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การสร้างมายาคติด้วยการแต่งหน้าเพื่อสื่อความหมายในสื่อการแสดงสี่เผ่าไท
เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
The myth of make up as the significance of the 4 tribes Sisaket
Province's performances for glorification of their identities
กฤษณ์ คำนนท์1
Krit Kamnon1
บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมมำยำคติทำงด้ำนกำรแต่งหน้ำ
และกำรสื่อควำมหมำยด้วยวิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงของกลุ่มชนชำติสี่เผ่ำไท
ในจังหวัดศรีสะเกษ จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรสร้ำงมำยำคติด้วยกำรแต่งหน้ำเพื่อสื่อควำมหมำยในกำร
สื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไท เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ อันได้แก่ กำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงของ
กลุ่มชำติพันธุ์ คือ“รำเซียงข้อง”ของกลุ่มชำติพันธุ์ส่วย “เรือมมะม๊วด”ของกลุ่มชำติพันธุ์เขมร “หมอ
ลำเรื่อง”ของกลุ่มชำติพันธุ์ลำว และ “รำเซิ้งสะไน”ของกลุ่มชำติพันธุ์เยอ จำกกระบวนกำรแต่งหน้ำ
ในแต่ละขั้นตอนมีวิธีกำรที่สอดคล้อง คล้ำยคลึง ใกล้เคียง และเชื่อ มโยงกัน โดยวิธีกำรแต่งหน้ำในสื่อ
กำรแสดงสี่เผ่ำได้นำโครงสร้ำงของกำรแต่งหน้ำและองค์ประกอบทำงเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรแต่งหน้ำ
นอกจำกนั้ น กำรแต่ ง หน้ ำในสื่ อ กำรแสดงสี่ เ ผ่ ำ ไทของกลุ่ ม ชำติพั น ธุ์ ไ ด้ สื่ อ ควำมหมำยร่ว มกั น คื อ
“ควำมงำม” ซึ่งถือเป็นมำยำคติของกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไท อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
ศรีสะเกษ
คาสาคัญ: มำยำคติ, กำรสื่อควำมหมำย, กำรแสดงสี่เผ่ำไท, อัตลักษณ์
Abstract
This study is a qualitative research which aims to study and understand how
makeup method reflects and interprets in a performance of the 4 tribes of Srisaket
province, to honor the identity of Srisaket, as well. It was found that myth creation of
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makeup for interpretation of the performance includes the makeup representing to
the ethnic groups i.e. “ Rumchiang” Suai’s performance, “Ruem Ma-muad” Khmer’s,
“Mor Rum Rueng” Laos’s, and “Rum Seung Sa Nai” Yer’s. According to the makeup
styles of the 4 tribes, they are related to one another and similarly with the make-up
structure and element of arts. Besides the identity representative, the makeup has
shown the “beauty” which is supposed to be the myth of the performance.
Keywords: myth, interpretation, 4 tribes performance, identity
บทนา
ในกระบวนกำรสื่ อ สำร กำรสื่ อ ควำมหมำยที่ แสดงให้ เห็ น ถึง ปฎิสั ม พัน ธ์ ของสั ญ ญะและ
สัญลักษณ์ เช่น กำรพูดหรือตัวอักษรที่ถูกกำหนดขึ้นใช้ร่วมกันในสังคม เพื่อให้คนในสังคมเกิดควำม
เข้ำใจตรงกัน นำไปสู่กำรประสบควำมสำเร็จทำงด้ำนกำรสื่อสำร ที่เรียกว่ำกำรสื่อสำรแบบ “วัจนภำษำ”
แต่ในโลกแห่งควำมเป็นจริง กำรสื่อสำรยังครอบคลุมไปถึงลักษณะของกำรใช้ภำษำสัญลักษณ์ ลักษณะ
ท่ำทำง รู ปภำพและสิ่ งที่ถูกประกอบสร้ ำงทำเทียมขึ้นมำ ที่เรียกว่ำกำรสื่ อสำรแบบ “อวัจนภำษำ”
ถือเป็นสิ่งที่มีควำมสำคัญสำหรับกำรสื่อสำรเช่นเดียวกัน โดยปรมะ สตะเวทิน (2531: 36) ได้กล่ำวว่ำ
กำรสื่อสำรเชิงอวัจนะ (Nonverbal communication) เป็นกำรสื่อสำรโดยใช้รหัสหรือสัญลักษณ์อย่ำง
อื่นแทนที่จะใช้ภำษำพูดหรือภำษำเขียน เช่นกำรยิ้ม กำรแสดงกิริยำอำกำร หรือวรรคตอนเป็นต้น รหัส
หรือสัญลักษณ์ใช้แทนภำษำพูดหรือภำษำเขียนในกำรสื่อสำรเชิงอวัจนะแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภทคือ
เวลำ เนื้อหำ กิริยำ สิ่งของ ร่ำงกำยและเสียงที่เปล่งออกมำแต่ไม่มีควำมหมำย
กำรสื่อสำรจำไม่ได้ถูกจำกัดแค่เพียง “วัจนภำษำ”เท่ำนั้น แต่ยังขยำยวงกว้ำงไปถึงกำรสื่อสำร
ด้วยระบบสัญลักษณ์ ลักษณะท่ำทำง รูปภำพ ที่สำมำรถสื่อควำมหมำยในตัวของมันเองให้แก่ผู้ที่พบเห็น
ได้ นั่นคือคือ “อวัจนภำษำ” โดย McLuhann ได้นำเสนอเรื่อง สื่อคือสำร medium is the message
กล่ำวคือ สื่อใดๆก็ตำมต่ำงมีควำมหมำยในตัวมัน เองที่สำมำรถบ่งบอกสำรให้ กับผู้อื่นได้ เช่น ท่ำทำง
เสื้อผ้ำ รูปภำพ ใบหน้ำที่แสดงอำรมณ์ของมนุษย์ สำรที่กล่ำวถึงก็ไม่จำกัดควำมหมำยแค่เพียงวัจนภำษำ
เท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึงควำมหมำยที่ได้จำกกำรสัมผัสรับรู้และเข้ำใจ ดังนั้นใบหน้ำของมนุษย์ จึงถือเป็น
สื่อที่สำมำรถสื่อควำมหมำยในอำรมณ์ ควำมรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน
ใบหน้ำของมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่สำมำรถสื่อควำมหมำยต่ำงๆ ได้อย่ำงมำกมำย ตำมที่ (Planalp:
