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บทคัดย่อ  
	 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งน้ี	 คือ	 1)	 ประวัติความเป็นมาและสารัตถะของพิธีกรรมจะเอง																					

ของชาวเยอในอีสานใต้ประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับพิธีกรรมปู่เยอ	 ย่าเยอ	 ในแขวงหลวงพระบาง	 สปป.ลาว														

2)	พิธีกรรมความเชื่อ	ประเพณีวัฒนธรรมผีตาโขน	ผีจะเอง	และผีแถนในอีสานใต้ประเทศไทยที่สัมพันธ์	ปู่เยอ	

ย่าเยอและผีเยอ	 ในแขวงหลวงพระบาง	 สปป.ลาว	 3)	 วิเคราะห์องค์ประกอบพิธีกรรมบูชาแถนที่สัมพันธ	์														

กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยออีสานใต้ประเทศไทย	 และ	 4)	 พัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน												

เพื่อให้การสืบทอดมีนัยส�าคัญทางสังคมแก่เยาวชน	 	

	 ผลการวจิยัพบว่า	1)	ชาวเยอเป็นกลุม่ชาตพินัธ์ุในตระกลูมอญ-เขมร	พบในแถบอสีานใต้และอสีานเหนอื

บางส่วนกลุ ่มที่อยู ่ฝ ั ่งซ้ายของแม่น�้าโขงอยู ่กระจัดกระจายตามแขวงจ�าปาศักดิ์	 ส่วนพวกที่อยู ่ฝ ั ่งขวา																								

ของแม่น�้าโขง	 คือกูยเยอ	 เดิมอยู่เขตเมืองอัตปือ	 แสนปาง	 สารวัน	 2)	 ประเพณีวัฒนธรรมผีตาโขน	 ผีจะเอง										

และผีแถนมีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมความเชื่อผีบรรพบุรุษ	 ปู่เยอ	 ย่าเยอ	 ของชาวลาวในแขวงหลวงพระบาง		

ซึ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณบรรพบุรุษ	 ผู้ให้ก�าเนิดมนุษย์	 คือตัวแทน	 หรือสัญลักษณ์ของจิต																	

แห่งจักรวาล	 และมีความเชื่อว่าสรรพสิ่งต่าง	 ๆ	 ในโลกนี้	 พญาแถน	 เป็นผู้สร้างผู้ก�าหนด	 3)	 การวิเคราะห	์												

องค์ประกอบพิธีกรรมบูชาแถนที่สัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยออีสานใต้ประเทศไทยมี	6	องค์ประกอบ	

ได้แก่	 (1)	 การแสดงประเพณีบูชาน�้าบูชาไฟเพื่อฝึกจิตกุศลในคติชนผาแดงนางไอ่	 (2)	 ศิลปะสาธิตพิธีกรรม												

ทรงเจ้าควบม้า	 (จะเอง)	 เพลงสะไนโหยหาพญาแถน	 และการปรากฏกายของท้าวกบิลพรมและธิดาทั้ง	 7														

(3)	 ลีลาส่วงเรือแพเข้าเฝ้าบูชาแถนได้ธรรมค�าสอนฮีตกินควายน�้าเต้าปุง	 4	 เผ่า	 (4)	 นาฏศิลป์ขบวนแห่ปู่เยอ									

ย่างาม	 ตามด้วยสิงห์แก้ว	 สิงห์ค�า	 นางสังขาร	 และบริวารผีตาโขน	 (5)	 เต้นระบ�าเยอตามด้วยจังหวะกลอง													

การพัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน

ในประเพณีวัฒนธรรมสัมพันธ์ระหว่างอีสานใต้ประเทศไทย
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ร้องถวายเสือ้ผ้าเทยีนไฟในลทัธโิบราณ	และ	(6)	กายทพิย์ร�าฟ้อนตดัเครอืเถากาดหมายมาดด้ายขวญัรกัษาขนัธ์							

คนรุ่นหลัง	และ	4)	พัฒนาเป็นศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถนได้อย่างสร้างสรรค์	โดยการออกแบบท่าร�า

ด้วยหลักทฤษฎีของนาฏยศิลป์การแสดงออกด้วยท่าทางเพื่อสื่อความหมายและอารมณ์	 ตามหลักของคัมภีร	์											

นาฏยศาสตร์	 ด้วยการฟ้อนร�าท่ีใช้ลีลาท่าที	 3	 ลักษณะ	 ได้แก่	 การฟ้อนร�าเพื่อสร้างสรรค์ความงามบริสุทธิ์																

ของท่าร�า	 การฟ้อนร�าเพื่อถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ความรู้สึก	 การฟ้อนร�าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว																							

ของวรรณกรรมด้านการแต่งกายค�านึงถึงทฤษฎีทางทัศนศิลป์มาเป็นกรอบ	 ด้านดนตรีได้แนวความคิดในการ

สร้างบทเพลงจากการสร้างการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถนของชาวเยอมาเป็นหลักซ่ึงเป็นวิถีชีวิตแบบอีสานใต้

และเอาภมูปัิญญาดัง้เดมิทีเ่รามอียูม่าจดัวางให้เป็นปัจจบุนัผสมผสาน	ภมูปัิญญาในแต่ละเรือ่งไว้อย่างกลมกลนื	

เพื่อให้การสืบทอดมีนัยส�าคัญทางสังคมแก่เยาวชน	

ค�าส�าคัญ :	พิธีกรรมบูชาแถน,	สัมพันธ์ไทย-ลาว	

ABSTRACT  
	 The	purposes	of	this	study	were:	1)	To	study	the	history	and	the	essence	of	Yer	ethnic	

group’s	performing	arts	dance	of	Yer	ritual	worship	in	tradition	and	culture	relationship	between	

the	Southern	Isan,	Thailand	and	Luang	Prabang,	Lao	People’s	Democratic	Republic.	2)	To	study	

Yer’s	ritual	worship	in	tradition	and	culture	of	Phi	Ta	Khon	(Ghost	star	dance	festival	parade)	

Ja	Eng	ghost	and	Tan	Ghost	in	the	Southern	Isan,	Thailand,	which	related	to	Yer’s	Grandfather	

soul,	Grandmother	soul	in	Luang	Prabang,	Lao	People’s	Democratic	Republic.	3)	To	analyze	

the	factors	of	Yer	ethnic	group’s	performing	arts	dance	of	Tan	ritual	worship	in	tradition	and	

culture	 relationship	 in	 the	Southern	 Isan,	Thailand.	And	4)	To	develop	Yer	ethnic	group’s	

performing	arts	dance	of	Tan	ritual	worship	for	significant	social	inheriting	to	the	youth.		

	 The	results	of	this	study	were	as	follows	:	

	 Most	Yer	Ethnic	Group	were	living	in	Southern	and	Northern	Isan.	Some	lived	on	the	

left	coast	of	the	Khong	River	in	the	colonial	city	of	Champasak.	Others	lived	on	the	right	coast	

of	the	Khong	river	called	Kui	Nhe.	In	former	times,	they	lived	in	Attapu	town,	Sanpang	town,	

and	Sarawan	town.	

	 The	ritual	worship	in	the	tradition	of	Phi	Ta	Khon,	Ja	Eng	Ghost,	and	Tan	Ghost	of	the	

Yer	 ethnic	 group’s	performing	 arts	dance	 in	Thailand	 related	with	Yer’s	Grandfather	 soul,	

Grandmother	soul,	or	Yer	Ghost	in	Luang	Prabang,	Lao	People’s	Democratic	Republic.	They	

believed	in	ancestors’	soul	that	they	gave	birth	to	human	beings	or	the	mind	symbol	of	the	

universe.	They	also	believed	that	Tan	ghost	built	the	world.		

