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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องร ามังคละในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมท่าร ามังคละที่
ปรากฏในปัจจุบัน และวิเคราะห์ทา่ร ามังคละ จ าแนกตามองค์ประกอบของการแสดงนาฏศลิป์ไทย โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ น าเสนอผลการวเิคราะห์แบบความเรยีงเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบัน
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวงดนตรมีังคละ 1 วง ใช้เฉพาะงานมงคลไมม่ีบทร้อง ได้แก่ วงดนตรีมังคละ
พื้นบ้านกองโค ต าบลคอรมุ อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพลงที่ใช้บรรเลง คือ เพลงไมห้นึ่ง ไม้สอง ไม้สาม ไมส้ี่ 
ไม้ห้า ไม้หก และเพลงไม้เจด็ แต่ทีน่ิยมคือเพลงไม้สี่ ไม้ห้า ไม้หกและเพลงไมเ้จ็ด เครื่องดนตรีประกอบด้วยกลอง
มังคละ กลองยืน กลองหลอน ปี่ชวา ฉิ่ง ฉาบยืน ฉาบหลอน กรับ และฆ้อง 3 ใบ พร้อมคานหามจ านวน 1 ชุด 
นักดนตรสีวมใสเ่สื้อคอกลมลายดอก นุ่งโจงกระเบนสีพื้นหรือกางเกงม่อฮ่อมหรือกางเกงสมัยนิยม ใช้ผ้าขาวม้า
คาดเอว ผูร้ าเป็นหญิงสวมเสื้อลายดอกแขนสั้นหรือเสื้อแขนกระบอก ใช้ผ้าแถบพาดเฉียงบ่าซ้าย นุ่งโจงกระเบน
ส าเรจ็รูปหรือนุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมเขา่ คาดเข็มขัดและสวมใสเ่ครื่องประดับตามความชื่นชอบของผู้แสดง ใช้ดอกไม้
สดหรือแห้งทัดไว้ท่ีหูด้านซ้าย และสวมถุงเท้าสีขาว ท่าร ามังคละที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของวิทยาลยันาฏศิลป
สุโขทัย จ านวน 13 ท่า อีก 3 ท่าปรับปรุงโดยนายถนัดกิจ ขวญัแก้ว และอีก 1 ท่าน ามาจากการแสดงซันตูจ  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 17 ท่า รูปแบบแถวในการแสดง 6 รูปแบบ และรปูแบบแถวส าหรับน าขบวนแห่ 1 รูปแบบ 
รวมทั้งสิ้น 7 รูปแบบ นักดนตรีและนางร าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม ไม่พบว่า      
มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
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ABSTRACT 
This study investigated and analyzed contemporary postures in Mangkla Dance, practiced in 
Pichai district, Uttaradit province. Components of the dance, this study falls into qualitative 
research and presents results in descriptive form. the study shows that there is currently only 
one Mangkla band, called Kong Ko local Mangkla Band,in the area of Pichai district, Uttaradit 
province, the music played in this band is called Pleng Mai, specified numerically from 1 to 7. 
Of the seven songs, Pleng Mai 4, 5, 6 and 7 are more popularly played. The musical 
instruments used in this band consist of a Mangkla drum; Yuen drum, a larger two-faced drum; 
Lorn drum, a smaller two-faced drum; Pi Chawa, Java clarinet; Ching, a pair of small cymbals; 
Chab Yuen, a pair of large-sized cymbals; ChapLorn, a pair of medium-sized cymbals; Krup, a 
pair of wooden castanets; and a set of 3 gongs Mangkla Dance iscomprised of 13 postures. 
Other 3 postures including clapping, were developed by Mr. Thanatkit Khwankaew, was 
adapted by Mr. Thanatkit  Khwankaew from Santuj dance. The choreography is composed of 7 
formations: 6 dance formations and 1 procession formation and female dancers in the other. 
The dancers are primarily elders in the administration area of KhorumSubdistrict Administrative 
Organization. With regard to props, there are no props used in the performance.  
 

