
บทที่ 5 
วัฒนธรรมทางสหธรรมอีสาน 

---------------------- 

วัฒนธรรมทางสหธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางสังคมของมนุษย แสดงออกถึงการอยู 
รวมกันในสังคมของมนุษย ซ่ึงอาจจะเปนความสัมพันธกันในฐานะเครือญาติ ความมีมนษุยสัมพนัธ 
ซ่ึงกันและกัน ประเพณีที่เอ้ือตอความสัมพันธตอกันและกันของมนุษย การดนตรี การละเลน 
พื้นบาน ในบทนี้จะนําเสนอในสวนที่เปนการสันทนาการ ซ่ึงแสดงออกในรูปของการละเลนตางๆ 
ของชาวอีสาน ในประเด็นดังตอไปนี ้

1. นันทนาการ 
หมอลํา 
อุปกรณและวิธีเลน 
ประกอบดวยผูแสดงและผูบรรเลงดนตรคีือ หมอแคน แบงประเภทหมอลําดังนี้ 

1) หมอลําพื้น ประกอบดวยหมอลํา 1 คน หมอแคน 1 คน 
2) หมอลํากลอน ประกอบดวย หมอลํา 2-3 คน และหมอแคน 1-2 คน 
3) หมอลําเรื่องตอกลอน ประกอบดวยหมอลําหลายคน เรียก หมอลําหมู ดนตรีประกอบ 

คือ แคน พิณ ฉิ่ง กลอง และเครื่องดนตรีสากล 
4) หมอลําเพลิน ประกอบดวยหมอลําหลายคนและผูบรรเลงดนตรีหลายคน 

โอกาสหรือเวลาที่เลน  เปนมหรสพที่ใชในงานเทศกาลประจําเดือน งานบวช งานกฐิน งาน 
วันเกิด งานศพ ฯลฯ เปนมหรสพที่ประชาชนชาวอีสานในอดีตนิยมชมชื่นมาก 

คุณคา 
1) บทบาทดานพิธีกรรม อาทิการรักษาโรคภัยไขเจ็บ ทํานายโชคชะตาบานเมือง และ 

ขอใหฝนตกตองตามฤดูกาล 
2) บทบาทในฐานะมหรสพ เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เชน การลําเกี้ยวพาราสี 

ของหมอลําชาย-หญิง บางขณะก็แทรกคติธรรม จริยธรรม และความรูดานตางๆ อาทิเชน ดาน 
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี เหตุการณบานเมืองใน 
ปจจุบันแกผูฟง



การเส็งกลอง 
กลองเส็ง หมายถึง กลองที่นํามาแขงขัน มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก มีหนากลอง 1 ดาน 

ทําดวยหนังวัว ดานลางปลอยกลวงทะลุตลอดตามยาว 
เส็ง เปนภาษาอีสานหมายถึง การแขงขัน การประชันกัน "เส็งกลอง" เปนคํากริยาหมายถึง 

การแขงขันกลองหรือการแขงขันการตีกลอง 

อุปกรณ 
1) กลองเส็ง หรือกลองกิ่ง 1 คู (2 ใบ) 
2) ไมตีกลอง มีความยาว 70 ซม. 

ลักษณะของกลองกิง่ 
เปนกลองที่ทํามาจากไมประดูแดงทรงกระบอกกลวง ดานหนากลองยาว 40 ซม. ดานลาง 

กลอง (กนกลอง) กวาง 30 ซม. สูงประมาณเทาครึ่งของความกวางหนากลอง หุมดวยแผนหนังทั้ง 
ดานหนาและแผนหลัง ดึงเขาหากันโดยหนังท่ีเรียกวา หนังชัก และหนังหูกลองขางกลอง หางจาก 
หนากลองประมาณ 20  ซม. เจาะเปนรู ส่ีเหล่ียมขนาด 10 x  15 ซม. เรียกวา "รูแพ" เพื่อเปนการ 
ระบายเสียงขณะตี ขางในกลองเหนือรูแพจะเปนปุมเรียกวาล้ินกลอง เพื่อทําหนาที่ปรับระดับเสียง 
ของกลอง (เหมือนลิ้นแคน) 

การขุดกลอง กอนจะลงมือขุดกลอง ชางตองเลือกตนไม ไมที่นิยมทํากลองไดแกไมประดู 
แดง ตองเลือกตนที่มีลักษณะของเซลลไมตรง ไมคู หรือมีตา มีเสนผาศูนยกลางของแกนไม 
ประมาณ 50  ซม. สูงประมาณ 1 เมตร จํานวน 2 ทอน ไมชนิดอื่นก็ทําได แตไมนิยม อาจเปนเพราะ 
ขุดยากเม่ือทําเปนกลองแลวเวลาตีไมคอยดัง และไมแข็งแรง เครื่องมือที่ใชขุดกลองไดแก ขวาน ส่ิว 
สวาน แชลง กบ และ "งอง" โดยการขุดตรงกลางไมใหกลวงเปนโพรง มีความหนา บาง ตามความ 
ตองการของชาง 

การทําหนังหนากลอง ในสมัยกอนนิยมทํามาจากหนังโค ปจจุบันนิยมใชหนังกระบือ 
เพราะจะเหนียว และทนกวา โดยเลือกหนังกระบือที่มีอายุระหวาง 5-10 ป และไมอวนเกินไป 
กระบือ 1 ตัวจะทําหนังหนากลองได สองหนา สวนที่เหลือจะใชทําหนังกนกลอง หนังหูกลอง และ 
หนังชัก กอนจะนําหนังกระบือไปหุมหนากลอง ตองผึ่งแดดใหแหง แลวนํามาขูดโดยใชมีดที่คม 
มาก ใหบางจนเปนที่พอใจ เพราะยิ่งบางเทาไร กลองก็ยิ่งมีเสียงดัง 

ไมตีกลอง นิยมมาจากไมเค็ง เพราะจะมีคณุสมบัติที่เหนียวทนทาน เวลาตีน้ําหนกัดี มคีวาม 
ยาวประมาณ 70 ซม. เหลาใหกลม ปลายไมเสนผาศูนยกลาง 1 ซม. ตรงโคนไมบริเวณมือจับพนัดวย 
ผาใหพอดีเวลาตีแขงขัน



วิธีการเลน 
การเส็งกลองนิยมตีกันเปนคูๆ แตละคูจะตองตีกลอง 2 ใบ เจาของกลองจะตองตรึงหนา 

กลอง ใหตึงท่ีสุด โดยการหมุน (ขัน) หนังชักกลองเขาที่จะคอยๆปรับระดับเสียงกลองแตละคูใหมี 
เสียงเดียวกัน (ภาษากลองเรียกวา "เคงกลอง") นํากลองที่เตรียมมาดีแลวเขาประกบคูบนเวที หัน 
หนารูแพกลองเฉียงเขาหาคูแขงขันไปสูผูฟง การตีกลองแขงขันตีกันฝายละ 5 คน คนละ 1 ยกๆ ละ 
ประมาณ 2 นาที การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาจากเสียงกลอง คูที่ชนะตองมีเสียงใสแหลม 
สูง และตองตีใหชนะ 3 ใน 5 ยก  กลองตองไมขาดจึงจะถือวาชนะ 

โอกาส และเวลาที่เลน  การเลนกลองกิ่ง หรือกลองเส็งไมมีใครทราบวามีมาตั้งแตเมื่อใด แต 
จะนํามาใชแหในบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน เสร็จแลวจะมีการเส็งกลอง 
คือแขงขันตีกลองอยางสนุกสนาน ในปจจุบันจังหวัดกาฬสินธุจะมีการเส็งกลองกัน (ตีกลองกิ่ง 
แขงขัน) จึงเรียกตามภาษาชาวบานวา "การเส็งกลอง" 

คุณคา 
การเส็งกลองนิยมเลนเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เสียงเราใจ เกิดความสามัคคี 

กลมเกลียวกันในกลุมแตละหมูบาน และเปนการแสดงออกถึงความสามารถ ภูมิปญญาในการจัดทํา 
อุปกรณการเลนเอง 

โปงลาง 
โปงลางหรือบางแหงเรียกวา หมากกล้ิงกลอม หมากเดอะเดิน เปนเครื่องดนตรีที่พัฒนามา 

