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บทคัดยอ 
งานวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อสรางสรรค “การแสดงสรางสรรค ชุด พีชนังคัล” ในรูปแบบนาฏศิลปไทยสรางสรรค 

ท่ีแสดงใหเห็นความสาํคญัของพระราชพิธีในการสรางขวัญกําลังใจใหแกเกษตรกรไทย โดยศึกษาจากขอมูลตํารา เอกสาร การสัมภาษณ การ

สังเกตการณ เพ่ือเปนขอมูลในการสรางสรรคผลงานการแสดง โดยการปรึกษา ทานผูเชี่ยวชาญ การวิพากยการแสดง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของผลงานใหเกิดประโยชนตอการวิจัยมากย่ิงขึ้น ผลการวิจัยพบวา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนาขวัญ เปนพิธีไถ

หวานแบบฮินดู ท่ีรับมาจากอินเดีย เปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจและสิริมงคลแกเกษตรกร รวมท้ังแสดงถึงการเริ่มตนฤดูทํานา ตามคติ

ความเช่ือของสังคมกสิกรรมท่ีวาธรรมชาติไดมอบผืนดินอันอุดมสมบูรณท้ังนํ้าทา และดินฟาอากาศท่ีเหมาะสมแกการเพาะปลูก หากไดพืช

พันธุท่ีดีและเปนมงคลตอสรรพชีวิตแลว ความรมเย็นเปนสุขจะบังเกิดขึ้นแกมหาชน จะมีชาวนาจากท่ัวสารทิศเดินทางมาเปนสวนหนึ่งของ

พิธีจนเนืองแนนทุกป และทุกคนตางก็มุงหวังจะไดเมล็ดขาวมงคลซ่ึงเปนขาวพันธุดีท่ีผานการคัดพันธุมาแลว กลับไปเปนม่ิงขวัญแกผืนนา

ของตน โดยผูวิจัยไดนําการสรางขวัญกําลังใจมาเปนแนวคิดในการสรางสรรคการแสดง ชุด พีชนังคัล ใชเวลาแสดงประมาณ 9 นาที 

องคประกอบการแสดง ไดแก 1) เพลง ดนตรี เปนเพลงไทย และเพลงรวมสมัย 2) การสรางสรรคกระบวนทารําไดนําทารํามาจากนาฏศิลป

ราชสํานัก ผสมผสานทารําจากนาฏศิลปพ้ืนเมือง โดยการแสดงแบงออก เปน 4 ชวง ไดแก ชวงท่ี 1 การรอคอยของชาวนา ชวงท่ี 2 การ

ประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ชวงท่ี 3 การเก็บเมล็ดขาวมงคลเพื่อนํากลับมาเพาะปลูก 4. การแสดงความยินดีเม่ือเก็บ

ขาวมงคลได 3) เครื่องแตงกายและทรงผม พระยาแรกนาเทพีคูหาบเงิน เทพีคูหาบทอง พระโคและทหารน้ันเลียนแบบจากของจริง แสดง

ความดั้งเดิม สวนชาวนามีการสรางสรรคข้ึนใหมในรูปแบบรวมสมัย 4) ผูแสดง จํานวน 15 คนประกอบดวยผูแสดงเปนพระยาแรกนา 1 

คน เทพคูหาบเงิน 2 คน เทพีคูหาบทอง  2 คน พระโค 2 คน และชาวนา 5 คน ทหาร 3 คน 5) อุปกรณการแสดงท่ีสําคัญ ไดแก พระแสง

ปฏัก ชดุหาบเงนิหาบทอง พานรองพรอมผานุง พานรองพรอมกระทงใบตอง และงอบ 6) ฉาก จัดเปนบรรยากาศลานพระราชพิธี 

 
คําสําคัญ : การแสดงสรางสรรค, พีชนังคลั, พระราชพิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวัญ 
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Abstract 

