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บทคัดยอ 
 บทความเรื่อง การสรางงานนาฏศิลปอีสานในงานศิลปนิพนธ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา กระบวนการสรางสรรคผลงานศลิปนิพนธ
ในรูปแบบนาฏศิลปอีสาน ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศลิปไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
บทความฉบับน้ีทําการศึกษาดวยวิธีคนควาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการสัมภาษณผู ท่ีมีสวนเก่ียวของและการ
สังเกตการณ โดยศึกษาและอธิบายถึงผลงานศิลปนิพนธ ในรูปแบบนาฏศิลปอีสานของนักศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 3 ชุดการ
แสดง ไดแก การแสดงชุดออนซอนออนฝรั่ง การแสดงชุดฮีตฮอยเทียน และการแสดงชุดโหยะยอนนอมนบครู ผลการศึกษาพบวา 
กระบวนการสรางงานนาฏศิลปอีสานของนักศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีการกําหนดข้ันตอนและแนวทางไวอยางชัดเจน ประกอบดวย 5 
ข้ันตอนหลัก ไดแก 1) กําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 2) ออกแบบองคประกอบการแสดง 3) สรางสรรคผลงาน 4) นําเสนอ
การแสดงและปรับแกไข 5) นําเสนอตอสาธารณะ จากกระบวนการและขั้นตอนในการสรางงานนาฏศิลปอีสานในงานศิลปนิพนธท้ัง 3 ชุด 
สะทอนใหเห็นแนวคิดประเพณีประดิษฐ คือ ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ไดแก ข้ันตอนการกําหนดแนวคดิ รูปแบบและวิธีการนําเสนอ และขั้นตอน
การออกแบบองคประกอบการแสดง โดยวิธีการนําแนวคิดประเพณีประดิษฐมาประยุกตใช คือ การเลือกสรรหรือกําหนดแนวคิด รปูแบบ
และวิธีการนําเสนอจากหัวขอหรือประเด็นที่มาจากวัฒนธรรมและประเพณีอีสานดั้งเดิม แลวนําแนวคิดน้ันมาออกแบบองคประกอบการ
แสดงใหมโดยผนวกคานิยมใหม วัตถุดิบทางวัฒนธรรมใหมท่ีเปนผลผลิตจากสังคมปจจุบันใหสอดคลองกับแนวคิดตามประเพณีอีสาน
ด้ังเดิมเพ่ือใหการแสดงน้ันสะทอนถึงความคดิสรางสรรคและปฏิสัมพันธระหวางงานนาฏกรรมพ้ืนบานกับพลวัตทางสังคม    
 
คําสําคัญ: ประเพณีประดิษฐ, นาฏศลิปอีสาน, อีสานรวมสมัย 
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Abstract 
 This article has studied the creative of Isan folk dance of dance project by senior students of Performing Art 
Department (Thai Dance), Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. The research 
methodologies are based on data collection, interview and observing by having 3 selected Isan folk dances; Orn-sorn 
Orn-farang, Heet-Hoi-Taeian and Ho-yawn-nom-nop-kru as the research samples. The result shows that the process 
of creative of Isan folk dance by senior students consists of 5 steps; 1) Concept, style and presentation 2) Dance 
elements design 3) Dance inventing 4) Presentation and correction and 5) Performing on public stage. These steps 
reflect the concept of invented tradition particular the first and second steps. The invention of tradition has been 
shown through the applying of cultural materials such as tradition and culture of Isan area as a theme or the concept 
of the dance. Then invents the new dance elements by hybridizing the old and new dance elements together. The 
creative Isan folk dance represents the interaction between folk dance and the dynamic of society.  
 
