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ค าน า 

 
             รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี          
จัดโครงการนี้ ขึ้นเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้              
ซึ่งวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์อีสาน นาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสานเป็นการฟ้อนของภาคอีสานมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น           
เมื่อได้ชมการแสดงก็สามารถจ าแนกได้ทันทีว่าเป็นการแสดงของภาคอีสานสืบทอดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของชาวอีสาน
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสานอันดีงามที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้และเป็นวัฒนธรรมส าคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสานจะมีการแสดงกัน                       
แทบทุกโอกาส เพ่ือให้วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิมได้สืบทอดต่อคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้นักศึกษา มสธ.ในเขตพ้ืนที่บริการ                 
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้มกีิจกรรมร่วมกัน                             

   เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้น ได้ประเมินผลของโครงการเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง                       
ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อมูล              
การด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
                                     30 มกราคม 2559 
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

 

โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
(แผนงาน : ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

        1.ความส าคัญของโครงการ 
 

  ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่
ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม ศาสนาและรูปแบบการด าเนินชีวิตตลอดจนอาชีพ
ของคนในท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหนึ่งอาจจะ
เป็นผลมาจาก การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติและมีการติดต่อกับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จน
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ขึ้ น  เ ช่ น  ป ร ะ ช า ช น ช า ว อี ส า น แ ถ บ จั ง ห วั ด
เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาว ประชาชนของทั้ง
สองประเทศมีการเดินทางไปมาหากัน ท าให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีระหว่าง
กัน ซึ่งเราจะพบว่าชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุ่มแม่น้ าโขงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายๆกัน  และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตก็มีความคล้ายคลึงกันด้วย  รวมทั้งชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาในช่วงสงครามเวียดนาม  ก็ได้น าเอา
ศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามเข้ามาด้วย ส่วนประชาชนที่อยู่ทางจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา มีการ
ติดต่อกันกับประชาชนชาวกัมพูชาก็จะรับเอาวัฒนธรรมของกัมพูชามาประยุกต์ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมประเพณี
ของคนทั้งสองเชื้อชาติก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีทั้งความเหมือน
และต่าง กล่าวคือ 

นาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน เป็นการฟ้อนของภาคอีสานมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เมื่อได้ชมการแสดง 
ก็สามารถจ าแนกได้ทันทีว่าเป็นการแสแสดงของภาคอีสาน ที่ทราบได้เช่นนั้นเพราะมีข้อสังเกตหลายประการ คือ                  
1) ท่วงท านองของดนตรี จังหวะ ลีลาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งแตกต่างจากภาคอ่ืนๆของไทย  2) การแต่งกายของผู้
แสดง คือ ถ้าผู้หญิงมักจะนุ่งซิ่นมัดหมี่สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มผ้าสไบหรือแพรวา ผมเกล้ามวย ส่วนฝ่ายชายมักจะสวม
เสื้อม่อฮ่อม นุ่งโสร่งผ้าลายเป็นตาสี่เหลี่ยม  3) ลักษณะโดดเด่นที่คงเอกลักษณ์ของภาคอีสานอย่างจัดเจนก็คือ เครื่อง
ดนตรี ได้แก่ พิณ แคน โปงลาง โหวด ไหซอง ฯลฯ ซึ่งแม้ยังไม่มีการบรรเลงก็พอจะบอกได้ว่าการแสดงต่อไปจะเป็นการ
แสดงของภาคอีสาน 4) ภาษาอีสานเป็นภาษาเฉพาะถิ่น เมื่อได้ยินเสียงเพลงที่มีส าเนียงหรือภาษาถิ่นอีสาน ก็เป็นการชี้
ชัดว่าเป็นการแสดงของภาคอีสาน ดังนี้ 
 นาฎศิลป์พ้ืนบ้านอีสานเหนือ มีศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฎยศิลป์ที่ เรียกว่าหมอล า ซึ่งเป็นกลุ่ม
วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคนี้ นอกจากนี้ยังมีการฟ้อนอ่ืนๆอาทิเช่น ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ ฟ้อนสาละวัน 
และมีการฟ้อนร าของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ เช่น ฟ้อนผู้ไท แสกเต้นสาก ฟ้อนไทญ้อ เป็นต้น 
 นาฎศิลป์พื้นบ้านอีสานใต ้มีการสืบทอดวัฒนธรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสืบทอดวัฒนธรรมจากเขมร –ส่วย 
ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์และศรีสะเกษ โดยได้รับสืบทอดวัฒนธรรมจากเขมร–ส่วย จะพูดภาษาเขมรและ
ส่วย ดังนั้นศิลปะการแต่งกาย ดนตรี ขับร้องและการฟ้อนร า ที่เรียกเป็นภาษาถิ่นว่าเรือม จะเป็นวัฒนธรรมจากเขมร–
ส่วย เช่น เรือมอันเร เรือมซันตรูจน์ เรือมจับกรับ เรือมกันตรึม เป็นต้น  กลุ่มวัฒนธรรมโคราช ได้แก่ ชนส่วนใหญ่ที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและบางส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพูดภาษาโคราชและมีศิลปะประจ าถิ่นคือ การเล่นเพลง 
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            นาฎศิลป์พ้ืนบ้านอีสานใต้ มีการสืบทอดวัฒนธรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสืบทอดวัฒนธรรมจากเขมร –
ส่วย ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์และศรีสะเกษ โดยได้รับสืบทอดวัฒนธรรมจากเขมร–ส่วย จะพูดภาษา
เขมรและส่วย ดังนั้นศิลปะการแต่งกาย ดนตรี ขับร้องและการฟ้อนร า ที่เรียกเป็นภาษาถิ่นว่าเรือม จะเป็นวัฒนธรรม
จากเขมร–ส่วย เช่น เรือมอันเร เรือมซันตรูจน์ เรือมจับกรับ เรือมกันตรึม เป็นต้น   กลุ่มวัฒนธรรมโคราช ได้แก่                     
ชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและบางส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพูดภาษาโคราช และมีศิลปะประจ าถิ่น 
คือ การเล่นเพลง 
  
2.วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางนาฎยลักษณ์ของนาฎศิลป์อีสาน 
2.2 เพ่ือให้เห็นถึงความเหมือนและต่างของนาฎศิลป์อีสานเหนือ-อีสานใต้  
2.3 เพ่ือสืบทอดการแสดงนาฎยลักษณ์ของนาฎศิลป์อีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย 

 
  

3.กลุ่มเป้าหมาย 
1.กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา มสธ. ประชาชนทั่วไป                                                                                                           
2.ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย :  100 คน                                                                                                                                       
3.พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : ในเขตพ้ืนที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
  

4.ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
          จัดโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
          วันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 เวลา 16.00-23.00 น. 
5.มีผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานต่างๆดังนี้  

1.ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี 
2.ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี 
3.ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล) 
4.ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.จังหวัดอุดรธานี (ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอุดรธานี) 
5.เรือนจ ากลางอุดรธานี 
6.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
7.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
8.กองบังคับการกองบิน 23 อุดรธานี 
9.กองก ากับการต ารวจตระเวนชานแดนที่ 24 อุดรธานี  
10.โรงเรียนบ้านหนองหว้า-หนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี 
11.โรงเรียนบ้านหนองนาค า จังหวัดอุดรธานี 
11.ศูนย์เพาะช ากล้าไม้อุดรธานี 
13.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี 
14.ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี  
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บันทึกข้อความและค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                                                

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อสีาน 
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ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
                                                            ที่ ๑ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 
------------------------------------- 

       ตามที่  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้                         
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ให้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการนาฏย
ลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

๑. ประธานด าเนินงาน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
      ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ / พิธีกร  

     ๒.๑ นางพรรษชลแข็งขัน งานที่รับผิดชอบ ด าเนินจัดโครงการและสรุปติดตามประเมินผล 
      ๒.๒ นางพรรษชลแข็งขัน  ๒.๓ นางสาวมานิตา ฉัตรเมืองปักษ์ งานที่รับผิดชอบ พิธีกร  

๓. เจ้าหน้าที่กองกลาง/ประสานงาน/ต้อนรับ  
      ๓.๑  นายเทพ สงวนกิตติพันธุ์    ๓.๒ นายนันทวุฒิ อินทร์งาม  ๓.๓ นางสาวสายใจ  อินทะพุฒ   
      ๓.๔ นางบรรณสารณ์ พลเทพ    ๓.๕ นางวสุภา อินทรพานิช   ๓.๖ นายชัชวัล วันทะไชย  
        ๓.๗ นายก้องธนัสถ์ โชคเจริญพศุตม์   

งานที่รับผิดชอบ  ต้อนรับประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียน  
๔. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  
     ๔.๑  นางสาวพรนภา นวนมะณี  ๔.๒  นายคมสัน มูลอามาตย์   ๔.๓ นางปฏิมา พุทธน  
งานที่รับผิดชอบ ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง  

 ๕. พนักงานขับรถยนต์ 
      ๕.๑ นายธนาทรัพย์ ค าคูณเมือง  ๕.๒ นายปิยะทัต อุลานันท์ 

งานที่รับผิดชอบ  ให้บริการรถยนต์ศูนย์ในระหว่างการจัดกิจกรรม 
๖. พนักงานดูแลสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม  

    ๖.๑ นายอนันฐชัย ทองถิน        ๖.๒ นางชนากานต์ ปานสวุรรณ์                                                                  
    ๖.๓ นางทองสุข จันทร์ชมภู      ๖.๔  นายจ าปี ปัสสา 

 

ทั้งนีใ้ห้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ต่อไป 
 
                      สั่ง ณ วันที่  ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

               
                    (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๓๕๓                                          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                       ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน  
เรียน  นายอ าเภอเมืองอุดรธานี   
สิ่งท่ีส่งมาด้วย บัตรเชิญ/ก าหนดการ   
 

               ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน ในวันพฤหัสที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.          
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เพ่ือให้ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. เยาวชน ได้ตระหนักเห็นคุณค่ามรดก
ทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสืบทอดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของภาคอีสาน            
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่  
 

              ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว         
ในวันพฤหัสที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมอบหมายให้นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์                 
๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณ
อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
 

 
                ขอแสดงความนับถือ 

                 
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

              ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
(นางพรรษชล แข็งขัน) ประสานงาน 

mailto:meka75@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๓๔๙                                          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                      ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร  
เรียน  อธิการบดี มหาวิทยาลับราชภัฏอุดรธานี  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ก าหนดการ   

        ๒. แบบตอบรับ ๑  แผน่ 
 

                   ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุศิลปะ 
วัฒนธรรม โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน ในวันพฤหัสที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.          
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เพ่ือให้ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. เยาวชน ได้ตระหนักเห็นคุณค่ามรดก
ทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสืบทอดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของภาคอีสาน            
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่  
 

                  ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน 
คืออาจารย์อภิชาต พลบัวไข เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.                           
โดยมอบหมายให้นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
 
 

 
             ขอแสดงความนับถือ 

            
         (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
(นางพรรษชล แข็งขัน) ประสานงาน 

mailto:meka75@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)๑๓๕๐                                          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                       ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร  
เรียน  อาจารย์อภิชาต พลบัวไข  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ก าหนดการ   

        ๒. แบบตอบรับ ๑  แผน่ 
 
 

                  ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุศิลปะ 
วัฒนธรรม โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน ในวันพฤหัสที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.          
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เพ่ือให้ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. เยาวชน ได้ตระหนักเห็นคุณค่ามรดก
ทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสืบทอดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของภาคอีสาน            
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่  
 

                  ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่าน เป็นวิทยากรเป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ                  
ความเชื่อโยงนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน  ในวันพฤหัสที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.                   
โดยมอบหมายให้นางพรรษชล แข็งขัน  หมายเลขโทรศัพท์   ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘  เป็นผู้ประสานงาน                                  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

            
         (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
(นางพรรษชล แข็งขัน) ประสานงาน 

mailto:meka75@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๓๕๔                                           ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                    ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 
 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน  
เรียน  แจ้งท้าย  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย บัตรเชิญ  
 

               ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน ในวันพฤหัสที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.                  
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เพ่ือให้ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. เยาวชน นักเรียน ได้ตระหนักเห็นคุณค่า
มรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสืบทอดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของภาค
อีสาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่  
 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านพร้อมบุคลากรเป็นเกียรติร่วมโครงการ           
นาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมอบหมายให้นางพรรษชล แข็งขัน หมายเลข
โทรศัพท์  ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน ขอขอบพระคุณอย่าง
สูง มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

            
         (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
(นางพรรษชล แข็งขัน) ประสานงาน 
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แจ้งท้าย 
 

1.ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี 
2.ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี 
3.ศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล) 
4.ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.จังหวัดอุดรธานี  
   (ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอุดรธานี) 
5.เรือนจ ากลางอุดรธานี 
6.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
7.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี บริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
8.กองบังคับการกองบิน 23 อุดรธานี 
9.กองก ากับการต ารวจตระเวนชานแดนที่ 24 อุดรธานี  
10.โรงเรียนบ้านหนองหว้า-หนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี 
11.โรงเรียนบ้านหนองนาค า จังหวัดอุดรธานี 
12.ศูนย์เพาะช ากล้าไม้อุดรธานี 
13.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี 
14. รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์ / รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/                                          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติและจัดท าข่าวโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
เรียน  ผู้จัดการบริษัทโฮมเคเบิล อุดรธานี  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัตรเชิญ 
 
      ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน  ในวันพฤหัสที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.         
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เพ่ือให้ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. เยาวชน นักเรียน ได้ตระหนักเห็นคุณค่า
มรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสืบทอดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของภาค
อีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่  
 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านเพ่ือเป็นเกียรติร่วมโครงการพร้อมจัดส่ง
บุคลากรจัดท าข่าว ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน ขอขอบพระคุณ
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

          
         (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

        ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
(นางพรรษชล แข็งขัน) ประสานงาน 
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โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัตริาชการ                                                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

(1)  ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
      ชื่อ โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน  
      หน่วยงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 (1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
    1.1.1 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางนาฎยลักษณ์ของนาฎศิลป์อีสาน 
              1.12 เพ่ือให้เห็นถึงความเหมือนและต่างของนาฎศิลป์อีสานเหนือ-อีสานใต้  

                      1.1.3 เพื่อสืบทอดการแสดงนาฎยลักษณ์ของนาฎศิลป์อีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย 
 (1.2) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ;  วันที่ 7 มกราคม 2559  
 (1.3) สถานที่ด าเนินโครงการ : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

  (2)  ที่มาและความต้องการ 
 

(2.1) ที่มา : 
                       ภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี แตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม ศาสนาและรูปแบบการด าเนินชีวิต
ตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจาก การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติและมีการติดต่อกับประชาชนใน
ประเทศใกล้ เคียง  จนก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น เช่น ประชาชนชาวอีสานแถบจังหวัด
เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาว ประชาชนของทั้ง
สองประเทศมีการเดินทางไปมาหากัน ท าให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีระหว่าง
กัน ซึ่งเราจะพบว่าชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุ่มแม่น้ าโขงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายๆกัน  และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตก็มีความคล้ายคลึงกันด้วย  รวมทั้งชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาในช่วงสงครามเวียดนาม  ก็ได้น าเอา
ศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามเข้ามาด้วย ส่วนประชาชนที่อยู่ทางจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา มีการ
ติดต่อกันกับประชาชนชาวกัมพูชาก็จะรับเอาวัฒนธรรมของกัมพูชามาประยุกต์ใช้  ซึ่งส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมประเพณี
ของคนทั้งสองเชื้อชาติก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีทั้งความเหมือน
และต่าง กล่าวคือ 

      นาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน เป็นการฟ้อนของภาคอีสานมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เมื่อได้ชมการแสดง 
ก็สามารถจ าแนกได้ทันทีว่าเป็นการแสแสดงของภาคอีสาน ที่ทราบได้เช่นนั้นเพราะมีข้อสังเกตหลายประการ คือ                  
1) ท่วงท านองของดนตรี จังหวะ ลีลาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งแตกต่างจากภาคอ่ืนๆของไทย  2) การแต่งกายของ             
ผู้แสดง คือ ถ้าผู้หญิงมักจะนุ่งซิ่นมัดหมี่สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มผ้าสไบหรือแพรวา ผมเกล้ามวย ส่วนฝ่ายชายมักจะ
สวมเสื้อม่อฮ่อม นุ่งโสร่งผ้าลายเป็นตาสี่เหลี่ยม  3) ลักษณะโดดเด่นที่คงเอกลักษณ์ของภาคอีสานอย่างจัดเจนก็คือ 
เครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ แคน โปงลาง โหวด ไหซอง ฯลฯ ซึ่งแม้ยังไม่มีการบรรเลงก็พอจะบอกได้ว่าการแสดงต่อไปจะ
เป็นการแสดงของภาคอีสาน 4) ภาษาอีสานเป็นภาษาเฉพาะถิ่น เมื่อได้ยินเสียงเพลงที่มีส าเนียงหรือภาษาถิ่นอีสาน              
ก็เป็นการชี้ชัดว่าเป็นการแสดงของภาคอีสาน ดังนี้  

  ผด 1   ผด 1   ผด.1   ผด.1 
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                นาฎศิลป์พ้ืนบ้านอีสานเหนือ มีศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฎยศิลป์ที่เรียกว่าหมอล า ซึ่งเป็นกลุ่ม
วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคนี้ นอกจากนี้ยังมีการฟ้อนอ่ืนๆอาทิเช่น ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ ฟ้อนสาละวัน 
และมีการฟ้อนร าของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ เช่น ฟ้อนผู้ไท แสกเต้นสาก ฟ้อนไทญ้อ เป็นต้น 
 

               นาฎศิลป์พ้ืนบ้านอีสานใต้ มีการสืบทอดวัฒนธรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสืบทอดวัฒนธรรมจากเขมร 
–ส่วย ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์และศรีสะเกษ โดยได้รับสืบทอดวัฒนธรรมจากเขมร–ส่วย จะพูดภาษา
เขมรและส่วย ดังนั้นศิลปะการแต่งกาย ดนตรี ขับร้องและการฟ้อนร า ที่เรียกเป็นภาษาถิ่นว่าเรือม จะเป็นวัฒนธรรม
จากเขมร–ส่วย เช่น เรือมอันเร เรือมซันตรูจน์ เรือมจับกรับ เรือมกันตรึม เป็นต้น   กลุ่มวัฒนธรรมโคราช ได้แก่                     
ชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและบางส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพูดภาษาโคราช และมีศิลปะประจ าถิ่น 
คือ การเล่นเพลง 
           (2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : 

         ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน มีความเหมือนและแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น
และแตกต่างจากภมูิภาคอื่นๆของไทยอย่างเหน็ได้ชัด ทั้งวัฒนธรรมทางด้านการด ารงชีวิต วัฒนธรรมด้าน

นาฏศิลป์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกบัศาสนา ซ่ึงเราสามารถสงัเกตรูปแบบวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอสีานผ่านทาง

ประเพณีต่างๆที่ชาวอสีานจัดขึ้นซ่ึงสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมอสีานได้เป็นอย่างดี ดังนั้นศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี จึงได้เห็นความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านนาฏยลักษณ์ของ
นาฏศิลป์อีสาน ทั้งอีสานเหนือ-อีสานใต้ ให้คงอยู่ และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการส่งเสริม
อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้เพ่ือเอกลักษณ์ของชาติ(2.3) ความเร่งด่วน : -  
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ชมรมนักศึกษา มสธ. /ประชาชนทั่วไป จ านวน 100 คน  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
   นักศึกษา มสธ.ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ ประชาชนทั่วไป 
  ชมรมนักศึกษา มสธ. /ชมรมบัณฑิต มสธ.  
  หน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการศึกษา/เครือข่าย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
 อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : -  
 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : - 
 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ  

  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปีเริ่มต้น - 
ถึงปี 2559 

แผน 
(ผล)* 

ปี 2559 
แผน 
(ผล)* 

ปี 2559 
 

ปี 2560 
 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
จบ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน   100    
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดโครงการฯ 

ร้อยละ   84    

เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ   100    
เชิงต้นทุน  : โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด ร้อยละ   100    
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(4.2) ผลลัพธ์ : 
   4.2.1 ไดต้ระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางนาฎยลักษณ์ของนาฎศิลป์อีสาน 

4.2.2 ไดเ้ห็นถึงความเหมือนและแตกต่างของนาฎศิลป์อีสานเหนือ-อีสานใต้ 
4.2.3 มีการสืบทอดการแสดงนาฎยลักษณ์ของนาฎศิลป์อีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่ 

 (4.3) ผลกระทบเชิงบวก :  
4.2.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา มสธ.ประชาชน กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4.2.2 สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

                  เชิงลบ : ...- 
(4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ต่ ากว่าเป้าหมาย   ตามเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย 
(4.5) การใช้จ่ายงบประมาณ   ต่ ากว่าแผน     ตามแผน    เกินกว่าแผน 
(4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน  ล่าช้ากว่าแผน  ตามแผน    เกินกว่าแผน 
 
 

(5) วงเงินของโครงการ 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ รวม 
 2559 50,000 - 50,000 

 
 
(6) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
รวมท้ังสิ้น      
เงินงบประมาณ      
2.1 ค่าตอบแทน      27,400          บาท 
1.ปราชญ์ด้านดนตรี-นาฏศิลป์อีสาน 2 คน (2 คนX6 ชม.X600 บาท) 
3.ค่าจัดจ้างการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 1 แห่ง 
4.ค่าจัดจ้างการแสดงนาฏศิลป์อีสาน 1 แห่ง  
5.ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีกองกลาง เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และพขร. รวม 5  คน 
- วันธรรมดาวันละๆ 150 บาท 2 วัน (5 คนX2วันX150 บาท) 
6.ค่าพาหนะเดินทาง(ไป-กลับ)ของปราชญ์ชาวบ้าน 2 คนๆละ 400 บาท  

  
7,200 

10,000 
7,900 

 
1,500 

800 

   

2.2 ค่าใช้สอย 17,600 บาท 
1)  อาหารอาหารและเครื่องดืม่ ส าหรับผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ปราชญ/์                   
ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเจ้าหน้าท่ี 110 คน วันละ 160 บาท 1 วัน 
(110X160X1) 

  
17,600 

   

2.3 ค่าวัสดุ  5,000 บาท 
1) ค่าวัสดุตกแต่งเวทแีละสถานท่ี  

  
5,000   

   

รวม – ห้าหมื่นบาทถ้วน -  50,000    
  
หมายเหตุ... ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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(7) ความเหมาะสมของโครงการ 
 (7.1) ความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ 
มีความพร้อมด าเนินการได้ทันทีอยู่ในระหว่างเตรียมการอยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม 
 (7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน 
ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
 (7.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ 
ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.4) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ….ไม่มี 
(7.6) แนวทางการประเมินผล 
    - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ประเมินตนเอง 
 ผู้ประเมินอิสระ 

- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation) 
ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation) 

(8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
(9) แนวทางแก้ไข : .(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)... 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
 (วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2559) เวลา 16.00-23.00 น.  
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 

 
 

วัน /เวลา 16.00-18.00 น. 18.00-19.00 น. 19.00-23.00 น. 
 
 

7  
ม.ค. 
2559 

 
 
 ลงทะเบียนร่วมโครงการ  
ชมรมนักศึกษา/ชมรมบัณฑิต มสธ.
จังหวัดอุดรธานี     
เครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. 
นักเรียน ครู ประชาชน และ
หน่วยงานใกล้เคียง  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
จ านวน 200 คน 
 ฉายวิดิทัศน์แนะน า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 แนะน าการศึกษาทางไกล  
 โดย น.ส.มานิตา ฉัตรเมืองปัก 
 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 ชมนิทรรศการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
  
 
 
……………. 
พิธีกร .. 
1.นายพิบูลย์พันธ์ สาทอง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
โรงเรียนหมูม่นโนนสว่าง 
2.นางพรรษชล แข็งขัน 
บรรณารักษ์ช านาญการ 
หัวหน้างานบริการสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

 
 
 พิธีเปิด  
 - กล่าวต้อนรับ                         
โดย นางเยียรยง ไชยรัตน์  
ต าแหน่งผู้อ านวยการ           
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
- กล่าวเปิดงาน                            
โดย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี  
นายอ าเภอเมืองอุดรธานี  
บัณฑิต มสธ.(นิติศาสตร์บัณฑิต 
และรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต) 
 
 บรรยายพิเศษ :   
ความภาคภูมิใจกับการส าเร็จ
การศึกษาจาก มสธ.  
โดย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี  
นายอ าเภอเมืองอุดรธานี  
บัณฑิต มสธ.  
(นิติศาสตร์บัณฑิต และ 
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต) 

 

 
 
 บรรยายให้ความรู้ : ความ
เชื่อมโยงนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์
อีสาน  
กิจกรรมการแสดง  
นาฏศิลป์อีสานสร้างสรรค์ 
ชุด นางอุษาเสี่ยงฮัก 
นาฏศิลป์อีสาน 
ชุด อารยนครอุดรธานี  
นาฏศิลป์อีสานชุด ล าซิ่งอีสาน 
นาฏศิลป์อีสานชุด อีสานเมดเล่ย์ 
นาฏศิลป์อีสาน 
ชุด ศิลปะไทยแลนด์แดนอีสาน     
การแต่งกายชุดพื้นเมืองอีสานงาม 
ร าวงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
อีสาน 
กิจกรรมอีสานเพลินวานงานวัด 
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งย้อน
ยุค (เพลงเก่า) 
มอบเกียรติบัตร /พิธีปิด  
 
วิทยากร 
อาจารย์อภิชาติ พลบัวไข และคณะ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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เอกสารประกอบโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อสีาน 
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นาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
 

