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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการจัดประชุม และคณะทางาน
ไม่จาเป็นต้องเห็นชอบและรับผิดชอบในเนื้อหา ทัศนะ หรือบทความของผู้เขียน

พิสูจน์อักษร: คณะทางานฝ่ายวิชาการ
ลิขสิทธิ์
ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์เจ้าของต้นฉบับ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
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สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ จั ด ประชุ ม
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิต
พัฒ นศิล ป์ ครั้ งที่ 1 เรื่ อง “การวิ จัย และพั ฒ นา
การศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0”
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
เดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติ
บรรยายพิเศษหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0” จาก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และการเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัสการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในยุค Thailand 4.0” โดย ดร. สุภัทร
จาปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร. พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์ ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล สาหรับการนาเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการภาคบรรยายแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ได้ แ ก่ กลุ่ ม ด้ า นนาฏศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ทั ศ นศิ ล ป์ และด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา
และผู้ที่ส นใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่
องค์กรต่าง ๆ นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม
ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้
ขอบคุ ณ ผู้ วิ จั ย ที่ ร่ ว มส่ ง ผลงานมาน าเสนอในการประชุ ม ขอบคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณ า
กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการในครั้งนี้
ขอบคุณเครือข่ายเจ้าภาพร่วมทั้งแปดแห่ง ขอบคุณฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กองบริการการศึกษา และ
คณะทางานทุกภาคส่วนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้
ได้อย่างดียิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคา)
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ รักษาราชการแทน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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คานา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกับเครือข่ายเจ้าภาพร่วม
ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และสถาบั น การพลศึ ก ษา จั ด ประชุ ม วิ ช าการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 เรื่อง
“การวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาไทยด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
Thailand 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์
และด้านการศึกษาในการประชุมวิช าการระดับ ชาติ อัน เป็ นการส่ งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านการศึกษา
สร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ฉบับนี้
ได้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ของผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงาน จานวน
56 เรื่อง ได้แก่ กลุ่มด้านนาฏศิลป์ จานวน 16 เรื่อง ด้านดุริยางคศิลป์ จานวน 14 เรื่อง ด้านทัศนศิลป์
จานวน 10 เรื่อง และด้านการศึกษา จานวน 16 เรื่อง โดยประกอบด้วยบทความจากบุคลากรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 28 เรื่อง และจากหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 28 เรื่อง ซึ่งทุกบทความ
ได้ผ่านการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
ในนามของประธานคณะทางานฝ่ ายวิช าการของจัดประชุม ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ วิจั ย
ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น เครื อ ข่ า ยเจ้ า ภาพ ฝ่ า ยวิ จั ยและนวั ต กรรม กองบริ การการศึ ก ษา
คณะทางานทุกฝ่าย ตลอดจนผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน
ประชุมวิชาการ และการจัดทารายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการครั้งนี้อย่างดียิ่ง และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมสู่ยุค Thailand 4.0

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธิพันธ์ พานิช)
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประธานคณะทางานฝ่ายวิชาการ
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 คณะกรรมการจัดประชุม 
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ดร. สุภัทร จาปาทอง
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
ดร. ประกิต หงษ์แสนยาธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธิพันธ์ พานิช

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ รักษาราชการแทน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 คณะทางาน

1. คณะทางานฝ่ายอานวยการ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณบดีคณะศิลปศึกษา
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช)
1.10 ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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2. คณะทางานฝ่ายวิชาการ
2.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช)
2.2 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(นายธีรภัทร์ ทองนิ่ม)
2.3 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(นางประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น)
2.4 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(นายนภพงศ์ กู้แร่)
2.5 คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
2.6 คณบดีคณะศิลปศึกษา
2.7 คณบดีคณะศิลปวิจิตร
2.8 รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ฝ่ายวิชาการ)
2.9 รองคณบดีคณะศิลปศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)
2.10 รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (ฝ่ายวิชาการ)
2.11 นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
2.12 นายคมสัน ขุนหาญ
2.13 นายกฤษณุ ชูดี
2.14 ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
2.15 นางสาวกวิตาภัทร มงคลนา
2.16 นางสาวสิริสกุล เกิดมี

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1
เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0”
The 1st Bunditpatanasilpa Institute National Conference (1st BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจ
สาคัญของสถาบั นอุดมศึกษา เพื่อช่ว ยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโ อกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ดาเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย
และนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่
ผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่องค์กรต่างๆ นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง
ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุด
แก่ชุมชนและสังคม โดยผลงานนาเสนอที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่น ดีมาก และดี
ในแต่ละด้าน ผลงานที่นาเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประชุมทางวิชาการ (Proceedings) กรอปกับ
การสร้างความเข็มแข็งของการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนและของโลกได้ อย่างไรก็ดี
ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ประชาชนจาเป็นต้องรู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
งานวิจัยถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และเป็นภารกิจที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสาคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาส
ผลิ ต ผลงานวิจั ย ควบคู่ ไ ปพร้ อ มกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ เ ป็น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ถึ ง คุ ณ ภาพ
คณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย อย่างไรก็ตามเวทีในการนาเสนอผลงานดังกล่าว ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร
ในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด้านการวิจัย
ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงขออนุมัติจัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้ชื่อการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0”
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ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับชาติก่อให้เกิดประโยชน์หลาย
ประการสาหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
ดังกล่าว ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้ มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง
อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และนาไปใช้ประโยชน์
รวมทั้งสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่างๆ สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม
อีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในศาสตร์แห่งศิลป์ที่สาคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมสร้างและ
แสวงหา “นวั ต กรรมทางสั ง คม (Social innovation)” โดยอาศั ย รากฐานภู มิ ปั ญ ญาทางสั ง คมด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมนาไปสู่สังคมสู่ยุค Thailand 4.0 อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้าน
การศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.2 เพื่อส่ งเสริ มให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิล ป์
ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านการศึกษา
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิ จัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้าน
การศึกษา
2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านการศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติ
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้าน
การศึกษาในระดับชาติ
3.2 คณาจารย์ นักวิจั ย และนั กศึกษา ได้รับการส่ งเสริมให้ ส ร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านการศึกษาในระดับชาติ
3.3 นั กวิ จั ย และผู้ เข้า ร่ ว มประชุมมี เครื อข่า ยงานวิจั ยงานสร้ างสรรค์ ด้านนาฏศิล ป์ ดุริ ยางคศิล ป์
ทัศนศิลป์ และด้านการศึกษาในระดับชาติ
3.4 นักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านการศึกษาในระดับชาติ
4. วันและสถานที่จัดการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
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5. หัวข้อการประชุมวิชาการ
“การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0” แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านนาฏศิลป์
2. ด้านดุริยางคศิลป์
3. ด้านทัศนศิลป์
4. ด้านการศึกษา
หมายเหตุ ผู้ที่คัดเลือกบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเข้านาเสนอในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ (Peer Review) ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ
6. รูปแบบการจัดการประชุม
1. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม
2. การเสาวนาหัวข้อ “ถอดรหัสการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในยุค Thailand 4.0” โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายภาคภาษาไทย (Oral Presentation) เวลาในการ
นาเสนอ 15 นาที และซักถาม 5 นาที
สามารถ downloadรูปแบบการเขียนบทความวิจัยได้ที่ http://www.bpi.ac.th/conference2017/
ทั้งนี้ โปรดจัดทาให้ตรงกับรูปแบบ (Format) ที่กาหนด
4. นิทรรศการนาเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
7. กลุ่มเป้าหมาย จานวนประมาณ 300 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นักวิชาการและนักวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ผู้สนใจทั่วไป

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ (เจ้าภาพหลัก)
เจ้าภาพหลัก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เจ้าภาพร่วม: 1. สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

The 1st Bunditpatanasilpa
Conference
(1st BPINC)
The 1st Bunditpatanasilpa
InstituteInstitute
NationalNational
Conference
(1st BPINC)
Thailand
4.0 : Research
and Development
Thai Cultural
Education
Thailand 4.0
: Research
and Development
for ThaiforCultural
Education

4 4

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8. สถาบันการพลศึกษา
9. เครือข่ายวิจัย
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7. คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
11. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12. โรงเรียนนายร้อยตารวจสามพราน
13. โรงเรียนนายเรือ
14. สถาบันการพลศึกษา
15. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
16. มหาวิทยาลัยนเรศวร
17. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
18. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
19. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10. กาหนดการลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์
กาหนดการลงทะเบียนและส่งบทความ
ลงทะเบียนและส่งบทความ
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
แจ้งผลและปรับแก้บทความ
วันที่ 31 มีนาคม 2560
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์
วันที่ 7 เมษายน 2560
นาเสนอผลงาน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://www.bpi.ac.th/conference2017/

การประชุ
มวิชาการน
จยั ระดับชาติ
สถาบั
นบัณสถาบั
ฑิตพันฒบันศิ
ที่ ล1ป์ ครั้งที่ 1
การประชุ
มวิชาเสนอผลงานวิ
าการน�ำเสนอผลงานวิ
จัยระดั
บชาติ
ณฑิลป์ตพัครัฒ้งนศิ
เรื่อง “การวิ
ยั และพัจฒัยและพั
นาการศึ
กษาไทยด้กษาไทยด้
านศิลปวัาฒนศิ
นธรรม
4.0” 4.0”
เรื่อง จ“การวิ
ฒนาการศึ
ลปวัฒThailand
นธรรม Thailand
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11. อัตราการชาระค่าลงทะเบียน สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงาน
ประเภทของการเข้าร่วมประชุม
ผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาษาไทย)
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นาเสนอผลงาน)

อัตราค่าลงทะเบียน
1,000 บาท
(100 ท่านแรกฟรี)
500 บาท
(100 ท่านแรกฟรี)

12. การชาระเงิน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา
ชื่อบัญชี เงินรายได้การบริการทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของสานักงานอธิการบดี
เลขที่บัญชี 982-8-045-00-1
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: edsbpi2559@gmail.com
13. ผู้ประสานโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตาบล
ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร. 02-482-2176-8 ต่อ 357, 358 และ 363 FAX. 02-4822176-8 ต่อ 362
1. คุณสิริสกุล
เกิดมี
นักวิชาการศึกษา โทร. 086-623-9555
2. คุณชัญญาภัค
แก้วไทรท้วม
นักวิชาการศึกษา โทร. 092-249-6940
3. คุณกวิตาภัทร
มงคลนา
นักวิชาการศึกษา โทร. 089-128-6475
4. คุณคมสัน
ขุนหาญ
นักวิชาการศึกษา โทร. 063-193-2848
5. คุณกฤษณุ
ชูดี
นักจัดการงานทั่วไป โทร. 090-992-5875
14. การเผยแพร่
บทความวิจัยจะได้รับการเผยแพร่ในเอกสารประชุมวิชาการ (Proceedings)
15. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ (100 ท่านแรก)
1. CD-ROM บรรจุเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings)
2. เกียรติบัตรสาหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
3. อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
16. รางวัลในการนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้นาเสนอทุกท่านจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนระดับดีเด่นสูงที่สุดในแต่ละด้าน
(ด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านทัศนศิลป์ และด้านการศึกษา) จะได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
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17. ข้อมูลที่พักและการเดินทาง
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร 02-422-9222 ต่อ 1701 – 1704

การประชุ
มวิชาการน
จยั ระดับชาติ
สถาบั
นบัณสถาบั
ฑิตพันฒบันศิ
ที่ ล1ป์ ครั้งที่ 1
การประชุ
มวิชาเสนอผลงานวิ
าการน�ำเสนอผลงานวิ
จัยระดั
บชาติ
ณฑิลป์ตพัครัฒ้งนศิ
เรื่อง “การวิ
ยั และพัจฒัยและพั
นาการศึ
กษาไทยด้กษาไทยด้
านศิลปวัาฒนศิ
นธรรม
4.0” 4.0”
เรื่อง จ“การวิ
ฒนาการศึ
ลปวัฒThailand
นธรรม Thailand
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กำหนดกำร
โครงกำรประชุมวิชำกำรนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑
เรื่อง “กำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำไทยด้ำนศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0”
The 1st Bunditpatanasilpa Institute National Conference (1st BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภำคม 2560
ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร
วัน / เวลำ
หัวข้อดำเนินกำร / กิจกรรม
วิทยำกร / หมำยเหตุ
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ
โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม
๐๙.30-๑๐.30 น. การบรรยายพิ เ ศษหั ว ข้ อ “การวิ จั ย และพั ฒ นา โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม
การศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0”
10.30-12.00 น. การเสวนาหั ว ข้ อ “ถอดรหั ส การวิ จั ย ด้ า น โดย ดร. สุภัทร จาปาทอง
ศิลปวัฒนธรรมในยุค Thailand 4.0”
(เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิริวิไล
(เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

ดร. พัชรศักดิ์ อาลัย

(ผอ.สานักวิจัยและพัฒนา มรภ.นครปฐม)

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์
ดาเนินรายการ โดย ดร. สุรัตน์ จงดา
๑2.00-๑๒.15 น นาเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ โดย ผู้นาเสนอผลงาน
รางวัลดีเด่น และผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
๑๒.15-๑๓.3๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.3๐-๑7.00 น. แบ่งกลุ่มนาเสนอผลงานวิชาการ
ดาเนินรายการโดย
กลุ่มที่ ๑ ด้านนาฏศิลป์
กลุ่มที่ ๑ ผศ. ดร. ธีรภัทร์ ทองนิ่ม
กลุ่มที่ ๒ ด้านดุริยางคศิลป์
กลุ่มที่ ๒ ดร. บารุง พาทยกุล
กลุ่มที่ ๓ ด้านทัศนศิลป์
กลุ่มที่ ๓ ผช. นภพงศ์ กู้แร่
กลุ่มที่ ๔ ด้านการศึกษา
กลุ่มที่ ๔ ดร. ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
หมายเหตุ 1. กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.15 – 10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น.
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ตารางนาเสนอภาคบรรยาย การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1
เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0”
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ด้านนาฏศิลป์
ลาดับ รหัส
1 RR0008

ชื่อเรื่อง
สารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์

ผู้นาเสนอผลงาน
มนัญชยา เพชรูจี

2

RR0009

ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ ชุด ลูกช่วงพวงมาลัย

พนิดา บุญทองขาว

3

RR0017

งานวิจัยสร้างสรรค์ชุด ระบาเภรีเอกราช

สุขสันติ แวงวรรณ

4

RR0020

5

RR0021

การใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทัศนีย์ กรัณฑรัตน์
SMILE เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แสงทองส่องวัฒนธรรม
สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์

6

RR0038

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ

7

RR0044

8

RR0045

9

RR0046

การสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วีรภัทร จินตะไล
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตาล
เอน (โศภนชนูปถัมภ์)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะ วิรดี จินตะไล
การปฏิบัตติ ามแนวคิดของซิมพ์ซนั ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ : กรณีศึกษาการ เรขา อินทรกาแหง
ราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์

10

RR0052

11

RR0062

12

RR0074

บัณฑิต เข็มทอง

ประวัติและพัฒนาการบัลเลต์ในอีสาน พ.ศ. 25192559
การสร้างสรรค์ชุดการแสดง “ระบายันแย่”

ศิริมงคล นาฏยกุล

ความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี

ปนัดดา เขียวชะอุ่ม

ประกิจ พงษ์พิทักษ์

หน่วยงาน/สังกัด
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิการประชุ
ชาการนาเสนอผลงานวิ
จยั ระดับชาติ จสถาบั
ณฑิตสถาบั
พัฒนศินบัลป์ณฑิครัต้งพัทีฒ่ 1นศิลป์ ครั้งที่ 1
มวิชาการน�ำเสนอผลงานวิ
ัยระดันบบัชาติ
เรื่อง “การวิเรืจ่อยั งและพั
ฒนาการศึ
านศิกษาไทยด้
ลปวัฒนธรรม
4.0”
“การวิ
จัยและพักษาไทยด้
ฒนาการศึ
านศิลThailand
ปวัฒนธรรม
Thailand 4.0”

ลาดับ

รหัส

13

9

ชื่อเรื่อง

ผู้นาเสนอผลงาน

หน่วยงาน/สังกัด

RR0079

ละครเรื่อง พระมหาชนก ของ เสรี หวังในธรรม

อนัส มาลาวงษ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

14

RR0080

คานึง สุขเกษม

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

15

RR0081

อรอุมา สุขิตโภคากุล

16

RR0082

การศึกษาในเชิงอนุรักษ์แบบวิเคราะห์ รูปแบบท่ารา
หนุมานเล่นปลิง : กรณีศึกษาครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551
บทบาทนางมณโฑในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์
ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์
การวิเคราะห์กระบวนราในพิธีครอบเทริดโนรา

คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จินดา จันทร์สุวรรณ
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The 1st Bunditpatanasilpa
Conference
(1st BPINC)
The 1st Bunditpatanasilpa
InstituteInstitute
NationalNational
Conference
(1st BPINC)
Thailand
4.0 : Research
and Development
Thai Cultural
Education
Thailand 4.0
: Research
and Development
for ThaiforCultural
Education

ด้านดุริยางคศิลป์
ลาดับ รหัส
1 RR0006
2

RR0007

3

RR0010

4

RR0011

5

RR0022

6

RR0039

7
8

RR0049
RR0056

9

RR0059

10

RR0065

11

RR0066

12

RR0067

13

RR0072

14

RR0061

ชื่อเรื่อง
ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น

ผู้นาเสนอผลงาน
โยธิน พลเขต

การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning การ
ขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง
ตอน รักสามเส้า
เพลงชุดโหมโรงเย็น: กรณีศึกษา วงน้องใหม่ไทร
ทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์
การสืบทอดปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
เพลงโหมโรงพุทธชยันตี

นพคุณ สุดประเสริฐ

แนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวย
ไทยของสนามมวยเวทีราชดาเนิน
การขับร้องนูมาติกในเพลงไทยสากล
กลวิธีการฝึกซ้อมเปียโนโดยใช้เทคนิคของ
Dorothy Taubman : กรณีศึกษาบทเพลง
Liebesfreud ประพันธ์โดย Rachmaninov
การแสดงเดี่ยวเฟรนช์ฮอร์นระดับมหาบัณฑิต
ศึกษา บทเพลงคอนแชร์โต้หมายเลขสามของโม
สาร์ท
ดนตรีบาบัด : การพัฒนาเด็กออทิสติกทางด้าน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

พลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง

น้าเพชร นกศิริ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธาณี แสงอรุณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วีระศักดิ์ กลั่นรอด

ณัฐธัญ อินทร์คง
อรณิช ทองสุวรรณ

สุปรีติ อังศวานนท์

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครือ่ งสายปี่ชวา
สุวรรณี ชูเสน
แบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อนรัดอก กรณีศึกษา
เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น
วิธีการเป่าขลุย่ เพียงออตามแนวทางของครูเทียบ บุญเสก บรรจงจัด
คงลายทอง
อีสานคอรัส :อีสานบ้านของเฮา
ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี
การศึกษาราวงโบราณของหมู่บา้ นตะปอนใหญ่
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงาน/สังกัด
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ธนันญภา บุญมาเสมอ

คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การประชุมวิการประชุ
ชาการนาเสนอผลงานวิ
จยั ระดับชาติ จสถาบั
ณฑิตสถาบั
พัฒนศินบัลป์ณฑิครัต้งพัทีฒ่ 1นศิลป์ ครั้งที่ 1
มวิชาการน�ำเสนอผลงานวิ
ัยระดันบบัชาติ
เรื่อง “การวิเรืจ่อยั งและพั
ฒนาการศึ
านศิกษาไทยด้
ลปวัฒนธรรม
4.0”
“การวิ
จัยและพักษาไทยด้
ฒนาการศึ
านศิลThailand
ปวัฒนธรรม
Thailand 4.0”
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ด้านทัศนศิลป์
ลาดับ รหัส
1 RR0014
2

RR0016

3

RR0018

4

RR0025

ชื่อเรื่อง
การพัฒนารูปแบบหนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง
กุมารทอง
การศึกษางานจิตรกรรมตะวันตกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19
การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิต
และความเชื่อของคนในชุมชนริมน้าตลาดเก่าหัว
ตะเข้
วิถีชนบทไทย

ผู้นาเสนอผลงาน
กาญจนา ชลสุวัฒน์

5

RR0037

ศิลปะบาบัดสาหรับผู้ต้องขังชาย

พิเศษ โพพิศ

6

RR0051

การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาหัวข้อ โอภาส นุชนิยม

สุนันทา
เงินไพโรจน์
ศักดิ์ชาย บุญอินทร์

วิทยา ชลสุวัฒน์

สุภาษิตไทย
7

RR0053

8

RR0054

9

RR0058

10

RR0060

ภาวะความโหยหาอดีตในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินไทย
การสร้างสรรค์ศลิ ปะร่วมสมัยจากแนวคิดคติ
จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา
การสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้เพื่อสืบ
สานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้

เมตตา สุวรรณศร
ฉลองเดช คูภานุมาต
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

หน่วยงาน/สังกัด
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะวิจติ รศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจติ รศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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The 1st Bunditpatanasilpa
Conference
(1st BPINC)
The 1st Bunditpatanasilpa
InstituteInstitute
NationalNational
Conference
(1st BPINC)
Thailand
4.0 : Research
and Development
Thai Cultural
Education
Thailand 4.0
: Research
and Development
for ThaiforCultural
Education

ด้านการศึกษา
ลาดับ รหัส
1 RR0023
2

RR0027

3

RR0041

4

RR0047

5

RR0048

6

RR0057

7

RR0063

8

RR0064

9

RR0069

10

RR0070

11

RR0071

ชื่อเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
ชุดกิจกรรมการการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
การบูรณาการจิตตปัญญาวิถีในชั้นเรียนขนาดใหญ่
รายวิชาการศึกษาทั่วไป GEN 241 ความงดงาม
แห่งชีวิต: บทสะท้อนจากประสบการณ์ตรง
การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของ
ชุมชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สื่ออีดี
แอลทีวีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วรรณกรรมคาสอนประเภทโคลงสุภาษิตสมัย
อยุธยากับสังคมไทย
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปัจจัยจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูร้ ะดับชาติ(O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ผู้นาเสนอผลงาน
ธวัช เติมญวน
แพรภัทร ยอดแก้ว

ธนากร ภู่ภูวเศรษฐาวร

สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์

ญาณภัทร ยอดแก้ว

หน่วยงาน/สังกัด
วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

เนตรนิภา ชาอ้าย

คณะครุศาสตร์
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สารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์
THE ESSENCE OF PLENG CHA PLENG REOW NARAI
มนัญชยา เพชรูจี* และ ผกามาศ จิรจารุภัทร**
MANANSHAYA PHETRUCHEE AND PHAKAMAS JIRAJARUPAT

บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อง สารั ตถะของการร าเพลงช้าเพลงเร็ ว นารายณ์ มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึกษา
สารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ อันหมายรวมถึงการศึกษารวบรวมประวัติความเป็นมา
องค์ป ระกอบการแสดง รูป แบบการแสดง รวมทั้งเทคนิคกระบวนร าของการร าเพลงช้าเพลงเร็ว
นารายณ์ และสัญศาสตร์ที่ ปรากฏในการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การสังเกตการณ์
แบบมีส่ว นร่ วมและแบบไม่มีส่ว นร่วม พร้อมกับการรับถ่ายทอดกระบวนท่ารา ผลการวิจัยพบว่า
กระบวนราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ถูกร้อยเรียงท่าราโดย คุณท้าววรจันทร (เจ้าจอมมารดาวาดใน
รัชกาลที่ 4) เมื่อราวปีพุทธศักราช 2454 – 2462 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บวงสรวงเทวาอารักษ์ใน
วังสวนกุหลาบ กระบวนราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์เป็นกระบวนการประกอบสร้างจากโครงสร้างของ
กระบวนราเพลงช้าเพลงเร็ วระบา หากแต่มีการเลื อกสรรท่าราที่มีความหมายที่ดีและมีการสร้าง
ลักษณะมือพิเศษรวมทั้งทิศทางในการเคลื่อนไหวทีม่ ีความงดงามตามข้อกาหนดกฎเกณฑ์อันเป็นจารีต
ของการแสดงนาฏศิล ป์แบบหลวง กลวิธีการแสดงจะถูกถ่ายทอดโดยการใช้ท่าราที่สง่างาม สงบ
สุภาพ เคร่งขรึมอย่างลีลาท่าราแบบโขนและละครใน นอกจากนี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามือล่อแก้ว
หรือมือนารายณ์เป็นสัญญะอย่างหนึ่งประเภทสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึงพระนารายณ์และเป็นที่เข้าใจกัน
ในสังคมนาฏกรรมของไทยมากว่า 95 ปี แก่นของกระบวนราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ คือ การสะท้อน
รูป แบบของการแสดงเพื่อบวงสรวงสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ในสมัยโบราณโดยเฉพาะในพิธีกรรมของหลวงที่
ต้องการความงามพร้อมในทุกด้านทุกมิติของการแสดง สะท้อนความประณีตละเอียดละออในการ
สร้างสรรค์งานนาฏกรรมตั้งแต่แนวคิด ความหมายของการเคลื่อนไหวอวัยวะ การใช้พื้นที่ องค์ประกอบ
ทุกด้านของการแสดงและกระบวนท่ารา โดยเฉพาะสัญญะอันสื่อถึงความหมายและลักษณะของความ
เป็นพระนารายณ์ เทพเจ้าองค์สาคัญและเป็นพระอวตารเพื่อปราบยุคเข็ญบนโลกมนุษย์
คาสาคัญ: เพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ มือนารายณ์ สัญศาสตร์
*

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Graduate School, Suan Sunandha Rajabhat University
**
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Faculty of Fine Arts, Suan Sunandha Rajabhat University
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Abstract
The essence of Pleng Cha Pleng Reow Narai aims to study the history, the
dance movements and dance techniques, and the semiology of Pleng Cha Pleng
Reow Narai. This research employs various kinds of research methodologies including
documents, interviews, analysis of dance structure, principal of choreography and
analysis of semiology of Pleng Cha Pleng Reow Narai. The research found that, the
choreography of the Pleng Cha Pleng Reow Narai was created by Khun Tao Worachan
(Drawn by Chaochom Manda Wad in the reign of King Rama IV) in the year 1910 –
1918. The purpose of this dance is to worship the guardian god at Suan Kularb
Palace. The dance structure of the Pleng Cha Pleng Reow Narai derived on the
selective choreography of the Pleng Reow Rabum dance. The choreographer
selected the set of dance movement creating the new specially hand gesture form
and new movement direction, which represent the good meaning and uniqueness of
Thai classical dance. The characteristic of this dance based on the rules and customs
of Royal Thai court dance style, which presented in Knon and Lakhon Nai dance
styles. The forms and structure of this dance must be strong, powerful, smooth, and
proceed with gentleness. The research result also demonstrated that Mue Ro Keaw
or Mue Narai, the special hand gesture of this dance, is a semilogy implicating the
symbolic of Narayana God in Thai classical dance for more than 95 years. Moreover,
the choreography of the Pleng Cha Pleng Reow Narai dance also reflects the sacred
ancient worshipping of the past especially for royal rituals that requires all round
beauty in every aspect of the performances. The dance reflects the intricacy in the
creativity of this innovative dance starting from the ideas, the meaning of each body
movements to the use of areas and in every aspect of the performance’s
choreography, especially the symbolic meaning and characteristic traits of Narayana
God, an important God and incarnates which subdue sufferings on earth.
Keywords: Pleng Cha Pleng Reow Narai, Mue Narai, Semiology

บทนา
เพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์เป็นกระบวนราสาคัญของคณะละครวังสวนกุหลาบ ซึ่งคุณครูลมุล
ยมะคุปต์ ได้รับถ่ายทอดจากครูที่สอนพิเศษนอกเหนือจากครูที่ทาการสอนประจาอยู่ในวัง คือ ท้าว
วรจันทร (เจ้าจอมมารดาวาดในรัชกาลที่ 4) เพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์เป็นกระบวนราที่มีความพิเศษ
หลายประการอาทิ ชื่อกระบวนท่ารามาจากเทพเจ้าสูงสุดหนึ่งในสามพระองค์ของศาสนาพราหมณ์ -
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นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
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เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
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ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

17

ฮินดู คือ พระนารายณ์ เป็นกระบวนราอย่างพิเศษที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากสาแหรกเพลงช้าเพลงเร็วที่
ปรากฏในนาฏศิล ป์ ไ ทย เป็ น กระบวนร าที่ ใ ช้ใ นโอกาสพิเ ศษส าหรั บ การบวงสรวงเทพยดา เป็ น
กระบวนราที่ถูกราโดยผู้ที่รางามเป็นพิเศษคือ ผู้รานั้นจะต้องเป็นตัวนายโรง เป็นพระเอกและนางเอก
ของละครคณะนั้น เป็นกระบวนท่ารา ที่ร้อยเรียงโดยเจ้าจอมมารดาวาด ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็น
ครูละครหลวงที่สาคัญแห่งยุคผู้หนึ่ง (ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์, สัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2558)
เพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ เป็นหนึ่งในสาแหรกกระบวนราเพลงช้าเพลงเร็วในนาฏศิลป์ไทย
4 รูปแบบอันได้แก่ เพลงช้าเพลงเร็วเต็ม เพลงช้าเพลงเร็วตัด เพลงช้าเพลงเร็วระบา และเพลงช้าเพลง
เร็วนารายณ์ (วีระชัย มีบ่อทรัพย์, สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2559) อนึ่งเพลงช้าเพลงเร็วแต่ละชุดนั้น
ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หากแต่เพลงช้าเพลงเร็วทั้งสามชนิดแรก ได้รับการบรรจุอยู่
ในหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ในสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ หากแต่เพลงช้าเพลงเร็ว นารายณ์
นั้นไม่ปรากฏว่าถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกระบวน
ท่าราเพลงช้าเพลงเร็วโดยตรงจากคุณครูลมุล ยมะคุปต์ ปัจจุบันมีอยู่ท่านเดียวคือ ครูอุดม กุลเมธ
พนธ์ (อังศุธร) ในการรั บถ่ายทอดกระบวนท่าราในครั้งนั้น มิได้นาออกแสดงแต่ประการใด ซึ่งใน
ปัจจุบัน ครูอุดม กุลเมธพนธ์ (อังศุธร) มีอายุ 80 ปีและมีโรคประจาตัวคือโรคพาร์กินสัน คุณค่าของ
กระบวนท่าราสาคัญกาลังจะสูญไปพร้อมกับครูซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง เพลงช้า
เพลงเร็วนารายณ์นั้นนอกจากจะมีคุณค่าในแง่ของเป็นกระบวนราที่พิเศษในด้านของชื่อ โอกาสที่ใช้
แสดง กระบวนราและผู้ แสดงแล้ว กระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ยังสะท้อนสัญญะบาง
ประการตามหลักสัญศาสตร์ที่ ปรากฏในสังคมไทย การวิจัยเรื่องสารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็ว
นารายณ์ เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ท างด้ า นนาฏกรรมของไทยและบั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการนาฏศิลป์ไทยและเป็นการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ยืนยาวสืบต่อไป
วัตถุประสงค์
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสารัต ถะของการร าเพลงช้ า เพลงเร็ ว นารายณ์
อันหมายรวมถึงการศึกษารวบรวมประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง รูปแบบการแสดง
รวมทั้งเทคนิคกระบวนราของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ และสัญศาสตร์ที่ปรากฏในการราเพลง
ช้าเพลงเร็วนารายณ์
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการศึกษาค้นคว้าในแต่ละด้านดังนี้
ในด้านเนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาประวัติ องค์ประกอบ และรูปแบบการแสดงเพลงช้าเพลงเร็ว
นารายณ์ ศึกษากระบวนท่าและเทคนิคการราเพลงช้าเพลงเร็ ว นารายณ์ และศึกษาสั ญศาสตร์ที่
ปรากฏในการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ เพื่อนามาสู่การวิเคราะห์หาสารัตถะของการราเพลงช้า
เพลงเร็วนารายณ์
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ในด้านพื้นที่การศึกษา ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาการราเพลงช้าเพลงเร็วตามแบบฉบับคณะ
ละครวังสวนกุหลาบที่มีการสืบทอดกระบวนท่าราในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และกรมศิลปากร
ด้านกลุ่ มผู้ ใ ห้ ข้ อมูล บุ คคลผู้ ใ ห้ ข้อ มูล หลั ก ในการศึก ษาครั้ง นี้ เป็น กลุ่ ม บุค คลที่ มีค วาม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สารั ต ถะของการร าเพลงช้ า เพลงเร็ ว นารายณ์ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่
กลุ่มนาฏศิลปินที่ได้รับการถ่ายทอดท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ ทาหน้าที่ ถ่ายทอดกระบวนท่ารา
เพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์และตรวจสอบความถูกต้องของท่ารา กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มนาฏศิลปินและ
นักวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทย ทาหน้าที่ให้ข้อมูลในเชิงวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการราเพลง
ช้าเพลงเร็วนารายณ์ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ความสามารถและทาหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้
ด้านนาฏศิลป์ไทยและกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มดุริยางคศิลปินและนักวิชาการด้านดนตรีไทย ทาหน้าที่ให้
ข้อมูล ในเชิงวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ เนื่องจากเป็นผู้ มี
ประสบการณ์ความสามารถและทาหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีไทย
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง สารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็ว นารายณ์นั้น ผู้ วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า อันจะนาไปสู่ประเด็น
ของการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้
เพลงช้าเพลงเร็วถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานของนาฏศิลป์ไทยและการศึกษานาฏศิลป์ไทย
จะต้ อ งเริ่ ม จากการฝึ ก หั ด แม่ ท่ า เพลงช้ า เพลงเร็ ว ตามล าดั บ (ลมุ ล ยมะคุ ป ต์ , 2526, น. 77)
กระบวนราเพลงช้าเพลงเร็วถูกนาไปผลิตซ้าเป็นการแสดงชุดต่างๆ มากมาย การทราบถึงประวัติ
จุ ด มุ่ ง หมาย ประโยชน์ แ ละกระบวนท่ า ร าเพลงช้ า เพลงเร็ ว มี ค วามส าคั ญ ในการวิ เ คราะห์
เพื่อหาสารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยอธิบายความสอดคล้อง
กระบวนท่าราอันเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่โบราณกาล ก่อให้เกิดความเข้าใจ
คณะละครวั ง สวนกุ ห ลาบนั้ น เป็ น ตั ว แทนของละครหลวงที่ สื บ ทอดมาจากราชส านั ก
ทรงคุณค่าและงดงามเทีย บเสมอได้กับละครหลวงในรัชกาลที่ 2 (ประเมษฐ์ บุญยะชัย , 2539,
น. 60) นอกจากแสดงเพื่ อ ถวายทอดพระเนตรส่ ว นพระองค์ แ ล้ ว สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
เจ้ า ฟ้ า อั ษ ฎางค์ เ ดชาวุ ธ กรมหลวงนครราชสี ม าไม่ โ ปรดให้ ไ ปแสดงข้ า งนอก นอกเสี ย จาก
เป็นงานเกียรติยศที่สาคัญและแสดงถวายพระบรมวงศ์ คณะละครวังสวนกุหลาบนั้นเปรียบได้กับคณะ
ละครหลวงของพระมหากษัตริย์มาแต่ก่อน มีความงดงามทั้งกระบวนท่ารา เครื่องแต่ งกาย ประกอบ
กับรูปโฉมของผู้แสดงและเพลงดนตรีการขับร้องที่ไพเราะ เป็นสุดยอดของการละครไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประเมษฐ์ บุญยะชัย, 2558, 25 ธันวาคม)
ครั้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2454 - 2462 เกิดการแสดงชุดหนึ่งซึ่งคิดและประดิษฐ์ท่ารามาจาก
แม่ท่าของเพลงช้าเพลงเร็ว กระบวนท่าราชุดนั้นถูกร้อยเรียงขึ้นโดยท้าววรจันทรบรมธรรมิกภักดี ม
(เจ้าจอมมารดาวาดในรัชกาลที่ 4) ผู้เป็นลูกศิษย์ของเจ้าจอมมารดาแย้มอิเหนาในรัชกาลที่ 2 เจ้าจอม
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มารดาวาดเป็นผู้ที่มีเชาว์ปัญญาดี มีความกตัญญู มีชื่อเสียงว่ารางาม รูปงาม เป็นตัวละครหลวงตัว
สาคัญแห่งยุค (พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น , 2507, น. 3) ข้อมูลดังนี้เป็นเครื่อง
ยืนยันว่ากระบวนราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์นั้น ถูกประดิษฐ์โดยครูละครผู้มีความเชี่ยวชาญ มีฝีมือ
ในการร่ายราและมีชื่อเสียงมากที่สุดผู้หนึ่งในยุคนั้น ต่อมาท้าววรจันทรหรือเจ้าจอมมารดาวาดได้
ถ่ายทอดท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ให้กับคุณครูลมุล ยมะคุปต์และคุณครูอุ่นเรือน ธนูปกรณ์
แสดงเป็นคู่แรกเพื่อใช้สาหรับการแสดงราบวงสรวงเทวาอารักษ์ที่ประดิษฐานอยู่ในวังสวนกุหลาบ เมื่อ
คุณครูลมุล ยมะคุปต์ เข้ามารับราชการ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปแล้ว กระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็ว
นารายณ์ถูกถ่ายทอดให้กับคุณครูอุดม กุลเมธพนธ์ (อังศุธร) หลังจากนั้นคุณครูอุดม กุลเมธพนธ์
(อังศุธร) ได้ถ่ายทอดท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ให้กับคณาจารย์ผู้เชี่ ยวชาญที่อยู่ในวิทยาลัยนาฏ
ศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หลายท่าน แต่ก็มิได้จัดการแสดง ภายหลังคุณครูอุดม กุลเมธพนธ์
(อังศุธร) จัดงานราลึกแม่ลมุลขึ้น ภายในงานมีการสอนราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ ทาให้มีผู้สนใจเข้า
มาเรียนกันมาก แต่ก็เป็นเพียงแต่การถ่า ยทอดท่ารามิได้จัดการแสดง (ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์, 2558,
26 ตุลาคม)

