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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ และ เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของ
การแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี ใช้ระเบียบวิจัย        
เชิงคุณภาพโดยการรวบรวมข้อมูลภาคสนามเป็นหลักจากการสัมภาษณ์และการสังเกต รวมท้ังการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารแล้วจึงนําผลการศึกษาเรียบเรียงเชิงพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า แมงตับเต่าคณะ          
บ้านโสกศิลป์ ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยนางเตือนใจ สิงห์นนท์ได้นํารูปแบบและบทแสดงมาจากคณะของนาย
สมภาร ราชอาจลักษณะทางดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า พบว่า มีการใช้เคร่ืองดนตรีไทยผสมเครื่อง
ดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน เพลงที่ใช้ประกอบด้วยเพลงโหมโรง เพลงออกระบํา เพลงนางนาค เพลงสร้อยตัด เพลงเชิด 
และเพลงลําแคน มีลักษณะเป็นเพลงท่อนเดียว สามารถบรรเลงซ้ําท่อนได้หลายคร้ัง รูปแบบทํานองเพลงมี 2 
แบบ คือ ทํานองช้า อัตราจังหวะสองชั้น ได้แก่ เพลงออกระบํา เพลงนางนาค และเพลงสร้อยสนตัด และเพลง
เรว็ อัตราจังหวะชั้นเดียว ได้แก่ เพลงลําแคน และเพลงเชิด การแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลปมี์บทบาท
หน้าท่ีด้านความบันเทิง ด้านความสามัคคี และด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านโสก อําเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ABSTRACT 
This research is for the purpose of the study of the Tap Tao. The Ban Sok Arts Faculty studies 
the composition of music for the show L'Tap Tao. The Ban Sok art study the role of the insect 
on the Tap Tao Ban Sok. There will be an anthropology study of music that would regulate 
qualitative research using collective field data as well. The research will also be base on 
interviews and observations. The study includes data from documents. The results of the 
study were compiled with descriptive analysis.The research found that L'Tap Tao Ban Sok Arts 
Council was established in 2547, and has taken the form and role of the board. The show 
features music from L'Tap Tao in Thailand and was found to have used different mix of 
instruments. The Northeastern folk music instruments used includes: music dance, music Nak, 
necklace music, and songs were cut Eplgechid Canyon that looked like a single piece of music. 
The piece can be played multiple times. There are two forms of melody: a melody that has 
slow stroke rate, there is also second floor dance music, as well as songs and music from 
NakSrgaisn cut. And melody with rate of strokes that include Days Inn and Song Lam 
Eplgechid. 
 

Keywords : Mangtabtao / Baansok / Soksil / Okrabum 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ดนตรี เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกของ

มนุษย์ ท้ังยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
ท้องถ่ินได้อีกด้วย นอกจากน้ีดนตรียังช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งสามารถนําไปประกอบ
การละเล่น หรือการแสดงต่างๆ เพ่ือสร้างความบันเทิงได้ 
 การแสดงแมงตับเต่า เป็นการแสดงที่ใช้ดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงเพ่ือเพ่ิมความบันเทิงใจ เป็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านท่ีเก่าแก่ มีลักษณะเฉพาะนับว่าเป็นเอกลักษณ์สําคัญของชาวตําบลบ้านโสก           
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย การแสดงแมงตับเต่าน้ียังสะท้อนให้
เห็นถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของคนในสังคม 

การแสดงแมงตับเต่า ดําเนินเรื่องโดยการเจรจาสลับลํา (ร้อง) มีลักษณะการขับร้องคลายคลึงกับหมอ
ลํา  คือ มีการขับร้อง โดยใช้ภาษาพ้ืนเมือง มีทํานองการขับร้องคล้ายกับทํานองหมอลํา มีรูปแบบการแสดงท่ี
คล้ายคลึงกับลเิกหรือหมอลําหมู่ คือ ตัวพระนุ่งโจงกระเบน ตัวนางนุ่งซ่ิน แต่งกายด้วยเครื่องประดับระยิบระยับ 
ส่วนตัวละครอื่นๆ แต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาท และเนื้อเรื่องของแต่ละเรื่องท่ีใช้ทําการแสดงน้ัน เป็น
วรรณกรรมที่แต่งโดยกวีพ้ืนบ้าน สืบทอดแบบมุขปาฐะ มีเน้ือหาสองแง่สองง่ามสอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง ทําให้
เกิดความสนุกสนาน เป็นท่ีชื่นชอบของผู้ชม เรื่องราวที่แสดงแฝงด้วย ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่างๆ เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตและสังคมได้เป็นอย่างดี   

การแสดงแมงตับเต่าในอดีตใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน แสดงตามบทบาทที่ตนเองได้รับ ต่อมาการละเล่น
แมงตับเต่าได้พัฒนาการแสดงโดยใช้ชายจริงหญิงแท้แสดงในการแสดง และใช้วงดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะ คือ   
ใช้เครื่องดนตรีไทยผสมกับเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน บรรเลงประกอบการแสดง เช่น ระนาดเอก ซอ พิณ แคน  
เป็นต้น 

ในปัจจุบันอิทธิพลวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในพื้นท่ีอําเภอหล่มสัก ทําให้
การแสดงแมงตับเต่าเริ่มถูกลดความนิยมลง ทําให้ในอําเภอหล่มสักเหลือคณะแมงตับเต่าท่ีมีความสมบูรณ์พร้อม
ท้ังด้านดนตรีและการแสดงเพียงคณะเดียวคือ “คณะบ้านโสกศิลป”์ โดยมีนางเตือนใจ สิงห์นนท์ เป็นหัวหน้า
คณะ และมีผู้แสดงและนักดนตรีเป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ยังไม่มีเยาวชนเข้ามาสืบทอดการแสดง
อันทรงคุณค่านี้ไว้ 

จากปัจจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า      
คณะบ้านโสกศิลป์ ตําบลบ้านโสก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีความสําคัญในการแสดงแมงตับเต่าท่ี
เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีมีคุณค่า สะท้อนวิถีชีวิตและสังคมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี  ในด้านของวงดนตรี
และเพลง  ท่ีใช้ประกอบการแสดงแมงตับเต่านั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญย่ิงท่ีทําให้การแสดงแมงตับเต่า  
มีความสนุกสนาน มีความน่าสนใจ และได้อรรถรสในการรับชม โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของ
การแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ องค์ประกอบของดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงแมงตับเต่า และบทบาท
หน้าท่ีของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวบ้านตําบลบ้านโสก เพ่ือบันทึกไว้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย และเป็น
ข้อมูลท่ีใช้เป็นแนวทางในการวิจัยด้านมานุษยวิทยาการดนตรี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน            
อันทรงคุณค่าไวส้ืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
3. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง ดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า ในคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้

กระบวนการทางด้านมานุษยวิทยาการดนตรี ในการศึกษาค้นคว้าเก็บรวมรวมข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในการแสดง 
แมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ ตําบลบ้านโสก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นําข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ด้านดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศลิป์ สรุป 
และอภิปรายผล มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

แหล่งข้อมูลภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลภาคสนามจากนักดนตรีและนักแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ ตําบลบ้านโสก  

อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย    

  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
  3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
  4. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
  5. เครื่องบันทึกเสียง 
  6. กล้องบันทึกภาพนิ่ง 
  7. กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
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ABSTRACT 
This research is for the purpose of the study of the Tap Tao. The Ban Sok Arts Faculty studies 
the composition of music for the show L'Tap Tao. The Ban Sok art study the role of the insect 
on the Tap Tao Ban Sok. There will be an anthropology study of music that would regulate 
qualitative research using collective field data as well. The research will also be base on 
interviews and observations. The study includes data from documents. The results of the 
study were compiled with descriptive analysis.The research found that L'Tap Tao Ban Sok Arts 
Council was established in 2547, and has taken the form and role of the board. The show 
features music from L'Tap Tao in Thailand and was found to have used different mix of 
instruments. The Northeastern folk music instruments used includes: music dance, music Nak, 
necklace music, and songs were cut Eplgechid Canyon that looked like a single piece of music. 
The piece can be played multiple times. There are two forms of melody: a melody that has 
slow stroke rate, there is also second floor dance music, as well as songs and music from 
NakSrgaisn cut. And melody with rate of strokes that include Days Inn and Song Lam 
Eplgechid. 
 

Keywords : Mangtabtao / Baansok / Soksil / Okrabum 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ดนตรี เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกของ

มนุษย์ ท้ังยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
ท้องถ่ินได้อีกด้วย นอกจากน้ีดนตรียังช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งสามารถนําไปประกอบ
การละเล่น หรือการแสดงต่างๆ เพ่ือสร้างความบันเทิงได้ 
 การแสดงแมงตับเต่า เป็นการแสดงที่ใช้ดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงเพ่ือเพ่ิมความบันเทิงใจ เป็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านท่ีเก่าแก่ มีลักษณะเฉพาะนับว่าเป็นเอกลักษณ์สําคัญของชาวตําบลบ้านโสก           
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย การแสดงแมงตับเต่านี้ยังสะท้อนให้
เห็นถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของคนในสังคม 

การแสดงแมงตับเต่า ดําเนินเร่ืองโดยการเจรจาสลับลํา (ร้อง) มีลักษณะการขับร้องคลายคลึงกับหมอ
ลํา  คือ มีการขับร้อง โดยใช้ภาษาพ้ืนเมือง มีทํานองการขับร้องคล้ายกับทํานองหมอลํา มีรูปแบบการแสดงท่ี
คล้ายคลึงกับลิเกหรือหมอลําหมู่ คือ ตัวพระนุ่งโจงกระเบน ตัวนางนุ่งซ่ิน แต่งกายด้วยเครื่องประดับระยิบระยับ 
ส่วนตัวละครอื่นๆ แต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาท และเนื้อเรื่องของแต่ละเรื่องท่ีใช้ทําการแสดงน้ัน เป็น
วรรณกรรมที่แต่งโดยกวีพ้ืนบ้าน สืบทอดแบบมุขปาฐะ มีเน้ือหาสองแง่สองง่ามสอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง ทําให้
เกิดความสนุกสนาน เป็นท่ีชื่นชอบของผู้ชม เรื่องราวที่แสดงแฝงด้วย ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่างๆ เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตและสังคมได้เป็นอย่างดี   

