
เพจวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง





บทบรรณาธิการ
พบกันอีกแล้ว...ส ำหรับอ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ฉบับท่ี ๒ หลังจำกผ่ำนวิกฤตโควิด ๑๙.. วิทยำลัยฯ ได้เปิดท ำกำรเรียนกำรสอน     

ภำคเรียนท่ี ๑ ตั้งแต่เดือนกรกฎำคมท่ีผ่ำนมำ ได้รวบรวมผลงำน กิจกรรม เกียรติคุณของวิทยำลัยฯ ประกอบไปด้วยผลงำนครู อำจำรย์ 
นักเรียน นักศึกษำ เป็นเดือนท่ีส ำคัญของปวงชนชำวไทย คือวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชำติ เป็นเดือนแห่งควำมรักของแม่มีต่อลูก และกิจกรรมต่ำง ๆ มำกมำยของวิทยำลัยฯ 
สุดท้ำยเดือนตุลำคม เป็นเดือนแห่งควำมทรงจ ำท่ีคนไทย หรือแม้กระท้ังคนท่ัวโลกต่ำงร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ รัชกำลท่ี ๙                  
วันคล้ำยวันสวรรคต พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปิน เป็นพระประมุขศิลป์ ทนุบ ำรุงศำสตร์แห่งศิลป์ทุกแขนง ตั้งแต่นำฏศิลป์ชั้นสูง จนไป
ถึงพื้นบ้ำน ทรงสนพระรำชหฤทัยด้ำนดนตรี ท ำให้เป็นท่ีรู้จักกัน และยอมรับไปท่ัวโลก ฯลฯ

ส ำหรับวำรสำรฉบับน้ี ขอต้อนรับสมำชิกใหม่ สู่รั้วเขียว-ขำว ขอแสดงควำมยินดีกับคณะครู ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับมหำบัณฑิต 
นักเรียน นักศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัล สร้ำงชื่อเสียงให้กับวิทยำลัยฯ ซ่ึงติดตำมได้จำกวำรสำรฉบับน้ี....

ขอขอบคุณท่ำนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ ผู้บริหำร ครู อำจำรย์ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ท่ีให้กำรสนับสนุนข้อมูล 
รูปภำพประกอบ รวมท้ังข้อเสนอแนะต่ำง ๆ....พบกันใหม่ฉบับหน้ำ

บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ ข่ำวสำร ควำมรู้ กิจกรรมและผลงำน ของวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง
๒. เพื่อเผยแพร่ผลงำนของครู คณำจำรย์ บุคลำลำกรทำงกำรศกึษำ นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชน
๓. เพื่อเป็นสื่อกลำงอันดีระหว่ำงบ้ำน วิทยำลัยฯ ชุมชน ทั้งยังเป็นกำรแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำวิทยำลัยฯ

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจ ำเดือน สิงหำคม-ตุลำคม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

๑

ที่ปรึกษา 
นายสมภพ เขียวมณี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ฯ
ดร.สุพจี สุภาพ รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย
นายสายันณ์ เถกิงศรี รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีน นักศึกษำ
นายพินิตร์ กลับทวี รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยนโยบำยและแผน
นางสาวชุติพันธุ์ ภู่เจริญวณิชย์ รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
นายจารุชา จันทสิโร หัวหน้ำภำควิชำนำฏศิลป์
นางสาวนุกิจ สุขสวัสด์ิ หัวหน้ำภำควิชำศึกษำท่ัวไป

นายดิสวัฒน์ ภาคฐิน หัวหน้ำภำควิชำดุริยำงคศิลป์  
บรรณาธิการ : นำยอภิวิชญ์ เหล่ำอัน
กองบรรณาธิการ 

นำยช ำนำญ แก้วสว่ำง        นำงนงลักษณ์ เขียวมณี    
นำยอ ำนำจ อำจมังกร   นำยมนตรี สุขกลัด
นำงสำวศิริพร ชำตยำนนท์ นำงสำวกรรณิกำร ์เสวะนำ  
นำยวรกิตติ์ หยกประดิษฐ์    นำยชัยทัต โสพระขรรค์  นำยธนภัทร ทองระย้ำ

ภาพถ่าย : นำงนงลักษณ์ เขียวมณี ,นำงสำวนุกิจ สุขสวัสดิ์, นำยกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร
พิสูจน์อักษร : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

สารบัญ
- บรรณำธิกำรแถลง................................................๑
- แนะน ำบุคลำกรใหม.่............................................๒
- แสดงควำมยินดีกับมหำบัณฑิต.............................๒
- แสดงควำมยินดีกับบุคลำกรของวิทยำลัยฯ............๓
- วิถีกำรศึกษำดนตรีของไทย...................................๕
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในยคุ ๔.๐......................๖
- ลิลิตพระลอ:โศกนำฏกรรมแห่งควำมอำฆำต.........๗
- เทคนิคกำรสอนโขนยักษ์.......................................๘
- ศิลปะเพื่อชีวิต....................................................๑๐
- เกร็ดควำมรู้เพลงฉิ่งช้ำงประสำนงำ.....................๑๑
- มงคลสูตรค ำฉันท์ วรรณคดีค ำสอนเพื่อเยำวชน..๑๒
- Learners should go along with Learning 
Autonomously..................................................๑๓
- ประมวลภำพกิจกรรมต่ำง ๆ...............................๑๖



นายไพศาล แย้มวงษ์ 
ต ำแหน่ง อำจำรย์

(ศศ.ม.) สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(กศ.ม.) สำขำวิชำจิตวิทยำกำรแนะแนว 

แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

นายโซโลมอน หะยีมะ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

(วท.บ.) ศึกษำศำสตร์ เอกคณิตศำสตร์

นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน 
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

นายมนัสวี กาญจนโพธิ์ 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 

จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย

นางสาวทาริกา คัดชา 
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

๒

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



นางสาวสุพจี สุภาพ 
ทีป่รึกษำประธำนคณะกรรมำธิกำรคุ้มครองผู้บริโภค สภำผู้แทนรำษฎร 

คณะกรรมกำรลูกเสืออ่ำงทอง ในฐำนะผู้แทนสถำบันอุดมศึกษำ

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 
ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำภำคศึกษำทั่วไป

นางปาริชาต ประเสริฐศิลป์ 
ไดเ้ลื่อนวิทยฐำนะ ครชู ำนำญกำรพิเศษ

นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร 
ได้รับกำรคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

จังหวัดอ่ำงทอง

๓

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓

รับรำงวัลสถำนศึกษำส่งเสริมโครงกำรคัดเลือกเยำวชนต้นแบบ 
ด้ำนดนตรีไทย ประจ ำปี ๒๕๖๓ 



นำงสำวเสำวรส ล่วงพ้น เข้ำรับรำงวัลเยำวชนต้นแบบ 
ด้ำนดนตรีไทย ประจ ำปี ๒๕๖๓

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

เข้ำรอบ ๘ โรงเรียน ผ่ำนเข้ำสู่รอบรองชนะเลิศ 
กำรประกวด “กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำน
ศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำน”ประจ ำปี ๒๕๖๓

๔

นำยพรเทพ พิณพำทย์ รำงวัลวัฒนคุณำธร 
ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

ประจ ำปี ๒๕๖๓

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓

รำงวัลรองชนะเลิศกำรแข่งขันกลอน ระดับอุดมศึกษำ
โครงกำรเลิศล้ ำกำนท์กวีศรีอโยธยำ ระดับภำคกลำงครั้งที่ ๒ 

รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กำรประกวดวีดิทัศน์ SMART BPI 