Keywords : Mangkla Band / Mangkla Dance / Music / Folklore / Ban Kongko           
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การแสดงพ้ืนบ้านเป็นปรากฏการณ์ของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีแตกต่างตามบริบทของ
ท้องถิ่นด้วยปัจจัยทางกายภาพ รวมถึงคติความเช่ือ จารตีประเพณี อาชีพ สภาพความเป็นอยู่ ค่านิยมและระบบ
การเมืองการปกครอง  ซึ่งถูกหล่อหลอมจนกลายเป็นศลิปวัฒนธรรมด้วยห้วงแห่งกาลเวลาน าพาให้มีพฒันาการ
มาโดยล าดบั แฝงอยู่ในรูปของปรชัญาแนวคิดที่ถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ย่อมจะกลายสภาพตาม
กระแสธารการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม นับเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้สูญหายและเพื่อการอยู่ร่วมกันกับ
สังคมวัฒนธรรมใกล้เคยีงไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดก็ตาม หลีกพ้นจากลกัษณะที่เรยีกว่า “วัฒนธรรมล้า (culture 
lag) ซึ่ง Suntasombut, Y. (1994, p.13) อธิบายว่าหมายถึงสภาพที่ชักน าไปสู่ภาวะความแปลกแยกและ    
การล่มสลายของสังคมวัฒนธรรม 
  Vatsuruk, S. (2006, p.5) กล่าวว่า “การแสดงพ้ืนบ้านหรือการแสดงพ้ืนเมืองเป็นรูปแบบการแสดง
ดนตรีและนาฏศิลป์ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะท้องถิ่นมีสาระเรยีบง่าย ไมโ่ลดโผน เป็นการแสดงท่ีผูกพันกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้านในแต่ละชมุชน การน าเสนอรูปแบบการแสดงเพื่อวัตถุประสงคต์่างๆ ได้แก่ ความบันเทิง
ใจ เช่น เพลงปรบไก่ เพลงเทพทอง เป็นต้น ความเชื่อด้านพิธีกรรมทีป่รากฏในวิถีการด าเนินชีวิต ได้แก ่ระบ ากบ
ของคนท่ีพูดภาษาตระกลูไทในมณฑลกวางสีแสดงถึงความเชื่อเรื่องการเสีย่งทายฝน ฟ้อนผีมดผเีม็งของชุมชน
ไทยล้านนาเพื่อสืบชะตาเมืองและขจัดภัยจากอันตรายทีม่ีต่อชุมชนและบุคคล ฟ้อนผีฟ้าของชาวอีสานเพื่อรักษา
ผู้ป่วย เพลงเกีย่วข้าวไทยภาคกลางแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจหรือความสามัคคีของคนในชุมชนและเพื่อผ่อน
คลายความเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน ร าแม่ศรีการเชิญผีแม่ศรีซึ่งปัจจุบันไมม่ีการเล่นเนื่องจากไม่มผีู้ สืบทอด
คงเหลือแต่บทร้องไว้ศึกษาเท่านั้น มักนิยมเล่นในประเพณีสงกรานต ์เป็นต้น การแสดงพ้ืนบ้านนับว่าเป็น
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นาฏศิลป์แบบหนึ่ง  แต่เดิมในเอกสารโบราณเรยีกค าว่านาฏศิลปต์ามวิธีเรียกช่ือในสังคมยคุนั้นว่าการละเล่นหรือ
ร้องร าท าเพลง” 
  จากความดังกลา่ว  มีการแสดงพ้ืนบ้านอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแถบจังหวัด
พิษณุโลก สุโขทัยและอุตรดิตถ์ ทีม่ีทั้งความเหมือนและความแตกตา่งในกระบวนท่าร า ผสมผสานไปกับการ
บรรเลงดนตรีที่แสดงถึงอัตลักษณท์้องถิ่นด้านศิลปะการแสดงคือร ามังคละ ซึ่งมีพัฒนาการตามสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันน้ีที่เป็นยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการศึกษาที่
แทรกซึมอยู่ในทุกๆ ชุมชนไดเ้ข้าไปกระท ามีบทบาทต่อชุมชนและสงัคมแบบมีพลวัตค่อนข้างสูง และมักมีเพียง  
ผู้สูงวัยท่ียังพยายามรักษาไว้ ย่อมกระทบต่อการด ารงอยู่ของสรรพสิง่ในบริบทต่างๆ ทางสังคมรวมถึงการแสดง
พื้นบ้านด้วย ในท่ีนีห้มายถึงการแสดงพ้ืนบ้านมังคละในเขตจังหวัดอตุรดติถ์ ซึ่ง Wattana, P. (2011, p.219)   