การแสดงแมงตับเต่าในอดีตใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน แสดงตามบทบาทที่ตนเองได้รับ ต่อมาการละเล่น
แมงตับเต่าได้พัฒนาการแสดงโดยใช้ชายจริงหญิงแท้แสดงในการแสดง และใช้วงดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะ คือ   
ใช้เครื่องดนตรีไทยผสมกับเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน บรรเลงประกอบการแสดง เช่น ระนาดเอก ซอ พิณ แคน  
เป็นต้น 

ในปัจจุบันอิทธิพลวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในพ้ืนท่ีอําเภอหล่มสัก ทําให้
การแสดงแมงตับเต่าเริ่มถูกลดความนิยมลง ทําให้ในอําเภอหล่มสักเหลือคณะแมงตับเต่าท่ีมีความสมบูรณ์พร้อม
ท้ังด้านดนตรีและการแสดงเพียงคณะเดียวคือ “คณะบ้านโสกศิลป”์ โดยมีนางเตือนใจ สิงห์นนท์ เป็นหัวหน้า
คณะ และมีผู้แสดงและนักดนตรีเป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ยังไม่มีเยาวชนเข้ามาสืบทอดการแสดง
อันทรงคุณค่านี้ไว้ 

จากปัจจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า      
คณะบ้านโสกศิลป์ ตําบลบ้านโสก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีความสําคัญในการแสดงแมงตับเต่าท่ี
เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีมีคุณค่า สะท้อนวิถีชีวิตและสังคมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี  ในด้านของวงดนตรี
และเพลง  ท่ีใช้ประกอบการแสดงแมงตับเต่านั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญย่ิงท่ีทําให้การแสดงแมงตับเต่า  
มีความสนุกสนาน มีความน่าสนใจ และได้อรรถรสในการรับชม โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของ
การแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ องค์ประกอบของดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงแมงตับเต่า และบทบาท
หน้าท่ีของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวบ้านตําบลบ้านโสก เพ่ือบันทึกไว้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย และเป็น
ข้อมูลท่ีใช้เป็นแนวทางในการวิจัยด้านมานุษยวิทยาการดนตรี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน            
อันทรงคุณค่าไว้สืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
3. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง ดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า ในคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้

กระบวนการทางด้านมานุษยวิทยาการดนตรี ในการศึกษาค้นคว้าเก็บรวมรวมข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในการแสดง 
แมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ ตําบลบ้านโสก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นําข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ด้านดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศลิป์ สรุป 
และอภิปรายผล มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

แหล่งข้อมูลภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลภาคสนามจากนักดนตรีและนักแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ ตําบลบ้านโสก  

อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย    

  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
  3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
  4. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
  5. เครื่องบันทึกเสียง 
  6. กล้องบันทึกภาพนิ่ง 
  7. กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
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 การเก็บรวมรวมข้อมูล    
  1. สืบค้นข้อมูลที่ปรากฏจากเอกสาร ผลงาน และสิ่งพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงแมงตับเต่าจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาข้อมูลการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ โดยการสังเกตและสัมภาษณ์ 
และนําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร ในด้านของวงดนตรี เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงแมงตับเต่า  
คณะบ้านโสกศิลป์ ถ่ายทอดทํานองเพลงในรูปแบบโน้ตไทย เพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปตามวัตถุประสงค์
ในประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นท่ี 1 ประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์  
  ประเด็นท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป ์
  ประเด็นท่ี 3 บทบาทหน้าท่ีของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินเรียบเรียงข้อมูลตามลําดับก่อนหลัง  จดัแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล  จากนั้นผู้วิจัยนําข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วไปทําการวิเคราะห์ตามหลักการแนวความคิดและ
ทฤษฎีด้านมานุษยวิทยาการดนตรี  ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในการวิจัยครั้งนี้   ตามประเด็นในการวิเคราะห์
ข้อมูลในหัวข้อต่อไปน้ี 
   3.1 ประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการแพร่กระจาย
ทฤษฎีการแพร่กระจาย (Diffusion Theory) ของคาลโครน (Kaarlekrohn) นักคติชนวิทยาชาวฟินแลนด์ และ
สติธทอมป์สัน (Stith Thompson) ท่ีกล่าวไว้ในหนังสือขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน ของจารุวรรณ    
ธรรมวัตร มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการแสดง และการสืบทอดการแสดง 
   3.2 ลักษณะทางดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ โดยใช้แนวคิด
และทฤษฎีด้านดนตรีวิทยา ของประทีป นักปี่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นลักษณะทางดนตรี วงดนตรี    
บทเพลง ทํานองเพลง และจังหวะของเพลง ท่ีใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
เพ่ือค้นหาลักษณะเฉพาะของดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
   3.3 บทบาทหน้าที่ของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีหน้าท่ี
นิยม ของมาลินอฟสกี้ (Malinowski) นักมานุษยวิทยาทฤษฎีหน้าท่ีนิยมท่ีกล่าวไว้ในหนังสือมนุษย์กับวัฒนธรรม 
ของ ยศ สันตสมบัติ (2556, หน้า 37-38) ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เของการ
แสดงแมงตับเต่ากับชาวตําบลบา้นโสก 
 สรุปและอภิปรายผล 
 นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศลิป์ มาเรียบเรียงในเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ พร้อมทั้งอภิปรายผล โดยนํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
อภิปรายผลและสนับสนุนข้อมูลให้มีคุณค่าและได้ข้อเท็จจริงมากย่ิงข้ึน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคน้คว้าเก็บรวบรวมข้อมูลดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป์ ตําบล
บ้านโสก  อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้วิจัยได้จัดเรียงข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
 
  

 1. ประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
   การแสดงแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป์นั้นก่อต้ังขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูการแสดงที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวตําบลบ้านโสกให้คงอยู่ โดยมีนางเตือนใจ  สิงห์นนท์ เป็นผู้รวบรวมคนและจัดต้ังคณะนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 
และใช้เวลาว่างหลังจากทํางานบ้าน ทําธุระส่วนตัว และเลี้ยงหลาน คือช่วงเย็นในการรวมตัวกันฝึกซ้อมการแสดง 
   การแสดงแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป์ ได้รับการสืบทอดด้านบทแสดงจากนายสมภาร ราชอาจ 
และในช่วงแรกของการตั้งคณะนัน้ได้นางปราด ธงชัย ซ่ึงเคยเป็นผู้แสดงในคณะของนายคําดี พันอะ มาช่วย
ฝึกซ้อมการแสดง จนเป็นท่ีนิยมและมีการว่าจ้างไปแสดงในงานต่างๆ มากมาย ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้แสดง 
เร่ืองท่ีนิยมแสดงคือ เร่ืองจําปาสี่ต้น  เม่ือการแสดงแมงตับคณะบา้นโสกศิลป์เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทําให้
นายคมคาย หม่ืนสาย อาจารย์วิทยาลัยฝึกหัดครูได้มาติดต่อให้นางเตือนใจ สิงห์นนท์ และคณะ ไปแสดงท่ี
วิทยาลัยครู เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ต่อมานายพิสิษฐ์  สร้อยมี ตัวละครเอกในคณะ  ได้ลาออกจาก
คณะและไปต้ังคณะแมงตับเต่าข้ึนมาใหม่ โดยใช้ซ่ือว่า “คณะสิษฐ์บันเทิงศิลป์” ทําให้ในปัจจุบันตําบลบ้านโสกมี
การแสดงแมงตับเต่าจํานวน 2 คณะ คือ คณะบ้านโสกศิลป์และคณะคณะสิษฐ์บันเทิงศิลป์ 
   การแต่งกายของการแสดงแมงตับเต่านั้นไม่ได้ระบุไว้อย่างตายตัว เปิดโอกาสให้ผู้แสดงได้คิด และ
สร้างสรรค์ชุดท่ีจะใช้ในการแสดงได้โดยอิสระ มีเพียงข้อกําหนดเล็กน้อยคือ จะต้องแต่งกายให้ตรงตามเนื้อเร่ือง
และบทบาทที่ตนเองได้รับ ส่วนนักดนตรีก็ตามแต่สะดวก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าลายดอก ในอดีตการแสดง     
แมงตับเต่าไม่ได้มีการแต่งกายด้วยเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าหรูหรา มีเพียงชุดทํางาน หรือเสื้อผ้าท่ีสวมใส่กัน
โดยท่ัวไป ผู้ชายมีการโพกผ้าขาวม้า  ผู้หญงิก็จะสวมผ้าถุงพ้ืนเมือง เป็นต้น แต่ในปัจจุบันการการแสดงมีมากมาย
หลายชนิดให้ผู้คนเลือกชม ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมากข้ึน นักแสดงคณะบ้านโสกศิลป์จึงได้คดิและ
ประดิษฐ์เครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงของตน บ้างก็หาซ้ือตามท้องตลาด บ้างก็หาซ้ือวัสดุอุปกรณ์มา
ประดษิฐ์เอง 
   ก่อนทําการแสดงแมงตับเต่าจะกระทําการไหว้ครูดนตรีและการแสดงแมงตับเต่าก่อน ซ่ึงเครื่อง
ไหว้ครู หรือเคร่ืองคายที่ใช้ในการไหว้ครูมีดังนี้  
   1. ขันธ์ 5ประกอบด้วย ดอกไม้อะไรก็ได้ 5 คู่ (โดยปกติทางคณะจะใช้ดอกแก้ว ซ่ึงหาได้
ง่ายในบ้าน) และเทียนไข 5 คู่ หมายถึง การนอบน้อมบูชาครู 
   2. เครื่องแต่งหน้า ได้แก่ หวี กระจก ขี้ผึ้งสีปาก น้ํามันทาผม แป้งหอม สิ่งเหล่านี้เม่ือ
นําไปใช้ในการไหว้ครูแล้ว เชื่อว่าเม่ือนํามาใช้ต่อจะทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักแสดง เม่ือจะพูด จะกล่าว 
จะแสดงสิ่งใดก็จะไม่เกิดความผิดพลาด และเป็นท่ีชื่นชอบของผู้ชม 
   3. ไข่ต้มสุก 1 ใบ เม่ือเสร็จจากการไหว้ครูแล้วจะแบ่งให้กันกินเท่าๆ กัน เพ่ือความเป็น   
สิริมงคลของนักแสดงและนักดนตรี หมายถึง การมีน้ําใจให้กัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน  
   4. ด้ายขาว 1 ใจ หมายถึง จิตใจท่ีมีความขาวสะอาดเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันนั้นเอง 
   5. ผ้าขาว 1 ผืน หมายถึง ความบริสุทธิ์ เคร่ืองไหว้ครท้ัูงหมดจะนํามาวางไว้ที่ผ้าขาวเพื่อ
แสดงถึงใจท่ีบริสุทธิ์ในการบูชาครู 
   6. ธูป 3 ดอก หมายถึง การบูชาพระรัตนตรัย 
   7. เงิน 12 บาท หมายถึง เงินบูชาครู 
   8. แป้งน้ําหอม 1 ขวด เชื่อว่าหากไหว้ครูด้วยเคร่ืองหอมนี้จะทําให้เป็นท่ีชื่นชอบของผู้ชม 
   9. เหล้า 1 ขวด การบูชาครูด้ายเหล้านั้นเป็นความเชื่อว่าเป็นสิ่งท่ีครูชื่นชอบจึงได้จดัถวาย 
เพ่ือให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่น  
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 การเก็บรวมรวมข้อมูล    
  1. สืบค้นข้อมูลท่ีปรากฏจากเอกสาร ผลงาน และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงแมงตับเต่าจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาข้อมูลการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ โดยการสังเกตและสัมภาษณ์ 
และนําข้อมูลท่ีได้มาเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร ในด้านของวงดนตรี เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงแมงตับเต่า  
คณะบ้านโสกศิลป์ ถ่ายทอดทํานองเพลงในรูปแบบโน้ตไทย เพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปตามวัตถุประสงค์
ในประเด็น ดังน้ี 
  ประเด็นท่ี 1 ประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์  
  ประเด็นท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป ์
  ประเด็นท่ี 3 บทบาทหน้าท่ีของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินเรียบเรียงข้อมูลตามลําดับก่อนหลัง  จดัแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล  จากนั้นผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีสมบูรณ์แล้วไปทําการวิเคราะห์ตามหลักการแนวความคิดและ
ทฤษฎีด้านมานุษยวิทยาการดนตรี  ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในการวิจัยครั้งนี้   ตามประเด็นในการวิเคราะห์
ข้อมูลในหัวข้อต่อไปน้ี 
   3.1 ประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการแพร่กระจาย
ทฤษฎีการแพร่กระจาย (Diffusion Theory) ของคาลโครน (Kaarlekrohn) นักคติชนวิทยาชาวฟินแลนด์ และ
สติธทอมป์สัน (Stith Thompson) ท่ีกล่าวไว้ในหนังสือขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน ของจารวุรรณ    
ธรรมวัตร มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการแสดง และการสืบทอดการแสดง 
   3.2 ลักษณะทางดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ โดยใช้แนวคิด
และทฤษฎีด้านดนตรีวิทยา ของประทีป นักปี่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นลักษณะทางดนตรี วงดนตรี    
บทเพลง ทํานองเพลง และจังหวะของเพลง ท่ีใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
เพ่ือค้นหาลักษณะเฉพาะของดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
   3.3 บทบาทหน้าท่ีของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีหน้าท่ี
นิยม ของมาลินอฟสกี้ (Malinowski) นักมานุษยวิทยาทฤษฎีหน้าท่ีนิยมท่ีกล่าวไว้ในหนังสือมนุษย์กับวัฒนธรรม 
ของ ยศ สันตสมบัติ (2556, หน้า 37-38) ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เของการ
แสดงแมงตับเต่ากับชาวตําบลบา้นโสก 
 สรุปและอภิปรายผล 
 นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศลิป์ มาเรียบเรียงในเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ พร้อมทั้งอภิปรายผล โดยนํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
อภิปรายผลและสนับสนุนข้อมูลให้มีคุณค่าและได้ข้อเท็จจริงมากย่ิงขึ้น  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคน้คว้าเก็บรวบรวมข้อมูลดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป์ ตําบล
บ้านโสก  อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้วิจัยได้จัดเรียงข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 
 
