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การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วมเพื่อก าหนดมาตรฐานท่าร าพืน้ฐาน  
และสร้างสรรค์กลอนเพลงท่าร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราช 

A Participatory Action Research to Determine Standard Dance Postures  
and to Create Song Lyrics for  Korat Songs 

 
เรขา อินทรก าแหง 1 

Rekha Intarakamhaeng1 
 
บทคดัย่อ 
การวิจยัในครัง้นีจ้ัดท าขึน้เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานท่าร าพืน้ฐานของเพลง
โคราช จดัท าขึน้ภายใต้ การมีสว่นร่วม โดยสร้างสรรค์ในรูปแบบของการประพนัธ์กลอน
เพลงที่อธิบายช่ือท่าร า ลกัษณะความหมายของการใช้ ท่าร าที่ถูกต้อง พร้อมกับน า  
ท่าร าพืน้ฐานที่ได้มาตรฐานมาประยุกต์ร่วมกับกลอนเพลง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างและไม่เป็นทางการ ด าเนินงานวิจัยด้วยกิจกรรมกลุ่ม   
การวิพากษ์ร่วมกับผู้ ทรงคุณวุฒิจากสมาคมเพลงโคราช เพื่อสร้างการยอมรับใน  
การตอ่ยอดภมูิปัญญาร่วมกนั  

ผลการวิจัยพบว่า ท่าร าที่เป็นพืน้ฐานในการน าไปใช้ประกอบเพลงโคราช  
มีท่าร าที่ เ ป็นมาตรฐานส าหรับประกอบการแสดงตามความหมายของค าร้อง  
ที่เหมาะสมในเพลงแต่ละประเภท ได้แก่ ท่าร าพืน้ฐาน จ านวน 7 ท่า ประกอบด้วย ท่า
เตรียม 1 ท่า คือ ท่าโอ่  และท่าร าที่สื่อความหมาย 6 ท่า คือ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ 
หรือท่าย่างสามขุม 2) ท่าช้างเทียมแม่ 3) ท่าปลาไหลพนัพวง 4) ท่าจก 5) ท่า
ประจญับาน และ 6) ทา่ปักหลกั 
การศึกษาในครัง้นีย้ังพบว่า ลกัษณะการแสดงเพลงโคราชมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น  

 

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และ  
รองผู้อ านวยการส านกัศลิปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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หรือกลุม่ผู้ ฟังใหม่และเหมาะสมกบัยคุสมยัเพิ่มขึน้ แต่ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์และแสดง
ถึงความเป็นตวัตน ด้วยการใช้ภาษาที่เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน การเล่นค าในกลอน
เพลงที่สละสลวย การเร่ิมต้นเพลงด้วยการส่งเสียง “โอ่” หรือ การส่งเสียงร้อง  
“ชัย....ชัย ยะ... ชะ ชิ ชยั”  ในการส่งสญัญาณการโต้ตอบของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
ดังนัน้การส่งเสริมเพลงโคราชให้คงอยู่  จึงควรให้ความส าคัญทัง้ในแง่มุมของ  
การอนรัุกษ์และการพฒันาควบคู่กนั   ดงัเช่น  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กบัหมอเพลง
รุ่นใหม ่  กิจกรรมสร้างการยอมรับและสืบสานร่วมกนักบัหมอเพลงโคราชของงานวิจยั
ในครัง้นี ้ นับเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการรักษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ดัง้เดิมสามารถน าไปใช้และเผยแพร่ได้อยา่งถกูต้องตอ่ไปในอนาคต   

 
ค าส าคัญ : เพลงโคราช,  ทา่ร าพืน้ฐาน,  มาตรฐานทา่ร า,  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 
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(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   
 
บทน า 

เพลงโคราช  ศิลปะการแสดงพืน้บ้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันครราชสีมา  
ฃที่สบืสานเป็นมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมอนัมีค่า ด้วยเอกลกัษณ์ภมูิปัญญาด้าน
ภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ไทโคราชจึงเป็นการแสดงพืน้บ้านประจ าถ่ินในลกัษณะของ
เพลงปฎิพากย์ที่ไม่มีดนตรีประกอบการขบัร้องเหมือนเพลงพืน้บ้านในภาคอื่นๆ แต่มี
ความสนกุสนานด้วยภาษาที่คมคายลลีาการร้องและการร าที่กระทบใจชาวโคราชมาแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั (ส านกัศิลปะและวฒันธรรม,  2555 : 17) การแสดงเพลงโคราชจึง
เป็นเคร่ืองบ่งชีแ้สดงความเป็นอยู่ลกัษณะอุปนิสยัตลอดถึงประเพณีและวัฒนธรรม 
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เพราะเนือ้หาของเพลงได้สะท้อนสภาพชีวิต คติความเช่ือ และสภาพสงัคมในขณะนัน้ ๆ 
ฉะนัน้เพลงโคราชจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจ าชาติ ที่มีค่าสูงยิ่งที่แสดง
เอกลกัษณ์ วฒันธรรม ภาษา ความเป็นตวัตนและเชิดหน้าชูตาของชาวโคราช เมื่อชาว
โคราชช่วยกนัอนรัุกษ์เพลงโคราชให้คงอยูคู่เ่มืองโคราชแล้วนัน้ ยอ่มหมายถึง ชาวโคราช
สามารถรักษาวฒันธรรมที่แสดงถึงความเป็นตวัตนของคนโคราชไว้ได้ตลอดไป (ส านกั
ศิลปะและวฒันธรรม,  2555 : 19) ปัจจบุนัหมอเพลงโคราชและครูเพลงมีอยู่จ านวนไม่
มากนกั  แต่ด้วยความรักความศรัทธาและหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดมา
ตลอดชีวิต  จึงได้ร่วมกนัจดัตัง้สมาคมเพลงโคราชเพื่ออนรัุกษ์ ปกป้อง ถ่ายทอดและสืบ
สานภูมิปัญญานีใ้ห้คงอยู่ด้วยการเผยแพร่ องค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ กระทัง่
ได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมภายใต้แผนการด าเนินงานตาม
โครงการปกป้องคุ้มครองมรดกวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ของกระทรวงวฒันธรรมตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2552-2553 สาขาศิลปะการแสดงประเภทเพลงร้องพืน้บ้าน  
เพลงโคราช มีรูปแบบการแสดงที่เป็นลกัษณะเฉพาะ จึงมีข้อก าหนดขนบธรรมเนียมใน
การแสดงที่หลากหลายมิติ เช่น ภาษา การเรียนรู้ฉนัทลกัษณ์เพลงโคราช ลกัษณะการ
ขบัร้องและการแสดง การฝึกท่าร าและการน าไปใช้ถกูต้องตามความหมายของกลอน
เพลง  ซึง่อาจจะยากตอ่การเรียนรู้และท าความเข้าใจ การสืบทอดองค์ความรู้ดัง้เดิมจึง
มีอยูเ่พียงน้อยนิด ถึงแม้จะมีหมอเพลงเยาวชนรุ่มใหม่ที่มีการฝึกหดัแพร่หลายยิ่งขึน้แต่
ก็เป็นเพียงการฝึกร้องและร าเพื่อประกอบเป็นธุรกิจ  ผู้ แสดงอาจไม่ รู้ ช่ือท่าร า 
ความหมาย  และไม่ทราบถึงข้อก าหนดในการน ามาใช้ที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านีห้ากมิให้
ความส าคญัในการสบืทอดและรักษามาตรฐานองค์ความรู้เดิมให้คงอยู ่ภมูิปัญญาทาง
วฒันธรรมที่แสดงถึงความเป็นตวัตนก็อาจเลอืนหายไปพร้อมกบัความเปลีย่นแปลงและ
คา่นิยมตามยคุสมยั (บญุสม สงัข์สขุ  และสมาคมเพลงโคราช, 2557 : สมัภาษณ์) การ
ผลกัดนัเพื่อสง่เสริมและอนรัุกษ์จึงได้เกิดขึน้ด้วยความร่วมมือจากหลากหลายหนว่ยงาน
ทัง้ในรูปแบบของการศกึษาวิจยั  โครงการฝึกอบรม การสร้างหมอเพลงรุ่นใหม่ การเผยแพร่
ความรู้ในสถานศึกษา ตลอดจนการพฒันาสื่อเทคโนโลยี  การสร้างสรรค์และปรับปรุง
รูปแบบการแสดง เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
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กว้างขวางยิ่งขึน้  โดยค านึงถึงการรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาดัง้เดิม  เพราะสิ่งเหล่านีล้้วน
เป็นเอกลกัษณ์และภมูิปัญญาทางวฒันธรรมอนัทรงคณุค่าที่คู่ควรต่อการสง่เสริมและ
อนรัุกษ์ให้คงอยูแ่นวทางการด าเนินงานเพื่อให้การสง่เสริมและอนรัุกษ์ประสบผลส าเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์ได้นัน้ ควรได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย ผู้ด าเนินงานจะต้อง
มีความเข้าใจในวิถีทางวฒันธรรม ค่านิยม ประเพณี ทศันคติ เพื่อให้การกระตุ้นความ
สนใจของคนในท้องถ่ินได้เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วยความสมัครใจ  
การด าเนินงานนัน้ก็จะบรรลถุึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่เก่ียวกับวิถีชีวิตทางสงัคม 
กระบวนการที่สอดคล้องกบัการท างานเช่นนี ้คือ การมีสว่นร่วม (ณรงค์ กุลนิเทศ และ
คณะ,  2557 : 7) ซึ่งการมีสว่นร่วมนัน้เป็นกระบวนการท างานที่เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่น
เก่ียวข้อง และมีความรู้ในวฒันธรรมท้องถ่ินนัน้ ๆ ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตัง้แตก่ระบวนการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  การลงมือปฏิบตัิหรือการด าเนินกิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์  และการมีสว่นร่วมในการประเมินผล (Chapin, 1997 : 
317) ดงันัน้การด าเนินงานแบบมีสว่นร่วมจึงน ามาซึ่งประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
เพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา การสร้างฉันทามติ ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ เกิดความใกล้ชิดภายในชุมชน  พัฒนาความเช่ียวชาญและ
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสนใจทัง้ภายในและภายนอกท้องถ่ิน (อรทยั ก๊กผล, 
2552 : 26 – 28) 