นำยภำกร พวงพิกุล 
เข้ำรับรำงวัลเหรียญฝีมือศรทอง 

กำรประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง 



วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๕

วิถีการศึกษาดนตรีของไทย
สมภพ เขียวมณี

ผู้อ ำนวยกำรวทิยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง

เครื่องดนตรีไทยแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ เคร่ืองดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่ำ มีพัฒนำกำรโดยน ำ
เคร่ืองดนตรีประเภทต่ำง ๆ มำประสมวง บรรเลงร่วมกันเป็นวงดนตรีไทย ซึ่งวงดนตรีไทยปัจจุบันมีแบบแผนที่เป็น
มำตรฐำนอยู่ ๓ ประเภท คือ วงมโหรี วงปี่พำทย์ และวงเคร่ืองสำยไทย 

วงดนตรีไทยใช้บรรเลงในโอกำสต่ำง ๆ เพื่อใช้บรรเลงในพิธีกรรมต่ำง ๆ ทั้งในพระรำชพิธี และกำรบรรเลง
ในพิธีกรรมของรำษฎร์ทั่วไป เพื่อใช้บรรเลงประกอบกำรแสดงต่ำง ๆ และกำรบรรเลงเพื่อกำรฟัง บรรเลงเพื่อ                    
ควำมบันเทิงใจ เพื่อควำมเพลิดเพลิน และผ่อนคลำยอำรมณ์ให้เกิดสุนทรีย์

การเรียนการสอนดนตรีไทยปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบ
๑. การเรียนการสอนดนตรีในระบบ
กำรเรียนกำรสอนดนตรีในระบบ คือ กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรระดับกำรศึกษำต่ำง ๆ ได้แก่ ระดับ

ประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ซึ่งมีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับดนตรีทั้งที่เกี่ยวข้อง
และสอนโดยตรง เช่น วิทยำลัยนำฏศิลปต่ำง ๆ ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒. การเรียนการสอนดนตรีนอกระบบ
กำรเรียนกำรสอนดนตรีนอกระบบ คือ กำรเรียนดนตรีที่ไม่ใช่กำรเรียนกำรสอนในสถำบนักำรศึกษำ แต่เป็น

กำรเรียนกำรสอนดนตรีในส ำนักหรือบ้ำนครูต่ำง ๆ ในอดีตดนตรีไทยได้รับควำมนิยมในกลุ่มขุนนำง ตำมวังเจ้ำนำย
ต่ำง ๆ จะมีวงดนตรีไทยประจ ำวัง เช่น วังพญำไท วังหลวง วังหน้ำ วังบูรพำ วังบำงขุนพรหม วังบ้ำนหม้อ เป็นต้น 
ปัจจุบันคงเหลือเพียงกำรสอนดนตรีตำมบ้ำนครูดนตรีไทย เช่น วงบ้ำนใหม่ วงบ้ำนครูสุพจน์ วงดุริยประณีต 
วงประคองศิลป์ วงบ้ำนเรืองนนท์ เป็นต้น

แนวทางการพัฒนาด้านการเรียนการสอนดนตรีในอนาคต
ปัจจุบันเปน็ยุคแห่งดิจิทัล มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ทั่วโลก ควำมก้ำวหน้ำ ของดิจิทัล

จะมีกำรพัฒนำไปอีกอย่ำงต่อเนือ่ง และรวดเร็ว ถือว่ำเป็นครู อำจำรย์ และนักศึกษำในปัจจุบนัมีโอกำสที่ดี มีสื่อ     
กำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย และโปรแกรมต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรเรียนรู้ เช่น Youtube facebook line                 
google classroom เป็นตัวช่วยในกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนรู้ดนตรีในอนำคตจะมีกำรเชื่อมโยงควำมรู้ด้ำนดนตรี

ของประเทศเพื่อนบ้ำน และนำนำชำติทั่วโลก มีกำรเรียนรู้ดนตรีข้ำมวัฒนธรรม
จะกลำยเป็นดนตรีโลก (World Music) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่ำนเทคโนโลยี 

ฉะนั้นครูดนตรีจึงต้องรู้จักกำรใช้เทคโนโลยีในกำรคิดสร้ำงสรรค์งำนดนตรี 
สร้ำงนวัตกรรมดนตรีจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสร้ำงนวตักรรมจำก Mobile
มีกำรสร้ำงงำนดนตรีแนวใหม่ ๆ แนวร่วมสมัยโดยน ำเครื่องดนตรีสำกลเข้ำมำบรรเลงร่วมกับ
ดนตรไีทย เพื่อตอบสนองกำรเรียนรู้ให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตต่อไป
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การจัดการเรียนการสอนในยุค ๔.๐
นำงสำวนุกิจ สุขสวัสดิ์ 

หัวหน้ำภำควิชำศึกษำทั่วไป

กำรเป็นครูไม่ใช่เร่ืองง่ำย!! ต้องตอบสนองนโยบำยชำติ ชีวิตครูในยุค ๔.๐ ต้องเป็นอย่ำงไร ก่อนหน้ำยุค ๔.๐ 
สมัยก่อนเป็นอย่ำงไร 

ยุคThailand ๑.๐ ยุคเริ่มต้นวำงระบบกำรศึกษำ ท ำให้ประชำชนที่มีควำมรู้มีจ ำนวนจ ำกัด ครูที่สอนตำม
โรงเรียน หรือวิทยำลัยฯต่ำง ๆ นับว่ำเป็นบุคคลหนึ่งที่มีควำมรู้สูงในชุมชน กำรเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่จึง เน้น             
กำรบอกเล่ำ โดยครูผู้สอนจะเป็นหลัก น่ำจะเป็นยุคที่คนเขียนเกิดพอดี สมัยนั้นยังไม่มีอะไร นอกจำกTalk & ชอล์ก
เป็นสื่อกำรสอนที่ดีที่สุด

ยุคThailand ๒.๐ เป็นยุคที่มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเหลือครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
มีกำรจัดท ำสื่อกำรสอนส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ซึ่งท ำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำมำกข้ึน แต่ครูผู้สอนยังเป็น
หลักในกำรถ่ำยทอดควำมรู้อยู่ 

ยุคThailand ๓.๐ กำรพัฒนำเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ท ำให้ทุกคนสำมำรถสืบค้นข้อมูลควำมรู้ต่ำง ๆ ผ่ำน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพำได้มำกมำย ท ำให้ยุคนี้เป็นของกำรสืบค้น กำรท ำงำน เป็นกลุ่ม ผู้เรียนมีกำร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน ครูเปลี่ยนบทบำทมำเปน็ผู้แนะน ำ มีกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ำมำเป็นเครื่องมือ
ช่วยในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งขึ้น แต่มีกำรกลั่นกรองค่อนข้ำงน้อย เป็นยุคเข้ำสู่กำรเป็นครู ใหม่ ๆ จับ
คอมพิวเตอร์ครั้งแรกเมื่อประมำณปี ๒๕๓๘ กำรใช้คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นไม่ได้สะดวกสบำยเหมือนในปัจจุบัน ข้อมูล
ผ่ำนระบบ Internet ไม่ต้องพูดถึงต้องใช้ค ำว่ำ “กำกมำก” 

ยุคThailand ๔.๐ เป็นยุคที่ต่อเนื่องจำกยุคที่แล้ว เนื่องจำกกำรที่ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น และเข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น ส่งผลให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีเหล่ำนั้นมำประยุกต์ใช้และส่งเสริมกำรเรียนรู้ มี
กำรใช้สื่อและสังคมออนไลน์ที่มีวิจำรณญำณมำกขึ้น สร้ำงมูลค่ำสร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อควำม ต้องกำร                
ของตัวเอง ซึ่งบทบำทของครูในยุคนี้จะต้องเป็น “โค้ช” ที่ช่วยที่ช่วยส่งเสริมองค์ควำมรู้ที่ผู้เรียนเกิดกำรจำกเรียนรู้
ด้วยตัวเอง   

การจัดการเรียนการสอน รุ่นนี้เป็นไง เป็นการส่งเสริมการศึกษา ๖ รูปแบบ
๑. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สองภำษำ
๒. ใช้ STEM น ำส่งเสริมกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี
๓. ส่งเสริมทักษะ EF (Executive Functions) ในกำรพัฒนำทักษะกำรด ำเนนิชีวิต
๔. กำรเรียนรู้แบบโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรคิดอย่ำงเปน็ระบบ
๕. ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๖. เน้นกำรก้ำวสู่ขั้นของกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Active Learning

ครูยุคThailand ๔.๐ ก็ต้องวิ่ งตำมให้ทัน ต้องเร่งมืออีกมำกกับ             
วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ ๔.๐ ครูเป็นโค้ช โค้ชต้องเข้ำใจ และเปลี่ยน
วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้ทันยุค......โค้ช...ก็ยัง งง อยู่นะ ....

