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บทคัดยอ
 งานวิจัยนาฏศิลปຊสรຌางสรรคຏ ชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ มีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาความปຓนมา วิธีการ
ลนสะบຌา ละอนุรักษຏการลนสะบຌายิง ฉะนัๅนผูຌวิจัยจึงน้าผลจากการศึกษาคຌนควຌามาปຓนนวทาง฿นการ
สรຌางสรรคຏการสดงทางดຌานนาฏศิลปຊจากการละลนพืๅนบຌาน ดยมีครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ดังนีๅ ศึกษา
รวบรวมอกสารทีไกีไยวขຌอง การสัมภาษณຏผูຌน้าชุมชน ปราชญຏชาวบຌานถึงขัๅนตอน วิธีการลน ทาทางทีไ฿ชຌลน
สะบຌา ละการสังกตบบมีสวนรวมละเมมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา การลนสะบຌา฿นพืๅนทีไต้าบลรังกา฿หญ
มีลักษณะการลนสะบຌาทีไมีอกลักษณຏปຓนของตนองคือ การ฿ชຌเมຌคใด (เมຌเผหลา฿หຌบนมีขนาด 1 ฟุต) 
฿นการดีดลูกสะบຌา฿หຌดนลูกสะบຌาของคูตอสูຌ การลนสะบຌาของชาวบຌานต้าบลรังกา฿หญมีลักษณะการลน
ทีไตกตางจากการละลนของภูมิภาคอืไนคือ ปຓนการลนพืไอการขงขันปຓนหลัก ฿นการสรຌางสรรคຏการสดง
เดຌน้าทาลนจาก 28 ทา มา฿ชຌ฿นการประกอบสดงพียง 6 ทา เดຌก ทาอีอก ทาอีหมากกะปຉ ทาอีขาก 
ทาคีบตอย ทาอีจมูกดุด ละทาอีสีลอยสงกຌน การลนจะบงออกปຓน 2 ฝຆาย คือ ฝຆายชายละฝຆายหญิง 
สดงถึงความขใงรงของผูຌลน ตຌองมีความมนย้า฿นการยิงลูกสะบຌา฿นทาทางตาง โ การสดงชุด ดีดสะบຌา
รังกา฿หญ เดຌบงชวงการสดงอออกปຓน 4 ชวง คือ 1) ปຓนการชวนกันของหนุมสาวมาลนสะบຌา 2) สดงถึง
การตรียมสถานทีไลนสะบຌา 3) น้าสนอทาทางการลนสะบຌาระหวางชายละหญิง 4) สดงการร้าวงคูกัน
ระหวางชายหญิงหลังจากขงขันสรใจสิๅน ฿ชຌวงดนตรีมหรีพืๅนบຌานคราชประกอบการสดง ครืไองตงกาย
ประยุกตຏจากการตงกายบบพืๅนบຌานคราช คือ สวมสืๅอละนุงจงกระบน สวม฿สครืไองประดับดินผา
ค้าส้าคัญ : นาฏศิลปຊสรຌางสรรคຏ, ดีดสะบຌา, รังกา฿หญ

ABSTRACT
 The objective of this study, creative Thai dance design of Deed Saba Rungkayai, 
Rangkayai Sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima, was to investigate the history 
and playing methods of Saba to serve as guidelines for creating performing arts from 
traditional plays. The study is conduct through the investigations of relevant documents 
and the interviews with local leaders, who had experiences of playing Saba, and the 
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participatory observations, to collect information on steps, rules, and actions used 
in playing Saba. The results show that playing Saba in the area of Rungkayai Sub-district
is unique by using ‘Mai Cad’ (a foot-long flat bamboo stick) to eject the Saba ball 
as to shoot the Saba ball of the opponents. The Saba patriarch of Rungkayai has a 
different play style from the other regions. Play for the competition.  the creative  selected  
6 out of 28 actions of shooting Saba to use in the performance, which included  E-Ok 
E-Mark Ka Po E-Kao Kae E-Keep Toi  E-Ja Mook Dud E-Si Loy Song Kon. The play is divided 
into two parties: male and female. Indicates the strength of the player. Must have 
precision in shooting the thresher in various gestures. The Show of Deed Saba Rungkayai 
consisted of four phases. 1) represented the invitation among young people to play Saba, 
2) represented the preparation of the Saba play ground. 3) was for the actual competition 
between young males and females. 4) the players danced together in couples to 
celebrate after the competition completed. The Folk music Ensemble used with the 
performance was the Mahoree Korat, The costumes were adapted from the local Korat 
dressing of a shirt and Jong Kra Ben .  which clay jewelry.
Keywords : Creative thai dance design, Deed saba, Rungkayai

บทน้า
 อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปຓนอีกหนึไงอ้าภอทีไมีความนาสน฿จ฿นทางประวัติศาสตรຏ
มายาวนานมีชุมชนทีไหลากหลายวัฒนธรรมตัๅงถิไนฐานกระจายอยูดยทัไวบริวณอ้าภอพิมาย มีวัฒนธรรม
ละการละลนพืๅนบຌานอันกาก คือสะบຌายิง รียกอีกชืไอหนึไงวา สะบຌาสีลอย ปຓนการลนสะบຌาทีไพบ฿นต้าบล
รงักา฿หญ มผีูຌสบืทอดอยูเมมากนักละเดຌลือนหายจากการลนเปลຌว ณ ชวงวลาหนึไง นืไองจากชุมชน฿นต้าบล
รังกา฿หญเมมีการสืบทอดการลนสะบຌายิง ละ฿นกลุมยาวชนคนรุน฿หมทบเมรูຌจักวาคยมีการลนสะบຌายิง
฿นชุมชนทຌองถิไน  ทัๅงทีไรูปบบการลนละบຌายิงนัๅนสามารถลนเดຌทุกพศทุกวัย (ส้านักศิลปะละวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554, น. 80) ชุมชนเดຌตระหนักถึงคุณคา ละความส้าคัญของวัฒนธรรม
ทีไมลีกัษณะทีไดดดน สดงถงึอกลกัษณຏวฒันธรรมของตนเดຌอยางชดัจนยิไงขึๅน จงึเดຌรวมตวักันฟຕนฟูการละลน
สะบຌายิงขึๅน ดยน้ามาลน฿นวันสงกรานตຏ ฿ชຌพืๅนทีไบริวณลานวัดการะวก ปຓนสนาม฿นการขงขัน นับเดຌวา
ปຓนกีฬาพืๅนบຌานอีกชนิดหนึไงของชาวบຌานต้าบลรังกา฿หญ (ประสริฐ คຌาขาย, สัมภาษณຏ, 24 กุมภาพันธຏ 2559) 
การลนสะบຌายิงจึงกลับมาลน฿นทศกาลวันสงกรานตຏภาย฿นชุมชนอีกครัๅง ซึไงปຓนจุดริไมตຌนของการฟຕนฟ ู
 จากขຌอมูลดังกลาวขຌางตຌนผูຌวิจัยเดຌลใงหในถึงความส้าคัญของการลนสะบຌายิงของชาวต้าบลรังกา฿หญ 
ทีไก้าลังจะสูญหาย ฉะนัๅนผูຌวิจัยจึงเดຌคิดสรຌางสรรคຏชุดการสดง ดีดสะบຌารังกา฿หญ ทีไมาจากการละลน
สะบຌายิงขึๅน พืไอปຓนอกีรปูบบหนึไงของการอนุรกัษຏการละลนพืๅนบຌาน ฿นมติดิຌานการสดงอีกทัๅงยงัปຓนกจิกรรม
สงสริมการทองทีไยว฿หຌกับชุมชนตามนยบายของจังหวัดนครราชสีมา ทีไเดຌมีการสงสริมละพัฒนา ต้าบล
รังกา฿หญ อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา฿หຌปຓนหลงทองทีไยวทางธรรมชาติ฿นอนาคตเดຌอีกดຌวย