  

 1. ประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
   การแสดงแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป์นั้นก่อต้ังขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูการแสดงที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวตําบลบ้านโสกให้คงอยู่ โดยมีนางเตือนใจ  สิงห์นนท์ เป็นผู้รวบรวมคนและจัดต้ังคณะนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 
และใช้เวลาว่างหลังจากทํางานบ้าน ทําธุระส่วนตัว และเลี้ยงหลาน คือช่วงเย็นในการรวมตัวกันฝึกซ้อมการแสดง 
   การแสดงแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป์ ได้รับการสืบทอดด้านบทแสดงจากนายสมภาร ราชอาจ 
และในช่วงแรกของการตั้งคณะนัน้ได้นางปราด ธงชัย ซ่ึงเคยเป็นผู้แสดงในคณะของนายคําดี พันอะ มาช่วย
ฝึกซ้อมการแสดง จนเป็นท่ีนิยมและมีการว่าจ้างไปแสดงในงานต่างๆ มากมาย ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้แสดง 
เรื่องท่ีนิยมแสดงคือ เรื่องจําปาสี่ต้น  เม่ือการแสดงแมงตับคณะบา้นโสกศิลป์เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทําให้
นายคมคาย หม่ืนสาย อาจารย์วิทยาลัยฝึกหัดครูได้มาติดต่อให้นางเตือนใจ สิงห์นนท์ และคณะ ไปแสดงท่ี
วิทยาลัยครู เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ต่อมานายพิสิษฐ์  สร้อยมี ตัวละครเอกในคณะ  ได้ลาออกจาก
คณะและไปต้ังคณะแมงตับเต่าข้ึนมาใหม่ โดยใช้ซ่ือว่า “คณะสิษฐ์บันเทิงศิลป์” ทําให้ในปัจจุบันตําบลบ้านโสกมี
การแสดงแมงตับเต่าจํานวน 2 คณะ คือ คณะบ้านโสกศิลป์และคณะคณะสิษฐ์บันเทิงศิลป์ 
   การแต่งกายของการแสดงแมงตับเต่านั้นไม่ได้ระบุไว้อย่างตายตัว เปิดโอกาสให้ผู้แสดงได้คิด และ
สร้างสรรค์ชุดท่ีจะใช้ในการแสดงได้โดยอิสระ มีเพียงข้อกําหนดเล็กน้อยคือ จะต้องแต่งกายให้ตรงตามเนื้อเร่ือง
และบทบาทที่ตนเองได้รับ ส่วนนักดนตรีก็ตามแต่สะดวก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าลายดอก ในอดีตการแสดง     
แมงตับเต่าไม่ได้มีการแต่งกายด้วยเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าหรูหรา มีเพียงชุดทํางาน หรือเสื้อผ้าท่ีสวมใส่กัน
โดยท่ัวไป ผู้ชายมีการโพกผ้าขาวม้า  ผู้หญิงก็จะสวมผ้าถุงพ้ืนเมือง เป็นต้น แต่ในปัจจุบันการการแสดงมีมากมาย
หลายชนิดให้ผู้คนเลือกชม ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมากข้ึน นักแสดงคณะบ้านโสกศิลป์จึงได้คดิและ
ประดิษฐ์เครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงของตน บ้างก็หาซ้ือตามท้องตลาด บ้างก็หาซ้ือวัสดุอุปกรณ์มา
ประดษิฐ์เอง 
   ก่อนทําการแสดงแมงตับเต่าจะกระทําการไหว้ครูดนตรีและการแสดงแมงตับเต่าก่อน ซ่ึงเครื่อง
ไหว้ครู หรือเคร่ืองคายที่ใช้ในการไหว้ครูมีดังนี้  
   1. ขันธ์ 5ประกอบด้วย ดอกไม้อะไรก็ได้ 5 คู่ (โดยปกติทางคณะจะใช้ดอกแก้ว ซ่ึงหาได้
ง่ายในบ้าน) และเทียนไข 5 คู่ หมายถึง การนอบน้อมบูชาครู 
   2. เครื่องแต่งหน้า ได้แก่ หวี กระจก ขี้ผึ้งสีปาก น้ํามันทาผม แป้งหอม สิ่งเหล่าน้ีเม่ือ
นําไปใช้ในการไหว้ครูแล้ว เชื่อว่าเม่ือนํามาใช้ต่อจะทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักแสดง เม่ือจะพูด จะกล่าว 
จะแสดงสิ่งใดก็จะไม่เกิดความผิดพลาด และเป็นท่ีชื่นชอบของผู้ชม 
   3. ไข่ต้มสุก 1 ใบ เม่ือเสร็จจากการไหว้ครูแล้วจะแบ่งให้กันกินเท่าๆ กัน เพ่ือความเป็น   
สิริมงคลของนักแสดงและนักดนตรี หมายถึง การมีน้ําใจให้กัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน  
   4. ด้ายขาว 1 ใจ หมายถึง จิตใจท่ีมีความขาวสะอาดเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันนั้นเอง 
   5. ผ้าขาว 1 ผืน หมายถึง ความบริสุทธิ์ เครื่องไหว้ครท้ัูงหมดจะนํามาวางไว้ที่ผ้าขาวเพื่อ
แสดงถึงใจท่ีบริสุทธิ์ในการบูชาครู 
   6. ธูป 3 ดอก หมายถึง การบูชาพระรัตนตรัย 
   7. เงิน 12 บาท หมายถึง เงินบูชาครู 
   8. แป้งน้ําหอม 1 ขวด เชื่อว่าหากไหว้ครูด้วยเคร่ืองหอมนี้จะทําให้เป็นท่ีชื่นชอบของผู้ชม 
   9. เหล้า 1 ขวด การบูชาครูด้ายเหล้าน้ันเป็นความเชื่อว่าเป็นสิ่งท่ีครูชื่นชอบจึงได้จดัถวาย 
เพ่ือให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่น  
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   10. ถาดหรือจานหรือพาน 1 ใบ และแก้ว 1 ใบนํามาจัดใส่เครื่องไหว้ครูให้เป็นระเบียบ 
และเหมาะสม 
   การแสดงแมงตับเต่าใช้ท่ารําวงมาตรฐาน ในการแสดงเป็นหลัก แต่จะการแสดงออกระบําท่ีมีท่ารํา
แตกต่างออกไป ซ่ึงการออกระบํานั้นเป็นการแสดงต่อจากการเล่าเรื่องย่อ เม่ือจบการออกระบําแล้วจึงดําเนิน
เรื่องจนจบ ซ่ึงผู้แสดงออกระบํานั้นจะเป็นผู้ท่ีแสดงในเรื่องเช่นกัน แต่มาออกระบําก่อนท่ีจะไปเปลี่ยนเครื่องแต่ง
กายแสดงตามบท การแสดงออกระบํามีท่ารําท่ีไม่ซับซ้อนยุ่งยาก อาศัยความพร้อมเพรียงเป็นหลัก ส่วนสถานท่ี
แสดงและโรงแสดงในอดีตผู้ว่าจ้างจะต้องเตรียมเต้นท์ หรือสถานที่ท่ีเหมาะสมไว้ให้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการกาง
เต้นท์และยกพ้ืนสูงขึ้นมาเพียงเล็กน้อย ขึงป้ายคณะไว้ด้านบนส่วนด้านหลังเป็นการขึงฉากในแต่ละฉาก เซ่ง ฉาก
ในท้องพระโรง และฉากกลางป่า เป็นต้น ฉากในปัจจุบันแล้วแต่ผู้วา่จ้างจะจัดเตรียมสถานท่ีให้ โดยจะนําฉาก
หลังมาขึงไว้ด้านหลังเพื่อให้ทราบว่าเป็นการแสดงอะไรจากคณะอะไร 
 2. องคป์ระกอบของดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
  การแสดงแมงตับเต่า ใช้วงดนตรีแมงตับเต่าในการบรรเลงประกอบการแสดง ซ่ึงวงดนตรี       
แมงตับเต่านี้ใชเ้ครื่องดนตรีไทยผสมกับเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน ประกอบด้วย ระนาดเอก ซอด้วง ซออู้ พิณ 
แคน กลองบั้ง  ฉิ่ง และฉาบเล็ก 
  เพลงที่พบในบรรเลงการแสดงแมงตับเต่า มี 6 เพลง คือ เพลงโหมโรง เพลงออกระบํา         
เพลงนางนาค เพลงสร้อยสนตัด เพลงเชิด และเพลงลําแคน  
    1. เพลงโหมโรง เม่ือทําการไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักดนตรีจะทําการบรรเลงเพลงโหมโรง
เป็นเพลงแรกก่อนที่หัวหน้าคณะจะออกมากล่าวเรื่องย่อและเร่ิมทําการแสดงเริ่มการแสดง เป็นการเชิญชวนให้  
ผู้ท่ีอยู่บริเวณน้ันได้ทราบว่ากําลังจะมีการแสดงแมงตับเต่า  โดยเพลงโหมโรงของคณะบ้านโสกศิลปน์ั้นเป็นการ
นําเอาเพลงที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงแมงตับเต่ามาบรรเลงต่อเนื่องกัน โดยไม่ได้เรียงว่าจะต้องใช้
เพลงใดก่อนหลัง แล้วแต่ระนาดจะเป็นผู้ขึ้นเพลง แต่จะบรรเลงให้ต่อเน่ืองกันโดยการจบแล้วขึ้นเพลงใหม่โดย
ทันที นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวง โดยเพลงท่ีใช้บรรเลงได้แก่เพลงนางนาค เพลงสร้อยสนตัด และเพลง
ออกระบํา  
    2. เพลงออกระบํา จะใช้บรรเลงประกอบการแสดงออกระบําซึ่งเป็นการแสดงชุดแรกก่อนท่ีจะ
เริ่มดําเนินเรื่องราว มีอัตราจังหวะสองชั้น  ใช้บันไดเสียง ด ร ม x ซ ล มีช่วงเสียงของทํานองเพลง ใช้ช่วงเสียง
อยู่ระหว่าง ลาตํ่า(ลฺ) ถึง เรสูง(รํ) มีการเคล่ือนท่ีของทํานองทํานองไม่เร็วมาก มีการกระชับทํานองใช้ทํานองซํ้าใน
วรรคที่ 4 และ 5 มีการเคล่ือนท่ีขึ้น-ลงคล้ายฟันปลา มีการกระโดดเสียง และจบด้วยเสียง โด ซ่ึงเป็นโน้ตตัวแรก
ของบันไดเสียง ด ร ม x ซ ล มีการเกริ่นทํานอง เพ่ือเชื่อมไปในส่วนของทํานองเพลง การกระชับทํานองเพลง 
และยืดทํานองเพื่อทอดจบเพลง มีลักษณะเป็นเพลงท่อนเดียว โดยมีการบรรเลงทํานองเดิมซํ้าไปได้หลายรอบ 
แต่ละรอบสามารถพลิกเพลงโน้ตได้บ้างเล็กน้อยตามแต่ฝีมือผู้บรรเลง แต่ยังคงยึดทํานองหลักและจังหวะตามเดิม 
 3. เพลงนางนาค เป็นเพลงท่ีใช้ประกอบการแสดง ใช้บรรเลงเวลาตัวละคร ซ่ึงเป็นตัวนาง รํา
ออกมาจากหลังเวทีเพ่ือจะทําการแสดงแต่ละฉาก ใช้บรรเลงรับเม่ือตัวละครขับร้องเสร็จ เม่ือบรรเลงจบเพลง
ระนาดจะกรอที่เสียงโด เพ่ือให้เสียงกับผู้แสดงในการขับร้องต่อไปเพลงนางนาคมีอัตราจังหวะสองชั้น ใช้บันได
เสียง ด ร ม x ซ ล มีช่วงเสียงอยู่ระหว่าง ซอลตํ่า(ซฺ) ถึง มีสูง(มํ) มีลักษณะการเคล่ือนท่ีทํานองในช่วงต้นเพลงมี
การเคล่ือนท่ีแบบขึ้น-ลงคล้ายฟันปลา มีการกระโดดเสียง และใช้การจบด้วยเสียงเร ซ่ึงเป็นโน้ตตัวสองของบันได
เสียง ด ร ม x ซล  มีลักษณะ เป็นเพลงท่อนเดียว โดยมีการบรรเลงทํานองเดิมซํ้าไปได้หลายรอบ แต่ละรอบ