Keywords :	Tan	ritual	worship,	Relationship	between	Thai-Laos	
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บทน�า  
	 มนุษย์ในโลกนี้มีความเชื่อหลากหลายรูปแบบ	 การนับถือธรรมชาตินับเป็นศรัทธาแรกแห่งความเช่ือ							
ของมนุษย์	 ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	 นอกจากน้ันยังมีความเช่ือต่ออ�านาจลึกลับ						
เหนือธรรมชาติ	เกิดความหวาดกลัว	เชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์สามารถให้คุณให้โทษได้จึงเป็นเหตุให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมที่อ่อนน้อมยอมจ�านนอ้อนวอนต่อธรรมชาติ	 	 เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย	 จึงก�าหนดรูปแบบ						
ของพิธีกรรมขึ้นตามความเชื่อ	ความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น	เพื่อป้องกันภัยพิบัติเหล่านั้น	มีการเซ่นสรวงบูชา
และประกอบพิธกีรรมต่าง	ๆ 	กลายเป็นมรดกสบืต่อกนัมาจากรากเหง้าแห่งวฒันธรรมความเชือ่เดมิ	คือวฒันธรรม
ความเชื่อเรื่องผี	วัฒนธรรมพราหมณ์	และพระพุทธศาสนา	(โกมาตร	จึงเสถียรทรัพย์,	2535,	น.	3)	
	 อย่างไรก็ตาม	 จะเห็นว่า	 ความเชื่อเป็นพื้นฐานที่ท�าให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมและประเพณีต่าง	 ๆ										
เกี่ยวโยงไปถึงการด�าเนินชีวิต	 พิธีกรรมน้ันข้ึนอยู่กับสภาพของสังคมในแต่ละท้องถิ่น	 รูปแบบของพิธีกรรม										
อาจแตกต่างกันออกไป	ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ถึง	4	ชาติพันธุ์	 ได้แก่	 เขมร	ลาว	
ส่วย	(กวย)	และเยอ	มคีวามเชือ่และมีพธิกีรรมการนบัถอืผขีองทัง้สีก่ลุม่ชาตพัินธ์ุ	ได้มวีธิกีารรักษาโรคโดยพธิกีรรม
ความเชื่อเกี่ยวกับผี	 เป็นวิธีการรักษาโรคที่ไม่ได้ใช้ยาหรือสมุนไพรหรือวัตถุใดเป็นเครื่องมือในการรักษา																		
แต่เป็นวิธีการรักษาโดยใช้รูปแบบการรวมกลุ่มเครือญาติ	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบการดูแลสุขภาพแบบเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลกันของชุมชน	(วีระ	สุดสังข์,	2545,	น.	39-40)	
	 ผู้วิจัยพบว่า	กลุ่มชาติพันธุ์เยอซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย	มีวิถีชีวิตผูกพันพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ	มีการประกอบ
พิธีกรรม	 เซ่น	 ผีอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผน	 พิธีกรรมผีจะเอง	 (สะเอง)	 เป็นพิธีกรรมจัดท�าขึ้น																					
เพื่อการรักษาโรค	 รักษาคนไข้	 ของชาวเยอใน	 อ�าเภอไพรบึง	 จังหวัดศรีสะเกษ	 บางแห่งเรียกล�าผีฟ้า	 ผีแถน									
โดยมีความเชื่อว่าโรคที่เกิดจากการกระท�าของภูติผี	 จึงท�าพิธีเชิญผีแถนและผีบรรพบุรุษมาช่วยปกป้อง																		
คุ้มภัยพิบัติทั้งปวง	 การนับถือผีได้ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น	 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยมของคน							
ในสังคมแบบดั้งเดิม	 เช่นเดียวกับประเพณี	 ผีตาโขนของชาวลาวในอ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 จากการศึกษา						
ผู้วิจัย	 พบว่า	 ประเพณีผีตาโขนเป็นเทศกาลท่ีจัดขึ้นในเดือน	 7	 ของชาวลาวอีสานในอ�าเภอด่านซ้าย	 เป็นการ							
ละเล่นทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัการละเล่น	ปูเ่ยอ	ย่าเยอ	ในประเพณสีงกรานต์ของชาวลาวแขวงหลวงพระบาง	สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และพัฒนามาเป็นประเพณีผีตาโขน	 เกิดความผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณ	ี
ในท้องถิ่น	 จึงมีความแปลกแตกต่างไปจากต้นเค้าเดิมท่ีหลวงพระบางที่เคยปฏิบัติกันมา	 การละเล่นเกี่ยวเนื่อง
กับพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงบูชาติดต่อกับวิญญาณผีบรรพชนที่กลุ่มชนชาติพันธุ์ไท-ลาว	 เชื่อถือร่วมกันว่า														
บรรพชน	คือต้นตระกูลเผ่าพันธุ์ผู้ที่สร้างบ้านแปงเมือง	
	 จากการศึกษาเร่ืองราวความเป็นมาวิถีการด�าเนินชีวิต	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 สภาพสังคมที่ไทย-ลาว											
มีความละม้ายคล้ายคลึงกันมีการนับถือผีแถน	และผีบรรพบุรุษ	 และมีความเชื่อว่า	 ผีแถนเป็นเสมือนเทพเจ้า	
เป็นผู้สร้างโลกและสามารถท�าลายโลกเม่ือใดก็ได้	 ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาเพ่ือหาแนวทางอนุรักษ	์												
และฟื้นฟูพิธีกรรมการบูชาแถน	 ตามความเชื่อ	 วิถีชีวิตของคนไทย-ลาว	 ชาวลาวอีสานและชาวเยอซ่ึงเป็น												
ชนกลุ่มน้อยให้คงยังอยู่สืบไป	 เน่ืองจากปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม	
เศรษฐกิจ	 การเมือง	 และเทคโนโลยี	 ตลอดจนการรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามาแทนที่	 ความเชื่อทางวัฒนธรรม														
การบูชาแถน	 ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษเริ่มลบเลือนหายไป	 การบูชาแถนในประเพณีบุญบั้งไฟ															
กลายเป็นการประกวดแข่งขันกันและมีการพนันเข้ามาแทนที่	 ความงามด้านวัฒนธรรมในอดีตเริ่มจะลดน้อย						
ลงไปทุกที	 รวมถึงพิธีกรรมความเชื่อบุญประเพณีท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษแบบด้ังเดิม	 ก็อาจจะถูกลบเลือน

หายไปในที่สุดก็เป็นได้	
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	 ด้วยเหตุผลทีก่ล่าวมาข้างต้นจงึเป็นทีม่าของปัญหาการวจิยั	ซึง่ผูว้จิยัได้น�าเสนอหวัข้อการวจิยัวทิยานพินธ์	

เรื่อง	 “การพัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถนในประเพณีวัฒนธรรมสัมพันธ์ระหว่างอีสานใต้	

ประเทศไทย	 กับหลวงพระบาง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา											

และสารตัถะของพธิกีรรมจะเองของชาวเยอในประเทศไทยทีเ่ช่ือมโยงกบัพธิกีรรมปูเ่ยอ	ย่าเยอในหลวงพระบาง	

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ศกึษากรณพีธิกีรรมความเชือ่	ประเพณวีฒันธรรมผตีาโขน	ผจีะเอง	และ

ผแีถนในประเทศไทยท่ีสมัพนัธ์ปูเ่ยอ	ย่าเยอ	และผเียอในหลวงพระบาง	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	

วิเคราะห์องค์ประกอบพิธีกรรม	 บูชาแถนท่ีสัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยอ	 อีสานใต้ประเทศไทย	 และ

ชาวลาวในหลวงพระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	พัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน

เพื่อให้การสืบทอดมีนัยส�าคัญทางสังคมแก่เยาวชนสืบไป	 โดยคาดหวังว่า	 ผลการวิจัยจะเป็นการสร้างสถาบัน

ทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	 ท�าให้สังคมทั่วไปเข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่สังคมวัฒนธรรม

ประเพณีของชาวลาวอีสาน	และเยอ	ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยได้อย่างถูกต้อง	การพัฒนาศิลปะการแสดง	“นาฏลีลา

เยอบูชาแถน”	 เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยพัฒนาศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี	 เพื่อให้เยาวชน																			

คนรุ่นหลังเข้าถึงสุนทรียภาพความงามทางนาฏศิลป์	 สุนทรียรสในศาสตร์ทางการเห็น	 ศาสตร์การได้ยิน	 และ

ศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว		เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ	สติปัญญา	อารมณ์	สังคม	เพื่อจรรโลง

ค่านิยมโครงสร้างทางจิตวิญญาณของมนุษย์ร่วมอนุรักษ์	ฟื้นฟู	ประเพณีแบบดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งจุดประสงค์ไว้	4	ประเด็นหลักเพื่อศึกษา	

	 1.	 ประวัติความเป็นมาและสารัตถะของพิธีกรรมจะเอง	 ของชาวเยอในประเทศไทยที่เชื่อมโยง																	

กับพิธีกรรมปู่เยอ	ย่าเยอ	ในหลวงพระบาง	สปป.ลาว	

	 2.	 พิธีกรรมความเชื่อ	ประเพณีวัฒนธรรมผีตาโขน	ผีจะเอง	และผีแถนในประเทศไทยที่สัมพันธ์ปู่เยอ	

ย่าเยอ	และผีเยอ	ในหลวงพระบาง	สปป.ลาว	

	 3.	 วิเคราะห์องค์ประกอบพิธีกรรมบูชาแถนที่สัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยออีสานใต้

ประเทศไทย	

	 4.	 พัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถนเพื่อให้การสืบทอดมีนัยส�าคัญทางสังคมแก่เยาวชน		

ประโยชน์ของการวิจัย  
	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ดังนี้	 	

	 1.	 ความรู้ประวตัคิวามเป็นมาด้านศลิปะการแสดงสารตัถะพธิกีรรมจะเอง	ของชาวเยอในประเทศไทย	

ที่เชื่อมโยงกับพิธีกรรมปู่เยอ	 ย่าเยอ	 ในหลวงพระบาง	 สปป.ลาว	 เป็นเครื่องแสดงถึงวัฒนธรรมความเชื่อ													

ความต้องการ	 แนวคิดอุดมคติ	 องค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนเผ่าเหล่าน้ี	 จะส่งผลไปถึงการพัฒนาวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ตลอดทั้งด้านศิลปะการแสดง	วัฒนธรรม	ประเพณี	พิธีกรรม	และความเชื่อของชนเผ่า	

	 2.	 พิธกีรรมความเช่ือ	ประเพณวีฒันธรรมผตีาโขน	ผจีะเอง	ผแีถน	ของชาวเยอ	ในประเทศไทยท่ีสมัพนัธ์

ปู่เยอ	ย่าเยอ	และผีเยอ	ในหลวงพระบาง	สปป.ลาว	เกี่ยวกับบทบาทหน้าทีของพิธีกรรม	นาฏกรรม	ดนตรีที่ใช้

ในพิธีกรรม	 เคร่ืองบวงสรวงในพิธี	 และการแต่งกาย	 ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกลักษณะของชนเผ่า	 เป็นประโยชน	์							
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ต่อการค้นหารื้อฟื้นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เดิมท่ีเกือบจะสูญหาย	 และเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิถีชีวิต														

ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนเผ่า	 ด้านศิลปะการแสดง	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างสัมพันธ์อันด	ี										

ต่อกันระหว่างราชอาณาจักรไทย	และ	สปป.ลาว	

	 3.	 องค์ความรู้ด้านองค์ประกอบในพิธีกรรมบูชาแถนที่สัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยออีสานใต้	

	 4.	 การพัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน	 ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยทางด้านศิลปะ	

การแสดง	และเป็นการน�าเสนอคตชินของท้องถิน่สูก่ารแสดง	เพือ่เป็นการสร้างจติส�านกึให้กบัเยาวชน	ได้ตระหนกั