Keywords: Invented tradition, The Contemporary Isan Folk Dance  
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บทนาํ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหลักสูตรระดับ

ปริญญาบัณฑิต 4 ป มุงผลิตบัณฑิตให มีทักษะ ความรู ความสามารถ ประสบการณในเชิงบูรณาการระหวางศิลปะการแสดงของไทยและ
สากล ตลอดจน มีคุณธรรม จรยิธรรม และ ความรบัผดิชอบตอวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพดานศิลปะการแสดง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา ทางหลักสูตรฯ กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาศิลปนิพนธเพื่อสอบประมวลความรูท้ัง
ทางดานทักษะ และทฤษฎีไดแก ความสามารถเชิงศิลปน ในฐานะนักแสดง และนักสรางสรรค ในภาคเรียน สุดทายของการเรียน 

(คณะกรรมการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศลิปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตรrมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549) 
 การสรางสรรคผลงงานศิลปนิพนธ เพ่ือการสอบประมวลความรูในฐานะนักสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดง มีวิธีการคือ ให
นักศกึษาสรางสรรคผลงงานนาฏกรรมตามหัวขอหรือแนวคิดท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชา และตองนําเสนอผลงานการ
แสดงตอสาธารณะชน โดยผานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อพิจารณาคุณภาพของผลงาน การสรางสรรคผลงานดังกลาว
นักศึกษาจะทํางานเปนคู โดยมีอารยท่ีปรึกษาชุดการแสดงคอยกํากับดูแลและใหคําแนะนําตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน ในปการศึกษา 
2559 มีผลงานศิลปนิพนธท่ีนําเสนอในรูปแบบนาฏศิลปอีสานหลายชุดการแสดง แตมี 3 ชุดการแสดงท่ีไดรับคะแนนประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสูง เปนลําดับท่ี 2,3 และ 4 จากผลงานศิลปนิพนธจํานวนท้ังส้ิน 18 ชุดการแสดง ไดแกชุด การแสดงชุดออนซอน
ออนฝรั่ง การแสดงชุดฮีตฮอยเทียน และการแสดงชุดโหยะยอนนอมนบครู ซึ่งแนวคิดและวิธีการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปอีสานของท้ัง 3 
ชุดการแสดงมีความนาสนใจและมีลักษณะท่ีแตกตางจากการแสดงนาฏศิลปอีสานท่ัวไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในรูปแบบนาฏศิลปอีสาน 
2. เพื่ออธิบายแนวคิดประเพณีประดิษฐจากการสรางสรรคงานนาฏศิลปอีสาน  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิจัยเชิงคณุภาพเปนเครื่องมือในการศึกษาซ่ึงใชกระบวนการดังตอไปน้ี 
 1. การศึกษาและรวบรวมเอกสาร ขอมูลท่ีนํามาใชประกอบในการศึกษาและเรียบเรียงบทความฉบับนี  ผูเขียนไดรวบรวมจาก
แหลงขอมูลเอกสารและแหลงขอมูลท้ังจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งการศึกษาคนควาเอกสารเหลาน้ีเปนการศึกษาเพื่อนํา
ขอมูลไปใชทางตรง และทางออม  
 2. การลงภาคสนาม ผูเขียนไดทําการสัมภาษณผูสรางสรรคผลงาน นักแสดงและสังเกตการณการแสดง เพ่ือใหไดขอมูลในเชิง
ประจักษณท่ีมีความถูกตองเท่ียงตรงท่ีสุด 

 3. การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ี มีวิธีการดังตอไปน้ี ขั้นท่ี 1 จําแนกและตรวจสอบขอมูลอยางละเอียดเพ่ือให
ไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน ข้ันที่ 2 การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการศึกษา ข้ันที่ 3 ใหเจาของผลงานสรางสรรคไดตรวจสอบ
ความถูกตองขององคความรู ท่ีผูเขียนไดสังเคราะหไว 
 