สามารถพลิกเพลงโน้ตได้บ้างเล็กน้อยตามแต่ฝีมือผู้บรรเลง แต่ยังคงยึดทํานองและจังหวะตามเดิม มีการเกริ่น
ทํานองในช่วงแรกเพื่อเชื่อมไปในส่วนของทํานองเพลง มีการกระชับทํานองเพลงแล้วทอดจบ 
 4. เพลงสร้อยสนตัด เป็นเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงเช่นเดียวกับเพลงนางนาค แต่ใช้บรรเลงกับ
ตัวละครตัวพระ รําออกมาจากหลังเวทีเพ่ือจะทําการแสดงแต่ละฉาก ใช้บรรเลงรับเม่ือตัวละครขับร้องเสร็จ เม่ือ
บรรเลงจบเพลงระนาดจะกรอที่เสียงโดเพื่อให้เสียงผู้แสดงเพื่อจะทําการขับร้องต่อไป นักดนตรีจะสังเกตว่าถ้าผู้
แสดงร้องว่า “แท่แน่ว” และแสดงว่าต้องรับเพลงสร้อยสนตัดมีอัตราจังหวะสองชั้น ใช้บันไดเสียง ด ร ม x ซ ล 
เพลงสร้อยสนตัดใช้ช่วงเสียงอยู่ระหว่าง ซอลตํ่า(ซฺ) ถึง มีสูง(มํ)  ขึ้นเพลงด้วยลูกเท่าซอล จากนั้นมีการดําเนิน
ทํานอง เคลื่อนท่ีของเสียงขึ้น-ลง คล้ายฟันปลา และตอนท้ายเพลงจะเคลื่อนท่ีเสียงเรียขึ้นแล้วตํ่าลงมาจบด้วย
เสียงโด ซ่ึงเป็นโน้ตตัวแรกของบันไดเสียง ด ร ม x ซ ล มีลักษณะเป็นเพลงท่อนเดียว โดยมีการบรรเลงทํานอง
เดิมซํ้าไปได้หลายรอบ แต่ละรอบสามารถพลิกเพลงโน้ตได้บ้างเล็กน้อยตามแต่ฝีมือผู้บรรเลง แต่ยังคงยึดทํานอง
และจังหวะตามเดิม มีการเกร่ินทํานองในช่วงแรกเพื่อเชื่อมไปในส่วนของทํานองเพลง แล้วการกระชับทํานอง
สลับการยืดและยืดทํานองเพื่อทอดจบเพลง 
 5. เพลงเชิด ใช้จังหวะฉิ่งพิเศษ ตีเฉพาะเสียงฉิ่ง ในอัตราจังหวะชั้นเดียว ส่วนกลองใช้การตียืนเสียง
ต่อๆ กันในอัตราจังหวะชั้นเดียวจนจบเพลง ใช้สําหรับตัวละครเดินทางไกลด้วยการวิ่ง หรือขี่ม้า และใช้ตอนตัว
ละครต่อสู้กัน ใช้การตีฉิ่งพิเศษ (เสียงฉิ่งอย่างเดียว) ชั้นเดียว กลองตียืนจังหวะชั้นเดียว ใช้บันไดเสียง             
ด ร ม x ซ ล ใช้ช่วงเสียงอยู่ระหว่าง ซอลตํ่า(ซฺ) ถึง เรสูง(รํ) มีทํานองกระชับ ขึ้นต้นเพลงด้วยลูกเท่าซอล จากนั้น
มีการดําเนินทํานอง เคลื่อนท่ีของเสียงขึ้น-ลง คล้ายฟันปลา และตอนท้ายเพลงจบด้วยเสียง ซ  ซ่ึงเป็นโน้ตตัวท่ี
ห้าของบันไดเสียง ด ร ม x ซ ล และเป็นโน้ตเสียงเดียวกับโน้ตตัวแรกเพลง มีลักษณะเป็นเพลงท่อนเดียว โดยมี
การบรรเลงทํานองเดิมซํ้าไปได้หลายรอบ แต่ละรอบสามารถพลิกเพลงโน้ตได้บ้างเล็กน้อยตามแต่ฝีมือผู้บรรเลง 
แต่ยังคงยึดทํานองและจังหวะตามเดิม ทํานองเพลงมีลักษณะกระชับทํานอง โดยการบรรจุตัวโน้ตลงห้องเพลง
เต็มห้องเกือบทุกห้องยกเว้นห้องท่ี 1 ของเพลง ในวรรคท่ี 1 ของเพลงเป็นการเกริ่นทํานองโดยใช้ลูกเท่าเสียง ซ  
เพ่ือเชื่อมไปในส่วนของทํานองเพลง  
 6. เพลงลําแคนจะเป็นการด้นสด โดยผู้ท่ีเป่าแคนจะต้องใช้ไหวพริบในการด้นกลอนตามคําร้องของ
ผู้แสดง โดยผู้แสดงจะร้องเป็นทํานองหมอลําเพื่อขอบคุณผู้ชม จะใช้ในช่วงสุดท้ายของการแสดง มีจังหวะ
สนุกสนาน นักแสดงทุกคนออกมารําด้านหน้า และกล่าวคําขอบคุณและอําลาผู้ชม  
     การบรรเลงดนตรีของนักดนตรีแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป์นั้น  พบว่า ก่อนทําการแสดง
จะต้องมีการโหมโรงก่อน แล้วตามด้วยเพลงออกระบํา จากนั้นจึงใช้เพลงตามบทแสดง ถ้าผู้แสดงร้องทอดว่า   
“...แท่แน่ว” แล้วมีตัวละครตัวนางจะรําออกมาแสดง จะใช้เพลงนางนาค หากเป็นตัวละครพระ จะใช้เพลงสร้อย
สนตัด จากนั้นระนาดเอกจะกรอเสียง ด เพ่ือให้เสียงกับตัวละคร ตัวละครจะขึ้นเนื้อร้องด้วยคะว่า “บัดนี่...
(บัดนี้),แต่นั่น...(ตั้งแต่นั้น), ม้ือน่ี...(วันนี้) แต่หากเป็นฉากเดินทางไกลด้วยพาหนะ เช่น ม้า หรือการสู้รบกันจะใช้
เพลงเชิด และใช้เพลงลําแคนโดยการด้นสดตามกลอนของนักแสดง 
     การบรรเลงเพลงแต่ละเพลงจะบรรเลงไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ค่อยมีการแปรทํานองไปจากเดิม
มากนัก เพลงออกระบํา เพลงนางนาค เพลงสร้อยสนตัด และเพลงเชิดนั้น มีการใช้บันไดเสียงเดียวกัน คือ       
ด ร ม x ซ ล มีการใช้อัตราจังหวะ 2 แบบ ได้แก่ แบบช้า คือ อัตราจังหวะสองชั้น พบในเพลงออกระบํา เพลง
นางนาค และเพลงสร้อยสนตัดซ่ึงท้ังสามเพลงนี้มีอัตราจังหวะเหมือนกันจึงถูกนํามาบรรเลงต่อกันเพ่ือใช้ในการ
บรรเลงเป็นเพลงโหมโรงก่อนเริ่มทําการแสดง และแบบเร็ว คืออัตราจังหวะชั้นเดียว พบในเพลงเชิด ใช้การตีฉิ่ง
แบบพิเศษ และตีกลองยืนเสียงเดียว 
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   10. ถาดหรือจานหรือพาน 1 ใบ และแก้ว 1 ใบนํามาจัดใส่เครื่องไหว้ครูให้เป็นระเบียบ 
และเหมาะสม 
   การแสดงแมงตับเต่าใช้ท่ารําวงมาตรฐาน ในการแสดงเป็นหลัก แต่จะการแสดงออกระบําท่ีมีท่ารํา
แตกต่างออกไป ซ่ึงการออกระบํานั้นเป็นการแสดงต่อจากการเล่าเรื่องย่อ เม่ือจบการออกระบําแล้วจึงดําเนิน
เรื่องจนจบ ซ่ึงผู้แสดงออกระบําน้ันจะเป็นผู้ท่ีแสดงในเรื่องเช่นกัน แต่มาออกระบําก่อนท่ีจะไปเปลี่ยนเครื่องแต่ง
กายแสดงตามบท การแสดงออกระบํามีท่ารําท่ีไม่ซับซ้อนยุ่งยาก อาศัยความพร้อมเพรียงเป็นหลัก ส่วนสถานท่ี
แสดงและโรงแสดงในอดีตผู้ว่าจ้างจะต้องเตรียมเต้นท์ หรือสถานที่ท่ีเหมาะสมไว้ให้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการกาง
เต้นท์และยกพ้ืนสูงข้ึนมาเพียงเล็กน้อย ขึงป้ายคณะไว้ด้านบนส่วนด้านหลังเป็นการขึงฉากในแต่ละฉาก เซ่ง ฉาก
ในท้องพระโรง และฉากกลางป่า เป็นต้น ฉากในปัจจุบันแล้วแต่ผู้วา่จ้างจะจัดเตรียมสถานที่ให้ โดยจะนําฉาก
หลังมาขึงไว้ด้านหลังเพื่อให้ทราบว่าเป็นการแสดงอะไรจากคณะอะไร 
 2. องคป์ระกอบของดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
  การแสดงแมงตับเต่า ใช้วงดนตรีแมงตับเต่าในการบรรเลงประกอบการแสดง ซ่ึงวงดนตรี       
แมงตับเต่าน้ีใช้เครื่องดนตรีไทยผสมกับเคร่ืองดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประกอบด้วย ระนาดเอก ซอด้วง ซออู้ พิณ 
แคน กลองบั้ง  ฉิ่ง และฉาบเล็ก 
  เพลงที่พบในบรรเลงการแสดงแมงตับเต่า มี 6 เพลง คือ เพลงโหมโรง เพลงออกระบํา         
เพลงนางนาค เพลงสร้อยสนตัด เพลงเชิด และเพลงลําแคน  
    1. เพลงโหมโรง เม่ือทําการไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักดนตรีจะทําการบรรเลงเพลงโหมโรง
เป็นเพลงแรกก่อนที่หัวหน้าคณะจะออกมากล่าวเรื่องย่อและเร่ิมทําการแสดงเริ่มการแสดง เป็นการเชิญชวนให้  
ผู้ท่ีอยู่บริเวณน้ันได้ทราบว่ากําลังจะมีการแสดงแมงตับเต่า  โดยเพลงโหมโรงของคณะบ้านโสกศิลปน์ั้นเป็นการ
นําเอาเพลงที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงแมงตับเต่ามาบรรเลงต่อเนื่องกัน โดยไม่ได้เรียงว่าจะต้องใช้
เพลงใดก่อนหลัง แล้วแต่ระนาดจะเป็นผู้ขึ้นเพลง แต่จะบรรเลงให้ต่อเน่ืองกันโดยการจบแล้วขึ้นเพลงใหม่โดย
ทันที นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวง โดยเพลงท่ีใช้บรรเลงได้แก่เพลงนางนาค เพลงสร้อยสนตัด และเพลง
ออกระบํา  
    2. เพลงออกระบํา จะใช้บรรเลงประกอบการแสดงออกระบําซึ่งเป็นการแสดงชุดแรกก่อนท่ีจะ
เริ่มดําเนินเร่ืองราว มีอัตราจังหวะสองชั้น  ใช้บันไดเสียง ด ร ม x ซ ล มีช่วงเสียงของทํานองเพลง ใช้ช่วงเสียง
อยู่ระหว่าง ลาตํ่า(ลฺ) ถึง เรสูง(รํ) มีการเคล่ือนท่ีของทํานองทํานองไม่เร็วมาก มีการกระชับทํานองใช้ทํานองซํ้าใน
วรรคที่ 4 และ 5 มีการเคล่ือนท่ีขึ้น-ลงคล้ายฟันปลา มีการกระโดดเสียง และจบด้วยเสียง โด ซ่ึงเป็นโน้ตตัวแรก
ของบันไดเสียง ด ร ม x ซ ล มีการเกริ่นทํานอง เพ่ือเชื่อมไปในส่วนของทํานองเพลง การกระชับทํานองเพลง 
และยืดทํานองเพื่อทอดจบเพลง มีลักษณะเป็นเพลงท่อนเดียว โดยมีการบรรเลงทํานองเดิมซํ้าไปได้หลายรอบ 
แต่ละรอบสามารถพลิกเพลงโน้ตได้บ้างเล็กน้อยตามแต่ฝีมือผู้บรรเลง แต่ยังคงยึดทํานองหลักและจังหวะตามเดิม 
 3. เพลงนางนาค เป็นเพลงท่ีใช้ประกอบการแสดง ใช้บรรเลงเวลาตัวละคร ซ่ึงเป็นตัวนาง รํา
ออกมาจากหลังเวทีเพ่ือจะทําการแสดงแต่ละฉาก ใช้บรรเลงรับเม่ือตัวละครขับร้องเสร็จ เม่ือบรรเลงจบเพลง
ระนาดจะกรอที่เสียงโด เพ่ือให้เสียงกับผู้แสดงในการขับร้องต่อไปเพลงนางนาคมีอัตราจังหวะสองชั้น ใช้บันได
เสียง ด ร ม x ซ ล มีช่วงเสียงอยู่ระหว่าง ซอลตํ่า(ซฺ) ถึง มีสูง(มํ) มีลักษณะการเคล่ือนท่ีทํานองในช่วงต้นเพลงมี
การเคล่ือนท่ีแบบขึ้น-ลงคล้ายฟันปลา มีการกระโดดเสียง และใช้การจบด้วยเสียงเร ซ่ึงเป็นโน้ตตัวสองของบันได
เสียง ด ร ม x ซล  มีลักษณะ เป็นเพลงท่อนเดียว โดยมีการบรรเลงทํานองเดิมซํ้าไปได้หลายรอบ แต่ละรอบ