ถึงความส�าคัญของศิลปะการแสดงซึ่งเป็นมรดก	 ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษ							

โดยได้ผสมผสานภูมิปัญญาในแต่ละเรื่องไว้อย่างกลมกลืน	 และชาญฉลาด	 เพื่อให้การสืบทอดมีนัยส�าคัญ											

ทางสังคมแก่เยาวชน	 	

	 5.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชนเผ่าเยอและชนเผ่าต่าง	 ๆ	 เช่น	

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	 เทศบาลต�าบล	 อาจน�าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปใช้พัฒนาชุมชน	 วิถีชีวิต									

ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าให้คงอยู่สืบไป	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การด�าเนนิการวจิยัเรือ่ง	การพฒันาศลิปะการแสดงนาฏลลีาเยอบชูาแถนในประเพณวีฒันธรรมสมัพนัธ์

ระหว่างอีสานใต้ประเทศไทยกับหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 ในครั้งนี	้									

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแนวชาติพันธุ์วรรณนา	 (Ethnographic	 research)	 ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	 research)	 โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีศึกษาเอกสาร	 (Document)	 การลงภาคสนาม	 (Field	 study)											

เพื่อสังเกต	 สัมภาษณ์และผสานกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 research)	 	 มีขั้นตอนการวิจัย														

ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ขอบเขตประชากรและขอบเขตพื้นที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายที่จะศึกษาวิจัยคือ		

	 	 1.1	 ขอบเขตด้านบุคคล	 จัดกลุ่มไว้ดังนี้คือ	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 จ�านวน	 100	คน	ผู้น�า

ชมุชนจ�านวน	80	คน	ปราชญ์ท้องถิน่	จ�านวน	40	คน	ผูป้ระกอบพธิกีรรม	40	คน	ประชาชนทัว่ไปทีม่ปีระสบการณ์

ด้านศิลปะการแสดง	พิธีกรรม	ประเพณี	วัฒนธรรม	มีอายุตั้งแต่	50	ปี	ขึ้นไป	จ�านวน	140	คน	นักเรียนนักศึกษา	

จ�านวน	100	คน	รวม	500	คน	

	 	 1.2	 ขอบเขตด้านพื้นท่ี	 ผู ้วิจัยเลือกพื้นท่ีในประเทศไทย	 กลุ่มประชากรเป้าหมายเลือกกลุ่ม											

ชาติพันธุ์เยอในจังหวัดศรีสะเกษ	 ได้แก่	 อ�าเภอราษีไศล	 อ�าเภอไพรบึง	 กลุ่มชาติพันธุ์ลาว	 อ�าเภอด่านซ้าย									

จังหวัดเลย	 มาเป็นตัวแทนประชากรในประเทศไทย	 รวม	 3	 กลุ่ม	 และประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในแขวง								

หลวงพระบาง	สปป.ลาว	

	 2.	 ขอบเขตเนื้อหา	เพื่อให้ครอบคลุมตามประเด็นต่าง	ๆ 	ผู้วิจัยก�าหนดขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย

ในแต่ละข้อ	เพื่อให้ครอบคลุมตามประเด็นการศึกษามีรายละเอียดดังนี้	

	 	 2.1	 ประวัติความเป็นมาและสารัตถะของพิธีกรรมจะเองของชาวเยอในอีสานใต้ประเทศไทย												

ที่เชื่อมโยงกับพิธีกรรมปู่เยอ	ย่าเยอ	ในหลวงพระบาง	สปป.ลาว	

	 	 2.2	 พธิกีรรมความเชือ่ผตีาโขน	ผจีะเอง	และผแีถนในประเทศไทยทีส่มัพนัธ์พธิกีรรมปูเ่ยอ	ย่าเยอ	

และผีเยอ	ในหลวงพระบาง	สปป.ลาว	
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	 	 2.3	 วิเคราะห์องค์ประกอบพิธีกรรมบูชาแถนท่ีสัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยอในอีสานใต้

ประเทศไทย		

	 	 2.4	 พัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถนเพื่อให้การสืบทอดมีนัยส�าคัญทางสังคม																		

แก่เยาวชน	

	 3.	 ขอบเขตด้านระยะเวลา	 ในการศึกษาวิจัย	 ผู้วิจัยใช้รอบปีเป็นระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเนื่องจาก

วิถีชีวิตของชาวเยอและชาวลาวในหลวงพระบาง	 มีความสัมพันธ์กับบุญประเพณีอยู่ตลอดปีต้องมีการศึกษา					

อย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักร	นับเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี	พ.ศ.	2555	จนถึง	ธันวาคม	พ.ศ	2559			

 ระเบียบวิธีวิจัย 

	 ในการศกึษาวจัิยครัง้นีผู้ว้จิยัใช้เทคนคิการวจิยัเชงิคณุภาพและการวจิยัเชงิปรมิาณ	โดยมวีธิกีารวจัิย	ดงันี	้

	 1.	 ศึกษาประวัติความเป็นมาและสารัตถะของพิธีกรรมจะเองของชาวเยอในอีสานใต้ประเทศไทย													

ที่เชื่อมโยงกับพิธีกรรมปู่เยอ	ย่าเยอ	 ในหลวงพระบาง	สปป.ลาว	 โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์	สืบค้น

อดีตและค�าบอกเล่าตามแนวคิดทฤษฎี	การตีความทางวัฒนธรรมของ	Clifford		Geertz	(1973)	

	 2.	 ศึกษากรณีพิธีกรรมความเชื่อผีตาโขน	 ผีจะเอง	 และผีแถนในประเทศไทยที่สัมพันธ์พิธีกรรมปู่เยอ	

ย่าเยอ	และผีเยอ	ในหลวงพระบาง	สปป.ลาว	

	 3.	 วิเคราะห์องค์ประกอบพิธีกรรมผีจะเอง	 ผีแถนที่สัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมในหลวงพระบาง	

สปป.ลาว	

	 4.	 สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงนาฏลลีาเยอบชูาแถนเพือ่ให้การสืบทอดมนียัส�าคัญทางสังคมแก่เยาวชน	

 ขั้นตอนการวิจัย

	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง	ๆ	ดังนี้คือ	

	 1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์	 สังเกต	 และมีส่วนร่วมในการวิจัย	 ระหว่างผู้วิจัย																						

กับข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ผู้น�าชุมชน	นักเรียนนักศึกษา	ผู้ประกอบพิธีกรรม	ปราชญ์ท้องถิ่น	ประชาชน

ทั่วไปที่มีประสบการณ์ด้านศิลปะการแสดง	 ศิลปินพ้ืนบ้านด้านการแสดงและท้ังสองประเทศ	 คือประเทศไทย

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และนักเรียนนักศึกษา	

	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์	 สังเกต	 ปฏิบัติการกลุ่มและมีส่วนร่วม	 จากการประชุม														

ระดมสมองน�าเสนอเพื่อพิจารณาร่างพัฒนาศิลปะการแสดงจากคติชนวิทยา	ในประเทศไทย	

	 3.	 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการพฒันาศิลปะการแสดงนาฏลลีาเยอบชูาแถนทีไ่ด้ทดลองน�าไปใช้แสดง

ให้ผู้ชมได้รับชมในหลายครั้งหลายพื้นที่	และจัดท�าเป็นฉบับสมบูรณ์ขึ้นมา	
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R1……….

R2……

   R3……
D1 …..

   D2 ……

ภาพที่ 1	ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา	(R&D)	

ศึกษาบริบทชาวเยอพิธีกรรมความเชื่อ                         

-		ความเป็นมา	 	 	 																																

-		ท่ีตั้ง	สภาพภูมิศาสตร	์และลักษณะทางนิเวศวิทยา																																																															

-	 ความเชื่อ	วิถีชีวิต																																																																																		

-		ประเพณี	พิธีกรรม	วัฒนธรรม

ศึกษาพิธีกรรมชาวเยอที่สัมพันธ์ประเพณี

วัฒนธรรม ในหลวงพระบาง สปป.ลาว       

-	พิธีกรรมผีจะเอง	ผีบรรพบุรุษ									

-	พิธีกรรมบูชาแถน	บุญประเพณีบุญบั้งไฟ																										

-	พิธีกรรมผีตาโขน	 			

-	พิธีกรรมปู่เยอย่าเยอ

ศึกษาองค์ประกอบของความสัมพันธ์

ระหว่าง

ปู่เยอย่างาม	(เยอ)	ในแขวงหลวงพระบาง	พิธีกรรมการบูชาแถนชาวเยอ	

กับ	ประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรม

สังเคราะห์สัญลักษณ์จากพิธีกรรมเยอบูชาแถน 

รวบรวมจัดหมวดหมู่องค์ประกอบทางนาฏศิลป

-	องค์ประกอบเนื้อหาเรื่องราว						-	องค์ประกอบท่าร�า

								-	องค์ประกอบการแต่งกาย											-	องค์ประกอบเพลง	ดนตรี							

                      การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน 

D1.1	จัดการแสดงในงานชาติพันธ์วรรณนาครั้งที่	1	ครั้งที่	2	และครั้งที่	3														

D1.2	จัดแสดงในงานเทศกาลแสดงพื้นบ้านนานาชาติ	(Siff)	ครั้งที่	6	-9	

D1.3	จัดแสดงในงาน	Thailand	week	ณ	เมืองธากาประเทศบังคลาเทศ				

D1.4	จัดแสดงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานงาน	Sangai	Festival	

							ประเทศ	ณ	อินเดีย		

D2.1	น�าข้อวิจารณ์	เสนอแนะจากผู้ชม	ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง	แก้ไข	