56   วารสารชุมชนวิจัย ปทีไ 12 ฉบับพิศษ (สิงหาคม 2561)

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. พืไอศึกษาความปຓนมาละวิธีการลนสะบຌายิง บຌานรังกา฿หญ อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 2. พืไอสรຌางสรรคຏการสดงดຌานนาฏศิลปຊพืๅนบຌาน ชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ

ประยชนของการวิจัย
 1. ผลงานการสรຌางสรรคຏสามารถปຓนสวนหนึไง฿นการผยพรละบริการวิชาการ฿หຌกับบุคคลากร 
นักรียนนักศึกษา
 2. ผลงานวิจัยสามารถน้ามา฿ชຌประกอบปຓนสืไอ฿นการรียนการสอนทีไมีสวนกีไยวขຌองกับงาน
ดຌานนาฏศิลปຊ รวมถึงนวทาง฿นการท้างานดຌานการวิจัยสรຌางสรรคຏตลอดจนชุมชนทีไมีความสน฿จ
 3. ปຓนนวทาง฿นการสรຌางสรรคຏการสดงทางดຌานนาฏศิลปຊ฿หຌกบัหนวยงานละสถาบันการศึกษาตาง โ
 4. พืไอปຓนสวนหนึไง฿นการการอนรุกัษຏ สบืสาน ศลิปวฒันธรรมอนัปຓนอกลกัษณຏของทຌองถิไนสบืตอเป

 กรอบนวคิด฿นการวิจัย
 การสรຌางสรรคຏการสดงชุด ดดีสะบຌารังกา฿หญ฿นครัๅงนีๅ ปຓนการด้านินการวิจยัชิงคณุภาพ ดยน้าบริบท
วัฒนธรรมชุมชนรังกา฿หญ ละองคຏความรูຌดຌานการละลนสะบຌายงิ น้ามาบูรณาการกับองคຏประกอบการสดง 
รวมกับนวคิดขององคຏประกอบการสดงดຌานนาฏศิลปຊ เดຌก รูปบบการน้าสนอ นักสดง ดนตร ีลีลาทาร้า 
ครืไองตงกาย ละอปุกรณຏประกอบการสดง ดยผานกระบวนการพฒันาพืไอ฿หຌผลงานดงักลาวปຓนสวนหนึไง
฿นการอนุรักษຏ สืบทอด ละผยพรการลนสะบຌายิงของชาวต้าบลรังกา฿หญ ฿หຌปຓนทีไรูຌจักอยางกวຌางขวาง
ยิไงขึๅน พืไอ฿หຌกิดความยัไงยืนจึงมีการน้าความรูຌคืนสูชุมชนละสถานศึกษา ฿นการรวมกันรักษาสืบตอเป

 

การสดงนาฏศิลปຊสรຌางสรรค  
ชุด ดดีสะบຌารังกา฿หญ 

กระบวนการพัฒนา 
- ศึกษาขຌอมูลละสรຌางสรรคการสดง 
- นาํสนอชุมชน ปรับปรุงละพัฒนา 
- คืนความรูຌสูชุมชน 
- ผยพรผลงาน

นวคิดการสรຌางสรรค 
ดຌานองคประกอบการสดง 

- รปูบบการนําสนอ 
- นกัสดง  
- ดนตรี 
- ทารํา 
- ครืไองตงกาย  
- อุปกรณประกอบการสดง 