สามารถพลิกเพลงโน้ตได้บ้างเล็กน้อยตามแต่ฝีมือผู้บรรเลง แต่ยังคงยึดทํานองและจังหวะตามเดิม มีการเกริ่น
ทํานองในช่วงแรกเพื่อเชื่อมไปในส่วนของทํานองเพลง มีการกระชับทํานองเพลงแล้วทอดจบ 
 4. เพลงสร้อยสนตัด เป็นเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงเช่นเดียวกับเพลงนางนาค แต่ใช้บรรเลงกับ
ตัวละครตัวพระ รําออกมาจากหลังเวทีเพ่ือจะทําการแสดงแต่ละฉาก ใช้บรรเลงรับเม่ือตัวละครขับร้องเสร็จ เม่ือ
บรรเลงจบเพลงระนาดจะกรอที่เสียงโดเพื่อให้เสียงผู้แสดงเพื่อจะทําการขับร้องต่อไป นักดนตรีจะสังเกตว่าถ้าผู้
แสดงร้องว่า “แท่แน่ว” และแสดงว่าต้องรับเพลงสร้อยสนตัดมีอัตราจังหวะสองชั้น ใช้บันไดเสียง ด ร ม x ซ ล 
เพลงสร้อยสนตัดใช้ช่วงเสียงอยู่ระหว่าง ซอลตํ่า(ซฺ) ถึง มีสูง(มํ)  ขึ้นเพลงด้วยลูกเท่าซอล จากนั้นมีการดําเนิน
ทํานอง เคลื่อนท่ีของเสียงขึ้น-ลง คล้ายฟันปลา และตอนท้ายเพลงจะเคลื่อนท่ีเสียงเรียขึ้นแล้วตํ่าลงมาจบด้วย
เสียงโด ซ่ึงเป็นโน้ตตัวแรกของบันไดเสียง ด ร ม x ซ ล มีลักษณะเป็นเพลงท่อนเดียว โดยมีการบรรเลงทํานอง
เดิมซํ้าไปได้หลายรอบ แต่ละรอบสามารถพลิกเพลงโน้ตได้บ้างเล็กน้อยตามแต่ฝีมือผู้บรรเลง แต่ยังคงยึดทํานอง
และจังหวะตามเดิม มีการเกริ่นทํานองในช่วงแรกเพื่อเชื่อมไปในส่วนของทํานองเพลง แล้วการกระชับทํานอง
สลับการยืดและยืดทํานองเพื่อทอดจบเพลง 
 5. เพลงเชิด ใช้จังหวะฉิ่งพิเศษ ตีเฉพาะเสียงฉิ่ง ในอัตราจังหวะชั้นเดียว ส่วนกลองใช้การตียืนเสียง
ต่อๆ กันในอัตราจังหวะชั้นเดียวจนจบเพลง ใช้สําหรับตัวละครเดินทางไกลด้วยการวิ่ง หรือขี่ม้า และใช้ตอนตัว
ละครต่อสู้กัน ใช้การตีฉิ่งพิเศษ (เสียงฉิ่งอย่างเดียว) ชั้นเดียว กลองตียืนจังหวะชั้นเดียว ใช้บันไดเสียง             
ด ร ม x ซ ล ใช้ช่วงเสียงอยู่ระหว่าง ซอลตํ่า(ซฺ) ถึง เรสูง(รํ) มีทํานองกระชับ ขึ้นต้นเพลงด้วยลูกเท่าซอล จากนั้น
มีการดําเนินทํานอง เคลื่อนท่ีของเสียงขึ้น-ลง คล้ายฟันปลา และตอนท้ายเพลงจบด้วยเสียง ซ  ซ่ึงเป็นโน้ตตัวท่ี
ห้าของบันไดเสียง ด ร ม x ซ ล และเป็นโน้ตเสียงเดียวกับโน้ตตัวแรกเพลง มีลักษณะเป็นเพลงท่อนเดียว โดยมี
การบรรเลงทํานองเดิมซํ้าไปได้หลายรอบ แต่ละรอบสามารถพลิกเพลงโน้ตได้บ้างเล็กน้อยตามแต่ฝีมือผู้บรรเลง 
แต่ยังคงยึดทํานองและจังหวะตามเดิม ทํานองเพลงมีลักษณะกระชับทํานอง โดยการบรรจุตัวโน้ตลงห้องเพลง
เต็มห้องเกือบทุกห้องยกเว้นห้องท่ี 1 ของเพลง ในวรรคท่ี 1 ของเพลงเป็นการเกริ่นทํานองโดยใช้ลูกเท่าเสียง ซ  
เพ่ือเชื่อมไปในส่วนของทํานองเพลง  
 6. เพลงลําแคนจะเป็นการด้นสด โดยผู้ท่ีเป่าแคนจะต้องใช้ไหวพริบในการด้นกลอนตามคําร้องของ
ผู้แสดง โดยผู้แสดงจะร้องเป็นทํานองหมอลําเพื่อขอบคุณผู้ชม จะใช้ในช่วงสุดท้ายของการแสดง มีจังหวะ
สนุกสนาน นักแสดงทุกคนออกมารําด้านหน้า และกล่าวคําขอบคุณและอําลาผู้ชม  
     การบรรเลงดนตรีของนักดนตรีแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป์นั้น  พบว่า ก่อนทําการแสดง
จะต้องมีการโหมโรงก่อน แล้วตามด้วยเพลงออกระบํา จากนั้นจึงใช้เพลงตามบทแสดง ถ้าผู้แสดงร้องทอดว่า   
“...แท่แน่ว” แล้วมีตัวละครตัวนางจะรําออกมาแสดง จะใช้เพลงนางนาค หากเป็นตัวละครพระ จะใช้เพลงสร้อย
สนตัด จากนั้นระนาดเอกจะกรอเสียง ด เพ่ือให้เสียงกับตัวละคร ตัวละครจะขึ้นเน้ือร้องด้วยคะว่า “บัดน่ี...
(บัดนี้),แต่นั่น...(ตั้งแต่นั้น), ม้ือน่ี...(วันนี้) แต่หากเป็นฉากเดินทางไกลด้วยพาหนะ เช่น ม้า หรือการสู้รบกันจะใช้
เพลงเชิด และใช้เพลงลําแคนโดยการด้นสดตามกลอนของนักแสดง 
     การบรรเลงเพลงแต่ละเพลงจะบรรเลงไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ค่อยมีการแปรทํานองไปจากเดิม
มากนัก เพลงออกระบํา เพลงนางนาค เพลงสร้อยสนตัด และเพลงเชิดน้ัน มีการใช้บันไดเสียงเดียวกัน คือ       
ด ร ม x ซ ล มีการใช้อัตราจังหวะ 2 แบบ ได้แก่ แบบช้า คือ อัตราจังหวะสองชั้น พบในเพลงออกระบํา เพลง
นางนาค และเพลงสร้อยสนตัดซ่ึงท้ังสามเพลงนี้มีอัตราจังหวะเหมือนกันจึงถูกนํามาบรรเลงต่อกันเพ่ือใช้ในการ
บรรเลงเป็นเพลงโหมโรงก่อนเริ่มทําการแสดง และแบบเร็ว คืออัตราจังหวะชั้นเดียว พบในเพลงเชิด ใช้การตีฉิ่ง
แบบพิเศษ และตีกลองยืนเสียงเดียว 
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 3. บทบาทหน้าที่ของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก  
     จากการศึกษาบทบาทหน้าท่ีการแสดงแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป์นั้น พบว่าการแสดง        