ทัง้นีเ้พื่อให้ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินยงัคงอยู่ รักษาไว้ซึ่งเอกลกัษณ์มรดกภูมิ
ปัญญาที่ได้ถ่ายทอดกนัมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ วิจยัจึงเกิดแนวคิดภายใต้ความเข้มแข็งใน
การมีสว่นร่วมของท้องถ่ิน น ามาซึง่การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพื่อศึกษาองค์
ความรู้และร่วมก าหนดมาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานเพลงโคราช สร้างการยอมรับและตอ่ยอด
ภมูิปัญญาร่วมกนัด้วยการสร้างสรรค์กลอนเพลงที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการอธิบายช่ือท่าร า 
ลกัษณะความหมายของท่าร าที่น าไปใช้อย่างถูกต้อง ผลการศึกษาและสร้างสรรค์ใน
ครัง้นีจ้ะเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญา ขยายฐานความรู้ได้อย่าง
กว้างขวาง ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมลูในการเรียนรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ต่องานด้าน
การสง่เสริมและอนรัุกษ์ เพื่อให้การสบืสานภมูิปัญญาอนัทรงคณุคา่นีไ้ด้คงอยูส่บืไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาและก าหนดมาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานเพลงโคราช 
 2. เพื่อสร้างสรรค์กลอนเพลงทา่ร าพืน้ฐานเพลงโคราชส าหรับการสง่เสริมและ
อนรัุกษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี  ้ได้ศึกษาเนือ้หาเก่ียวกับมาตรฐานของท่าร าพืน้ฐาน
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช จ านวน 7 ท่า ประกอบด้วย ท่าเตรียม 1 ท่า คือ  
ทา่โอ ่และทา่ร าที่สือ่ความหมาย 6 ท่า คือ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าลอ่ หรือ ท่าย่างสามขมุ 
2) ท่าช้างเทียมแม่ 3) ท่าปลาไหลพนัพวง 4) ท่าจก 5) ท่าประจญับาน และ 6) ท่า
ปักหลกั โดยน าองค์ความรู้จากการศกึษามาเป็นข้อมลูในการสร้างสรรค์กลอนเพลงที่มี
เนือ้หาเก่ียวกบัการอธิบายช่ือท่าร าและการสื่อความหมายจ านวน 6 ท่าร า เพื่อใช้เป็น
สว่นหนึง่ของการสง่เสริมและอนรัุกษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช 
 
วิธีการวจิัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพหมอเพลงโคราชในเขต

พืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย 
ผู้ ทรงคุณวุฒิที่เป็นครูเพลงและเป็นผู้ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มอาชีพเพลงโคราช 
จ านวน 10 ทา่น  และคณะกรรมการสมาคมเพลงโคราชจ านวน 50 ทา่น 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้ วิจัยเลือกใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างเพื่อใช้รวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม ดงันี ้

1. การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมและไม่มี
สว่นร่วม ผู้ วิจยัใช้การสมัภาษณ์และการสงัเกตควบคู่ไปกับขณะด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมสร้างการยอมรับและการเผยแพร่ความรู้ร่วมกนั ซึง่เป็นการพดูคยุซกัถามข้อมลู
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ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกบัการฟังค าสนทนาของผู้อื่นโดยผู้วิจยัไม่ต้องตัง้ค าถาม
เอง  

2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ใช้สมัภาษณ์เพื่อการรวบรวมข้อมลูที่เก่ียวข้อง
ในประเด็นส าคญั เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความถกูต้องโดยก าหนดตวัผู้ ให้
ข้อมลู ได้แก่ ผู้ทรงวฒุิซึ่งเป็นครูเพลงและเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากกลุม่อาชีพหมอ
เพลงโคราช  

การด าเนินงานวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีไ้ด้ด าเนินงานตัง้แต่การศึกษาศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง วาง
แผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับผู้ เ ก่ียวข้อง ด้วยการจัดการประชุมชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินโครงการวิจยั จดักิจกรรมเสวนาร่วมกบัผู้ทรงวฒุิและสมาคม
เพลงโคราชในการรวบรวมข้อมลูมาตรฐานท่าร าพืน้ฐานที่ใช้ในการแสดงเพลงโคราช 
จากนัน้จึงสรุปเป็นโครงร่างในประเด็น ช่ือท่าร าพืน้ฐาน ความหมาย และการน าไปใช้ 
เพื่อเก็บข้อมลูเชิงลกึจากผู้ เช่ียวชาญด้วยกระบวนการกลุม่อีกครัง้หนึง่  

เมื่อด าเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงลกึเสร็จสิน้ ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
และน ามาด าเนินกิจกรรมเสวนาเพื่อตรวจสอบข้อมลู พร้อมกบัสร้างการยอมรับร่วมกนั
เก่ียวกบัมาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช ในด้านความหมาย
ของท่าร าและการน าไปใช้ที่ถูกต้อง ร่วมกับ ผู้ ทรงวุฒิและสมาคมเพลงโคราช 
นอกจากนีเ้พื่อให้การศกึษาได้เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันา การสง่เสริมและการอนรัุกษ์ 
จึงด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสรรค์กลอนเพลงที่มี
เนือ้หาเก่ียวกับการอธิบายลกัษณะท่าร าพืน้ฐานของเพลงโคราชที่ได้จากการด าเนิน
งานวิจยัและทดลองใช้ร่วมกบัสมาคมเพลงโคราชในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบั
หมอเพลงรุ่นใหม ่ 

หลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิน้ผู้ วิจัย ผู้ ทรงวุฒิ และสมาคมเพลงโคราช
ด าเนินกิจกรรมกลุม่เพื่ออภิปรายผลร่วมกนั และปรับปรุง แก้ไขกลอนเพลงที่สามารถ
อธิบายทา่ร าพืน้ฐานให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ และด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอีกครัง้หนึ่งเพื่อ
เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างการยอมรับให้แพร่หลายยิ่งขึน้ โดยจัดกิจกรรม
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ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาปราชญ์แผ่นดิน
ศิลปินแห่งชาติภาคอีสาน “สอนศิลป์ ถ่ินกวี ขบักล่อมดนตรีพืน้บ้าน ร่วมสานงาน
ศิลปวฒันธรรม” ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร จงัหวดันครราชสมีา 

เมื่อขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิน้ ผู้วิจยัได้ด าเนินกิจกรรมกลุม่ร่วมกับ  
ผู้ ทรงวุฒิ และสมาคมเพลงโคราช เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากการด าเนิน
งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการใช้ผลงานสร้างสรรค์เพื่อ
สง่เสริมและการอนรัุกษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช จากนัน้จึงวิเคราะห์ผลและ
สรุปผล ข้อมลูแบบพรรณาวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  

 
ผลการศึกษา 

ผลการด าเนินงานวิจยัด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมระหวา่งผู้วิจยั ผู้ทรงคณุวฒุิ
ที่เป็นครูเพลง เป็นผู้ ได้รับการยอมรับจากกลุม่อาชีพเพลงโคราช จ านวน 10 ท่าน และ
คณะกรรมการสมาคมเพลงโคราชจ านวน 50 ทา่น ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการศกึษาตาม
วตัถปุระสงค์โดยแบง่เป็น 2 ประเด็น ดงันี ้ 
 1. มาตรฐานท่าร าพืน้ฐานเพลงโคราช 

ผลการศึกษา พบว่า ท่าร าที่ใช้ประกอบศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช
นัน้  มีช่ือเรียกที่เหมือนกันหรือ คล้ายคลงึกันและแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละบุคคล 
ซึง่อาจเกิดจากส าเนียงของภาษา การเรียกผิดเพีย้นตอ่กนัมา เรียกตามความเข้าใจหรือ
เรียกช่ือจากการมองเห็นลักษณะท่าทางการร าของหมอเพลง แต่ทั ง้นีท้่าร าที่เรียก
แตกต่างกนันัน้ล้วนมีความหมายและลกัษณะการน าไปใช้ในบริบทเดียวกัน ซึ่งขึน้อยู่
กบักลอนเพลงในแต่ละประเภท โดยยึดหลกัและข้อก าหนดในการน ามาใช้ เช่น ใช้สื่อ
ความหมาย ร าเพื่อประกอบท านอง เพลง ข้อก าหนดเฉพาะของการน ามาใช้ 
ลกัษณะเฉพาะของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เป็นต้น 
 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูล  ส รุปได้ว่ า  ท่าร าพื น้ฐานส าหรับใ ช้ประกอบ
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช มีท่าร าที่ใช้เร่ิมต้นหรือการเตรียมความพร้อมก่อน
เร่ิมท าการแสดง และทา่ร าที่ก าหนดด้วยความหมายในการน าไปใช้ประกอบกลอนเพลง
ในแตล่ะประเภท รวมจ านวน 7 ทา่  ประกอบด้วย ทา่เตรียม 1 ทา่ ได้แก่ ทา่โอ ่และท่าร า
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ที่สือ่ความหมายจ านวน 6 ท่า ได้แก่ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าลอ่ หรือ ท่าย่างสามขมุ 2) ท่า
ช้างเทียมแม ่3) ทา่ปลาไหลพนัพวง 4) ทา่จก 5) ท่าประจญับาน และ 6) ท่าปักหลกั ท่า
ร าพืน้ฐานทัง้ 7 ทา่ ดงักลา่วนี ้มีมาตรฐานในด้านความหมายและการน าไปใช้ ดงันี ้ 
 1.1 ทา่เตรียม 1 ทา่ ได้แก่ “ท่าโอ่” คือ ท่าเตรียมหรือท่าเร่ิมต้นประกอบการว่า
เพลงเพื่อฟังระดบัเสียง การเทียบเสียงของตวัเอง นอกจากนี ้“ท่าโอ่” ยงัเป็นท่าส าหรับ
การฝึกลกูคอ  ด้วยวิธีการสดูลมหายใจให้เต็มปอด แล้วค่อยปลอ่ยตามเสียง ค าว่า “โอ้ 
โอ่” ทีละน้อย ท าเช่นนีบ้่อย ๆ หรือพยายามฮัมค าว่า “โอ้ โอ่” บางครัง้คนส่วนใหญ่จะ
เรียกว่า “ท่าป้องหู” ตามลกัษณะกิริยาที่พบเห็นด้วยการท ามืออยู่ในลกัษณะป้องห ู 
“ทา่โอ”่ นี ้ยงัช่วยท าให้เกิดสมาธิก่อนการวา่เพลง ซึง่จะใช้เพียงท่อนขึน้ของเพลงเท่านัน้ 
สว่นใหญ่จะใช้กบัการขึน้เพลงในกลอนแรกและไม่นิยมหรือไม่ใช้ท่าร าประกอบการเดิน 
โดยผู้ ว่าเพลงจะยืนอยู่กบัที่ ฉะนัน้ฝ่ายไหน “โอ่” อีกฝ่ายก็จะยืนรอ หรือใช้เสียง ชัย ยะ 
ชะ ชิ ชัย ประสานให้ เมื่อเข้าท่อนเดินกลอนก็จะใช้มือร าในท่าต่าง ๆ ตามปกติ ทัง้นี ้
การใช้  “ทา่โอ”่ ในการเข้าคู ่เมื่อจบทอ่นขึน้ก่อนเดินกลอน  สว่นใหญ่ฝ่ายหญิงจะหนัตวั
มาทางซ้ายเพื่อให้ฝ่ายชายเข้ามาซ้อนด้านหลงั และใช้ท่าร าอื่น ๆ ตามกลอนเพลงปกติ  
โดยสว่นใหญ่จะใช้ทา่ช้างเทียมแมเ่ป็นทา่ร าเบือ้งต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ท่าโอ่ฝ่ายชาย          ท่าโอ่ฝ่ายหญิง 

ลกัษณะการเขา้คูฝ่่ายชายและฝ่ายหญิง 
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 1.2 ทา่ร าที่สือ่ความหมาย ได้แก่ 1) ทา่รอ ท่าย่อง ท่าลอ่ หรือ ท่าย่างสาม
ขมุ 2) ท่าช้างเทียมแม 3) ท่าปลาไหลพนัพวง 4) ท่าจก 5) ท่าประจญับาน และ 6) ท่า
ปักหลกั ทา่ร าพืน้ฐานเหลา่นีเ้ป็นทา่หลกัที่ก าหนดด้วยความหมายในการใช้ร าประกอบ
กลอนเพลงตามบริบทที่แตกต่างกัน โดยมีมาตรฐานตามลกัษณะของการร าและการ
น าไปใช้ตามข้อก าหนดดงันี ้