ผลการวิจัย 
 กระบวนการสรางงานนาฏศิลปอีสานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทย ช้ันปท่ี 4 ท้ัง 3 ชุดการแสดง เปน
กระบวนการท่ีมีการวางข้ันตอนและแนวทางไวอยางชัดเจน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก อธิบายไดดังตอไปนี้ 
 1) กําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอ  
 การกําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอ เปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญสําหรับผูสรางสรรคผลงาน เน่ืองจากขั้นตอนน้ีเปน
ข้ันตอนแรกและเปนเข็มทิศท่ีจะเปนตัวกําหนดแนวทางและรูปแบบการแสดงตลอดท้ังหมด โดยมากการกําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการ
นําเสนอของนักศึกษา เริ่มจากการคนควาเอกสาร ตํารา หนังสือ เพื่อหาแนวทางและสรางแรงบันดาลในการสรางสรรคผลงาน ซ่ึงการ
กําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอของการแสดงนาฏศิลปอีสานรวมสมัยทั้ง 3 ชุดการแสดง ไดแก การแสดงชุดออนซอนออนฝรั่ง 
การแสดงชุดฮีตฮอยเทียน และการแสดงชุดโหยะยอนนอมนบครู มีวิธีการคัดเลือกและกําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอโดยเริ่ม
จากการใชเทคนิค “มองยอน” กลาวคือ การกลับมาคนหาองคความรูท่ีมีในตัวเอง ไมใชเพียงแตการมองยอนไปสูองคความรูในตัวท่ีมีจาก
การเพาะบมผานกระบวนการเรียนในสายศิลปะการแสดง หากแตเปนการมองยอนกลับไปถึงภูมิรูแหงชีวิตในการเกิดเปนชาวอีสานท่ีได
เพาะบมมาตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบัน  
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 ผลงานศิลปนิพนธท้ัง 3 ชุดนี้ นําแนวคดิการแสดงมาจากประเพณีและจากลักษณะศิลปะการแสดงของทองถ่ิน การแสดงชุดโหยะ
ยอนนอมนบครู เปนการแสดงท่ีนําเอาศิลปะการแสดงท่ีเปนเอกลักษณประจําถิ่นอีสาน ไดแก การแสดงหมอลํากกขาขาว มาเปนแนวคิดใน
การพัฒนาและสรางสรรคผลงงานการแสดง (แกนศักดิ์ แกนคําและรัฐศาสตร มลาศาสตร, 2560)สวนการแสดงอีก 2 ชุด นําแนวคิดการ
แสดงมาจากประเพณีประจําทองถิ่น ไดแก การแสดงชุดฮีตฮอยเทียน เปนการนําเสนอแนวคิดของประเพณีแหเทียนและการทําเทียนเพื่อ
เปนพุทธบูชา ในงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี (วราภรณ กําพุฒ และธณัฐหทัย โลกาพิพัฒน, 2560) สวนการ
แสดงชุดออนซอนออนฝรั่ง (ปณฑรีย แกวสุขและวสันต ส้ินเคราะห, 2560) เปนการนําเสนอแนวคิดของประเพณีบุญบ้ังไฟ ของหมูบาน