ได้กลา่วแสดงความห่วงใยในการด ารงอยู่ของการฟ้อนปราสาทไหว อ าเภอทุ่งเสลีย่ม จังหวัดสุโขทัย ไว้ว่าด้วย
ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและขาดการสบืทอดรูปแบบการฟ้อนขณะที่วัยช่างฟ้อนในปัจจุบันท่ีมากขึ้นพร้อม
กับลมหายใจท่ีแผ่วเบาตามธรรมดาโลก แต่กด็ูเหมือนว่าจะช้ากว่าการเปลีย่นแปลงของค่านิยมท้องถิ่นที่นิยาม 
แต่เดิมก าลังถูกท้าทายด้วยพฤติกรรมการบรโิภคของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งก าลังจะยอมจ านนต่ออ านาจทาง
เทคโนโลยีที่ลื่นไหลแทรกซึมในทุกพื้นที่สังคมวัฒนธรรม บทบาทการฟ้อนแบบแผนดั้งเดิมจึงเลือนลางและเป็น
เรื่องเฉพาะกลุม่ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลในระยะยาวด้วยมีพื้นท่ีน้อยลงสุ่มเสี่ยงต่อการกลายสภาพและอาจล่ม
สลายไปในท่ีสดุ เหลือไว้เพียงได้ชื่อว่า “มี” แต่ขาดความ “เข้าใจ”      
  ผู้ศึกษาวิจัยจึงด าเนินการศึกษาสภาพการด ารงอยู่ ณ ปัจจุบันของร ามังคละในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบของการแสดง ตลอดจนวิเคราะห์ท่าร า กระบวนการร า จากบุคคลซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบุคคลที่อยู่ในระบบการศึกษาภายในพื้นที่ เพือ่รวบรวมข้อมลูไว้เป็นหลักฐานอนัจะยัง
ประโยชน์เป็นแนวทางในการอนรุกัษ์และพัฒนาต่อไป การศึกษาวิจยัครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นลงพ้ืนท่ี
ท างานภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และสังเกตเป็นส าคัญ รวมถึงใช้เอกสารจากการศึกษาค้นคว้ามาเปน็
ส่วนประกอบ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาและรวบรวมท่าร ามังคละในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ปรากฏในปัจจุบัน 
 2. วิเคราะห์ท่าร ามังคละในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ าแนกตามองค์ประกอบการแสดง
นาฏศิลปไ์ทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัยและวีดิทัศนเ์ป็น
เบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณบ์ุคคลข้อมลู สังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม 
รับการถ่ายทอดท่าร ามังคละกับผู้ให้ข้อมูล และชมการแสดงจากสถานท่ีจริงในกิจกรรมที่เกดิขึ้นภายในชุมชน
ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย และในตวัจังหวัดอุตรดติถ์ น าข้อมูลทั้งหมดมาจ าแนกตรวจสอบเรียบเรยีงวิเคราะห์
เนื้อหาตามสาระที่ต้องการในวัตถปุระสงค์ของการวิจยั น าเสนอผลการวิเคราะห์แบบความเรยีงเชิงพรรณนา
วิเคราะหเ์ป็นรูปเลม่ จ านวน 5 บท 
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สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่องร ามังคละในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
รวบรวมท่าร ามังคละที่ปรากฏในปัจจุบัน และวิเคราะห์ท่าร ามังคละในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์จ าแนก
ตามองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลปไ์ทยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้แสดง ดนตรีและเพลง เครื่องแต่งกาย  
อุปกรณ์ประกอบการแสดง โอกาสที่ใช้แสดง ตลอดจนท่าร าและกระบวนการร า พบว่า  
  ปัจจุบันมีวงดนตรีมังคละพื้นบ้านของชาวบ้านในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 1 วงเท่านั้น  