 1.2.1 ทา่รอ ทา่ยอ่ง ทา่ลอ่ หรือ ทา่ยา่งสามขมุ เป็นลกัษณะการใช้ทา่
ร าเพื่อรอเข้าจังหวะท่อนเดินกลอนหรือใช้ร าหลงัจากตบมือกลางท่อนไปจนจบกลอน
เพลงเช่นเดียวกนั โดยส่วนใหญ่ท่าร านีท้ัง้ชายและหญิงจะมีลกัษณะที่คล้ายคลงึกัน 
ฝ่ายชายนิยมเรียกวา่ทา่ร ารอ เพราะร ารอขณะที่ฝ่ายหญิงเดินกลอน หรือ ร าย่อง ร าลอ่ 
ตามกิริยาทา่ทางการก้าวเท้าแบบยอ่งเข้าหาฝ่ายหญิง หรือการร าหลอกลอ่ฝ่ายหญิง ใน
บางครัง้อาจเรียกว่า ท่าย่างสามขุม ซึ่งเรียกตามลกัษณะการก้าวเท้าร่วมกบัอารมณ์
ของท่าร าที่แสดงออกด้วยความขึงขัง ดุดนั ทะมดัทะแมง เท่านัน้ เช่น  เมื่อใช้ท่าร าใน
กลอนเพลงรบ หรือกลอนเพลงที่มีเนือ้หาต่อสู้   โต้ตอบกนั เป็นต้น ส่วนฝ่ายหญิงนิยม
เรียกว่า ท่ารอหรือท่าล่อ ลกัษณะการร าเข้าคู่นัน้ ผู้ ร าจะขยบัเท้าไปด้านข้างซ้ายหรือ
ขวาตามถนดัของแตล่ะคน ทัง้นีฝ่้ายหญิงต้องดกูารร าของฝ่ายชาย โดยเมื่อฝ่ายชายร า
เข้าข้างหน้า ฝ่ายหญิงก็จะร าถอยหลงั ถ้าฝ่ายชายร าเข้าข้างหลงัฝ่ายหญิงก็จะเดินหน้า 
การก้าวเดินในแต่ละครัง้จะย่อยืด 1 ครัง้ พร้อมกับยกมือร าขึน้ลงสลบักันไป โดย
เคลื่อนที่ตามกันและท าท่าร าเช่นนีจ้นถึงท่อนเดินกลอนแล้วค่อยช้าลงในท่อนตบมือ
กลางกลอน จากนัน้จึงร าช้าลงรอไปจนกลอนเพลง 

  นอกจากนีก้ารร าท่าย่อง   ยงัสามารถน ามาใช้ในการร าช่วงใกล้จบ
กลอนร า ทัง้ชายและหญิงจะท าท่าเดินย่องสลบักันไปมาแล้วแต่ว่าใครจะว่ากลอน 
ตอนจบ ทัง้นีส้ว่นใหญ่จะเป็นฝ่ายหญิงวา่กลอนจบเพราะฝ่ายชายจะเป็น ผู้ประกาศเลกิ
งานและขอบคณุคนที่มาชม แตก็่มิได้มีการก าหนดไว้ว่าใครจะเป็นผู้ว่ากลอนจบไว้เป็น
ที่แนช่ดั 
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   1.2.2  ท่าช้างเทียมแม่ เป็นลกัษณะการใช้ท่าร าประกอบการแสดง 
ขณะที่ฝ่ายหญิงว่าท่อนขึน้กลอน ท่อนเข้ากลอน ท่อนเดินกลอน หรือใช้ร าหลงัจากตบ
มือกลางกลอนไปจนจบกลอนเพลง ซึ่งเป็นท่าร าพืน้ฐานใช้ร าประกอบกบัเพลงจงัหวะ
ช้าและใช้แค่ช่วงเดินกลอนของกลอนเพลงเท่านัน้ การร าเข้าคู่ขณะท าการแสดง ฝ่าย
ชายจะเดินมาอยูด้่านหลงัของฝ่ายหญิง โดยใช้เท้าหลงัก้าวขึน้ประมาณคร่ึงก้าว แล้วน า
เท้าอีกข้างตามมาชิดแล้วยอ่-ยืด 1 ครัง้ ทัง้นีใ้ห้สงัเกตที่ฝ่ายหญิงยกแขนข้างไหนให้ชาย
ยกแขนทางเดียวกนัโดยให้ปลายนิว้จรดกนั ท าท่าร าเช่นเดียวกันจนถึงท่อนเดินกลอน
เพลง แล้วจึงก้าวเดินขึน้สามก้าวถอยหลงัสองก้าว ฝ่ายชายจะควงมาอยู่ด้านหน้าฝ่ายหญิง  
ทัง้นีเ้มื่อก้าว ยอ่ – ยืด – ยกแขน เดินหน้าแล้วถอยหลงัพร้อมๆ กนัจะดสูวยงามยิ่งขึน้  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    ท่าชา้งเทียมแม่ฝ่ายชาย      ท่าชา้งเทียมแม่
ฝ่ายหญิง 

ลกัษณะการเขา้คูฝ่่ายชายและ
ฝ่ายหญิง 

ท่ารอ ท่ายอ่ง ท่าล่อ หรือ ท่ายา่งสามขมุ 
ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 

 ลกัษณะการเขา้คู่ฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิง 
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  1.2.3 ท่าปลาไหลพันพวง เป็นท่าร าประกอบการแสดงที่ใ ช้สื่อ
ความหมายในด้านความรักใคร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ขณะที่ฝ่ายหญิงว่ากลอนหรือกระทู้
เพลง ในจังหวะเพลงเดินกลอนที่มีท านองช้า ๆ เมื่อขึน้กลอนฝ่ายหญิงจะหนัหน้าหา
ฝ่ายชาย พอเข้าทอ่นเดินกลอนเพลงฝ่ายหญิงจะหนัตวัด้านขวา ฝ่ายชายจะรีบก้าวเข้า
มาซ้อนด้านหลงั และแขนจะอยู่ในต าแหน่งเดียวกบัฝ่ายหญิง โดยทัง้ฝ่ายชายจะสอด
มือเข้าใต้ข้อมือฝ่ายหญิง ในลกัษณะเก่ียวพนักนั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2.4 ท่าจก หรือ ท่าจ๊ก เป็นท่าร าที่เรียกตามกิริยาท่าทางของมือ 
การออกส าเนียงในภาษาโคราชออกเสียง “จก” เป็น “จ๊ก” ซึ่งเป็นท่าร าประกอบการ
แสดงที่ใช้สื่อความหมายในการหยอกล้อ  เกีย้วพาราสีระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
โดยส่วนใหญ่จะใช้กับเพลงเร็ว เช่น เพลงรบ เพลงตลก สนกุสนาน เป็นการร าที่ฝ่าย
หญิงต้องใช้ไหวพริบในการหลบหลีกเพราะฝ่ายชายจะเป็นผู้ ร ารุกเข้าหา ท าให้คนดูมี
ความตื่นเต้น  สนกุสนานในการชม ลกัษณะของท่าทางการร านัน้ ฝ่ายชายจะพยายาม
ใช้มือที่ท าท่าทางในลกัษณะงองุ้ มเพื่อทิ่มลงหรือเพื่อจับถูกเนือ้ต้องตวัของฝ่ายหญิง 
ดงันัน้ฝ่ายหญิงจึงต้องพยายามปัดป้องมือของฝ่ายชายออกให้พ้นตัว ทัง้นีท้่าจกจะ

ท่าปลาไหลพนัพวง 
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ประกอบไปด้วย ท่าจกบน จกล่าง และจกหลงั การรุกและการหลบหลีกจะเดินเป็น
ลกัษณะเป็นวง โดยฝ่ายชายจะเดินอ้อมตวัฝ่ายหญิง ท าทา่ร าเช่นนีจ้นจบกระทู้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1.2.5 ทา่ร าประจญับาน เป็นทา่ร าที่ใช้กบัเพลงเปรียบ เพลงรบ หรือ