จาก "เกราะลอ" หรือ "ขอลอ"  โดยมีเรื่องเลาตอกันมาวา เดิมทีทาวพรมโคตรไดอพยพมาจาก 
ประเทศลาวเขามาอยูฝงไทยไดคิดทําเกราะลอ โดยคิดเลียนแบบจากเกราะที่ใชตีตามหมูบาน เมื่อ 
ผูใหญบานตองการเรียกลูกบานมาประชุมแจงเหตุตางๆ โดยนําเกราะลอที่ทําจากไมเหล้ือมมัดเรียง 
กันดวยเถาวัลย มีอยู 6 ลูก 5 เสียง มีเสียง ซอล ลา โด เร มี (ซอลสูง) เพ่ือตีไลฝูงนกกาที่มากินขาวใน 
ไรนา ตอมาทาวพรมโคตรไดยายมาอยูบานกลางหมื่น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ไดถายทอดการ 
ตีเกราะลอใหแกนายปาน ตอมานายปานเสียชีวิตลง นายขาน ผูเปนนองชายไดสืบตอการตีเกราะลอ 
มาและไดถายทอดให นายเปล้ือง ฉายรัศมี ซ่ึงไดทําการปรับปรุงการทําเกราะลอ โดยใชไมหมาก 
หาด (มะหาด) ซ่ึงเปนไมเนื้อแข็ง เวลาตีแลวไมบวมงาย มีเสียงดังกังวาน มีการเพ่ิมลูกจาก 9 ลูก เปน 
12 ลูก และ 13 ลูก เพิ่มจาก 5 เสียง เปน 6 เสียง พรอมกับคิดลายใหมๆ เพิ่มขึ้น คือ ลายอานหนังสือ 
ใหญ ลายอานหนังสือนอย ลายสุดสะแนน ลายสรอยและลายเซ และไดเปล่ียนชื่อจากเกราะลอมา 
เปน "โปงลาง"



อุปกรณ 
การเลนโปงลางตองประกอบไปดวยดนตรีพื้นบาน ไดแก แคน ซอ พิณ หมากกั๊บแกบ 

กลอง ไห นอกจากนี้ปจจุบันไดพัฒนาขึ้นโดยมีนักรองและผูรายรําประกอบเสียงดนตรีในวง 
โปงลางอีกดวย 

วิธีการเลน 
ทํานองลายโปงลางท่ีบรรเลงนั้น ไดจากการเลียนเสียงธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยู 

ของชาวอีสาน เชน 
1) ลายลมพัดพราว ลีลาของเพลงแสดงถึงเสียงลมที่พัดมาถูกใบมะพราวจะแกวงสะบัด 

ตามแรงลมกลายเปนเสียงและลีลาที่นาฟงยิ่ง 
2) ลายโปงลาง ลีลาของเพลงนี้จะทําใหผูฟงนึกถึงเสียงกระดิ่งผูกคอวัวที่ดังอยูไมขาด 

ระยะมองเห็นวัวเดินตามกันเปนทิวแถวขามทุง 
3) ลายชางขึ้นภู ลีลาของเพลงจะมีความเนิบชาสงางาม เหมือนลีลาการเดินของชางที่ 

กําลังเดินขึ้นภูเขาสูง 
4) ลายแมงภูตอมดอกไม ลีลาของเพลงจะทําใหมองเห็นภาพของแมลงภู ที่บินวนเวียน 

ดูดน้ําหวานจากเกสรดอกไมเปนหมูๆ พรอมกับสงเสียงรองดวยความสดชื่นรื่นเริง 
5)  ลายนกไซบินขามทุง ลีลาของเพลงบรรยายถึงลีลาของนกที่บินเปนหมูขามทองทุง 

อันเขียวขจีดวยนาขาว 
6) ลายแมฮางกลอมลูก ลีลาของเพลงสะทอนใหเห็นถึงความอางวางวาเหวของหญิงที่ 

ถูกสามีทอดทิ้งตองกลอมลูกอยูเดียวดายตามลําพัง 
7) ลายภูไทเลาะตูบ ลีลาของเพลงแสดงถึงภาพชีวิตของหนุมชาวภูไทที่มักจะแวะเวียน 

ไปพูดกับหญิงสาวตามบานตางๆ ในเวลาค่ํา 
นอกจากนั้นยังมีลาย "กาเตนกอน" จะใชเทียบเสียงโปงลางแตละลูกหลังจากทําเสร็จ 

เรียบรอย ซ่ึงถือเปนลายครูของโปงลาง และลายอ่ืนๆ อีก ซ่ึงถือเปนลายหลัก คือ ลายอานหนังสือ 
ใหญ อานหนังสือนอย สุดสะแนน ลายสรอย และลายเซ ซ่ึงเพียงฟงจากชื่อก็จะรับรูถึงทวงทํานอง 
ของเพลงที่กลั่นกรองมาจากชีวิตพื้นบาน และธรรมชาติรอบขาง 

คุณคา 
"โปงลาง" เปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองของอีสานชนิดหนึ่งที่ถือกําเนิดที่จังหวัดกาฬสินธุ จึง 

ถือเปนสัญลักษณของจังหวัดกาฬสินธุมีประวัติความเปนมาที่นาสนใจ โดยเฉพาะผูสืบทอด และ 
อนุรักษไว คือ นายเปล้ือง ฉายรัศมี ศิลปนแหงชาติ "โปงลาง" จึงควรแกการอนุรักษและถายทอดให



เยาวชนรุนหลังไดทราบ และตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและคุณความดีของ 
บุคคลที่นายึดถือเปนแบบอยางสืบทอดไวตราบชั่วกาลนาน 

เพลงโคราช 
อุปกรณและวิธีการเลน 
เพลงโคราชจะเลนบนโรงเพลงขนาด 3x3 เมตร หมอเพลงชาย 2 คน หญิง 2 คน นุงผาโจง 

กระเบน หญิงสวมเส้ือรัดรูป ชายสวมเส้ือคอกลมหรือเส้ือเชิ้ต มีผาขาวมาคาดพุง หมอเพลงจะเริ่ม 
ลงโรงวาเพลงตั้งแต 21.00 น. ไปจนถึง 06.00 น. ของวันใหม 

เริ่มจากพิธีการไหวครูแลวหมอเพลงผูชายลงโรงกอนรองเพลงเกริ่น บอกใหรูถึงเหตุที่จัด 
ใหมีการเลนเพลงขึ้นเพ่ืออะไร งานอะไร ใครเปนเจาภาพ ใหผูฟงทราบและมักจะมีการขออภัยผูชม 
หากการแสดงบกพรอง จากนั้นจะรองเชิญฝายหญิงใหมาวาเพลงกับตน เมื่อฝายหญิงลงโรงแลวจะ 
รองแกวาที่ลงมาชาเพราะเปนผูหญิงตองแตงกายใหสวยงาม 

จากนั้นก็ดําเนินการวาเพลง เริ่มตั้งแตเพลงถามขาว เปนการถามถึงชื่อบานเกิด การทํามาหา 
กินของกันละกัน แลวรองเพลงเปรียบแลววาเพลงไหวครู เพ่ือระลึกถึงครูอาจารย คุณพระรัตนตรัย 
และพญามารที่จะมาขัดขวางการวาเพลง แลววาเพลงปรึกษากันวาจะเริ่มเลนเรื่องอะไรกอนดี 
จากนั้นวาเพลงเกี้ยวเปนการเกี้ยวพาราสีกันเมื่อชอบพอกันแลวก็ชวนกันหนีหรือชวนไปชมนกชม 
ไม จากนั้นวาเพลงชมธรรมชาติ จบจากเพลงชมธรรมชาติ จึงวาเพลงเรื่อง เชน เวสสันดร ศุภมิตร 
เกศินี ฯลฯ จบจากเพลงเรื่องจึงเนนเพลงลองปญญาเพื่อซักถามประวัติบางส่ิงบางอยางทดสอบ 
ปญญากัน เมื่อใกลสวางก็จะวาเพลงเกี้ยวแกมจากส่ังลากัน และเพลงปลอบที่จะตองจากกัน ฝาย 
หญิงจะวาเพลงคร่ําครวญ สุดทายเปนเพลงใหพรเจา ภาพและเพลงลาเปนการจําลาโรงเม่ือรุงเชา 

โอกาสที่เลน เพลงโคราชจะเลนในงานนักขัตฤกษ งานสมโภชตางๆ และการเลนแกบนทาว 
สุรนารี 

คุณคา 
1) เนื้อหาของเพลงจะแสดงวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมในแงมุมตาง ๆ รวมทั้งแทรก 

ความสนุกสนานในรูปความบันเทิงอยางดียิ่ง หมอเพลงโคราชในอดีตไดทําหนาที่เปนผูแพร 
ขาวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เปนผูมีประสบการณกวางไกล เพราะพบเห็นเหตุการณและผูคน 
หลากหลาย หมอเพลงโคราชและคนฟงเพลงโคราชในอดีตจึงมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะ 
เปนคนในสังคมเดียวกัน จึงเขาใจปญหาของกันและกัน ตางก็เปนปราชญทางภาษาเชนเดียวกัน จึง 
ส่ือความคิดผานเพลงโคราชออกมาสูกันได



2) เพลงพื้นบานเปนคติชนวิทยา ซ่ึงเปนที่รวมความรูเกี่ยวกับชาติพันธุโคราช ทั้งภาษา 
ความรู ความคิด วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนปรัชญาของชีวิต 

ฟอนผูไทย 
อุปกรณและวิธีเลน 
เครื่องดนตรีอีสาน และเครื่องดนตรีผูไทย เชน แคน กลองหาง ฉิ่ง ฉาบ กลองสองหนา ซอ 