ได้แก่วงดนตรีมังคละพื้นบ้านกองโค ต าบลคอรมุ อ าเภอพิชัย จังหวดัอุตรดติถ์ โดยมีนางนัยนา ศรเีลิศ           
นักบริหารงานส่วนสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลคอรมุเปน็ผู้ดูแลประสานงานวงมังคละ และมี     
นางเล็ก ข าทอง เป็นหัวหน้าวงและผู้ฝึกสอนวงมังคละ มีสมาชิกนักดนตรีจ านวน 11 คนท้ังชายและหญิง มี
สมาชิก  ผู้แสดงร ามังคละเป็นกลุม่ชาวบ้านผู้สูงอายเุพศหญิงจ านวน 12 คน และในระบบการศึกษาปรากฏการ
ร ามังคละอยู่ภายในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ์  
  ผู้แสดงประกอบไปด้วยชายและหญิงแสดงคู่กัน หรือหญิงกับหญิง ดนตรีและบทเพลงเป็นวงดนตรี
มังคละ เพลงที่ใช้บรรเลงในปัจจุบนั ได้แก่เพลงไม้ 1 ไม้ 2 ไม้ 3 ไม้ 4 ไม้ 5 ไม้ 6 และเพลงไม้ 7 แต่ทีน่ิยมมาก
ที่สุดคือเพลงไม้ 4 (เพลงครู) ไม้ 5 ไม้ 6 และไม้ 7 ไม่มีบทร้อง การบรรเลงรวมวงใช้เพลงไม้ใดนั้นจะยึดกลองยืน
เป็นหลัก ส าหรับการร าผู้ร าจะฟังสัญญาณการรัวกลองมังคละในการเปลีย่นท่าร า เครื่องดนตรีมังคละมีกลอง
มังคละ 1 ใบ กลองยืนและกลองหลอนอย่างละ 1 ใบ  ฆ้อง 3 ใบพร้อมคานหาม ปี่ชวา 1 เลา ฉ่ิง ฉาบยืนและ
ฉาบหลอนอย่างละ 1 คู่ การแต่งกายของนักดนตรีนั้นสวมเสื้อคอกลมลายดอก นุ่งโจงกระเบนสีพื้นหรอืกางเกง
ม่อฮ่อมหรือกางเกงสมัยนยิม และใช้ผ้าขาวม้าคาดเอว  ผู้แสดงร าฝ่ายชาย (ถ้ามี) จะสวมเสื้อคอกลมสพีื้น นุ่งโจง
กระเบนลาย ผา้พาดไหลส่องชาย ผ้าคาดเอว (ผ้าพาดไหล่, ผ้าคาดเอวจะใช้ผ้าสีพื้นหรือผ้าขาวม้ากไ็ด)้ ผู้แสดงร า
ฝ่ายหญิงสวมเสื้อแขนกระบอกและนุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมเข่า สวมถุงเท้าขาวยาวครึ่งน่อง ไม่ใช้ในงานอวมงคลโดย
เด็ดขาดจะใช้จัดแสดงในงานมงคลเท่าน้ัน เช่น น าขบวนแห่และแสดงเพื่อความสวยงามในโอกาสตา่งๆ ทั้งในนาม
ภาครัฐหรือเอกชน โดยเป็นงานช่วยบ้าง คิดค่าบริการบ้างแล้วแต่กรณี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 เครื่องดนตรีมังคละของบ้านกองโค 
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  ท่าร า ณ ปัจจุบัน มีจ านวน 17 ท่า ได้แก่ ท่าตกปรัก (กลองโยน) ท่าช้างประสานงา ท่ากาสาวไส้     
ท่ากวางเดินดง (กวางเหลียวหลัง) ท่าตบมือ ท่ากระโดดตบ ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง ท่าปัด ท่าไหว้ ท่าแม่ม่าย    
ทิ้งแป้ง ท่านางอาย ท่าลิงอุ้มแตง ท่าลิงขย่มตอ ท่าผาลาเพียงไหล่ ท่าจีบยาว(ร ากระบี่สี่ท่า) ท่ามอญชมดาว และ
ท่าจีบ-ปล่อย โดยมี 13 ท่าร าที่เปน็รูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่ได้รับการถ่ายทอดจากนายส าเนา 
จันทร์จรูญ ซึ่งมีการปรับปรุงแต่คงยึดโครงสร้างดั้งเดิมไว้ ประกอบดว้ยท่าตกปรัก ท่าช้างประสานงา              
ท่ากาสาวไส้ ท่ากวางเดินดง ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง ท่าไหว้ ท่าแม่หม้ายทิ้งแป้ง ท่านางอาย ท่าลิงอุ้มแตง            
ท่าลิงขย่มตอ ท่าผาลาเพียงไหล่ ท่าจีบยาว และท่ามอญชมดาว อีกจ านวน 4 ท่าร านั้นเป็นท่าร าที่ปรับปรุงหรือ
น ามาจากชุดการแสดงอ่ืนๆ ประกอบด้วยท่าตบมือ ท่ากระโดดตบ ท่าจีบ-ปล่อย และท่าปัด ส าหรับรปูแบบการ
แปรแถวมีทั้งสิ้น 7 รูปแบบ จ าแนกเป็นรูปแบบเพื่อใช้แสดงบนเวที 6 รูปแบบ และอีก 1 รูปแบบใช้ในการแห่น า
ขบวน ทั้งนี้วิธีการร่ายร าจะเป็นไปในลักษณะของการจับคู่ระหวา่งชาย-หญิง หรือ หญิงกับหญิง 
 