๖
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๗

ลิลิตพระลอ : โศกนาฏกรรมแห่งความอาฆาต
นำยอภิวิชญ์ เหล่ำอัน                                                                                                       

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

เสียงลือเสียงเล่ำอ้ำง อันใด พี่เอย
เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้ำ
สองเขือพี่หลับใหล ลืมตื่น ฤำพี่
สองพี่คิดเองอ้ำ อย่ำได้ถำมเผือฯ

ถ้ำพูดถึงโคลงสี่สุภำพที่ได้ยินบ่อย เมื่อจะแต่งโคลงสี่สุภำพให้ถูกต้องตำมกฎฉันทลักษณ์นั้น ต้องนึกถึง                         
โคลงสี่สุภำพบทนี้ เพรำะเป็นต้นแบบในกำรแต่งค ำประพันธ์ มีกำรใช้เสียงเอก เสียงโท ได้อย่ำงตรงต ำแหน่งนั้นคือเรื่อง 
“ลิลิตพระลอ” ซึ่งในควำมหมำยในโคลงสี่สุภำพข้ำงต้น ได้กล่ำวถึงพระเพื่อนพระแพง ได้ขับโคลงบทนี้ เพื่อประชด       
พระพี่เลี้ยง คือนำงรื่นนำงโรยว่ำ “พี่ไปอยู่ไหนมำที่กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพรำะควำมพึงพระทัยควำมหล่อเหลำของ
พระลอมีรูปโฉมที่งดงำม เก่งกำจ จนเป็นที่หมำยปองของสำว ๆ ไปทั่ว อยำกได้มำเป็นพระสวำมี” เรื่องลิลิตพระลอ
มีควำมไพเรำะ ได้พรรณนำเร่ืองด้วยหลำกหลำยอำรมณ์ กวีใช้โวหำร ใช้วรรณศิลป์อย่ำงยอดเยี่ยม มีฉำกอย่ำงมำกมำย 
เป็นวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจำกวรรณคดีสโมสรให้เป็น ยอดแห่งลิลิต เมื่อพ.ศ.๒๔๕๙ ในเรื่องกล่ำวถึงควำมรัก 
ควำมพยำบำท ควำมโศกเศร้ำ และแฝงแง่คิดถึงสัจธรรมของชีวิต 

จุดจบของเร่ืองลิลิตพระลอ เป็นโศกนำฏกกรมที่เกิดของของควำมพยำบำท (พยำบำท หมำยถึง กำรผูกใจเจ็บ
คิดจะแก้แค้น, กำรคิดปองร้ำย, ในค ำว่ำผูกพยำบำท) ของเจ้ำย่ำที่มีควำมอำฆำตเครียดแค้นต่อเมืองสรวง โดยเฉพำะ
ท้ำวแมนเมืองสรวง ท ำสงครำมยกทัพมำตีเมืองสรองจนท ำให้ท้ำวพิมพิสำคร พระสวำมีของเจ้ำย่ำสวรรคต ท ำให้เจ้ำย่ำ
ผูกอำฆำตเมืองสรวง จนกระทั้งทรำบว่ำพระลอ พระโอรสของท้ำวแมนเมืองสรวง มีควำมรักต่อพระเพื่อนพระแพง แม้รู้
ว่ำพระนัดดำทั้งสองที่พระองค์รักดุจดั่งแก้วตำดวงใจมีใจรักใคร่กับพระลอก็ตำม แต่ควำมอำฆำตของเจ้ำย่ำก็มิอำจ
ต้ำนทำนควำมรักอันบริสุทธิ์ไปได้ โดยเจ้ำย่ำทรงขัดขวำงทุกวิถีทำง ทรงอ้ำงรับสั่งของท้ำวชัยพิษณุกรว่ำ ให้ทรงสั่งจับ
พระลอ หลังจำกนั้นทหำรจึงพำกันจับพระลอไว้ พระลอ พระเพื่อน พระแพง นำยแก้ว นำยขวัญ นำงรื่น และนำงโรย                 
ก็ได้ช่วยต่อสู้จนเต็มก ำลังควำมสำมำรถ จนสิ้นพระชนม์ และสิ้นชีวิตกันทั้งหมดท ำให้เห็นสัจจะธรรมของชีวิตว่ำอยู่ ใน      
กฎของไตรลักษณ์ ดังบทประพันธ์ว่ำ

ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง 
คงแต่บำปบุญยัง เที่ยงแท้ 
คือเงำติดตัวตรัง ตรึงแน่น อยู่นำ 
ตำมแต่บุญบำปแล้ ก่อเก้ือรักษำฯ

สุดท้ำย...ท้ำวชัยพิษณุกรเมื่อทรงทรำบเรื่องรำวก็ทรงมีรับสั่งให้จับเจ้ำย่ำ และทหำรทั้งหมดประหำรชีวิต             
ให้ตำยตกไปตำมกัน เพรำะทรงพระพิโรธยิ่งนัก จำกนั้นท้ำวพิชัยพิษณุกรได้โปรดให้จัดพิธีพระศพอย่ำงยิ่งใหญ่                               
สมพระเกียรติ พระนำงบุญเหลือพระรำชมำรดำของพระลอ ทรงส่งทูตมำร่วมงำนพระศพแล้วทรงขอแบ่งพระอัฐิธำตุ                 
ไปส่วนหนึ่ง และนับแต่นั้นมำเมืองทั้งสองก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน จะเห็นได้ว่ำปมที่ส ำคัญที่ท ำให้ เรื่องลิลิตพระลอ
จบลงได้คือเจ้ำย่ำ แต่กำรจบนั้นเป็นกำรจบแบบโศกนำฏกรรมซึ่งเกิดจำกควำมโกรธ ควำมอำฆำต พยำบำทของเจ้ำย่ำ 
และถ้ำเจ้ำย่ำ ระงับควำมโกรธได้ เร่ืองรำวคงจบลงแบบควำมสุขมำกกว่ำนี้ และที่ไม่มีกำรสูญเสียเลย.....
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เทคนิคการสอนโขนยักษ์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑
นำยฤทธิชัย ฝังนำค

ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำนำฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ นั้น 
มีควำมส ำคัญต่อผู้เรียนในวิชำชีพโขนเป็นอยำ่งยิ่ง เนื่องด้วยเป็น“ปฐมวัย”แห่งกำรวำงรำกฐำน
ในกำรเรียนโขน หรือเรียกอีกประกำรว่ำ “ตั้งไข่” ก็ว่ำได้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผู้สอน
จึงจ ำเป็นต้องวำงแผน และออกแบบกำรสอนให้มีควำมเหมำะสม เพื่อตอบสนองต่อพัฒนำกำร
และวุฒิทำงปัญญำของผู้เรียน