ภาพที่ 1 คุณท้าววรจันทร บรมธรรมิกภักดี นารีวรคณานุรักษา
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2558)

องค์ประกอบและรูปแบบการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยให้ความสาคัญ
เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์นั้นมีความสมบูรณ์
งดงามและมีความแตกต่างกับนาฏศิลป์ชุด อื่น ๆ อนึ่ง องค์ประกอบเหล่านั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้
ผู้ราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์จะคัดเลือกเฉพาะตัวพระเอกและนางเอกประจาโรงเพียง 2 คนเท่านั้น
เป็นผู้ราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ การราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์นั้นใช้เพลงเต่าเห่ เพลงเร็วและ
เพลงลาประกอบการแสดง การราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์นั้นใช้วงปี่พาทย์ บรรเลงประกอบการ
แสดง ผู้แสดงจะแต่งกายยืนเครื่องพระนาง โดยจะแต่งกายลักษณะเดียวกับพระเอกนางเอกในการ
แสดงโขนและละครใน นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบการแต่งยืนเครื่องลักษณะพระราชนิยมในรัชกาลที่
6 และการแต่งกายตามรู ปแบบเฉพาะของการแสดงโขนพระราชทานปรากฏอยู่ด้วย สถานที่และ
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โอกาสที่ใช้ในการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์จะจัดแสดงในโอกาสบวงสรวงสมโภชเทวาอารักษ์ที่หรือ
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสาคัญ
นอกจากองค์ความรู้ด้านประวัติและองค์ประกอบของการแสดงแล้ว ผู้วิจัยยังเสนอแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปความได้ดังนี้
ทฤษฎีนาฏยศาสตร์ในศาสนาพราหมณ์ สามารถอธิบายได้ถึงลักษณะการคัดเลือกผู้แสดง
การจัดการเรียนการสอนนาฏกรรม และการฟ้อนราเพื่อบูชาเทพเจ้าตามคติของพราหมณ์ ซึ่งล้วนแต่
เป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในสังคมโดยเฉพาะในหมู่นาฏศิลปิน รวมไปถึงวิธีการแสดงออกด้านอารมณ์
บุคลิกลักษณะของตัวแสดงแต่ละประเภทดังกล่าวไว้ในคัมภีร์ตรงกับลักษณะการแสดงของไทยทุก
ประการ (ดารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2466, น. 12)
นอกจากนี้ แนวคิ ด การสร้ า งสมาธิ ต ามหลั ก ของพระพุ ท ธศาสนาก็ มี ส่ ว นส าคั ญ
ในการแสดงออกทางด้านศิลปะโดยเฉพาะในนาฏกรรมของหลวง มีหลักธรรมบางประการที่สามารถ
นามาอธิบายนาฏยลักษณ์ของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ได้เป็นอย่างดี อาทิ หลักธรรมที่เป็นข้อ
ปฏิบัติสาหรับผู้ครองเรือนทั่วไปเรียกกันว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมะที่ว่าด้วยสมาธิ (พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2545, น. 830) นอกจากนี้ การประดิษฐ์ลีลาท่าราโดยผู้นับถือพระพุทธศาสนามักจะ
ประดิษฐ์ท่าราให้กับพวกประพฤติดีตามคติแนวความคิดของศาสนา คือ ต้องออกลีลาท่าราที่แสดงถึง
ความเป็นคนดี ภาพรวมที่แฝงไว้ในผู้ราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ได้แก่ความสง่างาม ความสงบ ความ
สุภาพและความน่านิยมนับถือ
สาหรับแนวคิดวัฒนธรรมกับสังคม สามารถสรุปความได้ว่า วัฒนธรรม คือ ข้อตกลงร่วมกัน
ของคนในสั ง คม เมื่ อ การแสดงนาฏศิ ล ป์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมไทยและผู้ ส ร้ า งสรรค์
ศิลปะการแสดงก็คือชนชั้นผู้ดี ผู้รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ความรู้สึกนึกคิดที่
หล่อลอมเป็นความดีงามในสังคมไทยจะต้องถ่ายทอดมาสู่ขนบการแสดงด้วยอย่างเสี ยมิได้ การปฏิบัติ
ตนตามประเพณีวัฒนธรรมของไทยเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแล้ว เป็นสิ่งที่จะแยกจากกันไม่ได้
เพราะศิลปะไทยกับวัฒนธรรมไทยเป็นคู่กันมาแต่โบราณกาล อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ
การราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ ผู้ราจะใช้พลังงานในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเพื่อออกท่าร่ายรา
โดยใช้พลังงานเพื่อขับเคลื่อนสรีระร่างกายกาหนดความหนักเบาช้าเร็ว ขณะเดียวกันอวัยวะทุกส่วน
จะต้องเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันและอยู่ในลักษณะสมดุลกัน โดยใช้สมาธิในการควบคุมการเคลื่อนไหว
(ชมนาด กิจขันธ์, 2547, น. 83)
สัญวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในความคิดของมนุษย์
อั น ถื อ เป็ น ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ อ ยู่ ร อบตั ว ของเรา การศึ ก ษาในเชิ ง สั ญ ญะให้ ค วามส าคั ญ กั บ การหา
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างตัว หมายกับ ตัว หมายถึง เพื่อศึกษาความหมายถูกสร้างขึ้นและถูกถ่ายทอด
ออกมาอย่างไร โดยนาเอาตัวบทมาวิเคราะห์เพื่อดูว่าตัวหมายนั้นสร้างความหมายอย่างไร (กาญจนา
แก้วเทพ, 2554, น. 25) อนึ่งผู้วิจัยค้นพบว่า การราเพลงช้าเพลงนารายณ์นี้ มีสัญญะบางประการ

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

21

ปรากฏอยู่ ในการศึกษาเรื่ องสัญญะที่ปรากฏอยู่ในเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์จึงศึกษาความหมาย
ของสั ญ ญะที่ ป รากฏ พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ ว่ า สั ญ ญะนั้ น ถู ก สร้ า งและถู ก เข้ า ใจอย่ า งไร การศึ ก ษา
เกี่ยวกับสัญศาสตร์จะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะและความหมายสัญญะ เพื่อดูว่า
ความหมายถูกสร้างและถูกถ่ายทอดอย่างไร
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าไม่มีตาราหรือวิทยานิพนธ์เล่มใด ที่มีการศึกษารวบรวม
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง รูปแบบการแสดง รวมทั้งเทคนิคกระบวนราของการรา
เพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ อีกทั้งสัญศาสตร์ที่ปรากฏในการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงค่านิยม คุณค่า และความเชื่อ ในงานนาฏศิลป์ไทยโบราณที่ถูกสืบทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน
ทาให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญในการศึกษาสารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์และเพื่อ
เป็นการรวบรวมข้อมูลบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ
นาฏศิลป์ไทยและเป็นการอนุรักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ยืนยาวสืบต่อไป
วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง สารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยจึง
กาหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัยเรื่อง สารัตถะของการรา
เพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ครั้งนี้ มีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 4 ลักษณะ คือ การศึกษาจาก
เอกสาร การสังเกตการณ์ ทั้งแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และการสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม (non-participant observation) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องกับการราเพลง
ช้าเพลงเร็วนารายณ์ ทั้งในลักษณะแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ และการศึกษาจากวีดิทัศน์
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีการดาเนิ น การใน 2 ลั กษณะ คือการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาจาก
เอกสารและการศึกษาภาคสนามซึ่งประกอบไปด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยผู้วิจัยเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการฝึกซ้อมการรา การสั งเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมจากการได้ชมการแสดง การศึกษา
องค์ประกอบและรูปแบบการแสดงเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ การศึกษากระบวนท่าและเทคนิคการรา
เพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ การสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาประวัติ องค์ประกอบ และรูปแบบการแสดง
เพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ การวิเคราะห์สัญศาสตร์ที่ปรากฏในการแสดงเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์
และการศึกษาจากวีดีทัศน์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบการแสดงเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์
การศึกษากระบวนท่าและเทคนิคการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้ง
นี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มนาฏศิลปินที่ได้รับการถ่ายทอดท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มนาฏศิลปินและ
นักวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทย และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มดุริยางคศิลปินและนักวิชาการด้านดนตรีไทย
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ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนามาสร้างเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1. แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยประเด็นคาถาม อาทิ
การราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์สะท้อนเรื่องราวคติความเชื่อหรือไม่ อย่างไร การราเพลงช้าเพลงเร็ว
นารายณ์นาออกแสดงในโอกาสใดบ้าง การราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์มีที่มาจากสิ่งใด ท่าราในแต่ละ
ท่าสื่ อความหมายถึงสิ่ ง ใด เป็ น ต้น 2. แบบสั ง เกตการณ์ โดยมีป ระเด็น ในการสั ง เกตการณ์ อาทิ
ลักษณะท่าราที่เป็นเอกลักษณ์ของกระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ ลักษณะการใช้พื้นที่บน
เวทีแสดง การแต่งกายของผู้ แสดงเป็ น อย่ างไร เป็นต้น 3. อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่ง 4. อุป กรณ์
บันทึกภาพเคลื่อนไหว 5. เครื่องบันทึกเสียง
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลภาคสนามทุกครั้งที่เก็บข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูล จะใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่แม่นยาและเชื่อถือมากที่สุดจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์จากกลุ่มต่างๆ โดยมีการ
ตรวจสอบสามเส้าในแต่ละด้าน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการศึกษาภาคสนาม ตลอดจน
ฝึกปฏิบัติกระบวนราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตีความและรวบรวมนาเสนอ
ข้อมูลโดยการพรรณนาความ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง สารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่มุ่งเน้นศึกษาและค้นหาถึงแก่นสาร เนื้อแท้ หรือหัวใจสาคัญของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การวิ จั ย โดยการศึ ก ษา ค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล ในด้ า นของความหมายและ
จุดมุ่งหมายของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ องค์ประกอบการแสดง เนื้อหาการแสดง ตลอดจน
ศึกษาวิเคราะห์ที่มาของกระบวนท่ารา กลวิธีและเทคนิคการรา คุณค่าและวัฒนธรรมที่ปรากฏรวมไป
ถึงสัญศาสตร์ที่ปรากฏในราชุดนี้ เพื่อนาไปสู่การอภิปรายผลการวิจัยของงานวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ เป็นกระบวนราที่มีความพิเศษหลายประการ
ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าในแง่ข องเป็นกระบวนราที่พิเศษในด้านของชื่อ โอกาสที่ใช้แสดง กระบวนรา
และผู้แสดงแล้ว ท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ยังสะท้อนสัญญะบางประการตามหลักสัญศาสตร์ที่
ปรากฏในสังคมไทย
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ที่มาของกระบวนท่ารา กลวิธีและเทคนิคการรา คุณค่าและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏรวมไปถึงสัญศาสตร์ที่ปรากฏในราชุดนี้ สามารถอธิบายผลการวิจัยในแง่ของ
กระบวนท่าร าได้ดังนี้ คุณท้าววรจั นทรสร้างกระบวนราเพลงช้าเพลงเร็ว นารายณ์จากโครงสร้าง
กระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็วระบา โดยมีการเติมท่าราบางช่วงบางตอนแล้วกลับมาสู่โครงสร้างเดิม
ของกระบวนท่าราซึง่ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสลับไปมาจนตลอดกระบวนท่า หรือการใช้ท่าราเดิมแต่
เปลี่ยนมือให้มีลักษณะพิเศษ กระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ทั้งตัวพระและตัวนางใช้ท่ารา
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เดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยท่าหลัก (กรณะ) จานวน 26 ท่ารา จากโครงสร้างของแขนและมื อที่
ชัดเจน 3 ลักษณะ คือ มือแบ มือจีบ และมือล่อแก้ว ปรากฏในตาแหน่งและทิศทางต่างๆ กันของ
ร่างกาย อนึ่งท่าราทั้ง 26 ท่านั้น มีลักษณะของการประสมมือ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของแขนและ
มือในตาแหน่งทิศทางและระดับที่เหมือ นกัน ลักษณะของแขนและมือในตาแหน่งทิศทางและระดับที่
แตกต่างกัน สาหรับท่าชุดอาจมีการสลั บทิศทางและสลับข้างของอวัยวะ มีการเชื่อมท่าราเพื่อสร้าง
ความสมดุลของร่างกายทาให้เป็นท่าราที่มีความต่อเนื่องตามทฤษฎีท่าต้น ท่าต่อ ท่าตาม ซึ่งมีลักษณะ
เป็นลูกโซ่ไปจนตลอดทั้งเพลง ในกระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ซึ่งมีท่าหลักจานวน 26 ท่า
นั้น พบว่ากระบวนท่าราหรือลักษณะของท่าราดังกล่าวมีที่มาจาก 3 แหล่ง คือ 1. ท่าราที่มาจากตารา
ฟ้อนรา 2. ท่าราและการใช้จังหวะที่ มาจากกระบวน ท่าราเพลงช้าเพลงเร็ว และ 3. ท่าราที่เจ้าจอม
มารดาวาดปรับปรุงขึ้นใหม่

ภาพที่ 2 มือล่อแก้วในท่านาคาม้วนหาง พบในตาราราฉบับรัชกาลที่ 2 – 3 โดยตัวพระปฏิบัติมือล่อแก้ว
ทั้งสองมือ ส่วนตัวนางปฏิบัติมือล่อแก้วเฉพาะมือขวา มือซ้ายจีบ
ที่มา: มงคล จารูญจารีต (2559)

จากการวิเคราะห์ลักษณะท่าราโดยพิจารณาคุณลักษณะของอวัยวะต่างๆ การใช้อวัยวะ
ลักษณะการเคลื่อนไหว ตาแหน่งและการจัดวางอวัยวะ พบว่ามือเป็นอวัยวะที่ถูกกาหนดให้ใช้มาก
ที่สุดในการแสดง และมีบทบาทในการสื่อความหมายมากกว่าอวัยวะอื่นๆ มีทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบ
การใช้มือและลักษณะการเคลื่อนที่มือที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้กระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็ว
นารายณ์ ผู้ราจะต้องควบคุมกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ท่าเริ่มต้นจนถึงท่าสุดท้ายของเพลง
การราจะต้องมีการเกร็ งกล้ ามเนื้อแขน ขาและล าตัว ทั้งยังต้องคุมสติซึ่งก็คือระบบประสาทและ
แยกแยะกลวิธีการราให้ถูกต้อง อีกทั้งจะต้องราให้ลงตามจังหวะหน้าทับ ผู้ราจะต้องมี สติและสมาธิ
แม่นยา จึงจะทาให้ราได้ถูกต้องงดงาม
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ท่าต้น
ในขณะที่ราท่านิ่งอยู่นั้น
ท่าทางของขายังต้องนิ่ง
ไว้ไม่ให้เสร็จก่อนหมด
วรรคเพลงเหมือนการ
หน่วงน้าหนักตัวไว้ที่ขา
ข้างที่รบั น้าหนักอยู่ก่อน

ท่าต่อ

ท่าตาม

ค่อยๆยืดเข่า แล้วห่มเข่า
ก่อนปล่อยน้าหนักตัวลง
ไปที่ขาอีกข้างหนึ่งหรือ
ห่มเข่าลงสั้นๆ ที่ขาข้าง
เดิม

การปล่อยน้าหนักตัวนั้น
ต้องบรรจงผ่อนช้าๆ ซึ่ง
จะตรงกับจังหวะของท่า
ราและตรงท้ายวรรค
เพลงพอดี

ภาพที่ 3 ลักษณะลีลาการเชื่อมต่อท่ารา
ที่มา: ผู้วิจัย

กระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์โดยมากผู้รามักจะราอยู่ตรงกลางเวที เมื่อเกิดการ
เคลื่ อนที่จ ะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางแน่นอนตามรูปแบบอันเป็นมาตรฐานของการแสดง
การเคลื่อนตัวจะหมุนอยู่ในรัศมีวงกลมรอบ ๆ ตัวและไม่ไปไกลจากจุดที่ยืนเดิม เมื่อมีการเคลื่อนที่ใน
ระยะทางมากกว่าบริเวณรอบตัว เส้นทางของการเคลื่อนที่จะเป็นเส้นตรงไปทางซ้ายและขวา ข้างหน้า
เวทีและข้างหลังเวที ไม่มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเฉียง กระบวนท่า ราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์นั้น
การจัดวางตาแหน่งของลาตัวจะเป็นแนวตั้ง ท่าราจะมีทั้งการนั่งคุกเข่า การตั้งเข่า การเดิน การยืน
ทุกท่ารายืดลาตัวตรง ผู้รามีกลวิธีที่สง่าภาคภูมิ

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
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1 ท่าต้น (พักท่า)

2 ท่าต่อ
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3 ท่าต้นและท่าตาม
(พักท่า)

3 ท่าต้นและท่าตาม(พัพักท่า)

4 ท่าต่อ

5 ท่าตาม (พักท่า)

ภาพที่ 4 ตัวอย่างลักษณะการหยุดพักท่าราชั่วขณะซึ่งเรียกว่า พักท่า หมายถึง เมื่อราท่าต้น ท่าต่อ
ท่าตามครบหนึ่งหน่วยแล้ว จะมีการพักท่านิ่งชั่วเสี้ยววินาทีค้างท่านั้นไว้ แล้วจึงจะราท่าต่อ ท่าตามแล้วก็พักท่า
นิ่งชั่วเสี้ยววินาทีอีก เป็นแบบนี้จนครบกระบวนท่า
ที่มา: ผู้วิจัย

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์กลวิธีและเทคนิคการร าเพลงช้าเพลงเร็ว นารายณ์ พบว่า
กระบวนราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์เป็นนาฏกรรมเพื่อการบวงสรวงเทพเจ้า ผู้ราจะต้องมีกลวิธีและ
เทคนิคการราโดยขณะราจะต้องทาจิตให้เป็นสมาธิ ดูแล้วให้เกิดความขลังน่าศรัทธาเคารพ สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของศาสนาฮินดู ปรัชญาของพระพุทธศาสนาและปรัชญาของสังคมไทย โดยผู้ราเพลง
ช้าเพลงเร็วนารายณ์จะต้องราด้วยความสุภาพ มั่นคง และสงบนิ่ง มีการใช้ลีลาท่าราแบบโขนและแบบ
ละครใน การตั้งท่ารานั้นจะต้องมีความสมดุลอยู่ในตัว การออกท่าราจะใช้พลังงานเพื่อขับเคลื่อนสรีระ
ร่างกายโดยกาหนดความหนักเบา ช้าเร็ว อาจจะเป็นท่าที่สมดุลหรืออสมดุล และมีการใช้พลังงาน
แตกต่างกัน อวัยวะทุกส่วนจะต้องเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันและอยู่ในลักษณะสมดุลย์กันโดยใช้สมาธิใน
การควบคุมการเคลื่อนไหว การถ่ายเทน้าหนักให้อวัยวะทั้งด้านซ้ายและด้านขวารับกันพอดีเพื่อมิให้
ล้มหรือเสียการทรงตัว การกาหนดท่าราอยู่ในใจล่วงหน้า และการฝึกราบ่อย ๆ จนเกิดความชานาญ
สั ญ ศาสตร์ เป็ น ศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบของสั ญ ลั ก ษณ์ ทฤษฎี สั ญ ศาสตร์
(Semiology) เป็ น ทฤษฎี ที่ พ ยายามอธิ บ ายถึ ง วั ฏ สงสารของสั ญ ญะ ในนาฏกรรมของไทยก็
เช่นเดียวกัน มีการนาสัญลักษณ์คือท่าทางและองค์ประกอบของการแสดงต่าง ๆ มาใช้เพื่อการสื่อสาร
ตั้งแต่ส มัยโบราณกาล อนึ่ ง ผู้วิจัยขออธิบายถึงสัญญะที่ปรากฏในกระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็ว
นารายณ์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
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ตามทฤษฎีของ Charles Sanders Peirce ซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวอเมริกัน มือล่อแก้วหรือ
มือ นารายณ์ จั ดเป็ น สั ญญะประเภทสั ญ ลั ก ษณ์ เป็ น ลั ก ษณะของการถู ก ก าหนดขึ้ นเองและได้ รั บ
การยอมรับจนเป็นแบบแผน (convention) มีการเรียนรู้เครื่องหมายเพื่อทาความเข้าใจหรือเป็นการ
แสดงถึงการเป็นตัวแทน (representation) และสังคมยอมรับความสาคัญนี้ (Peirce อ้างในกาญจนา
แก้วเทพ, 2554, น. 79) นอกจากนี้ ในการทางานของขั้นตอนการแสดงความหมายของสัญญะนั้นจะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญลักษณ์และความหมายสัญลักษณ์ มือล่อแก้วหรือมือนารายณ์นั้น เป็นการ
ตีความหมายของสัญญะแบบความหมายแฝง โดยเป็นระดับที่พ่วงเอาปัจจัย ทางวัฒนธรรมพราหมณ์
ฮินดูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้และ
คุณค่าทางวัฒนธรรม (วรรณพิมล อังคศิริสรรพ, 2551, น. 10) และระดับของการศึกษาความหมาย
อยู่ในระดับของปัจเจก หมายความว่า ในการทาความเข้าใจในสิ่งใดสิ่ งหนึ่งของบุคคลนั้น เป็นการ
เรียนรู้วิธีการมองโลกและการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับโลก ซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้จะทาให้บุคคลมีความ
เข้าใจและให้นิยามต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ เรียกว่าประสบการณ์ (สมเกียรติ
ตั้งนโม, 2550, น. 19)
การใช้ มือ ล่ อ แก้ว ในนาฏกรรมของไทยเมื่ อ พิจ ารณาจากหลั ก ฐานต่า ง ๆ พบว่ า มีก ารใช้
มาตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่ 2 แต่ไม่มีหลักฐานในการใช้หรือเรียกเป็นสัญญะแทนองค์พระนารายณ์
แต่อย่างไร ผู้วิจัยได้ศึกษาที่มาของการใช้มือล่อแก้วเป็นสัญญะแทนองค์พระนารายณ์โดยเริ่มจาก
การเปรียบเทียบลักษณะการใช้มือในนาฏกรรมแถบเอเชียและลักษณะการใช้มือของนาฏศิลป์อินเดีย
(มุทรา) หากแต่เมื่อผู้วิจั ยพิจารณามุทราที่มีความหมายถึงพระนารายณ์ของนาฏศิล ป์ของอินเดีย
เทียบเคียงกับมือล่อแก้วของไทยแล้ว พบว่าไม่มีความคล้ายคลึงกับนาฏกรรมของไทยแต่อย่างไร จึงมี
ความเห็นว่า ลักษณะมือล่อแก้ว กับสั ญญะขององค์พระนารายณ์น่าจะเป็นเรื่องที่ปรมาจารย์ด้าน
นาฏศิลป์ไทยกาหนดขึ้นมาเอง โดยพิจารณาจากความต้องการความพิเศษกว่ามือแบและมือจีบที่ใช้อยู่
ทั่ว ไปของครู โ บราณ ประกอบกั บ ลั ก ษณะการถื อจั ก รซึ่ ง ใช้ มื อ ล่ อ แก้ ว ในการถื อ ประกอบการร า
นอกจากนี้ เ มื่อ พิ จ ารณาถึ งหลั ก ฐานและการยอมรับ มือ ล่ อ แก้ ว กับ สั ญ ญะแทนองค์พ ระนารายณ์
ผลการวิจัยพบว่ามีการใช้มือล่อแก้วในการแสดงราฉุยฉายพราหมณ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2464 (กรมศิลปากร,
2551, น. 97) และมีการใช้มือล่อแก้วแทนความเป็นพระนารายณ์อวตาร และในปี พ.ศ. 2477 มีการ
ร้อยเรียงกระบวนราแม่บทใหญ่ขึ้นและปรากฏมือนารายณ์ในท่าราที่มีความหมาย ถึงพระนารายณ์
นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ. 2497 ครูอาคม สายาคม ได้กล่าวถึงมือล่อแก้ว โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
“มือนารายณ์” ในเอกสารวิชาการเรื่องนาฏยศัพท์ ด้วยเหตุนี้มือล่อแก้วจึงกลายเป็ นสัญญะแทนองค์
พระนารายณ์ เป็นที่เข้าใจและยอมรับกันในวงการนาฏศิลป์ไทยเท่าที่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดก็เป็นเวลา
กว่า 95 ปี
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ภาพที่ 5 ครูลมุล ยมะคุปต์ พระเอกคณะละครวังสวนกุหลาบ แสดงเป็นพระนารายณ์
ที่มา: อสุรผัด (2555)

ภาพที่ 6 ลักษณะการถืออาวุธของพระนารายณ์
ที่มา: ชมนาด กิจขันธ์ (2547, น. 72)

สัญศาสตร์ที่ ปรากฏในการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม คุณค่า
และความเชื่อในงานนาฏศิลป์ไทยโบราณที่ถูกสืบทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
กระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์มีการใช้มือล่อแก้วแทนองค์พระนารายณ์ เป็นการสื่อสารให้
คนในวัฒนธรรมเดียวกัน นอกจากในแง่ของความสวยงามแล้วยังเป็นการเสริมให้ระบาชุดนี้ มีความ
พิเศษเหมาะสมกับโอกาสที่ใช้ในการแสดง นอกจากมือล่อแก้วที่เป็นสัญญะแทนองค์พระนารายณ์แล้ว
กระบวนราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ยังมีการราสี่ทิศ สะท้อนความเชื่อเรื่องท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 สิ่งที่
กล่าวมาทั้งหมดนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแบบของการแสดงเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณ
โดยเฉพาะในพิธีกรรมของหลวงที่ต้องการความงามพร้อมในทุกด้าน ความงามพร้อมในทุกมิติของการ
แสดง สะท้อนความประณีตละเอียดลออในการสร้างสรรค์งานนาฏกรรมตั้งแต่แนวคิด ความหมาย
ของการเคลื่อนไหวอวัยวะและการใช้พื้นที่ องค์ประกอบทุกด้านของการแสดง และกระบวนท่ารา
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มือแบ มือจีบและมือล่อแก้วแบบไทย
พ.ศ. 2464 นามือล่อแก้วไปประดิษฐ์เป็นท่าราที่สื่อถึงพระนารายณ์ใน
ราฉุยฉายพราหมณ์
พ.ศ. 2477 นามือล่อแก้วไปประดิษฐ์เป็นท่าราที่สื่อถึงพระนารายณ์ใน
ราแม่บท
พ.ศ. 2497 ครูอาคม สายาคม บันทึกมือนารายณ์ลงในตาราวิชาการ

มือล่อแก้วเป็นสัญญะแทนพระนารายณ์
ภาพที่ 7 วัฏจักรของสัญญะมือล่อแก้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

สรุปและอภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการประดิษฐ์กระบวนราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ สะท้อนให้
เห็นถึงสัญญะในแง่มุมต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบของการแสดง ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่า กระบวนรา
เพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ เป็นสัญญะของการแสดงเพื่อบวงสรวง ซึ่ง คุณท้าววรจันทร (เจ้าจอม
มารดาวาด) รังสรรค์กระบวนราขึ้นอย่างประณีตและมีกลวิธีที่แยบคาย โดยองค์ประกอบของการ
แสดงและกระบวนท่ารานั้น แสดงให้เห็นสัญญะต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้โดยเริ่มตั้งแต่การ
คัดเลือกผู้แสดงที่มีฝีมือและรูปร่างหน้าตางดงาม ในแง่ของดนตรีซึ่งเป็นสื่อรวบรวมจิตใจของผู้ร่วมพิธี
ให้ถึงพร้อมด้วยความศรัทธา ก็คัดสรรกระบวนเพลงเดียวกันกับเพลงในพระราชพิธีหลวง มีระเบียบ
การบรรเลง มีความไพเราะ ไม่มีทานองโลดโผน เครื่องแต่งกายซึง่ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญก็เลือกสรร
การแต่งกายยืนเครื่องที่มีรูปแบบเฉพาะอันเป็นศิลปะสร้างสรรค์ในแบบฉบับที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความ
ประณีตวิจิตรบรรจง (กรมศิลปากร, 2550, น. 9) เป็นศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมการละคร
ของไทย มีความงดงาม อลังการ สมกับเป็นการแสดงเพื่อบาบวงเทพเจ้า
ในแง่ของความหมายของท่ารา มีการเลือกใช้ท่าราที่มีความหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่าเฉพาะ
ของพระนารายณ์ พระพรหม เทพเจ้า บิดามารดาหรืออื่นๆ ที่เป็นที่เคารพ การไหว้ เสกมนต์ บูชา
การระลึกถึงผู้มีพระคุณ ความยิ่งใหญ่ ความประเสริฐ ความเจริญรุ่งเรือง (สุภาวดี โพธิเวชกุล, 2559,
น. 259) ลักษณะการเคลื่อนที่มีทิศทางแน่นอนตามรูปแบบอันเป็นมาตรฐานของการแสดง มีการรา
สี่ทิศซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อที่ว่าเกี่ยวกับ ท้าวจตุโลกบาล ซึ่งในการทาพลีกรรมจะต้องมีการทา
ความเคารพท้าวจตุโลกบาลอยู่เสมอ ลักษณะการราสี่ทิศแบบเดียวกันนี้สอดคล้องกับลักษณะการรา
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ เพลงหน้าพาทย์สาธุการ รากริชสุ หรานากง ราดรสาแบหลา ราคาปิน
ขอฝน ระบากฤดาภินิหาร ในแง่ของระดับของอวัยวะ มีการเลือกท่าราที่มีระดับของอวัยวะสูงมาใช้
เป็นจานวนมากที่สุดเป็นจานวน 12 ท่ารา ส่งผลให้การแสดงมีความโอ่อ่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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กระบวนท่าราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์นั้น มือเป็นอวัยวะที่ถูกกาหนดให้ใช้มากที่สุดในการแสดง
และมีบทบาทในการสื่อความหมายมากกว่าอวัยวะอื่น ๆ ในที่นี้ ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับลักษณะของ
มือล่อแก้ว เนื่องจากเป็นมือลักษณะพิเศษที่คุ ณท้าววรจันทร (เจ้าจอมมารดาวาด) นามาใช้เพิ่มเติม
โดยดัดแปลงจากลักษณะการใช้แบบมือแบและมือจีบแบบเดิม มือล่อแก้วหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
มือนารายณ์ (อาคม สายาคม, 2525, น. 109) เป็นสัญญะหลักที่ปรากฏในกระบวนราเพลงช้าเพลงเร็ว
นารายณ์ อีกทั้งลักษณะการใช้มือล่อแก้วหรือมือนารายณ์นี้ ยังเป็นที่มาของชื่อกระบวนท่าราคือเพลง
ช้าเพลงเร็วนารายณ์อีกด้วย
การราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์เป็นการแสดงที่สะท้อนภาพความคิดในการสร้างนาฏกรรม
เพื่อการบวงสรวงของคุณท้าววรจันทร (เจ้าจอมมารดาวาดในรัชกาลที่ 4) โดยพิจารณาจากความหมาย
จุดมุ่งหมายของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ องค์ประกอบการแสดง และเนื้อหาการแสดง
สารั ตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็ ว นารายณ์คือการสะท้อนรู ปแบบของการแสดงเพื่อ
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณโดยเฉพาะในพิธีกรรมของหลวงที่ต้องการความงามพร้อมในทุก
ด้านทุกมิติของการแสดง สะท้อนความประณีตละเอียดละออในการสร้างสรรค์งานนาฏกรรมตั้งแต่
แนวคิด ความหมายของการเคลื่อนไหวอวัยวะและการใช้พื้นที่ องค์ประกอบทุกด้านของการแสดง
และกระบวนท่ารา โดยเฉพาะสัญญะอันสื่อถึงความหมายและลักษณะของความเป็นพระนารายณ์
เทพเจ้าองค์สาคัญและเป็นพระอวตารเพื่อปราบยุคเข็ญบนโลกมนุษย์
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง สารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ ผู้วิจัยใช้ความวิริยะ
อุตสาหะในการรวบรวมข้อมูล และประเมินผล โดยหวังใจเป็น อย่างยิ่งว่าจะยังประโยชน์ส าหรับ
การศึกษาในแวดวงวิชาการนาฏศิลป์และการสื่อสารการแสดง เป็นงานที่จ ะได้ขยายผลไปปรับใช้เพื่อ
พัฒนาความรู้ด้านการสร้างการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการชมการแสดงนาฏกรรมโบราณได้
เข้าใจมากขึ้นและจะช่วยทาให้การแสดงนาฏกรรมในบริบทที่เป็นการสื่อสารการแสดงได้ขยายผล
ออกไปอย่างกว้างขวางหรือแม้แต่การที่นักวิชาการด้านนาฏศิลป์และการละครก็อ าจนาผลการวิจัยไป
ขยายผลเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านนาฏศิลป์ที่อาศัยทฤษฎีสัญศาสตร์และการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง
การอภิป รายผล มีข้อสังเกตที่น่าสนใจซึ่งผู้ วิจัยนามาอภิปรายในที่ นี้ 4 ประเด็น คือ
1. การสร้างงานนาฏกรรมของราชสานักที่ประกอบไปด้วยความงามพร้อมและความสมบู รณ์แบบ
โดยเฉพาะนาฏยลักษณ์ของนาฏกรรมเพื่อการบวงสรวงในราชสานักซึ่งมักจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
2. นาฏกรรมไทยที่มี วัต ถุ ประสงค์เ พื่ อการบวงสรวงเทพเจ้ าสะท้ อ นวิ ถีแ ละวิ ธี คิด ตามทฤษฎี
นาฏยศาสตร์ซึ่งเป็ นทฤษฎีของการแสดงตะวัน ออก 3. การใช้ไวยากรณ์ท่าร าในนาฏกรรมไทย
โดยพิจารณาเปรียบเทียบการสื่อความหมายระหว่างมุทราอินเดียและลักษณะมือในนาฏกรรมของไทย
4. กระบวนการสร้างการถอดโครงสร้างในนาฏกรรมไทย ซึ่งเป็นลักษณะการสร้างงานนาฏกรรมของ
ไทยลั กษณะหนึ่ ง หมายถึง การสร้างสรรค์น าฏกรรมใหม่จากเค้าโครงนาฏกรรมหนึ่ง โดยผู้ สร้าง
เพียงแต่ปรับปรุงกระบวนรานั้นให้มีความพิเศษแตกต่างหากแต่ยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างหลักของ
นาฏกรรมเดิม
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง สารัตถะของการราเพลงช้าเพลงเร็วนารายณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการวิเคราะห์วิจัยในลักษณะนี้จากกลุ่มนาฏกรรมเพื่อการบวงสรวงให้มีความหลากหลาย เพื่อ
ศึกษาการสะท้อนแนวคิด คติและค่านิยมโบราณที่แสดงออกผ่านงานนาฏศิลป์และเพื่อหานาฏยลักษณ์
ของนาฏกรรมเพื่อบวงสรวงของไทยเพิ่มเติม นอกจากนี้ กลุ่มงานนาฏกรรมเพื่อการบวงสรวงในอาเซียน
ก็มี ความน่ า สนใจและอาจมีลั ก ษณะบางอย่ างร่ ว มกัน จึง ควรมีก ารศึ ก ษาวิจั ย ต่อ ยอดเพื่ อ ค้น หา
นาฏยลักษณ์ของนาฏกรรมเพื่อการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาเซียนด้วยอีกแนวทางหนึ่ง 2. สัญญะ
และนาฏกรรมของไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ควรมีการศึกษาสัญญะในนาฏกรรมชนิดอื่นของไทยในวง
กว้าง เพราะจะช่วยให้เข้าใจการสื่อสารระหว่างผู้ สร้างงานและผู้ชม ก่อให้เกิดวามก้าวหน้าในแวดวง
วิชาการนาฏกรรมของไทยและแวดวงวิชาการนิเทศศาสตร์ 3. ควรมีการศึกษาไวยากรณ์ของท่ารา
ฉันทลักษณ์ของท่ารา การสร้างวลีและการสร้างประโยคของท่ารา หรือการศึกษาภาษาท่าทางของ
นาฎศิ ล ป์ เ พื่ อ น าไปหารากเหง้ า หรื อ ต้ น ตระกู ล ของนาฏศิ ล ป์ ไ ทย หรื อ เพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
เปรียบเทียบกับนาฏศิลป์ชาติอื่น ๆ ในโลก เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความหลากหลายในการสื่อสาร
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ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ ชุด ลูกช่วงพวงมาลัย
CREATIVE WORK ON LUK CHUANG PHUANG MALAI
พนิดา บุญทองขาว*
PANIDA BOONTHONGKHAO

บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด ลูกช่วงพวงมาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ ที่มา รูปแบบ
การละเล่ น เพลงพวงมาลั ย บ้ านจระเข้ส ามพัน อาเภออู่ทอง จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี และสร้ า งสรรค์
ชุดการแสดง ลู ก ช่ว งพวงมาลั ย โดยน าองค์ค วามรู้จากภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่น สู่ การพัฒ นาในรูป แบบ
นาฏดุริยางคศิลป์ไทย นาเสนอการแสดงเพื่อการสืบทอดและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง สัมภาษณ์ศิลปินภูมิปัญญา ลงมือฝึกปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ความรู้ของเพลงพวงมาลัย เพลงพื้นบ้านของบ้านจระเข้สามพัน อาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูบัว สังข์ว รรณะ เป็นเพลงที่ช าวบ้านใน
ท้องถิ่น ขับร้ องและเล่ น กัน มานานราวเกือบสองร้อยปี มีลักษณะเฉพาะที่มีความไพเราะ นุ่มนวล
อ่อนหวานด้วยสาเนียงเหน่อของพื้นถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี มีพ่อพวง แม่พวง หรือพ่อเพลง แม่เพลง
รวมทั้งหนุ่มสาวต่า งมาร่วมเล่น โดยมีการละเล่นของไทยที่เรียกว่าลูกช่วง หรือช่วงชัย ซึ่งเป็นกีฬา
ท้องถิ่นที่ใช้ผ้าผูกมัดให้เป็นรูปกลม ๆ ปล่อยชายผ้าเป็นหาง วิธีการเล่นคือ แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่าย
มีเขตแดนกั้นกลาง ที่เรียกว่ากลางแดน แต่ละฝ่ายโยนลูกช่วงส่งให้กัน โดยต้องรับลูกช่วงนั้ นให้ได้
หากรั บ ไม่ ได้ จ ะมี การปรั บ โทษ โดยให้ ออกมาร้อ งและเล่ นพวงมาลั ยสลั บกั นไปอย่ างสนุก สนาน
2) นารูปแบบการแสดงเพลงพวงมาลัยของชาวบ้านมาสร้างสรรค์ตามรูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์
งานด้านนาฏศิลป์ไทย โดยใช้หลักการสร้างสรรค์งาน เพิ่มแนวคิด จินตนาการ ความรอบรู้ การใช้
จิตวิทยาที่จะช่วยผลักดันให้ผลงานสมบูรณ์สวยงามเกิดความประทับใจน่าชื่นชม 3) รูปแบบการแสดง
คือนาการละเล่นลูกช่วงและการขับร้องเพลงพวงมาลัยนามาผสมผสานกันจนเกิดเป็นชุดการแสดงที่มี
ความสนุกสนาน โดยใช้ผู้แสดงทั้งชายและหญิงนาเสนอผ่านท่าทางนาฏศิลป์ไทย มีท่วงทานองของ
ดนตรีอันไพเราะบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์และวงกลองยาว ให้อารมณ์ครึกครื้น เร้าใจ
คาสาคัญ: การแสดงสร้างสรรค์ ลูกช่วง เพลงพวงมาลัย

*

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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Abstract
The Objective of creative research on Luk Chuang Phuang Malai to study
the history and style of play of Phuang Malai song Ban JraKhe Sam Phan, Uthong
district Suphanburi province. To create performance on Luk Chuang Phuang Malai by
bringing knowledge from the local wisdom to the development in the form of Thai
performing arts then was presented for the succession to the public. There are ways
to conduct research by studying relevant documents. Interview artist wisdom.
Practicing and creating work. The results are 1) Knowledge of Phuang Malai Song that
sung and played almost two hundred years ago of Ban JraKhe Sam Phan, Uthong
district Suphanburi province by local wisdom artist Kru Bua Sangwanna. Phuang Malai
Song is a folk song and has a unique melody, delightfulness, by the accent of the
local people of Suphanburi. There are PorPhang, MaePhang, as well as young people
come to play the Thai play called the Lukchuang or Lukchai that is a local sport by
using the cloth as a round tie. How to play is to divide the players into two sides
with a central boundary. Each side throws the ball to each other. Another side has to
come to sing and play Phuang Malai Song when the players don’t get the ball. 2)
The style of Phuang Malai Song performance of the villagers was created in the
creative process of the Thai dances by using the principles of creative work and
added concept, imagine, knowledge and used psychology to help drive work to be
perfect, beautiful, impressed 3) Show format was fun that occurred from bringing the
Lukchuang play and singing Phuang Malai song together. By Male dancer and female
dancer presented through Thai dance gestures accompany the cheerful music of the
Piphat band and long drum.
Keywords: Creative work, Lukchuang, Phuang Malai song

บทนา
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน รวมทั้งเป็นแหล่ง
รวมแห่งศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา ดังคาขวัญที่ว่า “สุพรรณบุรี แดนยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ
เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”
หากพิจารณาจากคาขวัญแล้วแสดงให้เห็นถึงภูมิหลังของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ความพร้อมและสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยขึ้น โดยนาบริบทต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องของสุพรรณบุรี ได้แก่ เหตุการณ์
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ประวัติ ศาสตร์ ประเพณี พิ ธีก รรม การละเล่ น วิ ถีชี วิต อาชีพ ความเชื่ อและความศรั ทธาต่ อสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สืบทอดที่มายาวนานเป็นภูมิปัญญาไทย
เมื่อเอ่ยถึงภูมิปัญญาไทย ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่ยังคงดารงไว้ซึ่ง
ปราชญ์และศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายแขนง โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ เพลง
เรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย เป็นต้น ซึ่งเพลงพื้นบ้านเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น
ศิลปะการละเล่นของไทยที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและมีปฏิภาณไหวพริบในการใช้ภาษาเพื่อสื่อ
อารมณ์ ความรู้สึกและความคิดในกลุ่มของตน แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาพูดที่ คล้องจองกันหรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “คากลอน” สืบทอดกันมาด้วยวิธีการเล่าจากปากต่อปากในเชิงมุขปาฐะหลาย
ชั่วอายุคน โดยอาศัยการฟังไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อั กษร (สุกัญญา สุจฉายา, 2546, น.12)
จากคาจากัดความดังกล่าวพอจะอนุมานได้ว่าเพลงพื้นบ้านมีที่มาจากประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมใน
ชุมชนที่สั่งสมกันมาด้วยความนิยมชื่นชม ความห่วงใยและไมตรีจิตสอดแทรกอยู่ในการประกอบอาชีพ
การดารงชีวิต ตลอดจนประเพณีของท้องถิ่นนับแต่เกิดจนกระทั่งตายเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดง
ภูมิความรู้ความสามารถผ่านการขับร้องและการแสดงตามแบบฉบับของตน
เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทเพลงปฏิพากย์ (วิบูลย์ ศรีคา
จันทร์, 2537, น.3) นิยมเล่นกันในบริเวณภาคกลาง โดยปรับใช้เป็นเพลงในการเล่นกีฬาพื้นบ้านที่
เรียกว่า “ช่วงชัย” หรือ “ลูกช่วง” และบางถิ่นใช้เป็นเพลงร้องโต้ตอบเกี้ยวพาราสีกันในกลุ่มหนุ่มสาว
ในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ สาหรับเพลงพวงมาลัยใน
จังหวัดสุพรรณบุรี คณะที่มีชื่อเสียงและมีการเล่นสืบทอดมาอย่างยาวนาน คือเพลงพวงมาลัยคณะ
ของนายบัว สังข์วรรณะ ซึ่งเป็นพ่อเพลงพวงมาลัย ในหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตาบลจระเข้สามพัน
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวคือมีลักษณะการขับร้องอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสาเนียงเหน่อ
พื้น ถิ่น สุพรรณอัน นุ่ มนวล และมีความสนุกสนาน และนายบัว สั งข์วรรณะได้รับเกียรติให้เป็นผู้ มี
ผลงานวัฒ นธรรมภูมิปั ญญาท้องถิ่น ดีเด่น อาเภออู่ทอง สาขาศิล ปะการแสดง ประเภทการแสดง
พื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2540 จากสานักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีอี ก
ด้วย (ชาญเดช อุปการะ และคณะ, 2551, น.2)
รูปแบบการเล่นเพลงพวงมาลัยในอดีตของชาวบ้านตาบลจระเข้สามพัน นิยมเล่นในเทศกาล
สงกรานต์ โดยจะขับร้องเพลงพวงมาลัยควบคู่กับการละเล่นของไทยพื้นบ้าน คือ การโยนลูกช่วง หรือ
ที่ชาวบ้านเรียกว่า ช่วงชัย ชาวบ้านเรียกขานเป็นสานวนว่ า “ลูกช่วงพวงมาลัย ” จากภูมิปัญญาที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพลงร้องพื้นบ้านคือเพลงพวงมาลัยและการละเล่นลูกช่วงสะท้อน
ให้ เห็นถึงความสนุ กสนานของการได้พบปะกัน ระหว่างคนในชุมชน ผู้วิจัยเล็ งเห็น ในความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดและนามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ อันแสดงถึงเอกลักษณ์
และวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยใช้ส านวนการเรียก “ลู กช่ว งพวงมาลั ย ” มา
กาหนดเป็นชื่อชุดการแสดง บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวบ้านสอดแทรกความสนุกสนานผ่านทางเพลง
ร้องที่เป็นเอกลักษณ์ นามาสู่กระบวนการสร้างสรรค์งานที่ประกอบไปด้วยการคิดค้นสิ่งแปลกใหม่ด้วย
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ความรู้ ความคิด จินตนาการ และรวบรวมสิ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ผ่านแรงบันดาลใจอันเป็น จุด
กาเนิ ดต่อ การสร้ างสรรค์ผ ลงานด้ านนาฏศิ ล ป์แ ละดุริ ยางคศิล ป์ ภายใต้ โ ครงการพัฒ นาส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันประจาปีงบประมาณ 2558
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติ ที่มา รูปแบบการละเล่นเพลงพวงมาลัย บ้านจระเข้สามพัน อาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อสร้างสรรค์ชุดการแสดง ลูกช่วงพวงมาลัย โดยนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การพัฒนาในรูปแบบนาฏดุริยางคศิลป์ไทย
วิธีการศึกษา
การวิจัย สร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นการวิจัยในลักษณะของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อให้ ได้มาซึ่ง
ผลงานนาฏศิลป์ชุดใหม่ โดยผ่านกระบวนการคิด จินตนาการ แรงบันดาลใจ ขั้นตอนในการประดิษฐ์
กระบวนท่าการเคลื่อนไหวของผู้แสดง การออกแบบเครื่องแต่งกาย ดนตรี เพลงร้อง เทคนิคต่าง ๆ ที่
เป็นองค์ประกอบของการแสดง ในการวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้มีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง คือประวัติการละเล่นเพลงพวงมาลัยในเขตจังหวัด
สุ พ รรณบุ รี จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานและแหล่ ง วิ ท ยบริ ก ารต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ จดหมายเหตุ
พงศาวดาร วรรณกรรม ตาราเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโ ครงสร้างและกึ่งมีโครงสร้างจาก
ปราชญ์ ช าวบ้ า นและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี ป ระสบการณ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 10 ปี
ประกอบด้วย
1) นางเกลี ย ว เสร็ จ กิ จ (แม่ ข วั ญ จิ ต ศรี ป ระจั น ต์ ) ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (เพลงอีแซว)
2) นายบัว สังข์วรรณะ ศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเพลงพวงมาลัย
3. การสังเกตการณ์ จาแนกเป็น ดังนี้
1) การสอนและการถ่ายทอดการขับร้องเพลงพวงมาลัยของศิลปินภูมิปัญญา และการ
บันทึกเสียงเพื่อเป็นแนวทางสู่กระบวนการสร้างสรรค์
2) การสาธิตการเล่น เพลงพวงมาลั ยและการละเล่นลูกช่วง เพื่อน าสู่ กระบวนการ
สร้างสรรค์ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย
4. ออกแบบแนวคิ ดและรู ป แบบการแสดง รวมทั้ง การแต่งค าร้ องเพลงพวงมาลั ยให้
เหมาะสมกับแนวคิดและรูปแบบการแสดง
5. ประพันธ์เพลงประกอบการแสดงให้สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบการแสดง
6. ทาการทดลองปฏิบัติประดิษฐ์ท่าราให้สอดคล้องกับเพลงดนตรีที่ประพันธ์ขึ้นใหม่
7. ออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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8. เชิญศิล ปิ น ให้ คาแนะน า คือ แม่ข วัญจิต ศรีป ระจันต์ ศิล ปิ นแห่ งชาติ และนายบั ว
สังข์วรรณะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรับคาแนะนาปรับปรุงแก้ไข
9. นาเสนอรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ การแสดงชุดลูกช่วงพวงมาลัยต่อผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บันทึกภาพและวีดีทัศน์ท่ารา
10. นาผลการประเมินของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ สู่การดาเนินการเพื่อปรับปรุง
แก้ไขให้การแสดงมีความสมบูรณ์และเหมาะสม
11. จัดทาองค์ความรู้ในรูปแบบงานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อการเผยแพร่และการสืบทอดผลงาน
ชุดลูกช่วงพวงมาลัย
ผลการศึกษา
เพลงพวงมาลั ย หมายถึ ง เพลงพื้น บ้า นภาคกลาง ที่ร้ องในเทศกาลและเล่ น ควบคู่ กั บ
การละเล่นพื้นบ้าน คือ ลูกช่วง หรือช่วงชัย จัดเป็นเพลงร้องที่ร้องทั่วไปและโต้ตอบกันระหว่างชาย
หญิง มีลักษณะคาร้องที่เป็นเอกลักษณ์ คือขึ้นต้นว่า เอ่อระเหยลอยมา หรือ เอ่อระเหยลอยไป และ
ลงท้ายด้วยคาว่า เอย
ประวัติเพลงพวงมาลัย
เพลงพวงมาลัยเป็นการเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ นิยมเล่นกันในบริเวณภาค
กลาง เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงที่นิยมเล่นกันในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่
ของไทยแต่โบราณ มีเทศกาลเฉลิมฉลองดังปรากฏอยู่ในพระราชกาหนดกฎมณเฑียรบาลครั้งกรุงศรี
อยุธยาอันเป็นโบราณมงคลราชพิธี ซึ่งพระมหากษัต ริย์ได้ทรงกระทาเป็นพิธีการประจาพระนคร ทา
เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่พระนคร และได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้มีการพบหลักฐาน
ทางเอกสารที่กล่าวถึงเรื่อง “เพลงพวงมาลัย” ที่เก่าแก่เท่าที่พบในขณะนี้คือในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เริ่มมีการบันทึกเรื่องราวของเพลงพื้นบ้านไว้เป็นหลักฐานเมื่อ
พ.ศ. 2431 สมาชิกหอพระสมุดวชิรญาณเลือกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
เป็นสภานายกหอพระสมุด ในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยังทรงพระเยาว์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับพระราชบัญชาแทนพระองค์ ทรงขอแรงสมาชิกให้ช่วยกันแต่งส่ง
มาลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ ใครจะแต่งเรื่องอะไรก็รับเรื่องนั้นไปแต่งถวาย จึงมีหนังสือดีๆ
เกิดขึ้น มาก แต่ห นังสื อไม่สามารถพิมพ์ลงในหนั งสื อวชิร ญาณได้ห มดในคราวเดียว ทาให้ ห นังสื อ
เหล่านั้นกระจัดกระจาย ต่อมาหอสมุดพระนครได้คัดเลือกหนังสือที่พิมพ์ไว้ในหนังสือ วชิรญาณเอามา
พิมพ์เป็นเล่มแรกเฉพาะบางเรื่อง จัดพิมพ์เป็นภาคตามประเภทบ้าง จึงเกิดหนังสือลัทธิ -ธรรมเนียม
ต่างๆ 26 ภาคด้วยกัน เฉพาะเรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 25 ที่พระวินิจวรรณการ (แสง สาลิตุล)
ได้รวบรวมบทเพลงพื้นบ้านต่าง ๆ พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของเพลงและวิธีเล่นไว้ 14 เพลง ได้แก่
เพลงโคราช เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงสงฟาง เพลงพิษฐาน เพลงพวงมาลัย เพลงระบา
เพลงปรบไก่ เพลงเทพทอง เพลงชาวเหนือ เพลงชาวใต้ เพลงสวรรค์ และเพลงพาดควาย เป็นต้น
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(สุมามาลย์ เรืองเดช, 2518, น.121-122) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเพลงพื้นบ้าน รวมทั้งเพลง
พวงมาลัย ได้มีการเขียนเป็นหนังสือ บันทึกรูปแบบการละเล่นไว้ อย่างชัดเจน ด้านถิ่นที่ปรากฏของ
เพลงพวงมาลัย พบว่ามีแพร่กระจายอยู่ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในเขตภาคกลางด้านตะวันตก
และตอนล่างพบในจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี จากถิ่นที่
ปรากฏของเพลงพวงมาลัยตามที่กล่าวนี้ จึงพบว่าเป็นชุมชนของไทยดั้ง เดิมที่มีมาก่อนสมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี (ชาญเดช อุปการะ และคณะ, 2551, น.10)
วิวัฒนาการของการเล่นเพลงพวงมาลัยนั้นเดิมเป็นเพลงสั้น ๆ ที่ใช้เป็นเพลงปรับในการเล่น
กีฬาพื้นบ้านหลายชนิด เช่น ช่วงชัย หรือลูกช่วง ไม้หึ่ง วิ่งวัว เป็นต้น คือเพลงที่ผู้ชนะในกีฬาดั งกล่าว
ร้องให้ฝ่ายแพ้ราซึ่งเพลงพวงมาลัยที่นามาใช้เป็นบทร้องสั้น ๆ ที่จดจากันมา ส่วนเพลงพวงมาลัยที่มี
ลาดับขั้นตอนเหมือนเพลงปฏิพากย์ทั่วไปก็มีปรากฏเช่นกัน โดยเริ่มจากบทเกริ่น บทประหรือบท
ทักทาย บทผูกรัก จนถึงบทสู่ขอหรือลักหาพาหนี และบทจากหรือ บทลา ต่อมาในระยะหลังเมื่อมีผู้
เล่นพวงมาลัยได้น้อยลง มักเป็นการเล่นแบบลักจาไม่ใช่การด้นกลอนสดแก้กัน การเล่นเพลงพวงมาลัย
ในแต่ละบทจึงสั้นลงอย่างที่เรียกว่าพวงมาลัยสั้น ต่อมาในบางถิ่นได้คิดดัดแปลงเพลงพวงมาลัย มา
เป็นเพลงร้องโต้ตอบเพื่อให้สลับกันการละเล่นชนิดอื่นในช่วงตรุษสงกรานต์ เมื่อช่วงตรุษสงกรานต์มี
ระยะยาวนานบางปีมีการเล่นติดต่อกันเป็นเดือน มีการพัฒนาเล่นเป็นเรื่องราวเรียกการเล่นเพลง
พวงมาลัยประเภทนี้ว่าเพลงพวงมาลัยยาว ซึ่งคาร้องมักเป็นกลอนสดที่มีเนื้อความเกี้ยวพาราสีเชิงชู้
สาวว่าแก้เกี้ยวกัน (เกลียว เสร็จกิจ, 2558, 12 กรกฎาคม)
ประวัติเพลงพวงมาลัยอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงที่ชาวบ้านในท้องถิ่นขับร้องและเล่นกันมานานราวเกือบ สองร้อยปี
โดยมีพ่อพวง แม่พวง หรือพ่อเพลง แม่เพลง รวมทั้งหนุ่มสาว ต่างมาเล่นร่วมกับการละเล่นของไทยที่
เรียกว่า ลูกช่วง หรือ ช่วงชัย ซึ่งเป็นกีฬาท้องถิ่นทีใช้ผ้าผูกมัดให้เป็นลูกกลม ๆ ปล่อยชายผ้าเป็นหาง
เพื่อการโยนในทิศทางที่บังคับได้ วิธีการเล่นคือแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่าย มีเขตแดนกั้นกลางที่เรา
เรียกว่ากลางแดน แต่ละฝ่ายโยนลูกช่วงส่งให้กัน โดยต้องรับลูกช่วงนั้นให้ได้ หากรับไม่ได้ จะมีการ
ปรับโทษ โดยให้ออกมาร้องและเล่นเพลงพวงมาลัย สลับกันไปอย่างสนุกสนาน ดังนั้นชาวบ้านจึงนิยม
เรี ย กเป็ นส านวนติดปากว่า “ลู กช่ว ง พวงมาลั ย ” (บัว สังข์ว รรณะ, 2558, 20 กรกฎาคม) ซึ่ง
การละเล่นลูกช่วงพวงมาลัยของชาวบ้านอาเภออู่ทอง ในอดีตนับว่าเป็นวิถีที่ควบคู่กัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเทศกาลตรุษสงกรานต์ จะนิยมเล่นกันมากและสร้างความสนุกสนานอย่างยิ่ง สถานที่เล่น คือ
ลานวัด ลานบ้าน ที่โล่งกว้างพอกับจานวนคนที่มาร่วมเล่น
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ภาพที่ 1 ครูบัว สังข์วรรณะ พ่อเพลงพวงมาลัยบ้านหนองบัว
ที่มา: ผู้วิจัย

ลักษณะของการละเล่นเพลงพวงมาลัยของชาวบ้านตาบลจระเข้สามพัน อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
1) ก่อนการเล่น แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายพ่อเพลง และฝ่ายแม่เพลง ก่อนเริ่มการ
เล่นเพลงพวงมาลัย จะมี การไหว้ครู โดยมีพานกานลประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน เงินกานั ล 12
บาท โดยจะบอกกล่าวเป็นบทร้องเพลงพวงมาลัย หรือบทว่าบูชาแบบปกติด้วยการท่องคาถาหรือ
กล่าวขอความสวัสดิมงคล
2) วิธีการเล่น การเล่นเพลงพวงมาลัยนั้น ส่วนใหญ่นิยมตั้งเป็นวง แบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่าย
หญิงอยู่กันฝ่ายละครึ่งวงกลม แต่ละฝ่ายจะมีพ่อเพลงแม่เพลง (พ่อพวง แม่พวง) ข้างละ 1 คน และมี
ลูกคู่เท่าไรก็ได้แล้วแต่วงเล็กวงใหญ่ แต่ต้องไม่ต่ากว่า 3 คน เป็นอย่างน้อย การเล่นเพลงพวงมาลัย
แต่เดิมนั้นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะประกอบด้วยผู้เล่นหลายรุ่นด้วยกัน คือ มีเด็ก หนุ่มสาว และผู้สูงอายุ
โดยมีผู้สูงอายุที่เล่นเพลงพวงมาลัยเป็นและเป็นคนในพื้นถิ่นมาเป็นผู้ตั้งวงเล่นเพลงไว้และคอยดูแลให้
หนุ่มสาวเล่นเพลงกันไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนเด็กก็จะช่วยกันปรบมือให้จังหวะและร้องรับร้อง
กระทุ้ง อันเป็นการฝึกการเล่นเพลงพวงมาลัยไป ในตัว (บัว สังข์วรรณะ, 2558, 29 กรกฎาคม)

ภาพที่ 2 การเล่นเพลงพวงมาลัยของชาวบ้านตาบลจระเข้สามพัน อาเภออู่ทอง
ที่มา: ผู้วิจัย
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3) การเล่นช่วงชัย หรือลูกช่วง เพลงพวงมาลัยบ้านหนองบัว ตาบลจระเข้สามพัน อาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการเล่นเพลงพร้อมกับการเล่นช่วงชัย หรือลูกช่วง โดยใช้เป็นเพลงปรับ
ในการรับลูกช่วงพลาดและตกลงพื้น ถือเป็นการปรับแพ้ ต้องออกมารา และมีคนร้องเพลงพวงมาลัย
ให้ ซึ่ ง จะร้ อ งนานหรื อ ไม่ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ บทร้ อ งและการเล่ น ที่ อ าจจะมี ก ารกระเซ้ า เย้ า แหย่ ตาม
ความชอบใจของแต่ละฝ่าย บางคนที่เล่นลูกช่วงไม่สามารถร้องเพลงพวงมาลัยได้ก็ออกมาราอย่าง
เดียว เพราะจะมีพ่อเพลงและ แม่เพลงขับร้องให้รา โดยมีการแอบเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุ่มสาวที่แอบ
หมายปองต่อกัน จึงนับว่าเป็นการละเล่นที่ให้โอกาส ชายหนุ่ม หญิงสาวได้ใกล้ชิดกัน โดยไม่ถือว่าเป็น
การปฏิบัติตนที่ผิดต่อขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่อย่างใด
เอกลักษณ์เพลงพวงมาลัย อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพลงพวงมาลัย อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์
ตามวิถีของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดมาเป็นเวลา เกือบสองร้อยปี โดยมีลักษณะและวิถีก ารเล่น
ดังนี้
1. คาขึ้นต้น ของฝ่ายชาย หรือพ่อพวง ขึ้นต้นว่า “เอ่อ เอ๊ย ลอยมา” ส่วนของฝ่าย
หญิง หรือแม่พวง ขึ้นต้นว่า “เอ่อ ระเหย ลอยมา”
2. คาร้องรับลูกคู่ ฝ่ายชาย รับว่า “โอ๊ย โยะ” ก่อนการทวนบทร้อง ส่วนฝ่ายหญิง ไม่
ต้องร้อง ให้ร้องรับทวนบทร้องเลย ทั้งชายและหญิงจะร้องรับจานวน 2 ครั้ง แล้วลง คาว่า “เอย”
3. เดิมก่อนการเล่นเพลงพวงมาลัยนั้นจะร้องและเล่นเพลงเหย่ยก่อน จากนั้น จึงร้อง
เพลงพวงมาลัย และนิยมเป็นเพลงพวงมาลัยสั้น
4. บทที่ใช้ในการขับร้อง ได้แก่ บทไหว้ครู บทเกริ่น บทเกี้ยวพาราสี บทผูกรัก บทลา
บทจาก บทอวยพร ตามลักษณะของการเล่นและการแสดง
5. สาเนียงการขับร้องเพลงพวงมาลัย มีลักษณะคล้ายเพลงเหย่ย มีสาเนียงเหน่อของ
ภาษาถิ่นที่คล้ายคลึงกับการร้องเพลงเหย่ยของชาวบ้านอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีการยืด
หรือทอดคาร้องให้ไพเราะและหวาน นุ่มนวล น่าฟังอย่างยิ่ง
6. จังหวะที่ใช้ประกอบการขับร้องเพลงพวงมาลัย คือ การปรบมือ ซึ่งอาจทอด หรือ
กระชับ ขึ้นอยู่กับบทร้องนั้น ๆ
7. มีการราและทาท่าทางประกอบบทร้อง ท่ารานั้นเป็นท่าราแบบชาวบ้านที่เรียบง่าย
มีลักษณะของการราแบบจีบสอดมือ สลับไปมาพร้อมการย่าเท้าให้ตรงจังหวะ
8. เดิ ม เป็ น การละเล่ น ประเภทเพลงปรั บ ควบคู่ กั บ การเล่ น ลู ก ช่ ว ง หรื อ ช่ ว งชั ย
ปัจจุ บัน ใช้การขับร้ องเพีย งอย่างเดียว แต่มีรูปแบบการเล่นที่หั นหน้าเข้าหากันของพ่อเพลง และ
แม่เพลง
9. บทร้องมีการพัฒนาขึ้น และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดย
ยังคงวิธีการขับร้องแบบดั้งเดิม
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จากที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงพวงมาลัย อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีที่ปัจจุบันไม่ปรากฏการแสดงให้เห็นบ่อยนักเพราะผู้ขับร้องได้ในอดีตได้เสียชีวิตลง
ตามลาดับ คงมีแต่ ครูบัว สังข์วรรณะ ศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นท่านเดียวที่ ยังมีชีวิตอยู่และทาหน้าที่
สืบสานเพลงพวงมาลัยไว้อย่างน่าชื่นชม
การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ลูกช่วงพวงมาลัย
บทร้องประกอบการแสดง
บทที่ 1 พ่อพวง

บทที่ 1 แม่พวง

บทที่ 2 พ่อพวง

บทที่ 2 แม่พวง

บทร้องเพลงพวงมาลัย
เอ่อ เอ๊ยลอยมา
ลอยมาก็ลอยไป (ลูกคู่รับ)
พี่ตั้งใจมาหา
ให้น้องช่วยรับหน้าพี่ไว้
ให้ลงมาเล่นกับฉัน
กันเสียเถิดแม่บ้านอยู่ไกล
มาเล่นเพลงพวงมาลัย
กับพี่ชายเถิดเอย (ลูกคู่รับ
เอ่อ ระเหยลอยมา
ลอยมาก็ลอยไป (ลูกคู่รับ)
เสียงใครเหนอใครหนา
มาร้องเรียกหาแม่ขวัญใจ
ฉันจะออกไปดูให้รู้จัก
เจอหน้าจะได้ทักถามไถ่
ว่าพี่มาจากไหน
มาธุระอะไรกันเอย (ลูกคู่รับ)
เอ่อ เอ๊ยลอยมา
ลอยมาก็ลอยไป (ลูกคู่รับ)
ให้รามาเถิดน้องรา
โอ้แม่งามขาของพี่ชาย
ให้รามาเถิดโฉมตรู
พี่นี้คอยดูไม่ต้องอาย
มาเล่นลูกช่วงเพลงพวงมาลัย
รามาไวไวเถิดเอย (ลูกคู่รับ)
เอ่อ ระเหยลอยมา
น้องนี้ไม่ช้าก็ราไป (ลูกคู่รับ)
น้องนี้จะราให้ดู
โอ้แม่โฉมตรูจะราไป
ให้พี่คอยดูฉันรา
ฉันนี้จะไม่ทาเอียงอาย
ราเพลงพวงมาลัย
มาราให้พี่ชายดูเอย (ลูกคู่รับ)

(ประพันธ์บ ทโดย นางวรรณา แก้ว กว้าง ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ ายศิล ปวัฒ นธรรม
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี)
แนวคิดรูปแบบการแสดง
นาการขับ ร้องและการละเล่นเพลงพวงมาลัยของชาวบ้านหนองบัว ตาบลจระเข้สามพัน
ควบคู่กับการละเล่นของไทยพื้นบ้าน คือ การโยนลูกช่วง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ช่วงชัย ในลักษณะ
การแสดงที่จาลองภาพเหตุการณ์ นามาเรียงร้อยในรูปแบบการละเล่นลูกช่วงและเพลงพื้นบ้านคือ
เพลงพวงมาลัย
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แนวคิดการสร้างสรรค์เพลงและดนตรีประกอบการแสดง
การสร้างสรรค์เพลงและดนตรีประกอบการแสดงใช้แนวคิดตามหลักการแสดงนาฏศิลป์ไทย
และศึกษาจากความเป็นมาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งใช้กลองยาวเป็นเครื่องประกอบจังหวะในการแสดง
หลาย ๆ ประเภทของชาวบ้าน นอกเหนือจากการปรบมือให้จังหวะของพ่อเพลง-แม่เพลง วงดนตรีที่
ใช้ประกอบการแสดงประกอบไปด้วยวงปี่พาทย์เครื่องคู่ประกอบวงกลองยาว เพิ่มกลองที่ช าวบ้าน
เรียกว่า “กลองรามะนา” (มีลักษณะคล้ายกลองตุ้มของภาคอีสาน) ใช้เป็นเครื่องประกอบตีสอดคล้อง
กับแม่มือกลองยาว เน้นจังหวะเน้นจังหวะหลัก บางครั้งตีหยอกเย้าตามความเหมาะสม) ส่วนทานอง
เพลงมีการประพันธ์ขึ้นมาใหม่ให้สอดรับกับการร้องเพลงพวงมาลัยของผู้แสดง

ภาพที่ 3 วงดนตรีประกอบการแสดง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 4 เครื่องดนตรี “กลองรามะนา”
ที่มา: ผู้วิจัย

แนวคิดการสร้างสรรค์กระบวนการด้านนาฏศิลป์ไทย
การออกแบบและสร้างสรรค์ท่าราของการแสดง ชุด ลูกช่วงพวงมาลัยในแต่ละขั้นตอนนั้น
ผู้ วิ จั ย ได้ น าหลั ก การสร้ างสรรค์ ง านด้ า นนาฏศิ ล ป์ม าใช้ รวมถึ ง ต้ อ งมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ผลงาน ได้ แ ก่
ความคิดและจินตนาการ ความรอบรู้ การใช้จิตวิทยาที่จะช่วยผลักดันให้ผลงานสมบูรณ์สวยงามเกิด
ความประทับใจน่าชื่นชม โดยกลุ่มผู้วิจัยขอเสนอรายละเอียด ดังนี้
1) การคิด ให้ มีน าฏศิล ป์ คือ การน าพิธีกรรม เอกลั กษณ์ทางวั ฒ นธรรม จารีต ทางด้า น
นาฏศิลป์ไทยมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งาน
2) การก าหนดความคิ ด หลั ก มี 2 ระดั บ คื อ ก าหนดในระดั บ เป้ า หมาย และระดั บ
วัตถุประสงค์
ระดั บ เป้ า หมาย คื อ การก าหนดให้ ชั ด เจนในชุ ดลู ก ช่ ว งพวงมาลั ย คิ ด ขึ้ น เพื่ อ ตอบ
นโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานการแสดงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
ระดับวัตถุประสงค์ นาเอาเป้าหมายมากาหนดเป็นวัตถุประสงค์ คือโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลงานสร้างสรรค์ ส่งผลในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป
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3) การประมวลข้อมูล ในการแสดงชุดนี้กลุ่มผู้วิจัยออกเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ
วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น การแสดง วิถีชีวิตของชุมชน เพื่อนามาประมวลและวิเคราะห์ในการ
สร้างสรรค์ต่อไป
4) การก าหนดขอบเขต เนื้ อ หาสาระในการแสดงชุ ดนี้ คลอบคลุ มวั ฒ นธรรม ประเพณี
การละเล่นพื้นบ้าน คือการเล่นลูกช่วง การแสดงพื้นบ้านประเภทเพลงพวงมาลัย ดนตรีที่ใช้เป็นวงปี่
พาทย์ และวงกลองยาว ซึ่งถือเป็นการผสมผสานระหว่างวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านส่งผลการ
ประพันธ์เพลง และต่อเนื่องถึงการออกแบบท่ารา
5) การกาหนดรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ ชุด ลูกช่วงพวงมาลัย ได้กาหนดรูปแบบการ
แสดงออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
- การเล่นลูกช่วง ประกอบด้วย การชักชวน การแบ่งฝ่ายผู้เล่น การเสี่ยงเลือก เขตแดน
การเล่นโยนลูกช่วง การเป็นเชลย
- การเล่นเพลงพวงมาลัย ซึ่งผู้แสดงในกลุ่มเล่นลูกช่วงมาเป็นพ่อเพลงแม่เพลงหรือภาษา
ชาวบ้านจะเรียก พ่อพวงแม่พวง มาขับร้องเพลงพวงมาลัย
- การราเกี้ยวลูกช่วง เป็นการแสดงที่ต่อเนื่องจากคาร้องที่ขับร้องเชื้อเชิญให้สองฝ่ายมารา
เกี้ยวลูกช่วง คือ การเกี้ยวพาราสีกันระหว่างฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
6) การกาหนดองค์ประกอบอื่น ได้แก่ ผู้ แสดง เครื่องแต่งกาย ดนตรี ฉาก แสง สี เสี ยง
อุปกรณ์ประกอบการแสดง ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยต้องกาหนดและวางเกณฑ์ให้เหมาะสม
7) การออกแบบนาฏยศิล ป์ คื อ การออกแบบท่าร่ายร า การเคลื่ อนไหวบนเวที ทิศทาง
การจัดกลุ่ม ให้เกิดความน่าสนใจทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
- ผู้แสดงกลุ่มราลูกช่วง หมายถึง หนุ่มสาวที่แสดงออกมาเป็นกลุ่มแรก เพื่อที่ชักชวนกัน
มาร่ ว มงานและชมการเล่ น ลู กช่ ว ง เพลงพวงมาลั ย ประกอบไปด้ว ยผู้ แ สดงชายและผู้ แสดงหญิ ง
ผู้แสดงกลุ่มนี้เปรียบเสมือนกลุ่มชาวบ้านให้กาลังใจกลุ่มเล่นช่วงชัย

ภาพที่ 5 ผู้แสดงกลุ่มราลูกช่วง
ที่มา: ผู้วิจัย
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- กลุ่ มเล่น ลูกช่วงและร้ องเพลงพวงมาลัย หมายถึง กลุ่มผู้ แสดงที่ออกมาเป็นกลุ่ มที่ 2
ประกอบไปด้วยผู้แสดงชาย ผู้แสดงหญิง ผู้แสดงกลุ่มนี้ คือ ผู้เล่นลูกช่วง โดยมีกติกาอยู่ว่าถ้าฝ่ายใดรับ
ลูกช่วงมาได้ ฝ่ายตรงข้ามที่โยนไปให้จะถือเป็นผู้แพ้และต้องถูกปรับให้ออกมาราประกอบการร้อง
เพลงพวงมาลัยซึ่งการแสดงลูกช่วงพวงมาลัยนี้ มีการโยนลูกช่วงทั้งหมด 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ฝ่ายผู้ชาย
โยนฝ่ายผู้หญิงรับลูกช่วงได้ ครั้งที่ 2 ฝ่ายผู้หญิงโยน ฝ่ายผู้ชายรับลูกช่วงได้ ครั้งที่ 3 ฝ่ายผู้ชาย โยนแต่
เป็นการหลอกให้รับ ฝ่ายผู้หญิงแสดงกิริยาอาการกระฟัดกระเฟียด ครั้งที่ 4 ฝ่ายผู้ชายโยนฝ่ายผู้หญิง
รับไม่ได้จึงต้องถูกปรับให้เป็นผู้ราและร่วมร้องเพลงพวงมาลัยโดยพ่อเพลงแม่เพลง