1998) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ใบหน้ำเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้สื่อสำรอำรมณ์ได้ง่ำยที่สุดและคนโดยทั่วไปมักจะมองเห็น
ใบหน้ำของอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นสิ่งแรกในขณะที่มีกำรสื่อสำรแบบเผชิญหน้ำ ใบหน้ำของมนุษย์จึงสำมำรถ
สร้ำงอำรมณ์ได้ในหลำยลักษณะด้วยกัน เช่น อำรมณ์โกรธ อำรมณ์กลัว อำรมณ์สนุกสนำนหรืออำรมณ์
เศร้ ำเป็ นต้ น ใบหน้ ำของมนุ ษย์ จึ งเปรี ยบเสมื อนหน้ ำกำกที่ สำมำรถแสดงอำรมณ์ และควำมรู้ สึ กที่
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หลำกหลำยในช่วงเวลำต่ำงๆ นอกจำกนั้นในอียิปต์ยังให้ควำมสำคัญในกำรสื่อควำมหมำยผ่ำนกำรใช้สี
จำกเปลือกไม้ ผงดิน อัญมณี ถ่ำนและอื่นๆ มำใช้แต่งแต้มลงบนใบหน้ำ เพื่อควำมงำม กำรแสดง และ
รวมไปถึงกำรประกอบพิธีกรรม อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งที่มองไม่เห็น ด้วยกำรแต่งแต้มสีลงบน
ใบหน้ำหรือที่เรียกว่ำ “กำรแต่งหน้ำ” โดยกำรแต่งหน้ำได้มีกำรสั่งสม กำรสืบต่อ และกำรสืบต่อจำกรุ่น
หนึ่งสู่รุ่นหนึ่งกลำยเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
กำรแต่งหน้ำถือว่ำเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์โลกอย่ำงปฏิเสธไม่ได้ กำรแต่งหน้ำของมนุษย์จะมี
ควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมแต่บริบททำงสั งคมและวั ฒนธรรมที่ แตกต่ ำงกั นออกไป กำรแต่งหน้ ำ
จำเป็นต้องอำศัยหลักกำรด้ำนองค์ประกอบทำงศิลปะเช่น เส้น สี แสง เงำ รูปทรง ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสิ่ง
ที่สื่อควำมหมำยได้ด้วยตัวของมันเอง อำจจะมีควำมหมำยโดยตรงหรือมีควำมหมำยในเชิงสัญญะก็เป็นได้
กำรแต่งหน้ำจึงเป็นกำรสื่อควำมหมำยด้วย (sign) รหั ส (Code) และวัฒนธรรม (Culture) มนุษย์จึง
นำเอำกำรแต่งหน้ำมำใช้เพื่อช่วยในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดควำมสมบูรณ์และสื่อควำมหมำยศำสตร์ต่ำงๆ
เช่น กำรแสดง กำรละคร กำรร่ำยรำ
กำรสื่อควำมหมำยด้วยกำรแต่งหน้ำในกำรแสดงจำเป็นต้องใช้ควำมรู้ สึกนึกคิดและจินตนำกำร
ในกำรแต่งหน้ำเพื่อสร้ำงภำพนิมิต (Simulacrum) ให้เกิดขึ้นมำภำยในจิตใจ โดยกำรแต่งหน้ำกำรแสดง
ถือเป็นกำรลอกเลียนแบบ (Simulation) จำกจินตนำกำร โดยไม่จำเป็นต้องมีกำรอ้ำงอิงจำกตัวหมำยถึง
(Signified) ตำมกระบวนกำรสื่ อควำมหมำย (Signification) ควำมเป็นจริงต่ำงๆ จึงไม่มีขอบเขตของ
ควำมเป็นจริงอีกต่อไป ควำมเป็นจริงจึงถูกลดทอนควำมสำคัญลงอย่ำงชัดเจน ทำให้เกิดเป็นควำมจริง
เชิงสมมุติ (Hyper real) ที่ไม่จำเป็นต้องอ้ำงอิงสิ่งใดหรือค้นหำควำมเป็นจริงอีกต่อไป เพรำะสำมำรถ
สื่อควำมหมำยได้ในตัวของมันเอง กำรแต่งหน้ำกำรแสดงจึงมีควำมสอดคล้องกับแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่
(Postmodernist) ตำมแนวคิดภำพนิมิตรของ Jean Baudrillard
กำรแต่งหน้ ำถือเป็ นกระบวนกำรสื่ อควำมหมำย ในเชิงสั ญญะวิทยำ ตำมที่ Ferdinand de
Saussure (อ้ำงใน ธีรยุทธ บุญมี 2551: 64-65) นักภำษำศำสตร์ชำวสวิส ได้แบ่งสัญญะออกเป็นสอง
ส่วน คือ ตัวหมำย (Signifier) และควำมคิดที่ถูกหมำย (signified) … ทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ดำรง
อยู่ด้วยกันคล้ำยๆ สองด้ำนของเหรียญ หรือบำงครั้งโซซูส์เปรียบเทียบกับกำรตัดกระดำษ ไม่ว่ำจะเป็น
รูปร่ำงอะไรก็ล้วนมี 2 ด้ำน คือด้ำนหน้ำและด้ำนหลังเสมอ โดย C. Peirce ได้นำเสนอเรื่อง สัญญะ ไว้ว่ำ
กล่ ำวว่ำ สั ญญะ (Sign) หนึ่ งๆ จะมีองค์ประกอบ 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่เป็นตัวหมำย (Signifier) และตั ว
หมำยถึ ง (signified) กำรจะเข้ ำใจควำมหมำยของสั ญญะต่ ำงๆ ได้ กำรแต่ งถ้ ำถื อเป็ นภำพลั กษณ์
Symbol โดย สิ รตำกร ส่ งน้ อย (2555: 12) กล่ ำวว่ำ Symbol หรื อ “สั ญลั กษณ์ ” เป็ นเครื่ องหมำย
ที่แสดงถึง บำงสิ่งบำงอย่ำง แต่มันไมได้คล้ำยคลึงกับสิ่งที่มันบ่งชี้ควำมเชื่อมโยงชองสัญลักษณ์กับของจริง
ที่ อ้ ำ งถึ ง นั้ น ไม่ ใ ช่ ค วำมเชื่ อ มโยงกั น ตำมธรรมชำติ แ ต่ เ ป็ น ผลมำจำกข้ อ ตกลงทำงสั ง คม (Social
convention) และอำศัยกำรเรียนรู้ตัวอย่ำงเช่นภำษำ เครื่องหมำยจรำจร เครื่องหมำยทำงคณิตศำสตร์
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กำรแสดงจะสมบูรณ์ได้จึงจำเป็นต้องอำศัยกำรแต่งหน้ำเพื่อช่วยเสริมสร้ำงและสื่อควำมหมำย
ซึ่งอำจสื่ อควำมหมำยทำงตรงหรื อควำมหมำยในเชิงสั ญลั กษณ์ ตำมจุดมุ่งหมำยในเรื่องรำวของ
กำรแสดงนั้นๆ จังหวัดศรีสะเกษได้มีกำรแสดงทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว คือ
“กำรแสดงสี่ เผ่ำไท” ถือเป็ นกำรแสดงพื้นบ้ำน โดย สุพรรณี เหลือบุญชู (2541: 159) ได้กล่ำวว่ำ
ศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนอีสำนใต้ประเภทกำรฟ้อนรำในลีลำนำฎศิลป์นั้น ทำงอิสำนใต้นับว่ำมีควำม
เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตนทั้งในด้ำนลีลำท่ำทำง กำรแต่งกำย และดนตรีประกอบ “กำรแสดงสี่เผ่ำไท”
ถือเป็นกำรแสดงประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ กำรแสดงจะกล่ำวถึงวิถีชีวิต ประวัติศำสตร์ ควำมเชื่อ
ค่ำนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์เฉพำะตัวของแต่ละชนชำติ สี่เผ่ำ คือ
เขมร ลำว ส่วยและเยอ ซึ่งถือเป็นกลุ่มชนชำติที่อยู่อำศัยในจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีควำมสอดคล้ อ งกับ แนวคิดเรื่ องชนชำติของ กำญจนำ แก้ว เทพ (2544) กล่ ำวว่ำ “ชนชำติ ”
จะไม่ใช่ลักษณะทำงกำยภำพเท่ำนั้น หำกแต่จะใช้บรรดำคุณลักษณะอื่นๆ เช่น กลุ่มคนที่มีบรรทัดฐำน
ร่วมกัน (Sharing norms) มีค่ำนิยม ควำมเชื่อ สัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรม และมีธรรมเนียมปฏิบัติที่มี
เอกลักษณ์เฉพำะตัวอันมีควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์อย่ำงยำวนำน
ชนชำติสี่เผ่ำ คือ เขมร ลำว ส่วย และเยอ ล้วนมีควำมเชื่อ ค่ำนิยม เกิดกำรสั่งสม ถ่ำยทอด
และสืบต่อ บนบรรทัดฐำนของสังคมในแต่ละกลุ่มชนชำติที่แตกต่ำงกันไป สุพรรณี เหลือบุญชู (2541:
2) กล่ำวไว้ว่ำ วัฒนธรรม คือ ผลรวมของกำรสั่งสม สิ่งสร้ำงสรรค์ และภูมิธรรมภูมปัญญำ ที่ถ่ำยทอด
สืบ ต่อกันมำของสั งคม โดยรวมทั้ง ควำมรู้ ควำมเชื่ อ ศิล ปะ กฎหมำย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ควำมสำมำรถ ตลอดจนในภำพรวมของสมำชิกในสังคม เมื่อเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้น เกิดกำร
หล่อหลอมของกคนในสังคม เกิดกำรเรียนรู้ ข้อตกลง เพื่อทำให้เกิดสิ่งที่เข้ำใจตรงกัน โดยไม่ต้องมี
ควำมถำมใดๆตำมมำ หรือที่เรียกว่ำ “มำยำคติ” ทำงสังคมขึ้น โดย Roland Barthes (1915-1980)
ได้กล่ำวถึง มำยำคติ (Myth) ไว้ว่ำเป็นกำรสื่อควำมหมำยด้วยคติควำมเชื่อทำงวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบ
เกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่ำเป็นธรรมชำติ ในทัศนะของ Barthes กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง ลดทอน
ปกปิด อำพรำงฐำนะของกำรเป็นสรรพสิ่งในสังคมให้กลำยเป็นเรื่องปกติธรรมดำหรือเป็นธรรมชำติ
ว่ ำ เป็ น กระบวนกำรสร้ ำ งมำยำคติ (Mythologies) โดยเป็ น ควำมคิ ด ที่ ค นส่ ว นมำกยอมรั บ และ
สอดคล้องกับระบบอำนำจที่ดำรงอยู่ในสังคมขณะนั้น ซึ่งมำยำคติเหล่ำนี้คือตัวกำหนดกำรรับรู้ของ
สังคม และแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทำงกลุ่มชนชำติของจังหวัดศรีสะเกษได้อย่ำงชัดเจน
อัตลักษณ์เป็นคุณสมบัติของบุคคลหรือกลุ่มคนที่แสดงออกถึงตัวตนหรือสำนึกที่บุคคลรับรู้
และรู้ตัวว่ำเขำคือใคร มีลักษณะ วิถีชีวิต ค่ำนิยม ควำมคิด คติควำมเชื่อ แบบแผนพฤติกรรมรวมไปถึง
กำรแสดงออกทำงสั ญ ลั ก ษณ์ บ ำงอย่ ำ งที่ มี ค วำมหมำยเป็ น ที่ เ ข้ ำ ใจและแสดงออกผ่ ำ นพิ ธี ก รรม
ประเพณี วัฒนธรรม ตำนำน เรื่องเล่ำทำงประวัติศำสตร์และปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม และ ฉลำดชำย
รมิตำนนท์ (2544: 37) ได้ให้ควำมหมำยทำงชำติพันธุ์ไว้ว่ำ (Ethnic Identity) หมำยควำมว่ำสิ่งที่ทำ
ให้สมำชิกในกลุ่มชำนติพันธุ์นั้นๆ รู้สึกร่วมกัน เป็นพวกเดียวกันและรู้สึกต่ำงจำกกลุ่มชำติพันธุ์อื่น
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จำกประเด็นที่กล่ำวมำข้ำงต้น ทำให้ผู้วิจัยเกิดคำถำมที่นำไปสู่ประเด็นของกำรตั้งโจทย์วิจัย
ว่ำกำร “สร้ำงมำยำคติด้วยกำรแต่งหน้ำเพื่อสื่อควำมหมำยในกำรสื่อแสดงสี่เผ่ำไท เพือ่ เชิดชูอัตลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกษ” โดยใช้แนวคิด มำยำคติ (Myth) เพื่อชี้ให้เห็นถึงมำยำคติ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ของกลุ่มชนชำติ และอีกประเด็นคือ วิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำเพื่อสื่อควำมหมำยในกำรแสดงสี่
เผ่ ำ ไท จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ที่ มี ผ ลมำจำกมำยำคติ ข องกลุ่ ม ชนชำติ ว่ ำ มี ลั ก ษณะอย่ ำ งไร โดยใช้
แนวควำมคิด กำรสื่อควำมหมำย (Signification) เพื่อวิเครำะห์ให้เห็นถึงเทคนิคและวีธีกำรแต่งหน้ำ
ว่ำมีวิธีกำรและลักษณะอย่ ำงไร ด้ว ยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำ “สร้ำงมำยำคติด้วยกำรแต่งหน้ำ
เพื่อ สื ่อ ควำมหมำยในกำรสื ่อ แสดงสี ่เ ผ่ำ ไท เพื่อ เชิด ชูอัต ลัก ษณ์ ข องชนชำติสี ่เ ผ่ำ ไทในจัง หวัด
ศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อรวบรวมมำยำคติทำงด้ำนกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงของกลุ่มชนชำติสี่เผ่ำไท ใน
จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อวิเครำะห์กำรสื่อควำมหมำยด้วยวิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงของ
กลุ่มชนชำติสี่เผ่ำไท ในจังหวัดศรีสะเกษ
ขอบเขตการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้ จำกัดขอบเขตของงำนวิจัย โดยศึกษำเฉพำะลักษณะกำรแต่งหน้ำในสื่อกำร
แสดงของกลุ่มชนชำติสี่เผ่ำไท คือ1. กำรแสดง “รำเซียงข้อง”ของกลุ่มชำติพันธุ์ส่วย 2. กำรแสดง
“เรื อมมะม๊ ว ด”ของกลุ่ มชำติพั น ธุ์เขมร 3. กำรแสดง “หมอล ำเรื่อง”ของกลุ่ ม ชำติพันธุ์ ล ำว และ
4. กำรแสดง “รำเซิ้งสะไน”ของกลุ่มชำติพันธุ์เยอ ในงำนเทศกำลดอกลำดวนบำน สืบสำนประเพณี
สี่เผ่ำไทยศรีสะเกษ เท่ำนั้น
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดมายาคติ
กำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษำในแนวควำมคิดมำยำคติของกลุ่มชนชำติ 4 เผ่ำของจังหวัด
ศรีสะเกษ มำยำคติที่เกิดขึ้นของกลุ่มชนชำติดังกล่ำวเกิดจำกวัฒนธรรมที่ถูกสั่งสม ถ่ำยทอดและสืบต่อ
จำกวัฒนธรรมของชนชำติทำงสั่งคม ถูกหล่อหลอมให้เกิด “มำยำคติ” ขึ้นในสังคมที่มีควำมใกล้เคียง
กันทำงด้ำนบรรทัดฐำนและบริบ ททำงสั งคมร่วมกัน โดยมำยำคติ คือ เป็นควำมคิดที่คนส่ วนมำก
ยอมรับและสอดคล้องกับระบบอำนำจที่ดำรงอยู่ในสังคมขณะนั้น ซึ่งมำยำคติเหล่ำนี้คือตัวกำหนดกำร
รับรู้ของสังคม
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Roland Barthes (1972) ได้ ใ ห้ ค วำมหมำย มำยำคติ ไ ว้ ว่ ำ มำยำคติ หมำยถึ ง กำรสื่ อ
ควำมหมำยที่ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “ควำมหมำยใดควำมหมำยหนึ่ง” ด้วยคติควำมเชื่อทำงวัฒนธรรม
และถูกกลบเกลือนให้ไปที่รับรู้เสมือนว่ำ เป็นธรรมชำติ โดยทำให้คนในสังคมวัฒนธรรมนั้น คุ้นเคยกับ
ควำมหมำยของสิ่งที่ว่ำนั้นเสียโดยไม่ทันสังเกตหรือตั้งคำถำมว่ำควำมหมำยนั้นๆ เป็นสิ่งที่ประกอบ
สร้ำงขึ้นทำงวัฒนธรรมและเห็นพ้องต้องกันว่ำเป็นค่ำนิยมที่ทุกคนในสังคมยึดถืออยู่เป็น “ธรรมชำติ”
หรือเป็นไปตำมสำมัญสำนึกสรรพสิ่งในสังคมนิยมล้วนเป็นสัญญะด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็น กำรแสดง
ภำพถ่ำยภำพวำดและภำพยนตร์สิ่งเหล่ำนี้ล้วนวนเวียนรอบๆตัวเรำเป็นสิ่งที่ถูกสร้ำงควำมหมำยขึ้นมำ
ในกำรรับรู้ของเรำ ดังนั้น สิ่งเหล่ำนี้มีควำมหมำยพวกมันจึงไม่ต่ำงอะไรจำกภำษำพูดและภำษำเขียนที่
เรำใช้สื่อสำรกัน เพียงแต่สิ่งเหล่ำนี้ไม่ใช่สัญญะทำงภำษำเท่ำนั้นเอง
แนวคิดการแต่งหน้า
กำรแต่งหน้ำถือเป็นศำสตร์ที่มีควำมสำคัญเป็นกำรสื่อควำมหมำยด้วยกำรใช้กำรแต่งหน้ำ
ทว่ ำ กำรที่ จ ะเข้ ำ ใจกำรแต่ ง หน้ ำ ที่ ถู ก ต้ อ งได้ ลั ก ษณะโครงสร้ ำ งของใบหน้ ำ ก็ ถื อ ว่ ำ เป็ น เรื่ อ งที่ มี
ควำมส ำคั ญ เช่ น เดี ย วกั น ตำมที่ Rudolf Herbert (1980) ได้ ก ล่ ำ วว่ ำ ควำมรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
โครงสร้ำงกะโหลกศีรษะของมนุษย์ ลักษณะกล้ำมเนื้อใบหน้ำและลำคอ นับเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้ำง
ควำมสำเร็จของนักแต่งหน้ำ ลักษณะโครงสร้ำงทั้งหมด อำจส่งผลต่อกำรสร้ำงภำพใบหน้ำของคนใน
แต่ละแบบได้ และ Diego Dalla Palma (1988) แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์โครงหน้ ำ
ก่อนกำรแต่งหน้ำไว้ว่ำ โดยปกติแล้วจะมีรูปของโครงสร้ำงใบหน้ำหน้ำที่แตกต่ำงกันอยู่ 3 แบบ คือ
Caucasoid (โครงสร้ำงใบหน้ำพวกตะวันตก) Negroid (โครงสร้ำงใบหน้ำพวกผิวดำ) Mongoloid
(โครงสร้ำงใบหน้ำพวกเอเชีย)
นอกเหนื อจำกกำรวิเครำะห์ โ ครงหน้ำแล้ว สำธิดำ เตชะภัทรพร (2541: 18) ยังกล่ ำวว่ำ
กำรสร้ำงสรรค์และกำรนำเสนอในกำรแต่งหน้ำ ก็เหมือนศำสตร์ทั่วๆไปที่จำเป็นต้องมีห ลักเกณฑ์
นำมำใช้ในกำรแต่งหน้ ำเป็ น แนวทำงที่ใช้เป็นเครื่องมือช่ว ยในกำรสร้ำงสรรค์ หำกใบหน้ำมนุษย์
เปรียบเสมือนกับผืนผ้ำใบที่ใช้ในกำรเขียนภำพ กำรแต่งหน้ำย่อมเป็นงำนศิลปะเหมือนกำรวำดรูปหลัก
ขององค์ประกอบศิลป์ที่ใช้ในงำนศิลปะจำย่อมนำมำใช้ในกำรแต่งหน้ำเพื่อเป็นหลักในกำรสร้ำงสรรค์
บนใบหน้ำได้เช่นกัน โดย กฤษณ์ คำนนท์ (2552: 18) กล่ำวว่ำ องค์ประกอบทำงศิลปะเช่น เส้ น
(Line) สี (Color) รู ป รำงและรู ป ทรง (Form & Shape) ลั กษณะผิ ว (Texture) แสงเงำ (Light &
Shadow) เข้ำมำประยุกต์ใช้กำรสื่อควำมหมำยของกำรแต่งหน้ำ โดยทำให้เข้ำใจถึงกำรประกอบสร้ำง
สำร (Massage) หรือตัวบท (Text) ที่มีกำรผสมรวมเอำเครื่องหมำยต่ำงๆ หรือสัญญะ (Sign) ผ่ำนกำร
ใช้รหัส (Code) ในกำรจัดกำรควำมหมำยจนเกิดเป็นกำรแต่งหน้ำภำยใต้บริบทของกำรแสดงในสื่อ
กำรแสดงสี่เผ่ำไท จังหวัดศรีสะเกษ
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แนวคิดการละเล่นพื้นเมือง (การแสดงสี่เผ่าไท)
กำรแสดงสี่เผ่ำไท จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นกำรแสดงทำงวัฒนธรรมที่มีควำมน่ำสนใจเป็น
อย่ำงมำก เนื่องจำกกำรแสดงได้กล่ำวถึง ประวัติควำมเป็นมำ วิถีชีวิต ค่ำนิยม ควำมเชื่อ จึงก่อให้เกิด
เป็ น วัฒ นธรรมของกลุ่ มชนชำติในจังหวัดศรีส ะเกษ โดย Brake (1980) กล่ ำวว่ำ วัฒ นธรรมย่อ ย