จำกประสบกำรณ์ในกำรสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ พบว่ำผู้ที่เข้ำมำเรียนจะมีควำมแตกต่ำง
กันในทักษะด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนทักษะในกำรปฏิบัติท่ำร ำ จึงจ ำเป็นที่ครูผู้สอนจะต้อง
ด ำเนินกำรในกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบคุคล เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนซึ่งโดยส่วนใหญ่พบว่ำสำมำรถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ 
๑. กลุ่มที่มีพื้นฐานการร า ๒. กลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานการร า ทั้ง ๒ กลุ่มจึงมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น กลุ่มที่มีพื้นฐำน                        
กำรร ำนั้น เม่ือเข้ำมำเรียนจะสำมำรถปฏิบัติและจดจ ำท่วงท่ำได้เป็นอย่ำงดี แต่ท่ำร ำที่ฝึกหัดมำบำงท่วงท่ำจะแก้ไข
และปรับปรุงได้ยำก ส่วนกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐำนกำรร ำนั้น เมื่อเข้ำมำเรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ที่ช้ำกว่ำกลุ่มที่มี พื้นฐำน                  
กำรร ำ แต่จะสำมำรถจดจ ำและปฏิบัติกระบวนท่ำได้อย่ำงถูกต้อง กำรท ำให้ผู้เรียนทั้ง ๒ กลุ่มสำมำรถเรียนรู้ไป
พร้อมกันนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องหำเทคนิคและวิธีต่ำง ๆ มำใช้ในกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะปฏิบัติของผู้เรียน                  
ให้ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรเรียนกำรสอน โดยข้ำพเจ้ำได้ใช้เทคนิคในกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียน
ประสบผลส ำเร็จในกำรเรียนในรำยวิชำนำฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) ด้วยกัน ๖ วิธี คือ “รวมใจ ไปช้า แช่ท่า หาหลัก 
รักจ า น าสุข” ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้

๑. “รวมใจ” เป็นกำรกระตุ้นหรือสร้ำง “พลังแรกเริ่ม” ให้กับผู้เรียน เป็นจิตวิทยำที่ผู้สอนจะต้องสร้ำงให้
เกิดขึ้น ให้ผู้เรียนมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง โดยกำรใช้ใจของตนเป็นที่ตั้งให้เชื่อว่ำทุกคนมีศักยภำพในตนเองที่                 
เท่ำเทียมกัน และเสมอภำคกับผู้อ่ืน กำรสร้ำงกำร“รวมใจ”นี้ จะเป็นส่วนที่ขจัดควำมกลัวและควำมอ่อนแอทำง
ควำมคิดของผู้เรียนให้เบำบำงลง และสร้ำง “พลังแห่งความพร้อม” ในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้น

๒. “ไปช้า” กำรถ่ำยทอดกระบวนท่ำร ำให้กับผู้เรียนนั้น ผู้สอนพึงระวังในเรื่องของควำมสำมำรถใน                     
กำรรับรู้ตำมช่วงวัยของผู้เรียนเป็นส ำคัญ ต้องมีควำม “ใจเย็น” 
ไม่รีบสอน หรือถ่ำยทอดท่ำร ำโดยไร้ควำมละเอียดของท่ำร ำ 
ควรสอนอย่ำงช้ำ ๆ ไปทีละท่วงท่ำ ต้องตรวจดูให้รอบครอบว่ำ
ผู้เรียนทุกคนสำมำรถปฏิบัติท่ำร ำได้เสมอกันแล้ว 
จึงต่อยอดในกระบวนท่ำต่อ ๆ ไป ซึ่งกำรสอนในขั้นนี้
อำจต้องใช้เวลำพอสมควร
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๓. “แช่ท่า” เป็นกระบวนกำรฝึกหัดโขนที่มีมำแต่โบรำณ ที่ครูอำจำรย์มักนิยมให้ผู้เรียน “แช่ท่า”หรือ 
“ค้างท่า” ค ำว่ำ “แช่ท่า” หมำยถึง กำรค้ำงท่ำร ำที่ผู้สอนได้จับท่ำผู้เรียนไว้อย่ำงถูกต้องแล้ว ครูก็มักจะจับท่ำ
ผู้เรียนคนต่อไป ผู้เรียนที่ครูได้จับท่ำไว้ถูกต้องแล้วจึง “แช่ท่า” ไว้จนกว่ำครูจะจับท่ำร ำผู้เรียนครบทุกคน ขั้นตอนนี้
จะเป็นกำรฝึกควำมอดทน  น ำมำซึ่งควำมถูกต้องและงดงำมของท่ำร ำได้เป็นอย่ำงดี

๔. “หาหลัก” ในกำรถ่ำยทอดกระบวนท่ำร ำนั้น ครูผู้สอนควรอธิบำยกำรปฏิบัติท่ำร ำให้ผู้เรียนได้เข้ำใจ
หลักกำรของกำรปฏิบัติท่ำร ำด้วย ซึ่งจะเป็นข้ออธิบำยในเชิงเหตุผลตำมหลักกำรให้ผู้เรียนเข้ำใจไปพร้อม กับ                       
กำรปฏิบัติท่ำร ำ จะเป็นกำรสร้ำงระบบควำมจ ำไปพร้อมกับควำมคิดเชิงเหตุผลของผู้เรียน เช่น กำรปฏิบัติท่ำ “ขึ้น” 
ที่มักจะปฏิบัติท่ำไปด้ำนที่ถ่ำยน้ ำหนักไปทำงเข่ำข้ำงนั้นเสมอ กรณีย่อเหลี่ยมน้ ำหนักอยู่ทำงเข่ำขวำ ก็จะปฏิบัติ                    
ท่ำขึ้นไปทำงขวำตำมน้ ำหนักที่อยู่เข่ำนั้นเสมอ หรือกระบวนท่ำ“กระทบลงเหลี่ยม” ไปทำงด้ำนใดนั้น น้ ำหนักก็จะ
ถ่ำยไปที่เข่ำด้ำนนั้น ๆ เมื่อผู้เรียนเข้ำใจหลักกำรแล้ว ก็จะสำมำรถปฏิบัติและจดจ ำกระบวนท่ำร ำได้ดียิ่งขึ้น

๕. “รักจ า” กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโขนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ นั้น ครูผู้สอนไม่ควรเน้นหนักไป      
ในเรื่องของควำมงดงำมของกำรปฏิบัติท่ำร ำเป็นหลัก แต่ควรมุ่งสร้ำงกระบวนกำรจ ำ ล ำดับของท่ำร ำ และ                        
กำรปฏิบัติท่วงท่ำให้ถูกต้อง และแม่นย ำก่อน ส่วนควำมงดงำมและลีลำนั้นจะเป็นพัฒนำกำรในชั้นถัดไป ของผู้เรียน 
จะเป็นไปตำมวัยวุฒิ และควำมบริบูรณ์พร้อมทำงปัญญำของผู้เรียนเมื่อเติบโตขึ้น

๖. “น าสุข” เป็นเทคนิคเสริมที่ครูผู้สอนควรสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมสุขให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
ด้วยกำรพูดคุย สร้ำงควำมเป็นกันเอง เปิดโอกำสควำมบันเทิงให้กับผู้ เรียนตำมควำมเหมำะสม สอบถำม                         
และแลกเปลี่ยนควำมคิดให้ผู้เรียนได้แสดงออกทำงควำมคิด ให้ก ำลังใจ สร้ำงแรงเสริม และสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนค่ำนิยมอันดีงำม สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ จะเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ผู้ เรียนมีใจรักที่จะเรียน                           
และมีควำมสุขเมื่อได้เข้ำเรียน อันจะเป็นบันไดสู่ควำมส ำเร็จในวิชำชีพของผู้เรียนได้ในอนำคต