							อธิบายท่าร�า	และถ่ายท�าวีดีทัศน์																																																																																																									

D2.2	สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถนเพื่อให้การสืบทอด

							มีนัยส�าคัญทางสังคมแก่เยาวชน
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
	 ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในพื้นที่โดยใช้เครื่องมือหลายประเภท	ได้แก่	
	 1.	 ประเภทเอกสารประกอบด้วย	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 และไม่มีโครงสร้าง	 แบบสอบถาม
และข้อค�าถาม	
	 2.	 ประเภทอุปกรณ์ช่วย	 ประกอบด้วย	 กล้องถ่ายรูป	 กล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์	 เครื่องบันทึกเทป	
คอมพิวเตอร์	และสมุดจดบันทึก			
	 3.	 ประเภทบุคคล	ได้แก่	ผู้วิจัย	ผู้ช่วยวิจัย	และผู้ประสานงาน	
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 การสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้		
	 1.	 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการออกเก็บข้อมูลส�ารวจ
เบื้องต้นแล้วน�ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์							
ที่ปรึกษาตรวจสอบข้อค�าถามให้	จากนั้นจึงน�ามาปรับปรุงแก้ไขเป็นแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์	
	 2.	 แนวค�าถามในการสัมภาษณ์	 ประกอบด้วย	 ข้อค�าถามที่เกี่ยวกับ	 ตอนท่ี	 1	 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้
สัมภาษณ์	 ตอนที่	 2	 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวเยอ	ตอนที่	 3	 	 ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมจะเอง		
การบูชาแถนและตอนท่ี	 4	 ข้อมูลเก่ียวกับการบูชาแถนชาวเยอในประเพณีวัฒนธรรมสัมพันธ์พิธีกรรมปู่เยอ										
ย่าเยอในหลวงพระบาง	 	
	 3.	 สกัดข้อความ	หรือค�าสัมภาษณ์	จากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนเชิงคุณภาพ		เพื่อมาตั้งเป็นกระทงค�าถาม	
และได้น�ากลับไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างในชุมชน	 เป็นการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ค�าตอบที่น�ามาจัดเป็นกลุ่ม
องค์ประกอบ	 และช่วยเพิ่มความสอดคล้อง	 น่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกิดจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก																
(Key	 informant)	 ในข้ันตอนก่อนหน้าน้ี	 โดยมีข้อสรุปที่เกิดจากการสัมภาษณ์หลายประเด็นด้วยกัน																			
แต่ละประเดน็ของพธิกีรรมบชูาแถนต่างมคีวามส�าคญัและมส่ีวนสัมพนัธ์กบัประเพณวีฒันธรรมชาวเยออสีานใต้
ประเทศไทย	ประกอบด้วยประเด็นต่าง	ๆ	 		
	 4.	 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามส�ารวจความคิดเห็นเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่	 3	 เพื่อวิเคราะห	์											
องค์ประกอบพิธีกรรมบูชาแถนท่ีสัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยออีสานใต้ประเทศไทย	 จ�านวน	 69	 ข้อ	
โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ	 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดแล้วได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค	 (Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	 เท่ากับ	 0.93	 จากนั้นน�าไปเก็บข้อมูล								
กับกลุ่มตัวอย่าง	จากประชากร	ในพื้นที่หน่วยวิจัยที่เลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	คือ	ข้าราชการ	
เจ้าหน้าทีข่องรฐั	ผูน้�าชุมชน	ปราชญ์ท้องถิน่	ผูป้ระกอบพธิ	ีประชาชนทัว่ไปทีม่ปีระสบการณ์ด้านศลิปะการแสดง	
พิธีกรรม	ประเพณี	วัฒนธรรม	และนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทยจ�านวน	500	คน		
 การตรวจสอบหาคุณภาพของข้อมูล 
	 ผูวิ้จยัให้ความส�าคญักบัการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูการวจิยัเป็นส�าคญั	เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่าง
มีหลากหลาย	 มีแหล่งท่ีมาของข้อมูลหลายแหล่ง	 จึงเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความ									
ถูกต้องข้อมูลแบบสามเส้า	(Data	triangulation)	ดังนี้	(สุภางค์	จันทวานิช,	2552,	น.	129)	 		
	 1.	 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 ประกอบด้วย	 บุคคล	 เวลา	 และสถานที่	 ให้ครบทั้ง	 3	 ด้าน													
กล่าวคือ	 ด้านบุคคล	 ตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์บุคคลหนึ่งไปเปรียบเทียบกับข้อมูล																				
จากการสัมภาษณ์อีกบุคคลหนึ่งว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร	 ด้านเวลา	 ตรวจสอบว่าถ้าข้อมูลที่ได้รับ													
ในเวลาที่ต่างกันจะเหมือนกันหรือไม่	 ด้านสถานที่	 ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มาจากแหล่งหรือสถานที่ต่างกัน																	

จะเหมือนกันหรือไม่อย่างไร	
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	 2.	 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย	 โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกตแต่ละคนว่าจะให้ข้อมูลเหมือนหรือต่างกัน

อย่างไร	การวิจัยครั้งนี้ใช้ผู้ช่วยวิจัยในการร่วมสังเกต	

	 3.	 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี	 โดยตรวจสอบว่าถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีต่างจากเดิมจะท�าให้

การตีความข้อมูลนั้นแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร	

	 4.	 การตรวจสอบสามเส้าด้านวธิกีารรวบรวมข้อมลู	โดยการรวบรวมข้อมูลด้วยวธิทีีต่่างกนั	เพือ่รวบรวม

ข้อมูลเรื่องเดียวกัน	เช่น	การสังเกตพร้อม	ๆ	ไปกับการสัมภาษณ์และบันทึกภาพ	

	 ผลจากการตรวจสอบข้อมลูท�าให้ผูวิ้จยัสามารถรวบรวม	วเิคราะห์และสรปุผลของข้อมลูการวิจยัได้ชดัเจน

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยมากขึ้น		

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 (Documentary	 survey)			

และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์เยอในประเทศไทยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ	์

วรรณนา	 โดยการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัยทุกประการ	 พร้อมท้ังช้ีแจง												

รายละเอียดการด�าเนินงานให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ	ท�าความเข้าใจและยินดี	ให้ความร่วมมือส�าหรับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	ดังนี้	

	 1.	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	 observation)	 เป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัย							

เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชาวบ้าน	 เช่น	 การเข้าร่วมในงานบุญประเพณีหรือพิธีกรรมที่ชาวบ้านจัดขึ้น											

ผูว้จิยัได้สอบถามถึงการเปลีย่นแปลงทางด้านกายภาพและทางสงัคมทีเ่ป็นการย้อนอดตีความทรงจ�าของผูท้ีถู่ก

สัมภาษณ์หรือผู้ให้ข้อมูล	ส่วนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (Non-participant	observation)	 เป็นการสังเกต

สภาพทั่วไปของชุมชนและปรากฏการณ์ทางสังคม		

	 2.	 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 interview)	 เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยตามแนว

ค�าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์	 ตามค�าถามการวิจัยหรือตามกรอบแนวคิดการวิจัย	 การสัมภาษณ์										

เชิงลึกมีการสัมภาษณ์หลาย	ๆ	ครั้งเพื่อตรวจเช็คข้อมูล	โดยสัมภาษณ์ให้ครบและตรงตามประเด็น	ตามตัวแปร

ที่ศึกษา	และใช้แนวค�าถามที่สร้างขึ้นตามประเด็นการวิจัย		

	 3.	 การจดบนัทกึข้อมลู	การบนัทกึข้อมลูสามารถท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้โดยการเขยีนหรอืจดบนัทกึ	

บันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียง	 บันทึกเป็นภาพน่ิงด้วยกล้องถ่ายภาพ	 หรือบันทึกเป็นภาพเคล่ือนไหวด้วยกล้อง

วีดีทัศน์เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล		

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

	 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแนวชาติพันธุ์วรรณนา	 ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีศึกษา

เอกสาร	 การลงภาคสนาม	 เพื่อสังเกต	 	 สัมภาษณ์	 	 และผสานกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	การวิเคราะห์ข้อมูล									

เชิงคุณภาพ	 โดยการรวบรวม	 จ�าแนกจัดหมวดหมู่	 และน�าเสนอโดยใช้การพรรณนา	 และการวิเคราะห	์																		

องค์ประกอบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	ดังนี้		

	 1.	 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์	 สังเกต	 และมีส่วนร่วมในการวิจัย	 ระหว่างผู ้วิจัยกับกลุ่ม																					

เป้าหมายหลักในขอบเขตของทั้งสองประเทศ	คือประเทศไทย	และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		

	 2.	 ข้อมูลจากสัมภาษณ์	 สังเกต	 และมีส่วนร่วม	 จากการประชุมน�าเสนอเพื่อพิจารณาร่างการพัฒนา

ศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน	และจากการให้ข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย		
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	 3.	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการส�ารวจจากแบบสอบถาม	กลุ่มตวัอย่างจ�านวน	500	คน	ในการส�ารวจ

ความคิดเห็นตอบโจทย์วัตถุประสงค์ท่ี	 3	 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบพิธีกรรมบูชาแถนที่สัมพันธ์กับประเพณี

วัฒนธรรมชาวเยออีสานใต้ประเทศไทย	 จ�านวน	 69	 ข้อ	 บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 Exploratory	

Factor	Analysis		

	 4.	 รวบรวมข้อมูและลสกัดข้อมูล	 ร่างต้นแบบศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน	ประชุมน�าเสนอ														

ร่างต้นแบบและวิพากษ์	 วิจารณ์	 ปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน	 ให้ได้ข้อ										

ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 และจัดน�าเสนอผลการวิจัยเขียนเป็นบทความลงในวารสารวิชาการ	

น�าข้อเสนอแนะและแนวคิดมาปรับปรุงงานและเขียนรายงานการวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 เขียนอธิบายท่าร�า											

บันทึกภาพ	และพัฒนาเป็นวีดีทัศน์	

ผลการวิจัย  
	 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยแบ่งออกได้เป็น	4	ส่วน	ดังนี้		