จาน จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งแมวาทั้ง 3 ชุดการแสดงจะมีแนวคิดการแสดงท่ีแตกตางกัน แตก็มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการนําเสนอท่ี
เหมือนกัน คือ การนําเสนอทารําจากทารํานาฏศิลปพ้ืนบานอีสาน ผสมผสานกับทารําตามแบบนาฏศิลปไทย และการเคล่ือนไหวรางกาย
แบบสมัยใหม  
 2) ออกแบบองคประกอบการแสดง  
 การออกแบบองคประกอบการแสดงในงานศิลปนิพนธน้ี ประกอบไปดวย การออกแบบเพลงหรือดนตรี การออกแบบทารําและ
การใชพื้นท่ี ออกแบบเคร่ืองแตงกาย โดยวิธีการออกแบบองคประกอบการแสดงของท้ัง 3 ชุดการแสดง จะเปนไปตามแนวคิดและแนวทาง
ท่ีไดวางไวต้ังแตขั้นตอนแรกของการทํางาน ผูสรางสรรคผลงานท้ัง 3 ชุด ใหนิยามของ คําวา “รวมสมัย”ไววา เปนสิ่งท่ีอยูกับปจจุบัน เปน
สมยันิยม และสามารถสื่อสารกับวัยรุน หรอืเปนท่ีช่ืนชอบของวัยรุน (สัมภาษณ วราภรณ กําพุฒ, ธณัฐหทัย โลกาพิพัฒน แกนศักดิ์ แกนคํา
, รัฐศาสตร มลาศาสตร,ปณฑรีย แกวสุข และวสันต สิ้นเคราะห, 2561) ดังน้ันการออกแบบองคประกอบการแสดงท้ังหมด จึงมีลักษณะ
ผสมผสาน โดยหยิบเอาแกนหลักของการแสดงอีสานมาเปนตัวต้ังแลวนําองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสะทอนความเปนวัฒนธรรมสมัยใหมเขามา
ผสมผสาน เชน การออกแบบเพลงหรือดนตรีประกอบการแสดงจะนําเอาทํานองเพลงอีสานแบบดั้งเดิมมาใสเสียงดนตรี หรือทาํนองดนตรี
แบบตะวันตกเขาไปผสมผสาน หรือเรียบเรียงเพลงขึ้นใหม เพ่ือใหเพลงมีความทันสมัย จูงใจผูชมการแสดง แตยังคงสะทอนกลิ่นอายของ
ความเปนอีสานใหปรากฏอยูในบรรยากาศของการแสดงท่ีมีกลุมผูชมท่ีหลากหลายไมใชแคผูชมท่ีมีภูมิหลังเปนชาวอีสาน แมวาหลักคิดนี้ดู
เหมือนวาจะยอนแยงกับคําใหสัมภาษณ ของบรูซ แกสตัน ในประเด็นการปรับปรนทางวัฒนธรรม ท่ีกลาววา “การประยุกตหรือการ
ผสมผสานทางดนตรีท่ีลมเหลวหรือที่อาจารยเรียกวา “...มีปมดอย...” คือการพยายามใหดนตรีออกมาอินเทรน ออกมาจูงใจคนออกมา
ถูกใจตามกระแสวัตถุนิยม...เราตองยึดหลักใน In truth มากกวา In trend” (อางถึงใน สุภาวดี พรอมพงษา, 2554) แตอยางไรก็ตามวิธีคิด
และวิธีการออกแบบองคประกอบการแสดงดังกลาวก็นับวาเปนแนวทางของ “การปรับปรนทางวัฒนธรรม” ท่ีสะทอนการปรับการผอน
ปรนวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมของสองวัฒนธรรมใหสามารถอยูรวมกันอยางสมดุลโดยไมขัดแยงกัน (สารเฝาระวังทาง
วัฒนธรรม, 2554) ดังน้ันการนําวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบานของภาคอีสานท่ีมีอัตลักษณทางการแสดงเฉพาะถ่ินมากๆ มานําเสนอบนพื้นท่ี
ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงอยางในกรุงเทพมหานคร หรือบนพื้นท่ีท่ีผูคนสามารถกําหนดและเลือกเสพศิลปะตามแบบรสนิยมคน
เมืองท่ีอยูภายใตกรอบของ “สังคมสมัยใหม” วิธีการออกแบบองคประกอบการแสดงในแนวทางน้ีจึงดูเหมือนจะเปนวิธีท่ีนาสนใจและ
สามารถผลิตงานรวมสมัยท่ีตอบรับกระแสสังคมไดเปนอยางดี 
 3) สรางสรรคผลงาน 
 เมื่อการออกแบบองคประกอบการแสดงเสร็จสิ้นแลว ผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธจะทําหนาท่ีในหลายบทบาท เปนท้ังผูลงมือ
ปฏิบัติงาน เปนผูกํากับและฝกซอมการแสดง และในบางครั้งเปนผูแสดงดวยตนเอง สําหรับผลงานนาฏศิลปอีสานรวมสมัยท้ัง 3 ชุดการ
แสดงน้ี ผูสรางสรรคทําหนาท่ีครบทุกบทบาทดังกลาวขางตน บทบาทของผูลงมือปฏิบัติงาน จะเกิดข้ึนในทุกชวงของการสรางสรรคผลงาน 
ท้ังน้ีเร่ิมตนตั้งแตการเลือกซ้ือวัสดุ อุปกรณสําหรับการทําเคร่ืองแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง ซึ่งการเลือกซ้ือหรือเลือกหาวัสดุ
ตาง ๆ เหลาน้ี บางครั้งผูสรางสรคคผลงานตองพบกับปญหาและอุปสรรคท่ีอยูเหนือการควบคุมของตน เชน วัสดท่ีุมีในทองตลาด มีจํานวน
ไมพอหรือไมครบตามจํานวนท่ีตองการ เปนตน แมวาผลงงานสรางสรรคจะมีรูปแบบนาฏศิลปอีสานรวมสมัย แตการสรางสรรครวมไปถึง
ข้ันตอนการคัดเลือกวัสดุท่ีจะนํามาใชผลิตเครื่องแตงกาย หรอืเครื่องประดับ ก็ยังคงมีอางอิงจากรูปแบบเครื่องแตงกายอยางนาฏศิลปอีสาน
แบบดั้งเดิม (สัมภาษณ วราภรณ กําพุฒ, ธณัฐหทัย โลกาพิพัฒน แกนศกัดิ์ แกนคํา, รัฐศาสตร มลาศาสตร,ปณฑรีย แกวสุข และวสันต สิ้น
เคราะห, 2561) โดย ผูสรางสรรคการแสดงท้ัง 3 ชุดการแสดง จะออกภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูล สัมภาษณ และเลือกหาวัสดุอุปกรณเพื่อ
นํามาตัดเย็บเคร่ืองแตงกายจากสถานท่ีจริง โดยมีการเดินทางไปลงพื้นท่ีอยางนอย 2-3 ครั้ง และวัสดุท่ีไดนํากลับมาโดยมากมักจะเปนผา
พื้นเมือง ซึ่งเปนเอกลักษณของทองถ่ินท่ีนํามาใชสรางสรรคเคร่ืองแตงกาย 
 การสรางสรรคกระบวนทาและลีลาการแสดงก็เปนอีกกระบวนการท่ีนาสนใจ จากการสัมภาณและสังเกตการณการแสดง ท้ัง 3 
ชุด ผูเขียนพบวา ลักษณะการสรางสรรคกระบวนทาและลีลา มีหลักคิดคลายกับการสรางสรรคดนตรี คือ สรางสรรคทาโดยการผสมผสาน
ทารําอีสาน หรือวิธีการรําอยางอีสานใหเขากับทารําตามแบบฉบับนาฏศิลปไทย รวมไปถึงการผสมทาเตนแบบตะวันตกเขาไวในกระบวน
ทาทางและลีลาการแสดง ลักษณะกระบวนทาและลีลาท่ีปรากฏเดนชัด ในการแสดงท้ัง 3 ชุด คือ การยํ่าเทาโดยเขยงเทาขึ้นในจังหวะท่ีเร็ว 