วิจัยนาฏศิลปຊ 
สรຌางสรรค 

บริบททางวัฒนธรรมชุมชนรงักา฿หญ องคความรูຌการละลนสะบຌายิง 

ภาพทีไ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย
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วิธีการด้านินการวิจัย
 1. ประชากรกลุมตัวอยาง ปຓนกลุมปງาหมายทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ กลุมชาวบຌานต้าบลรังกา฿หญ
ผูຌทีไคยลนสะบຌายิง กลุมนักสดง กลุมยาวชน฿นชุมชนต้าบลรังกา฿หญ
 2. ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย มีดังนีๅ 
  2.1 การศึกษารวบรวมขຌอมูลจากอกสารงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ฿นรืไองประวัติการละลนสะบຌายิง 
ละหลักนวคิดทฤษฎี฿นการสรຌางสรรคຏการสดง รวมเปถึงการศึกษาขຌอมูลจากกลุมชาวบຌานต้าบลรังกา฿หญ
ทีไคยลนสะบຌายิงดยการสัมภาษณຏ นายประสริฐ การคຌา รืไอง วัฒนธรรมประพณีของชุมชนต้ารังกา฿หญ 
ละ ประวัติการลนสะบຌายิง คุณยายร้าเพ การคຌา รืไอง วิธีการลนละทาทีไ฿ชຌลนสะบຌายิง ละ นายสุรพงษຏ 
พลฉิม รืไอง กติกา ขัๅนตอนทาทีไ฿ชຌลนสะบຌายิง
  2.2 การกใบรวบรวมขຌอมูลดยการสัมภาษณຏ ดยการสังกตบบมีสวนรวม คือ การลงฝຄกปฏิบัติ
ทดลอง฿นการลนสะบຌายิงรวมกับชาวบຌาน ละ การสังกตบบเมมีสวนรวม คือ การศึกษาวิธีการลนสะบຌายิง
ละสอบถามประดในกีไยวกับกติกา฿นการลนสะบຌายิง ละบบสอบถามประมินความพึงพอ฿จตอการสดง
พืไอน้ามาปรับปรุงพัฒนาการสดง฿หຌมีคุณภาพถูกตຌองสวยงามยิไงขึๅน 
 3. รวบรวมขຌอมูลทีไเดຌนา้มาวิคราะหຏ พืไอปຓนนวทาง฿นการสรຌางสรรคຏการสดง ชดุ ดดีสะบຌารังกา฿หญ 
ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ
  3.1 ศึกษาขัๅนตอนกระบวนการตัๅงตกอนทีไจะริไมลน วิธีการลน ทาทางทีไ฿ชຌลนสะบຌายิง
  3.2 ก้าหนดรูปบบ วัตถุประสงคຏ ขอบขตของการสรຌางสรรคຏการสดง
  3.3 สรຌางสรรคຏพลง฿หຌหมาะสมกับชุดการสดงละบริบททางวัฒนธรรม฿นชุมชน
  3.4 ออกบบกระบวนทาร้าการสดงชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ ตามขัๅนตอน฿นการลนสะบຌายิง 
มาประสานกับกระบวนการสดง ซึไงมีการบงชวงการสดงทีไก้าหนดเวຌ 4 ชวง 
   ชวงทีไ 1 ปຓนการรียกหรือชวนของหนุมสาวกันมาลนสะบຌา
   ชวงทีไ 2 ปຓนการชวยกันตรียมสถานทีไลนสะบຌา
   ชวงทีไ 3 ปຓนการขงขันลนสะบຌาระหวางชายละหญิง
   ชวงทีไ 4 ปຓนการร้าวงคูกันระหวางชายหญิงหลังจากขงขันลนสะบຌาสรใจสิๅน
  3.5 ถายทอดทาร้า฿หຌกับนักสดง ละทดลองปฏิบัติทาร้าประกอบขຌากับพลง พืไอกຌเขทาร้า
฿หຌขຌากับจังหวะพลง
  3.6 ออกบบรูปบบการสดงละการปรถว พืไอ฿หຌหมาะสมกับการสดง฿นตละชวง
  3.7 ออกบบครืไองตงกาย
  3.8  การคัดลือกผูຌสดง
  3.9 น้าการสดงออกผยพร ละน้ากลับมาปรับปรุงกຌเขขຌอบกพรอง฿นการสดงอีกครัๅง
 4. นา้การสดงพืไอสนอละพฒันารวมกบัชมุชน ดยการรวบรวมขຌอมูลความคดิหในจากการสมัภาษณຏ
น้ามาปรับปรุงการสดงพิไมติม
 5. จัดการอบรมละฝຄกทักษะปฏิบัติการสดงชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ ฿หຌกชุมชน
 6. สรุปผลการวิจัย
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ผลการวิจัย
 การวิจัยนาฏศิลปຊสรຌางสรรคຏ ชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ ต้าบลรังกา฿หญ อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาความปຓนมาละวิธีการลนสะบຌายิง ต้าบลรังกา฿หญ อ้าภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา พืไอน้าการละลนพืๅนบຌานมาปຓนนวทาง฿นการสรຌางสรรคຏการสดงทางดຌานนาฏศิลปຊ 
ดยมีนวทางการด้านินวิจัยดຌวยการศึกษารวบรวมขຌอมูลอกสารทีไกีไยวขຌอง การสัมภาษณຏ การสังกต
บบมีสวนรวม฿นการปฏิบัต ิละศึกษาวิธีการลนสะบຌายิงรวมถึงทาทางตาง โ ทีไ฿ชຌลนสะบຌายิงดຌวย 
 1. การศึกษาความปຓนมาละวิธีการลนสะบຌายิง บຌานรังกา฿หญ อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
มีผลการวิจัยดังนีๅ
  ชัชชัย กมารทัต (2549, น. 348-349) เดຌกลาววา การะลนสะบຌาลຌอหรือสะบຌาดีดเมปรากฏ
หลักฐานวาริไมมีการลนตัๅงตมืไอเหร ตพบวามีการลนสะบຌากันลຌว฿นสมัยกรุงศรีอยุธยา พืไอปຓนการ
สนุกสนานรืไนริง฿นงานประพณีของชาวบຌาน ชน฿นวันตรุษสงกรานตຏ นอกจากนัๅนยังพบวา มีการลนสะบຌา
฿นตอนตຌนสมัยกรุงรัตนกสินทรຏ ฿นรัชกาลทีไ 1 มืไอ จ.ศ. 1151 (พ.ศ. 2332) เดຌจัด฿หຌมีการลนสะบຌาปຓน
กฬีาลนพืไอความสนุกสนานปຓนการฉลิมฉลอง ฿นงานทรงผนวชของพระบาทสมดใจพระพุทธลศิหลຌานภาลยั 
฿นสมัยรัชกาลทีไ 6 พ.ศ. 2457 พบวามีการลนสะบຌากัน฿นงานตรุษสงกรานตຏของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปຓนการลนทีไสนุกสนานมาก ละ฿หຌมกีารจัดการบรรลงดนตรีลกัษณะพิณพาทยຏประกอบการลนดຌวย รียกวา 
“การลนสะบຌาขຌาพิณพาทยຏ” หรือรียกวา “สะบຌาร้า” คือมืไอลนสะบຌาพຌชนะกันลຌวฝຆายพຌตຌองออกร้า
ตามจังหวะพิณพาทยຏ การลนสะบຌาจัดวาปຓนประพณีอยางหนึไงทีไนิยมลนกัน฿นทศกาลตรุษสงกรานตຏ 
ซึไงมีการลนสืบทอดตอนืไองกันมาตสมัยบราณลຌว สะบຌาลຌอปຓนกีฬาพืๅนมืองเทยกาก ดยทัไวเป
ทบทุกจังหวัดของภาคกลาง นิยมลนกันมาก฿นจังหวัดทางทิศตะวันออกของภาคลกลาง ชน ชลบุร ีระยอง 
จันทบุรี ตราด บางทຌองถิไนรียกวา “สะบຌาดีด” มีลักษณะการลนคลຌายกับการลนสะบຌาทัไวเป ตนຌน
ทีไการลຌอลูกสะบຌา฿หຌกลิๅงเป ลຌวจึงดีดลูกสะบຌา฿หຌถูกลูกสะบຌาทีไตัๅงตรงกับคูของตนอง   ซึไง฿นปຑจจุบันจะพบวา
มีการลนสะบຌาของชาวมอญพระประดง จังหวัดสมุทรปราการ การลนสะบຌามอญมี 2 ประภท คือ 
สะบຌาบอนปຓนการลนสะบຌาระหวางหนุมสาว มืไอฝຆาย฿ดตกปຓนฝຆายพຌจะถูกยึดลูกสะบຌา มืไอตຌองการขอคืน
จะตຌองยอมท้าตามฝຆายทีไชนะสัไง ชน ฟງอน ร้า ตຌน หรือท้าทาตลกขบขัน จึงจะเดຌลูกสะบຌาคืน สวนสะบຌาทอย 
คือ สะบຌาทีไนิยมลนกัน฿นกลุมชายฉกรรจຏ ทีไมีพละก้าลังรางกายขใงรง ละยังปຓนการชืไอมความสัมพันธຏ
ของคนมอญ฿นตละหมูบຌาน เมนยิมลนปຓนกมสຏการพนนั จะมีพยีงการดืไมสุราลใก โ นຌอย โ ดຌวยกนั฿นหมูคณะ 
ซึไงการลนสะบຌาทัๅง 2 อยางนีๅ จะนยิมลน฿นชวงทศกาลสงกรานตຏทานัๅน (อรวรรณ นุมจรญิ, 2550, น. 21-22)
  นอกจากการลนสะบຌาทีไปรากฏ฿หຌ฿นภาคตะวันออกละภาคกลางลຌว การลนสะบຌายังปรากฏวา
มีการละลน฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ ชน อ้าภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จะมีการลนสะบຌายิง฿นงานบุญ
ดือน 4 ซึไงปຓนชวงทีไวางวຌนจากท้างาน ละ อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จะมีการละลนสะบຌายิง 
฿นทศกาลสงกรานตຏ ตชาวบຌาน ต้าบลรังกา฿หญ อ้าภอพิมาย จะรียกการลนสะบຌาลຌอ (สะบຌาดีด) 
ทีไทางภาคกลางลนวา “สะบຌายิง” หรือรียกอีกชืไอหนึไงวา สะบຌาสีลอย ปຓนสะบຌาทีไลนเดຌทุกพศ ทุกวัย 
อาจลนดีไยว (คูดียว) หรือหลายคูกใเดຌ ตเมควรกิน 5 คู พราะจะท้า฿หຌกมยืดยืๅอ การจับคูลน ถຌาปຓนดใก
฿ครชอบ฿ครมักอยูฝຆายดียวกัน ตถຌาปຓนหนุมสาว฿ครชอบ฿ครมักจับคูกันการลนสะบຌาปຓนการลนทีไตຌอง฿ชຌ
พละก้าลังพอสมควร พราะผูຌลนจะตຌองวิไง กระดด ขยง(กระติไง) ตลอดการลน ซึไงการลนสะบຌายิงจะลน
฿นชวงทศกาลสงกรานตຏทานัๅน รายละอียดของการลนมี ดังนีๅ
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 1.1 การตงกายทัๅงหญิงละชายจะตงกายบบพืๅนบຌาน เมสวมรองทຌา สดงดังภาพทีไ 2