ภาพที่ 6 ผู้แสดงกลุ่มเล่นลูกช่วงและร้องเพลงพวงมาลัย
ที่มา: ผู้วิจัย

แนวคิดการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย/อุปกรณ์ประกอบการแสดง
การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายการประกอบการแสดง ชุด ลูกช่วงพวงมาลัย ได้แนวคิดมาจาก
การแต่งกายของพ่อเพลงและแม่เพลง มีรูปแบบการนุ่งห่มเป็นลักษณะพื้นบ้านที่แต่งกายในชิวิต
ประจาวัน แต่ยังคงเอกลักษณ์นั้น คือ การนุ่งโจงกระเบน นาเครื่องประดับที่มีอยู่มาสวมใส่ นาไปสู่
การออกแบบสร้างสรรค์การแต่งกายการแสดง ชุด ลูกช่ วงพวงมาลัยโดยมีแนวคิดการแต่งกาย 2
รูปแบบคือ เครื่องแต่งกายนักแสดงกลุ่มเล่นลูกช่วง-ร้องเพลงพวงมาลัยและเครื่องแต่งกายนักแสดง
กลุ่มเล่นราลูกช่วง

ภาพที่ 7 เครื่องแต่งกายนักแสดงกลุ่มเล่นลูกช่วง ภาพที่ 8 เครื่องแต่งกายนักแสดงกลุ่มราลูกช่วง
ที่มา: ผู้วิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย
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อุปกรณ์ประกอบการแสดง
อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่สาคัญคือ ลูกช่วง หมายถึง ผ้าที่ทาเป็นห่อผ้าผูกให้เป็นรูปทรง
กลม ทิ้ งหางปล่ อยชายให้ ถ่ว งน้ าหนั กโยนไปยัง ฝ่ ายตรงข้ าม หากใครรับ พลาดต้องตกเป็ นเชลย
โดยทั่วไปจะทาขึ้นจากผ้าขาวม้านามาม้วนและมัดให้มีลักษณะเป็นทรงกลม แล้วปล่อยชายยาวไว้จับ
สาหรับโยนและรับ

ภาพที่ 9 ลูกช่วง
ที่มา: ผู้วิจัย

ลาดับขั้นตอนการแสดง
ลาดับการแสดงผูกเป็นเรื่องราว ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการแสดง โดยเริ่มจากผู้แสดงกลุ่มราลูก
ช่วง หมายถึง หนุ่มสาวที่แสดงออกมาเป็นกลุ่มแรกชักชวนกันมาร่วมงานและชมการเล่น ลูกช่วงส่วน
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มเล่นลูกช่วงและร้องเพลงพวงมาลัย จะออกมาเพื่อเล่นลูกช่วง โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย
คือ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ดังนี้
ตารางที่ 1 ลาดับขั้นตอนการแสดง
ที่
ผู้แสดง
1 กลุ่มราลูกช่วง

รูปภาพ

รายละเอียดการแสดง
- ผู้แสดงกลุ่มราลูกช่วงออกมาชักชวน
กันเพื่อไปร่วมกิจกรรมวันตรุษ
สงกรานต์และเล่นลูกช่วง

ภาพที่ 10 ทักทาย
2

กลุ่มเล่นลูกช่วง
และร้องเพลง
พวงมาลัย

- ผู้แสดงกลุ่มเล่นลูกช่วงและ
ร้องเพลงพวงมาลัยชวนกันออกมาเล่น
ลูกช่วง
ภาพที่ 11 ชวนกันมาเล่นลูกช่วง

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

46
ที่
3

ผู้แสดง
ผู้แสดงกลุ่มเล่น
ลูกช่วงและร้อง
เพลงพวงมาลัย

รูปภาพ

ภาพที่ 12 การร้องเพลงพวงมาลัย
4

การราเกีย้ ว
ลูกช่วง

ภาพที่ 13 ราเกี้ยวลูกช่วงกลุ่มที่ 1
5

การราเกีย้ ว
ลูกช่วง

รายละเอียดการแสดง
- กระบวนการเล่นเพลงพวงมาลัยเมื่อ
ผู้แสดงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้จากการเล่น
ลูกช่วง ซึ่งในการแสดงกาหนดให้เป็น
ฝ่ายหญิงเป็นผู้แพ้ ผู้แพ้จะต้องออกมา
ร่ายราประกอบเพลงพวงมาลัย ฝ่าย
หญิงทั้งหมดจะเป็นผูร้ าก่อน
- เป็นการแสดงที่ต่อเนื่องจากการเล่น
เพลงพวงมาลั ยที่ ร้อ งเชื้อเชิญ ให้ สอง
ฝ่ายมาราวงเกี้ยวลูกช่วง ผู้แสดงเกี้ยว
ลูกช่วงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มราลูก
ช่วงจะแสดงก่อน ในลักษณะราหมู่
กลุ่มเล่นลูกช่วงจะแสดงในช่วงที่ 2
โดยราเป็นคู่

ภาพที่ 14 ราเกี้ยวลูกช่วงกลุ่มที่ 2
ทีม่ า: ผู้วิจัย

กระบวนท่ารา
กระบวนท่าราลูกช่วงพวงมาลัยของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ประกอบด้วยกระบวนท่าต่าง ๆ ดังนี้
1) กระบวนท่าราทางนาฏศิลป์ไทยส่วนใหญ่พบในท่าราของผู้แสดงหญิง อาทิ ท่าออกของ
ผู้แสดงหญิงกลุ่มราลูกช่วง ใช้ท่าคลายมือจีบและหยิบจีบตั้งบนไหล่พร้อมก้าวเท้า ท่าสอดมือจีบของ
ผู้แสดงหญิงกลุ่มเล่นลูกช่วงขณะร้องเพลงพวงมาลัย
2) กระบวนท่าที่เน้นกิริยาท่าทางธรรมชาติเป็นท่าหลัก เช่น การไหว้ การเดิน การถือลูกช่วง
การดีดนิ้ว การเสยผม โดยใช้นาฏยศัพท์ประกอบในการเคลื่อนไหวให้ เกิดความสวยงาม ได้แก่
การลักคอ การกดเอียง การก้าวเท้า การย่าเท้า การจรดเท้า การโย้ตัว การจีบ การตั้งวง ทั้งนี้ผู้แสดง
ต้องร่ายราให้ตรงกับจังหวะของเพลงที่กระชับรวดเร็ว
3) กระบวนท่าราที่เน้นการแสดงความรู้สึก ปรากฏในท่าราของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เช่น
การปรบมือ การแสดงความดีใจ การชี้ชวน การอาย การขอลูกช่วง การหยอกเย้าของฝ่ายชาย
การโยนลูกช่วง การรับลูกช่วง
กระบวนท่าราเมื่อเรียงร้อยตามลาดับขั้นตอนการแสดงแล้ว ก่อให้เกิดความสนุกสนานและ
รื่นเริงบันเทิงใจ แต่ทั้งนี้ผู้แสดงต้องแสดงออกถึงอารมณ์ต่าง ๆ ตามการจาลองเหตุการณ์ สื่อให้ผู้ชม
รับทราบจะทาให้เกิดความสมบูรณ์ในการแสดงเพิ่มมากขึ้น
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สรุป
เพลงพวงมาลัยเป็นการเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ นิยมเล่นกันในบริเวณภาค
กลางในช่ว งเทศกาลตรุ ษสงกรานต์ ส าหรั บ เพลงพวงมาลั ยของบ้ านจระเข้ส ามพัน อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเพลงที่ชาวบ้านในท้องถิ่ นขับร้องและเล่นกันมานานราวเกือบสองร้อยปี มี
เอกลักษณ์การร้อง คือคาขึ้นต้น ของฝ่ายชาย หรือพ่อพวง ขึ้นต้นว่า “เอ่อ เอ๊ย ลอยมา” ส่วนของฝ่าย
หญิงหรือแม่พวง ขึ้นต้นว่า “เอ่อ ระเหย ลอยมา” คาร้องรับลูกคู่ ฝ่ายชาย รับว่า “โอ๊ย โยะ” ก่อน
การทวนบทร้ อง ส่ วนฝ่ ายหญิง ไม่ต้ องร้อง ให้ ร้องรับทวนบทร้องเลย ทั้งชายและหญิงจะร้องรับ
จานวน 2 ครั้ง แล้วลงคาว่า “เอย”สาเนียงการขับร้องเพลงพวงมาลัยมีสาเนียงเหน่อของภาษาถิ่น
คล้ายคลึงกับการร้องเพลงเหย่ยของชาวบ้านอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แต่มีการยืดหรือทอด
คาร้องให้ไพเราะและหวาน นุ่มนวล น่าฟังอย่างยิ่ง จังหวะที่ใช้ประกอบการขับร้องเพลงพวงมาลัย คือ
การปรบมือ ซึ่งอาจทอดหรือกระชับ ขึ้นอยู่กับบทร้องนั้น ๆ มีการราและทาท่าทางประกอบบทร้อง
ท่ารานั้นเป็นท่าราแบบชาวบ้านมีลักษณะของการราแบบจีบสอดมือสลับไปมาพร้อมการย่าเท้าให้ตรง
จังหวะ ละเล่นควบคู่กับการเล่นลูกช่วงหรือ ช่วงชัย ซึ่งเป็นกีฬาท้องถิ่นทีใช้ผ้าผูกมัดให้เป็นลูกกลม ๆ
ปล่อยชายผ้าเป็ นหาง เพื่อการโยนในทิศทางที่บังคับได้ วิธีการเล่นคือแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่าย
มีเขตแดนกั้งกลางที่เรียกว่ากลางแดน แต่ละฝ่ายโยนลูกช่วงส่งให้กัน โดยต้องรับ ลูกช่วงนั้นให้ได้ หาก
รั บ ไม่ได้ จ ะมี การปรั บ โทษ โดยให้ ออกมาร้ องและเล่ นเพลงพวงมาลั ยสลั บกัน รูป แบบการแสดง
สร้างสรรค์ชุด ลูกช่วง พวงมาลัย ยึดรูปแบบจารีตนาฏศิลป์ไทย โดยนารูปแบบของระบามาเป็นแนว
ทางการสร้ างสรรค์ คือ มุ่งหมายเพียงเพื่อความงดงามของศิลปะการราและการรื่ นเริงบันเทิงใจ
สะท้อนวิถีการละเล่นของภูมิปัญญาไทย มีการแต่งกายที่สวยงาม เพลงดนตรีที่ไพเราะน่าฟัง รวมทั้ง
ลักษณะการแสดงนาเสนอวิธีการเล่นลูกช่วง ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย โดยจาลองเหตุการณ์ให้เสมือน
การละเล่นของจริง
อภิปรายผล
จากผลของการสร้างสรรค์การแสดงลูกช่วงพวงมาลัย ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารูปแบบ
การแสดงนาฏศิลป์ ไทยอีกรูป แบบหนึ่ง โดยนาแนวคิดทฤษฎีการแสดงนาฏศิลป์ไทยมาออกแบบ
การแสดง ใช้ท่าราทางนาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับท่าทางตามธรรมชาติ ผ่านกระบวนการทางเทคนิค
ต่าง ๆ มีการใช้มุมและพื้นที่บนเวทีช่วยสร้างมิติการแสดงที่แปลกใหม่ ฟื้ นฟูการแต่งกายแบบดั้งเดิม
ของชาวบ้านในท้องถิ่นรวมถึงการละเล่นพื้นบ้านของไทยเกิดเป็นความรู้แก่ผู้ชม ที่สาคัญได้สะท้อน
เรื่ อ งราว วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ก ารแสดงชุ ด ดั ง กล่ า วสามารถส่ ง เสริ ม
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
การบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะ
เมืองแห่งศิลปินที่สร้างสุนทรียภาพให้กับสังคม ดังคาขวัญที่ว่า “แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”
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ข้อเสนอแนะ
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ดาเนินการในลักษณะงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ เพื่อนาผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
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งานวิจัยสร้างสรรค์ชุด ระบาเภรีเอกราช
THE CREATIVE RESEARCH OF THAI PERFORMANCE:
“THE EKKARAT DRUM” OR “PAYREE EKKARAT”
สุขสันติ แวงวรรณ*
SUKSANTI WANGWAN

บทคัดย่อ
งานวิจั ย สร้ า งสรรค์ชุด ระบ าเภรีเ อกราช นี้ เป็น งานวิจัย เชิงคุ ณภาพ มีวัต ถุป ระสงค์ใ น
การศึกษา 2 ประการ ประการแรกเพื่อสร้างสรรค์การแสดงที่ผสมผสานศิลปะการต่อสู้กับการใช้กลอง
ผสานกับกระบวนท่าราตามแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสร้างสรรค์ชุดการแสดงสาหรับงานมหกรรม
กลองนานาชาติ ประการที่สองเพื่ออนุ รักษ์เพลงและกระบวนรากลองยาว การสร้างสรรค์ใช้แนวคิด
นาฏยประดิษฐ์เป็นแนวคิดหลัก ใช้ผู้แสดงชายจานวน 12 คน ผู้แสดงหญิงจานวน 8 คน ราประกอบ
วงดนตรี ไ ทยแบบประยุ ก ต์ คื อ วงกลองยาว วงปี่ พ าทย์ และวงแตรวง ใช้ เ วลาแสดง 8 นาที
การออกแบบกระบวนท่าร าเป็นการนาผลการศึกษาศิลปะการต่อสู้ พลองไม้สั้นและมวยไทยเป็น
แนวทางในการออกแบบท่าราผสานกับท่าราในการแสดงโขน ตัวยักษ์ ตัวลิงและตัวพระ แบ่งกระบวน
ราเป็น 3 ลักษณะ คือ ท่าราหลัก ท่าเชื่อม และท่าราเฉพาะ จัดเรียงกระบวนท่ารา โดยยึดอารมณ์
จังหวะของทานองเพลงเพื่อให้มีความกลมกลืนกัน แบ่งการแสดงเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 “ประชัน
กลอง” เริ่มต้น ด้วย การตีกลองประกอบวงปี่พาทย์ ผู้แสดงชายใช้กลองขัดหลังเดินย่าเท้าออกมา
แสดงความพร้อมเพรียง จากนั้นราตามกระบวนโดยใช้กระบวนท่าราที่สร้างสรรค์จากศิลปะการต่อสู้
และกระบวนท่าราท่าในการแสดงโขน ช่วงที่ 2 “ประลองเพลง” การบรรเลงช่วงนี้จะเป็นการตีกลอง
ประกอบการร้ อ งเพลงกลองยาว ผู้ แ สดงหญิ ง ร าออกมาตามจั ง หวะกลองด้ ว ยกระบวนท่ า ร าที่
สร้างสรรค์ขึ้นจากกระบวนท่าราของชาวบ้านที่ราหน้ากลองยาว หรือแตรวงในงานต่าง ๆ ผู้แสดงชาย
จะราเป็นแผงอยู่ด้านหลัง ช่วงที่ 3 “ประกอบแตร” การบรรเลงช่วงนี้เป็นการตีกลองยาวประกอบ
วงแตรวง ผู้แสดงหญิงราตามกระบวน ด้วยกระบวนท่าราที่ปราดเปรียว คล่องแคล่ว ประกอบจังหวะ
เพลงที่มีความเร็วปานกลางแล้วค่อยเร็วขึ้นตามลาดับ ผู้แสดงชายจะราประกอบการต่อกลองเป็น
ลักษณะรูปทรงต่าง ๆ ช่วงที่ 4 “สมานมิตร” เมื่อผู้แสดงทั้งชายและหญิงแสดงท่านิ่ง วงดนตรีบรรเลง
อีกครั้งแต่เป็นการบรรเลงผสมวงทั้ง 3 วง คือวงปี่พาทย์ วงกลองยาว และวงแตรวง ผู้แสดงทั้งชายและ
หญิงลุกขึ้นราเกี้ยวพาราสีเป็นคู่ก่อนเดินเข้าโรง
คาสาคัญ: วิจัยสร้างสรรค์ เภรีเอกราช
*

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Angthong College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
The creative research of Thai performance: “The Ekkarat Drum” or “Payree
Ekkarat” is a qualitative research. The purposes of this research were (1) to create the
performance which integrated martial arts and drum usage with local dance for
invent the new series of performance for International Drum Fair, and (2) to carry on
Tom-tom song (Klong Yao song) and Tom-tom Dance. The invention uses Thai
created performance theory as a main principle; there are 12 actors and 8 actresses
perform with applied Thai band (Klong Yao, Gamelan orchestra, and Brass band) and
took 8 minutes show. Dance and postures are designed by using martial arts;
bludgeon and boxing as a concept and also integrated with postures and process of
dance in “Khon” (Thai classical masked play enacting scenes from the Ramayana) –
Demon masks, Monkey masks, and Khon masks. The series of dance were divided
into 3 categories; Main posture, Connect posture, and Specific posture. The
arrangement of posture based on rhythm of song. The performance were separated
into 4 periods as following; the primary session “Prachan Klong” starts drumming
with Gamelan orchestra, actors sling drum over their shoulder and tread out to the
stage together and then performs by using martial arts and Khon postures. The
Second session is “Pralong Pleang” starts drumming with singing Klong Yao song,
actresses perform align with drum rhythms by using general postures and actors
perform behind them. The Third session is “Prakob Trae” starts drumming with brass
band, actresses perform by using agile postures together with rhythms of song that
starts with quick medium rhythms and speed up to quicker rhythms. Actors perform
and put each of drum together. The last session is “Smarn Mit”, when actors and
actresses stayed calm, the applied Thai band (Klong Yao, Gamelan orchestra, and
Brass band) will play all together and all performers make a courtship, go to back
stage afterwards.
Keywords: The creative research and Payree Ekkarat

บทนา
กลอง เป็นเครื่องดนตรีที่มีความผูกพันกับคนไทยมาแต่อดีต ตั้งแต่เกิดจนตายมักจะมีกลอง
เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิตเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิงหรือใช้เป็นสัญญาณ สาหรับ
เรียกประชุมและการสงคราม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีกลองแบบตะวันตกเข้ามาแทนที่ จนทาให้กลอง
ประเภทต่าง ๆ ในวิถีไทยถูกลดความสาคัญลงไป แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงพบเห็นบ่อยครั้งคือ การใช้กลอง
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ระดับบชาติ
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นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
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ยาวเพื่อการต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือน เรามักจะพบว่ามีขบวนกลองยาวรอแห่แหน เพื่อการต้อนรับ
และแสดงไมตรีอันดี งามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยแทบทุกครั้ง จึงทาให้ชาวต่างชาตินั้นรู้จักและ
คุ้นเคยกับเสียงกลองยาวประหนึ่งว่าเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติ
ราไทยนั้น มีท่วงท่าร่ายราแสดงความสง่างามของกิริยาท่าทางอย่างไทย ทั้งที่เกิดจากท่าทาง
ที่ปฏิบัติในกิจวัตรประจาวัน ท่าทางในการต่อ สู้ ท่าทางลีลาของพฤติกรรมสัตว์ การจิตนาการของ
ธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบอื่น ๆ มีส่วนสาคัญที่จะทาให้การสร้างสรรค์การแสดงมี
ความสวยงามน่าชม อาทิ มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแสดงประณีตศิล ป์การถักทอและตัดเย็บชั้นเลิ ศ
เครื่องประดับที่สวยงาม อุปกรณ์ที่ ใช้ประกอบการแสดงที่ลงตัว เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็น
ที่ติดตาตรึงใจผู้ชมเสมอ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการที่จะนาสิ่งต่าง ๆ ประกอบสร้างเป็นชุดการแสดง
สาหรับ ถ่ายทอดลักษณะไทย นาออกแสดงเพื่อการต้อนรับ หรือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมุ่งแสดงความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวและร่าเริงตามลักษณะไทยโดยมีเสียงกลองเป็นสื่อ
สั ม พัน ธ์แ ทนคนไทยทั้ง ประเทศ นอกจากนั้ นยั ง จะได้ ประชาสั ม พัน ธ์ถึ ง แหล่ ง ผลิ ตกลองเลื่ องชื่ อ
สนับ สนุ นให้เป็น สิน ค้าส่งออกส าคัญของจังหวัด เพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้ยั่งยืน
อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสรรค์ การแสดง ชุด ระบาเภรีเอกราช สาหรับใช้งานมหกรรมกลองนานาชาติ
และงานที่เกิดขึ้นตามโอกาสอื่น ๆ
2. เพื่ออนุรักษ์เพลงและกระบวนรากลองยาว
วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยมีกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้
1. รวบรวมกระบวนท่าศิลปะการต่อสู้ประเภทต่าง ๆ ทั้งจากการสืบค้นจากห้องสมุด
อินเตอร์เน็ตและจากการการสัมภาษณ์พร้อมบันทึกภาพเคลื่อนไหว
2. จัดหมวดหมู่กระบวนท่าต่อสู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งตรวจสอบและและทดลองออกแบบร่าง
กระบวนรา
3. วางแนวคิดการแสดง
4. ออกแบบการแสดงตามแนวคิด แบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ 1.กระบวนราประกอบกลอง
ของผู้แสดงชาย 2. กระบวนราประกอบเพลงกลองยาวของผู้แสดงหญิง 3. กระบวนราของผู้แสดงชาย
และหญิง 4. กระบวนแถว 5. บทร้องเพลงกลองยาว 6. เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ทรงผม
การแต่งหน้าของผู้แสดง 7. เพลงประกอบการแสดง 8. ลาดับการแสดง
5. นาเสนอการแสดงชุดดังกล่าวต่อคณะครูภาควิชานาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทยรวมทั้ง
คณะผู้บริหาร
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6. ประเมิน สรุป ปรับปรุงแก้ไขผลงานสร้างสรรค์ตามแบบประเมินและคาแนะนา
7. นาเสนอการแสดงชุดดังกล่าวต่อผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนทั่วไป
8. สรุปผลการแสดง และจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ขอบเขตของการวิจัยและสร้างสรรค์
1. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ศึก ษาการใช้ กลองยาวและพั ฒ นาการของกลองยาวจนถึ งแตรวงในวิ ถีภ าคกลาง
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสิงห์บุรีเท่านั้น
2. ขอบเขตของการออกแบบสร้างสรรค์
ศึกษา สืบค้น ศิลปะการต่อสู้พลองไม้สั้นและมวยไทย สัมภาษณ์และรับถ่ายทอด
กระบวนท่าจากครูและผู้เชี่ยวชาญนามาสร้างสรรค์ผนวกกับ กระบวนท่าราของตัวพระ ยักษ์ และลิง
ในการแสดงโขนเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบสร้างสรรค์ กระบวนท่าราเท่านั้น
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธีการ คือ
1. การสังเกต ผู้วิจัยได้ติดตามและรับชมการแสดงในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนแสดง โดยใช้วิธีการสังเกต 2 วิธี คือ 1. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้
สร้างความสัมพันธ์กับศิลปินเพื่อสังเกตวิถีชีวิตของศิลปินองค์ประกอบในการแสดงตั้งแต่ก่อนเริ่มทา
การแสดงจนเสร็จสิ้นการแสดง และ 2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยเข้าไปร่วมงานที่มีการแสดง
โดยสังเกตการนาเสนอการแสดงและกระบวนราในระยะห่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด
2. การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 2 วิธี คือ 1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ไว้ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป อาทิ ประวัติความ
เป็นมาองค์ประกอบและรูปแบบ ซึ่งออกแบบโครงสร้าง 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นประเด็นคาถาม และ 2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็น
คาถามที่ผู้วิจัยไม่ได้กาหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า แต่เป็นการสนทนากับผู้สัมภาษณ์ในเรื่องที่ เกี่ยวเนื่อง
กับงานวิจัยเพื่อให้ได้รายละเอียดที่สมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น
3. สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียง ได้แก่ กล้องถ่ายรูป กล้อง
บันทึกภาพเคลื่อนไหว ผู้วิจัยใช้เพื่อบันทึกข้อมูลในขณะที่ทาการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง
กระบวนการสร้างสรรค์
1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
จากงานหัตถศิลป์ อันเลื่องชื่อของชาวอ่างทองที่โด่งดังไปทั่วโลกคือหมู่บ้านทากลอง
บ้านเอกราช อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง แหล่งผลิตกลองที่มีคุณภาพที่สุดของประเทศ สร้างรายได้
ให้กับชุมชน แสดงศักยภาพงานหัตถศิลป์ของไทยไปทั่วโลก จนมีการจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ
ขึ้นทุกปีที่จังหวัดอ่างทอง ดังนั้นแล้ว ผู้วิจัยจึงคิดว่า หากสร้างสรรค์งานโดยใช้อัตลักษณ์ ดังกล่าวเป็น
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ข้อมูลในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดชุดการแสดงที่แสดงถึงอัตลักษณ์ดังกล่าวได้ก็ จะทาให้
วงการนาฏศิลป์ และชุมชนมีอัตลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้น ทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย
2. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
นาเสนอในรูปแบบระบาในนาฏศิลป์ไทย โดยใช้ แนวคิดนาฏยประดิษฐ์ เป็นแนวคิด
หลักในการออกแบบสร้างสรรค์การแสดง ดังนี้
ใช้ผู้แสดงชาย 12 คนผู้แสดงหญิงจานวน 8 คน ราประกอบวงดนตรีไทยแบบประยุกต์
ที่ประกอบด้วยวงกลองยาว วงปี่พาทย์และวงแตรวงใช้เวลาในการแสดงประมาณ 8 นาที แบ่งการ
แสดงเป็น 4 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 ผู้แสดงออกมารากลอง เล่นกลอง โดยสร้างสรรค์กระบวนท่ารา ผสานกับ
กระบวนท่าแม่ไม้มวยไทย กระบวนท่าราแบบกระบี่กระบองและกระบวนท่าราในการแสดงโขนพระ
ยักษ์ และลิง โดยใช้ท่าพื้นฐานตามแบบนาฏศิลป์ไทยที่มีร ะเบียบแบบแผนเป็นกรอบในการสร้าง
ท่าหลัก อาทิ เหลี่ย ม มุมของโขน จังหวะเพลง จังหวะการยกเท้า วงมือ วงแขน รวมถึงท่าแม่ไม้
มวยไทย เป็นต้น
ช่วงที่ 2 เป็นการราตามบทร้องในเพลงกลองยาว เลียนแบบกระบวนท่าราของนางรา
ชาวบ้านในขบวนแห่กลองยาว โดยยึดท่าราของชาวบ้านมาเป็นท่าหลักในการปรับให้สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับทานอง จังหวะ และอารมณ์ของเพลง
ช่ว งที่ 3 เป็ นการร าประกอบแตรวง โดยการสร้างสรรค์กระบวนร าในลั ก ษณะร า
ประโยคเดียว คือ การราแบบไม่กลับต้นและไม่ปฏิบัติท่าซ้า
ช่วงที่ 4 เป็นการราประกอบแตรวง ผู้แสดงทั้งชายและหญิงจะราคู่กันก่อนที่จะทยอย
เดินเข้าไปในเวที
จะเห็นได้ว่า ทั้ง 4 ช่วงนั้น ผู้วิจัยใช้แนวคิดนาฏยประดิษฐ์เป็นแนวคิดหลัก โดย
คานึงถึงความสอดคล้อง ความสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน ระหว่าง จังหวะ ทานอง และอารมณ์ของเพลง
อีกทั้งยังนาท่าราแตรงวงและท่ารากลองยาวของชาวบ้านที่ผู้วิจัยได้ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามมา
ดัดแปลง และจัดวางใหม่เพื่อให้เกิดความสวยงามและความสัมพันธ์กันตลอดการแสดง
ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษากระบวนท่าต่าง ๆ ในศิล ปะการต่ อสู้ ส องประเภทคื อ พลองไม้สั้ นและ
มวยไทย พบว่า สามารถน ากระบวนการใช้ร่ างกายส่ ว นล่ างคือตั้งแต่ช่ว งเอวลงไปถึงเท้ามาเป็ น
แนวทางในการออกแบบท่าราผสานกับท่าราในการแสดงโขน ตัวยักษ์ ตัวลิงและตัวพระ อาทิ เหลี่ยม
จังหวะการยกขา ท่ากระทืบ การวางเท้า เป็นต้น กระบวนราดังกล่าวมีท่าราที่สามารถแบ่งเป็น 3
ลักษณะ คือ ท่าราหลั ก ท่าเชื่อม และท่าราเฉพาะ ซึ่งเป็นท่าราที่ได้จากกระบวนราที่เกิดขึ้นจาก
ปฏิภาณของผู้ราหรือผู้ปฏิบัติ ที่เรียกว่า “ราลอยดอก” เมื่อนามาสร้างสรรค์ให้เป็น “ระบา” ซึ่งเป็น
“ราหมู่” ผู้ วิจัยจึงจาเป็น ต้องเรียบเรียงกระบวนท่าราใหม่ แต่ยังคงใช้กระบวนท่าราเดิมเป็นหลั ก

54

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

เพื่อให้เกิดความงามตามการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เป็นกระบวนท่าราที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสาน
ลีลาระหว่างท่าทางการต่อสู้ราไทยมาตรฐานและการราแบบพื้นบ้านเข้าด้วยกัน การจัดเรียงกระบวน
ท่ารา ยึดอารมณ์ จังหวะของทานองเพลงเพื่อให้เป็นชุดการแสดงที่มีความกลมกลืนทั้งกระบวนท่ารา
และทานองเพลง
1) กระบวนท่ารา
การแสดงชุ ด นี้ ไ ด้ อ อกแบบการแสดงให้ เ ป็ น การแสดงนาฏศิ ล ปะพื้ น บ้ า นสร้ า งสรรค์
ใช้ผู้แสดงชายจานวน 12 คน และผู้แสดงหญิง จานวน 8 คน มีกระบวนท่ารา ดังนี้

ภาพที่ 1 กระบวนท่ารา “ท่าท้าประลองกลองยาว”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 2 กระบวนท่ารา “ท่าราเพลงแตร”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 3 กระบวนท่ารา “ท่าราคู่เคียงกลอง”
ที่มา: ผู้วิจัย
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2) ลาดับการแสดง
ระบาชุด “ระบาเภรีเอกราช” นี้ ผู้วิจัยได้แบ่งลาดับการแสดง ดังนี้
ช่วงที่ 1 “ประชันกลอง” การตีกลองประกอบปี่พาทย์ ผู้แสดงชายใช้กลองขัดหลังเดิน
ย่าเท้าออกมา แสดงความพร้อมเพรียงและเริ่มต้นการแสดง จากนั้นก็ราตามกระบวน แบ่งเป็น 2
ลักษณะ คือ ราตามทานองและราล้อกับหน้าทับกลอง (ลูกกลอง)
ช่วงที่ 2 “ประลองเพลง” การตีกลองประกอบการร้องเพลงกลองยาว ผู้แสดงหญิงรา
ออกมาตามจังหวะกลองโดยผู้แสดงชายราเป็นแผงอยู่ด้านหลัง
ช่วงที่ 3 “ประกอบแตร” การตีกลองยาวประกอบวงแตรวง ผู้แสดงหญิงราตามกระบวน
ประกอบจังหวะเพลงที่มีความเป็นปานกลางแล้วค่อยเร็ วขึ้น ส่วนผู้แสดงชายจะราประกอบการต่อ
กลองเป็นลักษณะรูปทรงต่าง ๆ และจะไปต่อกลองเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ด้านหลังในท่าจบพร้อม
กับเพลง
ช่วงที่ 4 “สมานมิตร” การบรรเลงดนตรีรวมวงทั้งวงปี่พาทย์ วงกลองยาวและวงแตรวง
ผู้แสดงทั้งชายและหญิงจะราคู่กันก่อนที่จะทยอยเดินเข้าไปในเวที
3) ดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง
วงดนตรี ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ น ามาใช้ บ รรเลงประกอบการแสดง ประกอบไปด้ ว ยวงดนตรี 3
ประเภทคือ วงปี่พาทย์ วงกลองยาว และวงแตรวง แบ่งการบรรเลงเป็น 5 ลักษณะคือ
1) การบรรเลงวงกลองยาวกับวงปี่พาทย์
2) การบรรเลงเดียวเฉพาะวงกลองยาว
3) การบรรเลงวงกลองยาวประกอบการร้องเพลงกลองยาว
4) การบรรเลงวงกลองยาวประกอบวงแตรวง
5) การบรรเลงผสมทั้ง 3 วง
4) การแต่งกายของผู้แสดง
ผู้วิจัยใช้เครื่องแต่งกายแบบคนไทยภาคกลางคือการนุ่งโจงกระเบน ส่วนท่อนบนเป็นการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ตามจินตนาการ กาหนดโทนให้เป็นสีโทนร้อนเพื่อแสดงถึงความสนุกสนาน
แบบพื้นบ้าน กาหนดสีตัดกันตามสีตามสีพระราชนิยมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
กาหนดไว้

ภาพที่ 4 โทนสีพระราชนิยมในรัชกาลที่ 6 (สาหรับวันพฤหัสบดี)
ที่เลือกใช้เป็นโทนสีหลักสาหรับเครื่องแต่งกาย
ที่มา: ผู้วิจัย

56

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

1) ผู้แสดงชาย
ออกแบบให้เครื่องแต่งกายมีลักษณะไทยผสานกับเครื่องแต่งกายของศิลปะการต่อสู้
คือ เสื้อแขนกุด ตัดเย็บให้กระชับ พอดีตัว เคียนหัวด้วยผ้าสีเดียวกับผู้นุ่งให้ดูทะมัดทะแมง นุ่งโจง
กระเบนมีผ้าคาดเอว

ภาพที่ 5 เครื่องแต่งกายผู้แสดงชาย
ที่มา: ผู้วิจัย

2) ผู้แสดงหญิง
ออกแบบให้ เครื่ อ งแต่ ง กายมี ลั ก ษณะไทยผสานกั บเครื่ องแต่ งกายของผู้ ห ญิ ง ไทย
ภาคกลางในอดี ต คื อ มี ผ้ าพั น อก พั น ทั บ ผ้ า เสื้ อ ที่ เป็ น ผ้ า ลู ก ไม้ ใ ห้ ดู ท ะมั ด ทะแมง นุ่ ง โจงกระเบน
ใส่เครื่องประดับพองาม

ภาพที่ 6 เครื่องแต่งกายผู้แสดงหญิง
ที่มา: ผู้วิจัย

5) อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง
สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงระบา ชุด เภรีเอกราช ผู้วิจัยได้มีความประสงค์
ออกแบบให้เป็นกลองยาวที่เป็นลักษณะเฉพาะ ชื่อว่า เภรีเอกราช ด้วยมีจุดประสงค์หนึ่งว่าต้องการให้
เป็นระบาสาหรับแสดงในงานมหกรรมกลองนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี จึงให้แนวคิดกับช่างทา
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กลองว่า ต้องเป็นกลองยาวที่มีคุณลักษณะพิเศษกว่ากลองยาวทั่วไป กล่าวคือ รูปทรงสวย ไม่บิดเบี้ยว
โดยมีความสมมาตรทั้งด้านซ้ ายและขวา มีความสูงเท่ากัน มีเสียงดัง และมีน้าหนักเบาสามารถยกได้
ง่าย โดยจะต้องมีน้าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม จากนั้นจึงได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้าและออกแบบกลองกับ
ช่างทากลองและผู้ เชี่ยวชาญเรื่องกลองของหมู่บ้าน โดยได้ตัวอย่างจากกลองโบราณชารุดมีเพีย ง
ครึ่งลูกที่ถูกแขวนทิ้งไว้ในโกดังเก็บไม้ข้างเตาอบกลอง

ภาพที่ 7 ลักษณะกลองต้นแบบที่พบข้างโรงอบกลอง
ที่ถูกนามาใช้เป็นแบบหลักในการออกแบบกลองยาวชื่อ “เภรีเอกราช”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 8 ลักษณะกลองต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลหลักในการออกแบบร่างกลองยาวชื่อ “เภรีเอกราช”
ที่มา: ผู้วิจัย

เมื่อแบบร่างเสร็จเรียงร้อยจึงได้ทดลองผลิตเพียงหนึ่งใบ ปรับแก้ไขสัดส่วนและลักษณะ
จนเป็นที่พอใจแล้ว คือ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม มีรูปร่างสมมาตร มีความสูงเท่ากัน จึงได้สั่ง
ผลิ ตครบตามจานวนผู้ แสดงที่กาหนดไว้ เมื่อกระบวนการผลิ ตกลองเสร็จสิ้ นแล้ ว จึงได้ออกแบบ
ประดับตกแต่ง โดยเฉพาะกระโปรงกลอง ในส่วนกระโปรงกลองยาวเภรีเอกราชนั้นผู้วิจัยต้องการให้
เห็นทรงกลองที่สวย จึงได้ออกแบบกระโปรงกลองให้มีขนาดสั้น ประมาณ 15 เซนติเมตร จึงทาให้จะ
มีความแตกต่างจากกระโปรงกลองยาวที่ได้รับความนิยมทั่วไป

