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การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อกาหนดมาตรฐานท่ าราพืน้ ฐาน
และสร้ างสรรค์ กลอนเพลงท่ าราพืน้ ฐานสาหรับเพลงโคราช
A Participatory Action Research to Determine Standard Dance Postures
and to Create Song Lyrics for Korat Songs
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้จัดทาขึ ้นเพื่อศึกษาองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานท่าราพื ้นฐานของเพลง
โคราช จัดทาขึ ้นภายใต้ การมีสว่ นร่วม โดยสร้ างสรรค์ในรูปแบบของการประพันธ์ กลอน
เพลงที่อธิ บายชื่ อท่ารา ลักษณะความหมายของการใช้ ท่าราที่ถูกต้ อง พร้ อมกับนา
ท่าราพื ้นฐานที่ได้ มาตรฐานมาประยุกต์ ร่วมกับกลอนเพลง รวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบ
สัม ภาษณ์ ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ างและไม่ เ ป็ น ทางการ ด าเนิ น งานวิ จัย ด้ ว ยกิ จ กรรมกลุ่ม
การวิ พ ากษ์ ร่ ว มกับ ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ากสมาคมเพลงโคราช เพื่ อ สร้ างการยอมรั บ ใน
การต่อยอดภูมิปัญญาร่วมกัน
ผลการวิจัยพบว่า ท่าราที่เป็ นพืน้ ฐานในการน าไปใช้ ประกอบเพลงโคราช
มี ท่ า ร าที่ เ ป็ นมาตรฐานส าหรั บ ประกอบการแสดงตามความหมายของค าร้ อง
ที่เหมาะสมในเพลงแต่ละประเภท ได้ แก่ ท่าราพื ้นฐาน จานวน 7 ท่า ประกอบด้ วย ท่า
เตรี ยม 1 ท่า คือ ท่าโอ่ และท่าราที่สื่อความหมาย 6 ท่า คือ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ
หรื อท่าย่างสามขุม 2) ท่าช้ างเทียมแม่ 3) ท่าปลาไหลพันพวง 4) ท่าจก 5) ท่า
ประจัญบาน และ 6) ท่าปั กหลัก
การศึกษาในครั ง้ นีย้ ังพบว่า ลักษณะการแสดงเพลงโคราชมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน
รู ป แบบการแสดงที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น วัย รุ่ น
1

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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หรื อกลุม่ ผู้ฟังใหม่และเหมาะสมกับยุคสมัยเพิ่มขึ ้น แต่ยงั คงรักษาอัตลักษณ์และแสดง
ถึงความเป็ นตัวตน ด้ วยการใช้ ภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น การเล่นคาในกลอน
เพลงที่ ส ละสลวย การเริ่ ม ต้ น เพลงด้ วยการส่ ง เสี ย ง “โอ่ ” หรื อ การส่ ง เสี ย งร้ อง
“ชัย....ชัย ยะ... ชะ ชิ ชัย” ในการส่งสัญญาณการโต้ ตอบของฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิ ง
ดัง นัน้ การส่ ง เสริ ม เพลงโคราชให้ คงอยู่ จึ ง ควรให้ ความส าคัญ ทัง้ ในแง่ มุ ม ของ
การอนุรักษ์ และการพัฒนาควบคู่กนั ดังเช่น กิจกรรมเผยแพร่ ความรู้ ให้ กบั หมอเพลง
รุ่นใหม่ กิจกรรมสร้ างการยอมรับและสืบสานร่ วมกันกับหมอเพลงโคราชของงานวิจยั
ในครั ง้ นี ้ นับ เป็ นสื่อหนึ่ง ที่ช่ วยผลักดันให้ เ กิ ด การรั กษาองค์ ความรู้ จากภูมิ ปัญ ญา
ดังเดิ
้ มสามารถนาไปใช้ และเผยแพร่ได้ อย่างถูกต้ องต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : เพลงโคราช, ท่าราพื ้นฐาน, มาตรฐานท่ารา, กลอนเพลง
ABSTRACT
This research was constructed with the participation of Korat song
performers to investigate knowledge in the standard of dance postures of
Korat songs. Lyric composition which explained dance postures, meaning of
how to accurately apply the postures, and applying of standard dance posture
to lyrics were created. The data was collected by an informal non-structured
interview. The research was on-going by group activities, and cooperative
critics with experts from Korat Song Society to create mutual acceptance in
accumulating the wisdom.
It was found in the research results that the dance postures that were
standard postures used in Korat Song were the standard dance postures to
perform according to the appropriate meaning in each genre. Those postures
included 7 standard postures, 1 make-ready posture which was “O” Posture
and 6 meaningful posture; namely, 1) Rau (waiting), Yong (walk quietly), Lau
(tricking), or Yang Sam Khum (strutting) Posture, 2) Chang Tiam Mae
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 175

(Elephant) Posture, 3) Pla Lai Pun Puang (twisting eel) Posture, 4) Jok
(delving) Posture, 5) Pra Jan Baan (Tackling) Posture, and 6) Pak Lak (Firm
Standing).
It was also found that the performance of Korat Song has been
developed and adapted to be variety show to reach to the target groups that
were teenagers or new audiences and to fit to modern age. However, the
performance preserved and presented its identity through the local language,
beautiful puns with words, beginning the song with projection of “O” or the
singing of “Chai … Chai .. ya … Cha Chi Chai” to send signal of the respond
between male and female performers. Hence, as to support the existence of
Korat Song, attention should be paid on both preservation and development
such as in the activity to promote knowledge to new performers. The activity to
create acceptance and inheriting together with Korat Song performers in this
research was one campaign to push forward to preservation of original
wisdom that can be accurately applied and promoted in the future to come.
Keywords : Korat Song, Standard Dance Posture, Standard of Dance Posture,
lyrics
บทนา
เพลงโคราช ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านที่เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา
ฃที่สบื สานเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันมีค่า ด้ วยเอกลักษณ์ภมู ิปัญญาด้ าน
ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธ์ ไทโคราชจึงเป็ นการแสดงพืน้ บ้ านประจาถิ่ นในลักษณะของ
เพลงปฎิพากย์ที่ไม่มีดนตรี ประกอบการขับร้ องเหมื อนเพลงพื ้นบ้ านในภาคอื่นๆ แต่มี