 The objective of this research is creative the new performance is Peechanangkan, it is NEO Thai traditional 

dance. To appreciate the Royal Ploughing Ceremony and bringing propitiousness, boosting farmers’ morale. This studying 

from available materials, conducting interviews and making observations so that the information obtained can be used 

to create performances and to hold group discussions in order to examine the quality of the performance for further 

benefits.The result of the research revealed that the Royal Ploughing Ceremony, influenced by Hindu style handed 

down from India, which is held at Sanam Luang. They are aimed at bringing propitiousness to the nation’s crops, 

boosting farmers’ morale, as well as heralding the rice-growing season to begin. After the ceremony is over, the people 

who gather to witness the event will rapidly crowd onto the field and pick up the sacred rice seeds to take home and 

mix them with their rice seeds for auspiciousness or to keep as a lucky charm. 

 The researcher creative of the Peechanangkhan performance is NEO Thai traditional dance. It takes around 

9 minutes to perform, has created works by the elements of the show 1 )  Music are Thai traditional and NEO Thai 

traditional songs (Thai Music, Universal Music and Electronic Music.) . 2)  Creating Choreography, the dance is derived 

from Thai court dance And Thai Folk Dance. The performance is divided into four parts: first, is the meaning Expression 

of hope, waiting for the farmer. Second, is the Ritual of the annual Ploughing Ceremony. Third, is the scatter rice seed 

over the furrows. Fourth, is the happiness, the satisfaction of the farmer. 3) Costume and hairstyle, Phraya Raek Na or 

the Lord of Ploughing, celestial maidens have Holding a rice basket are golden baskets and silver baskets, the bulls 

and soldiers, These creative in the nature of imitation and traditional. And farmer sewing garments in modern style. 

4)  Actor, consists of 15 performance which are one Phraya Raek Na or the Lord of Ploughing, four celestial maidens 

consisting of two celestial maidens for the golden baskets and two silver baskets, two the bulls, five farmers and three 

soldiers. 5)  Equipment used in the show include are Goad, Rice basket, rice plant, Hat of the farmer. 6)  Background 

scenes 2 style are Fictional scene or Fantasy scenes, it presents a picturesque ritual atmosphere 

 

Keywords : Peechanangkan , the Royal Ploughing Ceremony 
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บทนาํ 

ความเช่ือเปนพื้นฐานท่ีทําใหเกิดการสรางวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ เพื่อเปนแบบแผนในวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยที่มนุษย

จะแสดงความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติผานภาพสะทอนทางพิธีกรรม (จันทิรา ธนสงวนวงศ, บทเรียนออนไลน

หนวยที่ 3 วัฒนธรรม) ซ่ึงปรากฏอยูในทุกสังคม สะทอนถึงความหวัง ความปรารถนา ความหวาดกลัวและความรูสึกตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

ความคดิและอารมณมนุษย  ดังน้ัน มนุษยทุกกลุมชาติพันธุ ทุกภาษาตางมีพิธีกรรมของกลุมเพื่อแสดงออกถึงความเช่ือของตนเอง 

ในสังคมเกษตรกรรมทุกสังคมมีประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ เพ่ือขอใหพืชผลน้ันอยูรอดปลอดภัย ไดผลผลิตอุดมสมบูรณเปนระยะๆ 

นับต้ังแตกอนการเพาะปลูก จนกระท้ังเก็บเก่ียวผลผลิต พิธีกรรมในแถบทวีปเอเชียจะมีคลายคลึงกัน  และแตกตางกัน ซึ่งปรากฏการณทาง

ธรรมชาติเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งในวิถีชีวิต แมความรูความชํานาญในเรื่องการผลิต  เปนเร่ืองท่ีฝกหัดได แตเร่ืองฝนฟาอากาศและศัตรูพืช 

ซ่ึงมีผลกับจํานวนผลผลิตน้ันมนุษยไมสามารถกําหนดได จึงตองหันไปพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหชวยเหลอื โดยเฉพาะในดานความมั่นคงทางจิตใจ 

จนกลายเปนวิธีประพฤติปฏิบัติถือเปนประเพณีสืบตอมา โดยเชื่อวาแบบแผนเหลาน้ีจะทําใหไดผลผลิตท่ีแนนอน รวมถึงประเทศไทยท่ีเปน