แมงตับเต่ามีบทบาทหน้าท่ีต่อชาวตําบลบ้านโสกในด้านต่างๆ ดังน้ี 
  1. ด้านความบันเทิง ช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจให้กับคนในชุมชน  

2. ด้านความสามัคคี ช่วยสร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านในการทํางานต่างๆ ร่วมกัน  
3. ด้านวัฒนธรรม  การร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของตนให้ดํารงอยู่สืบไป   
4. ด้านอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการจัดการแสดง 
5. ด้านการเผยแพร่ชื่อเสียงของตําบล ช่วงสร้างชือ่เสียงให้กับตําบลบ้านโสก เพราะการ 

แสดงแมงตับเต่านั้นเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของชาวตําบลบ้านโสก 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
  เม่ือนําสภาพพื้นท่ีของอําเภอหล่มสัก มาวิเคราะห์แล้วจะพบว่าชาวอําเภอหล่มสักบางส่วนนั้นมีเชื้อ

สายมาจากเวียงจันทร์ เม่ืออพยพเข้าอยู่รวมกันแล้วทําให้ภาษาและวัฒนธรรมได้กลืนกัน  ดังน้ันวิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวอําเภอหล่มสักจะมีความคล้ายคลึงกับชาวเวียงจันทร์ท้ังด้านการปลูกสร้างบา้นเรือน 
วัฒนธรรม ประเพณี นิทานพื้นบ้าน และการแสดง ดังน้ันการแสดงแมงตับเต่าน่าจะได้รับการสืบทอดมาจากเวียง
จันทร์เช่นกัน  ต่อมามีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของชาวอีสานเข้ามายังอําเภอหล่มสัก โดยเฉพาะหมอลํา 
ซ่ึงมีลักษณะการแสดงท่ีมีความคล้ายคลึงกับการแสดงแมงตับเต่าแต่มีรูปแบบการแสดงท่ีเร้าใจกว่า จึงทําให้ผู้คน
หันไปสนใจหมอลํามากข้ึนลดความนิยมการแสดงแมงตับเต่าลง จึงได้เกิดการฟื้นฟูเอกลักษณ์ของตนเองข้ึน ของ
เตือนใจ สิงห์นนท์ (2547) ได้ก่อต้ังขึ้นการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ โดยรับรูปแบบการแสดง และ  
บทละครมาจากคณะของนายสมภาร ราชอาจ ซ่ึงบทแสดงท่ีใช้กันนั้นเป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เรื่องจําปาสี่ต้น 
นับเป็นการอนุรักษ์นิทานและวรรณกรรมพื้นบ้าน ท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีการถ่ายทอดในสังคมด้วยการเล่าที่แตกต่าง
กันออกไป ซ่ึงคณะแมงตับเต่าได้เล่าเรื่องราวผ่านรูปแบบของการแสดงท่ีลักษณะการร้องสลับกับการเจรจาโดย
ใช้ภาษาท้องถ่ิน (ภาษาหล่ม) เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจง่าย ตรงกับทฤษฎีการแพร่กระจายของคาล โครน และ         
สติธ ทอมป์สัน  

  การจัดการแสดงแมงตับเต่า คณะบา้นโสกศิลป์ มีการจัดลําดับการแสดงดังนี ้
    1. ไหว้ครู ก่อนทําการแสดงจะต้องกระทําการไหว้ครูเสียก่อน โดยหัวหน้าคณะจะเป็นผู้นํากล่าว