ประวัติความเป็นมาของนาฎศิลป์อีสาน 

 
            การฟ้อนร าของมนุษย์จะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีความเจริญทางอารมณ์และจินตนาการ สร้างสรรคพ์อสมควร 
ดังนั้นมนุษย์ในทุกๆหมู่เหล่าจะมีการเต้นร าและฟ้อนร าเป็นของตัวเองโดยเป็นศิลปะที่มีกลวิธีละเอียดละเมียดละไม     
และมีวิวัฒนาการขึ้นเป็นล าดับ ในที่สุดมนุษย์ที่เจริญก็มีศิลปะการฟ้อนร าหรือการเต้นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงเป็น
แบบฉบับของตนเองเกือบทุกหมู่ทุกเหล่าไป เรื่องความเป็นมาของการฟ้อนร านี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพได้เขียนไว้ในต านานการฟ้อนร าว่า  
          “การฟ้อนร าย่อมเป็นประเพณีในเหล่ามนุษยชาติทุกภาษาไม่เลือกว่าจะอยู่ ณ ประเทศถิ่นสถานที่ใด ในภพนั้น 
คงมีวิธีฟ้อนร าตามวิสัยชาติของตนด้วยทั้งนั้น อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้สัตว์เดรัจฉานก็มีวิธีฟ้อนร า ข้อนี้สังเกตเห็นได้ว่า 
เช่น สุนัขและไก่ กา เป็นต้น ” 
           ในมนุษย์ท่ีเจริญทางปัญญานั้นวินิจฉัยได้ว่า มนุษย์หมู่ใดมีความเจริญก้าวหน้าหรือล้าหลังหมู่อ่ืนโดยใช้แบบ
หรือศิลปะการร าเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ (ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ . 2522; 138) โดยเฉพาะของชนชาติที่มีความ
เจริญมานานพอสมควรนั้นย่อมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ การฟ้อนร าอันเกิดจากความรู้สึกของชนธรรมดาสามัญโดยไม่
ต้องมีการฝึกหัดหรือมีก็เพียงเล็กน้อย ฝรั่งเรียกว่าการฟ้อนร าของชาวบ้าน (Folk Dance) และย่อมมีอีกแบบหนึ่งซึ่งต้อง
อาศัยการฝึกหัดกันตามแบบฉบับมีครูอาจารย์ตั้งเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่าการฟ้อนร าตามแบบแผน (Classical0 Dance)  

 
                 ภาพ : เซิ้งกระติบ และ เซิ้งสวิง  
        (ที่มา : http://www.thaidances.com) 

ดังเช่นละครร าของไทยในการน าแบบแผนซึ่งต้องมีการ
ฝึกหัดกันนาน ( ม.ล. บุญเหลือ เทพสุวรรณ 2524; 14) 
ซึ่งการฟ้อนร าตามแบบแผนในอดีตได้รับการยกย่องว่า
เป็นของสูง เป็นเครื่องบันเทิงใจส าหรับในพระราชฐาน
และบุคคลผู้สูงศักดิ์ การฟ้อนร าตามแบบแผนจึงห้ามมิ
ให้สาวชาววังแย้มสรวล แสดงอารมณ์กับคนดูและเน้น
ความส าคัญที่ร างามเป็นเลิศแต่ปราศจากชีวิตคล้ายหุ่น 
ที่ร่ายร า เพราะหมดเสรีภาพในการแสดงอารมณ์ และ
ความรู้สึกนึกคิดคล้ายกับหุ่นที่ร่ายร าไปตามบท                 
(สุนันทา โสรัจจ์ . 2516; 61) 
 

       

          บรรดาผู้ฟ้อนระบ าร าเต้นในยุคแรกๆ มิได้เป็นช่างฟ้อนหรือช่างขับล า ล้วนแต่เป็นชาวบ้านในชุมชนหมู่เหล่า
ชนเผ่าเดียวกันและมีวิถีชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นการละเล่นดังกล่าวจึงท าร่วมกันเป็น
กลุ่มเป็นก้อน แม้การฟ้อนระบ าร าเต้น เข้าทรงผีฟ้ารักษาโรคก็จะร่วมกันท า แรงบันดาลใจการจัดแสดงก็แสดงตาม
กาลเทศะ โดยมุ่งจะให้เหมาะสมกับการฟ้อนพ้ืนบ้านเท่านั้น เครื่องแต่งกายก็แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนั้นๆตามที ่
หาได้ บางทีก็แสดงรวมกันทั้งหญิงและชาย บางทีก็มีแต่หญิงล้วนหรือชายล้วน ข้อส าคัญต้องมีดนตรีมีจังหวะเป็นหลัก 
ชัดและท านองง่ายๆประกอบเสมอเพ่ือฟ้อนร าพร้อมกัน 
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         ดังนั้น พออาจจะกล่าวสรุปถึงมูลเหตุในการเกิดนาฎศิลป์ได้ 4 ประการดังนี้ คือ 
  
        1. เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการแสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ให้ปรากฎออกมา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการ
สื่อความหมายเป็นส าคัญเริ่มตั้งแต่  
           1.1 มนุษย์แสดงอารมณ์ตามธรรมชาติออกมาตรงๆเช่น การเสียใจก็ร้องไห้ ดีใจก็ปรบมือหรือส่งเสียงหัวเราะ  
           1.2 มนุษย์ใช้กิริยาอาการเป็นสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้น กลายเป็นภาษาท่า เช่น กวักมือเข้ามาหาตัวเอง  
           1.3 มีการประดิษฐ์คิดท่าทางให้มีลีลาที่วิจิตรบรรจงขึ้น จนกลายเป็นท่วงทีลีลาการฟ้อนร าที่งดงามมีลักษณะที่
เรียกว่า “ นาฎยภาษา ”หรือ“ ภาษานาฎศิลป์ ” ที่สามารถสื่อความหมายด้วยศิลปะแห่งการแสดงท่าทางที่งดงาม  
        2. เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการเอาชนะธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆ ที่น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบูชาสิ่งที่ตนเองเคารพตาม
ลัทธิศาสนาของตน ต่อมาจึงเกิดเป็นความเชื่อในเรื่องเทพเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา โดยจะเริ่มจาก
วิงวอนอธิษฐาน จนถึงสุดท้ายจะมีการประดิษฐ์เครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า ต่างๆ การเล่นดนตรี การร้องและการร าจึง
เกิดข้ึนเพ่ือให้เทพเจ้าเกิดความพอใจมากยิ่งข้ึน  
        3. เกิดจากการที่มนุษย์คิดประดิษฐ์หาเครื่องบันเทิงใจ หลังจากหยุดพักจากภารกิจประจ าวันเริ่มแรกอาจเป็นการ
เล่านิทาน นิยาย มีการน าเอาดนตรีและการแสดงท่าทางต่างๆประกอบเป็นการร่ายร า จนถึงขั้นแสดงเป็นเรื่องราว  
        4. เกิดจากการเล่นเลียนแบบของมนุษย์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในขั้นต้นของมนุษย์ น าไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะแบบ
ต่างๆทั้งจากมนุษย์เองสังเกตจากเด็กๆ ชอบแสดงบทบาทสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่ในเวลาเล่นกัน เช่น การเล่นตุ๊กตา การ
เล่นหม้อข้าวหม้อแกง หรือเลียนแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆท าให้เกิดการเล่น เช่น การเล่นงูกินหาง เซิ้งแหย่
ไข่มดแดง เซิ้งท านา เป็นต้น 
  
        ส่วนนาฎศิลป์พื้นบ้านอีสานนั้นเป็นการฟ้อนของชาวบ้าน และเป็นการฟ้อนประจ าของท้องถิ่นซึ่งมีผู้สืบทอด มีกลุ่ม
ผู้สนใจกลุ่มเล็กๆในท้องถิ่น และสถาบันทางการศึกษาซึ่งได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 
พ.ศ.2519 ทางวิทยาลัยครูมหาสารคามปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  ได้จัดงานมรดกอีสานขึ้นนับเป็นการ
กระตุ้นให้บุคคลต่างๆหันมาสนใจในศิลปวัฒนธรรมอีสาน และในปี พ.ศ.2520 ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงดนตรีและนาฎยศิลป์พื้นเมือง
อีสานขึ้นซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาการแสดงทั้งดนตรีและนาฎยศิลป์พ้ืนเมืองอีสานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นมีการจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลป์ขึ้นในส่วนภูมิภาคโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดตั้งวิทยาลัย
นาฎศิลป์ขึ้น 3 แห่ง ได้แก่ 
  
            1. วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
            2. วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
            3. วิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นับว่าเป็นแรงกระตุ้นอันส าคัญให้มีการฟ้ืนฟูดนตรีและ
นาฎศิลป์พื้นบ้านอีสาน ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมากมายการฟ้อนพื้นเมืองจึงได้มีการ
พัฒนาขึ้นมาอีกข้ันหนึ่ง คือ มีการแปรแถว และการจัดขบวนฟ้อนที่งดงามยิ่งข้ึน ( ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ . 2532 : 59) 
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 เขตพื้นที่วัฒนธรรมของนาฏศิลป์อีสาน 
           นาฎศิลป์พื้นบ้านอีสานเหนือ  
           ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 19 จังหวัดนั้น เป็นภาคท่ีมีเนื้อที่มากที่สุดในประเทศไทย 
แม้จะเป็นดินแดนที่แห้งแล้ง กันดาร ยากจนและมีปัญหามากมายก็ตาม แต่ดินแดนที่เรียกว่า“ภาคอีสาน”นี้นับว่าเป็นอู่
อารยธรรม  ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตอันยาวนานบนที่ราบสูงซึ่งมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมจตุรัสนี้ 
           ลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสานนั้นเป็นที่ราบกว้างใหญ่ เรียกว่าที่ราบสูงโคราช เนื้อที่ของภาคอีสาน 2 ใน 3            
เป็นพืน้ที่ในเขตลุ่มแม่น้ ามูลและแม่น้ าชี โดยมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นด้านตะวันตก เทือกเขาสันก าแพงและ              
พนมดงรักก้ันเป็นแนวทางด้านใต้และอีกด้านหนึ่งมีล าน้ าโขงทอดยาวตลอดจากทิศเหนือจรดตะวันออก ซึ่งกั้นพรมแดน         
ระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทย พิจารณาจากสภาพทางด้านภูมิศาสตร์ แบ่งภาคอีสานได้เป็น 2 กลุ่มคืออีสานเหนือ                
แลภาคอีสานใต้ 
           ภาคอีสานเหนือเริ่มจากบริเวณที่สูงและภูเขาทางด้านใต้และทางตะวันตกไปจรดแม่น้ าโขงตอนเหนือและทาง             
ตะวันออกโดยมีเทือกเขาภูพานกั้นแบ่งบริเวณออกเปน็พ้ืนที่ราบตอนบนเรียกว่า“แอ่งสกลนคร”ได้แก่บริเวณกาฬสินธุ์               
จังหวัด ขอนแก่น นครพนม ชัยภูมิ หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร      ยโสธร 
อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยอีสานหรือภาษาลาว เพราะชนกลุ่มนี้สืบทอดวัฒนธรรม             มา
จากกลุ่มลุ่มแม่น้ าโขง โดยบรรพบุรุษจะอพยพมาจากดินแดนล้านช้าง ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงข้ามมาตั้งภูมิล าเนา        ใน
ภาคอีสานในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งชนส่วนใหญ่ในภาคอีสานนี้เรียกโดยทั่วไปว่ากลุ่มไทยลาวและยังมีชนกลุ่มน้อยบางส่วน           
อาศัยอยู่โดยทั่วไป คือ ผู้ไท แสก ย้อ โส้ โย้ย ฯลฯ  

 
การแสดง:นาฏศิลป์อีสานเหนือ(ฟ้อนผู้ไทกาฬสินธุ์) 

นาฎศิลป์พื้นบ้านอีสานเหนือ 
ในภาคอีสานเหนือนี้มีศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี นาฎยศิลป์             ที่
เรียกว่าหมอล า ซึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคนี้  
นอกจากนี้ยังมีการฟ้อนอ่ืนๆอาทิเช่น ฟ้อนตังหวาย ฟ้อนศรีโคตร           
บูรณ์  ฟ้อนสาละวัน และมีการฟ้อนร าของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ 
 เช่น  ฟ้อนผู้ไท แสกเต้นสาก ฟ้อนไทญ้อ เป็นต้น 

นาฎศิลป์พื้นบ้านอีสานใต้ 
กลุ่มอีสานใต้ คือ บริเวณที่ราบตอนใต้ที่เรียกว่า“แอ่งโคราช”          
ซึ่งได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ นี้มีการ
สืบทอดวัฒนธรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มสืบทอดวัฒนธรรม 
จากเขมร–ส่วย ได้แก่ ชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และ
ศรีสะเกษ ชนกลุ่มที่ได้รับสืบทอดวัฒนธรรมจากเขมร–ส่วยนี้         
จะพูดภาษาเขมรและส่วยดังนั้นศิลปะการแต่งกาย ดนตรี ขับร้อง 
และการฟ้อนร าที่เรียกเป็นภาษาถ่ินว่าเรือมจะเป็นวัฒนธรรมจาก  

การแสดง : นาฏศิลป์อีสานใต้ ( ชุดเรือมอันเร ) 
เขมร–ส่วย เช่น เรือมอันเร เรือมซันตรูจน์ เรือมจับกรับเรือมกันตรึม เป็นต้น   
          (ชัชวาลวงษ์ประเสริฐ. 2532 : 2)  
          กลุ่มวัฒนธรรมโคราช ได้แก่ ชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและบางส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์             
ซึ่งพูดภาษาโคราช (ธวัช ปุณโณทก . 2525 : 155) และมีศิลปะประจ าถิ่น คือ การเล่นเพลง  
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ประเภทของนาฎศิลป์อีสาน 
         นาฎศิลป์กับประเพณีพิธีกรรมความเชื่อ  
         ในสมัยโบราณไม่มีสถาบันหรือบัญญัติที่จะให้สังคมยึดถือเป็นบรรทัดฐาน ในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข มี
เพียงความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ที่ผู้น าในสังคมก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ชุมชนเวลาที่ชุมชนเกิดความหวาดกลัวจากผลการกระท าของธรรมชาติ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เนือง ๆ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง 
ฟ้าผ่า น้ าท่วม ความแห้งแล้ง หรือพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งชุมชนเชื่อว่าเป็นผลการกระท าของเทพเจ้าหรือพญาแถนทั้งสิ้น 
 