 

ภาพทีไ 2 การตงกายการละลนสะบຌา฿นอดีต
ทีไมา : สุจิตตຏ วงษຏทศ, 2558, น. 267.

  1.2 อุปกรณຏการลน คือ สนาม ลูกสะบຌา ทนละเมຌคใด (เมຌยิง)
   1.2.1 สนาม อาจปຓนลานวัด หรือลานบຌาน ทีไสะอาด ราบรียบ เมมีกรวด อิฐหรือหิน 
ขนาดกวຌางประมาณ 10 มตร ยาวประมาณ 25 มตร ถຌาปຓนลาน฿ตຌรมเมຌกใจะดีอยางยิไง

 

ภาพทีไ 3 สนามทีไลาน฿ตຌถุนบຌาน 
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บຌานผูຌ฿หญบຌาน หมู 18 บຌานหนองสมง ต้าบลรังกา฿หญ 
 อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

   1.2.2 ลูกสะบຌา ปຓนรูปวงกลม สຌนผาศูนยຏกลางตัๅงต 2 นิๅว ขึๅนเป รียกลูกสะบຌาวา 
หัว สะบຌาตละคู ควรมีขนาดทากัน รียกวาหัวทากัน บางครัๅงลูกสะบຌาอาจท้าจากขาสัตวຏ ชน ขาวัว 
ขาควาย กใเดຌ สะบຌาตละหัวจะมีดຌานหนຌา ดຌานหลัง ดຌานหนຌา (หรือดຌานหงาย) มักมีลวดลายปຓนดอกจัน 
หรือลวดลายปຓนวงกลม สวนดຌานหลัง (หรือดຌานคว้ไา) มักปຓนหนຌากลีๅยง โ 
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ภาพทีไ 4 ลูกสะบຌาดຌานหนຌาลวดลายปຓนวงกลม
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บຌานผูຌ฿หญบຌาน หมู 18 บຌานหนองสมง ต้าบลรังกา฿หญ 
 อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ภาพทีไ 5 ลูกสะบຌาดຌานหลังปຓนหนຌากลีๅยง
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บຌานผูຌ฿หญบຌาน หมู 18 บຌานหนองสมง ต้าบลรังกา฿หญ 
 อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

   1.2.3 เมຌคใด (บางหงรียก เมงด หมายถึงเมຌงัด) ปຓนเมຌเผยาวประมาณ 1 ฟุต 
กวຌางประมาณ 1 นิๅว หลา฿หຌออนขใงตามตຌองการ ฝຆายหญิงจะปຓนผูຌ฿ชຌเมຌคใด ยิงลูกสะบຌา สวนฝายชาย
จะ฿ชຌนิๅวมือยิงลูกสะบຌาทน