ความสนุกสนานด้ วยภาษาที่คมคายลีลาการร้ องและการราที่กระทบใจชาวโคราชมาแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั (สานักศิลปะและวัฒนธรรม, 2555 : 17) การแสดงเพลงโคราชจึง
เป็ นเครื่ องบ่งชี แ้ สดงความเป็ นอยู่ลกั ษณะอุปนิสยั ตลอดถึงประเพณีและวัฒนธรรม
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เพราะเนื ้อหาของเพลงได้ สะท้ อนสภาพชีวิต คติความเชื่อ และสภาพสังคมในขณะนัน้ ๆ
ฉะนัน้ เพลงโคราชจึ ง เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของวัฒ นธรรมประจ าชาติ ที่ มี ค่ า สูง ยิ่ ง ที่ แ สดง
เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภาษา ความเป็ นตัวตนและเชิดหน้ าชูตาของชาวโคราช เมื่อชาว
โคราชช่วยกันอนุรักษ์ เพลงโคราชให้ คงอยูค่ เู่ มืองโคราชแล้ วนัน้ ย่อมหมายถึง ชาวโคราช
สามารถรักษาวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็ นตัวตนของคนโคราชไว้ ได้ ตลอดไป (สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม, 2555 : 19) ปั จจุบนั หมอเพลงโคราชและครู เพลงมีอยู่จานวนไม่
มากนัก แต่ด้วยความรั กความศรัทธาและหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดมา
ตลอดชีวิต จึงได้ ร่วมกันจัดตังสมาคมเพลงโคราชเพื
้
่ออนุรักษ์ ปกป้อง ถ่ายทอดและสืบ
สานภูมิปัญญานี ้ให้ คงอยู่ด้วยการเผยแพร่ องค์ความรู้ ในหลากหลายรู ปแบบ กระทัง่
ได้ รับการขึ ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภายใต้ แผนการดาเนินงานตาม
โครงการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ ของกระทรวงวัฒนธรรมตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2552-2553 สาขาศิลปะการแสดงประเภทเพลงร้ องพื ้นบ้ าน
เพลงโคราช มีรูปแบบการแสดงที่เป็ นลักษณะเฉพาะ จึงมีข้อกาหนดขนบธรรมเนียมใน
การแสดงที่หลากหลายมิติ เช่น ภาษา การเรี ยนรู้ ฉนั ทลักษณ์เพลงโคราช ลักษณะการ
ขับร้ องและการแสดง การฝึ กท่าราและการนาไปใช้ ถกู ต้ องตามความหมายของกลอน
เพลง ซึง่ อาจจะยากต่อการเรี ยนรู้และทาความเข้ าใจ การสืบทอดองค์ความรู้ ดังเดิ
้ มจึง
มีอยูเ่ พียงน้ อยนิด ถึงแม้ จะมีหมอเพลงเยาวชนรุ่มใหม่ที่มีการฝึ กหัดแพร่ หลายยิ่งขึ ้นแต่
ก็ เ ป็ นเพี ย งการฝึ กร้ องและร าเพื่ อ ประกอบเป็ นธุ ร กิ จ ผู้ แสดงอาจไม่ ร้ ู ชื่ อ ท่ า ร า
ความหมาย และไม่ทราบถึ งข้ อกาหนดในการนามาใช้ ที่ถูกต้ อ ง สิ่งเหล่านีห้ ากมิให้
ความสาคัญในการสืบทอดและรักษามาตรฐานองค์ความรู้เดิม ให้ คงอยู่ ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็ นตัวตนก็อาจเลือนหายไปพร้ อมกับความเปลีย่ นแปลงและ
ค่านิยมตามยุคสมัย (บุญสม สังข์สขุ และสมาคมเพลงโคราช, 2557 : สัมภาษณ์ ) การ
ผลักดันเพื่อส่งเสริ มและอนุรักษ์ จึงได้ เกิดขึ ้นด้ วยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน
ทังในรู
้ ปแบบของการศึกษาวิจยั โครงการฝึ กอบรม การสร้ างหมอเพลงรุ่ นใหม่ การเผยแพร่
ความรู้ ในสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี การสร้ างสรรค์และปรับปรุ ง
รู ปแบบการแสดง เพื่อให้ เกิ ดการเผยแพร่ และสามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่าง
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กว้ างขวางยิ่งขึ ้น โดยคานึงถึงการรักษาไว้ ซึ่งภูมิปัญญาดังเดิ
้ ม เพราะสิ่งเหล่านี ้ล้ วน
เป็ นเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณ ค่าที่ค่คู วรต่อการส่งเสริ มและ
อนุรักษ์ ให้ คงอยูแ่ นวทางการดาเนินงานเพื่อให้ การส่งเสริ มและอนุรักษ์ ประสบผลสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ นนั ้ ควรได้ รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ าย ผู้ดาเนินงานจะต้ อง
มีความเข้ าใจในวิถีทางวัฒนธรรม ค่านิ ยม ประเพณี ทัศนคติ เพื่อให้ การกระตุ้น ความ
สนใจของคนในท้ องถิ่ น ได้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง ด้ วยความสมั ค รใจ
การดาเนินงานนัน้ ก็จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ ของกลุ่มคนที่เกี่ ยวกับวิถีชีวิตทางสังคม
กระบวนการที่สอดคล้ องกับการทางานเช่นนี ้ คือ การมีสว่ นร่ วม (ณรงค์ กุลนิเทศ และ
คณะ, 2557 : 7) ซึ่งการมีสว่ นร่ วมนันเป็
้ นกระบวนการทางานที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ น
เกี่ยวข้ อง และมีความรู้ ในวัฒนธรรมท้ องถิ่นนัน้ ๆ ได้ มีบทบาทในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
ตังแต่
้ กระบวนการมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ การลงมือปฏิบตั ิหรื อการดาเนินกิจกรรม
การมีสว่ นร่ วมในผลประโยชน์ และการมีสว่ นร่ วมในการประเมินผล (Chapin, 1997 :
317) ดังนันการด
้
าเนินงานแบบมีสว่ นร่ วมจึงนามาซึ่งประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ เช่น การ
เพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจ ลดค่าใช้ จ่ายและระยะเวลา การสร้ างฉัน ทามติ ความ
ร่ ว มมื อ ในการปฏิบัติ เกิ ด ความใกล้ ชิ ด ภายในชุมชน พัฒ นาความเชี่ ย วชาญและ
ความคิดสร้ างสรรค์ สร้ างความสนใจทังภายในและภายนอกท้
้
องถิ่ น (อรทัย ก๊ กผล,
2552 : 26 – 28)
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นยังคงอยู่ รักษาไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ มรดกภูมิ
ปั ญญาที่ได้ ถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจยั จึงเกิดแนวคิดภายใต้ ความเข้ มแข็งใน
การมีสว่ นร่วมของท้ องถิ่น นามาซึง่ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพื่อศึกษาองค์
ความรู้และร่วมกาหนดมาตรฐานท่าราพื ้นฐานเพลงโคราช สร้ างการยอมรับและต่อยอด
ภูมิปัญญาร่วมกันด้ วยการสร้ างสรรค์กลอนเพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการอธิบายชื่อท่ารา
ลักษณะความหมายของท่าราที่นาไปใช้ อย่างถูกต้ อง ผลการศึกษาและสร้ างสรรค์ใน
ครั ง้ นี จ้ ะเป็ นสื่อหนึ่ง ที่ช่ วยให้ เ กิ ด การต่อยอดภูมิ ปัญ ญา ขยายฐานความรู้ ได้ อย่า ง
กว้ างขวาง ง่ายต่อการเข้ าถึงข้ อมูลในการเรี ยนรู้ และการนาไปใช้ ประโยชน์ต่องานด้ าน
การส่งเสริ มและอนุรักษ์ เพื่อให้ การสืบสานภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี ้ได้ คงอยูส่ บื ไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและกาหนดมาตรฐานท่าราพื ้นฐานเพลงโคราช