 
การแสดง:นาฏศิลป์กับพิธีกรรมความเชื่อ (เซิ้งบั้งไฟ) 

การประกอบพิธีกรรมต่างๆนอกจากจะเป็นกิจกรรมใน
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับชุมชนเพ่ือให้หาย
จากความหวาดกลัวแล้ว ยังแฝงไปด้วยศิลปะและความ
สวยงามซึ่งศิลปินอีสานได้หล่อหลอมและดัดแปลง
กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้เป็นความงามทางด้านนาฎศิลป์
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ า
ค่าของชุมชนชาวอีสาน (นัดรบ มุสาลี . 2539 : 22) 

 
 
  

 
 

            

 

 

 
การแสดง : หนังสือผูก หรือหนังสือมัด 

(ที่มา : kanchanapisek.or.th/ 
kp8/red/red604.html) 

นาฏศิลป์กับวรรณกรรม  
             ชุมชนอีสานเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
มาแล้วในอดีต บรรพชนได้สั่งสมอารยธรรมไว้อย่าง
มากมายมาเป็นเวลายาวนาน มีขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภาษาและศิลป์ ซึ่งแสดงถึงลักษณะและวิถีชีวิตการ
ด ารงชีวิตของชุมชน  
             วรรณกรรมเป็นผลงานการสร้างสรรค์อีกชิ้น
หนึ่งของบรรพบุรุษชาวอีสานที่ได้เรียบเรียงและรจนาขึ้น
จากปรัมปรา จินตนาการ หรือจากชาดกทางพุทธศาสนา 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์สังคมให้มีความบันเทิง
เริงรมย์ พร้อมกับสอดแทรกค าสอนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในสังคมได้แก่ชุมชน  
 

         วรรณกรรมอีสานในยุคต้นๆ นั้นหาได้ยากมาก ส่วนมากจะสารหรือจารึกลงในผิวไม้ไผ่เหมือนๆกับวัฒนธรรม
ของชาวจีนในตอนใต้ วรรณกรรมยุคต้น ๆ ของชุมชนอีสาน เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์
โดยตรง มิได้อ้างถึงเรื่องของศาสนาเพราะอิทธิพลของศาสนายังครอบคลุมยังไม่ถึง ในยุคต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลทาง
ศาสนาจากอินเดีย วรรณกวี ชาวอีสานจึงได้สอดแทรกค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวรรณกรรมทั้งทางคดีโลก
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http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0600001Saran/unit07/unit06_02.htm
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และคดีธรรมการจารึกผลงานทางด้านวรรณกรรม ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการจารึกลงในผิวไม้ไผ่จึงกลายเป็นจารึกใน
ใบลานเป็นหนังสือผูก หรือหนังสือมัด หรือหนังสือก้อม ทั้งนี้สุดแต่ขนาดความสั้นยาว 

 
การประพันธ์หรือการรจนาโคลง ฉันท์ กลอน และร่ายของชุมชนอีสานแยกออกเป็น 5 ประเภท คือ  
            1. วิชุมาลี เป็นการรจนาอย่างมีระเบียบ เหมือนสายฟ้าแลบ  
            2. มหาสินธุมาลี เป็นรจนาอย่างมีระเบียบเหมือนแม่น้ าสายใหญ่ อันมีแม่น้ าสายเล็ก ๆ ไหลมารวม  
            3. วชิระปันตี เป็นการรจนาอย่างเป็นระเบียบแวววาวอย่างแสงเพชร เรียกว่า แก้ววิเชียร  
            4. นาคะบาส มีระเบียบอย่างมีอรรถรสเหมือนบ่วงพญานาค  
            5. เบญจมาลี มีระเบียบเป็นการประพันธ์บทโคลง 5 ดั้น คือ มีอักขระเบื้องต้น 3 เบื้องปลาย 2 จึงเรียกว่า
โคลง 5 ดั้น ( ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม , เชิดชูเกียรติ : นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ . 2527 : 48)  
            ถ้าถือว่าวรรณคดีเป็นเครื่องชี้บอกความเจริญหรือวัฒนธรรมของมนุษย์ได้ ชาวอีสานก็คงเป็นผู้ที่มีความ
เจริญรุ่งเรือง มีวัฒนธรรมอันสูงส่งมาตั้งแต่ดึกด าบรรพ์ เพราะเราได้พบว่ามีหนังสือผูก ซึ่งเป็นวรรณคดีชั้นสูง ตรงกับ
ชีวประวัตินิทานชาดกพระเจ้า 500 ชาติ ที่เรียบเรียงไว้เป็นวรรณคดีอีสานถึง 500 ผูก ชาดกพระเจ้า 50 ชาติ ก็มี             
50 ผูก ( สังข์สินไชยก็เป็นเรื่องหนึ่งของพระเจ้า 50 ชาติ ) ชาดกพระเจ้า 10 ชาติ ก็มี 10 ผูก ( เรื่องเดิมหน้า 49-50)  
            บทกวีชาวอีสานมิใช่จะมีความไพเราะให้ความเริงรมย์แก่ผู้
ได้อ่านได้ศึกษาเท่านั้น กวีอีสานยังมีคุณค่ามีความสูงส่งในเชิงอักษร
ศาสตร์ เป็นปรัชญาชีวิต และเป็นกุศโลบายที่จะสอดแทรกค าสอน
และหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ให้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจของ
ประชาชนทุกชั้นทุกสังคม โดยใช้ชิ้นเชิงทางวรรณคดีอีกด้วย ( ซึ่ง
สันนิษฐานว่า วรรณกวีชาวอีสานในยุคนั้น ๆ ตั้งใจที่จะน าเรื่องของ
แคนไว้ให้เข้าไปปรากฎอยู่ในของราชส านัก ) นอกจากนั้นศิลปิน
อีสาน ยังได้สร้างสรรค์ลายดนตรีเป่าและบรรเลงให้สอดคล้องกับ
อารมณ์และเนื้อหาสาระของวรรณกรรมในตอนนั้น ๆ อีกด้วย 
นาฎยศิลป์ที่เกิดจากวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน ที่พอจะรวบรวมได้มี
หลายชุด เช่น  
            - การฟ้อนมโนราห์เล่นน้ า จากวรรณกรรมเรื่องสีทน
มโนราห์  
            - การฟ้อนสังข์สินไชย ( ฟ้อนกกขาขาว ) จากวรรณกรรม
เรื่องท้าวสินไชย  
            - การเซิ้งบั้งไฟที่นอกเหนือจากการที่มีมาจากประเพณี
พิธีกรรม และยังมีพ้ืนฐานและความเป็นมาจากวรรณคดีอีสานเรื่อง
ผาแดงนางไอ่ เป็นต้น  

 
การแสดง : นาฏศิลป์กับวรรณกรรม                  

(ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ า)  

  

           วรรณกรรมของชาวอีสาน นอกจากจะถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยการอ่านและการเล่าขานสืบต่อ ๆ กันแล้ว ศิลปิน
ชาวอีสานยังมีวิธีในการถ่ายทอดอรรถรสต่าง ๆ ของวรรณกรรมเหล่านั้นสู่ชุมชนโดยอาศัยวิธีการของนาฎศิลป์เข้าไป
ช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้มองเห็นรูปธรรม (Concreat)  
           ศิลปินอีสานได้น าวรรณกรรมมาถ่ายทอดสู่ชุมชนหลายรูปแบบ เช่น การแสดงหมอล าเรื่องต่อกลอน การอ่าน
ท านองเสนาะ การจ่ายพญา การแสดงหมอล าเรื่อง ในสมัยก่อนศิลปินชาวอีสานมักจะหยิบยกเนื้อหาในตอนใดตอน
หนึ่งของวรรณคดีอีสานที่เห็นว่ามีคุณค่าต่อสังคมมาจัดท าในรูปแบบการแสดงละครร้องซึ่งเรียกว่าหมอล า เช่น 
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            - ท้าวการะเกด สะท้อนให้เห็นโทษของการชิงสุกก่อนห่ามและการผิดฮีตผิดคอง ( ผิดจารีตประเพณี )  
            - ขูลูนางอ้ัว สะท้อนให้เห็นการคลุมถุงชน ความผิดที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบของตัวละคร  
            - ท้าวสินไชย สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของตัณหาราคะที่ไม่เข้าใครออกใคร ( ฉบับชาวบ้าน )  
            - แก้วหน้าม้า สะท้อนให้เห็นเรื่องพรหมลิขิตเรื่องของบุญท ากรรมแต่ง  
            - พระลักพระราม สะท้อนให้เห็นความเดือดร้อนความวุ่นวายของการสงคราม  
            - อุสาบารส เหมือนกันกับเรื่องพระลักพระราม ทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะความรัก  
            - จ าปาสี่ต้น สะท้อนให้เห็นผลของความรัก ความแค้นที่ผูกพันมาแต่อดีตชาติ  
            - นางนกกระยางขาว สะท้อนให้เห็นผลแห่งการท ากุศลทาน ฯลฯ  
 

           นอกจากการด าเนินเรื่องให้สมบทบาทและมีคุณค่าทางวรรณคดีอย่างครบถ้วนแล้ ว หมอล ายังได้สอแทรก
ความสนุกสนานบันเทิงในเนื้อหาสาระของแต่ละตอนด้วยการร่ายร าตามรูปแบบของชาวอีสานที่เรียกว่า “การฟ้อนร า 
” ( การฟ้อนล า หมายถึง การฟ้อนประกอบการล า ) ซึ่งส่วนมากจะสอดแทรกเนื้อเรื่องเข้าไปในตอนที่ตัวเอกของเรื่อง
ไปชมสวน เล่นน้ า เกี้ยวพาราสี  และตอนที่กษัตริย์ พักผ่อนอิริยาบท หรือเวลาที่มีการเฉลิมฉลองต่างๆ 
           ความเจริญทางด้านนาฎศิลป์มิได้มีเพียงการฟ้อนเท่านั้น หมอล าชาวอีสานยังได้น าเอาเนื้อหาสาระบางตอน
ของวรรณคดีอีสานมาท าเป็นกลอนล า เพ่ือขับขานเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้นว่า การล าเรื่องต่อกลอน การล ากลอน 
ล ายาว หรือแม้แต่การล าเต้ย บางครั้งยังสอดใส่เนื้อหาสาระจากวรรณกรรมบางเรื่อง ทางด้านการดนตรี หมอแคน 
หมอพิณ ( ในสมัยก่อนโอกาสในการใช้พิณและแคนจะใช้ต่างวาระกัน ) คือ แคนในการแสดงการละเล่นส าหรับ
ประชาชนโดยทั่วไป พิณใช้ส าหรับพิธีกรรมต่าง ๆ ในราชส านักและสังคมเมือง จนมีค าพูดของชาวอีสานในยุคโบราณ
ว่า “แคนผีดิน พิณผีฟ้า” วรรณกรรมอีสานเรื่องหนึ่งที่ได้กล่าวถึงการเล่นแคนของวงศ์กษัตริย์คือเรื่องของท้าวก่ ากาด า  
  นาฎศิลป์กับการประกอบอาชีพ  
             ชุมชนอีสานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในยุคต้น ๆ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ต่อมาได้รับอิทธิพล
ทางด้านอารยธรรมจากภายนอก ชุมชนอีสานได้พัฒนาการอาชีพของตนเองให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรม และการค้า ในขณะที่ชุมชนในอีสานก าลังพัฒนาทางด้านการอาชีพ ชาวอีสานผู้ที่ถือว่า
เป็นชุมชนที่มีความร่ ารวยทางด้านวัฒนธรรมก็มิได้หยุดยั้งการพัฒนาการเป็นอยู่ของเขา ต่างจากชุมชนบางกลุ่มท่ีมี
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วจะยุติการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมเอาไว้ก่อน ทวนถึงภาพในอดีตของปู่ย่าตา
ยาย ชาวอีสานได้พัฒนาการทางด้านนาฎศิลป์พื้นบ้านเพื่อเป็นสื่อที่จะถ่ายทอดให้กับสังคมได้มองเห็นลักษณะการ 
การประกอบอาชีพของเขา นางฉวีวรรณ ด าเนิน (พันธุ) ศิลปินแห่งชาติ ครูสอนนาฎศิลป์พ้ืนบ้านอีสานวิทยาลัย 

 
                   ภาพแสดง :  
นาฏศิลป์กับการประกอบอาชีพ (ฟ้อนไทภูเขา) 
 

นาฎยศิลป์ร้อยเอ็ด และบุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อีสานสาขานาฎศิลป์พ้ืนบ้านอีสานเคยให้ข้อคิดว่า ต้องการถ่ายทอด
ลักษณะชีวิตและความเป็นอยู่ในชุมชนอีสานในอดีตให้ลูกหลานได้รู้
ว่าเขาเป็นอยู่อย่างไร เพราะในปัจจุบันวิทยาการต่าง ๆ ได้เจริญขึ้น
มาก การทอผ้า การต่ าหูกผูกฟืมแทบจะไม่มีหลงเหลือให้ลูกหลานได้
เห็นแล้ว จึงอยากจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีถ่ายทอดออกมาเป็น
ท่าร าท่าฟ้อน เผื่อเขาจะได้สนใจและน าไปทบ 
 
 