ภาพทีไ 6 เมຌคใด
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บຌานผูຌ฿หญบຌาน หมู 18 บຌานหนองสมง ต้าบลรังกา฿หญ 
 อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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   1.2.4  ทน ฿ชຌตีประกอบการลน มัก฿ชຌทนตัๅงต 2 ลูกขึๅนเป พืไอ฿หຌสียงกระหึไมจังหวะทีไตี
มักปຓน ปຈะ-ทน-ปຈะ-ทน-ปຈะ-ทน-ทน
 1.3 วิธีการลน มีดังนีๅ
   1.3.1 ผูຌลน ผูຌลนทัๅงสองฝຆายตกลงกีไยวกับกติกาละการตอรอง ชน ตอระยะทาง 
จากมนริไมตຌนถึงมนตัๅงลูก ฿หຌผูຌหญิงสัๅนกวาผูຌชาย การตกลงวา฿ครจะจองหัว฿ด (คูกับ฿คร) การตกลงกัน
รืไองรางวลัส้าหรับฝຆายชนะ ฯลฯ สดุทຌายคือการตกลงวาฝຆาย฿ดจะเดຌริไมลนกอน ดยมีคนกลางถามทัๅงสองฝຆาย
วาจะลอืกหงาย หรือคว้ไา สรใจลຌวยนสะบຌาขึๅน มืไอสะบຌาตกลง ทีไพืๅนถຌาสะบຌาหงาย ฝຆายทีไลอืกหงายจะเดຌขึๅนกอน
   1.3.2 กติกาทัไวเป มีดังนีๅ 
    1) การลนกมหนึไง โ หมายถึง ฝຆาย฿ดฝຆายหนึไงลนทาตาง โ ตัๅงตทารกเปจนถึง
ทาสุดทຌายเดຌส้ารใจกอน จะปຓนฝຆายชนะ
    2) ฿นระหวางการลนหຌามหยิบสะบຌาของคนอืไนอยางดใดขาด
    3) หากท้าทาลຌวสะบຌาสีลอยเป อนุญาต฿หຌวิไงเปตะครุบ฿หຌสะบຌาหยุดสีลอยเดຌ 
มืไอท้าครบทุกคนลຌวจึงยิงบอง (การยิงลูกสะบຌา฿หຌดนลกูสะบຌาคูตอสูຌ)
    4) การเถ ตຌองเถดยผูຌอยูหัวถัดกันปຓนผูຌเถหากท้าเมส้ารใจ คนอยูถัดเปจึงจะเถเดຌ 
ถຌาเถเมส้ารใจอีกฝຆายหนึไงจะเดຌขึๅน (มีสิทธຏเดຌปຓนฝຆายขึๅนเปลน)
    5) การริไมลนทุกคน฿นทีมจะตຌองลนพรຌอมกัน ถຌา฿คร฿นทีมยังท้าทารกเมสรใจ 
คนอืไน โ จะลนทาตอเปเมเดຌ ตຌองรอ฿หຌสรใจพรຌอม โ กัน฿นทีม
    6) ฿ครคู฿ครจะตຌองคอยตรวจสอบการลน฿นตละทาของคูตนองวาท้าถูกตຌอง
หรือเม ถຌาท้าเมถูกกใมีสิทธิ่เดຌขึๅน
   1.3.3 ทาตาง โ ของการลน ริไมลนดยฝຆายเดຌขึๅนกอนยืนรอทีไมนริไมลน ผูຌลนอีกฝຆาย
ปຓนฝຆายตัๅงลูก ฿หຌสะบຌาหางกันประมาณ 1 ฟุต หันหนຌาสะบຌาเปทางฝຆายริไมลน มืไอสะบຌาของฝຆายขึๅนสีลอยเป
ผูຌลนสามารถวิไงเปตะครบุ฿หຌสะบຌาหยดุเดຌ จดุทีไสะบຌาหยดุสีลอย คอื จดุทีไจะตຌองยงิบอง ทาของการลนมีทัๅงหมด 
28 ทา ชืไอของตละทากีไยวของกับอวัยวะของรางกายตัๅงตคอลงเปถึงทຌา ชน ทาอีคอ ทาอีอก ทาอีขาออน 
ทาอีตาสຌน ทาอีขาถีบ ปຓนตຌน มืไอลนมาถึงทาสุดทຌายถือวาจบกม ฝຆายชนะมีสิทธิ่ทีไจะเดຌรางวัลหรือฝຆายพຌ
อาจตຌองถูกปรับตามขຌอตกลง (ส้านักศิลปะละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554, น. 80-88)
 2. การสรຌางสรรคຏการสดงดຌานนาฏศิลปຊพืๅนบຌาน ชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ มีผลการวิจัยดังนีๅ
  2.1 การสรຌางสรรคຏงานริไมจากการก้าหนดนวความคิดหลักพืไอทีไจะสรຌางงาน฿หຌตรงกับ
ความตຌองการของชุมชน ดยศึกษาขัๅนตอนวิธีการละลนสะบຌายิง จากชาวต้าบลรังกา฿หญพืไอน้ามาปຓนขຌอมูล
฿นการสรຌางสรรคຏการสดง ชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ ฿นรูปบบนาฏศิลปຊพืๅนบຌาน 
  2.2 การประดษิฐຏทาร้า ผูຌวจิยัเดຌนา้ทาทางของการลนสะบຌายิงทัๅงหมด 28 ทา ดยคดัลอืกทาทาง
การลนสะบຌายิง พียง 6 ทา เดຌก ทาอีอก ทาอีหมากกะปຉ ทาอีขาก ทาคีบตอย ทาอีจมูกดุด ทาอีสีลอย
สงกຌน พืไอ฿หຌหมาะสมกับผูຌสดง฿นตชวงของการสดง ละเดຌออกบบทาร้าดย฿ชຌทาทางธรรมชาติ ชน 
การดิน ทารียก ทากวาดลานปรับพืๅนทีไกอนการลนสะบຌายิง ทาลนสะบຌายิง ละหาทาชืไอมมา฿สพืไอ฿หຌ
การร้ามีความตอนืไองกลมกลืนกัน ดยบงชวงการสดงออกปຓน 4 ชวง ดังนีๅ ชวงทีไ 1 ปຓนการรียกหรือ
ชวนของหนุมสาวกนัมาลนสะบຌา ชวงทีไ 2 ปຓนการชวยกันตรยีมสถานทีไลนสะบຌา ชวงทีไ 3 ปຓนการขงขันลน
สะบຌาระหวางชายละหญิง ชวงทีไ 4 ปຓนการร้าวงคูกันระหวางชายหญิงหลังจากขงขันลนสะบຌาสรใจสิๅน 
ดังจะเดຌหในจากการประดิษฐຏทาร้าดังตารางทีไ 1
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ตารางทีไ 1 ตัวอยางการสรຌางสรรคຏทาร้า
ทาดัๅงดิม ประดิษฐຏสรຌางสรรคຏทาร้า

1. ทาอีอก

  

จับสะบຌาเวຌทีไอก ฿ชຌนิๅวชีๅอีกมือลຌอสะบຌา
น้าทาอีอกมาสดงพืไอ฿หຌหในถึงรูปบบการขงขันสะบຌา
ของทัๅง 2 ฝຆาย

2. ทาอีหมากกะปຉ

 
วางสะบຌา฿นนวขวางทีไคนขาออน ลຌวกระ
ดดเปขຌางหนຌา

นา้ทาอหีมากกะปຉ มาปรับ฿ชຌ฿นรืไองของการสดงทีไนຌนจุด
สน฿จ ดย฿หຌคูฝຑດงซຌายมอืลนสะบຌา คูฝຑດงขวามอืนัไงชยีรຏ คูตรง
กลางสดงทานิไง

3. ทาอีขาก 

 
หนใบสะบຌาเวຌตรงขาลຌวกระดดเปขຌางหนຌา
ลຌวปลอย฿หຌลูกสะบຌาวิไงเป฿นลานดิน

฿ช ຌการกระดดท ຌา คู มาประยุกต ຏ ฿ช ຌกับท า อี ข าก 
ดยกระดดเป฿นทิศทางทัๅง 4 ทิศ พืไอสืไอ฿หຌหในถึง
การ฿ชຌพลังงานคงทีไ ละหนักนนมืไอกระดดลอยตัว
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ตารางทีไ 1 (ตอ)
ทาดัๅงดิม ประดิษฐຏสรຌางสรรคຏทาร้า