ประชนั หรือใช้สือ่ความหมายของกลอนเพลงในลกัษณะการเปรียบเทียบวา่ใครเก่งกว่า
กัน  การโต้ตอบกันและกัน การใช้ฝีปาก ใช้สายตาในการเยาะเย้ย เป็นท่าร าที่ใช้ใน
เพลงที่มีจงัหวะเร็ว ลกัษณะของการร าเข้าคูน่ัน้ ฝ่ายชายจะเป็นผู้ร ารุกเข้าหา ฝ่ายหญิง
ก้าวร าถอยหลบหลกี ฝ่ามือของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะปะทะกนั โดยฝ่ายหญิงจะเป็น
ผู้ผลกัออก และเดินถอยวนเป็นวงจนจบทอ่นเดินกลอนหรือกระทู้ เพลง ทัง้นีใ้ห้เท้าที่ก้าว
มาด้านหน้าตรงกบัแขนที่ยกขึน้ด้านบนและเท้าหลงัจะตรงกบัแขนที่เหยียดลงด้านข้าง
ล าตวั 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าจกบน                              ท่าจกล่าง                              ท่าจกหลงั 

ท่าประจญับาน 
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  1.2.6 ทา่ปักหลกั เป็นทา่ร าที่มีลกัษณะท่าทางเช่นเดียวกนักบัท่าร า
ลอ่หรือร ารอ  พียงแต่ฝ่ายชายจะไม่มีการเดินรุกเข้าหาฝ่ายหญิง และไม่ใช้กับจงัหวะ
เพลงเร็ว ท่าร านีใ้ช้ร าในช่วงก่อนกลอนจะจบของทุกเพลง หรือหลงัจากตบมือกลาง
กลอนไปจนจบกลอนเพลง เพราะเนื่องจากการเดินกลอนจะมีจังหวะช้าลง ดงันัน้ผู้
แสดงจะใช้ทา่ปักหลกัในทกุท้ายกลอนเพลง สว่นใหญ่จะเดินเคลื่อนย้ายสลบัที่เล็กน้อย 
ในบางคูอ่าจจะยืนร าอยูก่บัท่ี ขยบัตวัเพียงซ้ายขวาตามจงัหวะเทา่นัน้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.  กลอนเพลงท่าร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราชต่อการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช 
 กลอนเพลงท่าร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราช ด าเนินด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์ การน าไปใช้  การแก้ไขปรับปรุง และน าไปสูก่ารเผยแพร่เพื่อเป็น
สว่นหนึง่ในการศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช  ผู้วิจยัสรุปผลการศกึษาดงันี ้ 
 2.1 กลอนเพลงทา่ร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราช 
 การสร้างสรรค์กลอนเพลงทา่ร าพืน้ฐานเพลงโคราช ได้จดัท าขึน้เพียงจ านวน 6 
ทา่ร า เนื่องจาก “ทา่โอ”่ นิยมใช้เป็นทา่เตรียมหรือการเร่ิมต้น  รวมถึงเป็นท่าใช้ในการฝึก
ลกูคอ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงใช้ “ทา่โอ”่ เป็นทา่เร่ิมต้นส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการร า
ประกอบกลอนเพลงที่ได้สร้างสรรค์ขึน้ โดยมีรายละเอียดของกลอนเพลงดงันี ้
 
 

ท่าปักหลกั 
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 2.1.1 ทา่รอ ทา่ยอ่ง ทา่ลอ่ หรือ ทา่ยา่งสามขมุ 
    “ ร าเพลงโคราชมนัมีหลายท่าลอง แต่ก่อนอื่นต้องท่าย่อง ดอก

นางาม.. เอย..หรือเขาเรียกว่าท่าลอ่ พอหญิงตัง้ท่าร้อง ผู้ชายก็ต้องตัง้ท่ารอ ร าวนขวา
ซ้ายอยูไ่ปมายอ่ตามจงัหวะไมม่ีทา่หลู่ 

     ยกแขนร าท ากระถัด เหมือนข้าวฟัดตอนกระไท ปากก็ว่าชะชิ
ชาย รอเขาจะเข้ากระทู้  เขาจะเข้ากระทู้  ลองดพู่อหนุ่มกระเทินตอนเขาร้องกลอนเกร่ิน 
คือ  กะ ทา่ … 

     เสร็จร าล่อผู้ ชายก็เข้า สลบัเอาไม่แขนก็ขา เรียกว่าตัง้ ท่ารอ
จงัหวะจะเข้าคู่นัน้ก็คือใช้ตอนแขนเขาเกร่ิน เป็นสารเป็นแก่น แล้วร ากางแขนกางมือ 
เหมือนไก่โอกรอ เข้าปอ้ตวัเมียท าปีกกางกาง มา .... ” 

 2.1.2  ทา่ช้างเทียมแม ่  
   “ อยากให้ดงูาม เราต้องร าเทียมมัง่ ต่อไปคือท่าช้าง ดอกนา

งาม…เอย…เทียมแม่ ใช้ตอนเขาเดินเข้ากระทู้  แต่เราต้องรู้กระแท้ ชายเข้าเยือ้งๆเคียง
ทางหลงั ร าซ้อนข้าง เทียมๆ มา 

   ทัง้สาวหนุม่เผชิญนัน้ พี่ก็หนัเผชิญน้อง ก้าวสามถอยสอง แล้ว
หนัหวัเวิ่นเผชิญหน้า เวิ่นเผชิญหน้า ชะชิชะเชิญนาง ใครอยากคลอ่งก็ลองตัง้ ท่า เชิญ 
นี ้…. 

   ผู้หญิงยกแขนไหน   ผู้ชายก็ให้ยกแขนนัน้  ปลายนิว้จรดจด
กันท าแขนอ่อนแขนนวย  ร าแต่ละก้าวย่อเข่าหนึ่งครัง้ ชายควงออกข้าง ยงังามด้วย 
เหมือนกะลกูช้าง  เทียมข้างแมเ่ดิน  ด ู งดงาม ดี ....” 

 2.1.3  ทา่ปลาไหลพนัพวง   
 “ เหมือนเครือเถาวัลย์ที่ขึน้พันไผ่ ต่อไปท่าปลาไหล ดอกนา

งาม…เอย…พนัพวง หนัหน้าเข้าร าคู่ ปักหลกัอยู่ อย่าร าควง คือต้องท าไปตามคนเฒ่า 
ไปตามเผา่พนัธุ์พงศ์ 
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    ถ้าฝึกบ่อยๆ จะพลอยเป็นไว เหมือนพลอยใส่ ท าเป็นแหวน 
มือสะบดักระหวดัแขน เกีย้วพนักนัเป็นวง พนักนัเป็นวงชะนูสง่เป็นว่าว  เสียงวิหคนก
กาเหวา่ เป็น เหวียว…. 

   เขาใช้ร ายามเดินกระทู้  มือพนักันด ูคือแตงกะถั่ว เป็นการร า
ปอ้ง ชายถกูต้องตวั เอาจนเวที กระเทือนกระท้อน 

   จากล่างขึน้บน จากบนลงล่าง  เสียงปากก็ดัง  ว่าเป็นกลอน  
เหมือนพวงปลาไหล  เขาร้องใสก่นั  หนนุพนั  จน..เป็น..เกลยีว….” 