ไหว้ครู โดยไม่มีบทไหว้ครู หัวหน้าคณะจะคิดคํากล่าวเพื่อขอพรจากครู เม่ือไหว้ครูเสร็จนักแสดง และนักดนตรี
จะนําเคร่ืองไหว้ครูมาประพรมตามร่างกาย และดื่มเหล้าเพ่ือความเป็นสิริมงคล และให้การแสดงเป็นไปอย่าง
ราบรื่น มีความประทับใจแก่ผู้ชมและเครื่องไหว้ครูการแสดงแมงตับเต่าน้ันมีเครื่องไหว้ครูคล้ายคลึงกับการไหว้ครู
ของหมอลําดังเช่นราตรี ศรีวิไลได้กล่าวไว้ 

    2. การโหมโรง หลังจากเสร็จสิ้นการกระทําการไหว้ครูแล้ว นักดนตรีจะโหมโรงเพ่ือเตรียมความ
พร้อม และเชิญชวนให้คนมาชมการแสดง  

    3. การเกริ่นนําเรื่องย่อท่ีจะทําการแสดง ขั้นตอนนี้หัวหน้าคณะจะออกมากล่าวเร่ืองย่อให้ผู้ชมได้
ทราบว่าเรื่องราวที่จะแสดงนี้เป็นอย่างมีความสนใจอย่างไร เพ่ือให้ผู้ชมได้คอยติดตาม 

    4. การออกระบํา เม่ือจบการเกริ่นนําเรื่องย่อแล้ว ดนตรีจะบรรเลงเพลงออกระบาํ ผู้แสดงก็จะ
ออกมาระบําตามจังหวะดนตรี 

    5. การดําเนินการแสดงตามท้องเร่ือง หลังจากที่ออกระบําแล้ว นักดนตรีและนักแสดงจะทําการ
แสดงตามท้องเรื่องในตอนนั้นๆ จนจบตอน 

    6. การขอบคุณผู้ชม และจบการแสดง เม่ือแสดงจนจบตอนนั้นๆ แล้ว นักแสดงทั้งหมดจะออกมา
ด้านหน้าเวทีแล้วทําการลําแคน โดยนักแสดงจะขับร้องเพลงเพื่อขอบคุณผู้ชม ส่วนนักดนตรีจะทําการด้นเพลง
ตามคําร้องของนักแสดง 

  ซ่ึงขั้นตอนการแสดงท่ี 1-4 และ 6 มีความคล้ายคลึงกับการแสดงของลิเก ท่ีมีการโหมโรง เล่าเรื่อง
ย่อ และออกแขก แล้วจงึทําการแสดงตามท้องเรื่องแล้วจบด้วยการท่ีนักแสดงทุกคนออกมาด้านหน้าเวทีเป็นการ
จบการแสดงหรือลาโรง การแสดงแมงตับเต่ามีความความคล้ายคลึงกับการแสดงหมอลําในส่วนของการขับร้อง
เป็นทํานองโดยใช้ภาษาท้องถ่ินองตนเอง ดังเช่น ฐปนรรฆ์ ตันสกุล ขุนเดช เดชภิมล และรุจพร วิรานันท์ ได้กล่าว
ไว้   
 2. องค์ประกอบของดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
     เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงแมงตับเต่ามีลักษณะเป็นการประสมวงระหว่างเครื่อง
ดนตรีไทย กับเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน โดยแยกออกเป็นเคร่ืองดนตรีไทย ได้แก่ ระนาดเอก ซอด้วง ซออู้ ฉิ่ง 
และฉาบเล็ก เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านได้แก่ กลองบั้ง พิณ และแคน ซ่ึงในส่วนของดนตรีไทยนั้นมีความสําคัญในช่วง
ของการบรรเลงเพลงโหมโรง เพลงออกระบํา เพลงเชิด และเพลงสร้อยสนตัด ส่วนเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านนั้น มี
ความสําคัญอย่างย่ิงในการด้นทํานองเพลงามนักแสดงเพื่อลาโรง หรือจบการแสดง 

     เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงแมงตับเต่าได้แก่ 1) เพลงโหมโรง 2) เพลงออกระบํา         
3) เพลงนางนาค 4) เพลงสร้อยสนตัด 5) เพลงเชิด และ 6) เพลงลําแคน 

     เม่ือพิจารณาแล้วสังเกตได้ว่ามีการใช้เพลงโหมโรงแล้วตามด้วยการออกระบําซ่ึงมีความคล้ายคลงึ
กับลิเกที่มีการโหมโรงแล้วออกแขก จากนั้นจึงใช้เพลงตามบทแสดง โดยการแสดงแมงตับเต่านั้นถ้าผู้แสดงร้อง
ทอดว่า “...แท่แน่ว” แล้วมีตัวละครตัวนางจะรําออกมาแสดง จะใช้เพลงนางนาค หากเป็นตัวละครพระ จะใช้
เพลงสร้อยสนตัด จากนั้นระนาดเอกจะกรอเสียง ด เพ่ือให้เสียงกับตัวละคร ตัวละครจะขึ้นเนื้อร้องด้วยคะว่า 
“บัดนี่...(บัดนี้), แต่นั่น...(แต่นั้น), ม้ือนี่... (วันนี้) แต่หากเป็นฉากเดินทางไกลด้วยพาหนะ เช่น ม้า หรือการสู้รบ
กันจะใช้เพลงเชิด และใช้เพลงลําแคนโดยการด้นสดตามกลอนของนักแสดง 

     เม่ือทําการวิเคราะห์ลักษณะทางดนตรี พบว่า การบรรเลงเพลงประกอบการแสดงแมงตับเต่านั้น
จะดําเนินการบรรเลงไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ค่อยมีการแปรทํานองไปจากเดิมมากนกั ส่วนเพลงที่ใช้ในการ
บรรเลงทั้งหมดอยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน คือ ด ร ม x ซ ล ซ่ึงตรงกับการวิจัยเรื่องดนตรีตับเต่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ของอํานาจ บุญอนันท์ มีการใช้อัตราจังหวะ 2 แบบ ได้แก่ แบบช้า คือ อัตราจังหวะสองชั้น พบในเพลงออก
ระบํา เพลงนางนาค และเพลงสร้อยสนตัดซึ่งท้ังสามเพลงนี้มีอัตราจังหวะเหมือนกันจึงถูกนํามาบรรเลงต่อกัน 
เพ่ือใช้ในการบรรเลงเป็นเพลงโหมโรงก่อนเริ่มทําการแสดง และแบบเร็ว คืออัตราจังหวะชั้นเดียว พบในเพลงเชิด
และเพลงลําแคน เพลงเชิดนั้นใช้การตีฉิ่งแบบพิเศษ และตีกลองยืนเสียงเดียว  ซ่ึงการแบ่งจังหวังแบบช้าและเร็ว 
ส่วนเพลงลําแคน นับเป็นเพลงลา โดยใช้แคน บรรเลงด้นเพลงตามการขับร้องของผู้แสดงเพื่อขอบคุณและลา
ผู้ชม 
 3. บทบาทหน้าท่ีของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก 
  จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ตามทฤษฎีของ      
มาลินอฟสกี้ พบข้อมูลดังนี้ 
  1. ช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจให้กับคนในชุมชน ส่วนด้านร่างกาย  
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 3. บทบาทหน้าท่ีของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก  
     จากการศึกษาบทบาทหน้าท่ีการแสดงแมงตับเต่าคณะบ้านโสกศิลป์นั้น พบว่าการแสดง        

แมงตับเต่ามีบทบาทหน้าท่ีต่อชาวตําบลบ้านโสกในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านความบันเทิง ช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจให้กับคนในชุมชน  

2. ด้านความสามัคคี ช่วยสร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านในการทํางานต่างๆ ร่วมกัน  
3. ด้านวัฒนธรรม  การร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของตนให้ดํารงอยู่สืบไป   
4. ด้านอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการจัดการแสดง 
5. ด้านการเผยแพร่ชื่อเสียงของตําบล ช่วงสร้างชือ่เสียงให้กับตําบลบ้านโสก เพราะการ 

แสดงแมงตับเต่าน้ันเป็นเอกลักษณ์ท่ีสําคัญของชาวตําบลบ้านโสก 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
  เม่ือนําสภาพพื้นท่ีของอําเภอหล่มสัก มาวิเคราะห์แล้วจะพบว่าชาวอําเภอหล่มสักบางส่วนนั้นมีเชื้อ

สายมาจากเวียงจันทร์ เม่ืออพยพเข้าอยู่รวมกันแล้วทําให้ภาษาและวัฒนธรรมได้กลืนกัน  ดังน้ันวิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวอําเภอหล่มสักจะมีความคล้ายคลึงกับชาวเวียงจันทร์ท้ังด้านการปลูกสร้างบา้นเรือน 
วัฒนธรรม ประเพณี นิทานพื้นบ้าน และการแสดง ดังน้ันการแสดงแมงตับเต่าน่าจะได้รับการสืบทอดมาจากเวียง
จันทร์เช่นกัน  ต่อมามีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของชาวอีสานเข้ามายังอําเภอหล่มสัก โดยเฉพาะหมอลํา 
ซ่ึงมีลักษณะการแสดงท่ีมีความคล้ายคลึงกับการแสดงแมงตับเต่าแต่มีรูปแบบการแสดงท่ีเร้าใจกว่า จึงทําให้ผู้คน
หันไปสนใจหมอลํามากข้ึนลดความนิยมการแสดงแมงตับเต่าลง จึงได้เกิดการฟื้นฟูเอกลักษณ์ของตนเองข้ึน ของ
เตือนใจ สิงห์นนท์ (2547) ได้ก่อต้ังข้ึนการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ โดยรับรูปแบบการแสดง และ  
บทละครมาจากคณะของนายสมภาร ราชอาจ ซ่ึงบทแสดงท่ีใช้กันนั้นเป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เรื่องจําปาสี่ต้น 
นับเป็นการอนุรักษ์นิทานและวรรณกรรมพื้นบ้าน ท่ีเป็นภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดในสังคมด้วยการเล่าที่แตกต่าง
กันออกไป ซ่ึงคณะแมงตับเต่าได้เล่าเรื่องราวผ่านรูปแบบของการแสดงท่ีลักษณะการร้องสลับกับการเจรจาโดย
ใช้ภาษาท้องถ่ิน (ภาษาหล่ม) เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจง่าย ตรงกับทฤษฎีการแพร่กระจายของคาล โครน และ         
สติธ ทอมป์สัน  