4. ทาอีคีบตอย

 
อาลู กสะบ ຌ าคีบ เว ຌ ทีไ  ท ຌ าข ຌ า งห นึไ งล ຌ ว
กะติไง

น้าทาต ຌนบีบอยมาประยุกตຏ฿ช ຌกับทาอีคีบตอยสดง
฿ห ຌ หในถึงท าทางการล นทีไ ลดพ ຌนของผู ຌชาย ละ
การคลืไอนเหวทีไต อนืไองละหยุดพักทา พืไอ฿หຌหใน
จุดนຌนส้าคัญ฿นการสดง

5. ทาอีจมูกดุด

 
นัไงคกุขากຌมลงลຌว฿ชຌจมกูดนั฿หຌสะบຌาสลีอยเป
฿นลานดิน

฿ชຌทาอจีมกูดดุมา฿ชຌกบัทาวดิพืๅน฿นการปรบัปลีไยนขนาดของ
การ฿ชຌพืๅนทีไ฿หຌมีขนาดกวຌาง ละปรับถวจากถวตอนลึก 2 
ถว มาปຓนถวฉียงคู
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ตารางทีไ 1 (ตอ)
ทาดัๅงดิม ประดิษฐຏสรຌางสรรคຏทาร้า

6. ทาอีสีลอยสงกຌน

 
สีลอยสะบຌาลอดระหวางขาของตนอง฿หຌหมุน
เป

 

น้าทามຌวนหนຌามาประยุกตຏ฿ชຌกับทาอีสีลอยสงกຌน พืไอ฿หຌมี
การคลืไอนเหวทาทางมาดຌานหนຌาวทีละปຓนการสดง฿หຌ
หในการนຌนจุดสน฿จของผูຌสดง ดย฿หຌ 2 คู ทีไนัไงดຌานขຌาง
ชียรຏพืไอน

  2.3 การออกบบดนตรีประกอบการสดง ฿ชຌวงมหรีพืๅนบຌานคราช ซึไงประกอบดຌวย ซอกันตรึม 
ปດกຌว กลองติไง ฉาบลใก ฉาบ฿หญ ฉะนัๅน฿นการออกบบดนตรีประกอบการสดง จะพิไมกลองทนขຌาเปดຌวย
พืไอตีประกอบจังหวะพืไอ฿หຌกิดจังหวะ฿หຌกิดความสนุกสนานครืๅนครงมากยิไงขึๅน ดยการบรรลงดนตรี
บงออกปຓน 4 ชวง คือ ชวงทีไ 1 ปຓนการรียกหรือชวนของหนุมสาวกันมาลนสะบຌา ชวงทีไ 2 ปຓนการ
ชวยกันตรียมสถานทีไลนสะบຌา จะริไมจากจังหวะชຌาพืไอสืไอปຓนการดินชวนกันมาลนสะบຌายิง มาชวยกัน
ตรียมสถานทีไลนสะบຌายิง ชวงทีไ 3 ปຓนการขงขันลนสะบຌาระหวางชายละหญิง ปຓนจังหวะปานกลาง 
ชวงทีไ 4 ปຓนการร้าวงคูกันระหวางชายหญิงหลังจากขงขันลนสะบຌาสรใจสิๅน฿ชຌจังหวะรใว สวนการบรรลง
฿นชวงสุดทຌายทีไผูຌสดงจะขຌาหลังวทีจะ฿ชຌจังหวะชຌา พืไอสดง฿หຌหในถึงการลาจากกันกลับบຌานของตนอง 
  2.4  การออกบบครืไองตงกาย การตงกายของคนคราช฿นสมัยกอนนิยมนุงจงกระบน 
พืไอความสะดวก฿นการท้ากิจกรรมตาง โ ฿นการด้ารงชีวิตประจ้าวัน ดังนัๅน฿นการออกบบครืไองตงกาย
ผูຌวจิยักใยงัคงยึดรปูบบการตงกายบบดัๅงดมิเวຌคอืนุงจงกระบน สวนสืๅอผูຌชายละผูຌหญงิจะมีการออกบบ
฿หຌมีรูปทรงทีไทันสมัยพืไอ฿หຌหมาะกับผูຌสดง ครืไองประดับท้าดຌวยดินผาซึไงปຓนสินคຌาทีไมีชืไอสียง฿นอ้าภอ
ดานกวียนมา฿ชຌปຓนครืไองประดับพืไอสวม฿สกับชุดครืไองตงกาย ดีดสะบຌารังกา฿หญ สดงดังภาพทีไ 7
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ภาพทีไ 7 การตงกายผูຌชายละผูຌหญิง
ทีไมา :  ถายมืไอวันทีไ 18 มีนาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปຊ กรมศิลปากร

  2.5 รูปบบการสดง นຌนรูปบบการสดงสมือนจริง คือผูຌสดงจะเมสามารถคาดการณຏเดຌวา
ฝຆายเหนจะปຓนผูຌชนะหรือผูຌพຌ การออกบบรูปบบการสดง จะสืไอ฿หຌหในถึงลักษณะทาทางของการ
สดงอารมณຏความรูຌสึกของผูຌสดง ทีไสดงความรูຌสึกภาย฿นออกมาปຓนทาทางตาง โ ทีไเมหมือนกัน ชน 
การหยอกยຌาระหวางชายหญิง ทาสดงอารมณຏด฿ีจ สีย฿จ ผิดหวัง มืไอรูຌวาตนองพຌหรือชนะ

ภาพทีไ 8 การสดงออกทาทางตามอารมณຏความรูຌสึกของผูຌสดงตละคน
ทีไมา :  ถายมืไอวันทีไ 27 มษายน 2561 ณ หຌองปฏิบัติการนาฏศิลปຊ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  