 1. ผลประวัติความเป็นมาและสารัตถะของพิธีกรรมจะเอง ของชาวเยอในประเทศไทยที่เชื่อมโยง           

กับพิธีกรรมปู่เยอ ย่าเยอ ในหลวงพระบาง สปป.ลาว 

	 	 1.1	 ชาวเยอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในแถบอีสานใต้และอีสานเหนือบางส่วน	 กลุ่มที่อยู่ฝั่งซ้าย							

ของแม่น�า้โขงอยูก่ระจดักระจายตามเมอืงขึน้ของจ�าปาศกัดิ	์ส่วนพวกทีอ่ยูฝ่ั่งขวาของแม่น�า้โขง	เดมิอยูเ่ขตเมอืง

อัตปือ	แสนปาง	สารวัน	กลุ่มชาติพันธุ์เยอที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอ�าเภอราษีไศล	อ�าเภอไพรบึง	จังหวัดศรีสะเกษ	

เป็นกลุ่มชาติพันธุ ์เยอที่อพยพมาจากแขวงหลวงพระบาง	 โดยผู้น�าชาวเยอต้องการหนีภัยความไม่สงบ																			

ของบ้านเมือง	

	 	 1.2	 สารัตถะพิธีกรรมจะเอง	 เป็นพิธีกรรมของชาวเยออ�าเภอไพรบึง	 เพื่อบวงสรวงบูชาอัญเชิญ								

ผีแถนหรือผีจะเองผีบรรพบุรุษเข้าสู่ร่างทรงแม่จะเอง	 จัดท�าขึ้นเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง	 ๆ	 โดยมีพิธีการ

บวงสรวงไหว้วอนพญาแถนให้ได้ยินและรับรู้ถึงการไหว้วอน	ให้พญาแถนมาช่วยเหลือ	และ	มาปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

ให้ลูกหลาน		

	 	 1.3	 พิธีกรรมปู่เยอ	 ย่าเยอ	 ในหลวงพระบาง	 เป็นพิธีกรรมอัญเชิญวิญญาณผีบรรพบุรุษ	 ปู่เยอ										

ย่าเยอ	สูร่่างโขนสญัลกัษณ์ปูเ่ยอ	ย่าเยอ	ทีช่าวลาวได้ท�ารปูสญัลกัษณ์แทนตวัของผูเ้ฒ่าทัง้สองไว้ให้เป็นท่ีสกัการะ	

ในประเพณีปีใหม่ลาวหรือวันกุดสงกรานต์ก็จะมีการแห่ปู่เยอ	 ย่าเยอไปรอบเมือง	 และปู่เยอ	 ย่าเยอก็จะร�า														

ไปรอบเมือง	เพื่อความเป็นสิริมงคลและน�าความสุขมาให้กับชาวลาวในทุกปี	

	 	 1.4	 สารัตถะพิธีกรรมจะเองเป็นพิธีกรรมการบูชาแถน	 เช่ือมโยงกับปู่เยอ	 ย่าเยอ	 ซ่ึงชาวลาว											

เชื่อว่าเป็นแถนอยู่บนฟ้าลงมาช่วยคุ้มครองมวลมนุษย์	 ชาวไทย-ลาว	 มีความเชื่อว่าสรรพส่ิงทั้งหลายในโลกนี้

พญาแถนเป็นผู้สร้างเป็นผู้ก�าเนิด	 เป็นเทพเจ้าผู้ก่อก�าเนิดเผ่าพันธุ์และบันดาลน�้าฝนแก่โลกมนุษย์	 ชาวอีสาน

สืบทอดวัฒนธรรมลุ่มแม่น�้าโขง	 มีความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติใกล้ชิดกับกลุ่มคนไทยในลานช้าง	 (ลาว)	 ส่วนใหญ่

แล้ววัฒนธรรมประเพณีของคนท้ังสองเช้ือชาติมีความคล้ายคลึงกันและรูปแบบการด�าเนินชีวิตก็มีความ	

คล้ายคลึงกันอยู่มาก	 	
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 2. ผลพิธีกรรมความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมผีตาโขน ผีจะเอง และผีแถนในประเทศไทยที่สัมพันธ์          

ปู่เยอ ย่าเยอ และผีเยอ ในหลวงพระบาง สปป.ลาว  

	 	 2.1	 ความเช่ือประเพณีผีตาโขน	 ผีตาโขนเป็นความเชื่อพื้นฐานเดียวกันกับปู่เยอ	 ย่าเยอ	 หรือ								

เทวดาหลวง	 หรือ	 ปู่สังกะสา	 ย่าสังกะสี	 ผีตาโขนเป็นการละเล่นที่เกี่ยวเน่ืองกับพิธีกรรม	 เพื่อบวงสรวงบูชา							

ติดต่อกับวิญญาณผีบรรพชน	หน้ากากผีตาโขน	 เป็นหน้ากากที่ใช้ในพิธีกรรมตามความเช่ือศรัทธาทางศาสนา												

ที่มีในอ�าเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย	 ประเพณี	 จึงจะต้องท�าการละเล่นเต้นฟ้อนผีตาโขน	 เพื่อเซ่นสรวงบูชา																		

ให้เป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ผีบรรพชน	 ประเพณีผีตาโขนเป็นการละเล่นที่เกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ																

ของผีบรรพชน	 สืบสานมาจากการละเล่นปู่เยอ	 ย่าเยอในประเพณีสงกรานต์ของชาวหลวงพระบาง	 สปป.ลาว	

ชาวอ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	ได้สืบทอดและจัดประเพณีผีตาโขนขึ้นในช่วงเดือนเจ็ดของทุกปี		

	 	 2.2	 พิธีกรรมความเชื่อผีจะเอง	 เป็นพิธีกรรมการบูชาแถน	 ชาวเยอในจังหวัดศรีสะเกษ	 ยังคง												

มีความเชื่อเรื่องภูติผีวิญญาณ	 ได้ผสมผสานกับพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน	 ภูตผีที่ส�าคัญคือ	 ผีแถน	 ซึ่งมี

ลักษณะเป็นเทพมากกว่าผี	 มีพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับพญาแถน	 ได้แก่	 การล�าผีจะเองหรือผีฟ้าเพ่ือรักษาโรค																	

และเชิญพญาแถนมาช่วยปกป้องคุ้มภัยพิบัติท้ังปวง	 พิธีแห่บั้งไฟในประเพณีบุญเดือนหก	 ตามคติความเชื่อ																		

ทางสังคมเหมือนชาวอีสานท่ัวไป	 ได้มีพิธีกรรมการบวงสรวง	 อ้อนวอนขอฝนจากพญาแถนโดยการจุดบั้งไฟ									

เพื่อให้พญาแถนให้ฝนแก่มนุษย์	ดูแลให้ฝนตกตามฤดูกาลมีความอุดมสมบูรณ์	ประชาชนอยู่ดีมีสุข	

	 	 2.3	 ความเก่ียวโยงความเชื่อเรื่องพญาแถนกับต�านานทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน							

มีต�านานพญาแถนบางเรื่องเชื่อว่ามนุษย์ก�าเนิดจากแหล่งเดียวกัน	 เช่น	 ในต�านานขุนบรม	 มนุษย์เกิดมาจาก												

ผลน�้าเต้าปุง	 ผู้คนในอาเซียนมีบรรพบุรุษต้นตระกูลเดียวกัน	 ผู้คนทั้งหลายล้วนมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยง																

เป็นเครือญาติมาเนิ่นนาน	 ชาวไทย-ลาว	 มีความเช่ือว่าแถนเป็นผู้สร้างมนุษย์	 และเรียกมนุษย์คู่สร้างว่า																					

ปู่สังกะสา	 ย่าสังกะสี	 หรือ	 ปู่สางสี	 ย่าสางไส้	 ต่อมาภายหลังมีชื่อเรียกอย่างอื่นด้วย	 เช่น	 ปู่เยอ	 ย่าเยอ																			

เทวดาหลวง	ผีโขน	ผีตาโขน	(สุเทพ	ไชยขันธ์,	2556,	น.	31)		

 3. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบพิธีกรรมบูชาแถนที่สัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยออีสานใต้

ประเทศไทย 

	 	 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบพิธีกรรมบูชาแถนท่ีสัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยออีสานใต้

ประเทศไทยพบว่า	 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมบูชาแถนที่สัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยอ									

อสีานใต้	ประเทศไทย	ม	ี6	องค์ประกอบ	ก�าหนดเป็นข้อเสนอเรยีงตามล�าดบัก่อนหลังตามค่าน�า้หนกัของตวัแปร	

ที่ได้ในแต่ละปัจจัยตามล�าดับองค์ประกอบและค่าไอเกนของการแปรปรวน	ดังนี้	

	 	 3.1	 การแสดงประเพณีบูชาน�้าบูชาไฟเพื่อฝึกจิตกุศลในคติชนผาแดงนางไอ่	

	 	 3.2	 ศลิปะสาธติพธิกีรรมทรงเจ้าควบม้า	(จะเอง)	เพลงสะไนโหยหาพญาแถนและการปรากฏกาย

ของท้าวกบิลพรมและธิดาทั้ง	7	

	 	 3.3	 ลีลาส่วงเรือแพเข้าเฝ้าบูชาแถน	ได้ธรรมค�าสอนฮีตกินควายน�้าเต้าปุง	4	เผ่า	

	 	 3.4	 นาฏศิลป์ขบวนแห่ปู่เยอย่างามตามด้วยสิงห์แก้วสิงห์ค�านางสังขารและบริวารผีตาโขน	

	 	 3.5	 เต้นระบ�าเยอตามด้วยจังหวะกลองร้องถวายเสื้อผ้าเทียนไฟในลัทธิโบราณ	

	 	 3.6	 กายทพิย์ร�าฟ้อนตดัเครอืเถากาดหมายมาดด้ายขวญัรกัษาขนัธ์คนรุน่หลัง	ซึง่มคีวามสอดคล้อง