พิณ ฆองเล็ก ไมกั๊บแกบ 

วิธีเลน 
หนุมสาวชาวผูไทย ชายหญิงจับคูเปนคู ๆ แลวฟอนทาตาง ๆ ใหเขากับจังหวะดนตรีโดยรํา 

เปนวงกลมแลวแตละคูจะเขาไปฟอนรํากลางวงเปนการโชวลีลาทารํา 

การแตงกายฟอนผูไทยเรณูนคร 
ฝายชายจะนุงกางเกงขากวย สวมเส้ือมอฮอมสีน้ําเงิน คอพระราชทานขลิบแดงกระดุมทอง 

หรือเงิน มีผาขาวมาไหมมัดเอว สวมสายสรอยเงิน ขอเทาทําดวยเงิน ประแปง แตงหนาขาวดอกไม 
ทัดหูอยางสวยงาม 

ฝายหญิงนั้นนุงผาถุงและสวมเส้ือแขนกระบอกสีน้ําเงินขลิบแดง ประดับดวยกระดุมทอง 
หรือเงินสวมสรอยคอ กําไลขอมือ ขอเทาหรือทําดวยทองหรือเงินตามควรแกฐานะของตน มี 
ดอกไมสีขาวประดับผมหญิงสาวที่จะฟอนผูไทยเรณูนครตอนรับแขกจะไดตองเปนสาวโสด 
แตงงานแลวจะไมมีสิทธ์ิฟอนผูไทยเรณูนคร เวลาฟอนทั้งชายหญิงจะตองไมสวมถุงเทาหรือรองเทา 
และที่สําคัญคือในขณะฟอนผูไทยนั้นฝายชายจะถูกเนื้อตองตัวฝายหญิงไมไดเด็ดขาด มิฉะนั้นจะ 
ผิดผี เพราะชาวผูไทยนับถือผี บานผีเมือง อาจจะถูกปรับไหมตามจารีตประเพณีได 

โอกาสหรือเวลาที่เลน แสดงในเทศกาลตางๆ ที่มีในทองถ่ิน เชน สงกรานต ไหลเรือไฟวัน 
เพ็ญเดือนสาม และตอนรับแขกผูใหญของจังหวัด 

คุณคา 
การฟอนภูไทยเปนการนําเอาเอกลักษณดานการแตงกาย ดานการฟอนรํา ดานมวยโบราณ 

มาแสดงออกเปนศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหคนทั่วไปไดชื่นชม 
การฟอนภูไทยเรณูนครหรือที่ชาวผูไทยนิยมเรียกวา รําผูไทย" เปนประเพณีที่มีมาแต 

บรรพบุรุษ ที่สรางบานแปลงเมือง การฟอนผูไทยนี้ถือวาเปนศิลปะเอกลักษณทางดานวัฒนธรรม 
ประจําเผาของผูไทยเรณูนคร ผูไทยแบงออกเปน 2 พวกใหญคือ ผูไทยดําและผูไทยขาว ชาวผูไทย 
ดําและผูไทยขาว มีสีผิวเปนสีขาวเหมือนกัน แตชาวผูไทยดํานิยมแตงกายดวยเส้ือผาสีดําหรือสีน้ํา



เงิน สีขาวเปนสีที่มีสิริมงคล สีแดงเปนสีแสดงถึงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ชาวผูไทยมีนิสัยเปดเผยและโอบออม 
อารี มีความสามัคคีพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเปนที่ 
ประทับใจของผูที่ไดพบเห็น 

การฟอนผูไทยเรณูนคร ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดบรรจุวิชา การฟอนผูไทยเรณูนคร 
เขาไวในหลักสูตรใหนักเรียนทั้งช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเลาเรียนกันโดยเฉพาะนักเรียนที่ 
เลาเรียนอยูในถานศึกษาภายในเขตอําเภอเรณูนคร จะฟอนรําประเพณี การฟอนผูไทย เปนทุกคน 

มโหรี 
อุปกรณและวิธีเลน 
มโหรีเปนการเลนดนตรีพื้นบานโคราช มีอุปกรณที่เปนเครื่องดนตรีไดแก ซอดวง ซออู ป 

นอก กลองเทิ่ง (กลอง  2 หนา) ฉิ่ง ฉาบ บางครั้งจึงเรียกวาวงกลองเทิ่ง 
วิธีการเลน  ดนตรีมโหรี คือ การบรรเลงดวยเครื่องดนตรีดังกลาว เปนเพลงและทวงทํานอง 

ไดทุกเพลง ท้ังเพลงไทยเดิม และเพลงสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเพลงลูกทุง เพลงที่วงมโหรีนิยม 
บรรเลง ไดแก เพลงพมาแหกระจาด เพลงกันตรึม ฯลฯ 

โอกาสและเวลาที่จะเลน  เลนในงานมงคล งานสมโภชตางๆ เชน งานโกนจุก แหลานาค 
(นาคลาญาติผูใหญในหมูบาน) แหนาคไปวัด แหนาคเขาโบสถ  ปจจุบันกลุมวัฒนธรรมโคราชใน 
นครราชสีมา ยังนิยมใชมโหรีบรรเลงเพื่อสมโภชและแหในงานประเพณีบวชนาคอยูมาก 

คุณคา  ทําใหเกิดความสนุกสนาน ครึกครื้น 

รํากั๊บแกบ 
รํากั๊บแกบ เปนการแสดงออกของชาวอีสาน เปนศิลปะที่มีความสุนทรียจากการใชเครื่อง 

ประกอบจังหวะที่งายที่สุด คือ ไมแกบ ผสมการแสดงออกดวย การเหยาะยางใหเขากับจังหวะดนตรี 
เปนลีลาทาทางตางๆ ตามแตตนจะวาดมโนภาพเปนทาทางตาง ๆ เชน การเลียนแบบสัตว การแลียน 
แบบนักมวยโบราณ แตส่ิงที่จําเปนคือ มือที่ขยับแกบ หรือรูดแกบจะหยุดไมไดเลย ตองขยับไป 
ตลอดจนจบเพลง นักแสดงบางคนคิดทาทางตางๆ จนสามารถแสดงโชวเดี่ยว เปนลีลาทาทางตาง ๆ 
นานนับสิบนาที โดยผูชมไมเบื่อหนาย การเลนกั๊บแกบจึงเปนศิลปะที่แสดงความสามารถเดนชัด 
เฉพาะตัวไมแพนักดนตรี หมอลํา หมอแคน หมอพิณ ฯลฯ 

ชนิดของไมกํบ๊แกบและการผลิต 
กั๊บแกบมีหลายชนิด เชน



1)  กั๊บแกบไม 4 อาจเปนกั๊บแกบชนิดส้ันๆ ขนาดประมาณ 4 - 6 นิ้ว ขนาดพอมือถือ 
ขยับได ทําดวยไมเนื้อแข็ง เพื่อใหมีเสียงแกรงเม่ือขยับไมกระทบกัน นอกจากนี้ยังอาจเปนกรับไม 
ชนิดยาวประมาณ 1 ฟุต มีตาปูตอกรอยเศษสตางค หรือฝาขวดน้ําอัดลม 4 - 5 ฟุต ใหกระทบกัน 
ดังกรุงกริ๊ง เมื่อขยับใหกระทบกัน 

2) กรับไม 3 ทําจากไมพยุง 2 ชั้น ยาว 30 ซม. กวาง 2 ซม. ชั้นลางทําใหเปนหยักฟนปลา 
แตตอกตะปูกับรูสตางคไว โดยจะมีไมอีกชิ้นหนึ่งประมาณ 4 - 5 นิ้ว ทําหนาที่เคาะบนทอนไมที่ 
เรียกวา "ตอกล่ิม" โดยถือวา รูดขึ้น 1 ครั้ง รูดลง 1 ครั้ง แลวจึงตอกล่ิม 1 ครั้ง 

ไมกั๊บแกบ ไมติดบานพับที่ปลายมือจับเพราะจะทําใหขยับไมไมสะดวก แตขณะเดียวกันก็ 
ตองขยับไมอยูตลอดเวลาจะหยุดไมได ซ่ึงผูที่จะฝกผานพนขั้นนี้ตองใชเวลานานนับเดือน สวน 
ไมกั๊บแกบที่เปนกรับมือขนาดเล็ก ก็จะใชทักษะการขยับกรับอีกแบบหนึ่ง เพื่อใหกรับกระทบกัน 
ในอุงมือเปนจังหวะตลอดเพลง 

2. การละเลน 
จานชอนใบ 
อุปกรณและวิธีการเลน 
อุปกรณการเลน ผาขาวมาฝนเกลียวใหแนนใชสําหรับตี 

วิธีการเลน 
หนุมสาวยืนลอมวง เปนวงกลมซอนกัน 2 วง คนหนาและคนหลังยืนตรงกัน เรียกคนหนา 