2. เพื่อสร้ างสรรค์กลอนเพลงท่าราพื ้นฐานเพลงโคราชสาหรับการส่งเสริ มและ
อนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จัย ในครั ง้ นี ้ ได้ ศึ ก ษาเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ มาตรฐานของท่ า ร าพื น้ ฐาน
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช จานวน 7 ท่า ประกอบด้ วย ท่าเตรี ยม 1 ท่า คือ
ท่าโอ่ และท่าราที่สอื่ ความหมาย 6 ท่า คือ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ หรื อ ท่าย่างสามขุม
2) ท่าช้ างเทียมแม่ 3) ท่าปลาไหลพันพวง 4) ท่าจก 5) ท่าประจัญบาน และ 6) ท่า
ปั กหลัก โดยนาองค์ความรู้จากการศึกษามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ างสรรค์กลอนเพลงที่มี
เนื ้อหาเกี่ยวกับการอธิบายชื่อท่าราและการสื่อความหมายจานวน 6 ท่ารา เพื่อใช้ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการส่งเสริ มและอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ 1) กลุ่มอาชีพหมอเพลงโคราชในเขต
พื น้ ที่ จั ง หวัด นครราชสี ม า ผู้ วิ จั ย เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง ประกอบด้ วย
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ เ ป็ น ครู เ พลงและเป็ น ผู้ได้ รั บ การยอมรั บ จากกลุ่ม อาชี พ เพลงโคราช
จานวน 10 ท่าน และคณะกรรมการสมาคมเพลงโคราชจานวน 50 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกใช้ รูปแบบการสัมภาษณ์ ที่ไม่มี โครงสร้ างเพื่อใช้ รวบรวมข้ อมูล
ภาคสนาม ดังนี ้
1. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ และการสังเกตแบบมีสว่ นร่ วมและไม่มี
ส่วนร่ วม ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์ และการสังเกตควบคู่ไปกับขณะดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมสร้ างการยอมรับและการเผยแพร่ ความรู้ร่วมกัน ซึง่ เป็ นการพูดคุยซักถามข้ อมูล
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ความรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ร่ วมกับการฟั งคาสนทนาของผู้อื่นโดยผู้วิจยั ไม่ต้องตังค
้ าถาม
เอง
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้ สมั ภาษณ์เพื่อการรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ในประเด็นสาคัญ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้ องโดยกาหนดตัวผู้ให้
ข้ อมูล ได้ แก่ ผู้ทรงวุฒิซึ่งเป็ นครู เพลงและเป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับ จากกลุม่ อาชีพหมอ
เพลงโคราช
การดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ดาเนิ นงานตังแต่
้ การศึกษาศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง วาง
แผนการด าเนิ น งานแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ เกี่ ย วข้ อง ด้ วยการจัด การประชุ ม ชี แ้ จง
วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการวิจยั จัดกิจกรรมเสวนาร่วมกับผู้ทรงวุฒิและสมาคม
เพลงโคราชในการรวบรวมข้ อมูลมาตรฐานท่าราพื ้นฐานที่ใช้ ในการแสดงเพลงโคราช
จากนันจึ
้ งสรุ ปเป็ นโครงร่ างในประเด็น ชื่อท่าราพื ้นฐาน ความหมาย และการนาไปใช้
เพื่อเก็บข้ อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้ วยกระบวนการกลุม่ อีกครัง้ หนึง่
เมื่อดาเนินการรวบรวมข้ อมูลเชิงลึกเสร็ จสิ ้น ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
และนามาดาเนินกิจกรรมเสวนาเพื่อตรวจสอบข้ อมูล พร้ อมกับสร้ างการยอมรับร่ วมกัน
เกี่ยวกับมาตรฐานท่าราพื ้นฐานศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช ในด้ านความหมาย
ของท่ า ร าและการน าไปใช้ ที่ ถู ก ต้ อง ร่ ว มกั บ ผู้ ทรงวุ ฒิ แ ละสมาคมเพลงโคราช
นอกจากนี ้เพื่อให้ การศึกษาได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนา การส่งเสริ ม และการอนุรักษ์
จึงด าเนิ นกิ จ กรรมแบบมี ส่ว นร่ ว มอย่างต่อเนื่อง ด้ ว ยการสร้ างสรรค์ ก ลอนเพลงที่ มี
เนื ้อหาเกี่ยวกับการอธิ บายลักษณะท่าราพื ้นฐานของเพลงโคราชที่ได้ จากการดาเนิน
งานวิจยั และทดลองใช้ ร่วมกับสมาคมเพลงโคราชในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ กบั
หมอเพลงรุ่นใหม่
หลังการดาเนิ นกิ จกรรมเสร็ จ สิ ้นผู้วิ จัย ผู้ทรงวุฒิ และสมาคมเพลงโคราช
ดาเนินกิจกรรมกลุม่ เพื่ออภิปรายผลร่ วมกัน และปรับปรุ ง แก้ ไขกลอนเพลงที่สามารถ
อธิบายท่าราพื ้นฐานให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น และดาเนินกิจกรรมร่ วมกันอีกครัง้ หนึ่งเพื่อ
เป็ นการเผยแพร่ องค์ความรู้ และสร้ างการยอมรับให้ แพร่ หลายยิ่งขึ ้น โดยจัดกิจกรรม
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ร่ วมกับกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม ในกิ จกรรมเผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาปราชญ์ แผ่นดิน
ศิลปิ นแห่งชาติภาคอีสาน “สอนศิลป์ ถิ่ นกวี ขับกล่อมดนตรี พืน้ บ้ าน ร่ วมสานงาน
ศิลปวัฒนธรรม” ณ หอศิลป์ ทวี รัชนีกร จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมเสร็ จสิ ้น ผู้วิจยั ได้ ดาเนินกิจกรรมกลุม่ ร่ วมกับ
ผู้ทรงวุฒิ และสมาคมเพลงโคราช เพื่ อรวบรวมข้ อ มูลความคิด เห็น จากการดาเนิ น
งานวิจัยแบบมีส่วนร่ วม การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลและการใช้ ผลงานสร้ างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริ มและการอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช จากนันจึ
้ งวิเคราะห์ผลและ
สรุปผล ข้ อมูลแบบพรรณาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้
ผลการศึกษา
ผลการดาเนินงานวิจยั ด้ วยกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่างผู้วิจยั ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เป็ นครู เพลง เป็ นผู้ได้ รับการยอมรับจากกลุม่ อาชีพเพลงโคราช จานวน 10 ท่าน และ
คณะกรรมการสมาคมเพลงโคราชจานวน 50 ท่าน ผู้วิจยั สามารถสรุปผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์โดยแบ่งเป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
1. มาตรฐานท่ าราพืน้ ฐานเพลงโคราช
ผลการศึกษา พบว่า ท่าราที่ใช้ ประกอบศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช
นัน้ มีชื่อเรี ยกที่เหมือนกันหรื อ คล้ ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล
ซึง่ อาจเกิดจากสาเนียงของภาษา การเรี ยกผิดเพี ้ยนต่อกันมา เรี ยกตามความเข้ าใจหรื อ
เรี ย กชื่ อจากการมองเห็ นลักษณะท่าทางการร าของหมอเพลง แต่ทั ง้ นี ท้ ่า ราที่เ รี ย ก
แตกต่างกันนันล้
้ วนมีความหมายและลักษณะการนาไปใช้ ในบริ บทเดียวกัน ซึ่งขึ ้นอยู่
กับกลอนเพลงในแต่ละประเภท โดยยึด หลักและข้ อกาหนดในการนามาใช้ เช่น ใช้ สื่อ
ความหมาย ร าเพื่ อ ประกอบท านองเพลง ข้ อก าหนดเฉพาะของการน ามาใช้
ลักษณะเฉพาะของฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง เป็ นต้ น
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล สรุ ปได้ ว่ า ท่ า ร าพื น้ ฐานส าหรั บ ใช้ ประก อบ
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช มีท่าราที่ใช้ เริ่ มต้ นหรื อการเตรี ยมความพร้ อมก่อน
เริ่ มทาการแสดง และท่าราที่กาหนดด้ วยความหมายในการนาไปใช้ ประกอบกลอนเพลง
ในแต่ละประเภท รวมจานวน 7 ท่า ประกอบด้ วย ท่าเตรี ยม 1 ท่า ได้ แก่ ท่าโอ่ และท่ารา
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ที่สอื่ ความหมายจานวน 6 ท่า ได้ แก่ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ หรื อ ท่าย่างสามขุม 2) ท่า
ช้ างเทียมแม่ 3) ท่าปลาไหลพันพวง 4) ท่าจก 5) ท่าประจัญบาน และ 6) ท่าปั กหลัก ท่า
ราพื ้นฐานทัง้ 7 ท่า ดังกล่าวนี ้ มีมาตรฐานในด้ านความหมายและการนาไปใช้ ดังนี ้
1.1 ท่าเตรี ยม 1 ท่า ได้ แก่ “ท่าโอ่” คือ ท่าเตรี ยมหรื อท่าเริ่ มต้ นประกอบการว่า
เพลงเพื่อฟั งระดับเสียง การเทียบเสียงของตัวเอง นอกจากนี ้ “ท่าโอ่” ยังเป็ นท่าสาหรับ
การฝึ กลูกคอ ด้ วยวิธีการสูดลมหายใจให้ เต็มปอด แล้ วค่อ ยปล่อยตามเสียง คาว่า “โอ้
โอ่” ทีละน้ อย ทาเช่นนี ้บ่อย ๆ หรื อพยายามฮัมคาว่า “โอ้ โอ่” บางครัง้ คนส่วนใหญ่จะ
เรี ยกว่า “ท่า ป้องหู” ตามลักษณะกิ ริยาที่พบเห็ นด้ วยการทามืออยู่ใ นลักษณะป้องหู
“ท่าโอ่” นี ้ ยังช่วยทาให้ เกิดสมาธิก่อนการว่าเพลง ซึง่ จะใช้ เพียงท่อนขึ ้นของเพลงเท่านัน้
ส่วนใหญ่จะใช้ กบั การขึ ้นเพลงในกลอนแรกและไม่นิ ยมหรื อไม่ใช้ ท่าราประกอบการเดิน
โดยผู้ว่าเพลงจะยืนอยู่กบั ที่ ฉะนันฝ่
้ ายไหน “โอ่” อีกฝ่ ายก็จะยืนรอ หรื อใช้ เสียง ชัย ยะ
ชะ ชิ ชัย ประสานให้ เมื่อเข้ าท่อนเดินกลอนก็ จะใช้ มือราในท่าต่าง ๆ ตามปกติ ทัง้ นี ้
การใช้ “ท่าโอ่” ในการเข้ าคู่ เมื่อจบท่อนขึ ้นก่อนเดินกลอน ส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงจะหันตัว
มาทางซ้ ายเพื่อให้ ฝ่ายชายเข้ ามาซ้ อนด้ านหลัง และใช้ ท่าราอื่น ๆ ตามกลอนเพลงปกติ
โดยส่วนใหญ่จะใช้ ทา่ ช้ างเทียมแม่เป็ นท่าราเบื ้องต้ น

ท่าโอ่ฝ่ายชาย

ท่าโอ่ฝ่ายหญิง

ลักษณะการเข้าคูฝ่ ่ ายชายและฝ่ ายหญิง
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1.2 ท่าราที่สอื่ ความหมาย ได้ แก่ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ หรื อ ท่าย่างสาม
ขุม 2) ท่าช้ างเทียมแม 3) ท่าปลาไหลพันพวง 4) ท่าจก 5) ท่าประจัญบาน และ 6) ท่า
ปั กหลัก ท่าราพื ้นฐานเหล่านี ้เป็ นท่าหลักที่กาหนดด้ วยความหมายในการใช้ ราประกอบ
กลอนเพลงตามบริ บทที่แตกต่างกัน โดยมีมาตรฐานตามลักษณะของการราและการ
นาไปใช้ ตามข้ อกาหนดดังนี ้
1.2.1 ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ หรื อ ท่าย่างสามขุม เป็ นลักษณะการใช้ ทา่
ราเพื่อรอเข้ าจังหวะท่อนเดินกลอนหรื อใช้ ราหลังจากตบมือกลางท่อนไปจนจบกลอน
เพลงเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่ท่ารานี ้ทังชายและหญิ
้
งจะมีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกัน
ฝ่ ายชายนิยมเรี ยกว่าท่ารารอ เพราะรารอขณะที่ฝ่ายหญิงเดินกลอน หรื อ ราย่อง ราล่อ
ตามกิริยาท่าทางการก้ าวเท้ าแบบย่องเข้ าหาฝ่ ายหญิง หรื อการราหลอกล่อฝ่ ายหญิง ใน
บางครัง้ อาจเรี ยกว่า ท่าย่างสามขุม ซึ่งเรี ยกตามลักษณะการก้ าวเท้ าร่ วมกับอารมณ์
ของท่าราที่แสดงออกด้ วยความขึงขัง ดุดนั ทะมัดทะแมง เท่านัน้ เช่น เมื่อใช้ ท่าราใน
กลอนเพลงรบ หรื อกลอนเพลงที่มีเนื อ้ หาต่อสู้ โต้ ตอบกัน เป็ นต้ น ส่วนฝ่ ายหญิงนิยม
เรี ยกว่า ท่ารอหรื อท่าล่อ ลักษณะการราเข้ าคู่นนั ้ ผู้ราจะขยับเท้ าไปด้ านข้ างซ้ ายหรื อ
ขวาตามถนัดของแต่ละคน ทังนี
้ ้ฝ่ ายหญิงต้ องดูการราของฝ่ ายชาย โดยเมื่อฝ่ ายชายรา
เข้ าข้ างหน้ า ฝ่ ายหญิงก็จะราถอยหลัง ถ้ าฝ่ ายชายราเข้ าข้ างหลังฝ่ ายหญิงก็จะเดินหน้ า
การก้ าวเดินในแต่ละครั ง้ จะย่อยืด 1 ครั ง้ พร้ อมกับยกมือราขึน้ ลงสลับกันไป โดย
เคลื่อนที่ตามกันและทาท่าราเช่นนี ้จนถึงท่อนเดินกลอนแล้ วค่อยช้ าลงในท่อนตบมือ
กลางกลอน จากนันจึ
้ งราช้ าลงรอไปจนกลอนเพลง
นอกจากนี ้การราท่าย่อง ยังสามารถนามาใช้ ในการราช่วงใกล้ จบ
กลอนรา ทัง้ ชายและหญิ งจะทาท่าเดินย่องสลับกั นไปมาแล้ วแต่ว่าใครจะว่ากลอน
ตอนจบ ทังนี
้ ้ส่วนใหญ่จะเป็ นฝ่ ายหญิงว่ากลอนจบเพราะฝ่ ายชายจะเป็ น ผู้ป ระกาศเลิก
งานและขอบคุณคนที่มาชม แต่ก็มิได้ มีการกาหนดไว้ ว่าใครจะเป็ นผู้ว่ากลอนจบไว้ เป็ น
ที่แน่ชดั
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ลักษณะการเข้าคู่ฝ่ายชายและ
ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ หรื อ ท่าย่างสามขุม
ฝ่ ายหญิง
ของฝ่ ายชายและฝ่
1.2.2 ท่าช้ ายหญิ
างเทียงมแม่ เป็ นลักษณะการใช้ ท่าราประกอบการแสดง
ขณะที่ฝ่ายหญิงว่าท่อนขึ ้นกลอน ท่อนเข้ ากลอน ท่อนเดินกลอน หรื อใช้ ราหลังจากตบ
มือกลางกลอนไปจนจบกลอนเพลง ซึ่งเป็ นท่าราพื ้นฐานใช้ ราประกอบกับเพลงจังหวะ
ช้ าและใช้ แค่ช่วงเดินกลอนของกลอนเพลงเท่านัน้ การราเข้ าคู่ขณะทาการแสดง ฝ่ าย
ชายจะเดินมาอยูด่ ้ านหลังของฝ่ ายหญิง โดยใช้ เท้ าหลังก้ าวขึ ้นประมาณครึ่งก้ าว แล้ วนา
เท้ าอีกข้ างตามมาชิดแล้ วย่อ-ยืด 1 ครัง้ ทังนี
้ ้ให้ สงั เกตที่ฝ่ายหญิงยกแขนข้ างไหนให้ ชาย
ยกแขนทางเดียวกันโดยให้ ปลายนิ ้วจรดกัน ทาท่าราเช่นเดียวกันจนถึงท่อนเดินกลอน
เพลง แล้ วจึงก้ าวเดินขึ ้นสามก้ าวถอยหลังสองก้ าว ฝ่ ายชายจะควงมาอยู่ด้านหน้ าฝ่ ายหญิง
ทังนี
้ ้เมื่อก้ าว ย่อ – ยืด – ยกแขน เดินหน้ าแล้ วถอยหลังพร้ อมๆ กันจะดูสวยงามยิ่งขึ ้น

ท่าช้างเทียมแม่ฝ่ายชาย ท่าช้างเทียมแม่
ฝ่ ายหญิง