เป็ น เสี้ ย วหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมชำติ (Nation Culture) โดยมี ก ำรสร้ ำ งภำพลั ก ษณ์ ค่ ำ นิ ย ม และ
พฤติกรรมเฉพำะกลุ่มที่มีควำมแตกต่ำงออกไปจำกวัฒนธรรมชำติหลักของคนส่วนใหญ่ในสังคม และ
กำญจนำ แก้ว เทพ (2544: 534) กล่ ำวถึงวัฒ นธรรมย่อยกลุ่ มชนชำติ (Ethnic) ไว้ว่ำ “เชื้อชำติ ”
เป็นกำรใช้คุณลักษณะทำงร่ำงกำย เช่นสีผิว เป็นเกณฑ์ในกำรลดทอนและตัดสินกลุ่มคนในวัฒนธรรม
ย่อยแนวคิดเรื่องชนชำติจะไม่ใช่ลักษณะทำงกำยภำพดังกล่ำว หำกแต่จะใช้บรรดำคุณลักษณะอื่นๆ
เช่นกลุ่มคนที่มีบรรทัดฐำนร่วมกัน (Sharing norms) มีค่ำนิยม ควำมเชื่อ สัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรม
และมีธรรมเนียนปฏิบัติที่มีเอกลั กษณ์เฉพำะตัวอันมีควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์อย่ำงยำวนำน
ที่ทำให้เห็นได้ว่ำมีลักษณะทำง “ชนชำติ”ที่แตกต่ำงไปจำกคนกลุ่มใหญ่ของสังคม
กำรแสดงสี่เผ่ำไท ถือเป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อย โดยวัฒนธรรมมีกำรสั่งสม ถ่ำยทอดและสืบต่อ
จำกรุ่นหนึ่งสู่รุ่งหนึ่ง เช่นวัฒนธรรมทำงภำษำ ควำมชื่อ ค่ำนิยม กำรอยู่อำศัย กำรใช้ชีวิต กำรแต่งกำร
และกำรละเล่นกำรแสดง กำรแสดงสี่เผ่ำไทถือเป็นกำรแสดงพื้นบ้ำน จุดเริ่มต้นของกำรแสดงพื้นบ้ำน
เกิดจำกกำรละเล่นพื้นบ้ำนของกลุ่มคน กลุ่มชนชำติที่มีควำมสัมพันธ์กันสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน
โดย ปัทมำพร ชเลิศเพ็ชร (2542: 1) ได้กล่ำวว่ำ กำรละเล่นพื้นบ้ำนเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่ในสังคมทุกแห่งทุกคนต้องมีกิจกรรมรื่นเริงสัมพันธ์กัน เพื่อสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในกลุ่มชน
และเพื่อผ่อนคลำยควำมเหนื่อยล้ำจำกกำรตรำกตรำทำงำน กำรละเล่นพื้นบ้ำนยังเป็นผลสะท้อนทำง
สังคมให้เข้ำใจถึงวิถีชีวิ ต ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่ำนิยม คติควำมเชื่อ และกำรเคลื่อนย้ำยของ
เผ่ ำพันธุ์ในท้องถิ่น นั้น ๆ ด้วย และสุ ทธิว งค์ พงศ์ไพบูลย์ (2528: 1) ได้อธิบำยกำรละเล่นพื้นเมือง
หมำยถึง กำรละเล่นรื่นเริงหรือมหรสพ ซึ่งจัดแสดงด้วยควำมสำเริงของผู้เล่น แต่งเน้นอำรมณ์ของผู้ชม
เป็นสำคัญ มีผู้แสดงหรือคณะแสดงเป็นฝ่ำยให้ควำมบันเทิง และมีผู้ชมซึ่งไม่อำจกำหนดตัวหรือจำกัด
จำนวนเป็นฝ่ำยรับควำมบันเทิง หรืออำจร่วมกันทั้งสองฝ่ำย กำรละเล่นพื้นเมือง แต่ละอย่ำงมีรูปแบบ
กำรแสดง และมีกำรสืบทอดรูปแบบหลักต่อๆ กันมำ โดยธิดำ โมสิกรัตน์ (2533: 657) มีควำมคิดเห็น
สอดคล้องคือ กำรละเล่นพื้นบ้ำน เป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่ปรำกฏในทุกท้องถิ่น แต่มีรูปแบบแตกต่ำง
กันเพื่อแสดงถึงลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ดังนั้น “กำรแสดงสี่เผ่ำไท” เขมร ลำว ส่วยและ
เยอ จึงถือเป็นกำรละเล่นพื้นบ้ำนที่เป็นเครื่องบอกถึงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แต่ละกลุ่ม
ชนชำติ ในจังหวัดศรีสะเกษ
แนวคิดอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Identity)
อัตลักษณ์ เป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับควำมสนใจศึกษำในแวดวงวิชำกำรในปัจจุบัน โดยเฉพำะ
นักวิชำกำรยุคหลังสมัยใหม่ อัตลักษณ์เป็นกำรอธิบำยถึง “กระบวนกำรกลำยเป็นตัวตน” ของบุคคล
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ที่ถูกประกอบสร้ำงจำกสังคมภำยหลัง อัตลักษณ์ไม่ได้เกิดขึ้นมำพร้อมกับคนคนนั้น แต่เป็นกำรได้รับ
กำรให้ควำมหมำยจำกกำรเข้ำไปมีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสำรกับบุคคลอื่นๆ ดังนั้น กำรศึกษำอัตลักษณ์
จึ ง มุ่ งตอบคำถำมที่ ว่ ำ “เรำคื อ ใครและเรำต่ ำ งจำกคนอื่ น อย่ ำ งไร” ด้ว ยเหตุ นี้ อั ต ลั ก ษณ์ จึง เป็ น
ปฏิสัมพันธ์ที่เรำรู้สึกว่ำ เป็นพวกเดียวกัน และคนอื่นก็ต้องรู้สึกเช่นเดียวกับเรำด้วย (กำญจนำ แก้วเทพ
และสมสุข หินวิมำน, 2551 หน้ำ 688)
Kathryn Woodward (1997 อ้ำงถึงใน อภิญญำ เฟื่องฟูสกุล , 2546) ซึ่งกล่ำวว่ำ อัตลักษณ์
คือสิ่งที่เรำรับรู้ตนเองว่ำ เรำคือใคร และเรำดำเนินควำมสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ตลอดจนโลกที่แวดล้อม
ตัวเรำอยู่อย่ำงไร อัตลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดทำงเดินให้กับเรำ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ำ ใครเป็นพวกเดียวกับเรำ
และใครที่ แ ตกต่ ำ งจำกเรำ กล่ ำ วโดยอี ก นั ย หนึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ เ กิ ด จำกกำรนิ ย ำมว่ ำ ตั ว เองคื อ ใคร
มีควำมเป็ น มำอย่ ำงไร แตกต่ำ งจำกคนอื่ นในสั งคมอย่ ำงไร และใช้อะไรเป็ นเครื่อ งหมำยในกำร
แสดงออกอัตลักษณ์
อัตลักษณ์มีควำมหมำยเป็นปัจเจกที่ เชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม ซึ่ งสังคมกำหนดบทบำท