ภาพที่ 9 ลักษณะกลองยาวเภรีเอกราชพร้อมกระโปรงกลอง
ที่มา: ผู้วิจัย
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผลการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบและรูปแบบการแสดง
ดังนี้
1. องค์ประกอบการแสดง การแสดงชุดนี้ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจมาจากแหล่งผลิตกลองที่มี
ชื่อเสี ยงที่บ้ านเอกราช ตาบลเอกราช อาเภอป่าโมก จั งหวัดอ่างทองนอกจากนั้ น จากการสั งเกต
จะพบว่ากลองมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีไทยมาโดยตลอด จึงได้เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์การแสดง
ชุดนี้ขึ้น โดยการสร้างสรรค์ได้วางแนวทางไว้เป็นกระบวนการค่อนข้างชัดเจน เช่น
1) การออกแบบกระบวนท่ารา
การแสดงชุดนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบท่ารา โดยใช้กระบวนราทั้ง 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 กระบวนท่าศิลปะการต่อสู้ คือ มวยไทย พลองไม้สั้น เป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบท่าประสานกับกระบวนท่าราของการแสดงโขน ตัวพระ ตัวยักษ์ และตัวลิง อาทิ เหลี่ยม
จังหวะการยกขาและเท้า ท่ากระทืบ การวางเท้า เป็นต้น ด้วยมีจุดประสงค์นาเสนอความแข็งแรงของ
ผู้แสดงชายกับ การเล่ นกลองในลั กษณะต่าง ๆ ส่ วนกระบวนท่า ราของผู้ แสดงหญิงนั้น เน้นความ
คล่องแคล่วและปราดเปรียว สนุกสนานสอดคล้องกับท่วงทานองของเพลงกลองยาวและเพลงจาก
วงแตรวง
แบบที่ 2 ท่ า ร าที่ ไ ด้ จ ากกระบวนร าที่ เ กิ ด ขึ้ น จากปฏิ ภ าณของผู้ ร าหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ
ที่เรียกว่า “ราลอยดอก” เมื่อนามาสร้างสรรค์ให้เป็น “ระบา” ซึ่งเป็น “ราหมู่” ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้อง
เรี ย บเรี ย งกระบวนท่ า ร าใหม่ แต่ ยั ง คงใช้ ก ระบวนท่ า ร าเดิ ม เป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความงามตาม
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เป็นกระบวนท่าราที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานลีลาระหว่างท่าทางการ
ต่อสู้ ร าไทยมาตรฐานและการราแบบพื้นบ้านเข้าด้วยกัน การจัดเรียงกระบวนท่ารา ยึดอารมณ์
จังหวะของทานองเพลงเพื่อให้เป็นชุดการแสดงที่มีความกลมกลืนทั้งกระบวนท่าราและทานองเพลง
ซึ่งการออกแบบทั้ง 2 แบบนี้ ทาให้เกิดกระบวนท่ารา 3 กระบวนรา คือ กระบวนท่ารา
“ท่าท้าประลองกลองยาว” กระบวนท่ารา “ท่าราเพลงแตร” และกระบวนท่ารา “ท่าราคู่เคียงกลอง”
2) การออกแบบวงดนตรีและออกแบบเพลง
ผู้วิจัยนาวงดนตรี อันประกอบด้วย วงกลองยาว วงแตรวง และวงปี่พาทย์ มาบรรเลง
ประกอบกัน ทั้งนี้ โดยสื่อความหมายว่า วงกลองยาวเป็นวงดั้งเดิมสาหรับการบรรเลงประกอบการรา
กลองยาว พอมาระยะหลังจึงมีการพัฒนามาเป็นวงแตรวงเพื่อสร้างความสนุกสนานเพิ่มขึ้น จากนั้น
เมื่อจะสร้างสรรค์การแสดงชุดระบาเภรีเอกราชที่จะต้องนาไปแสดงบนเวทีต่าง ๆ จึงได้มีการ ลด ทอน
เครื่องดนตรี ของวงกลองยาว และวงแตรวงออก นาเครื่องดนตรีหลักมาบรรเลงรวมกัน เป็นการผสม
วงแบบใหม่ที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่มาจากวงดนตรีทั้ง 3 ประเภท เพื่อบรรเลงประกอบการแสดง
ให้มีความสนุกสนาน ครึกครื้น ถ่ายทอดบรรยากาศของการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
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3) การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ผู้วิจัยกาหนดให้ผู้แสดงแต่งกายแบบไทยโดยออกแบบเน้นความเป็นไทยแบบดั้งเดิม
และออกแบบตามลักษณะกระบวนท่ารา คือให้ผู้แสดงทั้งผู้แสดงชายและผู้แสดงหญิงนุ่งโจงกระเบน
ผู้แสดงชายสวมเสื้อแขนกุดเพื่อให้ดูทะมัดทะแมง มีผ้าคาดหัวและคาดเอว ส่วนผู้หญิงสวมเสื้อลูกไม้
มีระบายแขน พันทับด้วยผ้าพันอก สวมใส่เครื่องประดับพองามเนื่องจากกระบวนท่าราค่อนข้างเร็ว
และปราดเปรียว หากใส่เครื่องประดับที่รุ่มร่ามแล้วอาจจะเป็นอุปสรรคในการแสดงได้ นอกจากนั้นยัง
ได้นาสีพระราชนิยม ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ให้ได้ทรงกาหนดไว้มาเป็นแนวทางในการ
กาหนดสีของเครื่องแต่งกายในครั้งนี้ด้วย
4) การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ผู้วิจัยจัดสร้างกลองที่เป็นลักษณะเฉพาะสาหรับการแสดงชุดนี้ จึงปรึกษากับช่างกลอง
พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ ถึงลักษณะกลองที่ต้องการ เพื่อออกแบบและสร้างให้เป็นกลองยาวที่มี
ลักษณะเฉพาะและจะใช้ชื่อว่า “กลองยาวเภรีเอกราช” ดังนั้นจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันออกแบบ ทดลองสร้างโดยได้แบบร่างจากกลองใบเก่าที่ชารุดเหลือเพียงครึ่งใบเป็นแบบหลัก
แล้วค่อย ๆ ปรับปรุง ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นกลองยาว ชื่อ “เภรีเอกราช” โดย
สมบูรณ์
2. รูปแบบของการแสดง ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ ออกแบบรูปแบบการแสดงชุดระบาเภรี
เอกราช เป็นทั้งหมด 4 ช่วง ดังนี้
1) ช่วงที่ 1 “ประชันกลอง”
เริ่มต้นด้วยการตีกลองประกอบปี่พาทย์ ผู้แสดงชายใช้กลองขัดหลังเดินย่าเท้าออกมา
แสดงความพร้ อมเพรี ย งและเริ่ มต้ นการแสดง จากนั้ น ก็ ร าตามกระบวน โดยใช้ ก ระบวนท่ าร าที่
สร้างสรรค์จากกระบวนท่าศิลปะการต่อสู้ พลองไม้สั้น มวยไทย และกระบวนท่าราท่าในการแสดงโขน
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
- ราตามจังหวะกลองที่มีทานองเพลงประกอบอยู่
- ราล้อกับหน้าทับกลอง (ลูกกลอง) แบบไม่มีทานองเพลง
การออกแบบเพลงช่วงนี้ได้กาหนดไว้ 6 ท่อน จะบรรเลงสลับกันไป คือบรรเลงเป็น
ทานองประกอบหน้าทับกลองและบรรเลงหน้าทับกลองกับเครื่องประกอบจังหวะอย่างเดียวอีก 1
เที่ยว บรรเลงสลับกับแบบนี้จนครบ 6 เที่ยว
2) ช่วงที่ 2 “ประลองเพลง”
การบรรเลงช่วงนี้จะเป็นการตีกลองประกอบการร้องเพลงกลองยาว ส่วนการแสดง
จะเป็นผู้แสดงหญิงราออกมาตามจังหวะกลองด้วยกระบวนท่าราที่สร้างสรรค์ขึ้นจากกระบวนท่ารา
ของชาวบ้านที่ราหน้ากลองยาว หรือแตรวงในงานต่าง ๆ ส่วนผู้แสดงชายจะราเป็นแผงอยู่ด้านหลัง
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3) ช่วงที่ 3 “ประกอบแตร”
การบรรเลงช่วงนี้เป็นการตีกลองยาวประกอบวงแตรวง ผู้แสดงหญิงราตามกระบวน
ด้วยกระบวนท่าราที่ปราดเปรียว คล่องแคล่ว ประกอบจังหวะเพลงที่มีความเร็วปานกลางแล้วค่อยเร็ว
ขึ้นตามลาดับ ส่วนผู้แสดงชายจะราประกอบการต่อกลองเป็นลักษณะรูปทรงต่าง ๆ และจะไปต่อ
กลองเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ด้านหลังเป็นท่าจบพร้อมกับเพลง ส่วนผู้แสดงหญิงก็จะมาตั้งท่าจบ
ในลักษณะสามเหลี่ยมที่บริเวณด้านหน้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ผู้แสดงชายได้ใช้กลองมาเรียงต่อกันไว้
4) ช่วงที่ 4 “สมานมิตร”
เมื่อผู้แสดงทั้งชายและหญิงทาท่านิ่ง วงดนตรีก็จะบรรเลงอีกครั้งแต่เป็นการบรรเลง
ผสมวงทั้ง 3 วง คือวงปี่พาทย์ วงกลองยาวและวงแตรวง ผู้แสดงทั้งชายและหญิงก็จะลุกขึ้นราเกี้ยว
พาราสีกันเป็นคู่ก่อนที่จะเดินหายเข้าไปหลังเวที จบการแสดง
สรุป
การแสดงชุด ระบาเภรีเอกราช ผลงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ประจาปี
พุทธศักราช 2559 เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์การแสดงที่สะท้อนลักษณะความเป็นไทย
อนุรักษ์และเผยแพร่เพลงกลองยาว รวมถึงสร้างสรรค์ชุดการแสดงเพื่อสาหรับงานมหกรรมกลอง
นานาชาติของจังหวัดอ่างทอง ได้รับแรงบันดาลใจจากแหล่งผลิตกลองหมู่บ้านทากลอง ตาบลเอกราช
อาเภอป่าโมก จังหวั ดอ่างทอง ซึ่งแหล่งผลิตกลองที่มีคุณภาพที่สุดของประเทศ สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพงานหัตถศิลป์ของไทยไปทั่วโลก จนมีการจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ
ขึ้นทุกปีที่จังหวัดอ่างทอง โดยความสาคัญนั้น “กลอง” เป็นเครื่องดนตรีที่มีความผูกพันกับคนไทย
มาแต่อดีต ตั้งแต่เกิดจนตายจะมีกลองเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิตเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพื่ อ
ความบันเทิงหรือใช้เป็นสัญญาณสาหรับเรียกประชุมและการสงคราม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีกลอง
แบบตะวันตกเข้ามาแทนที่ จนทาให้กลองประเภทต่าง ๆ ในวิถีไทยถูกลดความสาคัญลงไป แต่สิ่งหนึ่ง
ที่ยังพบเห็นบ่อยครั้ง คือ การใช้กลองยาวเพื่อการต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือน พบว่ามีขบวนกลองยาว
รอแห่แหนเพื่อการต้อนรับและแสดงไมตรีอันดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยแทบทุกครั้ง จึงทาให้
ชาวต่ า งชาติ นั้ น รู้ จั ก และคุ้ น เคยกั บ เสี ย งกลองยาวประหนึ่ ง ว่ า เป็ น ตั ว แทนของคนไทยทั้ ง ชาติ
นอกจากนั้นคนไทยยังมีรอยยิ้มที่แสดงไมตรีให้กับผู้คนเพื่อแสดงอัธยาศัยที่ดีงามและความเป็นมิตร
คนไทยมีศิลปะการต่อสู้ทั้งมือเปล่าและอาวุธแบบประชิดตัว แสดงความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญอย่าง
ชาญฉลาด คนไทยมีท่วงท่าร่ายราแสดงความสง่างามของกิริยาท่าทางอย่างไทย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
แสดงประณีตศิลป์การถักทอและตัดเย็บชั้นเลิศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นที่ติดตาตรึงใจผู้ชมเสมอ
จึงทาให้เกิดแนวคิดในการที่จะนาสิ่งต่าง ๆ ตามความสาคัญข้างต้น มาประกอบสร้างเป็นชุดการแสดง
สาหรับ ถ่ายทอดลักษณะไทย นาออกแสดงเพื่อการต้ อนรับ หรือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมุ่งแสดงความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวและร่าเริงตามลักษณะไทยโดยมีเสียงกลองเป็นสื่อ
สั ม พัน ธ์แ ทนคนไทยทั้ง ประเทศ นอกจากนั้ นยั ง จะได้ ประชาสั ม พัน ธ์ถึ ง แหล่ ง ผลิ ตกลองเลื่ องชื่ อ
สนับสนุนให้เป็นสินค้าส่งออกสาคัญของจังหวัด เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้ยั่งยืน
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การแสดงชุดระบาเภรีเอกราชมีการนาเสนอในรูปแบบระบาในนาฏศิลป์ไทย ใช้ผู้แสดงชาย
และหญิงจานวน 20 คน ราประกอบวงดนตรีไทยแบบประยุกต์ที่ประกอบด้วยวงกลองยาว วงปี่พาทย์
และวงแตรวงใช้เวลาในการแสดงประมาณ 8 นาที ผู้วิจัยได้นาแนวทางการสร้างสรรค์จากกระบวน
ท่ารา 2 กระบวนราใหญ่ ๆ คือ กระบวนท่าราที่ 1 ท่าราที่ประยุกต์มาจากท่ารามาตรฐาน อาทิ
ท่าแม่บ ท ท่าโขน และผสมผสานกับท่าศิล ปะการต่อสู้ 2 ประเภท คือ พลองไม้สั้ น และมวยไทย
ส่วนกระบวนท่าราที่ 2 ท่าราลอยดอกประกอบการรากลองยาวและแตรวงแบบชาวบ้าน จากนั้น
ผสมผสานท่าทั้ง 2 กระบวนให้มีความกลมกลืนกัน ซึ่งผลการสร้างสรรค์กระบวนท่ารานั้น กล่าวคือ
นากระบวนท่าที่ใช้ร่างกายส่วนล่าง ตั้งแต่ช่วงเอวลงไปถึงเท้าเป็นแนวทางในการออกแบบท่าราผสาน
กับท่าราในการแสดงโขน ตัวยั กษ์ ตัวลิงและตัวพระได้ กระบวนราดังกล่าวมีท่าราที่สามารถแบ่งเป็น
3 ลักษณะ คือ ท่าราหลัก ท่าเชื่อม และท่าราเฉพาะ ซึ่งเป็นท่าราที่ได้จากกระบวนราที่เกิดขึ้นจาก
ปฏิภาณของผู้ราหรือผู้ปฏิบัติ ที่เรียกว่า “ราลอยดอก” เมื่อนามาสร้างสรรค์ให้เป็น “ระบา” ซึ่งเป็น
“ราหมู่” ผู้สร้างสรรค์ได้เรียบเรียงกระบวนท่าราใหม่ โดยใช้กระบวนท่าราแบบมาตรฐานเป็นหลัก
เพื่อจัดระเบียบให้เกิดความงามตามการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
นอกจากนี้แล้ว ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบกระบวนท่าราที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานลีลา
ระหว่างท่าทางการต่อสู้ ราไทยมาตรฐานและการราแบบพื้นบ้านเข้าด้วยกัน โดยยึดอารมณ์ จังหวะ
ของทานองเพลงเพื่อให้เป็นชุดการแสดงที่มีความกลมกลืนทั้งกระบวนท่าราและทานองเพลง
การแสดงแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 “ประชันกลอง” การตีกลองประกอบปี่พาทย์ ผู้แสดง
ชายใช้กลองขัดหลังเดินย่าเท้าออกมา แสดงความพร้อมเพรียงและเริ่มต้นการแสดง จากนั้นก็ราตาม
กระบวน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ราตามทานองและราล้อกับหน้าทับกลอง (ลูกกลอง) ช่วงที่ 2
“ประลองเพลง” การตีกลองประกอบการร้องเพลงกลองยาว ผู้แสดงหญิงราออกมาตามจังหวะกลอง
โดย ผู้แสดงชายราเป็นแผงอยู่ด้านหลัง ช่วงที่ 3 “ประกอบแตร” การตีกลองยาวประกอบวงแตรวง
ผู้แสดงหญิงราตามกระบวนประกอบจังหวะเพลงที่มีความเป็นปานกลางแล้วค่อยเร็วขึ้น ส่วนผู้แสดง
ชายราประกอบการต่อกลองเป็นลักษณะรูปทรงต่าง ๆ และต่อกลองเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ที่ด้านหลังในท่าจบพร้อมกับเพลง ช่วงที่ 4 “สมานมิตร” การบรรเลงดนตรีรวมวงทั้งวงปี่พาทย์
วงกลองยาวและวงแตรวง ผู้แสดงทั้งชายและหญิงจะราคู่กันก่อนที่จะทยอยเดินเข้าไปในเวที
เครื่องแต่งกายเป็นรูป แบบของคนไทยภาคกลาง คือ นุ่งโจงกระเบน เสื้ อผ้าส่ว นบนเป็น
เครื่องแต่งกายที่ออกแบบตามจินตนาการ กาหนดให้เป็นสีโทนร้อนเพื่อแสดงถึงความสนุกสนานแบบ
พื้นบ้าน กาหนดสีตัดกัน โดยผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้สีตัดกันของสีเครื่องนุ่งห่ม
หญิงฝ่ายในวังตามธรรมเนียมแบบราชสานัก เครื่องแต่งกายผู้แสดงชายออกแบบให้เครื่องแต่งกายมี
ลักษณะไทยผสานกับเครื่องแต่งกายของศิลปะการต่อสู้ คือ เสื้อแขนกุด ตัดเย็บให้กระชับ พอดีตัว
เคียนหัวด้วย ผ้าสีเดียวกับผู้นุ่งให้ดูทะมัดทะแมง นุ่งโจงกระเบนมีผ้าคาดเอว เครื่องแต่งกายผู้แสดง
หญิงออกแบบให้เครื่องแต่งกายมีลักษณะไทยผสานกับเครื่องแต่งกายของผู้หญิงไทยภาคกลางในอดีต
คือ มีผ้าพันอก พันทับผ้าเสื้อที่เป็นผ้าลูกไม้ให้ดูทะมัดทะแมง นุ่งโจงกระเบน ใส่เครื่องประดับพองาม
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อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงระบา ชุด เภรีเอกราช คือ กลองยาวที่มีลักษณะเฉพาะที่มี
คุณลักษณะพิเศษกว่ากลองยาวทั่วไป กล่าวคือ รูปทรงสวย เสียงดัง และมีน้าหนักเบา มีความ
สมมาตร มีความสูงของกลองเท่ากัน ในส่วนของท่ารา แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ช่วง ได้แก่ช่วงที่ 1
“ประชันกลอง” ผู้แสดงออกมารากลอง เล่นกลอง โดยสร้างสรรค์กระบวนราผสานกับกระบวนท่า
แม่ไม้มวยไทย กระบวนท่ารากระบี่กระบอง หนังใหญ่และกระบวนท่าราในการแสดงโขนพระ ยักษ์
และลิง ประยุกต์และดัดแปลงให้เหมาะสมกับผู้แสดงชาย สื่อไปในทางที่แสดงออกถึงความเข้มแข็ง
กล้าหาญ เคลื่อนไหวด้วยความคล่องแคล่ว ว่องไว สนุกสนาน ประกอบด้วยท่าราทั้งหมด 73 ท่ารา
ช่วงที่ 2 “ประลองเพลง” เป็นการราตามบทร้องในเพลงกลองยาว เลี ยนแบบกระบวนท่าราของ
นางราชาวบ้านในขบวนแห่กลองยาวที่มีความเป็นธรรมชาติ และสนุกสนานตามแบบอย่างพื้นบ้าน
มากกว่าการราแบบราชสานัก โดยผู้แสดงหญิงราออกมาตามจังหวะกลอง ผู้แสดงชายราเป็นแผงอยู่
ด้านหลัง ประกอบด้วยท่าราทั้งหมด 20 ท่ารา ช่วงที่ 3 “ประกอบแตร” เป็นการราประกอบแตรวง
โดยการสร้างสรรค์กระบวนราในลักษณะราประโยคเดียวคือการราแบบไม่กลับต้นและไม่ปฏิบัติท่าซ้า
ในทิศทางเดิม เพื่อแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงในการปฏิบัติท่ารา อีกทั้งปรับเปลี่ยนท่าทาง
ในการร่ายราอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชม ประกอบด้วยท่าราทั้งหมด 53 ท่ารา
ช่วงที่ 4 “สมานมิตร” เป็นการบรรเลงดนตรีรวมวงทั้งวงปี่พาทย์ วงกลองยาวและวงแตรวง รวมถึง
ผู้ แ สดงทั้ ง ชายและหญิ ง นั้ น จะร าคู่ กั น ก่ อ นที่ จ ะทยอยเดิ น เข้ า ไปในเวที จึ ง จะจบการแสดง
ประกอบด้วยท่าราทั้งหมด 4 ท่ารา
จะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดนาฏยประดิษฐ์เป็นกรอบในการสร้างสรรค์ การแสดง โดย
คานึงถึงความสัมพันธ์ และการสอดคล้องในการจัดวางท่ารา เพื่อให้เกิดความสวยงาม และการความ
แข็งแรง รวมถึงต้องคานึงถึงความสัมพันธ์กับจังหวะ ทานอง และอารมณ์ของดนตรีที่ใช้ประกอบด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. การแสดงชุดนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์อีก 1 ชุด ที่ได้นาศิลปะการแสดงและศิลปะการต่อสู้
มาผสานกัน ทาให้เกิดการแสดงระบาที่ประกอบด้วยความสนุกสนานและความเข้มแข็ง ซึ่งอาจเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงในชุดอื่น ๆ เช่น การนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ผสมผสาน
เข้ากับศิลปะการต่อสู้ เช่น สิละ หรือการนาศิลปะการต่อสู้มวยโบราณ ประสานกับศิลปะการฟ้อนของ
ภาคอีสาน เป็นต้น
2. การสร้ า งสรรค์ ก ารแสดงชุ ด นี้ ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารวางแนวคิ ด ของการสร้ า งสรรค์ ก่ อ นที่ จ ะ
ออกแบบดนตรีและท่ารา โดยมีจุดมุ่งหมายจะแสดงพัฒนาการของวงดนตรีพื้นบ้านที่เริ่มจากวงกลอง
ยาว สู่การบรรเลงกลองยาวประกอบวงปี่พาทย์ และการบรรเลงกลองยาวประกอบเข้ากับแตรวง
ตามลาดับ จึงทาให้กระบวนการนาเสนอการแสดงดนตรีและท่ารามีความสัมพันธ์กัน สามารถเล่าเรื่อง
การพัฒนาการดนตรีควบคู่ไปกับกระบวนการราได้อย่างกลมกลืน ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางให้กับผู้สร้าง
สรรค์อื่นในการวางแนวคิดของระบาสร้างสรรค์ชุดต่อไปได้

การประชุมมวิวิชชาการน�
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การใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE เพื่อการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
APPLYING DANCING ART ACTIVITY THROUGH SMILE LEARNING
FOR DEVELOPING EMOTIONAL QUOTIENT OF
PRATOMSUKSA 1 STNDENTS
ทัศนีย์ กรัณฑรัตน์* และ ปรวัน แพทยานนท์**
THATSANEE KARANTARAT AND PORAWAN PATTAYANON

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE ซึ่งทาการศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ที่ได้กลุ่ มตัว อย่ างจากการใช้แบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ของกรม
สุขภาพจิต กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 12 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จานวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน
วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ SMILE และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต ผลการทดลอง
ระหว่างก่อนและหลังการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE เพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่ มตัว อย่างในการทดลองมีค่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้นาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE เท่ากับ 38.68 และ
43.25 ตามล าดั บ และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของค่ า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นและหลั ง การใช้ กิ จ กรรม
นาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เท่ากับ 1.69
และ 5.19 ตามลาดับเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองใช้กิจกรรม ของกลุ่ม
ตัว อย่ า งในการทดลอง พบว่ า ค่า คะแนนเฉลี่ ย หลั ง การทดลองใช้ กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ ด้ ว ยรู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ SMILE สูงกว่าก่อนการทดลองใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
SMILE อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: กิจกรรมนาฏศิลป์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE, ความฉลาดทางอารมณ์, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
*

บัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Graduate School, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University
**
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Abstract
The study aims to develop Emotional Quotient (EQ) by applying SMILE
approach through the dancing art learning activity among Prathomsuksa 1 students in
semester 2 year 2016. The participants involve 12 Prathomsuksa 1 students who are
selected by taking the EQ testing questionnaires of the Department of Mental Health,
Ministry of Public Health. The study lasts for 5 weeks (twice a week and 50 minutes
per day). The lesson plan of SMILE approach dancing art learning activity and the EQ
testing questionnaires of the Department of Mental Health are utilized as research
instruments. The results reveal that before and after the participants are taken part
in the SMILE dancing art learning activity, the average scores are at 38.68 and 43.25
respectively and the standard deviation scores are at 1.69 and 5.19 respectively. In
addition, the average score shows the higher statistically significant level at 0.5 after
applying the SMILE dancing art learning activity. It presents that to apply SMILE
approach through the dancing art learning activity is appropriate for developing EQ.
Keywords: applying SMILE approach through the dancing art learning activity, Emotional Quotient
(EQ), Prathomsuksa 1 students