วาจานใบที่ 1 และเรียกคนหลังวาจานใบที่ 2 จะมีคนเกินอยู 1 คน และคนไล 1 คน เมื่อเริ่มเลนคนที่ 
เปนเศษจะตองวิ่งไปซอนหนาคนที่ยืนซอนกันอยูแลว เมื่อซอนเขาไปแลวคนที่อยูหลังสุดก็จะ 
กลายเปนเศษ คือเปนจานใบที่ 3 ก็จะถูกไลตี เพราะฉะนั้นคนที่เปนคนที่ 3 จะตองวิ่งหนีเพื่อซอน 
คนอื่นตอไป

กติกาการเลน 
คนที่เปนคนเศษแลวถูกซอน ตองซอนขางหนาเทานั้น คนที่อยูที่ 3 ถาตีถูกหรือถูกตีถือวา 

ตาย ตองกลับมาเปนผูไลตอไป 

โอกาสที่เลน ในชวงเทศกาลสงกรานต สวนใหญผูเลนคือหนุมสาว เพื่อที่จะไดเกิดความ 
ใกลชิดและชอบพอกัน ในปจจุบันยังมีการละเลนจานชอนใบอยูบางหมูบาน เชน บานเดื่อ บานบัว 
อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ



คุณคา 
นอกเหนือจากความสนุกสนานแลวยังเปนการละเลนที่ปลูกฝงเรื่องการเคารพกฎกติกา ฝก 

ใหเปนคนมีระเบียบวินัย ทั้งยังเปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

แขงเรือบก 
อุปกรณและวิธีการเลน 
ไมกระดาน 2 แผน ยาวประมาณ 1 วาเศษ พรอมเชือกที่จะใชรัดหลังเทาติดกับไม 

วิธีการเลน 
ผูเลนแบงเปนกลุม ๆ ละ 2-5 คน โดยจะรัดเทาทั้ง 2 ขาง ไวกับกระดาน 2 แผน มือจับเอว 

หรือจับไหลของผูที่อยูขางหนา อาศัยความพรอมเพรียงจะยกเทาซายพรอมๆ กัน ดันไมกระดานไป 
ขางหนา กลุมใดถึงเสนชัยกอนถือวาชนะ 

โอกาสหรือเวลาที่เลน  สวนใหญจะเลนในเทศกาลสงกรานต 

คุณคา 
นอกจากจะเปนการออกกําลังขาแลวยังสรางความสามัคคีในหมูคณะ สรางความ 

สนุกสนาน การแขงเรือบกจะเลนกันในพื้นที่ ๆ ไมมีแมน้ําไหลผาน 

แมนางดง 
แมนางดง เปนการละเลนเชิญผีหรือวิญญาณมารวมสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต ซ่ึงเชือ่ 

กันวาวิญญาณของภูตผีปศาจที่มาจากปาดงจะมารวมสนุกสนานในเทศกาลสงกรานตนี้ดวย 

อุปกรณการเลน 
1) สากตําขาว 4 อัน 
2) กระดง 1 อัน 
3) ผาขาว 1 ผืน 
4)  เครื่องเซน มี ขาว กับขาว หมาก พลู บุหรี่ กรวยดอกไม 1 ธูปและเทียน 

วิธีเลน 
เลือกหญิงสาวที่จะเลนเปนนางดง 2 คน ใหหันหนาเขาหากันบนสากตําขาว 4 อันที่วางกัน 

เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาบนพื้นดิน ทั้งสองคนจับกระดงที่วางคว่ําอยูคนละขาง เอากรวยวางลงบน 
กระดงแลวเอาผาขาวมาคลุมรางไวใหมิดชิด เริ่มพิธีเซนไหววิญญาณนางดงเขามาทรงในรางหญิง



สาว ผูรวมเลนทั้งหมดมีเด็กหนุมสาวและคนแก จะชวยกันรองเพลงนางดงไปเรื่อยๆ จนกวา 
วิญญาณของนางดงจะมาเขาทรงผูเลนทุกคนจะชวยกันรองเพลงนางดงไปเรื่อยๆ พรอมกับตีกลอง 
ฉิ่ง ฉาบ กรับ ไม แลวแตจะหามาไดเมื่อสังเกตเห็นกระดงที่หญิงสาวคนใดคนหนึ่งเริ่มเคล่ือนไหว 
แลวคอย ๆ แกวงแรงขึ้นตามลําดับแสดงวาวิญญาณนางดงเขามาสิงหญิงสาวคนใดคนหนึ่ง และเมื่อ 
เห็นนางดงเขาเต็มรางเต็มที่จะแกวงกระดงอยางแรง หญิงสาวอีกคนหนึ่งก็จะปลอยกระดง จากนั้น 
นางดงจะลุกขึ้นถือกระดงไลตีผูเลนทั้งหมด โดยเฉพาะชายหนุม จึงมักจะพากันยั่วเยาใหนางดงตี 
โดยหามมิใหผูชายคนใดเขาไปถูกตัวนางดง เพราะจะทําใหวิญญาณออกจากรางทันที เมื่อเลนไป 
ระยะหนึ่งเห็นวานางดงเหนื่อยมากแลว จะมีคนแอบไปแยงกระดงเอาไปซอนแลวนํากระดงกลับมา 
ที่นั่งเดิม แลวถามนางดงเปนใครมาจากไหนชื่ออะไร ผูเลนทุกคนจะชวยกันรองเพลงใหนางดง 
รําพันขณะที่กําลังรํานางดงจะพยายามมองหากระดง พวกชายหนุมจะเยาแหยเปนที่สนุกสนาน 
จนกระทั่งเหนื่อยทั้งผูเลนและนางดง ใหผูชายคนใดคนหนึ่งวิ่งเขาไปถูกตัวนางดงหรือเหยียบสากที่ 
นางดงนั่ง วิญญาณนางดงก็จะออกจากรางทันที 

การเลนนางดงสะทอนใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี ซ่ึงเปนความเชื่อของชาวบานจาก 
อดีตจนถึงปจจุบัน 

เดินกะโป หรือ เดินกะลา 
อุปกรณ 
อุปกรณในการเลนประกอบดวยกะลาสองอันขนาดเทาๆ กัน เจาะรูตรงกลางแลวใชเชือก 

หนึ่งเสน ยาวประมาณ 2-3 เมตร หรือพอเหมาะกับผูเลน ปลายแตละขางสอดเขาไปในรูกะลาที่เจาะ 
ไว โดยคว่ํากะลาแลวผูกปมเชือกไวใหโตกวารูของกะลาเพื่อกันเชือกหลุดเวลาเลน 

วิธีเลน 
ผูเลนจะขึ้นไปยืนบนกะลาโดยใชนิ้วหัวแมเทาและนิ้วชี้คีบเชือกบนกะลา มือสองขางดึง 

เชือกใหตึง และเดินแขงขันกัน 

โอกาสหรือเวลาที่จะเลน  เลนไดทุกโอกาส แตมักจะมีการเลนเมื่อมีงานเทศกาลตาง ๆ 

คุณคา 
การเดินกะโป หรือการเดินกะลา เลนเพื่อความสนกุสนาน และความสามัคคใีนหมูคณะ



การเลนงูกินหาง 
อุปกรณและวิธีเลน 
การเลนงูกินหางไมมีอุปกรณการเลนใดๆ สามารถเลนไดทุกโอกาสจะมีเลนทั้งเด็กและ 

ผูใหญ สวนมากผูใหญจะเลนในเทศกาลสําคัญ เชน สงกรานต สวนเด็กๆ จะเลนทุกโอกาสที่เด็กๆ 
รวมกันซ่ึงมีวิธีการเลนดังนี้ เริ่มเลนเมื่อผูเลนพรอมกันแลวจะเริ่มดวยการเส่ียงถาใครแพคนนั้น ก็จะ 
ออกเปนพองู สวนผูชนะก็จะไดเลนเปนแมงูและลูกงู  ู สวนมากในกลุมผูเลนจะเลือกเอาคนที่มี 
รางกายแข็งแรงหรือรูปรางใหญในทีมเปนแมงู เพื่อเอาไวปองกันลูกงู เม่ือไดผูเลนแลวพองูและแมงู 
จะยืนหันหนาเขาหากัน สวนแมงูจะมีลูกงูกอดเอวตอแถวไปขางหลังแลวพองูจะเริ่มถามแมงูวา 

พองู :  "แมงูเอยกินน้ําบอไหน" 
แมงู : "กินน้ําบอโสกโยกไปโยกมา" พรอมแสดงอาการสายตัวไปมา 
พองู : "แมงูเอยกินน้ําบอไหน" 
แมงู : "กินน้ําบอหินบินไปบินมา" พรอมแสดงอาการบนิไปบินมา 
พองู : "แมงูเอยกินน้ําบอไหน" 
แมงู : "กินน้ําบอทรายยายไปยายมา" พรอมแสดงอาการสายตัวไปมา 
พองู : "กินหัวกนิหางกนิกลางตลอดตวั" 