หน้ำที่และคุณค่ำที่ติดตำมมำกับควำมเป็นสำมี -ภรรยำควำมเป็นศิษย์-อำจำรย์ อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่ อง
ของสัญลักษณ์ด้วยอัตลักษณ์ (Identity) เป็นควำมรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่ำ “ฉันคือใคร” ซึ่งจะ
เกิดขึ้นจำกกำรปฏิ สังสรรค์ระหว่ำงตัวเรำกับคนอื่นโดยผ่ำนกำรมองตนเองและกำรที่ คนอื่นมองเรำ
อัตลักษณ์ต้องกำรควำมตระหนัก (Awareness) ในตัวเรำและพื้นฐำนของกำรเลือกบำงอย่ำง นั้นคือ
เรำจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่ำงตั้ งใจกับอัตลักษณ์ที่เรำเลือก ควำมสำคัญของกำรแสดงตนก็คือ
กำรระบุได้ว่ำเรำมีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีควำมแตกต่ำงจำกกลุ่มอื่นอย่ำงไรและ “ฉันเป็นใคร”
ในสำยตำคนอื่น (อภิญญำ เฟื่องฟูสกุล, 2546) จำกแนวคิดดังกล่ำว ผู้วิจัยนำมำใช้ในกำรทำควำมเข้ำใจ
ถึงกำรแสดงตัวตนและกำรแสดงอัตลักษณ์ด้วยกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไท จังหวัดศรีสะเกษ
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์
แบบเจำะลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) คือ ปรำชญ์ชำวบ้ำนและ
ผู้เชียวชำญทำงด้ำนกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงของกลุ่มชำติพันธ์ส่วย เขมร ลำว และเยอที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและควำมชำนำญเกี่ยวกับกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไท จำนวนกลุ่มชำติพันธ์
ละ 3 คน ทั้งนี้ ใช้กำรสังเกตแบบเป็นผู้สังเกตโดยสมบูรณ์ (Complete observation) ผนวกกับกำร
สั งเกตแบบมีส่ วนร่ วมในฐำนะผู้ สั งเกต (Participant as-observation) (Participant as-observation)
นอกจำกนี้ ผู้วิจัยได้วิธีกำรในกำรตรวจสอบข้อมูล คือ กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive
sampling) และกำรเฝ้ ำสั งเกตกำรณ์แต่งหน้ำในสื่ อกำรแสดงต่ำงๆ ของแต่ล ะกลุ่มชำติพันธ์อย่ำง
ต่อ เนื่ อ งเป็ น ช่ ว งระยะเวลำนำน (Prolonged engagement) เพื่อ รวบรวมมำยำคติท ำงด้ ำ นกำร
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แต่งหน้ำและกำรสื่อควำมหมำยด้วยวิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงของกลุ่มชนชำติ
สี่เผ่ำไทในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลการวิจัย
จำกกำรวิจัยเรื่อง “กำรสร้ำงมำยำคติด้วยกำรแต่งหน้ำเพื่อสื่อควำมหมำยในกำรสื่อกำรแสดง
สี่เผ่ำไท เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้วิเครำะห์กำรแต่ งหน้ำเพื่อสื่ อควำมหมำย
ในกำรสื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไท และเพื่อแสดงให้เห็นถึงมำยำคติและวิธีกำรในกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดง
สี่เผ่ำไท ดังนี้
1. มำยำคติทำงด้ำนกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงของกลุ่มชนชำติสี่เผ่ำไท ในจังหวัดศรีสะเกษ
กำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไทถือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ (Image) ให้กับนักแสดง
ในสื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไท คือ “ราเซียงข้อง” ของกลุ่มชำติพันธุ์ส่วย “เรือมมะม๊วด” ของกลุ่มชำติพันธุ์
เขมร “หมอลาเรื่อง” ของกลุ่มชำติพันธุ์ลำว และ “ราเซิ้งสะไน” ของกลุ่มชำติพันธุ์เยอ ได้ชี้ให้เห็นถึง
มำยำคติทำงด้ำน “ควำมงำม” ในกำรสื่อควำมหมำยของกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไทได้แสดง
ให้เห็นอัตตะของกำรสื่อสำร (Metacommunication) คือ กำรสร้ำงควำมคมชัด โดดเด่นและชัดเจน
ให้กับใบหน้ำนักแสดง ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรใช้รหัสของกำรแต่งหน้ำที่มีควำมลื่นไหล ไม่หยุดนิ่งและ
ควำมเป็นพลวัตอย่ำงยิ่ง และเป็นกำรตอกย้ำให้เห็นชัดเจนในลักษณะของภำพตำยตัว (Stereotype)
ของกำรแต่งหน้ำ “นำงรำ” ที่ถูกนำเสนอบุคลิกลักษณะ กำรแต่งหน้ำ และควำมเชื่อซึ่งถูกสร้ำงสม
อย่ำงซ้ำๆ ของสื่อเป็นเวลำยำวนำน ดังนั้นกำรแต่งหน้ำในกำรแสดงสี่เผ่ำไทของจังหวัดศรีสะเกษจึงถือ
เป็นวัฒนธรรมที่มีกำรสั่งสม ถ่ำยทอดและสื บต่อจำกรุ่นสู่รุ่น และเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมคติ
ควำมเชื่อ วิถีชีวิต ค่ำนิยม ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของคนในสังคมและวัฒนธรรมของ
จังหวัดศรีสะเกษ
2. กำรสื่อควำมหมำยด้วยวิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงของกลุ่มชนชำติสี่
เผ่ำไท ในจังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะดังต่อไปนี้
กำรสื่อควำมหมำยด้วยวิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงของกลุ่มชนชำติ
สี่ เ ผ่ ำ ไท ในจั งหวั ด ศรี ส ะเกษ จ ำเป็ นต้ อ งอำศั ย วิ ธี ก ำร เทคนิ ค และโครงสร้ ำ งของกำรแต่ ง หน้ ำ
หรื อขั้น ตอนของกำรแต่งหน้ ำ คือ 1. กำรรองพื้น 2. กำรไฮไลท์ 3. กำรเฉดดิ้ง 4. กำรทำแป้งฝุ่ น