ลักษณะการเข้าคูฝ่ ่ ายชายและ
ฝ่ ายหญิง
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1.2.3 ท่ า ปลาไหลพัน พวง เป็ นท่ า ร าประกอบการแสดงที่ ใ ช้ สื่ อ
ความหมายในด้ านความรักใคร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ ขณะที่ฝ่ายหญิ งว่ากลอนหรื อกระทู้
เพลง ในจังหวะเพลงเดินกลอนที่มีทานองช้ า ๆ เมื่อขึ ้นกลอนฝ่ ายหญิงจะหันหน้ าหา
ฝ่ ายชาย พอเข้ าท่อนเดินกลอนเพลงฝ่ ายหญิงจะหันตัวด้ านขวา ฝ่ ายชายจะรี บก้ าวเข้ า
มาซ้ อนด้ านหลัง และแขนจะอยู่ในตาแหน่งเดียวกับฝ่ ายหญิง โดยทังฝ่
้ ายชายจะสอด
มือเข้ าใต้ ข้อมือฝ่ ายหญิง ในลักษณะเกี่ยวพันกัน

ท่าปลาไหลพันพวง
1.2.4 ท่าจก หรื อ ท่าจ๊ ก เป็ นท่าราที่เรี ยกตามกิริยาท่าทางของมือ
การออกสาเนียงในภาษาโคราชออกเสียง “จก” เป็ น “จ๊ ก” ซึ่งเป็ นท่าราประกอบการ
แสดงที่ใช้ สื่อความหมายในการหยอกล้ อ เกี ้ยวพาราสีระหว่างฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิ ง
โดยส่วนใหญ่จะใช้ กับเพลงเร็ ว เช่น เพลงรบ เพลงตลก สนุกสนาน เป็ นการราที่ฝ่าย
หญิ งต้ องใช้ ไหวพริ บในการหลบหลีกเพราะฝ่ ายชายจะเป็ นผู้รารุ กเข้ าหา ทาให้ คนดูมี
ความตื่นเต้ น สนุกสนานในการชม ลักษณะของท่าทางการรานัน้ ฝ่ ายชายจะพยายาม
ใช้ มือที่ทาท่าทางในลักษณะงองุ้มเพื่อทิ่มลงหรื อเพื่ อจับถูกเนื ้อต้ องตัวของฝ่ ายหญิ ง
ดังนัน้ ฝ่ ายหญิ งจึงต้ องพยายามปั ดป้องมือของฝ่ ายชายออกให้ พ้นตั ว ทัง้ นีท้ ่า จกจะ
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ประกอบไปด้ วย ท่าจกบน จกล่าง และจกหลัง การรุ กและการหลบหลีกจะเดินเป็ น
ลักษณะเป็ นวง โดยฝ่ ายชายจะเดินอ้ อมตัวฝ่ ายหญิง ทาท่าราเช่นนี ้จนจบกระทู้

ท่าจกบน

ท่าจกล่าง

ท่าจกหลัง

1.2.5 ท่าราประจัญบาน เป็ นท่าราที่ใช้ กบั เพลงเปรี ยบ เพลงรบ หรื อ
ประชัน หรื อใช้ สอื่ ความหมายของกลอนเพลงในลักษณะการเปรี ยบเทียบว่าใครเก่งกว่า
กัน การโต้ ตอบกันและกัน การใช้ ฝีปาก ใช้ สายตาในการเยาะเย้ ย เป็ นท่ าราที่ใช้ ใน
เพลงที่มีจงั หวะเร็ ว ลักษณะของการราเข้ าคูน่ นั ้ ฝ่ ายชายจะเป็ นผู้รารุ กเข้ าหา ฝ่ ายหญิง
ก้ าวราถอยหลบหลีก ฝ่ ามือของฝ่ ายหญิงและฝ่ ายชายจะปะทะกัน โดยฝ่ ายหญิงจะเป็ น
ผู้ผลักออก และเดินถอยวนเป็ นวงจนจบท่อนเดินกลอนหรื อกระทู้เพลง ทังนี
้ ้ให้ เท้ าที่ก้าว
มาด้ านหน้ าตรงกับแขนที่ยกขึ ้นด้ านบนและเท้ าหลังจะตรงกับ แขนที่เหยียดลงด้ านข้ าง
ลาตัว

ท่าประจัญบาน
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1.2.6 ท่าปั กหลัก เป็ นท่าราที่มีลกั ษณะท่าทางเช่ นเดียวกันกับท่ารา
ล่อหรื อรารอ พียงแต่ฝ่ายชายจะไม่มีการเดินรุ กเข้ าหาฝ่ ายหญิง และไม่ใช้ กับจังหวะ
เพลงเร็ ว ท่ารานีใ้ ช้ ราในช่วงก่อนกลอนจะจบของทุกเพลง หรื อหลังจากตบมือกลาง
กลอนไปจนจบกลอนเพลง เพราะเนื่อ งจากการเดินกลอนจะมีจังหวะช้ าลง ดังนัน้ ผู้
แสดงจะใช้ ทา่ ปั กหลักในทุกท้ ายกลอนเพลง ส่วนใหญ่จะเดินเคลื่อนย้ ายสลับที่เล็กน้ อย
ในบางคูอ่ าจจะยืนราอยูก่ บั ที่ ขยับตัวเพียงซ้ ายขวาตามจังหวะเท่านัน้

ท่าปั กหลัก
2. กลอนเพลงท่ าราพืน้ ฐานสาหรับเพลงโคราชต่ อการส่ งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพืน้ บ้ านเพลงโคราช
กลอนเพลงท่าราพื ้นฐานสาหรับเพลงโคราช ดาเนินด้ วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการสร้ างสรรค์ การนาไปใช้ การแก้ ไขปรับปรุ ง และนาไปสูก่ ารเผยแพร่ เพื่อเป็ น
ส่วนหนึง่ ในการศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช ผู้วิจยั สรุปผลการศึกษาดังนี ้
2.1 กลอนเพลงท่าราพื ้นฐานสาหรับเพลงโคราช
การสร้ างสรรค์กลอนเพลงท่าราพื ้นฐานเพลงโคราช ได้ จดั ทาขึ ้นเพียงจานวน 6
ท่ารา เนื่องจาก “ท่าโอ่” นิยมใช้ เป็ นท่าเตรี ยมหรื อการเริ่ มต้ น รวมถึงเป็ นท่าใช้ ในการฝึ ก
ลูกคอ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงใช้ “ท่าโอ่” เป็ นท่าเริ่ มต้ นสาหรับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการรา
ประกอบกลอนเพลงที่ได้ สร้ างสรรค์ขึ ้น โดยมีรายละเอียดของกลอนเพลงดังนี ้
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2.1.1 ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ หรื อ ท่าย่างสามขุม
“ ราเพลงโคราชมันมีหลายท่าลอง แต่ก่อนอื่นต้ องท่าย่อง ดอก
นางาม.. เอย..หรื อเขาเรี ยกว่าท่าล่อ พอหญิงตังท่
้ าร้ อง ผู้ชายก็ต้องตังท่
้ ารอ ราวนขวา
ซ้ ายอยูไ่ ปมาย่อตามจังหวะไม่มีทา่ หลู่
ยกแขนราทากระถัด เหมือนข้ าวฟั ดตอนกระไท ปากก็ว่าชะชิ
ชาย รอเขาจะเข้ ากระทู้ เขาจะเข้ ากระทู้ ลองดูพ่อหนุ่มกระเทินตอนเขาร้ องกลอนเกริ่ น
คือ กะ ท่า …
เสร็ จราล่อผู้ชายก็เข้ า สลับเอาไม่แขนก็ขา เรี ยกว่าตัง้ ท่ารอ
จังหวะจะเข้ าคู่นนก็
ั ้ คือใช้ ตอนแขนเขาเกริ่ น เป็ นสารเป็ นแก่น แล้ วรากางแขนกางมือ
เหมือนไก่โอกรอ เข้ าป้อตัวเมียทาปี กกางกาง มา .... ”
2.1.2 ท่าช้ างเทียมแม่
“ อยากให้ ดงู าม เราต้ องราเทียมมัง่ ต่อไปคือท่าช้ าง ดอกนา
งาม…เอย…เทียมแม่ ใช้ ตอนเขาเดินเข้ ากระทู้ แต่เราต้ องรู้ กระแท้ ชายเข้ าเยื ้องๆเคียง
ทางหลัง ราซ้ อนข้ าง เทียมๆ มา
ทังสาวหนุ
้
ม่ เผชิญนัน้ พี่ก็หนั เผชิญน้ อง ก้ าวสามถอยสอง แล้ ว
หันหัวเวิ่นเผชิญหน้ า เวิ่นเผชิญหน้ า ชะชิชะเชิญนาง ใครอยากคล่องก็ลองตัง้ ท่า เชิญ
นี ้ ….
ผู้หญิ งยกแขนไหน ผู้ชายก็ให้ ยกแขนนัน้ ปลายนิ ้วจรดจด
กันทาแขนอ่อนแขนนวย ราแต่ละก้ าวย่อเข่าหนึ่งครัง้ ชายควงออกข้ าง ยังงามด้ วย
เหมือนกะลูกช้ าง เทียมข้ างแม่เดิน ดู งดงาม ดี ....”
2.1.3 ท่าปลาไหลพันพวง
“ เหมือนเครื อเถาวัลย์ที่ขึ ้นพันไผ่ ต่อไปท่าปลาไหล ดอกนา
งาม…เอย…พันพวง หันหน้ าเข้ าราคู่ ปั กหลักอยู่ อย่าราควง คือต้ องทาไปตามคนเฒ่า
ไปตามเผ่าพันธุ์พงศ์
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ถ้ าฝึ กบ่อยๆ จะพลอยเป็ นไว เหมือนพลอยใส่ ทาเป็ นแหวน
มือสะบัดกระหวัดแขน เกีย้ วพันกันเป็ นวง พันกันเป็ นวงชะนูสง่ เป็ นว่าว เสียงวิหคนก
กาเหว่า เป็ น เหวียว….
เขาใช้ รายามเดินกระทู้ มือพันกันดู คือแตงกะถั่ว เป็ นการรา
ป้อง ชายถูกต้ องตัว เอาจนเวที กระเทือนกระท้ อน
จากล่างขึ ้นบน จากบนลงล่าง เสียงปากก็ดัง ว่าเป็ นกลอน
เหมือนพวงปลาไหล เขาร้ องใส่กนั หนุนพัน จน..เป็ น..เกลียว….”