  

            นาฎศิลป์มาจากพ้ืนฐานการประกอบอาชีพของชุมชนอีสานล้วนแต่เป็นนาฎศิลป์ที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพราะ
ความตระหนักถึงคุณลักษณะวัฒนธรรม นักวิชาการและศิลปินในสาขาต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ ศิลปินอิสระ 
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สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นท่าฟ้อนจาก ลักษณาการ (Trait) ในการประกอบอาชีพของชุมชนอีสาน อีก
ทั้งได้มีการเพ่ิมเติมแต่งชุดการฟ้อนให้มีลีลา ท่าทางที่สวยงามอย่างมีคุณค่า ท าให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความซาบซึ้งประทับใจ 
สามารถน าลักษณาการนั้น ๆ ไปทบทวนให้มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในอดีตเป็นอย่างดี นาฎยศิลป์ที่มาจาก
พ้ืนฐานการประกอบอาชีพของชุมชนชาวอีสานที่ศิลปินและนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ได้รวบรวมและประดิษฐ์
คิดค้นขึ้น เช่น การฟ้อนท านา การฟ้อนเก็บขิด การฟ้อนสาวหลอก การฟ้อนเก็บฝ้าย การฟ้อนไทภูเขา การฟ้อนครก
มอง ฯลฯ  
นาฏศิลป์กับการละเล่นและเกี้ยวพาราสี  
          ชุมชนอีสานเป็นชุมชนที่ร่ ารวยไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่บรรพชนใน
อดีตได้สั่งสมไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติ เพื่อเป็นวิถีของการด าเนินชีวิต 
การละเล่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บรรพบุรุษของชุมชนอีสานได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
เป็นกิจกรรมในการพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดการสังสรรค์และการ ปฏิสัมพันธ์
ในกลุ่มชน (Social Interaction) การละเล่นอีสานจะแฝงไปด้วยจิตวิทยา
และปรัชญาในการด ารงชีวิตเพ่ือเป็นการฝึกฝนให้ชุมชนมีประสบการณ์และ
รู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ การละเล่นของชุมชนอีสานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
           1. การละเล่นส าหรับเด็ก เป็นการเล่นง่ายๆ ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน 
เพ่ือฝึกให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความหวงแหนในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 
การแข่งขันเพ่ือชัยชนะ ตลอดจนฝึกปฏิญาณในห้องอ่ืน ๆ การละเล่นของ
เด็กอีสานโดยทั่วไป เช่น  
           - การเล่นเฮือนน้อย ( การครองเรือนแบบผู้ใหญ่ )  
           - การเล่นขายของ  
           - การเล่นหมากเก็บ  
           - การเล่นซ่อนหา  
           - การเล่นงูกินหาง ฯลฯ 

       
           ภาพแสดง : การละเล่นงูกินหาง 

 

           2. การละเล่นส าหรับหนุ่มสาว เป็นการพัฒนาการเล่น 
มาจากเด็กๆ แต่เพ่ิมกระบวนการให้ซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือแสดงออก 
ถึงความสามารถของตนเอง การละเล่นของหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะเน้น 
ออกไปทางการเกี้ยวพาราสี (Courtship) การแข่งขัน การชิงดีชิงเด่น เช่น  
           - การเล่นหมากตี่  
           - การเล่นหมากเตย  
           - การเล่นหมากลี่ ( ซ่อนหา )  
           - การเล่นหัวสีบ้า ( สะบ้า )  
           - การเล่นดนตรี 
           - การฟ้อนล า ฯลฯ  

 
ภาพแสดง : 

      นาฏศิลป์กับการละเล่นและเก้ียวพาราสี 
  

           - การลงข่วงผญา (โต้ตอบผญา แสดงปฏิญาณและไหวพริบเพ่ือเกี้ยวสาว) 
           3. การละเล่นส าหรับผู้ใหญ่และคนสูงอายุ ผู้ใหญ่และคนสูงอายุเป็นผู้ที่ผ่านโลกมามากมีประสบการณ์ในการ
ด ารงชีวิตสูง ก าลังวังชาเริ่มถดถอยลงไปตามล าดับ การละเล่นของคนสูงอายุจึงออกในรูปแบบของการเตือนสติสอนใจ
แก่อนุชนรุ่นหลัง เช่น การแข่งขันการตอบปัญหาธรรม แข่งจ่ายผญา หรือการเล่านิทานก้อม เป็นต้น 
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            การละเล่นชุมชนอีสานจะแฝงไปด้วยคติ จิตวิทยา และปรัชญาในการด าเนินชีวิตดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ขณะเดียวกันการละเล่นดังกล่าวก็แฝงไปด้วยการสร้างสรรค์สังคมในเชิงปฏิสัมพันธ์ เพราะการละเล่นแทบทุกอย่างจะ
แฝงไปดว้ยพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ  
           1. การแข่งขัน (Copetition)  
           2. ความร่วมมือ (Cooperation)  
           3. ความขัดแย้ง (Conflict)  
           4. ความสมานลักษณ์ (Assimilation)  
           5. การผสมผสาน (Assimilation) 
 

 
ภาพแสดง : นาฏศิลป์ชุดเรือมอันเร 

นักนาฎศิลป์และศิลปินอีสาน เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล มีความ
ประสงค์ท่ีจะอนุรักษ์ประเพณีการละเล่นของชุมชนเอาไว้เลย ได้
ปรับปรุงให้การละเล่นบางอย่างออกมาในรูป “ นาฎยศิลป์ ” 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางศิลปะและความสวยงาม ให้ชุมชนได้
ตระหนักในความส าคัญของการละเล่นที่เป็นประเพณี มรดกของ
ชุมชน และเพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติสืบไป นาฎศิลป์ประเภทนี้มีปรากฎให้เห็นหลายชุดด้วยกัน 
เช่น เต้ยเดือนห้า เต้ยเกี้ยว เซิ้งกะโป๋ เรือมอันเร เป็นต้น  

 

นาฎศิลป์กับการเลียนแบบธรรมชาติ  
            ในอดีตอีสานเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากไปด้วยพืชพรรณและสัตว์ธรรมชาติ ประชากรชาวอีสาน 
จึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันธ์กับธรรมชาติอย่างมากมาย ลักษณะความเป็นอยู่เรียบง่ายและมีโครงสร้างทางสังคมที่ไม่
สลับซับซ้อนเพยีง 2 ลักษณะ คือ 
            1. ลักษณะของสังคมการล่าสัตว์ (Hunter Society) คือ ชุมชนที่มีอาชีพล่าสัตว์เพ่ือเป็นอาหาร/แลกเปลี่ยน
กับทรัพยากรอ่ืนๆที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนโดยตรง สัตว์ป่าที่ชุมชน
อีสานนิยมล่ากันได้แก่สัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น กระต่าย สมัน เก้ง กวาง ไปจนถึงสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น เสือ ช้าง อุปกรณ์
และเครื่องมือในการล่าสัตว์เริ่มต้นจากเครื่องมือง่ายๆ เช่น ขวานหิน ค้อน แล้วจึงวิวัฒนาการมาเป็นหอก ดาบ ธนู หน้า
เก้ง จากการศึกษาค้นคว้าของนักโบราณคดี ยังพบว่าชุมชนอีสานในสมัยก่อนรู้จักล่าสัตว์โดยวิธีใช้เครื่องมือดักจับ เช่น 
ตาข่ายที่ท าด้วยเครื่องไม้ชนิดหนึ่ง ใช้หลุมพราง ขวาก และหนาม ชาวอีสานจะรู้จักการแบ่งทรัพยากรที่หามาได้ให้แก่
ญาติพ่ีน้องหรือชุมชนใกล้เคียง  
            ลักษณะการล่าสัตว์ของสังคมอีสานในอดีตเป็นลักษณะการล่าแบบรวมกลุ่มเมื่อได้สัตว์มาก็แบ่งปันกันจะมี
น้อยคนที่ปลีกตัวออกโดยอิสระ คนพวกนี้ถ้าได้สัตว์หรือมีชีวิตรอดกลับมาก็จะได้รับยกย่องว่าเป็นวีระบุรุษเหมือนๆกับ
สังคมอ่ืนๆโดยทั่วไป  
            2. ลักษณะสังคมเกษตรกรรม (Agriculture Society) ลักษณะสังคมการเกษตรกรรมเกิดขึ้นพร้อมๆกับสังคม
การล่าสัตว์ ชุมชนอีสานรู้จักการปลูกข้าวและธัญญาพืชอ่ืนไว้เป็นอาหาร และแลกเปลี่ยนโดยสตรีและคนชราจะเก็บ
เมล็ดพันธุ์พืชที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติมาปลูกเพ่ือบริโภคและรู้จักการอนุรักษ์เมล็ดพืชไว้ท าพันธุ์โดยเริ่มต้นจากการไถแปร
และปลูกพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชน การเพาะปลูกของคนอีสานในอดีตใช้ระบบการลงแขกหรือการร่วมมือ
ร่วมใจกันในระหว่างกลุ่มญาติพ่ีน้องที่ใกล้ชิดแล้วจึงขยายผลออกมาสู่ชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกล้เคียงกันภายหลัง 
อย่างไรก็ตามโครงสร้างทางสังคมของอีสานได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆอย่างมิได้หยุดยั้ง ในระยะหลังจะปรากฎว่าเกิด
สังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) และสังคมพาณิชย์  
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            จากการที่ชาวอีสานมีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติท าให้ชุมชนอีสานมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติรู้จักสังเกตุ
อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมของธรรมชาติ แล้วน ามาปรับปรุงเพ่ือใช้กับชีวิตประจ าวันเช่นการเลือนแบบเสือที่แอบซุ่ม
ตะปบเหยื่อแล้วน าวิะการของเสือเวลาไปดักจับสัตว์อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการดักจับสัตว์มาเป็นอาหาร การเลียนแบบเสียงนก
เสียงกาเป็นต้น ในปัจจุบันวัฒนธรรมพวกนี้ยังคงเหลืออยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญเช่นเวลาที่ชาวอีสานจะไปดักจับ
นกคุ่ม นกเขา หรือแม้กระทั่งกิ้งก่าหรือสัตว์อ่ืนๆ ก็จะลอกเลียนแบบเสียงสัตว์นั้นๆ เพื่อให้เข้าใกล้ตัวสัตว์มากที่สุดค่อย
ใช้เครื่องมือดักจับ 
        3. แสดงออกถงึความสามารถของตนให้เป็นที่ยอมรับของเพศตรงข้ามเพ่ือให้เกิดกระบวนการเกี้ยวพาราสี 
           การน ามาใช้ในรูปแบบที่ 3 นี้ก่อให้เกิดการขัดเกลาและการปรุงแต่งทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสวยงาม  
ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นกิริยาท่าทางทางด้านนาฎศิลป์ การเลียนแบบธรรม ชาติมิได้เลียนแบบจากสัตว์ป่าเท่านั้น ชุมชน
อีสานได้เลียนธรรมชาติอ่ืนๆแล้วน ามาปรับปรุงเป็นลายหรือท านองของการดนตรีหรือรูปแบบในการเคลื่อนไหว หรือ
อิริยาบถในทางนาฎศิลป์อีกมากมาย เช่น การฟ้อนแบบลมพัดชายเขา ฟ้อนแบบยอดตองต้องสายลม ฟ้อนเกี้ยว ฯลฯ 
ทางด้านดนตรีก็เกิดลายดนตรีที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ลายนกไซบินข้ามทุ่ง ลายลมพัดพร้าว ลมพานไผ่ กาเต้นก้อน 
เผิ่งตอกดอก ดังนั้นพอจะเห็นได้ว่านาฎศิลป์ที่มีการเลียนแบบท่าทางธรรมชาตินั้นมีหลายชุดด้วยกัน เช่น 
 
 
             1. มวยโบราณจากจังหวัดนครพนม  
             2. ฟ้อนแม่บทอีสาน  
                ปรับปรุงโดย นางฉวีวรรณ ด าเนิน (พันธุ์)  
             3. ฟ้อนแมงตับเต่า 
                ปรับปรุงโดย นางฉวีวรรณ ด าเนิน (พันธุ์) 
             4. กระโน้มติงตอง (ร าตั๊กแตนของชาวอีสานได้)  

 

 
ภาพแสดง :นาฏศิลป์กับการเลียนแบบธรรมชาติ  

( ฟ้อนแมงตับเต่า )  

นาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน   
     นาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน เป็นการฟ้อนของภาคอีสานมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เมื่อได้ชมการแสดง
ก็สามารถจ าแนกได้ทันทีว่าเป็นการแสดงของภาคอีสานที่ทราบได้เช่นนั้นเพราะมีข้อสังเกตหลายประการ คือ  

   