ชื่อท่าร า ภาพท่าร า ชื่อท่าร า ภาพท่าร า 
1. ตกปรัก 
(กลองโยน) 

 

2. ช้างประสานงา  

3. กาสาวไส ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. กวางเดินดง 
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ชื่อท่าร า ภาพท่าร า ชื่อท่าร า ภาพท่าร า 
5. ปรบมือ  
(ตบมือ) (ญ) 
6. กระโดดตบ  
(ล่อฉาบ) (ช) 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. สอดสร้อย
มาลาแปลง 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. ท่าปัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9. ท่าไหว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. แม่หม้าย 
ทิ้งแป้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. นางอาย(ญ) 
12. ลิงอุ้มแตง(ช) 
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ชื่อท่าร า ภาพท่าร า ชื่อท่าร า ภาพท่าร า 
13.   
นางอาย (ญ) 
ลิงขย่มตอ (ช) 
 
 
 
 
 
 
 

 14. ผาลาเพียง
ไหล ่

 

15. ท่าจีบยาว 
(ร ากระบีส่ี่ท่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16. มอญชมดาว  

17. ท่าจีบ- 
ปล่อย (1) 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่าจีบ – ปล่อย
(2) 

  
 

ภาพที่ 2 ท่าร ามังคละบ้านกองโค 
 

  ส าหรับกระบวนการร ามังคละที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันของอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ์ เป็นการร าคู่
ระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง หรือฝ่ายหญิงกับฝ่ายหญิง การร่ายร าเป็นไปในเชิงเกี้ยวพาราสี หยอกล้อเย้าแหย่
และมสีีสันของความตลกขบขนั การแสดงจะมีการเล่นในลักษณะเกีย้วพาราสีสื่อสารผ่านท่าทางและสหีน้า 
ตลอดจนการแสดงถึงความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับเมตตามหานยิมโดยเสกแป้งเป่าใสฝ่่ายหญิง ส าหรับ
รปูแบบการแปรแถว 6 รูปแบบ ได้แก่ แถวหน้ากระดานคู่สองแถวสบัหว่าง, แถวหน้ากระดานเรียงเดีย่วและ 
ปากพนัง (วีหงาย), แถวปากพนังชายยืนซ้อนหลังผู้หญิงคู่ตนเอง (วีหงาย), แถวปากพนังคู่ (วีหงายคู่),           

ชื่อท่าร า ภาพท่าร า ชื่อท่าร า ภาพท่าร า 
13.   
นางอาย (ญ) 
ลิงขย่มตอ (ช) 
 
 
 
 
 
 
 

 14. ผาลาเพียง
ไหล ่

 

15. ท่าจีบยาว 
(ร ากระบีส่ี่ท่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16. มอญชมดาว  

17. ท่าจีบ- 
ปล่อย (1) 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่าจีบ – ปล่อย
(2) 

  
 

ภาพที่ 2 ท่าร ามังคละบ้านกองโค 
 

  ส าหรับกระบวนการร ามังคละที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันของอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ์ เป็นการร าคู่
ระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง หรือฝ่ายหญิงกับฝ่ายหญิง การร่ายร าเป็นไปในเชิงเกี้ยวพาราสี หยอกล้อเย้าแหย่
และมสีีสันของความตลกขบขัน การแสดงจะมีการเล่นในลักษณะเกีย้วพาราสีสื่อสารผ่านท่าทางและสหีน้า 
ตลอดจนการแสดงถึงความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับเมตตามหานยิมโดยเสกแป้งเป่าใสฝ่่ายหญิง ส าหรับ
รูปแบบการแปรแถว 6 รูปแบบ ได้แก่ แถวหน้ากระดานคู่สองแถวสบัหว่าง, แถวหน้ากระดานเรียงเดีย่วและ 
ปากพนัง (วีหงาย), แถวปากพนังชายยืนซ้อนหลังผู้หญิงคู่ตนเอง (วีหงาย), แถวปากพนังคู่ (วีหงายคู่),           
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แถวรูปวงกลม, แถวเฉียงเรียงเดี่ยว (แถวตอนเรียงเดี่ยวร าเข้าเวที) หากใช้น าขบวนจะเป็นแถวตอนเรยีงเดี่ยวอีก
หนึ่งรูปแบบ (ชาย-หญิง หรือหญิง-หญิง อย่างละหนึ่งแถวร าคู่กัน)       
 