บทนา
ปัญหาของนักเรียนที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้เป็นปัญหาที่สาคัญมากและควรหาทางแก้ไข
ปัญหาโดยไว หากปล่อยไวเนิ่นนาน จากปัญหาเล็ก ๆ อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตที่ไม่สามารถ
ย้อนเวลากลั บไปแก้ไขได้อีก หากเรามีการหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้น มาหาแนวทางการแก้ไขให้กับ
นักเรียนก็จะเกิดประโยชน์แก่นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมไปถึงครูผู้สอนเองด้วย และปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนคือ ปัญหาทางด้านอารมณ์ของนักเรียน อารมณ์เป็นอาการต่าง ๆ
ที่นักเรียนมีตั้งแต่เกิด และนักเรียนจะรู้จักว่าอาการเหล่านั้นคืออาการอะไรก็เมื่อนักเรียนอายุ 3–5
ขวบ เช่น เมื่อพี่น้องทะเลาะแย่งของเล่นกัน พ่อกับแม่ก็จะถามว่า นี่หนูโกรธใช่ไหม ร้องไห้เพราะเจ็บ
ใช่ไหม เด็กในวัยนี้ จะรู้จั กอารมณ์ต่าง ๆ มากขึ้น แต่ด้วยอายุยังน้อย ในบางครั้งจึงยังไม่สามารถ
จัดการกับอารมณ์ตนเองได้ เช่น ไม่พอใจอะไรก็จะร้องไห้ทันที ซึ่งการจัดการกับอารมณ์ได้นั้นต้อง
ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กด้วย
เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น (6-9 ขวบ) เด็กวัยนี้จัดเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นวัยเริ่มรับการ
เปลี่ ย นแปลง เมื่ อเข้าโรงเรี ย นเด็กต้องเรียนรู้ก ารปรับตั ว เข้ากั บสถานการณ์ใหม่ เช่น ครู เพื่อ น
บทเรียน สถานที่ ตลอดจนระเบียบวินัย สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เหล่านี้ มีผลทาให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลง
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ทางอารมณ์ เมื่อเด็กเกิดอารมณ์จะแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมแตกต่างกัน โดยทางหน้าตา หรือ
คาพูด (จันทมาศ ชื่นบุญ, 2515, น. 122)
นับเป็นวัยที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตน เป็นวัยที่ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อน เด็กจึง
เลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ จากเพื่อน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและการมีเพื่อนสนิทจึงเป็นเรื่องสาคัญ
มากสาหรับเด็กวัยนี้ ในขณะที่เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาไม่มีเพื่อน หรือเพื่อนไม่ยอมรับ นอกจากนี้
เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่รู้จักเหตุและผล มีความคิดเป็นของตัวเอง สามารถแก้ไขปัญหา พร้อมที่จะ
เรียนรู้ระเบียบวินัย เริ่มเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือ รู้จักให้และรับ ดังนั้น การสอนให้เด็กวัยนี้รู้จักกับ
ทุกอารมณ์ความรู้สึ กที่ผ่ านเข้ามา และช่ว ยให้ เด็กสามารถแสดงออกที่เหมาะสม รู้ จักเหตุและผล
ส่งเสริมให้เด็กรู้ จักควบคุมอารมณ์และมีการปรับตัวที่ถูกต้องจะเป็นการสร้างเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ที่เรารู้จักกันดีในนามของอีคิว ซึ่งเป็นทักษะหรือศิลปะการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
Emotional Quotient (E.Q.) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ เชาวน์อารมณ์ หรือ Emotional
Intelligence ซึ่งเป็นความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีแรงจูงใจในตนเอง และ
จัดการอารมณ์ต่าง ๆ ได้ อันจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม และชีวิตทางานของเด็กในอนาคต อีกทั้ง เรายังสามารถ
เพิ่มพูนอีคิวให้กับเด็กได้ด้วยการฝึกฝนและการเสริมสร้างทักษะ
กระทรวงสาธารณสุ ข กรมสุ ข ภาพจิ ต ให้ ค วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ ว่ า
ความสามารถในการรับรู้และแสดงออกทางอารมณ์ รวมทั้งคุณลักษณะทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัย
และสังคม ความสามารถของบุคคลในการตระหนักถึงการใช้ปัญญากากับอารมณ์ของตนเองและ
การใช้ปัญญาในการบริหารอารมณ์ของผู้อ่ืน โดยในส่วนของความสามารถในการใช้ปัญญากากับ
อารมณ์ของตนเอง หมายรวมถึงความสามารถในการรับรู้เข้าใจสามารถคุมและสร้างแรงกระตุ้นจาก
ภายในให้กับตัวเองเพื่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการทางานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมถูกกับกาลเทศะและ
ถูกทานองคลองธรรม พร้อมทั้งมีความสามารถในการแสดงออก ตลอดจนมีความสามารถในการ
บริหารอารมณ์ของผู้อื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดังนั้น ประโยชน์ของความสามารถทางอารมณ์จะทาให้เด็กเรียนหนังสือได้อย่างมีสมาธิ
ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียน รักการศึกษาหาความรู้ สามารถปรับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
จึงมีความสุขและสมควรตามอัตภาพ คือไม่จาเป็นต้องมีของเล่นมากหมาย ไม่จาเป็นต้องไปเที่ยว
บ่อยๆ เป็นต้น เมือ่ เด็กเติบโตขึ้น เขาจะรู้ถึงเป้าหมายชีวิตตนเอง รู้จักปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ รู้ว่าตน
ต้องการอะไร เปรียบเทียบกับศักยภาพของตนเองแล้วเลือกเรียน เลือกทางานได้อย่างเหมาะสม
จะทางานให้ประสบความสาเร็จ ต้องอาศัยบุคลิกที่อ่อนน้อม เน้นการร่วมมือกันทางาน หากเกิดความ
ขัดแย้งหรือปัญหาขึ้นก็ต้องพูดคุยปรับความเข้าใจ ทักษะอุปนิสัยอย่างนี้พบได้ในผู้ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ์
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ SMILE เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ โดยผู้สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้คือ อรั ญญา กุฎจอมศรี ในดุษฏีนิพนธ์
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เรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMlLE ซึ่ง
ประกอบไปด้วยขั้นตอนในการสอน 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นร้องเพลง (Singing) ใช้อักษรย่อคือS
ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความรู้ (Motivation) ใช้อักษรย่อคือ M ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
ใช้อักษรย่อ คือ I ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรู้ร่วมกัน (Learning together) ใช้อักษรย่อ คือ L ขั้นที่ 5
ประเมินผล (Evaluation) ใช้อักษรย่อ E ซึ่งในแต่ละขั้นได้รวมเอาทฤษฏีต่าง ๆ มาใช้ในทุก ๆ ขั้นตอน
ของรูปแบการจัดการเรียนรู้ และสามารถนาไปใช้พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กได้จริง
กิจกรรมนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมทางการแสดงที่มีทั้งการร่ายรา เสียงดนตรี การละครและ
การแสดง มีการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายทั้งมือ แขน ขา ลาตัว ใบหน้า เพื่อถ่ายทอด
ความหมายและอารมณ์ เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ากิจกรรม
นาฏศิลป์มีความเหมาะสมในการที่จะสามารถช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ของนักเรียนตามพัฒนาการ
ของเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้นได้เป็นอย่างดี และจะดียิ่งเมื่อได้นากิจกรรมนาฏศิลป์มาถ่ายทอด
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
ซึง่ เด็กในช่วงวัยนีเ้ ป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์มาก ต้องหัดรูจ้ กั อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเพราะเป็นวัย
ที่เพิ่งเริ่มเข้าโรงเรียน และอยู่ในกฎระเบียบมากขึ้น เด็กที่มีอารมณ์แปรปรวนง่ายในวัยนี้ ต้องให้เด็กได้
แสดงความรู้สึกในรูปแบบดนตรีและจังหวะการร้องรา เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รู้จักอารมณ์และสามารถ
จัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุและผล และเมื่อนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์
แล้ว เมื่อนักเรียนทางานสิ่งใดก็จะประสบความสาเร็จ ทั้งปัจจุบันและอนาคตพร้อมกับอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE
2. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
3. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการฝึก
กิจกรรมนาฏศิลป์
วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 ยื่นโครงร่างพิจารณาการทาวิจัยในมนุษย์ เพื่อพิจารณาในด้านจริยธรรมในการวิจัย
ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 ขอหนั งสือรั บรองแนะนาตัว ผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒถึงผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อขออนุญาตทาการ
วิจัยกับนักเรียนในโรงเรียน
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1.3 เข้าพูดคุยสัมภาษณ์อาจารย์ประจาชั้น และเก็บข้อมูลรายบุคคลจากนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และคัดกรองกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ
6-11 ปี จากกรมสุขภาพจิต โดยให้อาจารย์ประจาชั้นเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
1.4 นัดหมายวันที่จะเข้าทากิจกรรม และเข้าทากิจกรรมตามวันและเวลาที่กาหนด
1.5 หลังจบกิจกรรมอาจารย์ประจาชั้นใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ
6-11 ปี จากกรมสุขภาพจิต อีกครั้ง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียน และ
อาจารย์ประจาชั้นที่ให้การอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกต่าง ๆ
1.6 ผู้วิจัยนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติและรายงานผลต่อไป
ผลการศึกษา
ผลจากการออกแบบสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE ซึ่งในแผน
กิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม กระบวนการจัดกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ใน
การทากิจกรรม โดยผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน 10 ครั้ง ดังนี้
1. ด้านดี
1.1 การละเล่นเด็กไทยเรื่อง งูกินหาง (การควบคุมอารมณ์)
1.2 การละเล่นเด็กไทยเรื่อง ขี่ม้าส่งเมือง (การควบคุมอารมณ์)
1.3 การละเล่นเด็กไทยเรื่อง ปิดตาตีหม้อ (ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น)
1.4 การแสดงท่าทางประกอบเพลง นาฏศิลป์ไทย (ยอมรับถูกผิด)
2. ด้านเก่ง
2.1 การละเล่นเด็กไทยเรื่อง ก่อกองทราย (มุ่งมั่นพยายาม)
2.2 การแสดงท่าทางประกอบเพลง เป็นอะไรดี (ปรับตัวต่อปัญหา)
2.3 การแสดงท่าทางประกอบเพลง แมงมุม (กล้าแสดงออก)
3. ด้านสุข
3.1 การแสดงท่าทางประกอบเพลง แมงมุม (นาเสนอ) (พอใจในตนเอง)
3.2 การแสดงท่าทางประกอบเพลง ช้าง (รู้จักปรับใจ)
3.3 การละเล่นเด็กไทยเรื่อง มอญซ่อนผ้า (รื่นเริงเบิกบาน)
ซึ่งกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE นี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรม โดย
นาหลักของกระบวนการจัดการเรียนรูปตามขั้นตอนของ SMILE มาผสมผสานกับทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย
กระบวนการกลุ่ม และทฤษฎีทางจิตวิยาสาหรับเด็ก มาใช้ในการสร้างกิจกรรมเพื่อช่วยให้เด็กรู้จัก
เข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สอดคล้องกับวัย มีความประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างเหมาะสมและมีความสุข ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทากิจกรรม จานวน 5 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง
เป็นจานวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ในแต่ละครั้งจะมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ของ SMILE ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้นร้องเพลง (Singing) ใช้อักษรย่อคือ S
หลักการเรียนรู้อย่างมีความสุข ที่ให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้กระทา
ในสิ่งที่ชอบเป็นการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย อิสระ ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย
ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความรู้ (Motivation) ใช้อักษรย่อคือ M
หลักการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบที่ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เกิดจากการสังเกตตัวแบบ แรงเสริมที่ตัวแบบได้รับจากการแสดงพฤติกรรม ทาให้เกิดความจูงใจ
ในการจดจาและเลียนแบบพฤติกรรม
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ใช้อักษรย่อ คือ I
หลักการปรับมโนทัศน์ ที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ พฤติกรรม
ของตัวละคร แล้วเกิดการปรับความคิดความเข้าใจ ซึ่งเรียกว่าการปรับมโนทัศน์ทาให้เกิดการถ่ายโยง
ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรู้ร่วมกัน (Learning together) ใช้อักษรย่อ คือ L
หลักการลงมือปฏิบัติที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่ดีนั้น เด็กต้องใช้ประสาท
สัมผัสในการลงมือกระทาด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) ใช้อักษรย่อ E
หลั กการประเมินค่าที่ให้ ความส าคัญสะท้อนความคิดความรู้ สึ กจากการปฏิบั ติงาน
ร่วมกับผู้อื่น ทาให้เด็กรู้จักการเข้าใจความรู้สึกและมี ความรู้ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น (อรัญญา กุฎจอมศรี,
2557, น.110)
จากนั้นได้นากิจกรรมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้ผลดังตารางการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ SMILE เพื่อช่วย
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนกิจกรรม
การทดลอง
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางพบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของค่าคะแนนกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE เพื่อช่วยพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองใช้กิจกรรมนาฏศิลป์
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
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สรุปและอภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาการสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE
เพื่ อ พั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลจากการสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE เพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิ โ รฒ องครั ก ษ์ ซึ่ ง ในแผนการจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วประกอบไปด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ SMILE แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในกิจกรรม ซึ่งรูปแบบนาฏศิลป์การจัดการ
เรี ย นรู้ SMILE ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรม
โดยนาหลักของกระบวนการจัดการเรียนรู้ SMILE มาผสมผสานกับทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย กระบวนการ
กลุ่ม และทฤษฎีกิจกรรม มาใช้ในการสร้างกิจกรรมเพื่อเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทากิจกรรม จานวน 5 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง
เป็นจานวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที โดยผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านดี (ครั้งที่ 1-4)
การละเล่ น เด็ ก ไทยเรื่ อ ง งู กิ น หาง (ควบคุ ม อารมณ์ ) ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและใช้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ SMILE และทฤษฎี ทางด้า นนาฏศิล ป์ ไ ทยที่ เหมาะสมกั บ นัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยสอน
นักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ต่ากว่า 40 คะแนน ได้มีการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ โดยการละเล่ น ของเด็ ก ไทยเรื่ อ ง งู กิ น หางนี้ อยู่ ใ นด้ า นย่ อ ยของด้ า นดี คื อ
การควบคุมอารมณ์ โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนมี การปฏิบัติตนในการ
ควบคุมอารมณ์เมื่ออยู่ในสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติหรือไม่ต้องปฏิบัติ ในขณะที่
ตกอยู่ในสถานการณ์นั้น และที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นจานวนมาก และส่วนใหญ่มีความต้องการเหมือนกัน
ซึ่งนักเรียนต้องช่วยกันแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ โดยนักเรียนจาเป็นต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล และผ่านปัญหาไปได้ด้วยดี หลังจากทากิจกรรม สังเกตได้ว่านักเรียนสนใจทากิจกรรมดีมาก
เมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นนักเรียนอ้างถึงตัวละครที่ผู้วิจัยได้เล่าให้ฟังในกิจกรรมเผื่อทาเป็นแบบอย่างที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนร้างสังคมของแบนดูรา จากหลักการเรียนรู้การสังเกตตัวแบบ ทาให้
เกิ ด ความจู ง ใจในการจดจ าและเลี ย นแบบพฤติ ก รรม ซึ่ ง ก่ อ นการทดลองในกิ จ กรรมนี้ ใ นด้ า น
การควบคุมอารมณ์ของนั กเรียนโดยเฉลี่ ยแล้ ว อยู่ในเกณฑ์น้อย แต่เมื่อทากิจกรรมแล้ ว หลั งการ
ทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้สามารถทาให้นักเรียนมีการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ในด้านนี้มากขึ้น
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การละเล่นเด็ กไทยเรื่อง ขี่ม้ า ส่งเมือง (ควบคุมอารมณ์ ) ผู้ วิจัยได้ศึกษาและใช้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ SMILE และทฤษฎี ทางด้า นนาฏศิล ป์ ไ ทยที่ เหมาะสมกั บ นัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยสอน
นักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ต่ากว่า 40 คะแนน ได้มีการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้ โดยการละเล่นของเด็กไทยเรื่อง ขี่ม้าส่งเมืองนี้ อยู่ในด้านย่อยของด้านดี คือ
การควบคุมอารมณ์ โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนมี การปฏิบัติตนในการ
ควบคุมอารมณ์เมื่ออยู่ในสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติหรือไม่ต้องปฏิบัติ ในขณะที่
ตกอยู่ในสถานการณ์นั้น ซึ่งนักเรียนต้องช่วยกันแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ โดยนักเรียนจาเป็นต้องยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล และผ่านปัญหาไปได้ด้วยดี หลังจากทากิจกรรม สังเกตได้ว่า
นักเรียนสนใจทากิจกรรมดีมาก แต่มีปัญหาด้านอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีการขี่หลังกันและ
วิ่ง ผู้วิจัยจึงปรับ เปลี่ยนสถานที่ให้ เหมาะสมกับกิจกรรมมากขึ้นในการทดลองจริง และการเล่ น
กลางแจ้งนั้นทาให้นักเรียนมีความสุขในการทากิจกรรมและกระตือรือร้นในการทากิจกรรมได้ไ ด้ดี
ซึ่งก่อนการทดลองในกิจกรรมนี้ในด้านการควบคุมอารมณ์ของนักเรียนโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์น้อย
แต่เมื่อทากิจกรรมแล้ว หลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้สามารถ
ทาให้นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนี้มากขึ้น
การละเล่นเด็กไทยเรื่อง ปิดตาตีหม้อ (ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น ) ผู้วิจัยได้
ศึกษาและใช้กระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ SMILE และทฤษฎีทางด้านนาฏศิล ป์ ไทยที่เหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วย
สอนนั กเรี ย นที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ต่ากว่า 40 คะแนน ได้มีการเรียนรู้และสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยการละเล่นของเด็กไทยเรื่อง ปิดตาตีหม้อนี้ อยู่ในด้านย่อยของด้านดี
คือ ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนรู้จักรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักปลอบโยนเมื่อผู้อื่นไม่สบายใจหรือเสียใจ หลังจากทากิจกรรม สังเกต
ได้ว่านักเรียนสนใจทากิจกรรมดี นักเรียนบอกว่าไม่เคยเล่นการละเล่นนี้เลย เคยเห็นแต่ในหนังสือและ
โทรทัศน์ นักเรียนจึงให้ความสนใจมาก แต่ในการทากิจกรรมช่วงแรกเริ่มมีนักเรียนหลายคนที่ ทา
กิจกรรมด้วยความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว ปิดตาวิ่งไปตีหม้อด้วยความมั่นใจไม่ได้ฟังเสียงจากเพื่อน
จึงทาให้นักเรียนคนนั้นตีหม้อไม่โดน แต่หลังจากผู้วิจัยแนะนาให้เป็นเหตุการณ์ตัวอย่างจากการไม่ได้
ฟังความเห็นของผู้อื่น นักเรียนก็ทากิจกรรมต่อไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ ฐานิต อิศรเสนา
ณ อยุธยา (2525, น. 109) ที่กล่าวว่า เด็กวัยนี้มีความสนใจกิจกรรมและงานของตนเองนานขึ้น
มีความกระตือรือร้น สนใจของแปลกใหม่และกรมสุขภาพจิต (2543, น. 77) ที่กล่าวว่าการสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันชัดเจน ต้องฝึกการเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี รวมทั้งคานึงถึงความรู้สึกของผู้รับการสื่อสาร
ด้วย ซึ่งก่อนการทดลองในกิจกรรมนี้ในด้านใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นของนักเรียนโดยเฉลี่ยแล้ว
อยู่ในเกณฑ์น้อย แต่เมื่อทากิจกรรมแล้ว หลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จึงเห็น
ได้ว่ากิจกรรมนี้สามารถทาให้นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนี้มากขึ้น
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การแสดงท่าทางประกอบเพลง นาฏศิลป์ไทย (ยอมรับถูกผิด) ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ SMILE และทฤษฎีทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยสอน
นักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ต่ากว่า 40 คะแนน ได้มีการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้ โดยการแสดงท่าทางประกอบเพลง นาฏศิลป์ไทยนี้ อยู่ในด้านย่อยของด้านดี คือ
ยอมรับถูกผิด โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนรู้จักยอมรับความผิดด้วยตนเอง
เมื่อเรากระทาผิดโดยรู้ตัว ถือว่าน่ายกย่อง แม้รู้ว่าบทสรุปของผู้กระทาผิดจะเป็นเช่นไร ก็ไม่เกรงกลัวที่
จะยอมรับผิด และพร้อมจะแก้ไขให้ดีขึ้น หลังจากทากิจกรรม สังเกตได้ว่านักเรียนสนใจทากิจกรรม
ดีมาก นักเรียนรู้จักยอมรับเมื่อตนเองราผิด โดยไม่ให้เพื่อนต้องบอกหรือชี้ไปที่ตัวของเขาเลย ผู้วิจั ย
สอบถามนักเรี ยนว่า อยากชนะไหม นักเรียนคนหนึ่งตอบว่า “อยากสิ ครับ แต่ผ มราผิดผมก็ต้อง
ยอมรั บผิ ดครั บ ” พร้ อมกับ มีน้าตาคลอ ซึ่งสอดคล้องกับกรมสุ ขภาพจิต (2543, น.23) ที่กล่ าวว่า
บุคคลที่พูดว่าตนไม่เสียใจหรือสนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ขณะที่พูดก็มีน้าตาคลอแสดงถึงการมี สภาวะ
ทางจิตใจสองอย่างในเวลาเดียวกัน ได้แก่ ส่วนที่เป็นความคิดและส่วนที่เป็นความรู้สึก ทั้งความรู้สึก
และความคิดจะทางานร่วมกันอย่างสอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันก็มีความเป็นอิสระจากกัน
ร่วมอยู่ด้วยและสมองจะทาหน้าที่ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์และความคิด เข้าด้วยกัน ซึ่งก่อน
การทดลองในกิจกรรมนี้ในด้านการยอมรับถูกผิดของนักเรียนโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
แต่เมื่อทากิจกรรมแล้ว หลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้สามารถ
ทาให้นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนี้มากขึ้น
ด้านที่ 2 ด้านเก่ง (ครั้งที่ 5-7)
การละเล่น เด็ กไทยเรื่ อง ก่อกองทราย (มุ่งมั่น พยายาม) ผู้ วิจัยได้ศึกษาและใช้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ SMILE และทฤษฎี ทางด้า นนาฏศิล ป์ ไ ทยที่ เหมาะสมกั บ นัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยสอน
นักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ต่ากว่า 40 คะแนน ได้มีการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยการละเล่นของเด็กไทยเรื่อง ก่อกองทรายนี้ อยู่ในด้านย่อยของด้านเก่ง คือ
มุ่งมั่นพยายาม โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้นานขึ้นและทาสิ่งนั้นให้สาเร็จ รู้จักการให้กาลังใจตนเองในการทางานและให้กาลังใจเพื่อน
รวมถึงการฝึกสมาธิให้อยู่กับสิ่งนั้นนาน ๆ โดยผู้วิจัยตั้งโจทย์ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มก่อกองทรายตามเวลา
ที่กาหนด หลังจากทากิจกรรม สังเกตได้ว่านักเรียนสนใจทากิจกรรมดีมาก มีความสนุกสนาน ร่าเริง
ผู้วิจัยสังเกตได้จากสีหน้าและท่าทางที่ทากิจกรรมอย่างกระตือรือร้น ในกิจกรรมนี้นักเรียนร่วมมือกัน
ทากิจกรรมจนประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ จอม ชุมช่วย (2542, น. 24) ที่กล่าวว่าเมื่อเด็กมี
ความสนใจสิ่งใดแล้ว จะพยายามทาให้สาเร็จ เข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้น มีความสนใจที่ยาวนาน
ขึ้น แต่ยังไม่สามารถทาอะไรหลายอย่างได้พร้อมกัน และกรมสุขภาพจิต (2543, น. 16) ที่กล่าวว่า
ความสามารถในการใช้ อารมณ์ใ ห้ เ ป็น แรงจู งใจในการท าสิ่ งต่ าง ๆ ให้ บ รรลุ เ ป้า หมาย และเป็ น
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สิ่งสาคัญที่ทาให้บุคคลมีความสนใจสิ่งต่าง ๆ มีแรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ คนที่มีความสามารถ
สูงในด้านนี้มักเป็นคนที่มีการตื่นตัวและประสบความสาเร็จเสมอไม่ว่าในการกระทาสิ่งใด ซึ่งก่อน
การทดลองในกิจกรรมนี้ในด้านการมุ่งมั่นพยายามของนักเรียนโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์น้อย แต่เมื่อ
ทากิจกรรมแล้ว หลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้สามารถ
ทาให้นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนี้มากขึ้น
การแสดงท่าทางประกอบเพลง เป็นอะไรดี (ปรับตัวต่อปัญหา) ผู้วิจัยได้ศึกษา
และใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ SMILE และทฤษฎีทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยสอน
นักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ต่ากว่า 40 คะแนน ได้มีการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยการแสดงท่าทางประกอบเพลง เป็นอะไรดีนี้ อยู่ในด้านย่อยของด้านเก่ง คือ
การปรับ ตัว ต่อปั ญหา โดยผู้ วิจั ยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสถานการณ์ตัว อย่างให้
นักเรียนพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการแสดงท่าทางประกอบเพลง และให้นักเรียนรู้จักการ
แก้ปัญหาไปด้วยกัน และต้องก้าวผ่านอุปสรรคนั้นไปให้ได้ หลังจากทากิจกรรม สังเกตได้ว่านักเรียน
สนใจทากิจกรรมดีมาก ในตอนแรกมีงงกันบ้างเนื่องจากสถานที่ที่เตรียมให้แสดงนั้นแคบเกินกว่า
จานวนนั กเรี ยนในกลุ่ มจะขึ้นไปยื นแสดงได้ และมีการแสดงความคิดเห็ น กัน ต่างคนต่างมีห ลาย
ความคิดและหลายเหตุผล แต่นักเรียนก็ช่วยกันคิดและแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กับ กร ศิริโชควัฒนา (2555, น. 29) ที่กล่าวว่าผู้ที่มี EQ สูงคือผู้ที่สามารถใช้เหตุผลในการคิดและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างดี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดถือตัวเอง
หรือใช้เหตุผลของตนเองเป็นหลักเพียงฝ่ายเดียว จากกิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดขึ้นถือว่านักเรียนให้ความ
ร่วมมือดีมากแต่งผลคะแนนที่ออกมาหลังจากทดลองแล้ว ในด้านการปรับตัวต่อปัญหาอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับก่อนการทดลอง ผู้วิจัยจึงเข้าสัมภาษณ์ครูประจาชั้นและนักจิตวิทยา
นางวรางค์กุล คงอนันต์ เกี่ยวกับผลการทดลองในครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่า ในด้านการปรับตัวต่อปัญหา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และที่
ผลขึ้นได้ยาก เนื่องจากการปรับตัวต่อปัญหาในเด็กอายุ 6-8 ขวบนี้ต้องใช้เวลาและประสบการณ์
เด็กมักพูดเสมอว่า มีปัญหาอะไรบอกพ่อกับแม่หรือมีอะไรให้มาบอกครู จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนยัง
ไม่มีโอกาสได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองเนื่องจากนักเรียนเด็กเกินไป ปัญหาในด้านนี้จึงต้องอาศัยเวลาและ
ประสบการณ์ที่นักเรียนจะต้องเจอด้วยตนเองจึงจะเป็นวิธีที่จะให้นักเรียนปรับตัวต่อปัญหาได้ดีที่สุด
การแสดงท่าทางประกอบเพลง แมงมุม (กล้าแสดงออก) ผู้วิจัยได้ศึกษาและใช้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ SMILE และทฤษฎี ทางด้า นนาฏศิล ป์ ไ ทยที่ เหมาะสมกั บ นัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยสอน
นักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ต่ากว่า 40 คะแนน ได้มีการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวั น ได้ โดยการแสดงท่าทางประกอบเพลง แมงมุมนี้ อยู่ ในด้า นย่อ ยของด้า นเก่ ง คื อ
การกล้าแสดงออก โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์
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ท่าทางประกอบเพลงง่าย ๆ ด้วยตนเองตามท่าทางที่ตนเองสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความกล้ า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น หลังจากทากิจกรรม สังเกตได้ว่ามี
ความสุขกับการคิดสร้างสรรค์ท่าทางประกอบเพลง แมงมุม โดยสังเกตได้จากสีหน้าและท่าทางที่แสดง
ออกมา เมื่อนักเรียนได้กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองนักเรียนจะกล้าทาและแสดงออกใน
สิ่งที่สร้างสรรค์ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ ที่กล่าวว่าในการ
เรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระให้มากเพื่อช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนและกรมสุขภาพจิต (2543, น. 59) ที่กล่าวว่าการมีความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นนั้น เป็น
ความรู้สึกว่ามีความสามารถในการควบคุมและมีอานาจเหนือพฤติกรรมที่แสดงออกทางร่างกายและ
สิ่งแวดล้อม หากมีความสุขสิ่งที่แสดงออกมานั้นจะดีเช่นกัน ซึ่งก่อนการทดลองในกิจกรรมนี้ในด้าน
การกล้าแสดงออกของนักเรียนโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์น้อย แต่เมื่อทากิจกรรมแล้ว หลังการทดลอง
พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้สามารถทาให้นักเรียนมีการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ในด้านนี้มากขึ้น
ด้านที่ 3 ด้านสุข (ครั้งที่ 8-10)
การแสดงท่าทางประกอบเพลง แมงมุม (พอใจในตนเอง) ผู้วิจัยได้ศึกษาและใช้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ SMILE และทฤษฎี ทางด้า นนาฏศิล ป์ ไ ทยที่ เหมาะสมกั บ นัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยสอน
นักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ต่ากว่า 40 คะแนน ได้มีการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยการแสดงท่าทางประกอบเพลง แมงมุมนี้ ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่แล้วแต่เป็นการ
นาเสนอท่าทางที่ตนเองคิดขึ้นให้เพื่อน ๆ ชม กิจกรรมนี้อยู่ในด้านย่อยของด้านสุข คือ พอใจในตนเอง
โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนออกมาแสดงความสามารถ ชื่นชมตนเองและ
ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล พอใจในสิ่งที่ตนทา แม้อาจจะไม่ดีที่สุดก็ตาม หลังจากทากิจกรรม สังเกตได้ว่า
นักเรียนได้นาข้อคิดจากการฟังนิทานประกอบหุ่นมือ เรื่อง พอใจในสิ่งที่มีมาเป็นแนวทางในการทา
กิจกรรมในครั้งนี้ได้ดี มาก โดยผู้วิจัยได้สังเกตจากกิริยาที่เกิดขึ้นในขณะที่ตนเองแสดงและในขณะที่
เพื่อนแสดง และมีนักเรียนคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นขึ้นมาว่า “ผมว่ากลุ่มนี้แสดงดีกว่ากลุ่มผมครับ
แต่ ผ มชอบการแสดงกลุ่ ม ผมมากกว่ าเพราะผมได้คิ ดท่ าเอง” ซึ่ งสอดคล้ องกับ ฐานิต อิ ศรเสนา
ณ อยุธ ยา (2525, น. 101) ที่กล่าวว่าเด็กวัย 6-12 ปีเป็นระยะที่เด็กเข้าใจเหตุผล เริ่มเรียนรู้และ
เลีย นแบบผู้ใหญ่ในเรื่ องของความคิดและนิสัย ดังนั้นผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กต่อไป
ซึ่งก่อนการทดลองในกิจกรรมนี้ในด้านการพอใจในตนเองของนักเรียนโดยเฉลี่ ยแล้วอยู่ในเกณฑ์มาก
และเมื่อทากิจกรรมแล้ว หลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยก็อยู่ในเกณฑ์มาก ซึ่งจะเห็นว่านักเรียนไม่ได้มี
ปัญหาทางด้านนี้และกิจกรรมก็ยังส่งเสริมให้นักเรียนในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี
การแสดงท่ า ทางประกอบเพลง ช้ า ง (รู้ จั ก ปรั บ ใจ) ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและใช้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ SMILE และทฤษฎี ทางด้า นนาฏศิล ป์ ไ ทยที่ เหมาะสมกั บ นัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยสอน
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นักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ต่ากว่า 40 คะแนน ได้มีการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยการแสดงท่าทางประกอบเพลง ช้าง นี้อยู่ในด้านย่อยของด้านสุข คือ รู้จักปรับใจ
โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนรู้จักปรับใจ คือการทาความเข้าใจกับความ
ผิดหวังที่เกิดขึ้นได้ รู้จักคิดและรู้จักทาใจ หากต้องผิดหวังจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป สามารถหาสิ่งใดทดแทน
หรือชะลอเวลาที่คาดหวังสิ่งนั้นได้ โดยผู้วิจัยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนคาดหวังว่าจะได้อุปกรณ์
ประกอบการแสดงเพลง ช้าง ที่น่ารักและเมื่อมีกลุ่มที่ไม่ได้ไปจะแก้ปัญหาหรือควบคุมอารมณ์ในการ
ปรับใจตนเองได้ไหม หลังจากทากิจกรรม สั งเกตได้ว่านักเรียนทุกคนต้องการได้อุปกรณ์ทั้งหมดจริง
แต่เมื่อคุยด้วยเหตุผลในการได้มาและการไม่ได้มานั้น นักเรียนทุกคนเข้าใจและยอมรับได้ แต่ดีไปกว่า
นั้นคือ กลุ่มนักเรียนที่ได้อุปกรณ์ไปทั้งหมดนั้น ได้ขออนุญาตแบ่งอุปกรณ์ให้กลุ่มอื่นๆ ด้วย กิจกรรมนี้
ได้ เ ห็ น ว่า เด็ ก ในวั ย นี้ ใช้ เ หตุ ผ ลคุ ย ได้ และเห็ น ความรั ก และความเสี ย สละที่ มี ต่ อกั น อย่ างชั ด เจน
ซึ่งสอดคล้องกับ ฐานิต อิศรเสนา ณ อยุธยา (2525, น. 101) ที่กล่าวว่าเด็กวัย 6-12 ปีเป็นระยะที่เด็ก
สามารถเข้าใจเหตุผลได้ ซึ่งก่อนการทดลองในกิจกรรมนี้ในด้านการรู้จักปรับใจของนักเรียนโดยเฉลี่ย
แล้วอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่เมื่อทากิจกรรมแล้ว หลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก
จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้สามารถทาให้นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนี้มากขึ้น
การละเล่นเด็กไทย เรื่ อง มอญซ่อนผ้า (รื่นเริงเบิกบาน) ผู้วิจัยได้ ศึกษาและใช้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ SMILE และทฤษฎี ทางด้า นนาฏศิล ป์ ไ ทยที่ เหมาะสมกั บ นัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยสอน
นักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ต่ากว่า 40 คะแนน ได้มีการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยการละเล่ นของเด็กไทยเรื่อง มอญซ่อนผ้า นี้ อยู่ในด้านย่อยของด้านสุข คือ
รื่นเริงเบิกบาน โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนเกิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
มีความสุขสนุกสนานรื่นเริ งกับกิจกรรมที่ได้ทา เมื่อเรามีความสุข คนรอบข้างเราก็จะมีความสุขด้วย
และเมื่อสุ ขภาพจิ ตดีสุ ขภาพกายก็จ ะดีตามมา หลั งจากทากิจ กรรม สั งเกตได้ว่านั ก เรี ยนมีความ
สนุกสนานร่าเริงมาก และให้ความสนใจกับกิจกรรมเป็นอย่างดี ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส สังเกตได้ว่า
กิริยาที่แสดงออกมากจากกิจกรรมนี้นักเรียนอารมณ์ดีและมีความสุขกับกิจกรรมมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
กร ศิริโชควัฒนา (2555, น. 80) ที่กล่าวว่าการยิ้มและหัวเราะช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและ
สามารถทาให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้จิตใจปอดโปร่งมีทัศนคติที่ดีขึ้น
มีมุมมองในชีวิตเป็นแง่ที่ดี ซึ่งก่อนการทดลองในกิจกรรมนี้ในด้านความรื่นเริงเบิกบานของนักเรียน
โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์น้อย แต่เมื่อทากิจกรรมแล้ว หลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก
จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้สามารถทาให้นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนี้มากขึ้น
2. ผลก่อนและหลังการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE เพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองพบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ด้านและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE มีผล
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คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ที่เพิ่มสู งขึ้น โดยมีคะแนนเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การควบคุม
อารมณ์ การยอมรับถูกผิด และ การใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น คะแนนคือ 52.17 50.58 และ
41.08 ตามลาดับ ความฉลาดทางอารมณ์ในด้านที่ 2 คือด้านเก่ง พบว่า ผลคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์เพิ่มขึ้นในด้านมุ่งมั่นพยายามและกล้าแสดงออกซึ่งก่อนการทดลองอยู่ในเกณฑ์น้อยและเมื่อ
ทดลองอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่ด้านการปรับตัวต่อปัญหาเมื่อทาการทดลองแล้วยังอยู่ในเกณฑ์เ ดิม
คือ ปานกลาง และในด้านสุดท้ายความฉลาดทางอารมณ์ในด้านสุข ผลคะแนนหลังการทากิจกรรม
นาฏศิล ป์ ด้ว ยรู ป แบบการจั ดการเรียนรู้ SMILE พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างมีผ ลคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์เพิ่มสูงขึ้นในทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพอใจในตนเอง ความรื่นเริงเบิกบาน
และการรู้จักปรับใจ คะแนนคือ 53.33 52.33 และ 50.25 ตามลาดับ ซึ่งทุกด้านอยู่ในเกณฑ์มาก
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่ มตัว อย่างหลั งการทากิจกรรม
นาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE เพื่อช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น โดยมีคะแนนในภาพรวมเท่ากับ 47.70 ซึ่งอยู่ในระดับปาน
กลาง จากผลการวิจัยสรุปว่าหลังจากการจัดการเรียนรู้ SMILE ของเด็กกลุ่มทดลองมีคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม และค่าคะแนนกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ SMILE เพื่อช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ค่า
คะแนนเฉลี่ ยหลังการทดลองใช้กิจกรรมนาฏศิล ป์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SMILE ของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจัยสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
SMILE สามารถใช้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้
รายการอ้างอิง
กร ศิริโชควัฒนา. (2555). Super E.Q. ความสุข & ความสาเร็จ สร้างได้ด้วยหัวใจ. พิมพ์ครั้งที่ 1,
(ฉบับปรับปรุง) ed. กรุงเทพฯ: เพชรประกาย.
จอม ชุมช่วย. (2542). ความฉลาดทางอารมณ์. โฟรเบล. ปีที่ 5, ฉบับที่ 5 (ม.ค.-เม.ย. 2542), หน้า
20-26.
ฐานิต อิศรเสนา ณ อยุธยา. (2525). การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก = Growth &
Development of Children. กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์สาหรับ
ชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข.
อรัญญา กุฎจอมศรี และคนอื่น ๆ. (2557). การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Smile. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) –
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

77

การสร้างสรรค์การแสดงชุด แสงทองส่องวัฒนธรรม
THE GOLDEN RAY OF CULTURE CREATIVE PERFORMANCE
สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์ และคณะ*
SOMBOON PANASAOWAPAK AND OTHERS

บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์ การแสดงชุด แสงทองส่องวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา
วั ฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่ อ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการแสดงในราชส านั กสมั ยกรุ งศรี อยุ ธ ยา แนวคิ ด
องค์ประกอบ กระบวนท่าราและท่วงทานองเพลงที่ใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงชุดแสงทองส่อง
วัฒนธรรม การดาเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจั ยเชิงประวัติศาสตร์และการวิจัยเชิงพรรณนา โดยศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาพบว่าวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงในราชสานักสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความร่มเย็นผาสุก
ก่อให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศิล ปวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรือง จึงเป็นที่มาของการ
สร้างสรรค์การแสดงชุด แสงทองส่องวัฒนธรรม ซึ่งมีแนวคิดจากแสงสว่างของดวงประทีปที่เป็นปัจจัย
สาคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต นามาสู่ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา โดยศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบกับแสงประทีป 3 ประเภท ได้แก่ แว่นเทียน โคมแก้ว และโคมอัจกรับ อุปกรณ์แต่ละอย่างมี
ความสาคัญแสดงความเป็นอัตลักษณ์อย่างชัดเจน รูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1
นารีรังสรรค์ การแสดงสื่อถึงอิริยาบถของนางในราชสานัก ช่วงที่ 2 สุวรรณประทีปเรืองรอง การแสดง
สื่อถึงอัตลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ แว่นเทียน โคมแก้ว โคมอัจกรับ
และช่วงที่ 3 แสงทองส่องวัฒนธรรมเป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนท่ารากับการใช้อุปกรณ์ทั้ง
สามประเภท มี โ ครงสร้ า งท่า ร าประกอบด้ ว ยท่ าร าที่ ส ร้ างสรรค์ ขึ้ นใหม่ โดยใช้ ท่ า ทางตามแบบ
นาฏศิลป์ไทยและท่าราแนวอนุรักษ์ รวมถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายและการประดิษฐ์อุปกรณ์
ประกอบการแสดงให้วิจิตรงดงามยิ่งขึ้น ด้านการประพันธ์เพลงประกอบมีแนวคิดการประพันธ์เพลง
ควบคู่ไปกับแนวคิดการออกแบบการแสดง โดยนารูปแบบการเดินเวียนเทียนจากความเชื่อของศาสนา
พุทธ การสู่ขวัญจากพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ การนาทาง และปิดท้ายขบวนในการเดินทางของ
ผู้มีบรรดาศักดิ์ โดยนาสังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้องชัย ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีในวงประโคมสาหรับงานพระราชพิธี
ประกอบกับนาเพลงที่ใช้ในราชสานักมาดัดแปลง วงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงมี 2 วง ได้แก่ วงเครื่อง
ประโคม และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
คาสาคัญ: แสงทองส่องวัฒนธรรม การแสดงสร้างสรรค์
*

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
The golden Ray of Culture creative performance is to study background,
culture, belief and tradition relating to the performance in royal court of Ayudhya
era, concepts and basic elements in performance creation, dance posture art
fullness, and music tune in the Golden Ray of Culture creative performance. Be
presenting the performance success through the research. This studying be historical
and descriptive research by analyze data from documents related researches,
interviewing teachers and specialists.
The finding found that culture tradition and belief related to the performance
in royal court of Ayudhya era. Plentiful wealth caused people had the better living,
be peaceful let them getting their creative that be able that be able to develop art
and culture to progress till pass on knowledge in culture and tradition to one
another and be the origin of this performance that got the theme of though from
bright light of lamp which be the important factor in way of life leading to the belief
in religious rite which be principle in way of life of Thai society in the past. This study
researched tools in the lamp and brass lantern .The performance formats separated
into 3 parts are the 1st part be create women showing to manner of lady in royal
court, the 2nd part be brightly golden lamp to show the all 3 tools in performance
identifications and the last 3rd part in the golden ray of culture be integration
between dance postures and all 3 tools by having the dance posture format in the
new creation by getting from Thai dancing art, dance postures which used tools in
each show be conservative dance postures including the costume design and
invention tools in performance with the exquisite beauty. The songs writing for this
performance got the concept go together with the showing design concept bringing
from walking with lighted candles in hand around a temple of Buddhism belief and
the welcome back rite of Brahmanism from guidance till the end of procession in the
journey of the nobility rank person. The song writing concept be bringing couch shell
flute, Brahmanism drum called Bandah, and Gong chai. All be musical instruments in
prelude band for the royal ceremony also modified, songs from royal court of this
performance. The musical bands in playing there are 2 bands: the prelude band and
the big Pi-path (Thai orchestra) band.
Keywords: THE GOLDEN RAY OF CULTURE, CREATIVE PERFORMANCE
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บทนา
งานวิจัยสร้างสรรค์การแสดง ชุด แสงทองส่องวัฒนธรรมเกิดจากความสนใจศึกษารูปแบบลีลา
การร่ายรา ตลอดจนองค์ประกอบการแสดงละครฟ้อนราในสมัยโบราณที่มีลักษณะโดดเด่นในด้าน
ความอ่อนช้อย งดงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย และเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ที่สืบทอดต่อกันมา ด้วยเหตุที่สภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ความงดงามของ
นาฏศิลป์ไทยถูกบดบังด้วยวัฒนธรรมอื่น การสร้างสรรค์การแสดงชุดแสงทองส่องวัฒนธรรม ต้องการ
สื่อให้คนไทยได้เห็นคุณค่าและความงดงามของนาฏศิลป์ไทย ประดุจเปิดดวงไฟส่องทางเดินแห่งความ
เจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยจากโบราณสู่ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง
จากแรงบั น ดาลใจดั งกล่ าวน าไปสู่ การศึ กษาค้ นคว้าหลั กฐานทางประวัติ ศาสตร์ไทยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสมัยโบราณ พบหลักศิลาจารึกในสมัยสุโขทัย ที่จารึกคาว่า “ระบา เต้น เล่นทุกฉัน ...
ด้วยเสียงอันสาธุการบูชา อีกด้วยดุริยาพาท พิณฆ้องกลองเสียง...” (สิทธา พินิจภูวดล, 2522, น. 121)
จึงสั นนิ ษฐานได้ว่าในสมัยสุโ ขทัยมีการแสดงประเภทระบาและการบรรเลงดนตรีไทยเกิดขึ้นแล้ ว
แต่ มิ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง รู ป แบบลั ก ษณะวิ ธี ไ ว้ ต่ อ มาในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาปรากฏหลั ก ฐานชั ด เจนว่ า มี
การละเล่น การฟ้อนรา และการแสดงที่เล่นเป็นเรื่องราวที่ต่อมาเรียกว่าละคร สืบค้นได้จากการบันทึก
เหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศที่เข้ามาค้าขาย เผยแพร่ศาสนาและมาเป็นอาคันตุกะ
ของพระเจ้าแผ่นดินตลอดจนพบจากคาประพันธ์ในวรรณกรรมและบทละครต่าง ๆ ในสมัยอยุธยาที่
กล่าวถึงความสวยงามของการแสดงประเภทต่าง ๆ บ่งบอกถึงความรื่นเริง โดยเฉพาะการแสดงระบา
ของนางในราชสานัก ซึ่งมีความงดงามของผู้แสดง เครื่องแต่งกายและลีลาการราที่อ่อนช้อยประณีตตาม
จารีตของนางในราชสานัก สอดคล้องกับท่วงทานองเพลงดนตรีที่มีความไพเราะ ด้วยเป็นการแสดงให้
พระมหากษัตริย์และแขกบ้านแขกเมืองชม ถือเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่า
อย่างยิ่ง อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัยที่อ่อนโยน และเป็นมิตรไมตรีกับทุกคนของคนไทยแต่โบราณ
นอกจากนี้ยังพบว่าการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทยในสมัยอยุธยา มีความเกี่ยวโยงกับความเชื่อ
พิธีกรรมพระราชพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ เป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เพื่อความเป็น
สิ ริ ม งคลแก่ ต นเองและบ้ า นเมื อ ง จึ ง เป็ น ที่ ม าของการน ามาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการแสดงเพื่ อ สื่ อ
ความหมายถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ โดยมีการนาอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมตามความเชื่อต่าง ๆ
มาดัดแปลงตกแต่งให้มีความสวยงามและใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วย ซึ่งพบว่าอุปกรณ์
ประกอบพิธีกรรมส่วนใหญ่ใช้ดวงไฟหรือดวงประทีปเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ด้ว ยเหตุ ที่ ก ารใช้ ด วงประทีป ซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ ส่ องสว่ า งเป็ น สิ่ ง ส าคั ญไม่ ว่ าจะใช้ ประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ หรือใช้ในการดารงชีวิตประจาวันของคนไทยสมัยโบราณ ความสว่างของดวงไฟแต่ละ
ประเภทล้วนมีที่มา โอกาสในการใช้ตลอดจนรูปแบบแตกต่างกันไป แต่เมื่อนามาใช้ประกอบการแสดง
จะเปล่งประกายสว่างไสว ประกายของแสงไฟสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของนาฏศิล ป์
ดนตรีไทยในสมัยอยุธยาที่ส่องแสงไปทั่วนครอย่างสวยงาม เปรียบเหมือนการสร้างสรรค์การแสดงชุด
แสงทองส่องวัฒนธรรมนี้ เพื่อจุดประกายความรุ่งเรืองของนาฏศิลป์และดนตรีมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการแสดงในราชสานัก
สมัยกรุงศรีอยุธยา กระบวนการ และแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงชุด แสงทองส่องวัฒนธรรม
2. สร้างสรรค์การแสดงชุด แสงทองส่องวัฒนธรรม
วิธีการศึกษา
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Approach) และการวิจัย
เชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวคิด
ในการสร้ างสรรค์ก ารแสดง ลั กษณะ รู ป แบบและองค์ ป ระกอบการแสดง การสั มภาษณ์ค รูและ
ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบท่าราตลอดจนดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะในการ
วิพากษ์ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย
ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร พบว่า วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ในราชส านั กสมัยกรุงศรีอยุธยา ความอุดมสมบูรณ์ของกรุงศรีอยุธยาทาให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี
มีความร่มเย็นผาสุก ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรือง
มีประเพณี พิธีกรรมที่เป็นของคนส่วนรวมและกลุ่มชนชั้นปกครอง ได้แก่ ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันกษัตริย์ และประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น วันสาคัญทางศาสนาหรือพิธีกรรม
เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองศาสนสถานสาคัญ
สังคมไทยมีประเพณีและพิธีกรรมสองระดับ คือ ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ หรือ
เรียกว่า วัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร์ ทั้งสองส่วนต่างถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณีสู่กัน
และกัน วัฒนธรรมหลวงหรือ ประเพณีหลวงมักจะถูกแต่งเติมหรือแยกย่อยลงมาสู่วัฒนธรรมราษฎร์
หรือประเพณีราษฎร์ ดังพบหลักฐานที่เกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสองเดือนในลักษณะที่เป็น ประเพณี
หลวงเหมือนกัน แต่มีความต่างกันในรูปแบบและเนื้อหาด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการแสดงสร้างสรรค์
ชุด “แสงทองส่องวัฒนธรรม”
แนวคิดการออกแบบท่ารา
แนวคิดการออกแบบท่าราเป็นการสร้างสรรค์ท่าราเพื่อสื่อถึงอิริยาบถของนางในราชสานัก
และการใช้อุปกรณ์ตามจารีตที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ได้แก่ แว่นเทียน
และโคมแก้ว รวมถึงสะท้อนวิถีชีวิตของนางในราชสานักที่ถือโคมอัจกรับในการนาขบวน เป็นการ
รังสรรค์ท่าราบนพื้นฐานของหลักนาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายจากลักษณะนางในราชสานัก
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ทานองเพลงประพันธ์ขึ้นใหม่โดยยึดหลัก
โครงสร้างจากเพลงเร็วของระบาศรีอยุธยา เพลงทะแย เพลงกลองโยน และเพลงพญาเดินมาดัดแปลง
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ผสมผสานกับเครื่องสูง
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การออกแบบกระบวนท่าราและวิธีการใช้อุปกรณ์ในการแสดง
สาหรับกระบวนท่ารา ชุด แสงทองส่องวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยกระบวนท่ารา 3 ลักษณะ
คือ
1. ท่าราที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยใช้พื้นฐานท่าทางนาฏศิลป์
2. ท่าราเฉพาะที่ใช้กับอุปกรณ์ประกอบการแสดงแต่ละประเภทซึ่งเลียนแบบมาจากการใช้
อุปกรณ์ประกอบนั้น ๆ ในพิธีกรรมทางศาสนา
3. ท่าราที่เป็นแบบแผน หรือท่ามาตรฐานของนาฏศิลป์ไทย
ท่าราที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ คือท่าราปรับปรุงจากท่าพื้นฐานทางนาฏศิลป์ที่มีอยู่เดิม กล่าวคือ
ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ท่าราจากการนาท่าในเพลงช้า เพลงเร็ว และแม่บทใหญ่ แต่ละท่ามาร้อยเรียง
กันเพื่อให้ตรงตามแนวความคิดของการแสดง
ท่าราที่แสดงการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงแต่ละประเภท มีการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ใน
พิธีทางศาสนาและอุปกรณ์ที่ใช้ในราชพิธี อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ 1. แว่นเทียน ใช้ในพิธีทางศาสนา
มีลั กษณะวิธีการใช้เฉพาะ คือ การวนนาสิ่ งที่เป็นมงคลเข้าหาตัวและปัดควันเทียนออกด้านนอก
เพื่อแสดงถึงการมีน้าใจไมตรี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งที่ดีสู่บุคคลอื่น 2. โคมแก้ว ใช้สาหรับเวียนเทียนใน
พิธีทางศาสนา แต่เดิมมีความเชื่อว่าการวนที่เป็นมงคลจะวนทางขวามือของผู้วน และ 3. โคมอัจกรับ
เป็นโคมแขวนที่ใช้ประกอบการเดินขบวนของเจ้านายฝ่ายในเพื่อนาขบวนและปิดท้ ายขบวนในการ
เดินทางเวลากลางคืนเพื่อส่องสว่างตามทางเดิน สาหรับในการแสดงได้นาวิธีการเดินเป็นรูปขบวน
มาใช้ในการแปรแถวประกอบกับวิธีการถือโคมอัจกรับ อุปกรณ์ทั้ง 3 ประเภทนี้ใช้ในพิธีทางศาสนา
และตามจารีตเดิม
ท่า ร ามาตรฐานที่มี ม าแต่ โ บราณ ซึ่ง ใช้ เ ป็ นพื้ น ฐานส าหรั บ ผู้ ที่ ฝึ ก หั ด นาฏศิ ล ป์ ล ะคร คื อ
เพลงช้า เพลงเร็ว เพลงแม่บทใหญ่ ซึ่งเป็นกระบวนท่าราที่เป็นมาตรฐานที่มีมาแต่ดั้งเดิม ที่ครูอาจารย์
ทางด้านนาฏศิล ป์ ที่มาจากวังสวนกุห ลาบน ามาเป็น หลั กสู ตรวิช าบังคับ ในการเรียนการสอนวิช า
นาฏศิลป์ไทยในวิทยาลัยนาฏศิลป
รูปแบบการนาเสนอระบา
รูปแบบการนาเสนอ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1. นารีรังสรรค์ เป็นการแสดงท่า สักการบูชา
สิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ในศาสนา รวมถึงการแสดงความเคารพต่อสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ รวมถึงราลึ กถึงบุญคุณครูบา
อาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาก่อนเริ่มการแสดง และต่อด้วยการอวดความงาม
ของเหล่านางใน ความวิจิตรบรรจงด้านเครื่องแต่งกายของผู้แสดงที่แต่งกายแสดงท่าทางเพื่ออวด
ความงดงาม 2. สุวรรณประทีปเรืองรอง เป็นการแสดงท่าทางที่นาเสนออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง
แต่ละประเภทซึ่งมีวิธีการใช้อุปกรณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ ได้แก่ แว่นเทียน โคมแก้ว และโคมอัจกรับ และ
3. แสงทองส่องวัฒนธรรม เป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนท่ารากับการใช้อุปกรณ์ทั้ง 3 ประเภท
เพื่อใช้ย้อนระลึกถึงแสงเทียนอันเป็นต้นกาเนิดของแสงสว่างในอดีตที่ผ่านมา
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องค์ประกอบการแสดง
องค์ประกอบการแสดงประกอบด้วย ผู้แสดง การประพันธ์เพลง การออกแบบเครื่องแต่งกาย
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง ดังต่อไปนี้
1. ผู้แสดง
การแสดงใช้ผู้ ห ญิง ทั้งหมด สมมุติ เป็น นางในราชส านัก โดยแบ่งกลุ่ ม ผู้ แสดง 3 กลุ่ ม
ผู้แสดงกลุ่มแรกถืออุปกรณ์ คือ แว่นเทียน ผู้แสดงกลุ่มที่สองถือโคมแก้ว และผู้แสดงกลุ่มที่สามถือ
อัจกรับ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้แสดง โดยคัดเลือกผู้แสดงที่มีระดับความสูงใกล้เคียงกัน รูปร่าง
สูงโปร่ง ใบหน้ารูปไข่
2. การประพันธ์เพลง
แนวคิดกระบวนการประพันธ์เพลงพิจารณาควบคู่ไปกับแนวคิดในการออกแบบการแสดง
โดยการนารูปแบบการเดินเวียนเทียนจากความเชื่อของศาสนาพุทธ การสู่ขวัญจากพิธีกรรมของ
ศาสนาพราหมณ์ การนาทางและปิดท้ายขบวนในการเดินทางของผู้มีบรรดาศั กดิ์ สู่แนวคิดในการ
ประพันธ์และเรียบเรียงเพลง โดยการนาสังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้องชัย ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ปรากฏอยู่ใน
วงประโคม สาหรับงานในพระราชพิธี ประกอบกับนาเพลงที่ใช้ในราชสานักมาดัดแปลงในรูปแบบของ
เพลงระบา รวมถึงเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ บทเพลงสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
พิธีกรรม ประเพณี ซึ่ งเป็ นแบบแผนทางด้ านวัฒ นธรรมที่สื บ ทอดต่อกัน มาถึงปัจจุบัน การแสดง
สร้ า งสรรค์ ชุ ด แสงทองส่ อ งวั ฒ นธรรมเป็ น การแสดงของนางในราชส านั ก ที่ มี ค วามเลื่ อ มใสใน
พุทธศาสนา ดังนั้น เพลงที่เรียบเรียงขึ้นเป็นเพลงที่มีความเกี่ยวเนื่องกับราชสานักและเป็นเพลงที่ใช้
กับตัวละครที่สูงศักดิ์ซึ่งมีสานวนและท่วงทานองที่ ไพเราะอ่อนหวาน งดงามเพื่อที่จะได้เหมาะสมกับ
ผู้แสดงที่มีบ ทบาทเป็ น นางใน จึงใช้วงดนตรีในการบรรเลง 2 วง ได้แก่ วงเครื่องประโคมและ
วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
3. การออกแบบเครื่องแต่งกาย
การออกแบบเครื่ องแต่งกาย เนื่องจากเป็ น ระบาของนางในราชส านัก การออกแบบ
เครื่องแต่งกายจึงเลียนแบบเครื่องแต่งกายนางในราชสานักสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเขียนเป็น
ภาพลายเส้น ขึ้น ก่อน เพื่อพิจ ารณารายละเอียดและนาไปให้ ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้ คาแนะนา
เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดง โดยภาพลายเส้นได้รับการอนุเคราะห์จาก นายอรรถพนธ์ ลิมปนพงศ์เทพ
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถอดแบบภาพลายเส้นมาเป็น
เครื่องแต่งกาย
4. อุปกรณ์ประกอบการแสดง
การสร้างสรรค์การแสดงได้รวมอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับแสงประทีป 3 ประเภท ได้แก่
แว่นเทียน โคมแก้ว และโคมอัจกรับ ซึ่งอุปกรณ์แต่ละอย่างมีความสาคัญที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์
อย่างชัดเจนในเรื่องของความเชื่อ