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   50 

การทรงตัวโดยถายนํ้าหนักไปขางใดขางหน่ึง (Off Balance) การสายสะโพก การใชทาทางท่ีเกิดจาการดนสดของนักแสดง นอกจากน้ีการ
สรางสรรคทาและลีลาในนาฏศิลปอีสานรวมสมัยดังกลาว ยังมีปรากฏการใชมือในการแสดงเปนแบบนาฏศิลปไทยจารีต คือ การใชมือใน
ลักษณะมือจีบ มือวง เปนตน    
 บทบาทท่ี 2 คือบทบาทของผูกํากับและฝกซอมการแสดง ในข้ันตอนการสรางสรรคนั้น ผูสรางสรรคจะทําหนาท่ีเปนผูกํากับการ
ทําเพลงและการกํากับลีลาการแสดง การกํากับการทําเพลง จะเปนข้ันตอนการทํางานรวมกันระหวางผูสรางสรรคผลงงานกับนักดนตรี ผู
สรางสรรคผลงงานจะวางแนวทางดนตรีท่ีตนออกแบบไว แลวนําเอาแนวทางรวมไปถึงลําดับการเรียบเรียงเพลง ไปพูดคุยกับนักดนตรีหรือ
ผูท่ีรับจางทําเพลง เพ่ือลงมือทําเพลง ผูสรางสรรคก็จะกํากับดูแลความถูกตองเพ่ือใหไดเพลงตามท่ีตองการ ในการกํากับลีลาเมื่อออกแบบ
ทารําเรียบรอยแลวในขั้นตอนขางตน ผูสรางสรรคผลงานจะนํากระบวนทาท่ีไดออกแบบไวมาถายทอดใหกับนักแสดงในชุดของตน ทําการ
ฝกซอมและกํากับใหทาทางหรือลีลาของนักแสดงในกลุมมีความพรอมเพรียงและงดงามตามมาตรฐานเดียวกัน  
 4) นําเสนอการแสดงและปรับแกไข  
 เน่ืองจากการสรางสรรคผลงานดังกลาว เปนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต ดังน้ันขั้นตอนการนําเสนอการแสดงและการปรับแกไข จึงเปนขั้นตอนและกระบวนการหน่ึงท่ีสําคัญ ซึ่งข้ันตอนน้ีจะเปน
ข้ันตอนท่ีผูสรางสรรคผลงานจะทํางานรวมกันกับท่ีปรึกษาชุดการแสดง ลักษณะและวิธีการทํางานกับท่ีปรึกษาของแตละชุดการแสดงจะมี
ความแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับลักษณะและธรรมชาติของอาจารยแตละทาน หลังจากท่ีผานการปรับแกไขจากอาจารยท่ีปรึกษาชุดการแสดง 
ก็จะเขาสูการนําเสนอผลงานสูคณะกรรมการภายในสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทวนสอบคุณภาพ ความเหมาะสม ความสวยงาม ของ
ชุดการแสดง รวมไปถึงเพ่ือเปนการรายงานความกาวหนาในการสรางสรรคผลงานการแสดงจากนักศึกษา 
 5) นําเสนอตอสาธารณะ 
 เมื่อกระบวนการออกแบบและสรางสรรคเสร็จสิ้นลง นักศกึษาจะตองนําผลงานของตนออกแสดงหรือนําเสนอตอสาธารณะ โดยมี
คณะกรรมและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนผูใหคะแนนหรือประเมินผลการแสดง ทั้งน้ีคณะกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิจะเปนกลุม ครู 
อาจารย ศิลปน จํานวน 5 ทาน จากองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ที่มีความเก่ียวของและมีความเชี่ยวชาญทางดานศิลปะการแสดง โดยจะ
คัดเลือกจากบุคคลท่ีเชี่ยวชาญทางดานศิลปะการแสดงแตใหมีความหลากลายรูปแบบ เชน ศิลปนดานนฏศิลปไทย อาจารยทางดาน
นาฏศิลปรวมสมัยและนาฏศิลปตะวันตก เปนตน โดยการคัดลือกคณะกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีจะดําเนินการโดยสาขาวิชาฯ การ
นําเสนอผลงงานตอสาธารณะชนจะดําเนินการเพียง 1 ครั้ง โดยจะตองนําเสนอผลงานเต็มรูปแบบ  
  