เทคนิคต่ำง ๆ ที่ได้น ำเสนอไว้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิธีกำรสอนที่ข้ำพเจ้ำได้น ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ผลที่ได้สำมำรถพัฒนำทักษะของผู้เรียนให้ประสบควำมส ำเร็จในรำยวิชำดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี และเห็นว่ำจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะสำมำรถพัฒนำตลอดจนประยุกต์ใช้กับกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียน กำรสอนของครูผู้สอน
ในรำยวิชำทักษะปฏิบัติต่ำง ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสมในโอกำสต่อ ๆ ไป
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ศิลปะเพ่ือชีวิต
นำงสำวศิริพร ชำตยำนนท์

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

มนุษย์ทุกชีวิตที่เกิดมำต้องพึ่งพำศิลปะตั้งแต่เกิดจนถึงวันตำยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เพรำะ “ศิลปะ” คือ ผลงำน  ที่มนุษย์สร้ำงขึ้นมำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์เอง 
ทั้งทำงร่ำงกำยทำงจิตใจ ทำงสังคม ดังนั้นทุกคนต้องรู้และเข้ำใจงำนศิลปะในแขนงใดแขนงหนึ่ง
เพื่อน ำมำใช้ให้เกิดประโยชนต์่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ  ไปจนถึงต่อมนษุยชำติ

แม้นว่ำจะมีคนให้ค ำนิยำม ให้ควำมหมำยของศิลปะในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ศิลปะคือชีวิต ศิลปะคือศำสตร์                         
ที่ยิ่งใหญ่ ศิลปะคือแรงบันดำลใจที่ท ำให้เกิดทุกสิ่ง ศิลปะคืออำรยธรรมของมนุษยชำติ ศิลปะคือควำมเจริญ                                    
ของมนุษย์ ศิลปะคือเครื่องวัดมนุษย์ให้แตกต่ำงจำกสัตว์ ศิลปะคือผลงำนของมนุษย์ ศิลปะคือควำมยิ่งใหญ่ของมนุษย์ 
ศิลปะคือสิ่ งที่ ตอบสนองตัณหำของมนุษย์ที่ ไม่มีที่ สิ้ นสุด ฯลฯ ไม่ว่ ำศิลปะจะคืออะไรก็ตำม จะอยู่คู่ กับ                         
กำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์อย่ำงแยกไม่ออก เพรำะมนุษย์ได้สร้ำงผลงำนศิลปะขึ้นมำเพื่อรับใช้มนุษย์ น ำมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวเรำ เช่น กำรออกแบบเสื้อผ้ำ ทรงผม กำรแต่งหน้ำวำดคิ้ว ที่อยู่อำศัย โทรศัพท์ รถยนต์ เครื่องบิน 
ออกแบบทุก ๆ สิ่งที่ต้องกำรตอบสนองร่ำงกำยด้วยสีสันให้โดดเด่น น่ำมองและใช้เวลำว่ำงสร้ำงเครื่องดนตรีขับกล่อม
บรรเลง เช่น เลียนเสียงแบบธรรมชำติ ให้เกิดควำมสนุกสนำน ประกอบท่ำร่ำยร ำตำมเสียงดนตรี ขับกล่อมบทเพลงใน
ท่วงท ำนอง ท ำให้จิตใจได้รับควำมสุข เคลิบเคลิ้ม เพลิดเพลินไปด้วยผลงำนศิลปะ นอกจำกนี้ศิลปะยังเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ด้วยกำรสร้ำงพระพุทธรูป ด้วยกำรปั้นกำรแกะสลัก กำรหล่อ กำรพิมพ์ ออกแบบรูปเคำรพ เช่น เทวรูป พระบรม
รูป พระพุทธรูป สัตว์ เช่น พญำนำค พญำครุฑ สัตว์ในต ำนำน รูปคน รูปทรง ออกแบบศำสนสถำน วัด วัง โบสถ์ วิหำร
เจดีย์ สถำนที่ท ำประโยชน์พระพุทธศำสนำ ให้เรำได้สักกำรบูชำ มีกำรเขียนภำพประดับตำมผำผนังเป็นเรื่องรำวต ำนำน 
มีกำรปั้นรูปต่ำง ๆ มีรูปสลักที่อยู่คู่กับเรื่องรำวของมนุษย์ในยุคสมัย อย่ำงน่ำศึกษำน่ำสนใจ

แม้นพวกเรำชำวนำฏศิลป ช่ำงศิลป ก็ได้ใช้ศิลปะสร้ำงสถำบันที่จรรโลงสืบสำนสร้ำงสรรค์ งำนศิลปะ ในสำขำ
ต่ำง ๆ ให้โดดเด่น สง่ำ เป็นเอกลักษณ์ทำงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นสง่ำแก่ชำติ แผ่นดินสยำมสร้ำงผลงำน                    
มำยำวนำนจำกรุ่นต่อรุ่น เช่น งำนวำด งำนปั้น งำนหัตถศิลป์ งำนสถำปัตยกรรม โขน ละคร ระบ ำ ร ำ ฟ้อน กำรบรรเลง
ดนตรีที่ไพเรำะขับขำน เฉลิมฉลองในงำนส ำคัญของแผ่นดินสยำมมำตลอด ทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน ทั้งงำนระดับ
พระมหำกษัตริย์จนถึงงำนระดับชำวบ้ำนทั่วไป ทั้งงำนทำงช่ำงศิลป์และงำนทำงนำฏศิลปดนตรี 

เรำทุกคน...ควรภำคภูมิใจที่ได้เกิดมำได้สืบสำน สร้ำงสรรค์ จรรโลงศิลปะที่ดีงำม และยิ่งใหญ่ ถือเป็นสมบัติ                     
ที่ล้ ำค่ำของลูกหลำนที่จะช่วยกันรักษำไว้ไม่ให้สูญหำย เอกลักษณ์ ชำวนำฏศิลปและชำวช่ำงศิลป์ล้วนเป็นผู้ที่ได้เรียน          
วิชำศิลปะที่ทรงคุณค่ำของชำติแผ่นดิน คุณครูที่สั่งสอน คือบุคคลที่ทรงเกียรติที่สืบทอด ถ่ำยทอดศิลปะอันล้ ำค่ำ                         
ของแผ่นดินให้กับลูกหลำนไทยจำกรุ่นสู่รุ่น น ำส่งต่อศิลปะที่ทรงคุณค่ำอย่ำงน่ำชื่นชมสมกับเป็นผู้อนุรักษ์ศิลปะของ
แผ่นดินไว้ชั่วลูกหลำนยำวนำนสืบต่อกันมำ ท ำให้มรดกที่มีคุณค่ำเหล่ำนี้ยังคงอยู่คู่กับชำติไทยแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ควำม
เจริญทำงศิลปะ วัฒนธรรมตรำบนำนเท่ำนำนท ำให้ชำติไทยไม่ได้เป็นทำสทำงวัฒนธรรมกับชำติใด เรำจึงต้องส ำนึกถึง
พระคุณของคุณครูที่ได้ถ่ำยทอดศิลปะให้พวกเรำได้ใช้ด ำรงชีวิตใช้ศิลปะเลี้ยงชีวิตเกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว 
สังคมและประเทศในที่สุด จึงสมกับค ำว่ำ “ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้นเช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังคงประโยชน์ให้ส าเร็จได้”

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓
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เกร็ดความรู้เพลงฉิ่งช้างประสานงา
นำยช ำนำญ แก้วสว่ำง