ประเทศกสิกรรม จึงตระหนักดีถึงความสําคญัของการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเพาะปลูก “ขาว” ซึ่ง

เปนรากฐานความม่ันคงของประเทศมาทุกยุคทุกสมัย การบํารุงขวัญและกําลังใจแกชาวนาผูปลูกขาวเลี้ยงผูคนท้ังประเทศจึงเปนสิ่งสําคัญ                   

การสรางขวัญและกําลังใจในเร่ืองของการปลูกขาวนี้ เปนวัฒนธรรมรวมของชนเผาชาติพันธุในแถบเอเชียตามคติความเชื่อของสังคมกสิกร

รมท่ีวา ธรรมชาติไดมอบผืนดินอันอุดมสมบูรณท้ังนํ้าทา และดินฟาอากาศท่ีเหมาะสมแกการเพาะปลูกหากไดพืชพันธุท่ีดีและเปนมงคลตอ

สรรพชีวิตแลว ความรมเย็นเปนสุขจะบังเกิดข้ึนแกมหาชน  

ประเทศไทยมีการประกอบ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เพ่ือเปนม่ิงมงคลและสรางขวัญกําลังใจแกชาวนาผู

ปลูกขาวทั้งประเทศ โดยเปนการรวมพระราชพิธี 2 พระราชพิธีเขาดวยกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลเปนพิธีสงฆ เพ่ือเปนการทําขวัญพืช

พนัธุตางๆ มีขาวเปลือก เผือก ถ่ัว งา เปนตน และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนพิธีพราหมณ แบบฮินดูท่ีรับมาจากอินเดีย มี

มาแตยุคสุโขทัยจนถึงปจจุบัน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 2516 : 395) ซึ่งเปนพระราชพิธีท่ีอยูในพระราชพิธีสิบสอง

เดือนจัดขึ้นในเดือนหกของไทย ถือเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญของกระมหากษัตริยทุกพระองคในการที่จะชวยสงเสริมสนับสนุน ให

กําลังใจ และสิริมงคลแกราษฎรผูทํานารวมทั้งผูประกอบการเกษตรทั้งหลาย แสดงถึงการเริ่มตนฤดูทํานา และเปนเคร่ืองหมายเริ่มตน

แหงฤดูกาลเพาะปลูก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2514 : 1-2) พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญถือเปนพิธีปฐมฤกษในการทํา

นาปลูกขาวของแตละป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงเสด็จมาเปนประธาน และทรงแตงตั้งพระยาแรกนาใหเปนผูนําในพิธีแทน 

ทําการเสี่ยงทายปริมาณนํ้า ดวยการเลือกผานุง การประกอบพิธีไถหวานเมล็ดขาว และพระโคทําหนาท่ีเสี่ยงทายพืชพันธุธัญญาหาร ณ 

มณฑลพิธีทองสนามหลวง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2512: 25-26) 

ซ่ึงการสรางขวัญกําลังใจใหกับเกษตรกรน้ัน สอดคลองกับความมุงหมายอันเปนมูลเหตุใหเกิดพระราชพิธีน้ีขึ้นมา พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (2516: 396-397) ไดพระราชทานพระบรมราชาธิบายไวในพระราชนิพนธ เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนวา “จดหมาย

เรื่องราวอันใดในประเทศสยามน้ี  ท่ีมีปรากฏอยูในการแรกนาน้ี ก็มีอยูเสมอเปนนิตย  ไมมีเวลาเวนวางดวยการซึ่งผูใหญในแผนดินลงมือทําเอง  

เชนน้ีก็จะใหเปนตัวอยางแกราษฎรชักนําใหมีใจหมั่นในการท่ีจะทํานา  เพราะเปนส่ิงสําคัญท่ีจะไดอาศัยเล้ียงชีวิตท่ัวหนา เปนตนเหตุของความตั้ง