อภิปรายผลการวิจัย    
  จากการศึกษาข้อมลูภาคสนามและข้อมูลเอกสารพบว่า ดนตรีมังคละในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ มปีรากฏอย่างชัดเจนเพยีงวงเดียวคือวงดนตรมีังคละพื้นบา้นกองโค สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยล าดับ  
ไม่พบหลักฐานการปรากฏขึ้นครั้งแรกของดนตรีมังคละแต่อย่างใด และแม้ว่าบางช่วงจะหยดุท ากิจกรรมไปบา้ง
แต่ก็มิได้สญูหายไปเสียทีเดยีว ยังคงมีบุคคลให้ความสนใจและหวงแหนพยายามสืบสานเป็นระยะๆ ทั้งจากนัก
ดนตรเีอง และบุคคลทั่วไปท่ีตดิต่อเพื่อท าการแสดง รวมถึงหน่วยงานราชการท้องถิ่น   
  การร ามังคละในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ์ น้ันเป็นสิ่งท่ีเกดิขึ้นภายหลังไดร้ับการถ่ายทอดทั้งในแบบ
แผนท่าร าของอาจารย์อนงค์ นาคสวัสดิ์ และจากแบบท่าร ามังคละของจังหวัดสุโขทัย ตามแต่ปัจจัยทีเ่อื้อมี
ผลกระทบในช่วงเวลานั้นๆ โดยสือ่สารผ่านบุคคลในระบบการศึกษา ท้ังนี้ท่าร าที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะการร าอย่างแบบแผนของจังหวัดสุโขทัย 
  วัฒนธรรมการร ามังคละในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ์ ท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันใช้แบบแผนการร า
อย่างจังหวัดสุโขทัยเป็นหลักจ านวน 17 ท่า ซึ่งนายถนัดกิจ ขวัญแก้ว อดีตครูโรงเรียนพิชัยถ่ายทอดใหก้ับ
นักเรียนโรงเรียนพิชัยและในระยะต่อมาถ่ายทอดสู่กลุ่มชาวบ้าน แตห่ากนับถอยหลังไปช่วงปี พ.ศ. 2533-2543 
พบว่ามีการร ามังคละเกิดขึ้นแล้วโดยการฝึกสอนของนางมาลยัวัลย์ วงศ์ใหญ่ อดีตครูโรงเรยีนพิชัยมีทา่ร าจ านวน 
9 ท่า เป็นท่าร าที่รับการถ่ายทอดมาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตมิา วิทยาวงศรุจิ  ซึ่งปัจจุบันท่านสอนอยู่ที่
มหาวิทยาลยันเรศวร ทั้งนี้กระบวนการบรรเลงและการร ามีการปรบัเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  ซึ่งเป็นปกติของความ
มีพัฒนาการในทุกๆ สังคมวัฒนธรรมที่ย่อมพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ         
ในแต่ละห้วงเวลา  กล่าวคือมีความเหมือนในลักษณะของการใช้ดนตรีมังคละและท่าร าตามระบบการขัดเกลา 
รวมถึงประสบการณ์ทางสุนทรยีะในบริบทของท้องถิ่น  แต่ขณะเดยีวกันก็มีความแตกตา่งซึ่งเกิดขึ้นจากระบบ
การขัดเกลาทางสุนทรียะด้านดนตรีและนาฏศลิป์ท่ีไดร้ับจากบุคคลในท้องถิ่นอื่นๆ แล้วน ามาปรับใช้กับ
ประสบการณ์เดมิ      
  ดนตรีและเพลงมังคละที่ปรากฏรปูแบบในปัจจุบันของอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีท้ังที่เหมือน      
ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกับจังหวดัพิษณุโลกและจังหวัดสโุขทัย ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นไปตามประสบการณ์ทาง
สุนทรียะและที่มาในการรับการขดัเกลาของแตล่ะบุคคล บ่งช้ีให้เหน็ถึงการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสงัคมภายใน
กับภายนอกที่มีอาณาเขตอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียงกัน       
  สอดคล้องกับ Thandee, D. (n.d., pp.42-43) ที่อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมไว้ว่า 
วัฒนธรรมเป็นทุกสิ่งที่เรียนรู้และรบัการถ่ายทอดมาจากการติดต่อสมัพันธ์ระหว่างกัน อันรวมถึงภาษาธรรมเนยีม
ประเพณีและสถาบันทางสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นแบบอยา่งของพฤติกรรมทั้งหลายทีไ่ด้มาและ
ถ่ายทอดกันทางสังคมโดยอาศัยสญัลักษณ์ วัฒนธรรมจึงเป็นลักษณะเด่นเป็นสากลส าหรับสังคมมนุษย์ซึ่งไม่มีใน
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยวัฒนธรรมมีทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเกิดจากการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม ไดร้ับการยอมรับจากสมาชิกของสังคมมีการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่นรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