เมื่อพองูกลาวเสร็จ พองูจะเริ่มไลจับลูกงูที่กอดเอวแมงูอยูสวนแมงูก็จะพยายามปองกัน 
ไมใหพองูไปแยงลูกงูได เมื่อพองูจับลูกงูคนใดไดลูกงูก็จะออกมายืนอยูตางหากเพื่อรอเลนรอบ 
ตอไป สวนพองูจะพยายามแยงลูกงูใหไดหมดทุกตัวจึงจะถือวาจบการเลนรอบหนึ่ง เม่ือพองูจับลูกงู 
ไดทุกตัวแลวก็จะเริ่มเลนใหม โดยพองูคนเดิมจะกลับไปเปนแมงูในรอบตอไป 

คุณคา 
การเลนงูกินหางใหความสนุกสนานในกลุมผูเลน  ฝกใหเกิดความสามัคคีในกลุมผูเลน 

ฝกฝนการตอสูและการหลบหลีกภัยที่จะเกิดกับตน  ฝกการทํางานเปนกลุมตั้งแตวัยเด็ก  ไดออก 
กําลังกายทําใหรางกายแข็งแรง 

ลูกสะบา 
อุปกรณ 
ใชลูกสะบาประมาณ 30 ลูก เปนลูกที่ใชตั้งฝายละ 5 ลูก ใชเปนลูกโยนฝายละ 10 ลูก คน 

เลนฝายละ 5-7 คน



วิธีการเลน 
1) แบงคนเลนออกเปน 2 ฝาย แลวตั้งลูกสะบาไวฝายละ 5 ลูก 
2) แตละฝายจะอยูหางกนัประมาณ 10-15 เมตร มีลูกสะบาสําหรับโยน 10 ลูก 
3) ตกลงกันวาจะใหฝายใดเริ่มโยนกอน 
4) การส้ินสุดการเลนฝายใดโยนลมหมดทุกลูกจะเปนฝายชนะ 
5) ฝายท่ีแพจะถูกเคาะหัวเขา (เขกเขา) ดวยลูกสะบา 

โอกาสหรือเวลาที่เลน นิยมเลนในงานประเพณีสงกรานต หรือ งานเทศกาลรื่นเริงใน 
หมูบาน เวลากลางวัน 

สาระ 
ผูเลนไดรับความสนุกสนานสรางเสริมความสามัคคีในหมูคณะรักพวกพอง รูจักคิดหาวิธี 

ชวยเหลือกันและมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจักแพ รูจักชนะ รูจักอภัย 

ตีนเลียน (ลอเลื่อน) 
อุปกรณการเลน 
ตีนเลียน ทําดวยไมกระดานรูปวงกลมรัศมี 8-12 นิ้ว เจาะรู ตรงกลางใชไมไผยาวประมาณ 

2 เมตร ผาครึ่งยาวประมาณ 12 นิ้ว เพื่อเชื่อมกับรูของกระดานโดยใชตะปู หรือไมที่แข็งเปนเพลา 
แลวสกัดไวใหแนนไมหลุดออกมา 

วิธีการเลน 
1) การเริ่มตนผูเลนจะยืนเรียงกนัโดยใชไมไผดานปลายวางไวที่บาแลวจับใหแนน 
2) สัญญาณบอกเริ่มวิ่ง ผูเลนก็จะดันตนีเลียนใหวิ่งออกไป เพื่อใหถึงเสนชัยซ่ึงอาจจะ 

เปนระยะทาง 50 เมตร หรือ 100 เมตร 
3) การส้ินสุดการเลนใครถึงเสนชัยกอนเปนผูชนะ 

โอกาสที่เลน นิยมเลนในงานประเพณีสงกรานตหรือประเพณีอ่ืนที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อ 
สรางความสนุกสนาน 

คุณคา 
ผูเลนไดรับความสนกุสนาน สรางความสามัคคีในหมูคณะ เสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง



เตนขาเดยีว 
อุปกรณและวิธีการเลน 
สถานที่ กลางแจง 
ผูเลน  ไมจํากัดวัย เพศและจํานวน 

วิธีเลน
1) ผูเลนทุกคนขีดเสนรวมกันโดยเดินตอกันเปนแถว พรอมกับรองเพลงประกอบการ 

เลนวา "ขีดๆ ผูไดบขีด บใหเลนนํา" จะขีดเปนวงกลมหรือส่ีเหล่ียมก็ได 
2) จับคูแลวทําการเส่ียงแบงฝาย โดยคนแพจะอยูกับฝายแพ คนชนะจะอยูกับฝายชนะ 
3) ทั้งสองฝายสงตัวแทนมาทําการเส่ียงกัน ฝายไหนชนะจะไดเลนเปนฝายวิ่งกอน 
4) ฝายชนะเขาไปอยูในวง ฝายแพอยูนอกวง 
5) ฝายแพจะเตนขาเดียวไลแตะฝายชนะที่อยูในวง โดยจะเขาไปเตนทีละคน ถาฝายเตน 

สามารถไลแตะถูกตัวผูเลนฝายวิ่งคนใด คนนั้นถือวาตาย ตองออกไปอยูวงนอกหมดสิทธ์ิวิ่ง 
6) ฝายไลจะพยายามไลแตะจนกวาฝายวิ่งจะหมด จึงจะไดเปล่ียนมาเลนเปนฝายวิ่งแทน 

แตถาฝายไลตายหมดกอนก็จะไดเลนเปนฝายไลตอไป 

กติกา 
1) ถาฝายวิ่งคนใดถกูคนเตนขาเดยีวแตะตอง จะถือวาตาย 
2) ถาฝายเตน ขาถูกพืน้ทั้งสองขาพรอมกนั จะถือวาตาย 
3) ฝายไหนตายหมดกอนถือวาแพ จะตองเลนเปนฝายไลในตาตอไป 

โอกาสหรือเวลาที่เลน  เลนไดทุกโอกาส 

คุณคา 
1) ฝกใหมีความรับผดิชอบตามกฎกตกิาของการเลน 
2) ใหมีความรับผิดชอบตอสิทธิและหนาท่ีของตน 
3) สงเสริมการออกกําลังกาย ใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

วิ่งขาโถกเถก 
อุปกรณและวิธีการเลน 
อุปกรณ ไมไผกิ่ง 2 ลํา ถาไมมีก็เจาะรูแลวเอาไมอ่ืนๆ สอดไวเพ่ือใหเปนที่วางเทาได



วิธีการเลน ผูเลนจะเลือกไมไผลําตรง ๆ ที่มีกิ่ง 2 ลําที่กิ่งมีไวสําหรับวางเทาตองเสมอกันทั้ง 
2 ขาง ผูเลนขึ้นไปยืนบนแขนงไมเวลาเดินยกเทาขางไหนมือที่จับลําไมไผก็จะยกขางนั้น สวนมาก 
เด็ก ๆ ที่เลนมักจะมาแขงขันกัน ใครเดินไดไวและไมตกจากไมถือวาเปนผูชนะ 

โอกาสที่เลน  การวิ่งขาโถกเถก ถือเปนการละเลนที่เลนไดทุกโอกาส โดยเฉพาะในชวง 
เทศกาลสงกรานต 

คุณคา 
นอกเหนือจากความสนุกสนานแลว ยังเปนเครื่องมือในการออกกําลังกาย บริหารสวนตาง ๆ 

ของรางกายไดเปนอยางดี เดิมผูท่ีใชขาโถกเถกเปนชายหนุมไปเกี้ยวสาว เสียงเดินจากไมเมื่อสาวได 
ยินก็จะมาเปดประตูรอเพ่ือพูดคุยกันตามประสาหนุมสาว หรือบานสาวเล้ียงสุนัขไมโถกเถกยังเปน 
อุปกรณไลสุนัขไดดวย 

โคงตีนเกวียน หรือระวงตีนเกวียน 
อุปกรณและวิธีเลน 
การเลนจะแบงผูเลนออกเปนสองพวก พวกหนึ่งยืนอีกพวกหนึ่งนั่งสลับกันเปนวงกลม 

คลายลอเกวียน พวกที่นั่งจะเอาเทายันกันไวตรงกลางคลายดุมเกวียนและเอามือจับกับคนที่ยืน จะ 
เดินไปรอบๆ เปนวงกลม ฝายนั่งก็จะนั่งใหกนลอยพนพื้น หมุนตามไปโดยใชเทาท่ียันกันไวนัน้เปน 
ศูนยกลาง ถาฝายนั่งทํามือหลุดหรือวงแยกออกจากกันก็จะเปนฝายแพ เปล่ียนใหคนที่ยีนเปนฝายนัง่ 
และคนที่นั่งเปนฝายยืน แลวเลนตอ 

โอกาสหรือเวลาที่จะเลน  เลนไดทุกโอกาส แตมักจะมีการเลนเมื่อมีงานเทศกาลตางๆ เชน 
ตรุษสงกรานต บุญขาวสาก 