กับผลการศึกษาเชิงคุณภาพ	
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 4. ผลของการพัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน 

	 	 จากการศึกษาวิจัยสามารถน�ามาพัฒนาเป็นศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน	 โดยสอดแทรก

องค์ความรูเ้รือ่ง	การบชูาแถน	วถิชีวีติชาวเยอ	ออกแบบท่าร�า	การแต่งกาย	และดนตร	ีในแนวอนรุกัษ์บรูณาการ	

กับศิลปะการแสดงร่วมสมัย	 อิงจากอัตลักษณ์ร่วมของภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์เยอในอีสานใต้ประเทศไทย	

ดังนี้	

	 	 4.1	 ประดิษฐ์ศิลปะการแสดงอนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรมการบูชาแถน	 ที่มีสาระสะท้อนภาพ

สังคมของกลุ่มชาติพันธุ์เยอในอีสานใต้ประเทศไทย	 จากหลักฐานที่มีจริงมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนด

ข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	ของการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน	

	 	 4.2	 การแสดงบนเวทใีช้ผูแ้สดงรวม	15-20	คน	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาดของเวท	ีระยะเวลาในการแสดง	

7-8	นาที	การก�าหนดข้อจ�ากัดดังกล่าวเพื่อให้งานสร้างสรรค์มีเอกภาพและไม่ยาวนานเกินไป	

	 	 4.3	 ได้ก�าหนดรูปแบบของการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน	โดยอาศัยเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่น

ด้านโครงสร้างท่าทาง	 ดนตรี	 และลักษณะการแต่งกาย	 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ																	

การบูชาแถนและการศกึษาขอ้มลูทางวัฒนธรรมในวิถชีวีิตแบบชาวบา้นชาวชนบทโดยวธิีการทางสถิตเิป็นหลกั	

	 	 4.4	 คดิประดษิฐ์ท่าทางมาใช้ในการออกแบบและส่ือความหมายถงึวถิชีวีติ	เช่น	พธิกีรรมการบชูาแถน	

เพื่อขอฝนในคติชนผาแดงนางไอ่	 พิธีกรรมจะเอง	 การส่วงเรือแพ	 ขบวนแห่ปู่เยอ	 ย่างาม	 นางสังขารบริวาร													

ผีตาโขน	 ฟ้อนร�าระบ�าเยอ	 ฟ้อนตัดเครือเถากาดหมายมาดด้ายขวัญรักษา	 ฯลฯ	 มาเสริมแต่งลีลาโดยเน้น									

นาฏศิลป์ไทยให้มีความหมายใหม่ตามที่ต้องการ	และปรับให้ดูกลมกลืนเพื่อความเป็นเอกภาพ	 	

	 	 4.5	 ก�าหนดองค์ประกอบในการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน		เช่น	ผู้แสดง	เครื่องแต่งกาย	รูปแบบ

เพลง	แสง	และเสียง	ฯลฯ	การก�าหนดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องส�าคัญ	ในเรื่องการออกแบบ	ประกอบด้วย	การก�าหนด

รูปแบบ	ชนิด	และแนวทางของตนตรี	เพี่อให้เหมาะสม	และได้ก�าหนดรูปร่าง	หน้าตา	บุคลิกและความสามารถ

ของผูแ้สดง	เพือ่เป็นเกณฑ์ในการคดัเลอืกผูแ้สดงให้เหมาะสม	ผูแ้สดงชาวเยอการเป่าสะไน	และพธิกีรรมจะต้อง

มีพื้นฐานการแสดงร�าไทยการแสดงพื้นบ้านและการแสดงร่วมสมัย	 การก�าหนดส่ิงเหล่านี้เป็นเรื่องส�าคัญ																	

ในเรื่องการออกแบบ	เพี่อให้เหมาะสมกับการแสดงและให้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับในการแสดง		

อภิปรายผล 
	 การวิจัยเร่ือง	 การพัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถนในประเพณีวัฒนธรรมสัมพันธ์ระหว่าง

อีสานใต้ประเทศไทยกับหลวงพระบาง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้วิจัยสามารถอภิปราย																		

ผลการศึกษาเป็นประเด็นได้	ดังนี้		

 1. ประวัติความเป็นมาและสารัตถะของพิธีกรรมจะเองของชาวเยอในอีสานใต้ประเทศไทย                    

ที่เชื่อมโยงกับพิธีกรรมปู่เยอ ย่าเยอ ใน หลวงพระบาง สปป.ลาว 

	 	 1.1	 ประวัติความเป็นมา	 ของกลุ่มชาติพันธุ์เยอในอีสานใต้ประเทศไทย	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จัดเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์	 กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี	 ภาษาพูด

เดียวกัน	 และเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน	 จังหวัดศรีสะเกษ	 เป็นจังหวัดหนึ่ง																				

ในภาคอสีานตอนล่างทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน	เคยเป็นชมุชนทีม่อีารยธรรม	รุง่เรอืงมานบัพนัปี	นบัตัง้แต่

สมัยขอมเรืองอ�านาจ	และมีชนเผ่าต่าง	ๆ	อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้	 ได้แก่	พวกส่วย	ลาว	เขมร	และเยอ	

ชาวเยอ	 เป็นกลุ ่มชาติพันธุ์ท่ีพบในแถบอีสานใต้และอีสานเหนือบางส่วน	 รวมท้ังฝั ่งซ้ายของแม่น�้าโขง																								
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ในครั้งที่นครจ�าปาศักดิ์ถูกปกครองโดยกษัตริย์ขอมนั้น	 	 ชาวข่าเป็นชนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีอยู่ในแถบน้ี	 ชาวข่า																

เรยีกตวัเองหลายอย่าง	เช่น	จะ	ระแด	บร	ูกูย	ข่ามอียู	่2	กลุม่	คอื	กลุม่ทีอ่ยูท่างฝ่ังซ้ายแม่น�า้โขง	อยูก่ระจัดกระจาย

ตามเมืองขึ้นของจ�าปาศักดิ์	 (สมศักดิ์	 	ศรีสันติสุข,	2530,	น.	87-89)	ชาวเยอก็คือชนชาติหนึ่งของกวยหรือข่า		

ที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากสาเหตุหลายอย่าง	 คือ	 ราว	 พ.ศ.	 2224-2225	 	 เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ									

ในเวียงจันทร์		จึงมีผู้น�าพวกชาวข่าอพยพมาตามเมืองรายทางทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแม่น�้าโขง	ชาวเยอจึงอพยพ

หนีภัยสงครามและการสู้รบมาตามล�าน�้าเข้ามาอยู่ในประเทศไทย	 แต่อย่างไรก็ตามความเป็นมาของชาวเยอ								

ยังไม่มีที่ยุติเพราะมีนักวิชาการบางคนเห็นว่า	 เยออพยพมาจากแคว้นหลวงพระบาง	 ปัจจุบันงานประจ�าป	ี														

ที่หลวงพระบางได้กล่าวถึงปู่เยอ	 ย่าเยอ	 ว่าเป็นเสมือนแถน	 (เทวดา)	 ส�าคัญที่ปกปักรักษาหลวงพระบาง									

(ประดิษฐ์		ศิลาบุตร,	2551)	 	

	 	 1.2	 จากการศึกษาสารัตถะพิธีกรรมจะเองสามารถสรุปได้ว่า	 ภูมิปัญญาความเชื่อการนับถือ																

ผีจะเอง	ในชุมชนชาวเยอ	บ้านปราสาทเยอ	อ�าเภอไพรบึง	จังหวัดศรีสะเกษ	ประเทศไทย	ต่างให้ความส�าคัญ							

กบัพธิกีรรมผจีะเอง	ซึง่เป็นภมูปัิญญาทีแ่ยกออกมาจากความเชือ่ทางศาสนาพุทธ	ความเชือ่ในส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ	

ผีจะเองเป็นการอัญเชิญผีแถน	 เข้าสู่ร่างทรงแม่จะเองท่ีสืบเชื้อสายในหมู่บ้าน	 ภูมิปัญญาการนับถือผีจะเอง										

ชาวเยอให้เคารพ	ย�าเกรง	มีอิทธิพลต่อชนเผ่าเยอ	ผีท�าให้ผู้คนด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันได้ด้วยความราบรื่น

สงบสุข	 พิธีกรรมการบูชาแถน	 เชื่อมโยงกับปู่เยอ	 ย่าเยอ	 ซึ่งเป็นแถนอยู่บนฟ้าลงมาช่วยคุ้มครองมวลมนุษย	์						

เป็นเทพเจ้าผู้ก่อก�าเนิดเผ่าพันธุ์และบันดาลน�้าฝนแก่โลกมนุษย์	 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่สะท้อนถึงชาติพันธุ	์						

และสายสัมพันธ์ไทย-ลาว		

 2. พิธีกรรมความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมผีตาโขน ผีจะเอง และผีแถนในประเทศไทยที่สัมพันธ์          

ปู่เยอ ย่าเยอ และผีเยอ ในหลวงพระบาง สปป.ลาว 

	 	 พธีิกรรมความเชือ่	ประเพณวีฒันธรรมผตีาโขนเป็นการละเล่นทีเ่กีย่วเนือ่งกบัพธิกีรรม	เพือ่บวงสรวง

บูชาติดต่อกับวิญญาณ	ผีบรรพชน	 ผีตาโขน	 เป็นความเชื่อพ้ืนฐานเดียวกันกับปู่เยอ	 ย่าเยอ	 หรือเทวดาหลวง										

หรือปู่สังกะสา	ย่าสังกะสี	ผีบรรพบุรุษในต�านานพื้นบ้านภาคอีสานของไทย	และ.ลาว	คนไทย-ลาว	มีความเชื่อ