            1. ท่วงท านองของดนตรี จังหวะ ลีลาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งแตกต่างจากภาคอ่ืนๆของไทย  
            2. การแต่งกายของผู้แสดง คือ ถ้าผู้หญิงมักจะนุ่งซิ่นมัดหมี่สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มผ้าสไบหรือแพรวา              
ผมเกล้ามวย ส่วนฝ่ายชายมักจะสวมเสื้อม่อฮ่อม นุ่งโสร่งผ้าลายเป็นตาๆ  
            3. ลักษณะโดดเด่นที่คงเอกลักษณ์ของภาคอีสานอย่างจัดเจนก็คือ เครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ แคน โปงลาง 
โหวด ไหซอง ฯลฯ ซึ่งแม้ยังไม่มีการบรรเลงก็พอจะบอกได้ว่าการแสดงต่อไปจะเป็นการแสดงของภาคอีสาน  
            4. ภาษาอีสานเป็นภาษาเฉพาะถิ่น ดังนั้นถ้าได้ยินเสียงเพลงที่มีส าเนียงหรือภาษาถ่ินอีสาน ก็เป็นการชี้ชัดว่า
เป็นการแสดงของภาคอีสาน  
            แต่ถ้าจะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องการฟ้อนของภาคอีสานโดยเฉพาะแล้ว ก็พอจะจ าแนกลักษณะเฉพาะของการ
ฟ้อนอีสานได้ ดังนี้ 

http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0600001Saran/unit07/unit06_02.htm
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ท่าฟ้อนของอีสาน 

 
           ท่าฟ้อนของภาคอีสานนั้นมีความเป็นอิสระสูงคือไม่มีข้อจ ากัดตายตัวทั้งมือและเท้า ส่วนใหญ่ท่าฟ้อนจะได้มา
จากท่าธรรมชาติและท่าพ้ืนฐานที่แตกต่างกันออกไปเฉพาะถิ่น เช่น ฟ้อนภูไท ฟ้อนผีฟ้า ฟ้อนไทยด า เรือมอันเร เป็นต้น 

           แม้ว่าจะมีความคิดที่จะพยายามก าหนดท่าฟ้อนของภาคอีสานให้เป็นแบบฉบับ มีหลักเกณฑ์ขึ้ นให้เหมือนกับ
นาฎศิลป์ของภาคกลางที่มี “ท่าแม่บท” เป็นพ้ืนฐานในการฟ้อนร านั้น เป็นแนวคิดหนึ่งที่ต้องการให้การฟ้อนของภาค
อีสานมีระบบและเป็นหลักเกณฑ์มากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่น่าจะใช้แนวคิดที่ถูกต้องนัก เพราะจะเป็นการตีกรอบให้ตนเอง              
ซึ่งตามจริงแล้วท่าฟ้อนของอีสานมีความเป็นอิสระไม่มีการก าหนดท่าแน่นอนตายตัวลงไปเป็นท่าอะไร ขึ้นอยู่กับผู้
ประดิษฐ์จะตั้งชื่อว่าท่าอย่างนั้น เรียกว่าอะไร ความเป็นอิสระของท่าฟ้อนของภาคอีสานท าให้การประดิษฐ์ ชุดฟ้อน
ใหม่ๆนั้น มีท่าฟ้อนที่วิจิตรงดงามแปลกตายิ่งขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดที่จะก าหนดท่าของการฟ้อนภาคอีสานนั้นได้น ามา
จาก “กลอนฟ้อน” ซึ่งเป็นกลอนยาวชนิดหนึ่งใช้กลอนเจ็ดแปดหรือกลอนเก้าแล้วแต่ผู้แต่ถนัดแบบใด 

           การฟ้อนเป็นศิลปะอันหนึ่งที่มาพร้อมกับการล า การฟ้อนจะมีกี่แบบไม่ ปรากฏชัด แต่หมอล าแต่งกลอนฟ้อน
แบบต่าง ๆ ไว้ การฟ้อนหมอล าจะแสดงท่าทางให้เข้ากับกลอน ดูแล้วเป็นการสนุกสนานมาก เช่น “ แม่บทอีสาน ” ซึ่ง
ทางวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดคิดประดิษฐ์เป็นชุดฟ้อนขึ้น โดยก าหนดว่าท่าแม่บทอีสานมีอยู่ 48 แม่ท่า เช่น ท่าพรหมสี่
หน้า ท่า ทศกัณฑ์เก้ียวนางมณโฑ ท่าช้างเดินตามแม่ ท่าช้างชูงวง ท่ากาเต้นก้อน ท่ากากางปีก ท่าหลีกแม่เมีย ท่าลมพัด
พร้าว ท่าเสืออกเหล่า ท่าเต่าลงหนอง ท่าคนขาแหย่ง ท่าปูลิงหลาน ท่าผู้เฒ่าฟังธรรม ท่าหมอล าเพลิน ท่าหงส์บินวน ท่า
ลิงหลอกเจ้า ท่าผู้เฒ่าผิงไฟ ท่าร าสักสุ่ม ท่าเกียจับไม้ ท่าสักกะลานต าข้าว ท่านกกระเจ่าบินวน ท่าผู้สาวลงข่วงเข็นฝ้าย 
ท่าหนุมานถวายแหวน ท่าจระเข้ฟาดหาง ท่าบินนางมโนราห์ เป็นต้น 

 

 
การแสดง : การร าท่าพรหมสี่หน้า 

(ที่มา : http://www.thaidances.com) 
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ลักษณะท่ามือและเท้าในการฟ้อนภาคอีสาน 
  
            1. ท่ามือ ถ้าพิจารณาการเคลื่อนไหวของมือ คงเหมือนกับค ากล่าวที่ว่าท่าฟ้อนอีสานเหมือน “ม่อนท่าวใย” 
คงเห็นภาพพจน์ได้ดีจากการฟ้อนของหมอล าที่หมุนมือพันกัน และพิจารณาจะท่าฟ้อนจากกลอนฟ้อนที่พอจะบอกได้ว่า 
ท่าฟ้อนของภาคอีสานนั้นได้มาจากธรรมชาติคือมีความอิสระขึ้นอยู่กับลีลาท่าฟ้อนที่จะขยับมือเคลื่อนกายไปอย่างไร 
                1.1 การจีบมือ ของชาวอีสานนั้นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ไม่จดกันจะห่างกันเล็กน้อย ซึ่งแตกต่างจากการจีบขอบ
ภาคกลาง และการฟ้อนของชาวอีสานก็ไม่สามารถก าหนดได้ว่าเป็นการจีบลักษณะไหน ไม่สามารถเป็นจีบหงาย จีบหลัง 
จีบปรกหลัง จีบปรกหน้า คือไม่สามารถเอาหลักนาฎศิลป์ของภาคกลางมาจับท่าฟ้อนของชาวอีสานได้ 
           2. ท่าเท้า ท่าเท้าของการฟ้อนของชาวอีสานมีลีลาแตกต่างจากภาคกลาง ซึ่งพอจะจ าแนกท่าเท้าที่ใช้ในการ
ฟ้อนดังนี้  
                2.1 ท่าซอยเท้า เช่น การร าเซิ้ง คือ การซอยเท้าให้เข้าจังหวะกลอง โดยเปิดส้นเท้าเล็กน้อย ย่อเข่ายกส้น
เท้าข้ึนไปด้านหลังให้มากท่ีสุด ซอยเท้าอย่างสม่ าเสมอ การร าเซิ้งนั้นมิใช่ยกเท้าให้ส้นเท้าสูง หรือยืนโดยอาศัยปลายเท้า
สูง คล้ายการเต้นบัลเล่ต์ซึ่งดูแล้วตลกผิดธรรมชาติ แต่การเปิดส้นเท้าเพียงเล็กน้อย เพ่ือสะดวกในการซอยเท้า ซึ่งท่านี้             
ก็ไม่ใช่การย่ าเท้าอยู่กับท่ีโดยเหยียบเต็มฝ่าเท้า  
                2.2 ท่าเท้าของผู้ไทเรณูนคร การผู้ไทเรณูนครนอกจากจะมีการก้าวเดินตามธรรมดาแล้ว ยังมีอีกท่าหนึ่งที่
เป็นลักษณะพิเศษของเรณูนครเท่านั้น คือ มือบนจีบข้างหูโดยปลายนิ้วที่จีบจะหันเข้าข้างหู แล้วส่งจีบผ่านใต้รักแร้ไป
ด้านหลัง แทงปลายเท้าไปด้านหน้าในลักษณะคว่ ามือม้วนมือมาจีบไว้ข้างหูดังเดิม สลับกันไปทั้งมือซ้ายและมือขวา คือ 
ถ้ามือซ้ายจีบไว้ที่ข้างหูมือขวาจะส่งไปด้านหลัง ท่าเท้าก็จะใช้ 4 จังหวะ คือ ขย่มตัว 2 จังหวะ ถ้ามือไหนส่งหลังก าลังจะ
แทงไปข้างหน้าก็ใช้เท้าด้านนั้นแตะพ้ืน 4 ครั้งแล้วเหยียบสลับกันไปมาซึ่งจะสอดคล้องกับท่ามือที่เคลื่อนไหวไปมา  
                2.3 ท่าเท้าของผู้ไทกาฬสินธุ์ ท่าเท้าของการฟ้อนในจังหวัดผู้ไทกาฬสินธุ์และการฟ้อนโปงลางจะใช้ท่าก้าว
เท้าเช่นเดียวกันคือ การก้าวเท้าไขว้พ้ืนเท้าโดยเตะไปข้างหน้าก้าวไขว้ขย่ม ชักเท้าหลังแตะไปด้านหน้าไขว้เท้าขย่มตัว
สลับกันไป ลักษณะคล้ายกับการเต้นควิกสเต็ป ที่แตกต่างกันก็คือการแตะเท้าไปข้างหน้า นอกนั้นใช้หลักการก้าวเท้า
เช่นเดียวกับการเต้นควิกสเต็ป  
                2.4 ท่าสืบเท้าหรือกระถดเท้าไปด้านข้าง ท่านี้จะใช้ในการฟ้อนผู้ไทในจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่นกัน เป็นการ
ก้าวชิดก้าวแต่เป็นการก้าวเท้าไปด้านทางข้าง มีลักษณะเช่นเดียวกับการสไลด์เท้าไปทางด้านข้างนั้นเอง  
            ชุดฟ้อนของภาคอีสานส่วนใหญ่จะใช้การก้าวเท้าลักษณะเดียวกับการร าเซิ้ง จะมีพิเศษอีกแบบหนึ่ง คือ               
ท่าเท้าของผู้ชายในการฟ้อนผู้ไท จะใช้ลีลาการก้าวเท้าของการร ามวยที่เรียกว่า การร ามวยโบราณ ซึ่งมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวอีกแบบหนึ่ง ( ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ . 2532 : 92)  
 

  
ที่มา http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0600001Saran/unit07/unit07_05.htm 
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นาฏศิลป์อีสานที่โดดเด่นท่ีจัดแสดง 

ในโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
 

นาฏศิลป์อีสานสร้างสรรคช์ุด นางอุสาเสี่ยงฮัก 
สร้างสรค์โดย อาจารย์อภิชาติ พลบัวไข 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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แนวคิดจากนิทานพื้นบ้านเรือ่ง "อุสา-บารส"  
           เป็นนิทานที่ผู้คนในท้องถิ่นได้น าเอามาตั้งชื่อโบราณสถานที่ต่างๆบนภูพระบาท การเที่ยวชมโบราณสถานบนภู
พระบาทจึงควรต้องรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ เพ่ือจะได้เข้าใจที่มาของชื่อตลอดจนทราบถึงคติความเชื่อของชุมชน 
 

 
 

มีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งตั้งอยู่บริเวณภูพระบาทชื่อ เมืองพาน มีท้าวกงพานเป็นเจ้าเมือง พระองค์ได้ไปขอนางอุสา 
(เป็นผู้เกิดมาจากดอกบัวบนเทือกเขา และพระฤาษีจันทาผู้เป็นอาจารย์ของท้าวกงพานได้น ามาเลี้ยงไว้) มาเป็นราชธิดา 
นางอุสาเป็นผู้มีความงามเป็นเลิศ และมีกลิ่นกายหอมกรุ่น เมื่อเติบใหญ่ได้มีเจ้าชายหลายเมืองมาสู่ขอ แต่ท้าวกงพานไม่
ยินยอมยกให้ผู้ใด และด้วยความหวงแหนจึงได้สร้างต าหนักเป็นหอสูงไว้บนภูเขา เพ่ือให้นางอุสาอยู่อาศัยขณะเรียนวิชา
กับฤาษีจันทาผู้เป็นอาจารย์  

วันหนึ่งนางอุสาไปเล่นน้ าที่ล าธารใกล้ต าหนัก นางได้เก็บดอกไม้มาร้อยเป็นมาลัยรูปหงส์และลอยน้ าไปพร้อม
เสี่ยงทายหาคู่ พวงมาลัยได้ลอยไปจนถึงเมืองปะโคเวียงงัวที่มีท้าวบารสเป็นโอรสของเจ้าเมือง ท้าวบารสเก็บพวงมาลัย
ได้จึงออกตามหาเจ้าของจนถึงเขตเมืองพาน 