คุณคา  ชีวิตของคนเราหมุนวนไปคลายลอเกวียนไมหยุดนิง่ 

กอกลอต 
อุปกรณและวิธีเลน 
อุปกรณที่เลนประกอบดวยแผนไมกระดานแผนเรียบ 1 แผน ไมขนาดหนาสาม 1 ทอน 

และเหรียญบาทหรือเหรียญหาบาท หรือเหรียญสิบบาท



วิธีการเลน 
การเลนเริ่มโดยเตรียมสถานที่เปนที่โลงแลวนําไมกระดานแผนเรียบไปพิงไวที่ใดที่หนึ่งให 

ทํามุมเฉียง 45 องศา ตอจากนั้นนําไมหนาสามไปวางเปนแนวนอนใหอยูตรงขามกับไมกระดาน 
แผนเรียบ โดยใหหางจากกันประมาณ 1 เมตร เมื่อเตรียมทุกอยางเสร็จเรียบรอยผูเลนจะมีจํานวนกี่ 
คนก็ไดเขาแถวเพื่อรอคิวกล้ิงเหรียญจากแผนไมกระดานแผนเรียบไปกระทบแผนไมหนาสาม การ 
ตัดสิน หากเหรียญของผูเลนคนใดกระเด็นออกไปไกลท่ีสุดก็จะถือวาเปนผูชนะ รางวัล คือ เหรียญ 
ทั้งหมดที่มีผูลงเลนในแตละครั้ง แตการละเลนกอกลอคมีเงื่อนไขขอหนึ่งวา การใชเหรียญเพื่อ 
แขงขันผูเลนตองใชเหรียญประเภทเดียวกัน 

โอกาสหรือเวลาที่เลน นยิมเลนในชวงเดือนเมษายนของทกุปคือเทศกาลสงกรานต 

คุณคา 
การละเลนกอกลอคมิใชการละเลนที่มุงเพื่อการพนัน แตเปนการละเลนเพื่อความ 

สนุกสนาน คลายความเครียดความเหน็ดเหนื่อย หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวขาว อีกทั้งเปนการเชื่อมความ 
สมัครสมานสามัคคี 

ขาโถกเถก 
อุปกรณ 
ขาโถกเถก ทําดวยไมไผยาวประมาณ 2-3 เมตร จํานวน 2 ทอน จากนั้นเจาะรูเพื่อทําขา 

สําหรับวางเทา เมื่อขึ้นยืนแลวเดินไปโดยใหมีความสูงตามตองการที่เหมาะกับความสามารถในการ 
ทรงตัวของผูเลน การเจาะรูนั้นตองตรงกันกับไมทั้ง 2 และทําใหแข็งแรงมั่นคง 

วิธีการเลน 
1) การเริ่มตน ผูเลนจะขึ้นไปยืนบนขาโถกเถก 
2) เดินแขงกัน โดยไมใหตกลงมาหรือเสียการทรงตัว 
3)  การส้ินสุดการเลน ใครที่เดินนานมีระยะทางไกลกวาหรือถึงเสนชัยกอน โดยทีไ่มตก 

เลยจะเปนผูชนะ 

โอกาสทีเ่ลน  นิยมเลนในการเดินขบวนแหในงานประเพณี 

คุณคา 
ผูเลนไดรับความสนุกสนานเสริมสรางความสามัคคี และออกกําลังกายเพราะคนที่แข็งแรง 

จะเดินไดนานในระยะทางที่ไกล



หนังตะลุง 
อุปกรณการเลน 
ตัวหนังท่ีเปนรูปพระราม ตัวทหาร ตัวตลก ที่มีชื่อและลักษณะทาทางเหมือนคนอีสาน เชน 

ปลัดตื้อ บักปอง บักแหมบ เวทีที่ใชแสดงจะอยูระดับสายตา สวนจอจะสูงจากเวทีประมาณ 1 เมตร 
ขนาดของเวทีกวางประมาณ 1.80 เมตร ยาวประมาณ 5.30 เมตร แสงไฟที่สองจอใชตะเกียงโปะ 
(เจาพายุ) ตอมาใชหลอดไฟฟาขนาด 60, 90 แรงเทียน 

วิธีการเลน 
ผูเชิดและผูพากยเปนคนเดียวกัน นักดนตรี ๓ คน มีกลอง แคน และระนาดเอก ปจจุบันได 

พัฒนาตามความนิยมของผูชม คือ ใชทํานองหมอลําซ่ิง เพื่อความสนุกสนาน นิยมแสดงเรื่อง 
รามเกียรติ์ ตอนพระรามออกบวชจนกระทั่งพระรามกลับมาครองเมือง 

คุณคา 
สะทอนใหเห็นศิลปะการแกะสลักตัวหนัง การบรรเลง ดนตรีการขับรอง ทั้งผูเลน ผูชม มี 

ความสนุกสนาน 

การตีคลี 
อุปกรณ 

1)  ไมสําหรับตีคลี ทําจากตอไมไผขนาดความยาว 1 เมตร สวนปลายของไมงอนขึ้น 
เล็กนอย (คลายไมฮอกกี้) 

2) ลูกคลี ทําจากไมทองหลางหรือขนุนเพราะมีน้ําหนักเบาสามารถตีใหไปไกล ๆ ได 
โดยกลึงใหกลมๆ ขนาดลูกมะนาวหรือสมโอ 

3) สนามตีคลี ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ดานหลังปกเสาประตูไวตรงกลางขนาด 
1 เมตร 

4) ผูเลนแบงเปน 2 ฝายๆ ละ 4-5 คน 

วิธีการเลน 
ผูเลนทั้งสองฝายจะนําเอาลูกคลีมากลางสนาม โดยมีหัวหนาทีมหรือ "ผูแทนคลี" เปนผู 

ริเริ่มเลนเหมือนฟุตบอลฝายใดสามารถตีลูกลงหลุมคลีหรือเขาประตูฝายตรงขามไดกอนจะเปนผู 
ชนะ 

โอกาสในการเลนตีคล ี การเลนตีคลี สวนใหญมักจะเลนในฤดูหนาว เนื่องจากเปนฤดูแลง 
และจะเลนกันในทุงนา เปนการออกกําลังกายกอนจะลงอาบน้ํา โดยทั่วไปมักจะเลนในเวลา



กลางคืน โดยเอาลูกเผาไฟใหลุกแดง เ มื่อตีลูกคลีก็จะกลายเปนลูกไฟปลิวไปในสนามมองเห็นได 
ชัดเจนและสวยงาม 

คุณคา 
การตีคลี เปนการละเลนพื้นเมืองอยางหนึ่งของชาวอีสานนิยมเลนกันมากตามชนบทสมัย 

โบราณ มีหลักฐานปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ การตีคลีในสมัย 
โบราณมี 3 ประเภท คือ 

1) คลีชาง ผูเลนจะตองขี่ชางตี นิยมเลนกันมากในสมัยอยุธยา 
2) คลีมา ผูเลนจะตองขี่มาตี นิยมเลนกันมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
3) คลีคน ผูเลนเดินหรือวิ่งตี การเลนคลีชนิดนี้จะเลนได ๒ ลักษณะคือ เลนคลีธรรมดา 

กับเลนตีคลีไฟ หรือเอาลูกเผาไฟแลวนําเอามาตี นิยมเลนกันมากในชนบททองถ่ินภาคอีสาน เชน 
หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม เปนตน 

เดินกุบกั๊บ 
เดินกุบกั๊บ เปนการละเลนของถ่ินอีสานโดยประดิษฐจากวัสดุที่หาไดงายในทองถ่ินที่มีอยู 

ตามธรรมชาติ เปนการเลนสวมรองเทาตอขาใหสูงขึ้น สันนิษฐานวาเดิมนาจะใชในการเดินขามที่ 
ชื้นแฉะ หรือพงหนามที่ไมรกเรื้อ และสูงจนเกินไป 

อุปกรณในการเลน 
เอากะลามะพราวมาผาครึ่งคูหนึ่งวางคว่ําลงกับพื้น เจาะรูที่กนกะลาทั้ง 2 ขาง หาเชือกที่ 

เหนียวพอประมาณมา 1 เสน มีความยาวพอประมาณที่จะใชมือดึงในขณะที่ยืนอยูได ปลายเชือกแต 
ละขางรอยรูกะลาที่เจาะไว จะใชตะปูหรือไมที่แข็งแรงผูกปลายเชือกที่รอยกะลาไมใหเชือกหลุด 
จากรูกะลา 

เวลาเลนใชเทาเหยียบลงบนกะลาทั้ง 2 ขางใหเชือกตึงอยูระหวางงามหัวแมเทา เวลาเดินดึง 
เชือกใหตึงกะลาติดเทาไปดวย กะลากระทบพื้นจะมีเสียงดัง กุบกั๊บ หรือ กอบแกบ 