ม่ันและความเจริญไพบูลยแหงพระนครท้ังปวง  แตการซึ่งมีพิธีเจือปนตาง ๆ  ไมเปนแตลงมือไถนาเปนตัวอยาง  เหมือนอยางชาวนาทั้งปวงลง

มือไถนาของตนตามปกติ  ก็ดวยความหวาดหวั่นตออันตราย  คือ น้ําฝน นํ้าทามากไปนอยไป ดวงเพลี้ยและสัตวตาง ๆ จะบังเกิดเปนเหตุ

อันตราย ไมใหไดประโยชนเต็มภาคภูมิ และมีความปรารถนาที่จะใหไดประโยชนเต็มภาคภูมิเปนกําลัง จึงตองหาทางท่ีแกไขและเสี่ยงทาย

ใหรูลวงหนา จะไดเปนที่มั่นอกมั่นใจ   โดยอาศัยคําอธิษฐานเอาความสัตย เปนท่ีตั้งบาง  ทําการซึ่งไมมีโทษนับวาเปนการสวัสดิมงคลตาม  ซึ่ง

มาในพระพุทธศาสนาบาง บูชาเซนสรวงตามท่ีมาทางไสยศาสตรบาง  ใหเปนการชวยแรงและเปนท่ีม่ันใจตามความปรารถนาของมนุษย ซ่ึงคิด

ไมมีท่ีสุด”  

เมล็ดขาวน้ีถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ อันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณและความเปนสิริมงคลแกผูท่ีมีไวในครอบครอง  ซ่ึงเกษตรกร

สวนใหญมีความเช่ือวาที่ปฏิบัติกันมาวา หากไดเมล็ดพันธขาวจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมาบูชา หรือใชผสมเปนเช้ือพันธุ 

จะทําใหไดผลผลิตในนาของตนเองน้ันอุดมสมบูรณ (ลลิตา มุงสูงเนิน, รายการขาว 9 SPEED NEWS)  
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ดังนั้น จะเห็นไดวาความมุงหมายของการสรางขวัญกําลังใจผานพระราชพิธีแรกนาขวัญ และเมล็ดขาวจากพระราชพิธีนี้สงผล

ตอราษฎรเกษตรกรท่ีปลูกขาวโดยตรง ในการชักนําใหมีความมั่นใจ สรางขวัญและกําลังใจในการทํานา แมจะเปนความจําเปนสําหรับ

บานเมืองในสมัยโบราณอยางไร ถึงปจจุบันนี้ก็คงเปนอยูอยางนั้น เพราะการเกษตร ซึ่งประชากรบริโภคขาวเปนอาหารหลักนั้น จึงเปน

ส่ิงสําคัญแกชีวิต ความเปนอยู และเศรษฐกิจของประเทศทุกยุคทุกสมัย   

จากเหตุผลขางตนนี้ ทําใหผูวิจัยนําเรื่องของการบํารุงขวัญ และจิตใจของเกษตรกร มาสรางสรรคผลงานในรูปแบบนาฏศิลป

ไทย และนํามาเปนแนวคิดในการทํางาน เพื่อสะทอนความเชื่อ ความศรัทธา ที่เกิดขึ้นในสังคมเกษตรกรรมของไทยท่ีมีตอพระราชพิธี

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญใหกับเยาวชนรุนใหมท่ีไมมีโอกาสเขารวม หรือเปนสวนหน่ึงในพระราชพิธีไดรับรูในโบราณพระราชพิธี 

นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมเอกลักษณของชาติไทย และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในวงการนาฏศิลปไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสรางสรรคการแสดง ชุด พีชนังคัล ในรูปแบบนาฏศิลปไทยสรางสรรค ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพระราชพิธีจรด

พระนังคัลแรกนาขวัญในการสรางขวัญกําลังใจใหแกเกษตรกรไทย        

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวัญน้ัน กระทําในมณฑลพิธีทองสนามหลวง และบริเวณ แปลงนาทดลอง  ณ วังสวน