สรุปและอภิปรายผล 
 กระบวนการและขั้นตอนในการสรางงานนาฏศิลปอีสานในงานศิลปนิพนธท้ัง 3 ชุด ไดแก การแสดงชุดออนซอนออนฝรั่ง การ
แสดงชุดฮีตฮอยเทียน และการแสดงชุดโหยะยอนนอมนบครู สะทอนใหเห็นแนวคิดท่ีผูสรางสรรคผลงานตองการนําเสนอประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณประจําทองถิ่นและมีมาแตโบราณด้ังเดิมใหกับผูชมท่ีอยูในยุคปจจุบันและเปนกลุมผูคนท่ีมีปฏิสัมพันธทางสังคม
กับชุมชนเมืองมากกวาชุมชนภูมิภาค ไดรับรูและเขาใจความงดงามและคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีเหลานั้น ซึ่งกระบวนการและข้ันตอน
ตาง ๆ ท่ีผูสรางงานไดรังสรรคขึ้นน้ันถูกกําหนดใหอยูภายใตกรอบแนวคิดของ“ความรวมสมัย” ท่ีมีนิยามตามท่ีผูสรางสรรคผลงานได
กําหนดไวเปนเข็มทิศใหกับการสรางสรรคผลงานของตน คือ การสะทอนสิ่งท่ีอยูกับปจจุบัน เปนสมัยนิยม และสามารถส่ือสารกับวัยรุน 
หรือเปนท่ีช่ืนชอบของวัยรุน ดังนั้นวิธีการสรางสรรคผลงานท่ีผูสรางสรรคไดนํามาใชในงานตน คือ การนําเอาลักษณะ รูปแบบของประเพณี
และวัฒนธรรมด้ังเดิม มาเปนตัวต้ังแลวนําเอาวิธีการหรือลักษณะของรูปแบบประเพณีและวัฒนธรรมอยางอ่ืนมาผสมผสาน เพื่อกอใหเกิด
การสรางสรรคเทคนิคหรือมุมมองใหม ๆ ในงานของตนตามแบบท่ีเรียกวา “นาฏศิลปอีสานรวมสมัย” ท่ีไมเปนอยางนาฏศิลปดั้งเดิม
ทองถ่ินเสียทีเดียวแตสะทอนรองรอยและกลิ่นอายของนาฏศิลปด้ังเดิม ในขณะเดียวกันก็มีความทันสมัยและสื่อสารทันใจกับผูชมในยุค
ปจจุบัน ความรวมสมัยถูกสะทอนผานการออกแบบและสรางสรรคองคกระกอบการแสดง ท้ังเพลง ดนตรี เครื่องแตงกาย ทารําและการใช
พื้นท่ีบนเวที เชน เพลงดนตรียังถูกบรรเลงดวยวงดนตรีโปงลาง หรือบรรเลงดวยเครื่องดนตรีอีสาน แตผสมผสานเสียงของเครื่องดนตรี
ตะวันตก หรือบรรเลงทํานองเพลงสากลแทนเพลงพื้นเมืองอีสาน เครื่องแตงกายยังคงรักษารูปแบบเคร่ืองแตงกายอยางอีสานในงาน
นาฏศิลปไทย คือ นุงผาถุงยาว หรือบางชุดการแสดงก็นุงผาถุงสั้นคลุมเขา สวมเส้ือหรือหมสไบ ใสเคร่ืองประดับเงิน หากแตปรับปรนและ
ปรับปรุงใหบางอยางมีความแปลกตาและทันสมัยมากขึ้น ทารํายังคงยึดรูปแบบการยํ่าเทา แสดงทารํากระชับรวดเร็ว แตก็แทรกทาทาง
แบบตะวันตกเขาไปในกระบวนทา เปนตน เม่ือพิจารณาจากสรุปผลการศึกษาขางตน ผูวิจัยพบวา กระบวนการดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง
แนวคดิประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition) กับงานนาฏกรรมไทย  
 ประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition) เปนแนวคิดท่ีถูกศึกษาและนํามาอธิบายปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมในยุค
ศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเปนยุคท่ีสังคมท่ัวโลกกาวเขาสูการเปล่ียนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมด้ังเดิมมาเปนสังคมสมัยใหม (Eric 
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Hobsbawn.,Ranger Terrance, 1984)ประเพณีประดิษฐเปนส่ิงท่ีถูกสรางขึ้นโดยมนุษยในสภาวะท่ีความตองการ “ทันสมัย” เปนเครื่อง
กําหนดทิศทางของสังคม ปรากฏการณหน่ึงของประเพณีประดิษฐ คือ การนําเอาอดีตมาประดิษฐใหมผสานรวมกับประเพณีปจจุบันใหอยู
ภายใตกฏระเบียบและขอปฏิบัติตาง ๆ ท่ีสังคมปจจุบันยอมรับได อีกท้ังสามารถสะทอนภาพของประเพณีด้ังเดิมท่ีเคยสืบทอดกันมาไดดวย 
(ธเนศ อาภรณสวุรรณ, 2542) แมวาแนวคิดประเพณีประดิษฐจะถูกใชเพื่ออธิบายปรากฏการณทางสังคมเปนหลัก แตก็สามารถสะทอนให
เห็นถึงปรากฏการณในงานนาฏกรรมไทยได ในทรรศนะของผูเขียนมองวา กระบวนการสรางสรรคผลงงานนาฏกรรมไทยในปจจุบัน ผูสราง
งานมีวิธีการท่ีหลากหลายในการผลิตผลงานตนเองออกมาสูสาธารณะ ไมวาจะเพ่ือวัตถุประสงคใดก็ตาม ท้ังน้ีวิธีหรือกระบวนการท่ีเกิดขึ้น
ในการสรางสรรคผลงานมักจะมีปรากฏการอางอิงถึงหรือหยิบยืม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ จารีต สัญลักษณท่ีถูกสรางขึ้นและถูกใช
ซํ้า ๆ ในสังคมมานาน เพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบในการสรางสรรคนาฏกรรมใหม ดังตัวอยางท่ีปรากกฏในผลงงานสรางสรรคท้ัง 3 ชุด ท่ีมี
วิธีการเลือกสรรหรือกําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอจากหัวขอหรือประเด็นท่ีมาจากวัฒนธรรมและประเพณีอีสานดั้งเดิม แลว
นําแนวคิดน้ันมาออกแบบองคประกอบการแสดงใหมโดยผนวกเอาคานิยมใหม วัตถุดิบทางวัฒนธรรมใหมที่เปนผลผลิตจากสังคมปจจุบัน
ใหเขากับแนวคิดตามประเพณีอีสานดั้งเดิมเพื่อใหการแสดงน้ันสะทอนถึงความคิดสรางสรรคและปฏิสัมพันธระหวางงานนาฏกรรมพื้นบาน
กับความเปล่ียนแปลงหรือพลวัตในสังคมปจจุบัน  
 

