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 การศึกษาเร่ืองการรําในพิธีทาํศพแบบนกหัสดีลิงคใ์นอุบลราชธานีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
ประวติัความเป็นมาองคป์ระกอบการแสดง  และวิเคราะห์กระบวนท่ารําท่ีใชใ้นการประกอบพิธีทาํ
ศพแบบนกหัสดีลิงค์ในจงัหวดัอุบลราชธานีโดยศึกษาจากเอกสารประวติัศาสตร์  การสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ  การสงัเกตการแสดงสด  วดีีทศันแ์ละภาพถ่าย 
 ผลการศึกษาพบว่า  แนวคิดศาสนาพุทธไดแ้พร่หลายจากประเทศอินเดียเขา้มาสู่สุวรรณภูมิ
รวมทั้งประเทศไทยความเช่ือในทางศาสนาไดแ้ทรกอยู่ในงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  ตลอดจน
วรรณกรรมเร่ืองไตรภูมิพระร่วงจดัเป็นวรรณกรรมศาสนาเร่ืองหน่ึงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบันกหสัดีลิงคใ์น
ป่าหิมพานต์  มีการพบหลกัฐานของนกหัสดีลิงค์หลายลกัษณะตามศาสนสถานต่าง ๆ ดว้ยเหตุท่ี
สังคมไทยในอดีตมีความเช่ือว่าสัตวบ์างชนิดรวมทั้งนกหัสดีลิงคเ์ป็นพาหนะในการนาํดวงวิญญาณ
ของชนชั้นสูงสู่สวรรค์  ดงันั้นจึงนิยมใช้พาหนะรูปสัตวอ์ยู่ในขบวนแห่ศพของชนชั้นสูงมาจนถึง
ปัจจุบนั 
 พิธีทาํศพแบบนกหสัดีลิงคใ์นจงัหวดัอุบลราชธานีเกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือ  พ.ศ.2316  โดยเจา้นาย
หรือคนท่ีสืบเช้ือสายอญัญาส่ีท่ีมาจากเมืองเชียงรุ้งไดน้าํพิธีศพดงักล่าวมาแพร่หลาย  ใชป้ระกอบพิธี
เฉพาะเจา้นายและพระเถระ  ในการทาํพิธีมีขบวนแห่หลายขบวน  เมรุลอยรูปนกหสัดีลิงคเ์ป็นขบวน
หน่ึงท่ีเนน้ความโดดเด่นของนกหสัดีลิงคโ์ดยมีลกัษณะสาํคญัคือ  หวัเป็นชา้ง  ลาํตวัเป็นนก  หางเป็น
หงส์ 
 ขั้นตอนในพิธีแบ่งออกเป็น  5  ขั้นตอนคือ  1.เตรียมขบวนแลว้เคล่ือนขบวน 2.ตั้งขบวนใน
สถานท่ีประกอบพิธี 3.ก่อนประกอบพิธีเผาศพ 4.ประกอบพิธีเผาศพ 5.หลงัพิธีเผาศพ 
 องค์ประกอบดา้นเคร่ืองแต่งกายของ 2 กลุ่มแต่งแบบชนชั้นสูงของลาว  แต่แตกต่างกนัใน
รายละเอียดโดยกลุ่มท่ี 1 แต่งกายประณีตกว่ากลุ่ม 2 ถือศรเหมือนกนัแต่วสัดุและขนาดแตกต่างกนั 
เคร่ืองดนตรีใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นเมืองอีสาน  ทาํนองเพลงมีจาํนวน 3 เพลงเหมือนกนัทั้งสองกลุ่ม แต่
ทาํนองเพลงต่างกนั  กลุ่มแรกใชท้าํนองระดบัปานกลางและเร็ว  กลุ่ม 2 ใชท้าํนองเพลงทั้งระดบัชา้
ปานกลางและเร็ว  ทั้งน้ีกลุ่มแรกเลือกใชเ้พลงในช่วงสุดทา้ยเพลงใดเพลงหน่ึงอยา่งอิสระกวา่กลุ่ม 2 
 การแสดงนาฏยศิลป์ในพิธีกรรมปรากฏอยู่ในขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 3 เน้ือหาแสดง
เร่ืองราวเก่ียวกบันางเทียมเจา้นางสีดาเขา้ทรงแลว้เดินทางไปฆ่านกหัสดีลิงคใ์นเหตุการณ์ตอนน้ีมีผู ้
แสดง 2 คน  คือผูแ้สดงหญิงสวมบทบาทนางเทียมเจา้นางสีดา  และผูช้าย 1 คนอยูใ่นตวันกเพ่ือคอย
ควบคุมการเคล่ือนไหวส่วนศีรษะนก  ในปัจจุบนัผูแ้สดงเป็นนางเทียมเจา้นางสีดาแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม  คือกลุ่มแรกกลุ่มดั้งเดิมเป็นกลุ่มท่ีสืบเช้ือสายจากเจา้นาย  และกลุ่มท่ีสองกลุ่มท่ีเกิดข้ึนใหม่เป็น
กลุ่มท่ีสมคัรใจแสดงโดยมิไดสื้บเช้ือสายจากเจา้นาย 
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 แบบแผนของการแสดงทั้ งสองกลุ่มเป็นการรําประกอบทาํนองเพลงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ไดแ้ก่ 1.การรําเพ่ือเดินทาง 2.การต่อสู้กบันกดว้ยศร 3.การแสดงความดีใจท่ีฆ่านกไดส้าํเร็จ  ลกัษณะ
เด่นในแต่ละช่วงคือ  ช่วงแรกการใชท่้ารําท่าเดียวในกลุ่ม 1 และท่ารําหลายท่าในกลุ่ม 2 ช่วงท่ีสอง 
กลุ่ม 1 รําท่าเดียวและรําอาวุธ กลุ่ม 2 ท่ารํามีหลายท่าและรําอาวุธ ช่วงสุดทา้ยแสดงท่าทางดีใจดว้ย
การร้องไชโย 3 คร้ัง  ลีลาการเคล่ือนไหวท่ีสาํคญัคือ  กลุ่ม 1 เนน้พลงัท่ีแขน กลุ่ม 2 เนน้พลงัส่วนล่าง
ดว้ยการส่ายสะโพกโดยส่วนบนแสดงท่าน่ิง  อารมณ์ในการแสดงคือกลุ่ม 1 แสดงอารมณ์ดุดนัและ
มุ่งมัน่ กลุ่ม 2 แสดงอารมณ์เคร่งขรึมสีหนา้และแววตาเนน้การใชส้มาธิต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง การใชพ้ื้นท่ี
ในการแสดงของทั้งสองกลุ่ม ประกอบดว้ย การใชทิ้ศทางเคล่ือนไปขา้งหนา้ และการใชพ้ื้นท่ีกระจาย
ไปทัว่ทุกจุดของสถานท่ีประกอบพิธี 
 ในปัจจุบนัคนหันไปนิยมจา้งกลุ่ม 2 ทาํพิธี เน่ืองจากค่าจา้งถูกกว่ากลุ่ม 1  ดว้ยเหตุน้ีอาจทาํ
ใหอ้งคค์วามรู้ดั้งเดิมของกลุ่ม 1 เร่ิมไม่แพร่หลายและอาจเส่ือมสูญไปในท่ีสุด  ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่งานวิจยั
ช้ินน้ี จะช่วยอนุรักษพิ์ธีกรรมดงักล่าวใหเ้ป็นวทิยาทานในการศึกษาศิลปะพ้ืนบา้นสืบไป 
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  This study aims to explore the history of the elements of the Hasadiling dance and analyze 
the dancing postures used by investigating historical records, expert interviews, observations of live 
performances, and analyses of videos and photographs.  