โอกาสและเวลาที่เลน  เดินกุบกั๊บเปนการละเลนที่เด็กผูหญิงนิยมเลนมากกวาเด็กผูชาย 
เพราะไมสูเปนอันตราย หรือเด็กผูชายที่กลัวไมสูงก็จะเลนเดินกุบกั๊บ เปนการละเลนสนุกสนาน 
ของเด็กเลนไดทุกโอกาส  การแขงขันเดินกุบกั๊บหรือเดินกะลาจะไมคอยมีในผูใหญ เด็ก ๆ จะเลน 
กันตามบานหรือเลนในโรงเรียนในเวลาพักลางวันหรือในเวลาวาง



คุณคา 
การเดินกุบกั๊บเปนภูมิปญญาของการประดิษฐของเลนใหเด็กๆ หรือเด็กๆสามารถทําเองได 

จากวัสดุพื้นบานที่ใกลตัว กะลาเมื่อเดินจนแตก หรือเลือกเลนก็จะกลายเปนปุยไดเปนเชื้อเพลิงได 
ไมกอใหเกิดปญหาทางมลพิษ และเปนการฝกใหผูเลนรูจักการทรงตัว ความสนุกสนานอยูที่การ 
ทรงตัวบนกะลาและพากะลาใหไปไดอยางรวดเร็ว เปนของเลนที่ราคาถูกเปนการประหยัดอดออม 
รูจักคิดรูจักประดิษฐเปนงานสรางสรรค 

ปจจุบันการเลนเดินกุบกั๊บแทบจะหาไมไดมีโรงเรียนนอยแหงที่สนับสนุนใหเด็กเลนอยู 
โรงเรียนจะสอนการละเลนตามหลักสูตรที่ไมสูจะมีเรื่องของทองถ่ินเด็กๆมีรองเทาสวมใสไมตอง 
เกรงวาเทาจะเลอะเทอะเปรอะเปอน ของเลนมีใหเลือกเลนมากมายและทันสมัย การเลนเดินกุบกั๊บ 
หรือเดินกะลาจึงเปนการละเลนที่หาดูไดยากในยุคสมัยนี้ 

รํามวยโบราณสกลนคร 
ภาคอีสานในสมัยโบราณ กอนที่จะมีมวยคาดเชือก มวยเวที มีมวยแบบหนึ่งเรียกกันหลาย 

ชื่อเชน มวยลาวบาง เสือลากหางบาง มวยดังกลาวนี้นิยมฝกตามคุมวัดตามหมูบาน เพื่อใหมีกําลัง 
วังชา สามารถตอสูปองกันตัวได และในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความสวยงามของลีลาทารํา ทาฟอน 
มีการร่ําเรียนเวทมนตคาถา เสกเปาหมัดเขา ใหมีพละกําลังแข็งแกรงจนคูตอสูทําอันตรายไมได 

ในปจจุบันจังหวัดสกลนคร เปนแหลงเดียวที่ยังมีมวยโบราณในงานเทศกาลบุญประเพณี 
เชน เทศกาลแหเทียนเขาพรรษา ในเทศกาลออกพรรษา ในเทศกาลงานบุญเหลานี้ชาวบานจะจัด 
ขบวนแหของคุมวัดเขารวมขบวนอยางสนุกสนาน โดยเฉพาะชาวสกลนครในเขตรอบๆ เมืองถือ 
กันมาแตโบราณวา เมื่อถึงเทศกาลบุญพระเวสเทศนมหาชาติเดือนส่ีแลว ชาวคุมจะจัดขบวนแห 
ฟอนรําไปตามถนนผานหนาบานผูคนเพื่อบอกบุญ ทําบุญรวมกันถวายแดองคพระธาตุเชิงชุม 
ขบวนแหของชาวคุม นอกจากจะประกอบดวยผูคนทั้งหนุมสาว เฒาชรา แตงกายสวยงามตามแบบ 
พื้นเมือง ฟอนรําไปตามถนนหนทางแลว ยังมีนักมวยของแตละคุมนําหนาขบวนเปนที่สะดุดตาแกผู 
พบเห็น นักมวยแตละคนจะนุงโจงกระเบนแบบหยักรั้งปลอยชายกระเบนหอยลงมาพองาม ดวยเหตุ 
นี้เองชาวบานจึงมักเรียกนักมวยวา "พวกเสือลากหาง" 

การแตงกายของผูรํามวยโบราณ นอกจากจะแตงดวยผาหยักรั้งปลอยหอยชายกระเบนแลว 
ตามเนื้อตัวตามขายังนิยมสักลาย ทอนบนมักจะเปนรูปสัตวที่แผงอก เชน รูปครุฑ รูปงู รูปเสือ รูป 
หนุมาน สวนตามโคนขาจะสักลายเปนรูปพืชผัก เชน ลายตนขาว ผักกูด คติความเช่ือในเรื่องสักลาย 
นี้แตโบราณถือวาเปนสัญลักษณความเขมแข็ง เปนที่พึงพอใจของสตรีเพศ บางรายอาจมีคติเรื่อง 
ความคงกะพัน ผสมกับความสวยงามดวย นักมวยโบราณจะมีตะกรุดรัดแขน ภายในตะกรุดมี



เครื่องรางของขลังที่ตนนับถือ สวมมงคลท่ีศีรษะในขณะที่ไหวครู เชนเดียวกับมวยเวทีในปจจุบัน 
จะถอดมงคลออกเม่ือถึงบทที่จะตองรายรําหรือตอสู 

ความงดงามของมวยโบราณอยูที่ทาทางการไหวครู ซ่ึงใชลีลาจากอากัปกิริยาของสัตว เชน 
เสือ ชาง มา วัว ควาย มาดัดแปลงดวยลีลาของนักมวยแลวเคล่ือนไหวเหยาะยางใหเขากับเสียงกลอง 
เสียงแคน นักมวยบางคนยังนําเอาทาทางของลิง ยักษในเรื่องรามเกียรติ์มาประดิษฐเปนทาทางราย 
รําอยางสวยงาม อันเนื่องมาจากความงดงามของมวยโบราณ ซ่ึงเปนศิลปะผสมผสานระหวาง 
นาฏศิลปพื้นบานอิสานและชั้นเชิงของการตอสูจึงทําใหครูมวยโบราณคิดประดิษฐ ทาทางของการ 
แสดงมวยโบราณขึ้น 

การแสดงมวยโบราณแบงเปน 3 ตอน คือ ขบวนแหมวยโบราณ ทาไหวครูหรือรําเดียว และ 
การตอสูเปนที่นาสังเกตวา มวยโบราณไมใชการตอสูแบบคลุกวงใน เพราะจะทําใหเห็นลีลาทา 
ฟอนรํานอยไป นักมวยจะเขาไปเลนงานคูตอสูพรอมถอยมารายรําเปนระยะ ๆ แลวจึงบุกเขาไป 
หรือเตรียมตั้งรับหรือตอบโตคูตอสู กลาวไดวาความสนุกของมวยโบราณ อยูที่ชั้นเชิงและกลเม็ด 
ของนักมวย ผูที่จัดเจนมักมีลูกเลน กลเม็ด แพรวพราว ทั้งทารุก ทารับ ซ่ึงหมายถึงการฝกหัดมาอยาง 
ดี ในทารุกสามารถรุกเขาพิชิตคูตอสูหลายแบบ นักมวยโบราณที่มีความคลองตัวมักนิยมเลนงานคู 
ตอสูดวยเทา ในขณะที่เสียเปรียบคูตอสูจนเสียหลักซวนเซ นักมวยจะแกปญหา เชน การหลบ โดย 
หลบลอดไดอยางเร็ว พรอมใชเทาถีบคูตอสูใหลมลงหรือใชศอกถอง แตก็ตองระวังทาจระเขฟาด 
หางจากฝายตรงขามดวย 

มวยโบราณจึงมิใชมวยที่ชกกันเอาแพชนะเชนมวยในปจจุบัน แตหากเปนการตอสูที่เนน 
ศิลปะการรายรํา จึงควรใหเรียกวาการรํามวยโบราณ มิใชการชกมวย ตอยมวยเชนในปจจุบัน 

เจรียงซันตูจ / การเกีย้วพาราสีในรูปรองรําทําเพลง 
อุปกรณและวิธีการเลน 
เจรียงซันตูจ แปลวา รอง-ตกเบ็ด เปนการรองเลนในงานเทศกาลตาง ๆ หรืองานบวชนาค 

และที่แพรหลายกันมากคือ ชวงเดือน 10 (ไงแซนโดนตา) และชวงเดือน 5 (แคแจด) ในวันฉลอง 
สวนมากจะจัดเปนงานวัด หนุม ๆ ที่มารวมงานจะมารวมกันเปนกลุม ๆ และหาคันเบ็ดมา 1 อัน 
เหยื่อที่ปลาคันเบ็ดนั้นใชขนม ขาวตมมัด ผลไมผูกเปนพวง วิธีการตกเบ็ดนั้นที่ใดมีกลุมหญิงสาวนัง่ 
รวมกันอยู กลุมหนุม ๆ จะพากันรองรําทําเพลงแลวก็หยอนเบ็ดใหเหยื่อไปลอยอยูตรงหนาสาวคนนี้ 
บางคนโนนบาง ผูที่ถือคันเบ็ดจะเปนผูรองเพลง (เจรียง) เอง หากสาวผูนั้นรับเหยื่อ (หรือขนม) ไป 
แสดงวาพอใจ หลังจากเสร็จงานแลวฝายหนุมจะใหผูใหญไปสูขอหรือทาบทามตอไป