ว่าแถนเป็นผู้สร้างมนุษย์	และเรียกมนุษย์คู่สร้างว่าปู่สังกะสา	ย่าสังกะสี	ผู้คนแถบอาเซียนจึงเชื่อว่ามีบรรพบุรุษ

ต้นตระกูลร่วมกัน	 ผู้คนทั้งหลายล้วนเกี่ยวพันเป็นเครือญาติเนิ่นนาน	ปู่สังกะสา	 ย่าสังกะสี	 มีชื่อเรียกคล้าย	 ๆ	

กันหลายชื่อ	เช่น	เช่น	ปู่เยอ	ย่าเยอเทวดาหลวง	หรือ	ผีตาโขน	 	

 3. วิเคราะห์องค์ประกอบพิธีกรรมบูชาแถนท่ีสัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยออีสานใต้

ประเทศไทย  

	 	 3.1	 ผลวเิคราะห์องค์ประกอบพธิกีรรมบชูาแถนทีส่มัพนัธ์กบัประเพณวีฒันธรรมชาวเยออสีานใต้

ประเทศไทยพบว่า	 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมบูชาแถนที่สัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยอ									

อีสานใต้ประเทศไทย	 มี	 6	 องค์ประกอบ	 จากข้อกระทงค�าถาม	 43	 ข้อ	 ก�าหนดเป็นข้อเสนอเรียงตามล�าดับ								

ก่อนหลงัตามค่าน�า้หนกัของตวัแปร	ทีไ่ด้ในแต่ละปัจจยัตามล�าดบัองค์ประกอบและค่าไอเกนของการแปรปรวน	

ดังนี้

	 	 	 3.1.1	 การแสดงประเพณีบูชาน�้าบูชาไฟเพ่ือฝึกจิตกุศลในคติชนผาแดงนางไอ่	 มี	 8	 ข้อ		

(17.53)	

	 	 	 3.1.2	 ศิลปะสาธิตพิธีกรรมทรงเจ้าควบม้า	 (จะเอง)	 เพลงสะไนโหยหาพญาแถนและ																

การปรากฏกายของท้าวกบิลพรมและธิดาทั้ง	7	มี	8	ข้อ	(3.68)	
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	 	 	 3.1.3	 ลีลาส่วงเรือแพเข้าเฝ้าบูชาแถนได้ธรรมค�าสอนฮีตกินควายน�้าเต้าปุง	4	 เผ่า	มี	6	ข้อ	

(2.53)	

	 	 	 3.1.4	 นาฏศิลป์ขบวนแห่ปู ่เยอย่างามตามด้วยสิงห์แก้วสิงห์ค�านางสังขารและบริวาร																			

ผีตาโขน	มี	7	ข้อ	(2.42)	

	 	 	 3.1.5	 เต้นระบ�าเยอตามด้วยจังหวะกลองร้องถวายเสื้อผ้าเทียนไฟในลัทธิโบราณ	 มี	 7	 ข้อ	

(2.19)	

	 	 	 3.1.6	 กายทิพย์ร�าฟ้อนตัดเครือเถากาดหมายมาดด้ายขวัญรักษาขันธ์คนรุ่นหลัง	 มี	 7	 ข้อ	

(1.86)	

	 	 ผู้วิจัยจึงน�าเอาองค์ประกอบท้ัง	 6	 ด้าน	 มาก�าหนดเป็นข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรม															

บูชาแถนที่สัมพันธ์กับประเพณีวัฒนธรรมชาวเยออีสานใต้ประเทศไทย	ดังนี้	

	 	 3.2	 จัดท�าเป็นข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมบูชาแถนเสนอ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													

ตลอดจนนักอนุรักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ดังนี้	

	 	 	 3.2.1	 นโยบายการสบืทอดประเพณบูีชานบัถอืผีจะเองและภูมปัิญญาบรรพบรุษุ	นโยบายข้อนี	้

เกิดจากกลุ ่มชาติพันธุ ์เยอท่ีเป็นคนกลุ ่มน้อยได้มีการสืบทอดประเพณีการนับถือแถน	 ในความหมาย																						

ชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นเทวดามากกว่าเป็นผี		ผีแถนหรือฟ้าจึงเป็นผีที่อยู่ระดับสูงกว่าผีชนิดอื่น	ๆ 	พิธีกรรม

การบูชาแถน	 เป็นภูมิปัญญาบรรพบุรุษ	 เป็นนาฏกรรมบนความเชื่อของชาวอีสาน	 เป็นศิลปะที่ถ่ายทอด														

ความศรัทธา	 จึงเปรียบได้กับการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ	 แสดงความเคารพต่ออ�านาจที่อยู่เหนือ

ธรรมชาติ	 ไม่ท�าผิดกฎธรรมชาติ	 และเป็นการแสดงความเคารพเช่ือฟังค�าส่ังสอนของบรรพบุรุษ	 การร้องขอ	

ความผาสุก	ความสงบสุข	รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ		

	 	 	 3.2.2	 นโยบายการสืบทอดและอนุรักษ์พิธีกรรมการบูชาแถนประเพณีประเพณีบุญบั้งไฟ	

นโยบายการบชูาแถนในประเพณบีญุเดอืนหกหรอืประเพณบีญุบัง้ไฟ	เป็นหนึง่ในฮตีสิบสองเดอืน	ของชาวอสีาน	

นิยมท�ากันในเดือน	 6	 หรือเดือน	 7	 การจุดบั้งไฟก็อาจเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีแสดงความเคารพหรือส่งสัญญาณ												

ความภักดีไปยังแถน	 การจุดบ้ังไฟถือเป็นการเช่ือมโยงคติความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อในเร่ืองธรรมชาติ

โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งสัญญาณให้เทพท่ีดูแลเก่ียวกับน�้าฝน	 รับทราบว่า	 มนุษย์โลกต้องการน�้าเพื่อการ

เพาะปลูกแล้ว	 ขอให้เทพท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลฟ้าฝนรับทราบและประทานฝนมาให้	 งานบุญบั้งไฟ														

ได้สะท้อนให้เห็นปรัชญา	 ภูมิปัญญาและภูมิความดีอยู ่หลายประการ	 เป็นต้นว่าได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถ	ี																			

การด�ารงชพีของคนในท้องถิน่ทีผ่กูพนัอยูก่บัการท�านาข้าวน�า้ฝน	ซึง่ต้องอาศยัธรรมชาตเิป็นหลกั	ในขณะเดยีวกนั

ชาวบ้านก็มีความเช่ือว่ามีสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติสามารถบันดาลให้ธรรมชาติเป็นไปตามที่ต้องการได	้ ดังนั้น							

การอนุรักษ์	 ประเพณีบุญบ้ังไฟภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม	 ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน											

ของคนในสังคมที่อยู่รอบข้าง		

	 	 	 3.2.3	 นโยบายการสร้างความตระหนักรู ้ในการรักษาประเพณีวัฒนธรรม	 ของท้องถิ่น											

อย่างยั่งยืน	 ประเพณีวัฒนธรรม	 เป็นหน้าท่ีของคนจะต้องธ�ารงรักษา	 ควรมีการถ่ายทอดสู่คนรุ ่นต่อไป																					

ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม	 มีส่วนในการช่วยปลูกฝังส่งเสริมประเพณี	 วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น																		

การเรยีนรูจ้ากภมูปัิญญาท้องถิน่	ให้เดก็และเยาวชนเป็นผูส้บืทอด	ภมูปัิญญาจากผูรู้ใ้นชมุชน	เพือ่ปลกูจิตส�านกึ

ให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก	ด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม	อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส�านึก