จิตรลดา ผูวิจัยไดเลอืกเฉพาะกระทําในมณฑลพิธีทองสนามหลวง เพื่อใชเปนกรอบในการสรางสรรคผลงานในครั้งน้ี          

 ขอบเขตดานเวลา  

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานวิจัย กําหนดเปนเวลา 2 ป 4 เดือน เร่ิมต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2561 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Approach) และการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดย

รวบรวมขอมูลจากเอกสาร และศึกษาภาคสนาม ดวยการสัมภาษณ และการวิพากยการแสดง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. กระบวนการกอนการผลิต (Pre-Production) ไดแก รวบรวมขอมูลและสรางแนวความคิด ดังน้ี 

  1.1 ศึกษาขอมูล  เอกสาร  ตํารา  หนังสือ  บทความตาง ๆ  ภาพถาย และศึกษาวีดิทัศนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ  

1.2 เก็บรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณผูปฏิบัติหนาท่ีในงานพระราชพิธี ไดแก พระยาแรกนาเทพีคูหาบ เจาหนาท่ี

ดานขอมลูงานพระราชพิธีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเจาหนาท่ีจากสํานักพระราชวังที่เก่ียวของ 

1.3 ประมวลขอมูลท้ังหมดทําใหเกิดแรงบันดาลใจ และกําหนด Concept Them ของการแสดงในเบ้ืองตน 

 2. กระบวนการผลิตผลงาน (Production) คือ การสรางสรรคผลงานการแสดง 

  2.1 กําหนดช่ือ หัวขอการแสดง 

2.2 กําหนดขอบเขตการแสดง 

2.3 สรางสรรคเพลง ดนตร ีบันทึกเสียง พรอมปรึกษาผูเช่ียวชาญ และทําการปรบัปรุงแกไข 

  2.4 ออกแบบกระบวนทาราํ พรอมปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และทําการปรับปรุงแกไข 

2.5 ออกแบบองคประกอบการแสดง เชน  เครื่องแตงกาย อุปกรณประกอบการแสดง  
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2.6 บันทึกเสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวกระบวนทารํา และเคร่ืองแตงกาย 

  2.7 วิเคราะหผลและอภิปรายผลการศึกษา 

 3. กระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) ไดแก กระบวนการตรวจสอบความถูกตอง และกระบวนการเผยแพร ดงัน้ี 

    3.1 กระบวนการตรวจสอบความถูกตอง 

   3.1.1 จัดการวิพากยการแสดง (Focus Group Discussion)   

   3.1.2 ปรับปรุงแกไขผลงาน 

  3.2 กระบวนการเผยแพร 

 3.2.1 เผยแพรผลงานในรูปแบบวีดิทัศนการแสดง และทําแบบสอบถามวัดผลการรับรูท่ีมีตอ การแสดง ชุด 

พีชนังคัล  

   3.2.2 เผยแพรผลงานในรปูแบบบทความวิชาการ  

 

การทบทวนวรรณกรรม  

 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยตองอาศัยความรูความเขาใจจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปใชในการ

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ และการสรางสรรคการแสดง มีดงัน้ี 

1. พื้นฐานความคิดและอิทธิพลพื้นฐานในการสรางสรรค  

1.1 ความเช่ือ ประเพณีและวัฒนธรรม 

1.2 การสรางขวัญกําลังใจ และการปลุกใจ 

1.3 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

2. การสรางสรรคการแสดงนาฏศิลป  

 2.1 การสรางสรรคนาฏศิลป 

2.2 หลักในการจัดการแสดง 

2.3 องคประกอบการแสดง 

 2.4 แนวคิดการประดิษฐทาราํ 

 2.5 ข้ันตอนการออกแบบการแสดง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. กระบวนการกอนการผลิต (Pre-Production) 

1.1 วิเคราะหขอมูลรวบรวมขอมูลตํารา เอกสารทางวิชาการ โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) พรอม

ภาพ และตารางประกอบ 

1.2 วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยมีแบบสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อสัมภาษณขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล 