2.1.4 ท่าจก
“ ถ้ าอยากรู้แจ้ งทุกท่าจัด ที่ถกู ใจผู้ใจผู้ชายชาติ ดอกนางาม…เอย…คือท่าจ๊ ก
ใช้ เมื่อตอนเดินกลอนกระทู้ เหมือนงัวตัวผู้ ดื ้อเชือกกระทก ผู้ชายราควง หมายล้ วงสตรี
ถ้ าผิดจะมีแต่ทา่ แจ้ ง
ผู้หญิงไม่ให้ ผ้ ชู ายบุก เป็ นตัวอุกตัวอาจ มือหนึ่งปิ ดมือหนึ่งปั ด
ปกป้องของตัวเองป้องของตัวเอง เขารุ กเร่ งเดี๋ยวตัวอ่วม แต่พาตัวอ่วมตัว อา…. ถูกใจ
ผู้ชายทังหลายแหล่
้
ผู้ หญิ ง ต้ องแก้ เหงื่ อ ไหลหลั่ ง จ๊ กบนจ๊ กล่ า งต้ องระวั ง ลี ล าลวดล ายมี
หลากหลาย
ผู้หญิ งกันไว้ ให้ ดีครัน ส่วนผู้ชายนัน้ ก็จ๊กดีคกั ใครจ๊ กโดนของ เขาจริ ง
แล้ วคุณ ต้ องเกิดคดี ความ... ”
2.1.5 ท่าประจัญบาน
“ เหมือนของเคยแบก ก็ยงั ประจัญบ่า ต่อไปก็คือท่า ดอกนา
งาม…เอย…ประจัญบาล ถ้ าใครเก่งต้ องรบก่อน ใช้ ว่าตอนเพลงรบกัน เหมือนดวง
น้ อยลอยร่วง เพราะโดนดวงจันทร์ เบียด
เหมือนเชือกตรึงขึงโค เลยยุง่ ปั นโซ่ขงึ ขา ต้ องยื่นหน้ ายื่นตา ถมึงทึงขึงเคียดทึ
งขึงเคียด เหมือนโกรธเกลียดขึงข่ม ไก่ตอนก่อนจะต้ ม มัด ขึง ขา …
ฝ่ ายชายจะรุ กทาร่ ามรุ่ ม เหมือนปลูกมะรุ มอร่ ามราก ฝ่ ายหญิ งจะถอยผลัก
ตามเนื ้อหาอย่าร่ าไร
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ยกนิ ้วชี ้หน้ า ว่าตามเนื ้อเพลง จบกลอนก็บรรเลง ประจัญกันใหม่ ท่าทางรบ
สูล่ งกูลงมึง คือเคียด กัน มา…”
2.1.6 ท่าปั กหลัก
“ หมอเพลงเล่นดี ต้ องฝึ กฝี ปากหลาย ต่อไปท่าสุดท้ ายดอกนางาม…เอย…คือ
ท่าปั กหลักใช้ เมื่อตอน ก่อนกลอนจะจบ เหมือนถึงคารบ กลอนเพลงจะจากแต่จะต้ องได้
ใช้ ทกุ ๆกลอนไม่ใช้ หลอกหลอนฝี ปากล่อ
พอตบมือหรื อผ่านถ้ าไม่พบั มันก็พวั ยกแขนซ้ ายขวา ย่อเข่า
เบาๆก็พอ เข่าเบาๆก็พอ ลีลาล่อเองก็พา พฤกษาถ้ าไม่ป่า มัน ก็ พง…
พอกลอนเพลงไปจากไวจะช้ า ต้ องรากรงหน้ า มันยังจะชัวร์ จะยกขาย้ ายจาก
ซ้ ายไปขวา แล้ วแต่หญิงนัน้ จะหันจะฉาก เหมือนท่าราล่อแต่ก็ไม่บกุ เหมือนเชือกที่ผูก
ไว้ ปลายหลัก ราเหยาะราหยอด ตลอดปลายเลยจนสุด ปลาย ลง…”
2.2 การส่งเสริ มและอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช
ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากกิจกรรมกลุม่ ของกระบวนการวิจยั ต่อการเป็ นส่วน
หนึ่ ง ในงานส่ ง เสริ มและอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะการแสดงพื น้ บ้ านเพลงโคราช พบว่ า
กระบวนการวิจยั เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลจากปราชญ์และผู้มีความรู้ เฉพาะด้ าน จนกระทัง่
นาข้ อมูลที่ได้ นนมาสู
ั ้ ก่ ารพัฒนาสร้ างสรรค์กลอนเพลง ซึง่ เป็ นการดาเนินงานโดยการมี
ส่วนร่ วมกับผู้เกี่ยวข้ องในการส่งเสริ มและอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช
เป็ นหลัก ดังนันการด
้
าเนินงานด้ วยกระบวนการมีสว่ นร่ วมนี ้ จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
เกิดการพัฒนา เรี ยนรู้ สร้ างแนวทางการส่งเสริ มและอนุรักษ์ ได้ ตรงตามความต้ องการ
ของชุมชนหรื อกลุม่ คนซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องในศิลปวัฒนธรรมนัน้ ๆ นอกจากนี ้ยังเป็ นส่วน
หนึ่งของการกระตุ้นให้ ชุมชมหรื อกลุ่มคนได้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดการร่ วมแรงร่ วมใจ
ความสามัคคี การดาเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกัน รวมถึงการสร้ างความ
เข้ าใจอันดีและลดช่องว่าระหว่างหน่วยงานกับตัวบุคคล เป็ นต้ น
การสร้ างสรรค์กลอนเพลงท่าราพื ้นฐานสาหรับเพลงโคราช จากการ
มี ส่ว นร่ ว มกับ บุค คลซึ่ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ในศาสตร์ นัน้ ๆ จะเป็ น ตัว อย่า งของแนวทาง
ในการต่อยอดองค์ความรู้ และเป็ นการดาเนินงานที่ได้ รับการยอมรับร่ วมกัน สิ่งเหล่านี ้
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จะนามาซึ่งประโยชน์ อย่างต่อเนื่อ งในการดาเนินกิ จกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การเป็ นส่วนหนึ่งในงานส่งเสริ มและอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลงโคราช ทังนี
้ ้
การดาเนินงานของสมาคมเพลงโคราชมีพนั ธกิจหลักในการส่งเสริ ม การอนุรักษ์ และ
การเผยแพร่ ความรู้ การนากลอนเพลงเพื่อ ใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในงานส่งเสริ มและเผยแพร่
ความรู้ โดยสมาคมเพลงโคราช จึ ง มี ค วามส าคัญ ต่ อ การสร้ างหมอเพลงรุ่ น ใหม่
การถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างหมอเพลงอาชีพ ทังด้
้ าน
ภาษา การท่องจ ากลอนเพลง วิธี การขับร้ อง ชื่ อท่าร าและความหมายของท่า ร า
ต่อการนาไปใช้ ที่เหมาะสมและการฝึ กปฏิบตั ิท่ารา รวมถึงการนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ร่วมกับกลอนเพลงในบริ บทที่มีความหมายแตกต่างกันได้ อย่างถูกต้ องต่อไป
ในอนาคต
สรุ ปผลและอภิปรายผล
1. มาตรฐานท่ าราพืน้ ฐานเพลงโคราช
จากการศึกษา พบว่า ท่าราพื ้นฐานประกอบศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลง
โคราช มีลกั ษณะการเคลื่อนไหวที่คล้ ายคลึงกันหรื อเหมือนกันในบางท่า รา แต่เรี ยกชื่อ
แตกต่างกันออกไป เช่น ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ ท่าย่างสามขุม ท่าย่อ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้อาจเกิด
จากสาเนียงของภาษา การเรี ยกเพี ้ยนต่อกันมา การเรี ยกตามความเข้ าใจ หรื อเรี ยก
จากการมองเห็นลักษณะท่าทางการราของหมอเพลง แต่ชื่อท่าราที่เรี ยกแตกต่างกัน
นันล้
้ วนมีความหมายและลักษณะการนาไปใช้ โดยขึ ้นอยูก่ บั บริ บทต่าง ๆ เช่น การใช้ สื่อ
ความหมาย การร าเพื่ อ ประกอบท านองเพลง ข้ อก าหนดของการน ามาใช้
ลักษณะเฉพาะของฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง เป็ นต้ น ดังนันท่
้ าราพื ้นฐานสาหรับการรา
ประกอบการแสดงพื น้ บ้ า นเพลงโคราชจึ ง เป็ น ท่า หลัก ที่ นิ ย มใช้ สื บ ต่อ กัน มาจนถึ ง
ปั จจุบนั ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ เพียงพิมล กองวารี (2556 : 59-60) กล่าวว่า
ท่า ร าเพลงโคราชถึ ง ใช้ ร าเฉพาะบางเพลงแต่ก็ เ ป็ น ท่าพื น้ ฐานของท่าร าทุก ท่า ซึ่ ง