84

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

อุปกรณ์ประกอบการแสดงแต่ละประเภท เลียนแบบมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีทางศาสนา
และพระราชพิ ธี ออกแบบโดยการวาดเป็ น ภาพลายเส้ น แล้ ว ตกแต่ง ให้ ส วยงามขึ้น เช่ น เดี ยวกั บ
เครื่องแต่งกาย นอกจากการเลียนแบบอุป กรณ์ในพิธีกรรมจริงแล้ว ท่าร าที่แสดงการจับ อุปกรณ์
การถือ อุปกรณ์ตลอดจนการประกอบพิธีเลียนแบบจากลักษณะการประกอบพิธีนั้น ๆ ด้วย ได้แก่
1. แว่นเทียน
ใช้ในพิธีทางศาสนา มีลักษณะวิธีการใช้เฉพาะ คือ การวนนาสิ่งที่เป็นมงคลเข้าหาตัว
และปัดควันเทียนออกด้านนอก เพื่อแสดงถึงการมีน้าใจไมตรี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งที่ดีสู่บุคคลอื่น

ภาพที่ 4 แว่นเทียน
ที่มา: ผู้วิจัย

2. โคมแก้ว
ใช้สาหรับเวียนเทียนในพิธีทางศาสนา ซึง่ แต่เดิมมีความเชือ่ ว่าการวนที่เป็นมงคลจะวน
ทางด้านขวามือของผู้วน

ภาพที่ 5 โคมแก้ว
ที่มา: ผู้วิจัย
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3. โคมอัจกรับ
เป็นโคมแขวนที่ใช้ประกอบการเดินขบวนของ เจ้านายฝ่ายในเพื่อนาขบวนและปิดท้าย
ขบวนในการเดิน ทางเวลากลางคืน เพื่อส่ องสว่างตามทางเดิน ในการแสดงได้นาวิธีการเดินเป็น
รูปขบวนมาใช้วิธีการแปรแถวประกอบกับวิธีการถือโคมอัจกรับ อุปกรณ์ทั้ง 3 ประเภทนี้ ใช้ในพิธีทาง
ศาสนา และจารีตเดิม

ภาพที่ 6 โคมอัจกรับ (โคมแขวน)
ที่มา: ผู้วิจัย

บทสรุป
วั ฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่ อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแสดงในราชส านั ก สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
ความอุดมสมบูรณ์ของกรุงศรีอยุธยาทาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความร่มเย็นผาสุก ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรือง วัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร์
ทั้งสองส่วนต่างถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณีสู่กันและกัน จึงเป็นที่มาของการแสดงสร้างสรรค์
ชุดแสงทองส่องวัฒนธรรม แนวคิดการออกแบบท่ารา เพื่อสื่อถึงอิริยาบถของนางในราชสานัก และ
การใช้อุปกรณ์ตามจารีตที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ได้แก่ แว่นเทียน
โคมแก้ว และโคมอัจกลับ รวมถึงสะท้อนวิถีชีวิตของนางในราชสานักที่ถือโคมอัจกรับในการนาขบวน
เป็นการรังสรรค์ท่าราบนพื้นฐานของท่าราตามหลักของนาฏศิลป์ไทย โดยสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย
จากลักษณะนางในราชสานักสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ทานอง
เพลงประพันธ์ขึ้นใหม่โดยยึดหลักโครงสร้างจากเพลงเร็วของระบาศรีอยุธยา เพลงทะแย เพลงกลองโยน
และเพลงพญาเดินมาดัดแปลง เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ผสมผสาน
กับเครื่องสูง
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ข้อเสนอแนะ
คณะผู้ศึกษาเล็งเห็นความสาคัญของวัฒนธรรม จารีตประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย เห็ น ควรน ามาสร้ า งสรรค์ ก ารแสดงเพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ชนรุ่นหลังต่อไป
รายการอ้างอิง
สิทธา พินิจภูวดล. วรรณกรรมสุโขทัย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
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การแนัานร้าานรรร์สสชุัสสเสง่นสง้ผสง่ผสฉาช
THE CREATIVE PERFORMANCE OF “LEN LOH LOR CHAB”ส
ชยฑิิิสสเสข็มีผา*สแงะรฑะ*
BUNDIT KHEMTHONG AND OTHERS

ชีรยัร่ผ
งานวิจัยการแสดงสร้างสรรค์ ชุด “เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
และแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดง และสร้างสรรค์การแสดงชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Approach) และการวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ครูและผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบท่าราตลอดจน
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะในการวิพากษ์ผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย จากการศึกษาพบว่า วิธีการสร้างสรรค์
การแสดงจะมีกระบวนการหรือแนวทางในการสร้างสรรค์โดยเริ่มจากการกาหนดแนวความคิดหลัก
คือ การสร้างสรรค์ การแสดงที่ใช้เครื่องดนตรีเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง การกาหนดขอบเขต
เฉพาะเครื่องประกอบจังหวะในวงดนตรีไทย การประมวลผลข้อมูลจากการแสดงที่ใช้เครื่องประกอบ
จั ง หวะในดนตรี ไ ทยประกอบการแสดงที่ ป รากฏน าไปสู่ ก ารคั ด เลื อ กฉาบเล็ ก เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ประกอบการแสดงสร้ างสรรค์ การเก็ บ รวบรวมข้อมูล ของฉาบเล็ ก ได้แก่ รูปร่าง วิธีการบรรเลง
บทบาทของฉาบเล็กในวงดนตรีไทย บทบาทของฉาบเล็กในการแสดงกลองยาว การกาหนดรูปแบบ
การแสดงให้มีลักษณะที่ส อดคล้ องกับชื่อชุดการแสดง และลักษณะวิธีการบรรเลงฉาบเล็ ก ได้แก่
การเล่นฉาบ การหลอกล้อ การล่อฉาบ การกาหนดองค์ประกอบอื่น ๆ ในการแสดง เช่น รูปแบบ
การแสดง ผู้แสดง การแปรแถว และเครื่องแต่งกาย เป็นต้น การออกแบบทานองดนตรีที่มีลักษณะ
ที่สนุกสนาน ในส่วนของกระบวนท่าราออกแบบให้มีลักษณะที่สนุกสนานสอดคล้องกับทานองดนตรี
โดยใช้กระบวนท่าที่มีที่มาจากท่าทางการตีฉาบเล็ก ท่าที่เป็นอัตลักษณ์ของฉาบเล็กในวงกลองยาว
ท่าที่มาจากพื้นฐานท่าโขนลิง และท่าเต้นร่วมสมัย นามาร้อยเรียงให้สอดผสานกลมกลืนจนเป็นผลงาน
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ
คาสาคัญ: การแสดงสร้างสรรค์ ฉาบเล็ก

*

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
The objective of the research about the new dance creation “Len Loh Lor
Chab” is to study the process and the guideline that would allow the creation of a
new piece and the creation of the dance “Len Loh Lor Chab”. The methodology for
this descriptive research is a“Historical approach”. The study is based on analysis of
the information and data from research papers related to the subject; interviews with
dance teachers and dance masters about the dance creation as well as how to apply
the necessary improvements to make the new dance creation perfect while keeping
in mind the criticism about the creation from the dance professionals, dance masters
and Thai music teachers. According to the result of the research, it has been found
that the creative method for a new dance performance has a process or an approach
to creativity starting with: defining the main idea of the performance, which is to use
a music instrument as a dance accessory. The analysis of various dance
performances, which use Thai rhythmical music instruments lead to the selection of
the small cymbals (called chablek) as a dance accessory to create the new dance.
The data collection about the small cymbals includes: its shape, how to play it,its
role in a Thai music ensemble and its role in the Long Drum Dance performance.
Defining the form and the style of the performance has to be consistent with its
name and the manner in which we can use the small cymbals, such as:the way to
play it, the way to play tricks and the way to lure with the small cymbals.Then,
defining the other elements of the performance, such as:the form of the show, the
performers, the alignment on stage and the costumes. At the beginning, it started
with defining a fun and dynamic melody. Then, concerning the choreography, it had
to be fun and dynamic as the chosen melody. The dance movements devive from
the way to play the small cymbals, the player’s role in a long drums ensemble,
dance movements from the khon fundamental monkey dance movements and
contemporary dance movements. All those inspirations were brought and blended
together to become the new dance creation “Len Loh Lor Chab”.
Keywords: performance creation, small cymbal
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ชีนา
นาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงที่มีต้นกาเนิดมาจากคัมภีร์นาฏยศาสตร์ที่มีข้อกาหนดว่า ต้องมี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ การฟ้อนรา การดนตรี และการขับร้ อง รวมเข้าด้วยกันซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้
เป็นอุปนิสัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดาบรรพ์ นาฏศิลป์ไทยมีประวัติที่มาที่เกิดจากแนวคิดต่าง ๆ
เช่น เกิดจากความรู้สึกทางอารมณ์ ไม่ว่าจะอารมณ์แห่งความสุข ความทุกข์ ความพึงพอใจหรือ
ท้อแท้ อารมณ์ต่าง ๆ สะท้อนออกมาเป็นท่าทางเลี ยนแบบธรรมชาติและประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นท่าทาง
ลี ล าการเคลื่ อ นไหว หรื อ เกิ ด จากลั ท ธิ ค วามเชื่ อ ในการนั บ ถื อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ การบู ช าเทพเจ้ า
โดยแสดงออกด้ว ยท่าทาง การเต้น การรา ส่ ว นใหญ่การขับ ร้ องและการฟ้อนร าเหล่ านั้ น เกิดจาก
ความพึงพอใจ ไม่มีกฎระเบียบและวิธีปฏิ บัติ นอกจากนี้นาฏศิลป์ไทยยังได้รับอิทธิพลแนวคิดจาก
ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกหรือตะวันออกเข้ามาผสมผสานด้วย เช่น วัฒนธรรมอินเดียที่เกี่ยว
ตานานการฟ้อนราของพระอิศวร ซึ่งมีทั้งหมด 108 ท่า โดยผ่านเข้าสู่ประเทศไทยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับชนชาติชวาและเขมร ซึ่งก่อนที่จะนามาปรับปรุงให้เป็นไปตามรูปแบบเอกลักษณ์ของไทย
จะต้ อ งใช้ ก ระบวนการคิ ด ตามรู ป แบบการแสดงนาฏศิ ล ป์ ไ ทยเข้ า มา ถื อ เป็ น อิ ท ธิ พ ลส าคั ญ ต่ อ
การสร้างสรรค์กระบวนท่าราของไทยมาตั้งแต่อดีตจนเกิดขึ้นเป็นเอกลักษณ์ที่มีรูปแบบ แบบแผน
การเรียน การฝึกหัดการแสดง รวมถึงจารีตขนบธรรมเนียมมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันการศึกษามีการพัฒนาไปอย่างมาก ซึ่งไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้กล่าวถึงแนวคิดในการ
จัดการศึกษาในยุคปัจจุบันว่า “แนวคิดในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งกาลังเป็น
กระแสหลักของโลก คือการพัฒนาด้านทักษะการคิดมี เป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้นาในการคิด
สร้างสรรค์งานรูปแบบใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรมที่ล้ามัยเพื่อนาไปสู่ความเจริญเติบโตและความเข้มแข็ง
ของประเทศชาติ เ ดิ ม แผนการพั ฒ นาประเทศของไทยไม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคนให้ เ ป็ น ผู้ คิ ด
ผู้ส ร้างสรรค์ แต่ให้ เรี ยนรู้แนวคิด หลั กการและทาตามแบบอย่างชาติตะวันตกอย่างยาวนานเมื่อ
กระแสการพัฒนาประเทศเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนเกิดขึ้น
ส่ ง ผลให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบายและแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคนไทยเริ่ ม ด้ ว ยการปฏิ รู ป
กระบวนการจั ดการศึก ษาให้ ความส าคัญกั บ กระบวนการเรี ย นรู้เ พื่อพั ฒ นาทั กษะการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณและการประเมิน ทักษะการคิด วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ ทักษะการคิดสร้ างสรรค์และ
มีจินตนาการ ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรรม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะ
ทางคุณธรรม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557, น. 27) กาหนดความสามารถในการสร้างงานตามสาขาวิชา
กาหนดมาตรฐานคุณภาพของศาสตร์ทุกแขนงภายใต้บริบทและปัจจัยเกื้อหนุนที่มีอยู่ โดยยังคงรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยไว้ นาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่สาคัญ
ด้วยเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติที่มีศิลปวัฒนธรรมอันงดงามเป็นของตนเอง ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่คณะนาฏศิลป์จาก
กรมศิ ล ปากร ซึ่ ง จะเดิ น ทางไปเผยแพร่ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยทรงกล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของ
ศิลปวัฒนธรรมว่า “ถ้าสังเกตดูในประเทศต่าง ๆ เขาก็ใช้ศิลปะเป็นการเมือง เพื่อที่จะให้คนรู้จัก
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บ้านเมืองเขาและแข่งขันกัน แสดงว่าบ้านเมืองเขามีของดีกว่าบ้านเมืองเรา เช่น ในด้านการดนตรีก็
ประกวดประขันกันว่าประเทศไหนมีศิลปินที่เก่งที่สุด ให้เป็นการคล้ายการข่มขวัญกัน แม้ในทางกีฬา
เขาก็ข่มขวัญกันด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะนามาใช้ในทางแสดงความใหญ่โต แต่เมื่อเป็นไปเช่นนี้ คือ
เป็นไปในทางที่ไม่ควรเป็น เราจะต้องนึกว่าหน้าที่ของศิลปินต้องมีอย่างหนัก โดยเฉพาะศิลปะไทย
อย่างที่จะไปแสดงนี้เป็นศิลปะที่สาคัญมาก เพราะเป็นการแสดงจิตใจ เป็นการแสดงความเป็นไปของ
ประเทศ ของประชาชนคนไทย หมายความว่าถ้าต่างประเทศเขาเห็นว่าเรามีศิลปะที่งดงามที่ลึกซึ้งเขา
ก็เกรงใจเรานับถือเรา” นอกจากนี้ยังทรงให้ทรรศนะเกี่ยวกับวัฒ นธรรมว่า “คาว่า วัฒนธรรม นี่จะ
แปลว่าอะไรก็แล้วแต่จะตีความ ความจริงแปลว่าความเจริญ ความก้าวหน้า แต่วัฒนธรรมในที่นี้ก็คง
จะบ่งถึงว่ามีความเจริญมาช้ านาน ไม่ใช่ว่ามีความเจริญก้าวหน้า แต่มีความเจริญมาเป็นเวลาช้านาน
ต่อเนื่องมา และจนกระทั่งยังอยู่ในสายเลือด แต่ว่าถ้าเราไปแสดงตนว่ามีวัฒนธรรม ว่ามีฝีมือเท่า
นั้นเองก็ไม่พอ ต้องแสดงวัฒนธรรมของเราอยู่ในสายเลือด วัฒนธรรมไทยมีความอ่อนโยนก็ต้องเป็น
คนอ่อนโยน” (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2531,
น. 619)
กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมไทยแต่โบราณ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิตความเชื่อ ลักษณะ
อุปนิสัยของคนไทยที่อ่อนน้อม เป็นมิตรรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณจะเห็นได้จาก
การปฏิบัติตนหรือการแสดงออก ส่วนศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย สื่อให้เห็นถึง ความ
ประณีต งดงาม ความไพเราะ ความตื่นเต้น รื่นเริง สนุกสนาน ฯลฯ ตามประเภท รูปแบบการแสดง
และแนวคิดของผู้สร้างสรรค์แต่ละยุคสมัยซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากลีลาท่ารา เพลงร้องเครื่องดนตรี
การแต่งกาย และเครื่องประดับล้วนบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมอันรุ่งเรือง และความมั่นคงของชาติที่
สืบทอดกันมา ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ ภาครัฐจึงจาเป็น ต้องมี
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ สืบสานทานุบารุง พัฒนา และที่สาคัญคือ ต้องให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจภายใต้กรอบสุนทรียะ
ของนาฏศิ ล ป์ แ ละดนตรี ไ ทย น าออกเผยแพร่ ต่ อสาธารณชนเป็ น ประจา เพื่ อ กระตุ้น ให้ เ กิ ดการ
เคลื่อนไหวและปรับตัวไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพราะเพียงการอนุรักษ์ สืบทอด แต่ขาดการพัฒนา
สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานการแสดงชุดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ สวยงาม อย่างสม่าเสมอแล้ว นาฏศิลป์
และดนตรีไทยจะกลายเป็นของสะสมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีชีวิต
คณะศิลปศึกษาเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ และดุริยาคศิลป์ ทั้งไทยและสากล
ภายใต้สังกัดสถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ดาเนินการตามพันธกิจตามแนวทางของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีพันธกิจในการผลิตครูด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ การบริการ
ทางวิชาการด้านศิล ปวัฒนธรรมแก่สังคม การทานุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรมโดยการอนุรักษ์ สื บทอด
พัฒนาและสร้างสรรค์ และการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ซึ่ง มีการขับ เคลื่ อนอย่ างเป็ นรู ป ธรรมโดยจัดโครงการในลั กษณะการบูร ณาการ เข้าร่ ว มโครงการ
มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งหน่วยงานในสังกัด
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สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ต้ อ งจั ด การแสดงทั้ ง แนวอนุ รั ก ษ์ แ ละผลงานสร้ า งสรรค์ ม าเผยแพร่
สู่สาธารณชนเป็นประจาทุกปี สาหรับในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งกิจกรรมการแสดงในปีนี้แต่ละหน่วยงาน
ได้ รั บ มอบหมายให้ น าเสนอทั้ ง ในเชิ ง วิ ช าการ และการแสดงผลงานที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น ใหม่ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัย คือนอกจากจะแสดงผลงานสร้างสรรค์แล้ว ต้องนาเสนอรายงาน กระบวนการวิจัย
และขั้นตอนการสร้างงานในเชิงวิชาการได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและชัดเจนโดยใช้การค้นคว้าและ
ระเบี ยบวิธีดาเนิ นการวิ จั ยอย่างเป็น ระบบ ดัง นั้นคณะศิล ปศึกษาจึงได้จั ดทางานวิจัยสร้างสรรค์
การแสดงขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจในการคิดการแสดงครั้งนี้มาจากการแสดงที่ใช้เครื่องดนตรีเป็น
อุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างระบาฉิ่ง ระบากรับ ที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยม และการล่อฉาบ
ในการแสดงรากลองยาวที่มีความสนุกสนาน
จากแรงบันดาลใจข้างต้นนาไปสู่ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก เพื่อกาหนดกรอบแนวคิด
รู ป แบบการแสดง การประพั น ธ์ เ พลง ออกแบบท่ า ร า และออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กายของผู้ แ สดง
ใช้ชื่อผลงานการแสดงสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ ซึ่งดาเนินการศึกษาตามระเบียบวิธี
และกระบวนการวิจัย โดยประชุมเพื่อวางแผนการทางาน ศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ออกแบบ ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และจั ด ประชุ ม วิ พ ากษ์ ผ ลงาน เพื่ อ ให้ ง านวิ จั ย การแสดง
สร้างสรรค์ ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ มีความสมบู รณ์และสามารถสื บค้น กระบวนการออกแบบได้ ทุก
ขั้นตอน อัน จะเป็น ประโยชน์ ในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการค้นคว้าทั้งในเชิงเอกสารและ
ผลงานการแสดงต่อไป
วยิาุประนาร์
1. ศึกษากระบวนการและแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ
2. สร้างสรรค์การแสดงชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ
วิธการิึกษา
งานวิจัยการแสดงสร้างสรรค์ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ มีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
1.1 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักการและแนวคิด
ในการออกแบบท่ารา/การสร้างสรรค์ชุดการแสดง กระบวนการคิดและกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
นาฏศิลป์ไทย วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย และองค์ประกอบการแสดงด้าน
นาฏศิลป์ไทย และการใช้แม่ท่า นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ ในการออกแบบท่ารา
1.2 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ออกแบบกระบวนท่ารา
3. การตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความสอดคล้องกับแนวคิด ในการออกแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย
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4. การปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5. การวิพากษ์ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2558
ขยงนิผนการัาเสนินาานวิัยรแงะการนร้าานรรร์การแนัาสชุัสเสง่นสง้ผสง่ผสฉาช
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตารา
และงานวิจัยฯลฯ
- สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับแนวคิด ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะสร้างสรรค์
กาหนดแผนการทางาน
- กาหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยและการสร้างสรรค์การแสดง ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ
- แบ่งกลุ่มการปฏิบัติงาน
ประชุมคณะทางาน/ผู้บริหารเสนอโครงร่างการออกแบบท่ารา เพลง ดนตรี
ประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และองค์ประกอบการแสดง

-

จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ให้คาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
ออกแบบท่ารา เพลง ดนตรี เครื่องแต่งกาย
เครื- ่องประดับ และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
วิพากษ์งานวิจัยและผลงานการแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ
-

นาเสนอการแสดงต่อฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและงานวิจัย
ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-

-

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสเสนอผลงานวิ
นนผลงาานวิจััยยรระดั
ระัยบชชาติ
ชาิิสสถาบั
นาาชยนนบัชยณ
ฑฑิิิติพััยฒนนศิ
นิิลงป์ปสรรย
การประชุ
ครั้งงาทีี่ ่ส11
เรืเสรื่อผงาส“การวิ
“การวิจััยยรและพั
Thailand 4.0”
แงะัยฒนนาการศึ
นาการิึกษาไทยด้
ษาไีรั้าานศิ
นิิลงปวั
ปวยฒนนธรรม
นธรรมสThailand
4.0”
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การวิเสรราะห์ข้ผมูง
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติความเป็นมา รูปร่างลักษณะ และ
วิธีการบรรเลงของฉาบเล็ ก ประวัติความเป็น มาและแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงระบาฉิ่ง
ระบากรับ และการล่อฉาบในวงกลองยาว โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Logic) การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลเอกสารการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) จาก
การสังเกตวิธีการบรรเลงฉาบเล็ก วิธีการล่อฉาบในการแสดงกลองยาว ในส่วนของการสัมภาษณ์เป็น
การสัมภาษณ์แบบรายบุคคลแบบไม่มีโครงสร้าง และดาเนินการตรวจสอบข้อมูล สามเส้า (Data
Triangulation) เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง โดยจาแนกออกข้อมูล ที่ได้ออกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อใช้สรุปผลและเรียบเรียงเป็นความเรียงแบบพรรณนา
ลงการิึกษา
1. จากการศึกษากระบวนการและแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ
พบว่า มีกระบวนการและแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดง ดังนี้
1.1 การกาหนดแนวความคิดหลัก เป็นการกาหนดประเด็นสาคัญในการสร้างสรรค์
การแสดง ซึ่งการสร้างสรรค์การแสดงครั้งนี้ มีแนวความคิดการสร้างสรรค์การแสดงที่ใช้เครื่องดนตรี
เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง
1.2 การกาหนดขอบเขต เป็นการนาแนวความคิดหลักมาจากัดขอบเขตในการศึกษา
เพื่อเป็ นแนวทางในการค้น คว้าหาข้อมูล เพื่อนามาประมวลผล ซึ่งการสร้างสรรค์การแสดงครั้งนี้
กาหนดขอบเขตเฉพาะเครื่องประกอบจังหวะในวงดนตรีไทย
1.3 การประมวลผลข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาการแสดงที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งประกอบจั ง หวะใน
วงดนตรีไทยมาเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้แก่ ระบาฉิ่ง ระบากรับ และการล่อฉาบในการแสดง
รากลองยาว นาไปสู่การคัดเลือก “ฉาบเล็ก” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงสร้างสรรค์
1.4 การเก็บ รวบรวมข้อมูล เป็น การรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ และเป็น ประโยชน์
ต่อ การสร้ า งสรรค์ ก ารแสดง ได้ แก่ รูป ร่ าง วิธี ก ารบรรเลง บทบาทของฉาบเล็ ก ในวงดนตรีไ ทย
บทบาทของฉาบเล็กในการแสดงรากลองยาวนามาสู่การตั้งชื่อชุดการแสดงว่า “เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ”
1.5 การกาหนดรูปแบบการแสดง เป็นการกาหนดแนวทางในการแสดงว่าจะให้การแสดง
ออกมาในรูปแบบใด และมีลักษณะการแสดงเป็นอย่างไร สรุปได้ว่าการสร้างสรรค์การแสดงครั้งนี้ ให้มี
ลักษณะที่ส อดคล้ องกับชื่อชุดการแสดง และลั กษณะวิธีการบรรเลงฉาบเล็ ก ได้แก่ การเล่ นฉาบ
การหลอกล้อ การล่อฉาบ แสดงออกมาในรูปแบบของระบา
1.6 การกาหนดองค์ประกอบในการแสดง เป็นการกาหนดองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดงและช่วยส่งให้การแสดงมีความสมบูรณ์ สวยงาม และเกิดสุนทรียะในการชมการแสดง
ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
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1.6.1 วงดนตรีและทานองเพลง
(1) วงดนตรี
วงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ ได้แก่
วงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงปี่พาทย์ไม้แข็งถือเป็นวงดนตรีสาคัญวงหนึ่งของดนตรีไทย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน
การบรรเลงประกอบการแสดง ประกอบพิธีกรรม สาหรับการบรรเลงประกอบการแสดง ชุด เล่น ล้อ
ล่อ ฉาบ นี้ ได้ปรับเครื่องดนตรีโดยเฉพาะเครื่องประกอบจังหวะให้เป็นไปตามรูปแบบของวงดนตรีที่
บรรเลงประกอบการแสดงเถิดเทิงกลองยาวของกรมศิลปากร โดยเครื่องดนตรีสาหรับการแสดงชุดนี้
ประกอบด้วย 1. ปี่ใน 2. ระนาดเอก 3. ระนาดทุ้ม 4. ฆ้องวงใหญ่ 5. ฆ้องวงเล็ก 6. ฉิ่ง 7. ฉาบ
8. กรับ 9. กลองยาว โดยรูปแบบการจัดวงดนตรียึดตามระเบียบการจัดวงปี่พาทย์เครื่องคู่เป็นหลัก
(2) ทานองเพลง
เพลงระบ าเล่ น ล้ อ ล่ อ ฉาบ ประพั น ธ์ ท านองโดยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร. ดุษฎี มีป้อม และบรรจุหน้าทับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา ผู้ประพันธ์ได้นา
แนวคิดในเรื่องบทบาทหน้าที่ของฉาบเล็กที่บรรเลงในวงดนตรีไทย ซึ่งฉาบเล็กมีหน้าที่ตีหยอกล้อไป
กับเครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ ตามทานองเพลงลักษณะการตีของฉาบเล็กเป็นการตีขัดจังหวะทั้งห่าง
และถี่ในลักษณะการลักจังหวะ คือ เข้าก่อนจังหวะและหมดก่อนจังหวะตก เป็นต้น ฉาบเล็กตีได้ทั้ง
เสียงสั้นและเสียงกังวาน ดังนั้นลักษณะของการตีฉาบเล็กจึงมีทั้งการตีทั้งแบบห่าง ถี่ เสียงสั้น เสียง
ยาว ขัดจังหวะสอดแทรกไปกับทานองเพลงและหยอกล้อไปกับเครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความสนุกสนาน เมื่อประพันธ์เป็นทานองเพลงจึงได้นาบทบาทหน้าที่เหล่านี้ มาสร้าง
เป็น ลีลาของทานองเพลง ท่วงทานองบางช่วงดาเนินไปตามจังหวะ บางช่วงหมดก่อนจังหวะโดย
ทิ้งจั งหวะท้ายให้ ว่างเพื่อให้เครื่ องประกอบจังหวะได้เล่ นสอดแทรกเข้ามา บางช่วงมีการยักเยื้อง
ทานองโดยการเหลื่อมเข้าก่อนจังหวะ มีลักษณะเหมือนกับการดักหน้าดักหลัง และมีทานองที่เป็น
ลูกล้อลูกขัดสอดแทรกบางช่วง ลักษณะของทานองมีความกระฉับกระเฉง บางครั้งจะมีทานองห่าง
และถี่ ในลักษณะล้อเลียนสานวนกลอนกันระหว่างวรรคถามและวรรคตอบ เน้นอารมณ์เพลงที่มี
ความไพเราะและสนุกสนาน ระดับเสียงที่ใช้เป็นระดับเสียงทางนอกซึ่งเป็นระดับเสียงสูงให้อารมณ์ที่มี
ความสดใส เหมาะกับเครื่องดนตรีฉาบเล็ก
การประพันธ์เพลงระบา เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ นี้ มิได้ยึดโครงสร้างจากเพลงใด
ประพันธ์ ในรู ป แบบของเพลงระบ า ซึ่งภาควิช านาฏศิล ป์ไทยศึก ษาได้ก าหนดแนวคิดว่า เป็ น การ
เล่นฉาบในวงกลองยาว ดังนั้น จึงประพันธ์ลีลาของเพลงให้มีความสอดคล้องกับลักษณะจังหวะของ
กลองยาวด้วย ในช่วงจั งหวะช้ามี 2 ท่อน ท่อนละ 8 จังหวะ ในช่วงจังหวะเร็วมี 2 ท่อน ท่อนละ 8
จังหวะ เช่นเดียวกัน ในตอนต้นมีทานองขึ้นนาเพื่อให้ผู้แสดงออก และตอนท้ายมีทานองลงจบเพื่อให้
ผู้แสดงเข้าระหว่างท่อนทั้งจังหวะช้าและเร็วมีการหยุดเว้นจังหวะให้ผู้แสดงและเครื่องประกอบจังหวะ
ได้แสดงการเล่นตามลีลาท่าราเข้ากับจังหวะ
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1.6.2 ผู้แสดง
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ ประกอบด้วยผู้แสดงจานวน
16 คน โดยมีหลักการคัดเลือกผู้แสดงตามแนวทางของนาฏศิลป์ไทย โดยศึกษาจากบทบาทตัวละคร
ลักษณะลีลาท่ารา และรูปแบบการแสดงซึ่งใช้ผู้ชายล้วน ลักษณะการแสดงที่สนุกสนาน มีการโลดโผน
โจนทะยานในกระบวนท่ารา ดังนั้น การคัดเลือกนักแสดงจึงต้องคัดเลือกจากผู้ที่ความคล่องตัวโดย
เลือกจากผู้แสดงที่เรียนโขนลิง รูปร่างสันทัด ความสูงมีระดับใกล้เคียงกัน มีทักษะในการแสดงโลดโผน
(หกคะเมนตีลังกา) ในกรณีที่ไม่มีผู้แสดงที่เรียนโขนลิง สามารถคัดเลือกจากผู้แสดงที่เรียนโขนยักษ์
หรือโขนพระที่มีบุคลิกและทักษะความสามารถเทียบเคียงกันได้
1.6.3 กระบวนท่ารา
กระบวนท่ า ร าการแสดงสร้ า งสรรค์ ชุ ด เล่ น ล้ อ ล่ อ ฉาบ คณะผู้ วิ จั ย น า
แนวความคิดหลักในการประดิษฐ์กระบวนท่าราการแสดงสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ
มาเรียงร้อยผสมผสานในรูปแบบของระบา โดยจัดกระบวนท่าราตามลักษณะการปฏิบัติได้ดังนี้
(1) ลักษณะท่าทางตามหน้าที่ของฉาบเล็กที่ตีในวงดนตรีไทย คือ ตีล้อและตีขัด
สอดแทรกกับเครื่องดนตรีหรือเครื่องประกอบจังหวะอื่น บางครั้งอาจตีเพิ่มจังหวะให้มีความถี่หรือ
ตีถ่วงจังหวะ แต่ต้องอยู่ในทานองและจังหวะหลักของเพลง เป็นต้น
(2) ลักษณะท่าทางตามกระบวนท่าตีของฉาบเล็กในวงกลองยาว ได้แก่ ท่าอาย
ท่าตีฉาบใต้หว่างขา ท่ากระโดดลงนั่งไขว้ขา เป็นต้น
(3) กระบวนท่าราที่สร้างสรรค์มาจากท่าพื้นฐานของโขนลิง ได้แก่ ท่าม้วนหน้า
ท่าตีลังกากลับหลัง (ฟิกแฟก) ท่าตีลังกาพุ่งม้วน 3 คน ท่าเหลียว ท่าเดินตีนเตี้ย ท่าขึ้นลอย เป็นต้น
(4) กระบวนท่าธรรมชาติที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยใช้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย
ได้แก่ ท่ากระโดดลอยตัวเท้าคู่ ท่ากระดิกปลายเท้าแตะพื้น ท่ายึดตัวขึ้น ลงเข่าติดพื้น ท่าย่าเท้า/ท่าวิ่ง
ซอยเท้า นั่งคุกเข่ากระทบก้นขึ้นลง เป็นต้น
(5) กระบวนท่าที่ประยุกต์มาจากท่าเต้น ร่วมสมัย เช่น ท่าเดินโยก บิดสะโพก
บิดเข่า ท่าเยื้องลาตัวในลักษณะการเลื้อย เป็นต้น
1.6.4 การแปรแถว
การแปรแถวมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดสายตาและความสนใจของผู้ชม ทาให้ผู้ชม
ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการชมการแสดง ซึ่งการแสดงสร้างสรรค์ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ มีการแปรแถว
ในการแสดงที่หลากหลาย เช่น แถวหน้ากระดาน แถวสลับฟันปลา แถวตอน แถวเฉียง แถววงกลม
และการตั้งซุ้มในลักษณะต่าง ๆ ประกอบกับอากัปกิริยาท่าทางของผู้แสดงที่สอดคล้องกับท่วงทานอง
และจังหวะดนตรี การแปรแถวโดยคานึงถึงความสมดุลของการใช้พื้นที่เวทีเป็นหลัก
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1.6.5 เครื่องแต่งกาย
การแต่งกายในการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ ได้แนวคิดมาจาก
การศึกษาข้อมูลการแต่งกายของผู้ชายในสมัยอยุธยาซึ่งมีการเปลี่ยนตามเหตุการณ์บ้านเมือง 3 แบบ
โดยข้อมูลการศึกษางานวิจัยนี้ได้เห็นรูปแบบการแต่งกายชายสมัยอยุธยาในสมัยที่ 1 พ.ศ. 1893 ถึง
พ.ศ. 2031 โดยมีการแต่งกายลักษณะ คือ ผู้ชายจะมีลักษณะทรงผมทรงมหาดเล็กและคนรับใช้ตัดผม
สั้นหวีผมเสยขึ้นไปสแต่งกายโดยนุ่งกางเกงยาวลงมาแค่หน้าแข้ง ปลายขาเรียวเล็กกว่าเดิม นุ่งผ้าหยัก
รั้งแบบเขมรซ้อนทับกางเกง ชายผ้ายาวเสมอเข่า ใช้ผ้าคาดเอว สวมเสื้อคอแหลม ผ่าอก สาบซ้ายทับ
สาบขวา มีผ้ากุ๊นตรงปลายแหลม คอ สาบหน้า และชายเสื้อ