และบุคคลท่ีเก่ียวของกับการแสดงสรางสรรค ชุด พีชนังคัล ขอคําถามท่ีตรงกับจุดมุงหมายของการสัมภาษณเปนคาํถามปลายเปด (Open 

Ended Question)  

2. กระบวนการผลิตช้ินงาน (Production) 

2.1 วิเคราะหขอมูลการปฏิบัติทาราํ โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) พรอมภาพประกอบ 

2.2. วิเคราะหขอมูลการศึกษาเชิงลึกดวยการวิพากษการแสดง (Focus Group Discussion) ขอมูลท่ีไดมีลักษณะเปน

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะในลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบเอกสาร

นําเสนองาน ภาพ และวีดิทัศนการแสดง  
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3. กระบวนการหลังการผลิต (Post Production) 

3.1 วิเคราะหผลการแสดงในรูปแบบวีดิทัศน ขอมูลท่ีไดมีลักษณะขอความใหเลือกตอบ และขอความคิดเห็นของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 32 คน ท่ีไดรับชมการแสดง ดวย

แบบสอบถาม Pre-Test และ Post-Test ของนักเรียน และสรุปผลการทําแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive 

Analysis) พรอมตาราง และกราฟประกอบ 

 

ผลการวิจัย 

 1. แรงบันดาลใจ  ผูสรางสรรคตองการสะทอนพิธีกรรม ความเช่ือ ความศรัทธา โดยนําผลผลิตท่ีไดจากพระราชพิธีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ คือ ขวัญกําลังใจ และเมล็ดขาวเปลือกท่ีชาวนาและเกษตรกรท่ัวประเทศตางรอคอยเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน

ครั้งน้ีปรากฏในรูปแบบนาฏศิลปไทยสรางสรรคที่เขาใจงาย และมีความกระชับเหมาะกับยุคสมัยในปจจุบัน 

2. ขั้นตอนการแสดง การแสดงแบงออกเปน 4 ชวง ดังน้ี ชวงท่ี 1 การรอคอยของชาวนา ชวงท่ี 2 การประกอบ พระราชพิธีจรด

พระนังคัลแรกนาขวัญ ชวงท่ี 3 การเก็บเมล็ดขาวมงคลเพ่ือนํากลับมาเพาะปลูก 4. การแสดงความยินดี เม่ือเก็บเมล็ดขาวมงคลได 

3. การประพันธ เพลง ดนตรี เปนการผสมผสานระหวางดนตรีไทย ดนตรีรวมสมัย โดยนําเพลงไทยท่ีมีอยูแลวมารอยเรียงเขา

ดวยกัน และการสรางสรรคเพลงข้ึนมาใหม ดังน้ี 1. เพลงไทย เปนเพลงประกอบการแสดงชวงท่ี 1 บรรเลง ดวยขลุยเพียงออ การแสดงชวง

ท่ี 2 บรรเลงดวยวงปพาทยไมแข็งประกอบเครื่องประโคม (แตร สังข ฆองชัย กลองมโหรทึก) และ 2. เพลงรวมสมัย เปนเพลงประกอบการ

แสดงชวงท่ี 2 ชวงท่ี 3 และชวงท่ี 4 บรรเลงดวยดนตรีไทย เชน อังกะลุง ฆองหุย เครื่องประกอบจังหวะ ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหมง ผสมดนตรี

สากล เชน ไวโอลิน กลองทิมปานี ระนาดฝร่ัง  เสียงสังเคราะห เชน การทําดนตรีเลียนแบบเสียงเคร่ืองดนตรีไทย ไดแก ฆองวง ระนาดเอก 

และเสียงซาวดเอฟเฟค ไดแก เสียงนกรอง เสียงลม เสียงคล่ืน 

4. การประดิษฐกระบวนทารํา คิดประดิษฐทารําในรูปแบบนาฏศิลปไทยสรางสรรค คือ การผสมผสานนาฏศิลป ไทยราชสํานัก 