 
 

ภาพที่ 1 การแสดงออนซอนออนฝรั่ง 
ท่ีมา : วสันต สิ้นเคราะห  (อนุเคราะหภาพถาย) 

 

 
ภาพท่ี 2 การแสดงฮีตฮอยเทียน 

ท่ีมา : วราภรณ กําพุฒ  (อนุเคราะหภาพถาย) 
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ภาพท่ี 3 การแสดงโหยะยอนนอมนบครู 
ท่ีมา : รัฐศาสตร มลาศาสตร  (อนุเคราะหภาพถาย) 

 
ขอเสนอแนะ 
 บทความเร่ือง การสรางงานนาฏศิลปอีสานในงานศิลปนิพนธ เปนการศึกษาผลงงานสรางสรรคผานแวนขยาย 2 อัน ไดแก แวน
ขยายของการสรางงานนาฏกรรม หรือ หลักนาฏยประดิษฐ และแวนขยายอันท่ี 2 ไดแก แวนขยายประเพณีประดษิฐ ซึ่งท้ัง 2 แวนขยายน้ี
ทําใหชวยขยายฐานความรูและพื้นท่ีความรูดานนาฏกรรมไปสูการบูรณาการกับพลวัตทางสังคม ในทรรศนะของผูเขียนมีความเห็นวา 
การศึกษาและอธิบายองคความรูทางดานนาฏกรรมไทยดวยวิธีการบูรณาการศาสตรวิชาอ่ืนเขากับงานนาฏกรรม จะเปนแนวทางที่เปน
ประโยชนตอการดํารงอยูของงานนาฏกรรมตอไป  
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