 2.1.4  ทา่จก  
 “ ถ้าอยากรู้แจ้งทกุทา่จดั ที่ถกูใจผู้ใจผู้ชายชาติ ดอกนางาม…เอย…คือท่าจ๊ก

ใช้เมื่อตอนเดินกลอนกระทู้  เหมือนงวัตวัผู้  ดือ้เชือกกระทก ผู้ชายร าควง หมายล้วงสตรี
ถ้าผิดจะมีแตท่า่แจ้ง 

  ผู้หญิงไมใ่ห้ผู้ชายบกุ เป็นตวัอกุตวัอาจ มือหนึ่งปิดมือหนึ่งปัด 
ปกปอ้งของตวัเองป้องของตวัเอง เขารุกเร่งเดี๋ยวตวัอ่วม แต่พาตวัอ่วมตวั อ า…. ถกูใจ
ผู้ชายทัง้หลายแหล ่

 ผู้ หญิงต้องแก้  เห ง่ือไหลหลั่ง จ๊กบนจ๊กล่างต้องระวัง ลีลาลวดลายมี
หลากหลาย 

 ผู้หญิงกันไว้ให้ดีครัน   ส่วนผู้ชายนัน้   ก็จ๊กดีคกั   ใครจ๊กโดนของ   เขาจริง
แล้วคณุ   ต้องเกิดคดี ความ... ” 

 2.1.5  ทา่ประจญับาน  
   “ เหมือนของเคยแบก  ก็ยงัประจญับา่  ตอ่ไปก็คือทา่  ดอกนา

งาม…เอย…ประจัญบาล  ถ้าใครเก่งต้องรบก่อน ใช้ว่าตอนเพลงรบกัน  เหมือนดวง
น้อยลอยร่วง  เพราะโดนดวงจนัทร์เบียด 

 เหมือนเชือกตรึงขงึโค  เลยยุง่ปันโซข่งึขา ต้องยื่นหน้ายื่นตา  ถมงึทึงขึงเคียดทึ
งขงึเคียด  เหมือนโกรธเกลยีดขงึขม่  ไก่ตอนก่อนจะต้ม มดั  ขงึ ขา … 

 ฝ่ายชายจะรุกท าร่ามรุ่ม  เหมือนปลกูมะรุมอร่ามราก  ฝ่ายหญิงจะถอยผลกั
ตามเนือ้หาอยา่ร ่าไร 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

189 

 ยกนิว้ชีห้น้า  วา่ตามเนือ้เพลง  จบกลอนก็บรรเลง  ประจญักนัใหม ่ ท่าทางรบ
สูล่งกลูงมงึ คือเคียด  กนั  มา…” 

 2.1.6  ทา่ปักหลกั   
 “ หมอเพลงเลน่ดี ต้องฝึกฝีปากหลาย ตอ่ไปทา่สดุท้ายดอกนางาม…เอย…คือ

ทา่ปักหลกัใช้เมื่อตอน ก่อนกลอนจะจบ เหมือนถึงค ารบ กลอนเพลงจะจากแตจ่ะต้องได้
ใช้ทกุๆกลอนไมใ่ช้หลอกหลอนฝีปากลอ่ 

  พอตบมือหรือผ่านถ้าไม่พบัมนัก็พวั ยกแขนซ้ายขวา  ย่อเข่า
เบาๆก็พอ  เขา่เบาๆก็พอ ลลีาลอ่เองก็พา พฤกษาถ้าไมป่่า มนั ก็ พง… 

 พอกลอนเพลงไปจากไวจะช้า ต้องร ากรงหน้า  มนัยงัจะชวัร์จะยกขาย้ายจาก
ซ้ายไปขวา แล้วแต่หญิงนัน้ จะหนัจะฉาก เหมือนท่าร าลอ่แต่ก็ไม่บกุเหมือนเชือกที่ผูก  
ไว้ปลายหลกั  ร าเหยาะร าหยอด  ตลอดปลายเลยจนสดุ ปลาย ลง…” 

 2.2  การสง่เสริมและอนรัุกษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช 
 ผลการสงัเคราะห์ข้อมลูจากกิจกรรมกลุม่ของกระบวนการวิจยัตอ่การเป็นสว่น

หนึ่ง ในงานส่ง เสริมและอนุรัก ษ์ศิลปะการแสดงพื น้ บ้านเพลงโคราช พบว่า 
กระบวนการวิจยัเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูจากปราชญ์และผู้มีความรู้เฉพาะด้าน จนกระทัง่
น าข้อมลูที่ได้นัน้มาสูก่ารพฒันาสร้างสรรค์กลอนเพลง  ซึง่เป็นการด าเนินงานโดยการมี
สว่นร่วมกับผู้ เก่ียวข้องในการส่งเสริมและอนรัุกษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช
เป็นหลกั  ดงันัน้การด าเนินงานด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมนี ้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้
เกิดการพฒันา เรียนรู้ สร้างแนวทางการส่งเสริมและอนรัุกษ์ได้ตรงตามความต้องการ
ของชมุชนหรือกลุม่คนซึง่มีสว่นเก่ียวข้องในศิลปวฒันธรรมนัน้ ๆ นอกจากนีย้งัเป็นสว่น
หนึ่งของการกระตุ้นให้ชุมชมหรือกลุ่มคนได้ตระหนกัถึงคุณค่า เกิดการร่วมแรงร่วมใจ 
ความสามคัคี การด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั รวมถึงการสร้างความ
เข้าใจอนัดีและลดช่องว่าระหวา่งหนว่ยงานกบัตวับคุคล เป็นต้น   

การสร้างสรรค์กลอนเพลงท่าร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราช จากการ 
มีส่วนร่วมกับบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตร์นัน้  ๆ จะเป็นตัวอย่างของแนวทาง 
ในการต่อยอดองค์ความรู้และเป็นการด าเนินงานที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน สิ่งเหลา่นี ้
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จะน ามาซึ่งประโยชน์อย่างต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะ 
การเป็นส่วนหนึ่งในงานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช ทัง้นี ้
การด าเนินงานของสมาคมเพลงโคราชมีพนัธกิจหลกัในการส่งเสริม การอนรัุกษ์ และ
การเผยแพร่ความรู้  การน ากลอนเพลงเพื่อใช้เป็นสว่นหนึ่งในงานสง่เสริมและเผยแพร่
ความรู้โดยสมาคมเพลงโคราช  จึงมีความส าคัญต่อการสร้างหมอเพลงรุ่นใหม่  
การถ่ายทอดความรู้  และการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งหมอเพลงอาชีพ ทัง้ด้าน
ภาษา  การท่องจ ากลอนเพลง  วิธีการขับร้อง  ช่ือท่าร าและความหมายของท่าร า  
ต่อการน าไปใช้ที่เหมาะสมและการฝึกปฏิบตัิท่าร า รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกบักลอนเพลงในบริบทที่มีความหมายแตกต่างกนัได้อย่างถกูต้องต่อไป
ในอนาคต   