โอกาสทีเ่ลน 
การเกี้ยวพาราสีในเดือนหา 
เดือนหาหรือเดือนเมษายน ชาวสุรนิทรเรียกวา "แคแจด" อากาศจะรอนมาก เปนเดือนแหง 

การเลนน้ําตลอดทั้งเดือน แบงเปน 6 ชวงดังนี้ 
โจลแคแจค เปนชวงเตือนละแวกบานทกุเพศทุกวัยใหรับรูวา เปนชวงเขาสูเดือนแหงการ 

เลนน้ํา 
ตอมตูจ เปนชวงกําหนดใหหยุดงานทุกอยางที่เปนงานหนัก ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจ 

สนุกสนานรื่นเริง มีการรําตรุษอวยพรกันในวันปใหม หนุมสาวขนทรายจาก 8 ทิศ สําหรับกอเจดีย 
ทรายกําหนดไว 3 วัน 

โจลเวือด เปนชวงของการขนทรายเขาวัด หนุมสาวจะพบกนัที่วัดตั้งใจประดับเจดียทราย 
ใหสวยงาม 

ตอมทม  เปนการหยุดงานครั้งสําคัญ หยุด  7 วัน จะมีกิจกรรมใหทําทั้งวันและคืน 
การละเลนพื้นบาน เชน เรือมจับกรับ เรือมอันเร เจรียงนอรแกว 

ตราตระมอม เปนชวงของการแหพระพุทธรูปประกอบพิธีสงฆ สรงน้ําพระพุทธรูป 
ประกอบพิธีสงฆ รดน้ําดําหัวผูใหญและเยาวชนคนทั่วไป มีการเลนน้ําเลนมอม (ถาน) อยาง 
สนุกสนานฉลองเจดียทรายในตอนกลางคืน 

ปงเฮยแคแจด เปนชวงการลาเดือนหาจะทําบุญตักบาตร กรวดน้ํา เปนการลา 
การเกี้ยวพาราสี ระหวางหนุมสาวจะเริ่มกันในชวงแคแจดหรือเดือนหา เพราะหยุดงานหยดุ 

ภาระกิจ พนจากสายตาของผูใหญ เปดโอกาสอยางอิสระในการเลนหัวอยางสนุกสนาน เชน การ 
เลนสะบา ท่ีฝายแพตองถูกปรับโดยใหฝายชนะเขกหัวเขา เปนกิจกรรมที่ทําใหหนุมสาวไดใกลชิด 
กันและเกิดความประทับใจซึ่งกันและกัน การเลนลูกโยนหรือที่ชาวสุรินทรเรียกวา "เลนโชง" นั้น 
ฝายแพจะถูกฝายชนะไลตีหลังหรือตะโพก หรือบางกลุมอาจจะปรับใหฝายแพเจรียงหรือรองเพลง 
ใหฟง 

การแสดงความในใจโดยการรองเพลง หรือรําดวยลีลาตาง ๆ เปนที่นิยมกันมากของชาว 
จังหวัดสุรินทร แมแตในการรําตรุษ (หรือเรือมตรษ) เพื่อเดินอวยพรตามบานเรือน ก็จะเปนการ 
ประชันกันในแตละคุมวาผูรองนํามีวาทศิลประดับใด อันอาจแสดงความในใจตาง ๆ แกสาวทีต่นรกั 
ก็ได 

ในเดือนหาหนุมสาวบางคนก็ยังไมสนิทสนมกันแมจะมีการละเลนรวมกัน เชน เรือมอันเร 
ก็ยังอยูในสายตาของผูใหญ ซ่ึงการกระทําใหผูใหญพอใจเปนเรื่องยากสําหรับหนุมสาวเชนกัน ใน



กิจกรรมเรือมอันเรจึงมีเกมสสนุกสนานใหฝายชายไดแสดงความสามารถในการรายรํากระทบสาก 
ในลีลาที่เส่ียงภัย เปนการทักทายแสดงความกลาหาญใหอีกฝายพอใจ 

หลังจากพบปะสนิทสนมกันตลอดเดือนหาก็ยังไมเพียงพอสําหรับการตัดสินใจของหนุม 
สาว ในชวงเดือนสิบจึงมีการฉลองและเปนโอกาสใหหนุมสาวมีการละเลนกันอีกครั้งหนึ่ง 

การเกี้ยวพาราสีในเดอืนสบิ 
เดือนสิบหรือเดือนกันยายน เปนพิธีสารทหรือไงแซนโดนตา ของชาวสุรินทร งานจะ 

จัดเปน 2 ชวง ติดตอกัน คือ ชวงแรกขึ้น 14 ค่ํา เดือนสิบเรียกวา เบณฑตูจ คือ สารทเล็ก ชวงที่สอง 
วันแรม 15 ค่ํา เดือนสิบ เปนพิธีเบณฑทม คือสารทใหญ ประชาชนจะมาทําบุญกันอยางเอิกเกริกที่ 
วัด การถือกําหนดวันเชนนี้ชาวบานยังถือปฏิบัติอยูเปนประจํา ซ่ึงบางแหงยังอาจจะปฏิบัติครั้งเดียว 
โดยยึดวันขึ้น 14 ค่ํา เดือนสิบ หรือวันแรม 15 ค่ําเดือนสิบวันใดวันหนึ่ง จังหวัดสุรินทรยังรักษา 
ประเพณีเกามาตั้งแตสมัยสุโขทัย 

เม่ือถึงวันเบณฑทมมีสวดมนตเย็นและทุกครอบครัวจะมีภาชนะ เชน กระจาด กระเชอ ใส 
อาหารคาว หวาน ขนม ขาวตม หมากพลู บุหรี่ เรียกวา "กระเชอโดนตา" เปนเครื่องพลีกรรม นํามา 
จุดธูปเทียนทําพิธีอุทิศตอหนาพระสงฆ เวลาสวดจะเชิญวิญญาณผูที่ลวงลับมารับศีลฟงธรรม 
กระเชอโดนตานี้ ก็มีการประดับตกแตงสวยงามแลวแตฐานะของครอบครัวคิดจัดทํา เสร็จจากการ 
ฟงเทศน ฟงธรรม อาจมีงานรื่นเริงตามแบบชาวบาน คนแกชอบฟงดีดจีแปย (พิณชนิดหนึ่งคลาย 
กีตาร) หรือเพลงแปยอังโกง (ปใหญทําดวยไมรวก) มีคนรองเพลงประกอบ 

ปเล็กอยางหนึ่งเรียกวาแปยเย็น (ปเย็น) เวลานี้หาคนเปาไดยากเกือบสูญหมดแลวหนุมๆ 
ชอบเปาตอนดึกสงัด เสียงวังเวง หวานเย็นเยือก หนุมสาวที่มาคางคืนชวยกันเตรียมอาหารไวตัก 
บาตรก็จะมีการรองรําเจรียงซันตูจ (เพลงตกเบ็ด) รําเกี้ยวพาราสีในหมูหนุมสาว จะใชกลวยเปน 
เหยื่อลอเบ็ด ใชไมเรียวเปนคันเบ็ดสาวปลากลุมใดยึดเหยื่อไวไดก็แสดงวาตองใจ 

เม่ือเวลาใกลย่ํารุงจะตองมีการทําพิธีที่วัดอีก ผูอยูใกลวัดตองมาวัดแตเชามืด เม่ือเสร็จพิธีใน 
โบสถก็พากันจุดธูปเทียนแบกกระเชอเดินเวียนรอบโบสถจนครบรอบ เวลานี้เรียกวา "ประเฮียม 
เยียะ ชะโงก" แปลวา เวลาสงสารยักษชะโงก เปนเวลาที่ยักษ ผีเปรต ออกหากิน ทุกคนจะมายนืลอม 
วงกันแลวเทอาหารจากกระเชอลงลานหญารวมกัน โอกาสนี้เปนโอกาสที่เด็ก หนุมสาว ตางก็ยื้อ 
แยงเอาขนม ขาวตมของกันและกันเปนที่สนุกสนาน ชวงนี้เรียกวา "เพลาประเฮียม"



คุณคา 
ผูเลนจะไดรับความสนุกสนาน มีเนื้อรองทํานองเพลงจากวงดนตรีกันตรึมประกอบดวย ทาํ 

ใหผูชมและผูฟงเพลิดเพลิน ปจจุบันนี้เจรียงซันตูจไดรับความนิยมมากขึ้น สามารถนํามาเลนเปน 
การแสดงสมมุติในงานรื่นเริงตาง ๆ ของกลุมชาติพันธุไทยเขมรอยางแพรหลายมากขึ้น