อภิปรายผล
 จากการศึกษาขຌอมูลอกสารงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง การสัมภาษณຏ การสังกตบบมีสวนรวมละเมมี
สวนรวมผูຌวิจัยจึงเดຌรวบรวมขຌอมูล ละวิคราะหຏขຌอมูลพืไอน้ามาออกบบสรຌางสรรคຏการสดง ชุด ดีดสะบຌา
รังกา฿หญ ดยน้าสนอการละลนสะบຌายิง ของชาวต้าบลรังกา฿หญ อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
฿นรูปบบของการสดงนาฏศิลปຊพืๅนบຌานดังนีๅ 
 1. การสรຌางสรรคຏงานริไมจากการก้าหนดนวความคิดหลักพืไอทีไจะสรຌางงาน฿หຌตรงกับความตຌองการ
ของชมุชน ดยศึกษาขัๅนตอนวธิกีารละลนสะบຌายงิ จากชาวตา้บลรังกา฿หญพืไอน้ามาปຓนขຌอมูล฿นการสรຌางสรรคຏ
การสดง ชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ ฿นรูปบบนาฏศิลปຊพืๅนบຌาน ซึไงสอดคลຌองกับ สุรพล วิรุฬหຏรักษຏ (2547, 
น. 225-241, 246-249) ทีไกลาวถึง หลักทฤษฎีการสรຌางสรรคຏละการออกบบนาฏยประดิษฐຏน้ามาปຓน
นวทาง฿นการสรຌางสรรคຏงาน ละทฤษฎีทัศนศิลปຊพืไอน้ามา฿ชຌ฿นการออกบบการคลืไอนเหวการสดง 
พืไอ฿หຌกิดอารมณຏละความรูຌสึก฿นรับชมมืไอ ผูຌสดงการคลืไอนเป฿นทิศตาง โ 
 2. การประดิษฐຏทาร้า ผูຌวิจัยเดຌน้าทาทางของการลนสะบຌายิงทัๅงหมด 28 ทา ดยคัดลือกทาทาง
การลนสะบຌายิง พียง 6 ทา เดຌก ทาอีอก ทาอีหมากกะปຉ ทาอีขาก ทาคีบตอย ทาอีจมูกดุด ทาอีสีลอย
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สงกຌน พืไอ฿หຌหมาะสมกับผูຌสดง฿นตชวงของการสดง ละเดຌออกบบทาร้าดย฿ชຌทาทางธรรมชาติ ชน 
การดิน ทารียก ทากวาดลานปรับพืๅนทีไกอนการลนสะบຌายิง ทาลนสะบຌายิง ละหาทาชืไอมมา฿สพืไอ฿หຌ
การร้ามีความตอนืไองกลมกลืนกัน ซึไงสอดคลຌองกับ นวคิดการประดิษฐຏทาร้าซิๅง พจนຏมาลยຏ สมรรคบุตร 
(2538, น. 61-75) ทีไเดຌรวบรวมนวคิดการประดิษฐຏทารา้ของการสดงนาฏศิลปຊพืๅนมืองอีสานของผูຌชีไยวชาญ
ทางนาฏศิลปຊ มา฿ชຌปຓนนวทาง฿นการออกบบทารา้ดยการศึกษาทาทางธรรมชาตจิากสิไงทีไราจะสรຌางสรรคຏขึๅน 
ทาร้าจะตຌองเมซับซຌอน มีการรียงล้าดับทาพืไอสืไอความหมายของการสดง฿หຌชัดจน
 3. การออกบบดนตรีประกอบการสดง ฿ชຌวงมหรีพืๅนบຌานคราช ซึไงประกอบดຌวย ซอกันตรึม ปດกຌว 
กลองติไง ฉาบลใก ฉาบ฿หญ ฉะนัๅน฿นการออกบบดนตรีประกอบการสดง จะพิไมกลองทนขຌาเปดຌวย
พืไอตีประกอบจังหวะพืไอ฿หຌกิดจังหวะ฿หຌกิดความสนุกสนานครืๅนครงมากยิไงขึๅน ดยการบรรลงดนตรี
บงออกปຓน 4 ชวง คือ ชวงทีไ 1 ปຓนการรียกหรือชวนของหนุมสาวกันมาลนสะบຌา ชวงทีไ 2 ปຓนการชวยกัน
ตรียมสถานทีไลนสะบຌา จะริไมจากจังหวะชຌาพืไอสืไอปຓนการดินชวนกันมาลนสะบຌายิง มาชวยกันตรียม
สถานทีไลนสะบຌายิง ชวงทีไ 3 ปຓนการขงขันลนสะบຌาระหวางชายละหญิง ปຓนจังหวะปานกลาง ชวงทีไ 4 
ปຓนการรา้วงคูกนัระหวางชายหญงิหลงัจากขงขันลนสะบຌาสรใจสิๅน฿ชຌจงัหวะรใว สวนการบรรลง฿นชวงสดุทຌาย
ทีไผูຌสดงจะขຌาหลังวทีจะ฿ชຌจังหวะชຌา พืไอสดง฿หຌหในถึงการลาจากกันกลับบຌานของตนอง ซึไงสอดคลຌองกับ 
พีรพงศຏ สนเสย (2546, น. 89-90) กีไยวกับนวคิดการสรຌางสรรคຏพลง นืไองจากมนุษยຏมีความตกตางกัน
฿นดຌานชาติพันธุຏ วัฒนธรรม การด้ารงชีพ การตงกาย ซึไงตละกลุมชนจะมีลักษณะวัฒนธรรมทีไตกตางกัน 
ฉะนัๅนผูຌวิจัยจึงเดຌน้านวคิดนีๅมา฿ชຌปຓนนวทาง฿นการสรຌางสรรคຏพลงประกอบการสดง ดยเดຌน้าวงมหรี
คราชซึไงปຓนวงดนตรีทีไมีอกลักษณຏฉพาะทຌองถิไนคราช มาบรรลงพลงประกอบการสดง ชุด ดีดสะบຌา
รังกา฿หญ พืไอสืไอ฿หຌหในถึงวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวคราช฿หຌดนชัด
 4. การออกบบครืไองตงกาย การตงกายของคนคราช฿นสมัยกอนนิยมนุ งจงกระบน 
พืไอความสะดวก฿นการท้ากจิกรรมตาง โ ฿นการด้ารงชีวติประจา้วัน ดงันัๅน฿นการออกบบครืไองตงกายผูຌวจิยั
กใยังคงยึดรูปบบการตงกายบบดัๅงดิมเวຌคือนุงจงกระบน สวนสืๅอผูຌชายละผูຌหญิงจะมีการออกบบ
฿หຌมีรูปทรงทีไทันสมัยพืไอ฿หຌหมาะกับผูຌสดง ครืไองประดับท้าดຌวยดินผาซึไงปຓนสินคຌาทีไมีชืไอสียง฿นอ้าภอ
ดานกวยีนมา฿ชຌปຓนครืไองประดบัพืไอสวม฿สกบัชดุครืไองตงกาย ดดีสะบຌารงักา฿หญ ซึไงสอดคลຌองกบั พรีพงศຏ 
สนเสย (2546, น.102-108) กลาวาถึง นวคิดความสัมพันธຏระหวางครืไองตงกายตองานนาฏยประดิษฐຏ 
ซึไงปຓนองคຏประกอบหนึไงทีไจะท้า฿หຌงานนาฏยประดิษฐຏกิดความสมบูรณຏ พราะครืไองตงกายสามารถบงบอก
อกลักษณຏ ลักษณะนิสัย฿จคอของตัวละคร หรือผูຌสดง รวมเปถึงครืไองประดับตาง โ ดຌวย
 5. รปูบบการสดง นຌนรูปบบการสดงสมือนจริง คอืผูຌสดงจะเมสามารถคาดการณຏเดຌวาฝຆายเหน
จะปຓนผูຌชนะหรือผูຌพຌ การออกบบรูปบบการสดง จะสืไอ฿หຌหในถงึลกัษณะทาทางของการสดงอารมณຏความรูຌสกึ
ของผูຌสดง ทีไสดงความรูຌสกึภาย฿นออกมาปຓนทาทางตาง โ ทีไเมหมอืนกนั ชน การหยอกยຌาระหวางชายหญงิ 
ทาสดงอารมณຏด฿ีจ สีย฿จ ผดิหวัง มืไอรูຌวาตนองพຌหรอืชนะ ซึไงสอดคลຌองกบั ทฤษฎี Post modern Dance 
(ฐาปนยีຏ สงัสทิธวิงศຏ, 2558, น. 68-73) ทีไเดຌรวบรวมลักษณะการสดงของศิลปຂน฿นยุคสมยั฿หมทีไมคีวามหลากหลาย
มีอกลักษณຏฉพาะตน ละสามารถสรุปเดຌวา Post modern Dance ปຓนการสรຌางสรรคຏงานทางดຌานนาฏศิลปຊ
ทีไมีอกลักษณຏฉพาะตัว กิดจากความถนัดของศิลปຂน ดยจะมีกรอบนวคิดทีไตกตางกันออกเปขึๅนอยูกบัศิลปຂน
นัๅน โ การออกบบลีลานาฏยศิลปຊนัๅน สามารถ฿ชຌทาทางการคลืไอนเหวตามธรรมชาติทีไปຓนกิจวตัรประจ้าวนัเดຌ 
ละสามารถกระทา้เดຌอยางตรงเปตรงมา ทีไส้าคัญปราศจากรูปบบ ทีไตายตัวละคลืไอนเหวอยางอิสระ
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 นอกจากนีๅผูຌวจิยัยังเดຌผยพรการสดงชดุ ดดีสะบຌารัง฿หญ นืไอง฿นงานศลิปวฒันธรรมคราชนานาชาติ 
งานวิชาการนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยຏ การน้าชุดการสดงสงขຌารวมประกวดนาฏศิลปຊเทย
สรຌางสรรคຏชิงถຌวยพระราชทาน฿นสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจัดดยมูลนิธิเทย 
 