ครู วิทยฐำนะครชู ำนำญกำรพิเศษ

“สัมภำษณ์คุณครูพินิจ ฉำยสุวรรณ (ศิลปินแห่งชำติ) ปี ๒๕๕๘” เพลงฉิ่งช้ำงประสำนงำนั้น รำยละเอียด
ลักษณะต่ำง ๆ ของเพลงอยู่ในเพลงฉิ่งพระฉันเช้ำ ฉิ่งพระฉันเพล ในท่อนที่หนึ่งถึงท่อนที่สี่ เรียกว่ำ “ยิกินใหญ่”                      
แล้วก็ออกก็ทอนออกไปเรียกว่ำ “ยิกินน้อย” มีเพลงฉิ่งหลำยเพลงรวมอยู่ด้วยกัน เช่น ฉิ่งตวงพระธำตุ ฉิ่งต้น ฉิ่งปลำย 
ฉิ่งกลำง ฉิ่งขนำน เป็นต้น 

เดิมเพลงฉิ่งช้ำงประสำนงำเป็นเพลงชั้นเดียวมำก่อน ไม่ทรำบครูท่ำนใดน ำมำปรับปรุงมือฆ้องใหม่  
บำงวรรคบำงตอนครูท่ำนมิได้บอกรำยละเอียดไว้ แต่เสียงตกจะตกเสียงเดียวกัน ไม่มีบทร้อง ไม่ใช้เครื่องหนัง ใช้ฉิ่งตี
ประกอบอย่ำงเดียว มีช้ำงเจ็ดเชือกรวมอยู่ด้วยกัน ได้แก่ ช้ำงประสำนงำ ช้ำงต้น ช้ำงทรง ช้ำงสะบัดปลำยงวง 
ช้ำงสะบัดปลำยงำ ช้ำงพลำย และช้ำงพัง 

ในสมัยก่อนท่ำนผู้รู้ได้น ำเพลงช้ำงประสำนงำมำขยำยเป็นเพลงเถำใช้บรรเลงตำมโอกำสต่ำง ๆ ซึ่งเมื่อบรรเลง
จบเถำแล้วจะน ำเพลงฉิ่ง บุหร่งมำบรรเลงต่อท้ำย ต่อมำมีผู้น ำเพลงฉิ่งช้ำงประสำนงำมำบรรเลงแทนเพลงบุหร่ง
เพื่อมิให้ผู้บรรเลงและผู้ฟังเกิดควำมเบื่อหน่ำย บำงส ำนักน ำมำบรรเลงต่อท้ำยเพลงเรื่องนำงหงส์เป็นกำรโชว์กลอน
ระนำด ปัจจุบันพัฒนำมำเป็นเพลงระบ ำต่ำง ๆ อีกทั้งยังใช้ในกำรบรรจุบทโขน ละคร เพื่อประกอบอำกัปกิริยำต่ำง ๆ 
ของตัวแสดงอีกด้วย ส ำหรับลักษณะเนื้อหำของเพลงเป็นไปในแนวทำงหรือลูกตกเสียงเดียวกัน แตกต่ำงกันตรงลักษณะ
มือฆ้อง ได้แก่ ประเภทเพลงฉิ่ง จะใช้มือฉำยส่วน ประเภทเพลงเถำ จะใช้มือฆ้องเรียบง่ำยฟังง่ำย กำรใช้กลอนระนำด
ควรตีให้ชิดเนื้อฆ้องท ำนองหลัก บำงวรรคบำงท ำนองอำจต้องเสริมสร้ำงกลอนระนำดเข้ำมำใหม่บ้ำง กลอนที่ บังคับ                          
ทำงไว้เรำต้องตียึดท ำนองนั้น ๆ สมัยก่อนนิยมบรรเลงแบบ “ปิดท านอง” เพื่อแสดงถึงภูมิปัญญำควำมสำมำรถของครู
ผู้ประพันธ์เพลงและผู้บรรเลง โดยน ำประโยคกลอนต่ำง ๆ ที่สละสลวยมีควำมสัมพันธ์กันเข้ำมำใช้ เช่น กลอนลูกโซ่ 
กลอนลอดตำข่ำย กลอนไต่ไม้ กลอนสับ กลอนซ่อนตะเข็บ เป็นต้น น ำมำผูกรวมกันเป็นประโยคใช้บรรเลงอิสระหรือ
บรรเลงคนเดียว ปัจจุบันนิยมบรรเลงแบบ “เปิดท านอง” ใช้ในกำรบรรเลงหมู่ตีให้เกำะกับเนื้อฆ้องท ำนองหลักและใช้
กลอนระนำดง่ำย ๆ 

เพื่อให้เครื่องดนตรีที่บรรเลงร่วมในวงนั้นฟังง่ำย บรรเลงได้ง่ำยขึ้น ส่วนแนวในกำรบรรเลงต้องสม่ ำเสมอไม่ช้ำ
หรือเร็วจนเกินไป ตีแนวที่ยืนอยู่ได้โดยไม่รุกจังหวะ 
สำมำรถน ำกลอนระนำดต่ำง ๆ ของเพลงฉิ่งช้ำงประสำนงำ 
มำใช้ฝึกทักษะของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี โดยค ำนึงถึง
ภูมิปัญญำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ เช่น นักเรียนในระดับประถมศึกษำ
ควรเร่ิมเรียนจำกกลอนระนำดที่ง่ำยไปก่อน 
ตีให้ชิดเนื้อฆ้อง ตัวอย่ำง เช่น เพลงสำธุกำร 
แต่ละกลุ่มท ำนองจะไม่เหมือนกัน 
ถ้ำท ำนองดนตรีไม่เปิดก็ยำก
ต่อกำรจ ำของผู้เรียน..............
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มงคลสูตรค าฉันท์ วรรณคดีค าสอนเพื่อเยาวชน
นำยสุริยำ อินทจันท

อำจำรย์

ถ้ำจะกล่ำวถึงวรรณคดีค ำสอนที่นักเรียน นักศึกษำจะเลือกอ่ำนเพื่อศึกษำเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ
ตน เพื่อให้ชีวิตมีควำมเจริญรุ่งเรือง หนึ่งในนั้นจะต้องมีวรรณคดีเรื่อง “มงคลสูตรค าฉันท์” เพรำะค ำสอนในมงคลสูตร
ค ำฉันท์ เป็นค ำสอนในพระพุทธศำสนำที่ให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ ดี ซึ่งสอดคล้องกับสภำพสังคมไทยที่นับถือ
พระพุทธศำสนำ   

มงคลสูตรค ำฉันท์ เป็นบทพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงแปลจำกพระสูตร
ภำษำบำลีในพระไตรปิฎก เนื้อเรื่องกล่ำวถึงสิ่งที่จะน ำควำมเจริญรุ่งเรืองหรือสิริมงคลมำสู่ชีวิต ซึ่งเป็นมงคลสูงสุด ๓๘  
ประกำร

มงคลที่  ๑ - ๓๒ ว่ำด้วยเรื่องทำงโลกหรือควำมประพฤติของชำวบำ้นทั่ว ๆ ไป  ไปเป็นแนวทำงโลกียะ
มงคลที่  ๓๓ – ๓๘ เป็นเร่ืองโลกุตระ ที่พ้นจำกโลกไปแล้ว

แนวคิดส าคัญ
๑. ไม่มีผู้ใดสร้ำงมงคลให้แก่เรำได้นอกจำกตัวเรำเอง
๒. หัวข้อมงคลสูตรข้อต่ำง ๆ จะเรียงล ำดับเนื้อหำจำกข้อที่งำ่ยไปสู่ข้อที่ยำก
๓. มงคลสูตร ๓๘ ประกำร มีเนื้อหำที่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ เป็นข้อที่ให้ปฏิบัติตำม และข้อที่ควรละ

เว้นที่ไม่ควรกระท ำ
มงคลสูตรค ำฉันท์เป็นวรรณคดีค ำสอนในรูปแบบของบทร้อยกรองที่มีลักษณะเฉพำะ คือเป็นบทประพันธ์                   