 
สรุปผลและอภปิรายผล 
1.  มาตรฐานท่าร าพืน้ฐานเพลงโคราช 

 จากการศกึษา พบวา่ ทา่ร าพืน้ฐานประกอบศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลง
โคราช มีลกัษณะการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลงึกนัหรือเหมือนกนัในบางท่าร า แต่เรียกช่ือ
แตกตา่งกนัออกไป เช่น ทา่รอ ทา่ย่อง ทา่ลอ่ ทา่ยา่งสามขมุ ทา่ยอ่ เป็นต้น ทัง้นีอ้าจเกิด
จากส าเนียงของภาษา การเรียกเพีย้นต่อกันมา การเรียกตามความเข้าใจ  หรือเรียก
จากการมองเห็นลกัษณะท่าทางการร าของหมอเพลง   แต่ช่ือท่าร าที่เรียกแตกต่างกัน
นัน้ล้วนมีความหมายและลกัษณะการน าไปใช้โดยขึน้อยูก่บับริบทต่าง ๆ เช่น การใช้สื่อ
ความหมาย การร า เพื่ อประกอบท านองเพลง ข้อก าหนดของการน ามาใ ช้ 
ลกัษณะเฉพาะของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  เป็นต้น ดงันัน้ท่าร าพืน้ฐานส าหรับการร า
ประกอบการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราชจึงเป็นท่าหลักที่นิยมใช้สืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจบุนั  ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ  เพียงพิมล  กองวารี  (2556 : 59-60) กลา่วว่า 
ท่าร าเพลงโคราชถึงใช้ร าเฉพาะบางเพลงแต่ก็เป็นท่าพืน้ฐานของท่าร าทุกท่า  ซึ่ ง
สามารถดดัแปลงจากท่าพืน้ฐานและร าต่อเนื่องกันได้ทุกท่า  ทัง้นีก้ารร าที่แตกต่างกัน
นัน้อาจขึน้อยูก่บับคุลกิและลกัษณะของหมอเพลงโคราชแตล่ะคน   ทา่ร าพืน้ฐานจึงเป็น
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ท่าหลกัๆ  เท่านัน้  เช่น  ท่ายืนโอ่  ท่าย่อง  ท่าประจัญบาน  ท่าช้างเทียมแม่  ท่าปลา
ไหลพนัพวง  ทา่จ๊ก    
 นอกจากนี ้ ทา่ร าพืน้ฐานหรือทา่ร าหลกัที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงโคราช  มี
ลกัษณะการแบง่ประเภทท่ีแตกตา่งกนัออกไป   เช่น   แบ่งตามลกัษณะการใช้ในกลอน
เพลงช้าและเพลงเร็ว  การใช้ทา่ร าระหว่างการร้อง  ท่าร าตีบท   ท่าร าแบบดัง้เดิม  เป็น
ต้น   ฉะนัน้การศึกษาในครัง้นี  ้ จึงได้สังเคราะห์ท่าร าต่างๆ  เพื่อหาข้อก าหนดเป็น
มาตรฐานในการน าไปใช้ให้เหมาะสมกบัความหมายของกลอนเพลงแต่ละประเภทและ
เป็นไปตามก าหนดที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  ซึ่งสรุปได้ว่า  ท่าร าพืน้ฐานที่เป็น
มาตรฐานส าหรับประกอบศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช  มีจ านวน  7 ท่า 
ประกอบด้วย  ท่าเตรียม 1 ท่า  ได้แก่  ท่าโอ่  และท่าร าที่สื่อความหมายจ าวน  6  ท่า  
ได้แก่  1) ทา่รอ ทา่ยอ่ง ทา่ลอ่ หรือ ท่าย่างสามขมุ  2) ท่าช้างเทียมแม่  3) ท่าปลาไหล
พนัพวง  4) ท่าจก  5) ท่าประจญับาน  และ  6) ท่าปักหลกั   ท่าร าเหลา่นีม้ีช่ือเรียกท่า
ร าและข้อก าหนดในการน าไปใช้ที่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  ศภุรัตน์  ทองพานิชย์  
(2555 : 299)  ท าการศึกษา  เร่ือง  เพลงโคราช : การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดง
พืน้บ้าน จังหวดันครราชสีมา  พบว่า  เอกลกัษณ์การแสดงเพลงโคราชประกอบด้วย
มาตรฐานด้านผู้ แสดง  มาตรฐานด้านบทกลอนเพลงและภาษาที่ใช้ในการแสดง 
มาตรฐานด้านการแตง่กาย มาตรฐานด้านเวที  แสง  สเีสยีง  มาตรฐานด้านจารีต  และ
มาตรฐานด้านท่าร า  คือ  หมอเพลงต้องใช้ท่าร าแบบดัง้เดิมประกอบการแสดง  ได้แก่  
ท่าช้างเทียมแม่  ท่าย่อง  ท่าจก  ท่าปลาไหลพนัพวง  ท่าประจัญบาน  ซึ่งเป็นการใช้
ทา่ทางให้ตรงกบัความหมายของบทร้อง  นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ  
รัตติกร  ศรีชยัชนะ และสภุาวดี  โพธิเวชกลุ  (2558 : 142)  ท าการศกึษา  เร่ือง  กระบวน
ทา่ร าในเพลงโคราช  พบวา่  รูปแบบการแสดงเพลงโคราชมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุ
สมยัและตามความต้องการของผู้ชม  การใช้ทา่ร าประกอบการแสดงมี  7  ท่า  โดยแบ่ง
ออกเป็นท่าร าหลกั 4 ท่า  ได้แก่  ท่าช้างเทียมแม่  ท่าจ๊ก  ท่าย่อง  ท่าปลาไหลพนัพวง  
ทา่ร ารับระหวา่งร้องจ านวน  3  ทา่  ได้แก่  ทา่ปักหลกั ทา่ประจญับาน  และท่าย่างสาม
ขมุ  นอกจากนีย้งัมีทา่ร าตีบทและการเคลือ่นท่ีประกอบอยูใ่นกระบวนทา่ร าเพลงโคราช   
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 สรุปได้วา่   มาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานท่ีใช้ประกอบศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลง
โคราช  อาจมีช่ือเรียกและการแบง่ประเภทของทา่ร าพืน้ฐานที่แตกต่างกนัไปตามบริบท
ของเนือ้หานัน้ๆ  เช่น  แบ่งตามจงัหวะช้าหรือเร็วของกลอนเพลง   ท่าร าตีบท  ท่าร ารับ
ขณะขบัร้อง  ทา่ร าหลกัแบบดัง้เดิม  ทา่เตรียม  หรือใช้ตามความหมายของกลอนเพลง 
สิ่งเหล่านีถ้ึงแม้จะแตกต่างกันในการเรียกช่ือและแบ่งประเภท  แต่ในทางปฏิบัติได้
ยดึถือเป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดยการน าท่าร ามาใช้จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมใน
ความหมายของกลอนเพลงและข้อก าหนดซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามความเข้าใจ
เช่นเดียวกนัมาจนถึงปัจจบุนั  ฉะนัน้แล้วมาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานส าหรับศิลปะการแสดง
พืน้บ้านเพลงโคราชตามการสื่อความหมายดงัเช่นการศึกษาในครัง้นี ้ เป็นการก าหนด
มาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานท่ีสามารถน ามาใช้ได้อย่างถกูต้อง รวมถึงเป็นการยอมรับที่เกิด
จากการปฏิบตัิสบืตอ่กนัมาจนถึงปัจจบุนั  
 
2.  กลอนเพลงท่าร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราชต่อการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช 

 ปัจจุบันเพลงโคราชมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงที่
หลากหลายเพื่อให้เกิดการปรับตวัไปกบัวิถีเศรษฐกิจ  ความเจริญทางเทคโนโลยี  เพื่อ
รักษาภมูิปัญญานีใ้ห้คงอยู่  การด าเนินงานด้านการสง่เสริมและการอนุรักษ์   จึงควร
ด าเนินควบคู่ไปพร้อมกับการพฒันาหรือการสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมต่อบริบท
ความเปลีย่นแปลงและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย  การสร้างสรรค์กลอนเพลงท่า
ร าพืน้ฐานเพลงโคราชจึงได้ด าเนินตามกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมโดยรักษา
เอกลกัษณ์ทางด้านภาษา  วิธีการขับร้อง  ข้อก าหนดที่ยึดถือปฏิบัติ  ท่าร า  รวมถึง
ความรู้จากภมูิปัญญาดัง้เดิมเพื่อใช้เป็นสื่อในการสง่เสริมและอนรัุกษ์  กลอนเพลงที่ได้
สร้างสรรค์ขึน้นี ้มีเนือ้หาถึงการอธิบายช่ือท่าร า  ลกัษณะของความหมายและการ
น าไปใช้จ านวน 6 ท่า  ได้แก่ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าลอ่  หรือ ท่าย่างสามขมุ 2) ท่าช้าง
เทียมแม ่3) ทา่ปลาไหลพนัพวง 4) ทา่จก 5) ทา่ประจญับาน และ 6)ท่าปักหลกั และใช้ 
“ทา่โอ”่   เป็นทา่เร่ิมต้นส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมท าการแสดง ดงันัน้กลอน
เพลงจึงเกิดจากการพฒันาเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของยคุสมยัและยงัคง
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รักษาเอกลกัษณ์ภมูิปัญญาเดิมให้คงอยู ่ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  หนึง่หทยั  ขอ
ผลกลาง  (2554 : O-224)  ท าการศึกษาเร่ือง  วิถีเพลงโคราช : มิติและพลวตัรของ
ความเปลีย่นแปลง  พบวา่  การด ารงอยูข่องเพลงโคราชมีทัง้มิติของความเปลี่ยนแปลง  
ได้แก่  มิติทางสนุทรียะของบทเพลง  การไหว้ครู  การแต่งกาย  ขนบของการแสดง แต่
ยงัไมม่ีมิติใดที่สญูหายเป็นเพียงการปรับรูปแบบและเนือ้หาเพื่อความอยู่รอดของเพลง
โคราช  สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมาย  รวมถึงการปรับบทบาทหน้าที่จากการเป็นสือ่เพื่อ
ความบนัเทิงและการความเป็นวฒันธรรม เพิ่มบทบาทของการเป็นสื่อเพื่อท าหน้าที่ใน
การประชาสมัพนัธ์และการให้ความรู้  สิง่เหลา่นีเ้ป็นการปรับตวัเพื่อให้เข้าสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปและเพื่อให้การสืบทอดศิลปวฒันธรรมอันเป็นเอกลกัษณ์ของจังหวดัยังคง
ด ารงอยูต่อ่ไป    
 กลอนเพลงทา่ร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราชในมิติด้านการสง่เสริมและอนรัุกษ์  
มีกระบวนการด าเนินงานแบบมีสว่นร่วมระหวา่งผู้วิจยั  ปราชญ์  ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน 
และผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการสง่เสริมและอนรัุกษ์เพลงโคราช   ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
เกิดการพฒันา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ได้ตรง
ตามความต้องการของชมุชนหรือกลุม่คนซึง่มีสว่นเก่ียวข้องในศิลปวฒันธรรมนัน้ๆ เป็น
ส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้คนในท้องถ่ินตระหนกัถึงคุณค่า  เกิดการร่วมแรงร่วมใจ  
ความสามคัคี  การสร้างความเข้าใจอนัดี  ลดช่องว่าระหว่างหน่วยงานกับตวับุคคล  
เกิดการยอมรับร่วมกัน  และก่อเกิดความส าเร็จอย่างยั่งยืน  ดงันัน้กลอนเพลงท่าร า
พืน้ฐานส าหรับเพลงโคราช จึงเป็นผลงานทัง้ด้านการอนรัุกษ์ความเป็นมาตรฐานจาก
ภูมิปัญญาดัง้เดิมควบคู่ไปกับการพฒันา  ส่งเสริมการเผยแพร่  การถ่ายทอดความรู้
ให้แก่หมอเพลงรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยรักษาภูมิปัญญาดัง้เดิมสามารถน าไปใช้
และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องต่อไปในอนาคต ทัง้นีก้ระบวนการด าเนินงานเพื่อการ
สง่เสริมและอนุรักษ์ สอดคล้องกับแนวคิดขอบเขตข่ายงานวฒันธรรมของ  กระทรวง
วฒันธรรม (2552 : 19-24) และการอนรัุกษ์เพลงพืน้บ้านของสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ (ม.ป.ป.) ที่กลา่วถึง แนวทางการด าเนินงานด้านวฒันธรรมและการอนรัุกษ์  
ประกอบด้วย  1)การส ารวจศึกษาและวิจยั 2)การอนุรักษ์  3)การฟืน้ฟูวฒันธรรม  4)
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การพัฒนาวัฒนธรรม  5)การถ่ายทอดวัฒนธรรม 6)การส่งเสริมเอตทัคคะทาง
วัฒนธรรม 7)การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  และ8)ยกย่องเชิดชู นอกจากนีย้ังมีความ
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ  เบญจพร  เจ๊กกนัทึก (2557 : ง)  ท าการศึกษาเร่ือง 
แนวทางการอนุรักษ์และฟืน้ฟูภูมิปัญญาการแสดงเพลงโคราชแบบดัง้เดิมของจงัหวดั
นครราชสมีา พบวา่  แนวทางการอนรัุกษ์และฟืน้ฟคูวรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีสว่น
เก่ียวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นครูเพลงและคณะหมอเพลงโคราช  ประชาชนในพืน้ที่  องค์กร
เอกชน  รวมถึงหนว่ยงานจากรัฐ ควรมีการสร้างทศันคติที่ถกูต้องเพื่อให้คนในท้องถ่ินได้
ตะหนกัถึงความส าคญัของภมูิปัญญาท้องถ่ินอนัมีค่าให้อยู่สืบไป และ กิติศกัดิ์  กปัโก  
(2557 : 4)  ศกึษาเร่ือง  กระบวนการสื่อสารเพื่อการอนรัุกษ์เพลงพืน้บ้าน : กรณีศึกษา
เพลงโคราชประยุกต์  พบว่า  แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลง
โคราชควรใช้ช่องทางที่หลากหลาย ชักชวนให้เยาวชนเกิดความรัก  ความรู้ในภาษา
โคราช  รวมถึงมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยต้องมีการพฒันาใน 
5 ด้าน  คือ  การเผยแพร่  การสืบทอด  บคุลากร  สถานที่แสดง  รวมทัง้การพฒันาให้
เกิดความนิยมและเห็นคณุคา่ของเพลงโคราช 
สรุปได้ว่า  การด าเนินงานด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลง
โคราช  ควรให้ความส าคญัทัง้ในแง่มมุของการศกึษา  ค้นคว้า  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริม  อนุรักษ์  และการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของยุคสมัยและ
รสนิยมของผู้ ฟังรุ่นใหม่  ทัง้นีก้ระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ควรเปิดโอกาสให้ผู้มี
สว่นเก่ียวข้องในมิติตา่ง ๆ เช่น หมอเพลงโคราช สมาคมเพลงโคราช หน่วยงานราชการ  
สถานศกึษาและชมุชนในท้องถ่ิน ได้มีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมตัง้แต่กระบวนการ
วางแผนจนกระทัง้การติดตามผล สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชมุชนได้อยา่งแท้จริง และช่วยสร้างความเข้มแข็งในการสง่เสริมและ
อนรัุกษ์โดยชมุชนได้อยา่งยืนตอ่ไปในอนาคต  
 
ข้อเสนอแนะ 
จากกระบวนการศึกษาดังกล่าว ผู้ วิจัยพบประเด็นส าคัญในการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะโดยสรุปดงันี ้
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1.  ข้อเสนอแนะด้านการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ ใช้ผลงานควรเป็นมีความรู้ความเข้าใจ

พืน้ฐานเก่ียวกบัเพลงโคราช และควรมีความเข้าใจถึงความหมายของภาษา
โคราชที่ปรากกฎในผลงานวิจยัชิน้นีเ้สยีก่อน 

  
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
   2.1 ควรมีงานวิจัยด้านการส่งเสริมให้ศิลปินเพลงโคราชมีช่องทางในการ
ถ่ายทอดเพลงโคราชมากขึน้ 
  2.2 ควรมีงานวิจัยด้านการพัฒนาสื่อ  หรือการสร้างสรรค์ผลงาน  เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนเพิ่มยิ่งขึน้ ตลอดจนการจัดท า
หลกัสตูรท้องถ่ินการบรูณาการในวิชาตา่ง ๆ เก่ียวกบัศิลปะการแสดงพืน้บ้าน
เพลงโคราช  เช่น  ภาษา  ประวตัิศาสตร์  ศิลปวฒันธรรม ดนตรี นาฏศิลป์  
เป็นต้น  ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการสง่เสริมและการอนรัุกษ์ได้อยา่งแพร่หลายยิ่งขึน้ 
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