ท้าวบารสและบริวารได้ขี่ม้าจนถึงหินก้อนหนึ่ง ม้าก็ไม่ยอมเดินทางต่อ พระองค์จึงหยุดพักม้าไว้ ส่วนบริวารก็
แยกไปผูกม้าที่หินอีกก้อนหนึ่ง ท้าวบารสได้เดินเที่ยวป่าพบนางอุสาที่ก าลังอาบน้ าอยู่ และรู้ว่าเป็นเจ้าของพวงมาลัยทั้ง
คู่เกิดความรักและลักลอบได้เสียกัน โดยที่ท้าวกงพานไม่รู้ ต่อมาท้าวกงพานทราบเรื่อง ก็ทรงพิโรธจะประหารท้าวบารส 
แต่เสนาอ ามาตย์ห้ามไว้เพราะเกรงฤทธิ์เดชพระราชบิดาของท้าวบารส ท้าวกงพานจึงคิดอุบายให้แข่งขันสร้างวัดในหนึ่ง
วันให้แล้วเสร็จ 
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             โดยเริ่มนับตั้งแต่เช้าจนดาวประกายพรึก (ดาวเพ็ก) ขึ้น ผู้ใดสร้างไม่เสร็จต้องถูกตัดเศียร ท้าวกงพานได้
เกณฑ์ไพร่พลจ านวนมากมาสร้างวัดที่เมืองกงพาน ส่วนท้าวบารสมีบริวารเพียงเล็กน้อยที่มาด้วยจึงสร้างได้ช้ากว่า พ่ี
เลี้ยงนางอุสาจึงคิดหาวิธีช่วยโดยให้ท้าวบารสน าโคมไฟไปแขวนบนยอดไม้ใหญ่ในเวลาดึก ฝ่ายพวกเมืองพานมองเห็นคิด
ว่าดาวขึ้นแล้วจึงหยุดสร้างวัด ส่วนท้าวบารสก็ได้เร่งสร้างวัดของตนเองจนแล้วเสร็จ เมื่อเป็นดังนี้ท้าวกงพานจึงเป็นฝ่าย
แพ้ และถูกตัดเศียรสิ้นชีพไป  

            ต่อมาท้าวบารสได้พานางอุสากลับเมืองปะโค แต่เนื่องจากท้าวบารสมีชายาอยู่แล้วจึงถูกชายาเหล่านั้นกลั่น
แกล้ง โดยไปสมคบกับโหราจารย์ให้ท าทายว่าท้าวบารสมีเคราะห์ต้องออกเดินป่าผู้เดียวเป็นเวลาหนึ่งปี จึงจะพ้น
เคราะห์ ท้าวบารสก็ออกเดินป่า ทิ้งนางอุสาไว้ที่เมืองปะโค นางอุสาถูกท าร้ายและกลั่นแกล้งจึงหนีกลับไปเมืองพานและ
ล้มเจ็บด้วยความตรอมใจ เมื่อท้าวบารสกลับถึงเมืองและทราบข่าวก็รีบออกเดินทางไปยังเมืองพาน แต่พบว่านางอุสา
สิ้นใจแล้ว จึงฝังศพนางไว้ที่หินก้อนหนึ่ง ส่วนพระองค์ก็ตรอมใจตายตามกันไป เหล่าบริวารจึงฝังศพท้าวบารสเอาไว้
เคียงข้างกับศพนางอุสา 

 
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท “ต านานรัก อุสา-บารส”  

           อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน  ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม. 
แต่เราแวะไปไหว้ รอยพระพุทธบาท ที่วัดกันก่อน ซึ่งบริเวณวัด กับอุทยานจะอยู่คนละส่วนแยกกันแต่มีทางที่สามารถ
เชื่อมกันได้ ที่วัดคนค่อนข้างเยอะเพราะในช่วงสงกรานต์ผู้คนนิยมมาสรงน้ าขอพรจากสิ่งศักดิ์ที่นี่ รวมไปถึงรอยพระ
พุทธบาทด้วย ที่นี่จะมีร้านค้าขายอารหารเครื่องดืมบริเวณหน้าประตูวัดค่อนข้างครึกครื้น แต่ถ้าเป็นที่อุทยานจะไม่มี 
ร้านเยอะแยะแบบนี้ ส่วนใหญ่ผู้คนที่ไปจะเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานกันเองมากกว่า  
           ที่วัดนอกจากรอยพระพุทธบาทแล้ว ที่นี่ยังมี บ่อน้ าพญานาคซึ่งลักษณะเป็นเพิงหิน ข้างใต้เพิงเป็นบ่อลึกลงไป
ค่อนข้างมืด ดูน่ากลัวอยู่ไม่น้อย พลอยคิดไปว่าถ้าตกลงไป จะเป็นอย่างไร คงขึ้นมาไม่ได้แน่ ไม่มีหลักฐานบอกว่าความ
ลึกไว้ได้เท่าใด หรืออาจจะไม่มีใครกล้าลงไปวัดก็ได้ นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประทับยืน ปางห้ามญาติ              
สูงใหญ่กว่าตัวเรามาก ไม่แน่ใจนักว่ากี่เมตร  
           ที่อุทยานที่นี่คนก็หนาตาอยู่เหมือนกัน เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ค่าเข้าชมคนไทย 10 บาท 
ต่างชาติ 30 บาท ที่ท าให้รู้สึกดีมากๆ คือห้องน้ าสะอาดและดูดีมาก ไม่น่าเชื่อว่าคนเยอะแยะขนาดนี้จะดูแลห้องน้ าได้
ประทับใจแขกจริงๆ การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของที่นี่ต้องใช้การเดินเท้าเท่านั้น ไม่สามารถน ายานพาหะนะเข้าไปได้ 
ซึ่งบริเวณอุทยานกว้างไม่ใช่เล่นๆ ถ้าจะเดินให้ครบคงต้องใช้เวลาเป็นวัน และคงจะหมดแรงกันพอดี เราจึงเลือกดูกัน
บางส่วนเพราะมีทั้งเด็ก และก็คุณยายไปด้วย คงเดินทั่วไม่ไหว ทุก ๆ สถานที่ของที่นี่ล้วนแต่มีต านานที่ 
เกี่ยวพันกันมา เป็นเรื่องราว ต านานรักฉบับนิทานพ้ืนบ้าน ของ“นางอุสาและท้าวบารส”ซึ่งตามต านานกล่าวไว้ว่า  
           ในชาติปางก่อน “นางอุสา” เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ต่อมาเธอไปท าผิดกฎแห่งสวรรค์ จึงถูก“ 
พระอินทราธิราช”ผู้เป็นใหญ่ปรับโทษให้ลงมาใช้กรรมที่ก่อไว้ในเมืองมนุษย์เธอจึงได้จุติในดอกบัวกลางสระน้ าใกล้กับ
อาศรมฤาษีจันทา เมื่อฤาษีจันทา เดินไปสระน้ าเห็นนางอยู่ในดอกบัวเช่นนั้น จึงน าขึ้นจากสระน้ ามาเลี้ยงดูเป็นอย่างดี 
ต่อมาวันหนึ่ง เจ้าเมืองพานและมเหสีทราบเรื่องจึงขึ้นไปดู เห็นเป็นเรื่องจริง มีความอยากได้ไปเลี้ยงเป็นบุตร เพราะ
เจ้าเมอืงพานและมเหสี เป็นหมันไม่มีลูก จึงขอเธอจากฤาษีจันทาเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งฤาษีจันทาก็ยินดียกนางให้ 
           เมื่อเจ้าเมืองพาน และมเหสี ได้ “นางอุสา” มาเป็นธิดา ก็รู้สึกหวงแหนมาก กอปร์ทั้ง “นางอุสา” ก็มีเรือน
ร่าง หน้าตา สวยงาม จะหาหญิงใดในแหล่งหล้ามาเปรียบมิได้ ต่อมาเมื่อนางแตกเนื้อสาว เจ้าเมืองพาน จึงได้น าไปฝาก
ฤาษีจันทา “ตาไฟ” ไว้ เพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาไว้เพ่ือป้องกันตัว  

http://www.oknation.net/blog/a-little-tree/2008/04/24/entry-1
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             หอนางอุษามีลักษณะเป็นแท่นหินสูง วางซ้อนด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่อีกหนึ่งอัน ตรงกลางระหว่างแท่นหิน
กับแผ่นหิน เป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ มีช่องคล้ายๆ ช่องหน้าต่าง บริเวณไม่ห่างกันมากนักจะมีบ่อน้ านางอุษาปรากฏอยู่ 
เป็นบ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า น่าจะกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 2 เมตร ไม่ค่อยแน่ใจนัก มีน้ าเต็มบ่อ บริเวณขอบบ่อ
จะมีรอยคลื่นวาดผ่านโดยรอบ ว่ากันว่าเป็นรอยเส้นผมของนางอุษา เวลาที่นางมาอาบน้ าแล้วสะบัดเส้นผมที่เปียก ไป
กระทบกับขอบบ่อซึ่งมีความเชื่อกันว่า ผมของนางอุษายาวมาก ยาวขนาดฟาดได้เป็นรอยทั่วขอบบ่อเลยทีเดียว 
 

โดยเจ้าเมืองพาน ได้สร้างหอสูงไว้ให้นางอุสาอยู่อาศัย เป็นการป้องกันภัยจากสิงสาราสัตว์  
           จากวัยเด็กสู่วัยสาว “ นางอุสา” คนงามไม่เคยพบผู้คนโดยเฉพาะหนุ่มๆเลยสักครั้ง จึงเกิดความเหงา ว้าเหว่ 
วันหนึ่งนางจึงไปเก็บดอกไม้มาร้อยเป็นมาลัยรูปหงส์ฟ้า และเขียนความในใจลงไปในมาลัยดอกไม้ในกระทงลอยน้ า
ออกมา พร้อมทั้งอธิษฐานว่า “ ขอให้กระทงน้อยใบนี้ล่องลอยไปพบชายหนุ่มเนื้อคู่ของข้าด้วยเถิด” แล้วปล่อยกระทง
น้อยล่องลอยจากหน้าหอนางไปตามล าธาร ออกสู่แม่น้ าโขงเขตเมืองปะโค หนองคายในเวลาต่อมา 
            ขณะนั้น “ท้าวบารส” ลูกชายเจ้าเมืองปะโค ได้ออกไปที่ท่าน้ า ก็พบกระทงเสี่ยงทายของนางอุสาที่ล่องลอย
น้ าอยู่ จึงคว้ามาเห็นข้อความจึงอ่านดู และรู้ความในใจของนางที่กลีบดอกไม้มาลัยในกระทงใบนั้น ท้าวบารส จึงขี่ม้า
ออกเสาะหาเจ้าของ“สารเสี่ยงรัก” ขึ้นไปตามล าธาร จนถึงหอนางอุสา ก็เป็นเวลาพลบค่ าพอดี  
            ทันใดนั้นก็มีเสียงเพลงพื้นเมืองล่องลอยมาจากหอนาง ท่ามกลางความเงียบสงัด ท้าวบารสจึงผูกม้าไว้ที่            
เพิงหิน (คอกม้าท้าวบารส) แล้วเดินตามหา“เสียงนาง” ไปจนถึงหอนาง ในที่สุดทั้งสองคนก็ได้ตกลงปลงใจได้เสีย              
ซึ่งกันและและได้เป็น“คู่ครอง” ตั้งแต่บัดนั้น 
            ต่อมา พระยากงพาน ทราบเรื่องก็แค้นใจและหาทางก าจัดท้าวบารสลูกเขย โดยออกอุบายท้าทาย 
สร้างวัดแข่งกัน มีก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้สร้างเสร็จในเวลาครึ่งคืน เริ่มตั้งแต่ตะวันตกดินจนกว่าดาวฤกษ์หรือดาวประจ า
เมืองจะขึ้น ใครสร้างเสร็จไม่ทันก็ถือว่าแพ้พนัน ต้องถูกตัดหัว 
             ท้าวบารส ลูกเขยรับค าท้า พ่อตา ทั้งที่มีบริวารและแรงงานน้อย แต่ท้าวบารส กลับมีอุบายดีกว่า พอสร้าง
ไปได้นานโขแต่ยังไม่ทันครึ่งคืน ท้าวบารส จึงสั่งให้บริวารน าเอาคบไฟไปจุดบนยอดเขาก่อนที่ดาวฤกษ์จะขึ้นพระยากง
พาน เห็นดวงไฟก็เข้าใจว่าดาวประจ าเมืองขึ้นแล้วจริงๆจึงหยุดสร้างวัด แต่ฝ่ายท้าวบารส กลับสร้างต่อจนเสร็จ 
             เป็นอันว่า ลูกเขยเอาชนะพ่อตาได้ด้วยเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว เจ้าเมืองพาน พ่อตา เสียรู้ ท้าวบารส ลูกเขย 
และเสียหัวไปในที่สุด ซึ่งบริเวณแห่งนั้นมีสีแดงกระจายไปตามโขดหิน ให้ผู้คนทั้งหลายเข้าใจว่า เมื่อพระยากงพานถูก 
ท้าวบารส ตัดหัว เลือดก็พุ่งเป็นไฟพะเนียงกระจายเต็มไปทั่วบริเวณแห่งนั้น นางอุสา รู้สึกเสียใจเพราะสามีฆ่าพ่อของ
นางแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ 
             ท้าวบารส จึงพานางอุสา เดินทางกลับบ้านเมืองปะโค และด้วยความงดงามของนาง จึงท าให้มเหสีและนาง
สนมของท้าวบารส อิจฉาริษยา ได้ร่วมกันวางแผนก าจัดนางอุสา โดยจ้างให้ “โหรหลวง” ท านายทายทักว่า ท้าวบารส
ก าลังมีเคราะห์ร้าย ต้องให้ออกเดินป่าเพ่ือสะเดาะเคราะห์จึงจะหาย ท้าวบารสหลงเชื่อ จ าใจต้องออกเดินป่าตามแผน
ที่มเหสีและนางสนมวางเอาไว้ 