5. กำรเขียนคิ้ว 6. กำรปัดมำสคำร่ำคิ้ว 7. กำรเขียนขอบตำ 8. กำรทำอำยแชโดว์ 9. กำรปัดมำสคำร่ำ
10. กำรติ ด ขนตำปลอม 11. กำรปั ด แก้ ม และ12. กำรทำปำก และผนวกรวมกั บ องค์ ป ระกอบ
ทำงศิลปะ เช่น สี เส้น น้ำหนักและแสงเงำเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรแต่ง หน้ำ ซึ่งไม่ได้มีมำตรฐำนหรือ
กฎเกณฑ์ที่ตำยตัวมำกำหนดลักษณะของกำรแต่งหน้ำ โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
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วิธีการและเทคนิคการแต่งหน้าในสื่อการแสดงของกลุ่มชนชาติ
สี่เผ่าไท ในจังหวัดศรีสะเกษ
กำรแต่งหน้ำของนักแสดง “รำเซียงข้อง” ของกลุ่มชำติพันธุ์ส่วย
วิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำโดยใช้เส้น สี รูปทรง ลักษณะผิว
และแสงเงำ โดยทั้งหมดจะเน้นที่ควำมชัดเจน

ภำที่ 1 กำรแต่งหน้ำนักแสดง
“รำเซียงข้อง”
กำรแต่งหน้ำของนักแสดง “เรือมมะม๊วด” ของกลุ่มชำติพันธุ์เขมร
วิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำโดยใช้เส้น สี รูปทรง ลักษณะผิว
และแสงเงำ โดยทั้งหมดจะเน้นที่ควำมคมชัด ฉูดฉำด และโดดเด่น
ภำที่ 2 กำรแต่งหน้ำนักแสดง
“เรือมมะม๊วด”
กำรแต่งหน้ำของนักแสดง “หมอลำเรื่อง” ของกลุ่มชำติพันธุ์ลำว
วิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำโดยใช้เส้น สี รูปทรง ลักษณะผิว
และแสงเงำ โดยทั้งหมดจะเน้นที่ควำมอ่อนหวำนบนใบหน้ำ โดย
ทั้งหมดต้องแต่งให้คมชัดและคมเข้ม
ภำที่ 3 กำรแต่งหน้ำนักแสดง
“หมอลำเรื่อง”
กำรแต่งหน้ำของนักแสดง “รำเซิ้งสะไน” ของกลุ่มชำติพันธุ์เยอ
วิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำโดยใช้เส้น สี รูปทรง ลักษณะผิว
และแสงเงำ โดยทั้งหมดจะเน้นที่ควำมฉูดฉำด สดใสและคมชัด
ภำที่ 4 กำรแต่งหน้ำนักแสดง
“รำเซิ้งสะไน”
กำรสื่อควำมหมำยด้วยวิธีกำรและเทคนิคกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดง “ราเซียงข้อง”
ของกลุ่มชำติพันธุ์ส่วย “เรือมมะม๊วด” ของกลุ่มชำติพันธุ์เขมร “หมอลาเรื่อง” ของกลุ่มชำติพันธุ์ลำว
และ “ราเซิ้งสะไน” ของกลุ่มชำติพันธุ์เยอ ล้วนมีลักษณะที่มีควำมเชื่อมโยงกันและผสมผสำนร่วมกัน
โดยมุ่งให้ควำมสำคัญกับควำมสวยงำมเพื่อสร้ำงควำมคมชัด โดดเด่นและชัดเจนให้กับใบหน้ำนักแสดง
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เนื่องด้วยกำรแต่งหน้ำในกำรแสดงทั้งหมดจำเป็นต้องงำนร่วมกับแสงไฟในกำรแสดง หำกแต่งหน้ำให้มี
ลั ก ษณะที่ เ ป็ น ธรรมชำติ เมื่อ ใบหน้ ำ กระทบกั บ แสงไฟจะท ำให้ ใ บหน้ ำ แลดูซี ด เซีย ว หม่น หมอง
ไม่สดใสและนำไปสู่ควำมไม่สวยงำม ดังนั้นผู้เป็นช่ำงแต่งหน้ำจึงต้องควรตรวจสอบผลงำนกำรแต่งหน้ำ
เมื่อแสดงอยู่กับแสงไฟเพื่อให้เกิดควำมสวยงำม ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในกำรแต่งหน้ำ นักแสดง
ในสื่อกำรแสดง คือ ประเทศไทยมีลักษณะสภำพภูมิอำกำศร้อนชื้น (Tropical Climates) จึงจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องใช้เครื่องสำอำงที่มีคุณสมบัติกันน้ำ ซึ่งจะช่วยไม่ให้ใบหน้ำของนักแสดงมันเยิ้มและหลุด
ลอกออก เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีประสิทธิภำพ
นอกจำกนั้นลักษณะกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงสีเผ่ำไท จังหวัดศรีสะเกษ ได้แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของกำรดำรงอยู่ร่วมกันในลักษณะของเกื้อกูล ผสมผสำน และสร้ำงสรรค์ร่วมกั นที่ในวิธีกำร
และเทคนิคของกำรแต่งหน้ำ โดยเป็นกำรผสมรวมกันของสิ่งที่แตกต่ำงที่อยู่ร่วมกันอย่ำงสมดุล ดังเช่น
หลั ก ปรั ช ญำแห่ ง ควำมสมำนฉั น ท์ (Philosophy of Symbiosis) ของ Kisho Kurokawa (1994)
(อ้ำงถึงใน กฤษณ์ ทองเลิศ, 2545: 30) ได้กล่ำวว่ำ หลักปรัชญำแห่งควำมสมำนฉันท์ ยอมรับกำรดำรง
อยู่ร่วมกันขององค์ประกอบที่แตกต่ำงกันแม้แต่องค์ประกอบที่เป็นคู่ตรงข้ำม ทั้งนี้กำรดำรงอยู่ร่วมกัน
ขององค์ประกอบที่แตกต่ำงกันดังกล่ำวในทัศนะนี้ เป็นไปในลักษณะของกำรเสริมสร้ำง กำรร่วมมือกัน
กำรเพิ่มพลังใหม่แก่กันและกัน ไม่หักล้ำงกัน ทั้งนี้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกันกำรสร้ำงสรรค์งำนที่น่ำสนใจ
ประกำรหนึ่ งตำมหลั กปรั ช ญำนี้ คื อ รูปแบบของกำรสร้ำงสรรค์ งำนแบบผสมผสำนองค์ประกอบ
ที่แตกต่ำง (hybrid) หรือเรียนกว่ำ วัฒนธรรมแบบพันทำง (Mongrel Culture) โดยหมำยถึงกำรรวม
ควำมหลำกหลำยขององค์ประกอบต่ำงๆ เข้ำไว้ด้ว นกันเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยที่องค์ประกอบที่มำ
อยู่ร่วมกันต่ำงไม่สุญเสียเอกลักษณ์ของตนเอง
อภิปรายผลการวิจัย
กำรแต่งหน้ำของนักแสดงในสื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไท จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกำรสื่อควำมหมำย
ที่มี ค วำมเกี่ ย วข้ องกั บ ควำมสั ม พั นธ์ แ ละเชื่ อ มโยงในกำรสื่ อ ควำมหมำยกับ ผู้ ค นที่ มีร หั ส (Code)