ที่แต่งด้วยกำพย์ปนกับฉันท์ จึงเรียกว่ำ “ค าฉันท์” ซึ่งเหมำะส ำหรับกำรสวดท่องจ ำ ส ำหรับคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ 
มงคลสูตรค ำฉันท์ ได้ ใช้ภำษำง่ำย ๆ มำร้อยกรองอย่ำงประณีต ให้ผู้ อ่ำนเข้ำใจควำมหมำยของภำษำบำลี 
โดยใน บทสุดท้ำยของทุกบำทมีกำรซ้ ำค ำเพื่อเน้นควำม

“ข้อนี้แหละมงคล            อดิเรกอุดมดี”
ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำที่ถือเป็นเยำวชนคนรุ่นใหม่ กำรศึกษำหำควำมรู้ถือว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญ ซึ่งหนึ่ง                     

ในค ำสอนที่เหมำะกับนักเรียน นักศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนได้ นั่นก็คือ มงคลสูตรข้อที่ ๗ “เป็นพหูสูต”
คือ เป็นผู้ที่ฟังมำก เล่ำเรียนมำก เป็นผู้รอบรู้ โดยมีลักษณะดังนี้ คือ 

๑. รู้ลึก คือกำรรู้ในสิ่งนัน้ ๆ  เรื่องนั้น ๆ  อย่ำงหมดจดทุกแง่ทุกมุมอย่ำงมีเหตุมีผล รู้ถึงสำเหตุจนเรียกว่ำ ความช านาญ 
๒. รู้รอบ คือกำรรู้จักช่ำงสังเกตในสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว เช่นเหตุกำรณ์แวดล้อม เป็นต้น 
๓. รู้กว้าง คือกำรรู้ในสิ่งใกล้เคียงกับเร่ืองนั้น ๆ ที่เก่ียวข้องกัน สัมพันธ์กัน เป็นต้น 
๔. รู้ไกล คือกำรศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ ผลในอนำคต เป็นต้น
ส ำหรับผู้ที่มีควำมตั้งใจจะเป็นปรำชญ์ กำรเล่ำเรียน

ศิลปะวิทยำกำรในด้ำนต่ำง ๆ และได้ยินได้ฟังเร่ืองต่ำง ๆ มำมำก 
จะช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเรียนได้ กำรเป็นผู้ที่ฟังมำก 
เล่ำเรียนมำก เป็นผู้รอบรู้ สำมำรถเร่ิมต้นง่ำย ๆ ด้วยตัวเรำเอง
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Learners should go along with Learning Autonomously
Khannittha Saelim

Autonomous learning is essential and teachers must consider it. According to Carol Griffiths, 
the featured presentation is Identity and Autonomy: Complexity, Context, and Change (November 
28th, 2018). This presentation helps us to be aware of individual student differences, why teachers 
must take it seriously and consider individual differences because students have different 
personalities, for example: race, culture, feelings, and so on. It means that students need different 
learning styles and variety of perceptions. 

As we know, our identity is complex; it can change depending on time and situations. 
Moreover, autonomy is the key to assess our identity. Building ones autonomy includes individual 
factors such as cooperation, personality, motivation, affect, beliefs, and strategies. You can say that 
a human is complex, because they have unique differences. There are many factors that teachers 
should consider and be aware of, when they arrange courses. For example, attitude, gender, beliefs, 
emotion, feeling, nationality, race, and ethnicity.  

Why teacher’s autonomy must go hand in hand with learner autonomy, According to Anne 
Burns' featured research and learner autonomy, November 28th, 2019. The critical point is not only 
student autonomy but also teacher autonomy. Referring to her speech, I am impressed with some of 
her comments. For example, about "Teachers cannot teach students to be autonomous learners if 
they do not know how to do it themselves". I feel this is the reason why we should be a pattern for 
students to follow. In the presentation, she suggested the four components for being teacher 
autonomy. The first is the teacher's capacity or ability; for example, teachers are willing to be 
autonomous in learning and trying to take action in their professional position. The second is 
self-direction, where teachers think critically, and make their own decision of all procedures, methods, 
and systems. The third is the teachers' responsibility, and it means teachers should realize and be 
aware of their autonomy roles themselves. Moreover, teachers try to keep their work progressing and 
try to be professional. The last factor helping teachers to be autonomous teachers is collaboration. 
Collaboration means that they are open-minded and willing to work with other people and 
collaborate with students. 

Let’s think about how to build autonomy, both teachers and students should collaborate
professionally; a professional way, means that it is the teaching procedure that teachers can select
and reject things that they think it is suitable and not suitable to their teaching context. The best way
to develop teachers' profession and teachers' autonomy is by researching, because the research
procedures provide a professional manner; therefore, they think systematically and critically.
Simultaneously, doing research give teachers a choice for their selection; self-direction, where they can
choose the topic, tool, material, and means of planning by themselves, so they feel willing to do it.
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To be autonomous learners, teachers should understand their students. Phillip Bennett, is a
featured teacher and advisor. The topic is Education for Learner Autonomy on June 28th, 2019.
Phillip believed that BPNs (Basic Psychological needs) is the basic needs of all humanity. BPNs divides
into three human needs. They are needs of autonomy, needs of competence, and needs of
relatedness. It claims that students also need BPNs to enrich their intrinsic motivations. On the
opposite, students who lack BPNs can cause demotivation in learning. Additionally, schools are
places where students develop internalization, which involves integrating the attitude, values,
standards, and opinions of other people to create their own identity. Phillp also suggested that the
best way to increasing BPNs was for school-provided students, more autonomy, that means less
control because seriously controlled situation damages student autonomy. More importantly,
teachers and parents help students transform extrinsic motivation into intrinsic motivation to
develop learning, internalization, and well-being essential for young learning and young growing.
The suggested solution to support student social development and autonomous learning are less
control classroom, and without comparing grade. The best way is for teachers to point at students'
task achievement, whether a big or small task.

The solution for giving tasks can be to providing tasks that all student levels can achieve, 
then students feel competence and feel belonging in the group. I will end with the quote that I am 
impressed by Philip's presentation "Controlling learning climates thwart meaningful and deep 
learning…Autonomy-supportive…result in flourishing teachers and turn to flourish learners…".
Therefore, teachers are the vital key for building autonomous learners, and teachers should develop 
themselves first; teachers chose to develop themselves in a professional way, such as researching. 
Finding out the best way it is suitable for students' context, and teachers give themselves a choice 
for selecting what they want, because the option increases teachers' autonomy and willingness to 
teach. 

Being autonomous is not only the teacher's autonomy but also students' autonomy.
Teachers should also provide students with the freedom to select what they want to learn, whether
there are more or fewer choices. All the selection and tasks that teachers prepare and provide
should various and suitable for all students' competence, and teachers should arrange pathways for
students. This means that students and teachers help evaluate learning progression, and students
feel involved and achieved without comparing with others.

Many questions occur from the teacher's questions; how I can apply all knowledge from
autonomous learning theory into practice, the most important is to know the student’s abilities,
provide various tasks and find out how to improve the students. The crucial thing is understanding
the student and school contexts; each context has a different identity, needs, and purpose.

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ าเดือน สิงหาคม - ตุลาคม  ๒๕๖๓



๑๕
วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

How to teach students by using concept of autonomy, focusing on student improvement
increase motivation by considering individual needs and individual differences. Providing tasks step by
step from more accessible to the more laborious task depends on students' level. This calls
scaffolding strategy or i+1; i mean their present knowledge, and +1 means subject, adding more
ability. Let figure out; teachers add a subject again and again. For example, learners learn to write a
sentence from a single sentence finish at the combined sentence. While students are writing, I will
give them a grammar checklist paper to check themselves and help their friends check why I let
them check first, because I want to promote their autonomy. Learners will not necessarily wait for
teachers' help. In contrast, giving much help to destroy autonomy, learners might not take it
seriously and wait for an answer.

