยิบยกวัตถุ
โบราณ (ancient materials) ทางวัฒนธรรม อาทิ เรื ่องราวทางประวัต ิศาสตร์
พิธีกรรม งานเฉลิมฉลอง และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ทางสังคมที่อ้างอิงอดีต ที่สัมพันธ์กับ
สังคมของตนเอง แล้วนำมาตีความใหม่แล้วสร้างขึ ้นเพื ่อรับใช้สังคมในขณะนั้น
ขณะเดียวกันก็มีการแสวงหาความหมายวัตถุดิบทางวัฒนธรรมใหม่หรือการอ้างอิง
ใหม่ นำมาปฏิบัติเพื่อให้เป็นรูปแบบใหม่เพื่อจุดมุ่งหมายร่วมบางอย่างในช่วงเวลาที่
สังคมกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ในขณะที่การอ้างอิงวัตถุดิบโบราณทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันประเพณีบุญผะเหวด
ได้มีการแสดงแสง สี เสียง เข้ามาประกอบกับงานประเพณีนี้ขึ้น โดยมีการจัดงาน
พาแลงในช่วงกลางคืนควบคู่กับการจัดงานแสดง แสง สี เสียง ซึ่งกระบวนการผลิต
การแสดง และองค์ประกอบการแสดงแสง สี เสียง ตำนาน พระเวสสันดรชาดก
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เกิดขึ้นในการศึกษางานวิจัยนี้ สอดคล้องกับ วิลาสินี น้อยครบุรี
(2560) “เรื่อง การจัดการแสดงแสง เสียง ชุดพนมรุ้ง มาเทวาลัย” ในประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้งที่ส่งผลให้เกิดการจัดการแสดงแสง เสียง ชุด “พนมรุ้งมหาเทวาลัย” โดย
กำหนดรูปแบบการแสดงและกระบวนการจัดการที่ก่อให้เกิดการแสดง แสง เสียง แต่
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ยังมีข้อแตกต่างกับงานวิจัยของวิลาสินี น้อยครบุรี ในเรื่อง
ของเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการแสดง แสง สี เสียง เรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยเกิดข้อ
ค้นพบในงานว ิจ ัยตามรายละเอียดดังต ่อไปนี ้  การแสดงแสง ส ี เส ียง เร ื ่อง
พระเวสสันดรชาดก ได้มีวิวัฒนาการในการแสดงและเทคนิคในการแสดงพิเศษเกิดขึ้น
โดยมีการใช้เทคนิคสื่อผสมประกอบกับการในจอ LED เพื่อทำเป็นฉากที่เสมือนจริง
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และมีมิติมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การแสดงแสง สี เสียงได้เพิ่มอรรถรสในการรับชมการแสดง
ให้กับผู้ที่ได้รับชมเพ่ิมขึ้นจากเดิมและนอกเหนือจากเทคนิคพิเศษที่เกิดขึ้น การแสดง
แสง สี เสียง ได้มีการผสมผสานในเรื่องของความเป็นร่วมสมัยในการแสดง มีทั้งการใช้
นักแสดงที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการร้องหมอลำและพูดผญาเข้ามาให้ 
ผู้รับชมได้รับรู้ถึงความเป็นอีสานและมีการผสมผสานการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ
ทั้งทางด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์อีสานและนาฏศิลป์สากลประกอบกันให้มีความ
ร่วมสมัยเพ่ิมมากขึ้น 

สรุปจากการศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตการแสดง แสง สี 
เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมีความ
ประสงค์จะศึกษาประว ัต ิความเป็นมาประเพณีบ ุญผะเหวด 
พัฒนาการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัด
ร้อยเอ็ด และศึกษากระบวนการผลิตการแสดง และองค์ประกอบ
การแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงด้านการแสดง เพ่ือสามารถทำ
ให้ผู้ที่สนใจสร้างสรรค์การแสดง แสง สี เสียง นั้น ได้เกิดการพัฒนา
เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและยังเป็นเอกลักษณ์ทางทุนวัฒนธรรมของ
จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านวิชาการและ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไปได้ใน
อนาคต 
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9. ข้อเสนอแนะ 

1) ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ชี้เห็นถึงการ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและความเชื่อของพิธีกรรมจากที่เคย
เน้นเรื่องการให้ทาน กรรม และชาตินี้ชาติหน้าให้กลายมาเป็น
ของเรื่องบริจาค ดังนั้นประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความ
ศรัทธาในเรื่องพระพุทธศาสนา และประเพณีบุญผะเหวด จังหวัด
ร้อยเอ็ด จึงควรมีการศึกษาเก็บบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อให้เห็นถึง
มรดกภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การรักษา  

2) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตการ
แสดง และองค ์ประกอบการแสดง แสง ส ี  เส ียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด และประเพณีวัฒนธรรมของ
ชาวอีสานที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ไปประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็น
ผลงานการแสดง เพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มคุณค่าทางด้าน
ศิลปะการแสดงของชาวอีสานให้มีการพัฒนาในด้านการแสดง 
แสง สี เสียง ไปตามยุคสมัยปัจจุบัน 
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