สามารถดัดแปลงจากท่าพื ้นฐานและราต่อเนื่องกันได้ ทุกท่า ทังนี
้ ้การราที่แตกต่างกัน
นันอาจขึ
้
้นอยูก่ บั บุคลิกและลักษณะของหมอเพลงโคราชแต่ละคน ท่าราพื ้นฐานจึงเป็ น
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ท่าหลักๆ เท่านัน้ เช่น ท่ายืนโอ่ ท่าย่อง ท่าประจัญบาน ท่าช้ างเทียมแม่ ท่าปลา
ไหลพันพวง ท่าจ๊ ก
นอกจากนี ้ ท่าราพื ้นฐานหรื อท่าราหลักที่ใช้ ประกอบการแสดงเพลงโคราช มี
ลักษณะการแบ่งประเภทที่แตกต่างกันออกไป เช่น แบ่งตามลักษณะการใช้ ในกลอน
เพลงช้ าและเพลงเร็ ว การใช้ ทา่ ราระหว่างการร้ อง ท่าราตีบท ท่าราแบบดังเดิ
้ ม เป็ น
ต้ น ฉะนัน้ การศึกษาในครั ง้ นี ้ จึ งได้ สังเคราะห์ ท่าร าต่างๆ เพื่อหาข้ อ กาหนดเป็ น
มาตรฐานในการนาไปใช้ ให้ เหมาะสมกับความหมายของกลอนเพลงแต่ละประเภทและ
เป็ น ไปตามก าหนดที่ ยึด ถื อ ปฏิ บัติ สืบ ต่ อ กัน มา ซึ่ง สรุ ป ได้ ว่ า ท่า ร าพื น้ ฐานที่ เ ป็ น
มาตรฐานสาหรั บ ประกอบศิ ลปะการแสดงพื น้ บ้ า นเพลงโคราช มี จ านวน 7 ท่ า
ประกอบด้ วย ท่าเตรี ยม 1 ท่า ได้ แก่ ท่าโอ่ และท่าราที่สื่อความหมายจาวน 6 ท่า
ได้ แก่ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ หรื อ ท่าย่างสามขุม 2) ท่าช้ างเทียมแม่ 3) ท่าปลาไหล
พันพวง 4) ท่าจก 5) ท่าประจัญบาน และ 6) ท่าปั กหลัก ท่าราเหล่านี ้มีชื่อเรี ยกท่า
ราและข้ อกาหนดในการนาไปใช้ ที่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ศุภรัตน์ ทองพานิชย์
(2555 : 299) ทาการศึกษา เรื่ อง เพลงโคราช : การสร้ างมาตรฐานศิลปะการแสดง
พื ้นบ้ าน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เอกลักษณ์ การแสดงเพลงโคราชประกอบด้ วย
มาตรฐานด้ า นผู้แ สดง มาตรฐานด้ า นบทกลอนเพลงและภาษาที่ ใ ช้ ใ นการแสดง
มาตรฐานด้ านการแต่งกาย มาตรฐานด้ านเวที แสง สีเสียง มาตรฐานด้ านจารี ต และ
มาตรฐานด้ านท่ารา คือ หมอเพลงต้ องใช้ ท่าราแบบดังเดิ
้ มประกอบการแสดง ได้ แก่
ท่าช้ างเทียมแม่ ท่าย่อง ท่าจก ท่าปลาไหลพันพวง ท่าประจัญบาน ซึ่งเป็ นการใช้
ท่าทางให้ ตรงกับความหมายของบทร้ อง นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
รัตติกร ศรี ชยั ชนะ และสุภาวดี โพธิเวชกุล (2558 : 142) ทาการศึกษา เรื่ อง กระบวน
ท่าราในเพลงโคราช พบว่า รูปแบบการแสดงเพลงโคราชมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัยและตามความต้ องการของผู้ชม การใช้ ทา่ ราประกอบการแสดงมี 7 ท่า โดยแบ่ง
ออกเป็ นท่าราหลัก 4 ท่า ได้ แก่ ท่าช้ างเทียมแม่ ท่าจ๊ ก ท่าย่อง ท่าปลาไหลพันพวง
ท่ารารับระหว่างร้ องจานวน 3 ท่า ได้ แก่ ท่าปั กหลัก ท่าประจัญบาน และท่าย่างสาม
ขุม นอกจากนี ้ยังมีทา่ ราตีบทและการเคลือ่ นที่ประกอบอยูใ่ นกระบวนท่าราเพลงโคราช
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สรุปได้ วา่ มาตรฐานท่าราพื ้นฐานที่ใช้ ประกอบศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลง
โคราช อาจมีชื่อเรี ยกและการแบ่งประเภทของท่าราพื ้นฐานที่แตกต่างกันไปตามบริ บท
ของเนื ้อหานันๆ
้ เช่น แบ่งตามจังหวะช้ าหรื อเร็ วของกลอนเพลง ท่าราตีบท ท่ารารับ
ขณะขับร้ อง ท่าราหลักแบบดังเดิ
้ ม ท่าเตรี ยม หรื อใช้ ตามความหมายของกลอนเพลง
สิ่งเหล่านีถ้ ึงแม้ จะแตกต่างกันในการเรี ยกชื่ อและแบ่ งประเภท แต่ในทางปฏิบัติได้
ยึดถือเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยการนาท่ารามาใช้ จะต้ องคานึงถึงความเหมาะสมใน
ความหมายของกลอนเพลงและข้ อก าหนดซึ่ง เป็ น แนวทางปฏิบัติ ตามความเข้ าใจ
เช่นเดียวกันมาจนถึงปั จจุบนั ฉะนันแล้
้ วมาตรฐานท่าราพื ้นฐานสาหรับศิลปะการแสดง
พื ้นบ้ านเพลงโคราชตามการสื่อความหมายดังเช่นการศึกษาในครัง้ นี ้ เป็ นการกาหนด
มาตรฐานท่าราพื ้นฐานที่สามารถนามาใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง รวมถึงเป็ นการยอมรับที่เกิด
จากการปฏิบตั ิสบื ต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั
2. กลอนเพลงท่ าราพืน้ ฐานสาหรับเพลงโคราชต่ อการส่ งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพืน้ บ้ านเพลงโคราช
ปั จจุ บั น เพลงโคราชมี ก ารพั ฒ นาปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการแสดงที่
หลากหลายเพื่อให้ เกิดการปรับตัวไปกับวิถีเศรษฐกิจ ความเจริ ญทางเทคโนโลยี เพื่อ
รักษาภูมิปัญญานี ้ให้ คงอยู่ การดาเนินงานด้ านการส่งเสริ มและการอนุรักษ์ จึงควร
ดาเนินควบคู่ไปพร้ อมกับการพัฒนาหรื อ การสร้ างสรรค์ผลงานให้ เหมาะสมต่อบริ บท
ความเปลีย่ นแปลงและความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย การสร้ างสรรค์กลอนเพลงท่า
ราพื ้นฐานเพลงโคราชจึงได้ ดาเนินตามกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมโดยรักษา
เอกลักษณ์ ทางด้ านภาษา วิธีการขับร้ อง ข้ อกาหนดที่ยึดถื อปฏิบัติ ท่ารา รวมถึง
ความรู้จากภูมิปัญญาดังเดิ
้ มเพื่อใช้ เป็ นสื่อในการส่งเสริ มและอนุรักษ์ กลอนเพลงที่ได้
สร้ างสรรค์ ขึน้ นี ้ มี เนือ้ หาถึ งการอธิ บ ายชื่ อท่า รา ลัก ษณะของความหมายและการ
นาไปใช้ จานวน 6 ท่า ได้ แก่ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ หรื อ ท่าย่างสามขุม 2) ท่าช้ าง
เทียมแม่ 3) ท่าปลาไหลพันพวง 4) ท่าจก 5) ท่าประจัญบาน และ 6)ท่าปั กหลัก และใช้
“ท่าโอ่” เป็ นท่าเริ่ มต้ นสาหรับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเริ่ มทาการแสดง ดังนันกลอน
้
เพลงจึงเกิดจากการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและยังคง
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รักษาเอกลักษณ์ภมู ิปัญญาเดิมให้ คงอยู่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ หนึง่ หทัย ขอ
ผลกลาง (2554 : O-224) ทาการศึกษาเรื่ อง วิถีเพลงโคราช : มิติและพลวัตรของ
ความเปลีย่ นแปลง พบว่า การดารงอยูข่ องเพลงโคราชมีทงมิ
ั ้ ติของความเปลี่ยนแปลง
ได้ แก่ มิติทางสุนทรี ยะของบทเพลง การไหว้ ครู การแต่งกาย ขนบของการแสดง แต่
ยังไม่มีมิติใดที่สญ
ู หายเป็ นเพียงการปรับรู ปแบบและเนื ้อหาเพื่อความอยู่รอดของเพลง