However, if they need help, I will give them some clue without an explanation. In the next
step, after learners sent their assignments, I will check and write down a weak point and strongpoint
on individual paper to see improvement and increase students' confidence. If they have done the
same mistakes, I explained again in the whole class. Teachers' focus on student improvement can
lead to motivation. Instead of focusing on points and grades, it causes students are low confidence
and students do not belong to the group. It is better to focus on task achievement; thus, they will
have confidence and feel a part of a group. For example, I appreciated them when learners have
improved even though it is a little or a lot and cheer up using verbal persuasion. When they feel that
they get excited and see their improvement, they want to learn more and take action, leading to
intrinsic motivation.

Research is the most important for teachers; it can help the teacher solve and find the
appropriate teacher context solution. Action research, I find out that research helps me when I want
to fix students problem because after I plan and use my strategy, some strategy is appropriate for my
students, and some might not.

All elements are combined and cannot be separated. Teachers should keep balance and
careful when you provide much autonomy to students; they might relax too much, making lessons
worthless. Teacher justification is the best way to give appropriate independence; therefore, freedom
depending on the user, without any control, can be useless.

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ าเดือน สิงหาคม - ตุลาคม  ๒๕๖๓



๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ น ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ ชุด "ร่ำยเริงเชิงกระบี่" ณ เวทีโรงละครวังหน้ำ

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๕ สิงหำคม ๒๕๖๓ รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๖ สิงหำคม ๒๕๖๓ รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

๑๖

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



๖ สิงหำคม ๒๕๖๓ ร่วมด ำเนินกำรบันทึกเทปถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ ณ สถำนีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพมหำนคร

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมถวำยพระพร วันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม จัดโครงกำรนำฏศิลปอ่ำงทองเติมเต็มมำรยำทไทย

๑๗

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



๑๗-๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๓ วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร "โครงกำรคุณธรรมจริยธรรมน ำจิตอำสำ                                                 
และกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำ" ณ โรงเรียนวัดตำลเจ็ดช่อ

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันและอบรม โครงกำร วนศ.อท. ร่วมใจหยุดเอดส์

๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ร่วมกับ ส ำนักศิลปกรรม จัดงำนโครงกำรปำฐกถำรำชบัณฑิตสัญจร : ส ำนักศิลปกรรม               
ในกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรเรื่อง "ละครชำตรี : ภำษำและวัฒนธรรมไทยในอนำคต" 

๑๘

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงกำรวันภำษำไทยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐                                                           
และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วนแผนกลยุทธ์ กิจกรรมที่ ๕

๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ ร่วมต้อนรับท่ำนพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง ในโอกำสเดินทำงมำมอบ                          
ใบประกำศนียบัตรให้กับผู้ปฏิบัติรำชกำรกำรแสดงงำนเสด็จประพำสต้นล้นเกล้ำ รัชกำลที่ ๕ และเยี่ยมชมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

๑๙

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



๙ กันยำยน ๒๕๖๓ จัดพิธีสวดมนต์เย็นเนื่องในงำนไหว้ครู ประจ ำปี ๒๕๖๓ โดยมีครูล ำยอง โสวัตร เป็นประธำนในพิธี 

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ในวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง เนื่องในงำนไหว้ครู ประจ ำปี ๒๕๖๓

๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ จัดพิธีสวดมนต์เช้ำและถวำยภัตตำหำรเช้ำ เนื่องในงำนไหว้ครู ประจ ำปี ๒๕๖๓

๒๐

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. นำยเรวัต ประสงค์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง ประธำนในกำรรับมอบทุนกำรศึกษำ 
และประธำนในกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่ นักเรียน นักศึกษำ เนื่องในงำนไหว้ครู ประจ ำปี ๒๕๖๓

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ พิธีไหว้ครูนำฏศิลป์ไทย ประจ ำปี ๒๕๖๓ นำยเรวัต ประสงค์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง ประธำนในพิธี 
และครูสมบัติ แก้วสุจริต เป็นประธำนผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนำฏศิลป์ไทย

๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจ ำปี ๒๕๖๓ ครูวรเทพ บุญจ ำเริญ ประธำนในพิธี 
และครูล ำยอง โสวัตร เป็นประธำนผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

๒๑

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๗.๐๐ น. จัดพิธีกำรบรรเลงถวำยมือ เนื่องในงำนพิธีไหว้ครูดุริยำงคศิลป์ ประจ ำปี ๒๕๖๓

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๑๕ - ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๓ ร่วมโครงกำรปลูกจิตส ำนึกรักสำมัคคี เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ประจ ำปี ๒๕๖๓                          
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ๓ ร่วม เพื่อ ๓ สร้ำง นำยพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง ประธำนเปิดกำรอบรม

๒๓ กันยำยน ๒๕๖๓ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ
ส ำหรับผู้เรียนด้ำนนำฏศิลป์และดุริยำงคศิลป์ 

๒๒

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



๒๔-๒๕ กันยำยน ๒๕๖๓ จัดโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนผ่ำนแหล่งกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นบนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง                
ฟังบรรยำยจำกวิทยำกร ดร.สมบุญ บุญญำวนิชย์ ห้องประชุมแววพัชนี 

และภำคบ่ำยศึกษำเรียนรู้กำรปั้นตุ๊กตำชำววัง ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ตุ๊กตำชำววัง บ้ำนบำงเสด็จ 

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๒๓-๒๔ กันยำยน ๒๕๖๓ จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ค่ำยนำฏดุริยำงคศิลป์เพื่อพัฒนำเยำวชน” ณ โรงเรียนวัดสีบัวทอง

๒๓

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ งำนเกษียณอำยรุำชกำร "เกษียณสมศักดิ์ศรี อัญมณีนาฏศิลปอ่างทอง” ประกอบด้วย ครูวรเทพ ครอูรณำตย์
บุญจ ำเริญ และครูอติชำติ พันธุ์ดี กิจกรรมไหว้สักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ พิธีมุทิตำจิต และกิจกรรมสังสรรค์อ ำลำ

๒๔

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ร่วมงำนรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ กิจกรรมกำรบรรยำยเรื่องสถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย จังหวัดอ่ำงทอง โดยจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง และร่วมพิธีถวำยบังคม เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต                                        
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

๒๕

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๓ วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ร่วมกิจกรรมตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง พิธีวำงพวงมำลำ และพิธีจุดเทียน                         
เพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  ณ สนำมศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง

๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๓ กิจกรรมแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
ณ บริเวณหน้ำเสำธง และเวทีหน้ำลำนพระพิฆเนศ

๒๖

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๓ กิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำน และกำรประกวดโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทำงวัฒนธรรม                          
และโครงกำรค่ำยนำฏดุริยำงคศิลป์

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ร่วมกิจกรรมน้อมร ำลึกในโอกำสครบ ๑๒๐ ปี 
วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี

๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๓ วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง ร่วมวำงพวงมำลำเนื่องในวันปิยมหำรำช 
เพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

๒๗

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓



๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง น ำคณะผู้บริหำร เข้ำคำรวะ และแสดงควำมยินดีกับ
ท่ำนขจรเกียรติ รักพำนิชมณี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทองท่ำนใหม่

วิทยาลยันาฏศลิปอ่างทอง สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม

๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมจิตอำสำถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ กำรเสนอผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ภำคเรียนที่ ๑ ณ อำคำรนำฏดุริยำงคศิลป์

๒๘

อ่ำงทองนำฏดุริยำงค์สำร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒                    ประจ ำเดือน สิงหำคม - ตุลำคม  ๒๕๖๓