  เครื่องแต่งกายของนักดนตรีและผูแ้สดงร ามังคละ เป็นความพยายามจะรักษาลักษณะการแต่งกาย
อย่างดั้งเดิมของผู้คนในอดตี ขณะเดียวกันก็ประยุกตต์ามสมัย ตามความช่ืนชอบและความพร้อมของแต่ละบุคคล
ด้วย ไม่พบว่ามีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงแต่อย่างใดในการร ามังคละของอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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เช่นเดียวกันกับการร ามังคละที่พบในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ลกัษณะเช่นนี้สันนิษฐานได้ว่าการร ามังคละไม่
มีความเกี่ยวพันกับวิถีอาชีพใดๆ โดยตรง แตเ่ป็นเพียงการแสดงเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายหลังเสร็จกิจการ
งาน ใช้ประโยชน์ในการสรา้งปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ใช้เป็นเครื่องมือประชาสมัพันธ์ ใช้แสดงน าการเคลื่อน
ขบวนแห่ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมตามบริบทความพร้อมด้านศิลปะที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ สอดคล้องกับ Chantavanich, S. (2005, pp.7-9) ที่กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของ
ปรากฏการณส์ังคมซึ่งต่างไปจากปรากฏการณ์ธรรมชาตไิว้ว่า ปรากฏการณ์ทางสังคมหมายถึงพฤติกรรมของ
มนุษย์ท่ีแสดงออกเป็นปกติวสิัยที่เกิดจากระบบความคดิและการด ารงอยู่ของสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมคอืประเด็น
ส าคัญของความหมายที่มาของปรากฏการณ์สังคมซึ่งมีลักษณะส าคญั 4 ประการคือ มีความหมาย มคีวาม
สลบัซับซ้อน มีความเปลี่ยนแปลง ไม่อยู่นิ่ง และมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน  
 ทั้งนี้ ในส่วนท่ีกล่าวมาถึงองค์ประกอบของการแสดงร ามังคละในเขตอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์      
มีความสอดคล้องกับ Meelek, R. (2005, pp.188, 190-191) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของการฟ้อนสาวไหมและ
ท่าร าซึ่งเป็นการแสดงพ้ืนบ้านพ้ืนเมืองโดยสรุปความว่า ฟ้อนสาวไหมในรูปแบบของครูบัวเรยีวมีต้นก าเนิดมาจาก
ฟ้อนเจิงโดยพ่ออุ้ยกุยผูเ้ป็นบิดา การแสดงฟ้อนสาวไหมเป็นการฟ้อนที่มีช่างฟ้อนตั้งแต่หนึ่งคน สามคน หรือ หก
คน หรือมากกว่านั้น ผู้แสดงส่วนใหญ่เป็นหญิงแต่งกายชุดพื้นเมือง เครื่องประดับตามแต่ช่างฟ้อนจะหาได้ มัก
ฟ้อนในงานปอยหลวง รับแขกบ้านแขกเมือง ขบวนแห่ โดยช่างฟ้อนๆ ไปตามจังหวะดนตรี ในอดีตใช้วงป้าดฆ้อง 
วงเต่งถิ้งประกอบการฟ้อน เพลงทีใ่ช้เพลงลาวสมเด็จแปลง หรือใช้วงสะล้อซอซึงประกอบการฟ้อน ก็ได้เพลงที่ใช้
คือเพลงสาวไหม เพลงฤาษีหลงถ้ า การฟ้อนแต่ละครั้งจะมรีูปแบบทา่ฟ้อนท่ีเป็นแบบฉบับของครูบัวเรยีว 13 ท่า 
 จากท่ีกล่าวมา ผู้วจิัยสามารถสรุปล าดับขั้นการเคลื่อนตัวของดนตรแีละร ามังคละในเขตอ าเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดติถ์ ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบันขณะทีผู่้วิจัยด าเนินการศึกษาวิจัยไดด้ังแผนภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงล าดับขั้นการเคลื่อนตัวของดนตรีและร ามังคละในเขตอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1. หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรเข้าไปมบีทบาทสนับสนุนให้ความส าคัญด้วยความ
เคารพภมูิปัญญาชาวบ้าน รับฟังจดบันทึกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลองคค์วามรู้ของชาวบ้านอย่างแท้จริง โดยน าผล
สังเคราะห์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของดนตรีและการร ามังคละที่ได้นั้นเข้าสู่ระบบการศึกษา สร้างความเข้มแข็ง