ไดแก ทาระบํา ทาละคร เขากับลีลาทารํานาฏศิลปพื้นเมือง 

5. การออกแบบการเคล่ือนไหวและการใชพื้นท่ีในการแสดง มีการแบงพ้ืนท่ีออกเปน 8 สวน โดยการแสดงชวงท่ี 1 ใชพื้นท่ีท้ัง 

8 สวน สีฟาและสีนํ้าตาล การแสดงชวงท่ี 2 แบงพื้นท่ีการแสดงในสวนท่ี 1 และ 5 พื้นท่ีสีฟา สมมุตใิหเปนโรงพิธีพราหมณเพ่ือทําการแสดง

การเส่ียงทายผานุงและการแตงตัว และพ้ืนท่ีสวนท่ี 2 3 4 6 7 8 พ้ืนท่ีสีนํ้าตาลสมมุติใหเปนลานพระราชพิธีประกอบการไถ หวานเมล็ด

ขาว และการเส่ียงทายของพระโค ท้ังยังใชเปนพื้นท่ีสาํหรับการแสดงของชวงท่ี 3  และ 4 ดวยเชนกัน 

 

 

พื้นท่ีสวนท่ี 1 

 

 

พ้ืนที่สวนที่ 2 พื้นท่ีสวนท่ี 3 พื้นท่ีสวนท่ี 4 

 
พื้นท่ีสวนท่ี 5 

 
 

 
พ้ืนที่สวนที่ 6 

 
พื้นท่ีสวนท่ี 7 

 
พื้นท่ีสวนท่ี 8 

ภาพ การแบงพ้ืนที่บนเวทีสําหรับทําการแสดง 

 

 6. ผูแสดง ประกอบดวยผูแสดงเปนพระยาแรกนา 1 คน เทพคูหาบทอง 2 คน เทพีคูหาบเงิน 2 คน พระโค 2 คน และชาวนา 5 

คน ทหาร 3 คน ซึ่งไดคดัเลือกผูแสดงชาย-หญิงท่ีมีพ้ืนฐานการแสดงทางนาฏศิลปไทย  
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7. การออกแบบเคร่ืองแตงกายและทรงผม ในสวนพระยาแรกนา เทพีคูหาบเงินทอง พระโค และทหารมีการสรางสรรคใน

ลักษณะเลียนแบบจากของจรงิ แสดงความดั้งเดิม สวนเครื่องแตงกายชาวนา เปนการสรางสรรคข้ึนใหมในรูปแบบท่ีทันสมัย 

8. อุปกรณการแสดง ไดแก พระแสงปฏัก ชุดหาบเงินหาบทอง พานรองพรอมผานุง พานรองพรอมกระทงใบตอง และงอบ  

9. ฉาก จัดการแสดงเปน 2 แบบ ไดแก 1) ฉากสมมุติ แสดงบนเวทีดานหลังใชเปนผามานสีดํา สีแดง หรือสีตาง ๆ 2) ฉากแบบ

จินตนาการ กําหนดวาบริเวณท่ีใชทําการแสดงในขณะน้ัน มีการติดตั้งฉากท่ีวาดและลงสีเปนท่ีลานพระราชพิธี  

  

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พบวา เปนพิธีพราหมณ แบบฮินดูท่ีรับมาจากอินเดียท่ีปรากฏหลักฐานมา

ต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย โดยพระราชพิธีเปนการเสี่ยงทายวาปน้ีน้ําจะมากหรือนอย โดยพระยาแรกนาเลอืกผานุงเส่ียงทาย สวนการเสี่ยงทาย

วา พืชพันธุธัญญาหารจะบริบูรณดีหรือไมน้ันจะเปนหนาท่ีของพระโค จากของเลี้ยงเสี่ยงทาย เจ็ดสิ่ง ท่ีใหพระโคเลือกกิน โดยพระราชพิธี

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนพระราชประเพณีสําคัญ ท่ีทําใหเกิดขวัญกําลังใจ เสริมสิริมงคลแกราษฎรผูทํานาและประกอบการเกษตร