โคราช สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย รวมถึงการปรับบทบาทหน้ าที่จากการเป็ นสือ่ เพื่อ
ความบันเทิงและการความเป็ นวัฒนธรรม เพิ่มบทบาทของการเป็ นสื่อเพื่อทาหน้ าที่ใน
การประชาสัมพันธ์และการให้ ความรู้ สิง่ เหล่านี ้เป็ นการปรับตัวเพื่อให้ เข้ าสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปและเพื่อให้ การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ ของจังหวัดยังคง
ดารงอยูต่ อ่ ไป
กลอนเพลงท่าราพื ้นฐานสาหรับเพลงโคราชในมิติด้านการส่งเสริ มและอนุรักษ์
มีกระบวนการดาเนินงานแบบมีสว่ นร่วมระหว่างผู้วิจยั ปราชญ์ ผู้มีความรู้ เฉพาะด้ าน
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการส่งเสริ มและอนุรักษ์ เพลงโคราช ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
เกิดการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้ างแนวทางการส่งเสริ มและอนุรักษ์ ได้ ตรง
ตามความต้ องการของชุมชนหรื อกลุม่ คนซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องในศิลปวัฒนธรรมนันๆ
้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้ คนในท้ องถิ่ นตระหนักถึงคุณค่า เกิ ดการร่ วมแรงร่ วมใจ
ความสามัคคี การสร้ างความเข้ าใจอันดี ลดช่องว่าระหว่างหน่วยงานกับตัวบุคคล
เกิดการยอมรับร่ วมกัน และก่อเกิดความสาเร็ จอย่างยั่งยืน ดังนัน้ กลอนเพลงท่ารา
พื ้นฐานสาหรับเพลงโคราช จึงเป็ นผลงานทังด้
้ านการอนุรักษ์ ความเป็ นมาตรฐานจาก
ภูมิปัญญาดังเดิ
้ มควบคู่ไ ปกับการพัฒนา ส่งเสริ มการเผยแพร่ การถ่ายทอดความรู้
ให้ แก่หมอเพลงรุ่ นใหม่ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาภูมิปัญญาดังเดิ
้ มสามารถนาไปใช้
และเผยแพร่ ได้ อ ย่างถูก ต้ อ งต่อไปในอนาคต ทัง้ นี ก้ ระบวนการด าเนิ นงานเพื่ อการ
ส่งเสริ มและอนุรักษ์ สอดคล้ องกับแนวคิดขอบเขตข่ายงานวัฒนธรรมของ กระทรวง
วัฒนธรรม (2552 : 19-24) และการอนุรักษ์ เพลงพื ้นบ้ านของสารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชนฯ (ม.ป.ป.) ที่กล่าวถึง แนวทางการดาเนินงานด้ านวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
ประกอบด้ วย 1)การสารวจศึกษาและวิจยั 2)การอนุรักษ์ 3)การฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรม 4)
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การพัฒ นาวัฒ นธรรม 5)การถ่ า ยทอดวัฒ นธรรม 6)การส่ง เสริ ม เอตทัค คะทาง
วัฒนธรรม 7)การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ8)ยกย่องเชิ ดชู นอกจากนีย้ ังมีความ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ เบญจพร เจ๊ กกันทึก (2557 : ง) ทาการศึกษาเรื่ อง
แนวทางการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูภูมิปัญญาการแสดงเพลงโคราชแบบดังเดิ
้ มของจัง หวัด
นครราชสีมา พบว่า แนวทางการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูควรได้ รับความร่ วมมือจากผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นครู เพลงและคณะหมอเพลงโคราช ประชาชนในพื ้นที่ องค์กร
เอกชน รวมถึงหน่วยงานจากรัฐ ควรมีการสร้ างทัศนคติที่ถกู ต้ องเพื่อให้ คนในท้ องถิ่นได้
ตะหนักถึงความสาคัญของภูมิปัญญาท้ องถิ่นอันมีค่าให้ อยู่สืบไป และ กิติศกั ดิ์ กัปโก
(2557 : 4) ศึกษาเรื่ อง กระบวนการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ เพลงพื ้นบ้ าน : กรณีศึกษา
เพลงโคราชประยุกต์ พบว่า แนวทางในการอนุรัก ษ์ ศิลปะการแสดงพืน้ บ้ า นเพลง
โคราชควรใช้ ช่องทางที่หลากหลาย ชักชวนให้ เยาวชนเกิดความรัก ความรู้ ในภาษา
โคราช รวมถึงมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม โดยต้ องมีการพัฒนาใน
5 ด้ าน คือ การเผยแพร่ การสืบทอด บุคลากร สถานที่แสดง รวมทังการพั
้
ฒนาให้
เกิดความนิยมและเห็นคุณค่าของเพลงโคราช
สรุ ปได้ ว่า การดาเนินงานด้ านการส่งเสริ มและอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านเพลง
โคราช ควรให้ ความสาคัญทังในแง่
้
มมุ ของการศึกษา ค้ นคว้ า เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ส่งเสริ ม อนุรั กษ์ และการพัฒนาให้ เกิ ดความเหมาะสมกับบริ บทของยุค สมัยและ
รสนิยมของผู้ฟังรุ่ นใหม่ ทังนี
้ ้กระบวนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ี
ส่วนเกี่ยวข้ องในมิติตา่ ง ๆ เช่น หมอเพลงโคราช สมาคมเพลงโคราช หน่วยงานราชการ
สถานศึกษาและชุมชนในท้ องถิ่น ได้ มีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรมตังแต่
้ กระบวนการ
วางแผนจนกระทัง้ การติดตามผล สิ่งเหล่านีจ้ ะเป็ นประโยชน์สามารถตอบสนองต่อ
ความต้ องการของชุมชนได้ อย่างแท้ จริ ง และช่วยสร้ างความเข้ มแข็งในการส่งเสริ มและ
อนุรักษ์ โดยชุมชนได้ อย่างยืนต่อไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
จากกระบวนการศึก ษาดัง กล่า ว ผู้วิ จัย พบประเด็ น สาคัญ ในการด าเนิ น งานและ
ข้ อเสนอแนะโดยสรุปดังนี ้
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1. ข้ อเสนอแนะด้ านการนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1.1 เพื่อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด ผู้ใช้ ผลงานควรเป็ นมีความรู้ ความเข้ าใจ
พื ้นฐานเกี่ยวกับเพลงโคราช และควรมีความเข้ าใจถึงความหมายของภาษา
โคราชที่ปรากกฎในผลงานวิจยั ชิ ้นนี ้เสียก่อน
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมีงานวิจัยด้ านการส่งเสริ มให้ ศิลปิ นเพลงโคราชมีช่องทางในการ
ถ่ายทอดเพลงโคราชมากขึ ้น
2.2 ควรมีงานวิ จัยด้ านการพัฒนาสื่อ หรื อการสร้ างสรรค์ ผลงาน เพื่ อ
ส่งเสริ มให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยนเพิ่มยิ่งขึน้ ตลอดจนการจัดท า
หลักสูตรท้ องถิ่นการบูรณาการในวิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื ้นบ้ าน
เพลงโคราช เช่น ภาษา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการส่งเสริ มและการอนุรักษ์ ได้ อย่างแพร่หลายยิ่งขึ ้น
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