ท่าร ามังคละที่ปรากฏในเขตอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ ดนตรมีังคละพื้นบ้านกองโค 
จากอดีต – ปัจจุบัน 

ไม่มีหลักฐานการก าเนิด 
ปัจจุบนั 

(ปี พ.ศ. 2551- 2560) 
อดีต 

(ก่อนปี 2516 - 2550 
) 

ผู้แสดงร ามังคละ : กลุ่มผู้สูงอายุ และนักเรียนโรงเรียน
พิชัย  

“วงดนตรีมังคละตาเพชร” 
โดย นายเพชร  แสงอรุณ  

และนายยา  ริดจูงพืช 
(ปี... – ปี 2491) 

 

ถ่ายทอดท่าร า     
โดย  คุณครูถนัดกิจ 

ขวัญแก้ว 

ถ่ายทอดท่าร า  
โดย อ.มาลัยวัลย์ 
วงศ์ใหญ่ วงษ์ใหญ่ 

“วงดนตรีมังคละพื้นบ้านกองโค” 
โดย  อ.ประทีป  ทิมใหผ้ล   
และ นายบญุลือ  ข าทอง 

(ปี 2521 – ปี...) 
 

แบบแผน 
ท่าร าส่วนใหญ ่
ของวิทยาลัย 

นาฏศิลปสุโขทัย 

ผศ.ฐิติมา  
วิทยาวงศรุจิ

ถ่ายทอดท่าร าให้ 
อ.มาลัยวลัย์  

วงศ์ใหญ่ 

อ.พรรณี สายแสง 
ถ่ายทอดท่าร า 
ให้ ผศ.ฐิติมา  
วิทยาวงศรุจิ 

แบบแผนท่าร า     
ปรับปรุงจากท่าร า
ของนายส าเนา  

จันทร์จรูญ 

“วงดนตรีมังคละพื้นบ้านกองโค” 
ผู้รื้อฟื้น  นายผจญ  พูลด้วง 

โดย นายกระทรวง  สินหลักร้อย 
(ปี พ.ศ. 2547 – 2557) 
โดย นางเล็ก  ข าทอง  

และ อบต.คอรุม 
(ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน) 

อ.อนงค์ นาคสวัสดิ์
ถ่ายทอดท่าร าให้ 
อ.พรรณี  สายแสง 
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ให้ ผศ.ฐิติมา  
วิทยาวงศรุจิ 

แบบแผนท่าร า     
ปรับปรุงจากท่าร า
ของนายส าเนา  

จันทร์จรูญ 

“วงดนตรีมังคละพื้นบ้านกองโค” 
ผู้รื้อฟื้น  นายผจญ  พูลด้วง 

โดย นายกระทรวง  สินหลักร้อย 
(ปี พ.ศ. 2547 – 2557) 
โดย นางเล็ก  ข าทอง  

และ อบต.คอรุม 
(ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน) 

อ.อนงค์ นาคสวัสดิ์
ถ่ายทอดท่าร าให้ 
อ.พรรณี  สายแสง 
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ป้องกันการสูญหายและการถูกแปรสภาพจากวัฒนธรรมภายนอกไปมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อ
ความเป็นศลิปวัฒนธรรมและความเป็นสังคมวัฒนธรรม  
     2. หลักสูตรสาขาวิชานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่เปดิสอนในสาขาวิชาดนตรหีรือนาฏศิลป์เข้าไปมสี่วนร่วมส่งเสริมจดัการความรู้ เพื่อ
เป็นก าลังส าคัญในการอนรุักษ์ภูมปิัญญาศลิปะท้องถิ่นน าไปสู่การสบืสานและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การ
สร้างสรรค์พัฒนาอย่างมีวุฒิภาวะบนพ้ืนฐานความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
    3. ควรมีการศึกษาวิจัยด้านคติชนวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึงดา้นวิชาการดนตรีและด้านการร า
มังคละทั้งในและนอกพ้ืนท่ีที่ผู้วิจัยลงสนาม ด้วยสภาพทางสังคมที่ไมห่ยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา     
ผลการศึกษาวิจัย ณ ช่วงเวลาหนึ่งท่ีผู้ศึกษาวิจัยด าเนินการในบางเรือ่งจึงอาจไม่ใช่ค าตอบของอีกช่วงเวลาหนึ่ง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     จัดด าเนินการวิจัยท่าร ามังคละตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในเขตจังหวัดอุตรดติถ์ จังหวัดพิษณโุลก 
และจังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาท่ีมา ล าดับขั้นของพัฒนาการในแต่ละยุคสมยั ตลอดจนปัจจัยที่มผีลกระทบต่อ
ความเปลีย่นแปลง น าไปสู่การสรา้งหลักสูตรท้องถิ่นสะท้อนภาพวฒันธรรมร่วมของทั้งสามจังหวัดทีม่ีร่วมกัน   
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