             ในระหว่างที่ท้าวบารสออกเดินป่าแก้เคล็ดอยู่นั้น บรรดานางสนมก็ใช้กิริยา วาจา เยาะเย้ยหยามหยัน กลั่น
แกล้งนางอุสาไปต่างๆนานา จนกระท่ังนางอุสาเกดิตรอมใจมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆ ในที่สุดนางอุสาก็ตัดสินใจกลับ
บ้านไปอยู่หอนางตามเดิม เมื่อท้าวบารส กลับมาทราบเรื่องรีบจึงติดตามนางอุสาไปจนถึงหอนาง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่
นางอุสาป่วยหนัก ท้าวบารส ช่วยอะไรไม่ได้ แล้วนางอุสาก็สิ้นใจตายในอ้อมกอดของท้าวบารสอย่างสงบ ท้าวบารส 
เสียใจมาก ไม่เป็นอันกินอันนอน เดินไปมาคล้ายคนบ้าคลั่งและก็ตรอมใจตายตามนางอุสาไปในเวลาอันไล่เรี่ยกัน 
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เนื้อร้อง : 
  

ยุรยาตรย้าย ถวยข้อยอแขน อรชรแยงงาม มิ่งสมรเข็มพรน้อย  
สอยวอยคิง กลมซ่วย ขาวงาม ปานนวลเปี่ยง คือดั่งทอง  
นพเก้า งามเก่ิงเหลา คือ อินทร์ปั้น ปทุมแต้ม แต่งนาม                
งาม มา ลา อุสาแต่งแปลงศรี ยอดวงข่ามาลี แต่งเป็นดวงมาลัยน้อย 
ให้ซอยปุน ปองเก่ือ แนวบูญ เคยเฝือฝาน เฮียมขอพร  
พระท่านไท้ เทวเทพ ทวยไท ล าเนา ไพร รุกข เทวศรี ธรณีแม่น้ า  
ให้มาเป็น สักขีต้าน ยอ แยงฮ้อย ดวงค่า ฮ้อย บงกตเกศ ปทุมมา  
จั่งวิหคหงส์ค า เสี่ยงน า สายแนนป้อง ล่องลอย ไปน า ธารา  
ข้าขอตั้ง อธิษฐาน ให้พ่ีมาพานพบ อันว่าคู่ พระนางไท้  
ดอกเจ้า ดอกมาลา ดอกเจ้า ดอกมาลา งามจั่งดาวดึงส์ฟ้า  
จั่งว่าเนรมิต เดอดลจิต พระทัยอ้าย นบเกศยื่นถวาย  
นบเกศยื่นถวาย อินตา เทวราชไท้  
ให้น าค้ า ว่าซ่อยปอง ซ่อยปอง น าค้ าว่าซ่อยปอง 
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บทที่ 2                                                                                                    

ผลการด าเนินโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.1 ผลผลิต (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นเพศชาย 88 คน เพศหญิง 112 คน  รวม 200 คน  

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้รับบริการ จ านวน 
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                1   ชมรม       ชมรมนักศึกษา มสธ.                  1  ชมรม 
     นักศึกษา มสธ.                    10  คน      นักศึกษา มสธ.                     15   คน 
     บัณฑิต มสธ.                      10  คน      บัณฑิต มสธ.                       33   คน 
     บุคลากร มสธ.                    10  คน      บุคลากร มสธ.                     18   คน 
     เครือข่าย /เยาวชน /ประชาชน              70  คน       เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน              134   คน 
     รวม                         100  คน      รวม                           200  คน 

 

 

2.1.2 ผลลัพท์ ( ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

 
 
 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ :จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 100 200 
 2. เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 84 97.00 
 3. เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 100 100 
 4. เชิงต้นทุน :ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ                                                                                                             บาท 50,000 50,000 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
85 97.33 

2.  เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 95.33 



 

- 37 - 

 

 
2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ  

ผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินผลการด าเนินโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

วันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 ชุด 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 94 62.67 
      ชาย 56 37.33 
อายุ   
      ต่ ากว่า 20 ปี 24 16.00 
      21-30 ปี   29 19.33 
      31-40 ปี   34 22.67 
      41-50 ปี 38 25.33 
      มากกว่า 50 ปี 25 16.67 
สถานภาพ   
      นักศึกษา มสธ. 15 10.00 
      บัณฑิต มสธ. 33 22.00 
      เยาวชน 13 6.67 
      ประชาชน 89 59.33 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด    
    เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    33 22.00 
    รายการวิทยุ ข่าว มสธ. ออกอากาศผ่านวิทยุท้องถิ่น  18 12.00 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    99 66.00 

 

 
จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น เพศหญิงร้อยละ 62.67 เพศชายร้อยละ 37.33 
- ผู้ เข้าร่วมโครงการอายุ 41-50 ปีมากที่สุดร้อยละ 25.33 รองลงมาอายุ 31-40 ปีร้อยละ 22.67,                             

อายุ 21-30 ปีร้อยละ 19.33 อายุมากกว่า 50 ปีร้อยละ 16.67 และอายุต่ ากว่า 20 ปีร้อยละ 16.00 
- ผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนมากที่สุดร้อยละ 59.33 รองลงมาเป็นบัณฑิต มสธ.ร้อยละ 22 ,                 

นักศึกษา มสธ.ร้อยละ 10  และเยาวชนร้อยละ 6.67 
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากที่สุดร้อยละ 66 

รองลงมาจากจากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 22 และจากรายการวิทยุของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 12 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
 
  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
    1.1 บอกเล่าความเชื่อโยงนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน  102 44 4 00 00 
    1.2 การแสดงดนตรีพ้ืนบ้านและนาฏศิลป์อีสาน 116 28 6 00 00 
    1.3 การแสดงอีสานสร้างสรรค์ศิลปะไทยแลนด์แดนอีสาน  99 44 7 00 00 
    1.4 การแสดงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมผ้าพ้ืนเมืองอีสาน 124 20 6 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 110 27 13 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 109 37 4 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  114 31 5 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 97 50 3 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 127 16 7 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 101 45 4 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 122 28 0 00 00 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
    1.1 บอกเล่าความเชื่อโยงนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน  68.00 29.33 2.67 00 00 

    1.2 การแสดงดนตรีพ้ืนบ้านและนาฏศิลป์อีสาน 77.33 18.67 4.00 00 00 
    1.3 การแสดงอีสานสร้างสรรค์ศิลปะไทยแลนด์แดนอีสาน  66.00 29.33 4.67 00 00 
    1.4 การแสดงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมผ้าพ้ืนเมืองอีสาน 82.67 13.33 4.00 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 73.33 18.00 8.67 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 72.67 24.66 2.67 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  76.00 20.67 3.33 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 64.67 33.33 2.00 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 84.67 10.66 4.66 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 67.33 30.00 2.67 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 81.33 18.67 00 00 00 
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สรุปผลความคิดเหน็ในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - 
    1.1 บอกเล่าความเชื่อโยงนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน  97.33 
    1.2 การแสดงดนตรีพ้ืนบ้านและนาฏศิลป์อีสาน 96.00  
    1.3 การแสดงอีสานสร้างสรรค์ศิลปะไทยแลนด์แดนอีสาน  95.33 
    1.4 การแสดงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมผ้าพ้ืนเมืองอีสาน 96.00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 91.33 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 97.33 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  96.67 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 98.00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 95.33 
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 97.33 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 100 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมประเมนิโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
เชิงปริมาณ  : ผู้ร่วมกิจกรรม   จ านวน  200 คน 
เชิงคุณภาพ  : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ   ร้อยละ  95.33 
               : การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  97.33 
เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา   ร้อยละ  100 
เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด   จ านวน  50,000 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : - ควรจัดอีกทุกเพ่ือให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากร มสธ. เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

2.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย... เพศชาย 88 คน เพศหญิง 112 คน  รวม 200 คน 

จ านวนผู้รับบริการ ร้อยละ  
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                                                         1  ชมรม   - 
     นักศึกษา มสธ.                                                              15   คน       7.50 
     บัณฑิต มสธ.                                                                 33   คน           16.50 
     บุคลากร มสธ.                                                               18   คน     9.00 
     เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน                                           134   คน      67.00 
                                                                           รวม    200   คน  - 

2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
1. ค่าตอบแทน ……. - ..........  บาท 
2. ค่าใช้สอย………… 45,000.-บาท 
3. ค่าวัสดุ...................5,000.-บาท 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 50,000.-บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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บทที่ 3                                                                                                    
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1.ผู้รับบริการได้รับความรู้/ประโยชน์ 
           1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา สาระเกี่ยวกับเกี่ยวกับนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสานและ
เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้านของนาฏศิลป์อีสานที่ชัดเจน  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้คุณค่าและสามารถน าวิถีวัฒนธรรมอีสานนาฏศิลป์อีสานมาบอกเล่าคนรุ่นหลังได้น าไป

สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวอีสาน 
 
2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก ที่ส าคัญได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมกิจกรรมครังนี้ประกอบไปด้วยหลากหลายกิจกรรมและได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมไปให้คนอ่ืนได้รู้จัก ซึ่งเมื่อ
กล่าวถึงนาฏศิลป์อีสาน กล่าวได้ว่าเป็นการฟ้อนของภาคอีสานมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เมื่อได้ชมการแสดงก็สามารถ
จ าแนกไดท้ันทีว่าเป็นการแสดงของภาคอีสาน และนอกจากนี้ยังเป็นการผูกสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา มสธ. กับบัณฑิต มสธ. และกับเครือข่าย  
 
3.หน่วยงาน 
           1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา มสธ.และเครือข่ายในพ้ืนที่ให้บริการของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เพ่ิมมากข้ึน 
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาทางไกล 
 3. มีความร่วมมือระหว่างชมรมนักศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 4. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  เกิดความรักความร่วมมือ                       
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 
4.ปัญหา/อุปสรรค 
          - ไม่มี 
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ภาคผนวก  
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1.รายชื่อ/ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
โครงการโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
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2. ภาพกิจกรรมโครงการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อสีาน 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 

 

13 หน่วยงานท่ีร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน   

          1.ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี 

          2.ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี 

          3.ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล) 

          4.ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.จังหวัดอุดรธานี  

            (ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอุดรธานี) 

          5.เรือนจ ากลางอุดรธานี 

          6.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 

          7.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

          8.กองบังคับการกองบิน 23 อุดรธานี 

          9.กองก ากับการต ารวจตระเวนชานแดนที่ 24 อุดรธานี  

        10.โรงเรียนบ้านหนองหว้า-หนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี 

        11.โรงเรียนบ้านหนองนาค า จังหวัดอุดรธานี 

        12.ศูนย์เพาะช ากล้าไม้อุดรธานี 

        13.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 วันที่ 7 มกราคม 2559 

 

 
 

 

นายวัชรินทร์ สุตาลาวดี นายอ าเภอเมืองอุดรธานี                                                         

บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นิติศาสตร์บัณฑิต,รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต)                  

ให้เกียรติจากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

นางเยียรยง ไชยรัตน ์ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธาน ีกล่าวต้อนรบั 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 

 

  

นายวัชรินทร์ สุตาลาวดี นายอ าเภอเมืองอุดรธานี                                                

บรรยายพิเศษ:ความภาคภูมิใจกับการส าเร็จการศึกษา มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช                                                          

 

พิธีกร... 

-นายพิบูลย์พันธ์ สาทอง  

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหมูม่นโนนสว่าง 

-นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ช านาญการ 

หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 

 

กิจกรรมประกอบด้วย 

                 นาฏศิลป์อีสานสร้างสรรค์ชุด นางอสุาเสี่ยงฮัก 

                  นาฏศิลป์อีสานชุด อารยนครอุดรธาน ี

                  นาฏศิลป์อีสานชุด อีสานเมดเล่ย ์

                  นาฏศิลป์อีสานชุด ศิลปะไทยแลนด์แดนอีสาน     

                  การแต่งกายชุดพ้ืนเมืองอีสานงาม 

                  ร าวงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอสีาน 

                  กิจกรรมอีสานเพลนิวานงานวัด 

                  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยอ้นยุค(เพลงเก่า) 

                  เพลิดเพลินบรรยากาศงานวัด 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 

 

นาฏศิลป์อีสานสร้างสรรค์ชุด นางอุสาเส่ียงฮัก 

 

นาฏศิลป์อีสานชุด อารยนครอุดรธานี 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 

 

 

 

  

 



 

- 68 - 

 

โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 

ณ ห้องประชุมศกัดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

วันที่ 7 มกราคม 2559 
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3. แบบประเมิน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

โครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อสีาน 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

- 78 - 

 

แบบประเมินโครงการนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน 
 วันที่ 7 มกราคม 2559 

ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 

โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย             หญิง 
     2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี  21-30 ปี    31-40 ปี     41-50 ปี      มากกว่า 50 ปี  
     3.  สถานะภาพของท่าน      บุคลากร     นักศึกษา มสธ.     บัณฑิต มสธ.  ประชาชนทั่วไป 
     4.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี  จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี  รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   
      อ่ืนๆระบุ............................................................................................................. .................................... 
 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
    1.1 บอกเล่าความเชื่อโยงนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์อีสาน       
    1.2 การแสดงดนตรีพ้ืนบ้านและนาฏศิลป์อีสาน      
    1.3 การแสดงอีสานสร้างสรรค์ศิลปะไทยแลนด์แดนอีสาน       
    1.4 การแสดงอนุรักษศ์ิลปะวัฒนธรรมผ้าพื้นเมืองอีสาน      
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน       
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
1........................................................... ............................................................................................................................... 
2............................................................................................................................ .............................................................. 
3............................................................................................................................ .............................................................. 
            
                                                        ขอขอบพระคุณทุกทา่น    
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