  การจัดการแสดงแมงตับเต่า คณะบา้นโสกศิลป์ มีการจัดลําดับการแสดงดังนี ้
    1. ไหว้ครู ก่อนทําการแสดงจะต้องกระทําการไหว้ครูเสียก่อน โดยหัวหน้าคณะจะเป็นผู้นํากล่าว

ไหว้ครู โดยไม่มีบทไหว้ครู หัวหน้าคณะจะคิดคํากล่าวเพื่อขอพรจากครู เม่ือไหว้ครูเสร็จนักแสดง และนักดนตรี
จะนําเคร่ืองไหว้ครูมาประพรมตามร่างกาย และดื่มเหล้าเพ่ือความเป็นสิริมงคล และให้การแสดงเป็นไปอย่าง
ราบรื่น มีความประทับใจแก่ผู้ชมและเคร่ืองไหว้ครูการแสดงแมงตับเต่านั้นมีเครื่องไหว้ครูคล้ายคลึงกับการไหว้ครู
ของหมอลําดังเช่นราตรี ศรีวิไลได้กล่าวไว้ 

    2. การโหมโรง หลังจากเสร็จสิ้นการกระทําการไหว้ครูแล้ว นักดนตรีจะโหมโรงเพ่ือเตรียมความ
พร้อม และเชิญชวนให้คนมาชมการแสดง  

    3. การเกริ่นนําเรื่องย่อท่ีจะทําการแสดง ขั้นตอนนี้หัวหน้าคณะจะออกมากล่าวเร่ืองย่อให้ผู้ชมได้
ทราบว่าเรื่องราวที่จะแสดงนี้เป็นอย่างมีความสนใจอย่างไร เพ่ือให้ผู้ชมได้คอยติดตาม 

    4. การออกระบํา เม่ือจบการเกริ่นนําเรื่องย่อแล้ว ดนตรีจะบรรเลงเพลงออกระบาํ ผู้แสดงก็จะ
ออกมาระบําตามจังหวะดนตรี 

    5. การดําเนินการแสดงตามท้องเรื่อง หลังจากที่ออกระบําแล้ว นักดนตรีและนักแสดงจะทําการ
แสดงตามท้องเรื่องในตอนนั้นๆ จนจบตอน 

    6. การขอบคุณผู้ชม และจบการแสดง เม่ือแสดงจนจบตอนนั้นๆ แล้ว นักแสดงทั้งหมดจะออกมา
ด้านหน้าเวทีแล้วทําการลําแคน โดยนักแสดงจะขับร้องเพลงเพื่อขอบคุณผู้ชม ส่วนนักดนตรีจะทําการด้นเพลง
ตามคําร้องของนักแสดง 

  ซ่ึงขั้นตอนการแสดงท่ี 1-4 และ 6 มีความคล้ายคลึงกับการแสดงของลิเก ท่ีมีการโหมโรง เล่าเรื่อง
ย่อ และออกแขก แล้วจงึทําการแสดงตามท้องเรื่องแล้วจบด้วยการท่ีนักแสดงทุกคนออกมาด้านหน้าเวทีเป็นการ
จบการแสดงหรือลาโรง การแสดงแมงตับเต่ามีความความคล้ายคลึงกับการแสดงหมอลําในส่วนของการขับร้อง
เป็นทํานองโดยใช้ภาษาท้องถ่ินองตนเอง ดังเช่น ฐปนรรฆ์ ตันสกุล ขุนเดช เดชภิมล และรุจพร วิรานันท์ ได้กล่าว
ไว้   
 2. องค์ประกอบของดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ 
     เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงแมงตับเต่ามีลักษณะเป็นการประสมวงระหว่างเครื่อง
ดนตรีไทย กับเคร่ืองดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยแยกออกเป็นเคร่ืองดนตรีไทย ได้แก่ ระนาดเอก ซอด้วง ซออู้ ฉิ่ง 
และฉาบเล็ก เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านได้แก่ กลองบั้ง พิณ และแคน ซ่ึงในส่วนของดนตรีไทยนั้นมีความสําคัญในช่วง
ของการบรรเลงเพลงโหมโรง เพลงออกระบํา เพลงเชิด และเพลงสร้อยสนตัด ส่วนเครื่องดนตรีพื้นบ้านนั้น มี
ความสําคัญอย่างย่ิงในการด้นทํานองเพลงามนักแสดงเพื่อลาโรง หรือจบการแสดง 

     เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงแมงตับเต่าได้แก่ 1) เพลงโหมโรง 2) เพลงออกระบํา         
3) เพลงนางนาค 4) เพลงสร้อยสนตัด 5) เพลงเชิด และ 6) เพลงลําแคน 

     เม่ือพิจารณาแล้วสังเกตได้ว่ามีการใช้เพลงโหมโรงแล้วตามด้วยการออกระบําซ่ึงมีความคล้ายคลงึ
กับลิเกที่มีการโหมโรงแล้วออกแขก จากนั้นจึงใช้เพลงตามบทแสดง โดยการแสดงแมงตับเต่าน้ันถ้าผู้แสดงร้อง
ทอดว่า “...แท่แน่ว” แล้วมีตัวละครตัวนางจะรําออกมาแสดง จะใช้เพลงนางนาค หากเป็นตัวละครพระ จะใช้
เพลงสร้อยสนตัด จากนั้นระนาดเอกจะกรอเสียง ด เพ่ือให้เสียงกับตัวละคร ตัวละครจะขึ้นเน้ือร้องด้วยคะว่า 
“บัดนี่...(บัดนี้), แต่นั่น...(แต่นั้น), ม้ือนี่... (วันนี้) แต่หากเป็นฉากเดินทางไกลด้วยพาหนะ เช่น ม้า หรือการสู้รบ
กันจะใช้เพลงเชิด และใช้เพลงลําแคนโดยการด้นสดตามกลอนของนักแสดง 

     เม่ือทําการวิเคราะห์ลักษณะทางดนตรี พบว่า การบรรเลงเพลงประกอบการแสดงแมงตับเต่าน้ัน
จะดําเนินการบรรเลงไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ค่อยมีการแปรทํานองไปจากเดิมมากนกั ส่วนเพลงที่ใช้ในการ
บรรเลงทั้งหมดอยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน คือ ด ร ม x ซ ล ซ่ึงตรงกับการวิจัยเรื่องดนตรีตับเต่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ของอํานาจ บุญอนันท์ มีการใช้อัตราจังหวะ 2 แบบ ได้แก่ แบบช้า คือ อัตราจังหวะสองชั้น พบในเพลงออก
ระบํา เพลงนางนาค และเพลงสร้อยสนตัดซ่ึงท้ังสามเพลงนี้มีอัตราจังหวะเหมือนกันจึงถูกนํามาบรรเลงต่อกัน 
เพ่ือใช้ในการบรรเลงเป็นเพลงโหมโรงก่อนเริ่มทําการแสดง และแบบเร็ว คืออัตราจังหวะชั้นเดียว พบในเพลงเชิด
และเพลงลําแคน เพลงเชิดนั้นใช้การตีฉิ่งแบบพิเศษ และตีกลองยืนเสียงเดียว  ซ่ึงการแบ่งจังหวังแบบช้าและเร็ว 
ส่วนเพลงลําแคน นับเป็นเพลงลา โดยใช้แคน บรรเลงด้นเพลงตามการขับร้องของผู้แสดงเพื่อขอบคุณและลา
ผู้ชม 
 3. บทบาทหน้าที่ของการแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก 
  จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ตามทฤษฎีของ      
มาลินอฟสกี้ พบข้อมูลดังนี้ 
  1. ช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจให้กับคนในชุมชน ส่วนด้านร่างกาย  
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2. สร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านในการทํางานต่างๆ ร่วมกัน  
3. การร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของตนให้ดํารงอยู่สืบไป   
4. ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการจัดการแสดง  
5. สร้างชื่อเสียงให้กับตําบลบ้านโสก เพราะการแสดงแมงตับเต่าน้ันเป็นเอกลักษณ์ท่ีสําคัญ 

ของชาวตําบลบ้านโสก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  
 จากการศึกษาวิจยัในครั้งนี้ ยังพบว่ามีการแสดงแมงตับเต่าท่ียังใช้แสดงอยู่ในอําเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ อีกหลายคณะ ซ่ึงแต่ละคณะก็จะมีรูปแบบลักษณะที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป น่าจะมีการ
ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการแสดงแมงตับเต่าให้ครบทุกคณะ 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่า ของชาวไทยใหญ่ รวมทั้ง 
ศึกษารูปแบบการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่า ของครูส่างคํา จางยอด และเพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของการฟ้อนนก
กิ่งกะหล่าในวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า การแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่าเป็นการแสดงท่ีมาจากการ
บอกเล่าสืบต่อกันมา การแสดงน้ีเป็นการเลียนแบบอากัปกิริยา ของสัตว์ในป่าหิมพานต์ คือ กินรี ท่ีออกมา    
ฟ้อนรํา เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ในวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาหลังจากพระองค์เสด็จไปจําพรรษาจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ โดยรูปการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่าของ ครูส่างคํา จางยอดท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาน้ัน เป็นการแสดง
ประกอบดนตรีจากกลองก้นยาว ฆ้องราว และฉาบ บรรเลงอัตราจังหวะท่ีมีความเร็วตายตัว สมํ่าเสมอ ท่าฟ้อน  
มีท้ังหมด จํานวน 10 ท่า จําแนกเป็นท่าหลัก จํานวน  8 ท่า ได้แก่ 1) ท่าแม่ปอดแหวน 2) ท่าไหวค้รู             
3) ท่าแม่แพด 4) ท่าแม่ฮอมมือ 5) ท่าแม่ยุ่งตา 6) ท่าแม่หมอกนอนเครือ 7) ท่าแม่สอดสอยข้าง และ              
8) ท่าแม่สอดสอยฟ้า ท่าเชื่อมจํานวน 1 ท่า คือ ท่าต้ังตัว และท่าจบ จํานวน 1 ท่า คือท่าจบ การแต่งกาย
ประกอบด้วยชุดแต่งกาย 2 ส่วน คือ ส่วนตัวนก และส่วนหัวนก นิยมแสดงในงานมงคลต่างๆ ของชาวไทยใหญ่  
โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องด้านศาสนา 
 

คําสําคัญ :  ฟ้อนนกกิ่งกะหล่า / แม่ปอดแหวน / แม่ฮอมมือ / แม่หมอกนอนเครือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
             **อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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