ท้ังหลาย ผานเมล็ดพันธุขาวท่ีใชในพระราชพิธี ราษฎรและเกษตรกรจากท่ัวประเทศตางรอคอยการเก็บเมล็ดพันธุขาวไปบูชา เพ่ือความเปน

สิริมงคลแกชีวิตและอาชีพของตนเอง หรือนําไปผสมกับเมล็ดพันธุขาวเพื่อหวานในแปลงนา นอกจากน้ันพระราชพิธีน้ียังแสดงถึงการเร่ิมตน

ฤดูทํานา และเปนเครื่องหมายเริ่มตน  แหงฤดูกาล โดยผูวิจัยไดนํามาเปนแนวคิดในการสรางสรรคการแสดง ผานรูปแบบนาฏศิลปไทย

สรางสรรคท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาในวิถีชีวิต การสรางขวัญและกําลังใจใหผูคนในสังคมเกษตรกรรมไทย โดยการ

ผสมผสานนาฏศิลปไทยราชสํานักกับนาฏศิลปพ้ืนเมือง ทําใหส่ือสารกับผูชมไดเขาใจงายขึ้น เพลง ดนตรีท่ีมีการผสมผสานระหวางเครื่อง

ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีสังเคราะหใหไพเราะ ความสนุกสนาน เขาถึงงาย ไมเบ่ือหนาย อีกท้ังเคร่ืองแตงกายของชาวนาที่ประยุกตให

เขากับยุคสมัย มีความคลองตัวในการแสดง โดยการแสดงแบงออกเปน 4 ชวง ดังนี้ ชวงท่ี 1 การรอคอยของชาวนา ชวงท่ี 2     การประกอบ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ชวงท่ี 3 การเก็บเมล็ดขาวมงคลเพื่อนํากลับมาเพาะปลูก 4. การแสดงความยินดีเม่ือเก็บเมล็ดขาว

มงคลได 3. เคร่ืองแตงกาย และทรงผม พระยาแรกนา เทพีคูหาบเงินทอง พระโค และทหารน้ันเลียนแบบจากของจริง แสดงความดั้งเดิม 

สวนชาวนาสรางสรรคข้ึนใหมภายใตรูปแบบนาฏศิลปไทยสรางสรรค 4. ผูแสดง ประกอบดวยผูแสดง เปนพระยาแรกนา 1 คน เทพีคูหาบ

เงิน 2 คน เทพีคูหาบทอง 2 คน พระโค 2 คน และชาวนา 5 คน ทหาร 3 คน 5. อุปกรณการแสดงท่ีสําคัญ ไดแก พระแสงปฏัก ชุดหาบ

เงิน หาบทอง พานรองพรอมผานุง พานรองพรอมกระทงใบตอง และงอบ 6. ฉาก จัดการแสดงเปน 2 แบบ ไดแก 1) ฉากสมมุติ แสดงบนเวที

ท่ีมีผามานเปนสีดํา สีแดงหรือสีตาง ๆ 2) ฉากแบบจินตนาการ โดยกําหนดวาบริเวณท่ีใชทําการแสดงในขณะนั้น มีการติดต้ังฉากท่ีวาดและ

ลงสีเปนลานพระราชพิธี  
 

ขอเสนอแนะ 

การนําผลงานไปใช ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรเพ่ิมเติมบทบาทตัวละครของทหารและพราหมณเพิ่มเขาไปในการแสดงชวงท่ี 2 การ

แสดงท่ีส่ือถึงพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความสวยงามและความสมจริงของริ้วขบวน และบทบาทของชาวนาผูท่ีเฝาคอย

พระราชพิธี อาจเพ่ิมเกษตรกรอาชีพอื่น ๆ เชน ชาวสวน หรอืประชาชนท่ัวไปเขามา ทําใหการแสดง เปนบรรยากาศการรอคอยและเขารวม

พระราชพิธีจรดพระนังคลัแรนาขวัญของประชาชนชาวไทย เพ่ือส่ือถึงการสรางขวัญกําลังใจใหกับอาชีพเกษตรกรไดชัดเจนย่ิงขึ้น  
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