  The research results were as follows. With respect to the history of the Hasadiling dance, 
Buddhist philosophies had spread from India into the Suvarnabhumi region, including Thailand, 
influencing murals, sculptures, and literary works. Tripoom Pra Ruang was one of the religious 
works incorporating content about the Hasadiling bird of the Himmapan Forest. Evidence for 
various forms of the bird can also be found at several religious places. Because in the past, Thai 
society believed that some animals, including the Hasadiling bird, were vehicles which led 
aristocrats’ souls to heaven, the use of vehicles with animal-like features has become popular 
among this group of people.  
  Only for members of royalty or monks, the Hasadiling-style cremation ceremony first 
appeared in Ubolratchathani in 2316 B.E and was disseminated by royalty family members or 
descendents of the fourth Anya generation from Chiangroong. In the ceremony, there were several 
corteges, one component of which was the Hasadiling-bird-styled floating crematorium 
emphasizing the extraordinary features of the bird, namely the head of an elephant, the body of a 
bird, and the tail of a swan.  
  This style of ceremony consisted of five stages: 1) cortege preparation and proceeding, 2) 
cortege formation at the cremation venue, 3) before the ceremony, 4) during the ceremony, and 5) 
after the ceremony. In addition, the performers could be divided into two groups, based on the 
person acting as Princess Sida (see below). The first group was those descending from royalty, 
while the second was those who would like to take part in the dance without being born as royals. 
  As for costume components, both groups were dressed in a high Laotian style, but the first 
group’s costume was more elaborate than that of the second one. In addition, although both groups 
held arrows, the materials and sizes of the arrows differed. Third, both groups used local 
northeastern musical instruments and featured three songs. However, the difference in this regard 
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was that the first group’s songs were mid- to fast tempo, whereas those of the second group were 
slow, mid- and fast tempo. Also, the first group’s selection of music in the last part of the ceremony 
was freer than the second group’s. 
  Regarding performance, the Hasadiling dance appeared in the first and third stages of the 
ceremony. The contents of the show were about Princess Sida traveling to kill the Hasadiling bird. 
In this part, a woman acted as Princess Sida, and a man was in a Hasidiling-bird dummy to control 
the movement of the head.  
  The pattern of performance was the same for both groups, consisting of three stages: 1) 
travel dance, 2) fighting with the bird with an arrow, and 3) expressing joy from success in killing 
the bird. For each stage, there were exceptional features and differences between the two groups. In 
the beginning stage, the first group performed only one set of dancing postures, whereas the second 
one performed several. During the second stage, the first group again performed only one set, 
followed by a weapon dance, while the second one performed several sets of dancing postures and 
then a weapon dance. In the final stage, both groups similarly expressed joy by shouting “Chaiyo” 
(hooray in English) three times. However, they were also differences. For the first group, the focus 
was on arm strength. On the other hand, the second group emphasized the strength of the lower part 
of the body by shaking hips while keeping the upper part still. In terms of emotional expressions, 
the first group displayed aggression and determination, whereas the second one showed solemnity 
in the face and the eyes. Finally, the two groups utilized the space by moving forward and 
spreading out over the cremation venue.  
  At present, hiring popularity turned to the second group due to lower costs. For this reason, 
the first group’s long-standing knowledge became less widespread and might finally disappear. 
Thus, it is hoped that this research would preserve these people’s body of knowledge and this form 
of local art.  
 