ในการใช้ภูมิปัญญารักษา	ฟื้นฟู	วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสืบไป	
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 4. การพัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถนเพื่อให้การสืบทอดมีนัยส�าคัญทางสังคม                  
แก่เยาวชน
	 	 การประดษิฐ์ท่าร�านาฏลลีาเยอบชูาแถนมหีลายขัน้ตอนโดยน�าผลจากการวจัิย	มาเข้าสูก่ระบวนการ
พฒันา	โดยใช้แนวคดิทฤษฎต่ีาง	ๆ 	เช่น	ทฤษฎีโพเอตกิาของอรสิโตเตลิ	ทฤษฎนีาฏยศาสตร์	ของภรต	มนุ	ีแนวคดิ
การฟ้อนร�าของไทย	หลกัทฤษฎทีางทศันศลิป์	และหลกัทฤษฎทีางดนตรมีาเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาท่าร�า	
ดนตรี	 การแต่งกายและการสื่อความหมาย	 โดยการน�าเสนอมโนคติดั้งเดิมของวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพิธีกรรม															
การบวงสรวงบูชาแถน	 วางโครงสร้างเพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงที่ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์พื้นบ้าน															
และนาฏศิลป์ร่วมสมัย	ดังนี้	
	 	 4.1	 การวางโครงสร้าง	การประดิษฐ์	ท่าร�านาฏลีลาเยอบูชาแถน	ผู้วิจัยได้น�าโครงสร้างการฟ้อน
จากต�ารานาฏยศาสตร์	 หมายถึงการฟ้อนร�าพร้อมกับการแสดงอารมณ์และส่ือความหมายโดยใช้อวัยวะ																	
ทีเ่ป็นหลกัในการฟ้อนร�า		โครงสร้างหลกัของการฟ้อนร�ามาจากรปูแบบของต�ารานาฏยศาสตร์	ว่าด้วยหลักทฤษฎี
ของนาฏยศิลป์	โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง	คือดนตรีกรรมและนาฏกรรม	คัมภีร์นาฏยศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหา
ที่สามารถน�าไปปรับใช้ได้กับศิลปะ	การแสดงได้อย่างกว้างขวางและน่าเชื่อถือ	ประกอบด้วย	การออกแบบเวที	
นาฏลีลา	การแต่งหน้า	งานช่างเวที	และดนตรีคัมภีร์นาฏยศาสตร์	กล่าวถึงการฟ้อนร�าที่ใช้ลีลาท่าที	3	ลักษณะ	
ได้แก่	 นฤตตา	 การฟ้อนร�าเพื่อสร้างสรรค์ความงามบริสุทธ์ิของท่าร�านฤตยา	 การฟ้อนร�าเพื่อถ่ายทอด																		
ความหมายและอารมณ์ความรูส้กึนาฏยา	การฟ้อนร�าเพือ่ถ่ายทอดเรือ่งราวของวรรณกรรมน�ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการประดษิฐ์ท่าร�านาฏลลีาเยอผูแ้สดงท้ังหญงิและชาย	ตามต�ารานาฏยศาสตร์	ให้เกดิท่าร�าทัง้หมดในทกุฉาก
ของการแสดงท่าร�านาฏลีลาเยอบูชาได้ด้วยความกลมกลืน	
	 	 4.2	 การประดิษฐนาฏยดนตรี	 แนวความคิดในการสร้างบทเพลงนั้น	 ได้มาจากการน�าแนวคิด												
ในการในการสร้างจากพิธีกรรมวิถีชีวิตชาวเยอเป็นหลักเป็นหลัก	 แนวความคิดในการประดิษฐ์ดนตรีการสร้าง
บทเพลงนั้น	 ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบอีสานใต้	 โดยแบ่งแนวความคิดการสร้างบทเพลงตามฉากการแสดง																								
โดยน�าบทเพลงของดนตรีอีสาน	ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ	บทเพลงเยอโย้ฝน	เป็นบทเพลงท�านองอีสาน																				
มีเสียงสะไนเครื่องดนตรีของชาวเยอ	 ประกอบในบทเพลง	 แสดงให้เห็นประเพณีวัฒนธรรม	 และวิถีชีวิต																
ของชาวเยอในชนบทโบราณและมีเสียงประกอบ	 (Effect)	 เช่น	 ฝนตก	 ฟ้าร้องเสียงกบ	 เขียดร้อง	 เป็นต้น													
ประกอบบทเพลงให้ได้อารมณ์วิถีชีวิตชนบทโบราณมากยิ่งขึ้น	
	 	 4.3	 การออกแบบเครื่องแต่งกาย	 เครื่องแต่งกายที่นาฏยศิลปินสวมใส่ในการแสดงร�านาฏลีลา								
เยอบูชาแถน	 แสดงออกถึงความงดงามและบ่งบอกบุคลิกลักษณะของผู้แสดง	 สะท้อนให้เห็นสภาพวิถีชีวิต										
การแต่งกายแบบพืน้บ้านของชนเผ่าเยอ	โดยผูวิ้จยัค�านงึถงึทฤษฎทีางทศันศลิป์มาเป็นกรอบในการสร้างออกแบบ
เครื่องแต่งกาย	 โดยใช้	 สีแดง	 	 ด�า	 เทา	 เป็นสีที่ได้จากการศึกษาเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์และจากข้อมูลที่ได	้															
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามคือ	 จากการเลียนแบบธรรมชาติ	 จากพิธีกรรมความเชื่อ	 และจากการสะท้อน											
สภาพชวีติและสงัคมของกลุม่คนชาตพินัธุเ์ยอแล้วน�ามาสร้างสรรค์ผสมผสานกบัจนิตนาการโดยค�านงึถงึรปูแบบ	
วัฒนธรรม	บุคลิกผู้แสดง	ความเหมาะสมและความประหยัด	
	 	 4.4	 การออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก	การประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบฉากในการแสดงนาฏลีลา
เยอบูชาแถน	ผู้วิจัยยึดหลักความมีเอกภาพความสมดุลและความกลมกลืนโดยค�านึงถึงความมีเอกภาพทั้งหมด	
เช่น	แนวความคิดการให้สี	การสวมใส่	การออกแบบเชื่อมโยงกับการแต่งกายในการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถน	
เช่น	 ฉากการแสดงการบูชาแถนและวิถีชีวิตเมือพญาแถนประทานน�้าฝนมาให้ท�านา	 อุปกรณ์ประกอบฉาก													
กจ็ะเป็นเครือ่งประกอบพธิกีรรมและอปุกรณ์เครือ่งมอืท�านา		เช่น	สะไน	พานเคร่ืองบชูาแถน	ขนัข้าวสารดอกไม้	
เทียนไข	ตะกร้า	กระด้ง	เคียวเกี่ยวข้าว	รวงข้าว	อุปกรณ์ฟาดข้าว	หรือ	ตีข้าว	เป็นต้น		
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ข้อเสนอแนะ  
	 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง	การพัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถนในประเพณีวัฒนธรรมสัมพันธ์

ระหว่างอีสานใต้ประเทศไทยกับหลวงพระบาง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอ														

เกี่ยวกับปัญหาการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้	

 1. ปัญหาในการวิจัย  

	 	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหาการวิจัย	ดังนี้	

	 	 1.1	 ปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์พิธีกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการบูชาแถน	หรือประเพณีบุญบั้งไฟ

แบบดั้งเดิมได้สูญหายไป	 เนื่องจากคนในท้องถิ่นพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ	 เข้ามาเสริมเติมแต่งในประเพณี

บุญบั้งไฟและถูกพัฒนาการไปในรูปแบบใหม่ปรับเปลี่ยนเป็นการจัดเพื่อความบันเทิง	 มีขบวนการร�าเซิ้ง														

ตามขบวนบั้งไฟ	เพื่อความยิ่งใหญ่สวยงาม	ขบวนบั้งไฟแบบโบราณ	และการร�าเซิ้งแบบโบราณยังคงมีเหลืออยู่												

ไม่มากนักและเริ่มลบเลือนหายไป	 ประเพณีบุญบั้งไฟกลายเป็นการประกวดแข่งขันกันและมีการพนัน																			

แฝงเข้ามาแทนที่	 ท�าให้ขาดความเป็นไปตามวิถีดั้งเดิมแบบโบราณ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ										

ผู้น�าชุมชน	 ประชาชนท่ัวไปต้องค�านึงถึงการรักษาอัตลักษณ์	 ประเพณีบุญบั้งไฟ	 มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนัก	

ถึงความส�าคัญ	และการอนุรักษ์มรดกอย่างถูกต้องเหมาะสม	

	 	 1.2	 ปัญหาด้านบคุลากรทีม่ภีมูคิวามรูเ้ก่ียวกบั	ประเพณ	ีและพธิกีรรม	มจี�านวนน้อยลงจงึเป็นเรือ่ง

ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง	 อาจท�าให้พิธีกรรมตามประเพณี	 ตามฮีตสิบสองเดือน	มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เหลือ

ร่องรอยเดิมให้เห็น	 เนื่องจากขาดการรักษา	 ขาดการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิม	 และขาดการ		

วางแผนรองรับกับสภาพการณ์ของภาวะโลกที่เปลี่ยนไป	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป							

ตามกาลเวลา	ควรมุ่งเน้นให้การสนับสนุน	หาแนวทางวางนโยบายอนุรักษ์และส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี	พิธีกรรม	

ตามความเชื่อแบบดั้งเดิมของชาวอีสานและคนไทยท่ัวไป	 ควรให้ความรู้	 ถ่ายทอดภูมิปัญญาทั้งมวลที่เก่ียวกับ

ประเพณีเพื่อส่งเสริมให้มีความหลากหลายไม่มุ่งเน้นเพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจมากเกินไป		

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

	 	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้		

	 	 2.1	 ด้านวัฒนธรรม	ประเพณี	ตามฮีตสิบสองเดือน	เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงประเพณี	ความเชื่อ	

และวิถีชีวิตของคนในสังคมภาคอีสานประเทศไทย	 ควรมีการส่งเสริมให้ศึกษาวิจัยอย่างลุ่มลึกในทุกมิต	ิ															

แบบ	องค์รวมท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคนในสังคมและสามารถวางแผนพัฒนาวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคง	

	 	 2.2	 ด้านพิธีกรรมการบูชาแถน	เป็นการค้นหารื้อฟื้นพิธีกรรม	ความเชื่อ	ความศรัทธา	ข้อก�าหนด

ที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เยอและชาวอีสานแบบโบราณ	ที่ก�าลังจะสูญหาย	 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง							

และพลังในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	ประเพณี	และเป็นพื้นฐานน�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจที่ดี	ส่งผลให้

เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป		

	 	 2.3	 การพัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลา	 เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน												

เพื่อเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน	 เป็นแนวทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์	 เป็นแนวทาง													

การเชื่อมโยงคติชนท้องถ่ินในรูปแบบของการแสดง	 เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงศาสตร์ทางด้านการแสดงและ							

ศาสตร์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์และประสานกลมกลืนกันในแนวร่วมสมัย	 เป็นการตอบสนอง	

ความต้องการทางด้านจิตใจ	 ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศโดยใช้วัฒนธรรมน�าการจรรโลง											

ระบบค่านยิม	โครงสร้างทางจติวญิญาณของมนุษย์	ให้การสบืทอดมนียัส�าคญัทางสงัคมแก่เยาวชนในอษุาคเนย์		
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	 	 2.4	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต	 ส�าหรับประเด็นการศึกษาที่ควรได้รับการค้นคว้า										

และเปรียบเทียบต่อไป	 มีประเด็นการศึกษาได้หลายมิติ	 เช่น	 มิติทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับ							

กลุ่มชาติพันธุ์เยอ	และมิติทางพิธีกรรมความเชื่อ	มิติทางเศรษฐกิจ	มิติทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู	 ยังขาดความ

ชัดเจนอยู่มากซึ่งเป็นคุณค่าเสมือนเป็นคลังข้อมูลที่จะน�ามาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป	
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