อันเปรียบเสมือนข้อตกลง คติควำมเชื่อ ค่ำนิยมรวมถึงบรรทัดฐำนของสังคมที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน
โดยสอดคล้ องกับ กฤษณ์ คำนนท์ (2552: 18) กล่ำวว่ำ กำรประกอบสร้ำงสำร (Massage) หรือ
ตัว บท (Text) ที่มีกำรผสมรวมเอำเครื่องหมำยต่ำงๆ หรือสัญญะ (Sign) ผ่ ำนกำรใช้รหั ส (Code)
ในกำรจัดกำรควำมหมำยจนเกิดเป็นกำรแต่งหน้ำ
ในส่วนของกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงของกลุ่มชำติพันธุ์ ล้วนมีลักษณะเป็นมำยำคติทำง
วัฒนธรรมที่ให้ควำมสำคัญในด้ำน “ควำมงำม” ทำให้คนเข้ำใจว่ำกำรแต่งหน้ำเพื่อกำรแสดงนั้นต้อง
เน้นเพียงแค่มิติแห่งควำมงำม โดยสอดคล้องกับ Roland Barthes (1972) กล่ำวว่ำ มำยำคติ หมำยถึง
กำรสื่ อควำมหมำยที่ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “ควำมหมำยใดควำมหมำยหนึ่ง ” ด้วยคติควำมเชื่อทำง
วัฒนธรรมและถูกกลบเกลื่อนให้ไปที่รับรู้เสมือนว่ำเป็นธรรมชำติ โดยทำให้คนในสังคมวัฒนธรรมนั้น
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คุ้นเคยกับควำมหมำยของสิ่งที่ว่ำนั้นเสียโดยไม่ทันสังเกตหรือตั้งคำถำมว่ำ ควำมหมำยนั้นๆ เป็นสิ่งที่
ประกอบสร้ ำ งขึ้ น ทำงวั ฒ นธรรมและเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ ำ เป็ น ค่ ำ นิ ย มที่ ทุ ก คนในสั ง คมยึ ด ถื อ อยู่
เป็น “ธรรมชำติ” หรือเป็นไปตำมสำมัญสำนึกสรรพสิ่งในสังคมนิยมล้วนเป็นสัญญะด้วยกันทั้งสิ้น
ทั้งนี้ กำรสร้ำงมำยำคติในกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงสีเผ่ำไท จังหวัดศรีสะเกษ ได้แสดง
ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกำรแต่งหน้ำที่มีร่วมทำงวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ส่วย เขมร ลำว และเยอ
ซึ่งเป็นกำรถ่ำยทอดและแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ำยอิง อำศัยกับธรรมชำติ ซึ่งกำรแต่งหน้ำล้วน
มีวิธีกำรและเทคนิค โดยอำศัยโครงสร้ำงของกำรแต่งหน้ำและองค์ประกอบทำงศิลปะที่แตกต่ำงกัน
ออกไปใน โดยสอดคล้องกับแนวคิดกำรละเล่นพื้ นบ้ำนของ ธิดำ โมสิกรัตน์ (2533: 657) ที่กล่ำวว่ำ
มีค วำมคิ ด เห็ น สอดคล้ อ ง คื อ กำรละเล่ น พื้น บ้ ำ น เป็ น วิ ถีชี วิ ต ของชุ ม ชนที่ ป รำกฏในทุ กท้ อ งถิ่ น
แต่มีรูปแบบแตกต่ำงกันเพื่อแสดงถึงลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ดังนั้น กำรแต่งหน้ำในกำรสื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไทของกลุ่ มชำติพันธุ์ส่ว ย เขมร ลำวและเยอ
เปรียบเสมือนเป็นวัฒนธรรมที่มีกำรสะสม สืบทอด และถ่ำยทอดจำกคนรุ่นสู่รุ่น โดยกำรแต่งหน้ำเป็น
สิ่งที่สะท้อนและเชื่อมโยงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของกลุ่มชำติพันธุ์บนควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
ในจังหวัดศรีส ะเกษ ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมที่ถือเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันของจังหวัดศรีสะเกษ
ได้อย่ำงชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้เป็นช่ำงแต่งหน้ำจึงต้องควรตรวจสอบผลงำนกำรแต่งหน้ำเมื่อแสดงอยู่กับแสงไฟเพื่อให้เกิด
ควำมสวยงำม ทั้งนี้ ปั จจั ยที่ต้องคำนึ งถึงในกำรแต่งหน้ำนักแสดงในสื่อกำรแสดง คือ ประเทศไทย
มี ลั ก ษณะสภำพภู มิ อ ำกำศร้ อ นชื้ น จึ งจ ำเป็ น อย่ ำงยิ่ งที่ ต้ อ งใช้ เครื่ อ งส ำอำงที่ มี คุ ณ สมบั ติ กั น น้ ำ
ซึ่งจะช่วยไม่ให้ ใบหน้ ำ ของนักแสดงมันเยิ้มและหลุ ดลอกออกเพื่อนำไปสู่ กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มี
ประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
งำนวิจัยชิ้นนี้เป็นกำรศึกษำกำรสร้ำงมำยำคติด้วยกำรแต่งหน้ำเพื่อสื่อควำมหมำยในกำรสื่อ
กำรแสดงสี่เผ่ำไท เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ศึกษำเพียงมิติของกำรแต่งหน้ำในสี่อกำร
แสดงในงำนเทศกำลดอกลำดวนบำน สืบสำนประเพณีสี่เผ่ำไทยศรีสะเกษเท่ำนั้น หำกแต่ยังมีกำร
แต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงอื่นๆ อีกมำกมำยที่มีกำรคิดค้น ผสมผสำนและประกอบสร้ำงควำมหมำยขึ้น
โดยล้วนแล้วแต่มีควำมน่ำสน ควำมสำคัญและมีคุณค่ำ ทำงวัฒนธรรมที่ควรศึกษำเพื่อทำให้เข้ำใจและ
สืบทอดถึงวิธีกำรและเทคนิคของกำรแต่งหน้ำให้ดำรงอยู่คู่กับกำรแสดงต่ำงๆ ในวัฒนธรรมของจังหวัด
ศรีสะเกษได้ กำรวิจัยในครั้งนี้ได้นำเสนอเพียงกำรสร้ำงมำยำคติของกำรแต่งหน้ำในฐำนะผู้ส่งสำร
แต่ไม่ได้กล่ำวถึงผลกระทบต่อผู้รับสำรที่รับชมกำรแต่งหน้ำในสื่อกำรแสดงสี่เผ่ำไท ซึ่งเป็นประเด็น
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ที่มีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่งที่จะนำไปพัฒนำและต่อยอด เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรผลิตงำน
สร้ำงสรรค์ทำงด้ำนนิเทศศำสตร์อีกต่อไป
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