 

ภาพทีไ 9 การผยพรการสดง นืไอง฿นงานศิลปะวัฒนธรรมคราชนานาชาต ิ 
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 2 กุมภาพันธຏ 2561 ณ ณ ลานอนุสาวรียຏทຌาวสุรนาร ีจังหวัดนครราชสีมา

ภาพทีไ 10 การผยพรการสดงนืไอง฿นงานวิชาการนานาชาต ิ
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 13 กุมภาพันธຏ 2561 ณ วทีราชภัฏภิรมยຏ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยຏ 

ภาพทีไ 11 การน้าชุดการสดงสงขຌารวมประกวดนาฏศิลปຊเทยสรຌางสรรคຏ 
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 18 มีนาคม 2561 ณ รงละครวังหนຌา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปຊ กรุงทพมหานคร 

 จากการทีไนา้การสดงออกผยพร฿นตครัๅงผูຌวจิยัเดຌรบัคา้ติชม ขຌอสนอนะจากผูຌชมละคณะกรรมการ   
มาพัฒนาการสดง฿หຌสวยงามละมีความนาสน฿จมากยิไงขึๅน ทัๅงนีๅผู ຌวิจัยยังเดຌน้าการสดงเปน้าสนอ
฿หຌผูຌน้าชุมชนเดຌรับชมพืไอปรับปรุงการสดง฿หຌตรงกับความตຌองการของชุมชน  
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ภาพทีไ 12 น้าสนอการสดงตอชุมชนบຌานรังกา฿หญ 
ทีไมา :  ถายมืไอวันทีไ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู 8 ต้าบลรังกา฿หญ อ้าภพิมาย 
 จังหวัดนครราชสีมา

 นอกจากนีๅผูຌวิจัยยังเดຌจัดอบรมละฝຄกปฏิบัติทักษะการสดงชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ พืไอคืนความรูຌ
สูชุมชน ดยกิจกรรมมีวัตถุประสงคຏพืไอผยพรงานวิจัยละถายทอดความรูຌ฿หຌกับชุมชน ซึไงชุมชนสามารถ
น้าเป฿ชຌประยชนຏละขยายผลการสดง ชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ เปสูยาวชน฿นรุนตอ โ เปเดຌอีกดຌวย 

ภาพทีไ 13 การจัดอบรมฝຄกทักษะปฏิบัติการสดง฿หຌกนักรียน
ทีไมา :  ถายมืไอวันทีไ 21 มิถุนายน 2561 ณ หຌองประชุมรงรียนพิมายสามัคค ีต้าบลรังกา฿หญ 
 อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 การสดงชุด ดดีสะบຌารังกา฿หญ ยังท้า฿หຌยาวชนเดຌรียนรูຌถึงการละลนสะบຌายิง฿นทຌองถิไนของตนอง 
ซึไงปຓนอีกนวทางหนึไง฿นการชวยอนุรักษຏละฟຕนฟูการลนสะบຌายิง฿หຌพรหลายเปถึงยาวชน฿นชุมชน ต้าบล
รังกา฿หญ นอกจากนีๅการสดงชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญยังปຓนการสดงทีไสงสริมการทองทีไยว฿นชุมชน ต้าบล
รังกา฿หญ ตามกรอบนยบายของจังหวัดนครราชสีมาทีไเดຌมีการสงสริมละพัฒนาหมูบຌาน OTOP พืไอการ
ทองทีไยวละสงสริมศิลปวัฒนธรรมของ ต้าบลรังกา฿หญ อ้าภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ฿หຌปຓนหลง
ทองทีไยวทางธรรมชาติ฿นอนาคตอีกดຌวย
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ขຌอสนอนะ
 1. งานวิจัยนาฏศิลปຊสรຌางสรรคຏ฿นรูปบบนาฏศิลปຊพืๅนบຌาน ทีไนຌนรูปบการสดง฿หຌหมือนกับ
การขงขนัการลนสะบຌาจรงิ ซึไงปຓนการสดงรูปบบ฿หมทีไเมสามารถคาดดาหตุการณຏขຌางหนຌาเดຌวา฿ครชนะ
หรือพຌ งานวิจัยสรຌางสรรคຏนีๅจึงปຓนอีกรูปบบหนึไงทีไสามารถน้าเปปຓนนวทาง฿นการสรຌางสรรคຏพืไองาน
นาฏศิลปຊ฿นชุดการสดงอืไน โ เดຌอีกตอเป
 2. ควรน้าการสดงชุด ดีดสะบຌารังกา฿หญ บรรจุเวຌ฿นหลักสูตรทຌองถิไน ของต้าบลรังกา฿หญ อ้าภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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