ภาัี่ 1สภาัวาังารเสน้นการแิ่าการนมยรผรุธราส(นมยรี่ส1)ส
ที่มา: พวงผกา คุโรวาท, 2535, น. 55

จากการศึ กษาการแต่ง กายในสมั ยอยุธ ยาจึงได้น าเอาข้อ มูล มาเป็น แนวคิ ด
ในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายสาหรับการแสดง ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ โดยได้นาแบบการแต่งกาย
ของผู้ ช ายในสมั ย อยุ ธ ยาสมัย ที่ 1 มาเป็ น แบบอย่ า งในการออกแบบเครื่ อ งแต่ งกาย แต่ไ ด้ มีก าร
ประดิษฐ์ตกแต่งเพิ่มเติมให้มีความงดงาม เหมาะสาหรับการแสดงมากยิ่งขึ้น ดังจะอธิบายลักษณะ
เครื่องแต่งกายดังนี้
แขนเสื้อจะมีรูปแบบแขนจะไม่สั้นและไม่กุดจนเกิ นไปที่เรียกว่า “เสื้อแขนล้า”
ส่วนตัวเสื้อจะมีแถบสีทองที่เดินตามขอบเสื้อโดยจะคุมโทนเป็นสีแดงทอง ผ้าที่ใช้ตัดเย็บตัวเสื้อเป็น
ผ้าไหม ในส่วนของกางเกงเดิมชายไทยสมัยอยุธยาจะนุ่งโจงกระเบนหยักรั้งและใส่กางเกงทับด้านใน
พอมาเป็นการแสดงสร้างสรรค์ก็ได้นามาปรับปรุงมาใส่เป็นกางเกงแล้วทาแบบขึ้นมาใหม่โดยมีการต่อ
เป้าเป็ นรู ปสามเหลี่ ยมเพื่อให้เหมาะสมกับท่าทางโลดโผน ท่าฉีกขาซึ่งบรรจุอยู่ในการแสดง ส่ว น
กางเกงจะใช้ผ้าพิมพ์ลายในตัวผ้าที่พิมพ์ลายเป็นผ้า cotton ซึ่งเนื้อผ้าจะไม่มีความเงางามและไม่มี
ความวิจิตร จึงได้นามาเดินแบบสีทองทับเส้นในการแบ่งช่องไฟของลายผ้าเข้าไปเพื่อให้เกิดความ
งดงามยิ่งขึ้น ลักษณะกางเกงได้มีการออกแบบในลักษณะแบบเอวรู ดมีเชือกมัดเพื่อจะได้ให้ผู้แสดงที่มี
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ขนาดเอวใหญ่สามารถสวมใส่ได้ ทรงกางเกงมีลักษณะ 5 ส่วน ยาวลงมาแค่หน้าแข้ง สาหรับผ้าคาด
เอวจะผูกแบบสมรสคือผูกแบบที่มีโบว์เดียว โดยปลายเชือกผ้าคาดเอวปลายผ้าจะเป็นพู่โดยทามาจาก
เลื่อมเป็นเส้นสีทอง ส่วนเครื่องรางที่สาคัญคือผ้าประเจียดที่คาดศีรษะได้ประยุกต์ใช้เป็นเชือกเกลียว
สีทองเพื่อพันรอบศีรษะโดยปลายเชือกเกลียวจะมีเลื่อมเป็นเส้นสีทองเพื่อให้รับกับผ้าคาดเอว สาหรับ
เครื่องรางอีกอันที่มีความสาคัญคือเครื่องรางที่ ห้อยคอแต่เดิมจะเป็นพวกเขี้ยวสัตว์ หรือว่า เล็บเสือ
เล็บช้าง สาหรับการแสดงชุดนี้ใช้เป็นเขี้ ยวเสือเป็นเครื่องรางเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะเสือเป็น
สัตว์ที่น่ากลัว น่าเกรงขาม มีพละกาลัง และมีเขี้ยวเป็นอาวุธในการสังหารเหยื่อ

ภาัี่ 2 การแิ่าการสส(ั้านหน้า)สสสสส
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาัี่ 3 การแิ่าการสส(ั้านหงยา)
ที่มา: ผู้วิจัย

1.6.6 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง
การแสดงสร้ า งสรรค์ ชุ ด เล่ น ล้ อ ล่ อ ฉาบ มี อุ ป กรณ์ ส าคั ญ ที่ ใ ช้ ป ระกอบ
การแสดง คือ ฉาบเล็ก โดยฉาบเล็กแต่เดิมตามหลักนาฏศิลป์จะใส่พู่ไหมพรมที่ปลายเชือก สาหรับ
การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์ ดังนั้น จึงยังคงให้มีพู่อยู่ที่ปลายเชือกแต่เปลี่ยน
จากพู่ไหมพรมเป็นพู่ที่ทาจากเลื่อมเป็นเส้นสีทองเพื่อให้รับกับปลายเชือกของผ้าคาดเอวกับปลาย
เชือกเกลียวบนศีรษะของผู้แสดง ฉาบที่ใช้ประกอบการแสดงเป็น “ฉาบเล็ก” จานวน 1 คู่ ต่อผู้แสดง
1 คน ขนาดของฉาบเล็กวัดเส้นผ่ านศูนย์กลางราว 12-14 เซนติเมตร บริเวณรูตรงกลางของฉาบมี
เชือกร้อยเพื่อยึ ดระหว่างฉาบกับเส้ นพู่เลื่อมทรงกลมสีทอง ขนาดความยาวของพู่ 14 เซนติเมตร
เพื่ อ ตกแต่ ง ให้ อุ ป กรณ์ มี ค วามสวยงามสะดุ ด ตาเหมาะกั บ การแสดงและเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เครื่องแต่งกายที่มีพู่ตกแต่ง
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ภาัี่ 4 ผุปกรฑ์ประกผชการแนัาส“ฉาชเสง็ก”
ที่มา: ผู้วิจัย

2. สร้างสรรค์การแสดงชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ
การศึกษากระบวนการและแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงชุด เล่ น ล้ อ ล่อ ฉาบ
นามาสู่กระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ทาให้เกิดผลที่ตามมา 4 ส่วน ได้แก่
2.1 ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ชุดใหม่ ชุด “เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ”
2.2 ทานองเพลงประกอบการแสดงสร้างสรรค์ ชุด “เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ”
2.3 เครื่องแต่งกายการแสดง ชุด “เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ” จานวน 16 ชุด
2.4 ฉาบเล็ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง จานวน 16 คู่
โอกาสที่ใช้แสดง ชุด “เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ” ใช้แสดงในงานมงคล งานรื่นเริงต่าง ๆ
นรุปแงะผภิปรารลง
จากการศึกษากระบวนการและแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ
มีสาระสาคัญที่จะอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. กระบวนการและแนวทางในการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เล่น ล้อ ล่อ ฉาบ มีกระบวนการ
ดาเนินการสร้างสรรค์อย่างมีระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ตามหลักทฤษฎีและนาไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองขั้น ได้แก่
ขั้นก่อนสร้างสรรค์ผลงาน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการลาดับความคิด การวางเค้าโครง
รูปแบบในการสร้างสรรค์การแสดงในทางทฤษฎี ได้แก่ การกาหนดแนวความคิดหลัก ในการแสดง
โดยคงรูปแบบความเป็นนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์เอาไว้ และเป็นการแสดงที่ใช้เครื่องดนตรีเป็นอุปกรณ์
ประกอบจังหวะ การประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม คือ การแสดงที่ใช้เครื่องดนตรีประกอบ
การแสดงมีจังหวะบ้างเพื่อไม่ให้การสร้างสรรค์ผลงานซ้ากับการแสดงชุดอื่น ๆ การกาหนดขอบเขต
ในการสร้ า งสรรค์ ง านเพื่ อ สร้ า งกรอบและแนวทางในการศึ ก ษาค้ น คว้ าและการสร้ า งสรรค์ ง าน
การกาหนดรูปแบบการแสดงที่ต้องการให้การแสดงออกมาในลักษณะใด การกาหนดองค์ประกอบอื่น ๆ
ในการแสดง อาทิ ผู้แสดง เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง เป็นต้น สอดคล้องกับ สุรพล
วิรุฬห์รักษ์ (2547, น. 225) ที่กล่าวถึงขั้นตอนของการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ได้แก่ 1. การคิดให้
มีนาฏศิลป์ 2. การกาหนดความคิดหลัก 3. การประมวลข้อมูล 4. การกาหนดขอบเขต 5. การกาหนด
รูปแบบ 6. การกาหนดองค์ประกอบ 7. การออกแบบนาฏยศิลป์
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ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของกระบวนการ
และแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดง ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดเนื้องานขึ้น ซึ่งในที่นี้
หมายถึ ง การแสดงสร้ า งสรรค์ ชุ ด เล่ น ล้ อ ล่ อ ฉาบ ซึ่ ง การประดิ ษ ฐ์ ก ระบวนท่ า ร าค านึ ง ถึ ง
ความสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ซื่อชุดการแสดง แนวคิดหลัก รูป แบบการแสดง และ
ท่วงทานองของดนตรี ซึ่งกระบวนท่าราที่ประดิษฐ์มีที่มาจาก 5 แนวคิดได้แก่ 1. ท่าทางและลักษณะ
การตี ฉ าบเล็ ก ซึ่ ง มี ทั้ ง ท่ า ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะการตี ฉ าบแบบดั้ ง เดิ ม และท่ า ตี ฉ าบที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหม่
2. ท่าการตีฉาบเล็กที่ปรากฏในวงกลองยาว 3. ท่าพื้นฐานของท่าโขนลิง 4. ท่าธรรมชาติที่ประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่โดยใช้พื้นฐานทางด้านนาฏศิล ป์ไทย 5. ท่าที่ประยุกต์มาจากท่าเต้นร่ว มสมัย นามาปรับปรุง
ผสมผสานให้เหมาะกับการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย ประกอบกับการแปรแถวในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความหลากหลายในการแสดง เช่น แถวหน้ ากระดาน แถวสลั บ ฟันปลา แถวตอน แถวเฉียง
แถววงกลม และการตั้งซุ้มในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักการสร้างสรรค์การแสดงของ
นักวิชาการสองท่าน ได้แก่
สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547, น. 251-252) กล่าวว่า นาฏยประดิษฐ์ของไทยมีจารีตมาช้า
นาน และมีลักษณะสาคัญสามประการ คือ
(1) ท่ารา แบ่งออกเป็นสามแบบ คือ ท่าระบา ท่าละคร และท่าเต้น
(2) การแปรแถว มี ก ารแปรแถวแบบหลั ก ๆ ในนาฏยประดิ ษ ฐ์ ข องไทย ได้ แ ก่
แถวหน้ากระดาน แถวหน้ากระดานทแยงมุม แถวตอนเดี่ยว แถวตอนคู่ แถวปากพนัง วงกลมชั้นเดียว
วงกลมซ้อน และการแปรแถวในท่าราที่เคลื่อนที่ ได้แก่ การเดินสลับขึ้นหน้าและถอยหลัง การเดิน
ตามกัน การเดินสวนกัน การเดินสลับกัน และการเดินเข้าออกจากศูนย์กลาง
(3) การตั้งซุม้ นิยมจัดให้ผู้แสดงจับกลุ่มเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยทาท่าให้ทั้งสองข้างของ
แกนกลางเหมือนกันทั้งซ้ายขวา หากมีหลายกลุ่มก็จะจัดกลางให้เป็นกลุ่มหลัก และกลุ่มย่อยสองข้างมี
จานวนเท่ากันและทาท่าเหมือนกัน
พีรพงศ์ เสนไสย (2546, น. 22-23) กล่าวว่า ในการสร้างงานนาฏยศิลป์มีหลักในการ
ประดิษฐ์ อยู่ 4 ประการ คือ
(1) คิดสร้ า งสรรค์ ให้ เป็น ของเก่ า โบราณ และดั้ งเดิ มตามแบบแผนบรรพบุรุ ษ
หมายถึง การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์โดยยังยึดหลัก และโครงสร้างตามแบบแผนโบราณ
(2) คิดสร้ างให้ เป็นการผสมผสานนาฏยศิล ป์หลาย ๆ จารีตเข้าด้วยกัน หมายถึ ง
การนานาฏยศิลป์ตั้งแต่สองจารีตขึ้นไปผสมผสานเป็นงาน
(3) คิ ด สร้ างแบบประยุ กต์ จ ากแบบดั้ ง เดิ ม หมายถึ ง งานนาฏยประดิษ ฐ์ ที่ อาศั ย
การหยิบเพียงเอกลักษณ์เด่นของนาฏยศิลป์นั้น ๆ หรือการแสวงหากระบวนท่าใหม่ ๆ การเคลื่อนไหว
แบบใหม่ ๆ ให้แหวกแนวจากเดิม และให้ได้ความหมายตรงกับที่ผู้ประดิษฐ์ต้องการ
(4) คิดใหม่ ทาใหม่ ไม่เคยพบเห็ นที่ไหนมาก่อน การสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ ที่ไม่ มี
นาฏยกวีคนใดเคยสร้างสรรค์มาก่อน
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การสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
CREATION OF THAI PERFORMING ARTS FOR THE DEVELOPMENT OF
CREATIVITY IN YEAR ONE AT WATTAN-EN SCHOOL
วีรภัทร จินตะไล* และ ปรวัน แพทยานนท์**
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มี จุดประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์ ) โดยมุ่งศึกษาการใช้ทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรค์ เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 25 คน กาหนดแบบการวิจัยเป็นแบบแผน
การทดลองแบบ One Group Pretest–Posttest Design ทดลองกลุ่มเดียวศึกษาผลก่อนและหลัง
การทดลอง เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และทดลองจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) การสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยนาหลักทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
ความคิดริ เริ่ม ความคิดคล่ องแคล่ ว ความคิ ดยื ดหยุ่ น และความคิดละเอียดลออในการออกแบบ
กิจกรรม ซึ่งใช้เวลาในการทากิจกรรมจานวน 5 สัปดาห์ 10 กิจกรรม ค่าความสอดคล้อง (IOC)
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสอดคล้องกันและเหมาะสมของกิจกรรม ผลการประเมินมีค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ งสู งกว่า 0.50 2) ผลการทดลองก่ อนและหลั งการใช้ กิจ กรรมนาฏศิ ล ป์ พัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ค่าคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองใช้กิจกรรมนาฏศิลป์สูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: กิจกรรมนาฏศิลป์ ความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

*
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Abstract
The purpose of this research was to study the creation of Thai performing arts
for the creative development of students in Year One at Wattan-En School by
focusing on the development of creativity in the Thai performing arts using the
theory of creativity as a guideline. After studying the results before and after the
activity, the sample group consisted of twenty five students at the first elementary
level. The research was designed to be an experimental study with a One Group
Pretest – Posttest Design. The data collection and statistical analysis consisted of
mean and standard deviation. The results were as follows : 1) The creation of Thai
performing arts for the creative development of students in the Year One using
creative thinking with four components, which include originality, fluency, flexibility,
and elaboration in developing the thinking skills in the form of Thai performing arts
and the group process. The activity was arranged for five weeks, twice a week at one
hour per session, For a total of ten times. With regard to the IOC by the experts, in
summary, the claimed that the congruence and appropriateness of Thai performing
arts for the development of creativity congruence index higher than 0.50. 2) the
experiment before and after the activity, the creative was a thinking the students in
Year One at Wattan-En School has a mean after the experiment Which was higher
than the pre-test scores with a statistical significance of 0.01.
Keywords: Thai Performing Arts, Creativity, Students in Year One

บทนา
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาหลายประการ
ที่สาคัญคือ การจัดการศึกษายึดหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเรียนรู้ด้วยการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนการสอน ยังให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
ดังมาตรา 7 ซึ่งกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ว่ามุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545, น. 93)
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การมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถริเริ่มความคิด
ใหม่ ๆ ได้เองผ่านกระบวนการเรียนการสอนในสาระวิชาต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ ทักษะที่จาเป็นจะต้อง
นาไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในช่วงศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งคือกระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม
โดยสามารถนาไปประยุ กต์ท ฤษฎี หรือ หลั กการได้ อย่างรอบคอบและมีค วามถู กต้อง จนน าไปสู่
การคิ ดค้ น และสร้ า งสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ แปลกใหม่ ห รื อรู ป แบบความคิด ใหม่ นอกจากลั ก ษณะการคิ ด
สร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็น
กระบวนการคิดมากกว่าเนื้ อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น
การเรียนรู้ในสมัยใหม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามาปรับใช้กับวิถีชีวิตเพื่อการเรียนรู้
ดังนั้น ตัวผู้เรียนเองก็ต้องมีการพัฒนาทั้งสมองทางด้านความคิด หาเหตุผลในการนามาปรับ
ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยยกระดับความสามารถ ความอดทนและ
ความคิดริเริ่มของผู้นาให้เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการพัฒนาความสนใจในงาน พัฒนาการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตให้ทันสมัยมากขึ้น การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
หรือ 21st Century Competencies ซึ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต อันเป็นที่มาของทิศทางในการจัด
การศึกษาใหม่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้สาคัญกว่าความรู้ ด้วยผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนควรมีโอกาส
ได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ได้
เอง ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในสาระวิชาต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
จากการศึกษาของนักการศึกษาและข้อค้นพบทางการแพทย์พบว่า ในช่วงแรกของชีวิตจนถึง
6 ปี เป็นระยะที่เซลล์สมองเจริญสูงสุด การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสาคัญของการเรียนรู้
ของเด็กวัยนี้ เพราะในช่วง 6 ขวบแรกของชีวิตเป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพด้านความคิด
สร้างสรรค์กาลังพัฒนา หากเด็กได้รับการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เหมาะสมต่อเนื่ องเป็นลาดับ
ก็เ ท่ า กั บ เป็ น การวางรากฐานที่ มั่ น คงส าหรั บการพั ฒ นาความคิ ด สร้า งสรรค์ ข องเด็ ก ในวัย ต่ อ มา
(เยาวพา เดชะคุปต์, 2542, น. 86)
จากการศึกษาของโลเวนเฟลด์และบริทเทน (Lowenfeld & Brittain, 1987, p. 76 อ้างถึง
ใน สุวรรณา ก้อนทอง, 2547, น. 1) พบว่า พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะมีสูงมาก
ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป เด็กในวัยนี้จะเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น และจินตนาการ แต่เมื่ออย่างเข้า
อายุ 8–9 ปี พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะลดต่าลง และจะต่าลงอีกช่วงหนึ่งประมาณ
อายุ 13–14 ปี ซึ่งหากเด็กได้รับการพัฒนาตั้ งแต่ในระยะแรก จะทาให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
และได้มีการพัฒนาเป็นอย่างดี คุณภาพของเด็กจะดีในอนาคต
การเรี ยนรู้ ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ศิล ปะเป็น กลุ่ มสาระที่ช่ว ยพัฒ นาให้ ผู้ เรียนมีความคิ ด
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ โดยเฉพาะสาระที่ 3 นาฏศิลป์ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
องค์ป ระกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ
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การจัดการเรียนการสอนได้มีการนาการสอนที่หลากหลายเข้ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งในการสอนนาฏศิลป์ เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ที่ผ่านมาครู
จะเป็น ผู้บอกและนักเรียนคอยปฏิบัติตาม โดยไม่มีการใช้ทฤษฎีการสอนต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้
นักเรียนจึงไม่กล้าคิดและปฏิบัติเมื่อไม่มีครูจึงทาให้การจัดการศึกษาในวิชานี้ไม่บรรลุตามหลักสูตร
กาหนดไว้ ซึ่งมีการศึกษาวิจัยได้กล่าวไว้ว่าที่ผ่านมาครู ผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทยมีจุดมุ่งหมายในการ
สอนเพียงให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับรู้ โดยไม่มีการพัฒนาวิธีการสอนที่แปลกใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
มีความคิดสร้างสรรค์ท่าราที่แปลกใหม่ (ชุติกาญจน์ รุ่งเรือง, 2552, น. 1) และการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ที่ใช้วิธีเลียนแบบครู ทาให้เกิดปัญหาว่าผู้เรียนไม่สามารถคิดประดิษฐ์ท่าราประกอบเพลง
เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้ใช้ความคิดปฏิบัติด้วยตนเองอย่างอิสระ ผู้เรียนจึงต้องปฏิบัติตามครูผู้สอนทาให้
ผู้เรียนขาดทักษะในด้านการคิด (อุษา สบฤกษ์, 2545, น. 2) อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ยังคงเน้นการสอนที่ครูบอกกฎเกณฑ์หรือลอกเลียนแบบท่าทางของครูที่สาธิตให้ผู้เรียนดู ทาให้ผู้เรียน
ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการสอนโดยครูทาหน้าที่เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ผู้เรียนทาหน้าที่เป็นผู้รับและให้ความสาคัญแก่ผู้เรียนน้อยมากมุ่ งเน้นแต่เนื้อหาโดยไม่
สนใจพื้นฐานความรู้เดิมหรือความต้องการของผู้เรียนรวมทั้งไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายขาดความสุขขาดจินตนาการในการเรียน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชา
นาฏศิ ล ป์ ผู้ เ รี ย นจึ ง ไม่ ส นใจการเรี ย นเพราะมองไม่ เ ห็ น ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเรี ย น (บุ ษ กร
พรหมหล้าวรรณ, 2549, น. 2)
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจการสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนั กเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์ ) ซึ่งเป็นการ
เริ่มต้นของการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในนาฏศิลป์สาหรับในวัยที่เหมาะสมของนักเรียน และมีการ
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จากศาสตร์ศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาเด็กที่มีอายุ 6 ปี
ให้ มีความสามารถในเชิงความคิดสร้ างสรรค์ และที่ส าคัญโรงเรี ยนวัดตาลเอน (โศภนชนูป ถัมภ์ )
เป็นโรงเรียนที่ปรับเข้าสู่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยจะเป็นเครื่องมือแห่งการการเรียนรู้ที่จะ
เป็นแนวทางในการนากิจกรรมนาฏศิลป์ไปใช้ในโรงเรียนที่มีขนาดกลางที่จะพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ให้กับเด็กที่เหมาะสมกับการพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ในโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังรับการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
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ความสาคัญของการวิจัย
ผลของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท าให้ ท ราบถึ ง พั ฒ นาการความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ ช่วยให้เป็นแนวทางและสามารถนาวิธีการจัด
กิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน
(โศภนชนูปถัมภ์) จานวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมด 25 คน
ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการทดลอง ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดสร้างสรรค์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์

ความคิดสร้างสรรค์

วิธีการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1. แผนการจัดกิจรรมนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. แบบแบบสังเกตพฤติกรรมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
วิธีการดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารสร้ า งกิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ ที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาของแผนกิจกรรม ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนนาฏศิล ป์ และวิเคราะห์ ทฤษฎี
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ที่มีจุดมุ่งหมาย
เน้นการส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในกระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้นต้องดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน คือ 1. ขั้นเริ่มต้น เกิดจากความรู้สึกจะพยายามรวบรวมข้อเท็จจริง
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เรื่องราวและแนวคิดต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกันเพื่อหาความกระจ่างในปัญหา 2. ขั้นครุ่นคิด เป็นขั้นของ
การจั ดกิจกรรมให้ ความรู้ ข้อมูล ที่จ าเป็นความคิดและเรื่องราวต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้มาผสมผสาน
กลมกลืนกันเข้าเป็นรูปร่าง 3. ขั้นเกิดความคิด เป็นขั้นตอนของการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สังเกต
เห็ น ความสั มพัน ธ์ของความคิดใหม่ที่แตกต่างจากของเดิม 4. ขั้นปรับปรุ ง เป็นขั้นที่ให้ ผู้ เรียนได้
นาเสนอความคิดใหม่โดยดูผลจากการปฏิบัติ รวมถึงศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์มา
เป็น แนวทางในการสร้ างกิจ กรรมให้ สอดคล้ องกับ องค์ป ระกอบ 4 ด้าน คือ ด้านความคิดริเริ่ม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ จากนั้ นศึกษากิจกรรมการสอน
นาฏศิลป์ที่มุ่งส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ มีหลายกิจกรรม คือ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรม
บทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติภาษาท่านาฏยศัพท์ การเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อใช้เป็นกิจกรรมที่
จะสอดคล้องกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ จึงนามาสร้างแผนกิจกรรมนาฏศิลป์และนาไป
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนาไปให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงนาไปเสนอ
แผนกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อประเมิน
ความถูกต้องด้านเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมนาฏศิลป์ หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
กิจกรรมกับวัตถุประสงค์และความเที่ยงตรงในการวิจัย (IOC)
2. การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบสังเกตการให้ คะแนนตาม Rubric Score ที่กาหนดให้แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ ซึ่ง
ได้ศึกษาแนวทางนามาปรับจากงานวิจัยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และนามาเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบ และได้ เ สนอแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมทางด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์
ต่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดลาดับขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาระนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่
1 จากเอกสารต่าง ๆ และทฤษฎีนาฏศิลป์ที่สามารถนามาจัดเป็นกิจกรรมนาฏศิลป์ได้
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินแผนกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ก่อนนาไปใช้ โดยใช้แบบประเมินที่วิจัยสร้างขึ้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลขณะที่จัดกิจกรรม
4. หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินกิจกรรมนาฏศิลป์กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดย
ใช้สูตร IOC ข้อมูลการประเมินกิจกรรมนาฏศิลป์มาจากกลุ่มตัวอย่าง จาแนกออกเป็นก่อนและหลัง
การทดลอง (Pretest, Posttest) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลการเปรียบเทียบจากแบบสังเกตพฤติกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทากิจกรรมนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
สถิติค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-Test for Dependent Samples)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารนามาออกแบบการสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม กระบวนการจัดกิจกรรม
อุปกรณ์ในการทากิจกรรม โดยผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมจากองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น
5 ช่วง ทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ความคิดริเริ่ม
กิจกรรมที่ 1 ลีลามนุษย์
กิจกรรมที่ 2 ลีลาธรรมชาติ
ช่วงที่ 2 ความคิดคล่องแคล่ว
กิจกรรมที่ 3 เคลื่อนไหวอย่างมีลีลา
กิจกรรมที่ 4 แสร้งคิดประดิษฐ์ท่า
ช่วงที่ 3 ความคิดยืดหยุ่น
กิจกรรมที่ 5 สร้างท่าลีลารา
กิจกรรมที่ 6 ลีลาจินตนาการ
ช่วงที่ 4 ความคิดละเอียดลออ
กิจกรรมที่ 7 เริงลีลาร่ายรา
กิจกรรมที่ 8 ด้วยท่าแห่งลีลา
ช่วงที่ 5 ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ
กิจกรรมที่ 9 การแสดงผลงานซ้อมใหญ่
กิจกรรมที่ 10 การแสดงผลงาน
ซึ่งกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์นี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมโดยนาหลักการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบตามทฤษฎีของทอแรนซ์ มาผนวกกับทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย
กระบวนการกลุ่ม มาใช้ในการสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้มี
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยอิสระ กล้าแสดงออก การเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ใช้หลักตาม
องค์ประกอบของทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน ซึ่งระยะเวลาในการทากิจกรรมทั้งหมด
5 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
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กิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การทดลองใน
กิจกรรมนาฏศิลป์พบว่า กิจกรรมนาฏศิลป์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มนั้น นั กเรียน
เริ่มกล้าคิด กล้ าแสดงท่าทางตามความคิดของนักเรียนออกมาเองจากสิ่ งที่ได้ปฏิบัติในกิจกรรมนั้น
ถึงแม้ว่าความคิดแรกของนักเรียนยังเป็นท่าทางที่มีลักษณะคล้ายกัน เนื่องจากนักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
ในท่าทางนั้น ๆ แต่ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีปฏิกิริยาในการเริ่มคิดมากขึ้น จากนั้นในกิจกรรมนาฏศิลป์ที่
ส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ด้านความคิดคล่ องแคล่ ว ในกิ จกรรมจะเน้ นการปฏิบั ติภ าษาท่าที่สื่ อ
ความหมายในรูปของประโยค และเนื้อเพลง นักเรียนจะมีกระบวนการคิดที่คล่องขึ้น เห็นได้จากผลงาน
ที่นักเรียนแสดงออกมาในชั่วโมงกิจกรรมนั้น ในการสื่อสารท่าทางผ่านการคิดของนักเรียนทาให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภาษาท่า การร่วมมือในการทากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน ส่งผลให้เกิด
ความกล้าคิด และคิดได้คล่องแคล่วอย่างเห็นได้ชัด ต่อเนื่องในกิจกรรมนาฏศิลป์ที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้านความคิดยืดหยุ่น เป็นการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ซึ่งเป็นพื้นฐานในเนื้อหาสาระนาฏศิลป์ แต่
ในกิจกรรมนี้เราเน้นการสร้างสรรค์ให้นักเรียนมีจินตนาการคือ การให้นักเรียนจินตนาการตัวเองเป็น
ตุ๊กตาราไทย ผนวกกับจังหวะกลองจึงทาให้เป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด ผู้วิจัยเห็นว่านักเรียน
มีการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เกิดเป็นท่าในตาแหน่งใหม่ ๆ หลายท่า ซึ่งในกิจกรรมผู้วิจัยไม่เน้นการผิดถูก
ของตาแหน่งมือและเท้า จึงทาให้นักเรียนมีอิสระในการคิดมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดยืดหยุ่น
ได้หลายทางจากการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์รวมถึงการต่อยอด ท่าราสอดสร้อยมาลา ให้เกิดเป็นท่าราใหม่
ขึ้ น ได้ อี ก หลายท่ า อี กหนึ่ ง กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ ที่ ส่ ง เสริ ม ความคิ ดสร้ างสรรค์ นั่ นคื อ ความคิ ดด้ า น
ละเอียดลออ ซึ่งด้านนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใส่รายละเอียดความคิดให้มากขึ้น จะเป็น
เรื่องของการประดิษฐ์ท่าประกอบต่าง ๆ เช่น นาสัตว์ต่าง ๆ ให้นักเรียนออกแบบท่าทางให้เหมือนกับ
สัตว์ตัวอย่าง ซึ่งการปฏิบัตินั้นจะเน้นที่กระบวนการกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันออกแบบท่าแล้วให้นักเรียน
ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติท่านั้นเอง ซึ่งทาให้การใส่รายละเอียดลงไปจะทาได้ดีกว่าการปฏิบัติเพียงคนเดียว
กิจกรรมทั้งหมดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์ประกอบด้านต่าง ๆ จะช่วยกระบวนการ
คิดของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการคิดในแบบเดิม ๆ ก็อาจจะเพิ่มรายละเอียดให้นักเรียนได้กล้าคิดเกิด
เป็นสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาได้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการทดลอง (n = 25)
ก่อนการทดลอง
หลังทดลอง
การแปรผล
ส่งเสริมความคิด
ด้าน
สร้างสรรค์
x
x
S .D.
S .D.
1. ความคิดริเริม่
1.08
0.40
1.60
0.50
ดีมาก
2. ความคิดคล่องแคล่ว
0.88
0.60
1.48
0.51
ดี
3. ความคิดยืดหยุ่น
0.60
0.58
1.40
0.50
ดี
4. ความคิดละเอียดลออ
0.40
0.50
1.36
0.49
ดี
รวม
2.96
0.89
5.80
0.86
ดี
ที่มา: ผู้วิจัย
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ระดับเกณฑ์ในการแปลผล
1.50 - 2.00 ระดับดีมาก
1.00 - 1.49 ระดับดี
0.50 - 0.99 ระดับพอใช้
0.00 - 0.49 ระดับควรปรับปรุง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 1 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ก่อนและหลังการทดลองพบว่า ในแต่ละด้านกลุ่มตัวอย่างมีผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่ม
สูงขึ้นโดยคะแนนเรียงจากมากไปน้อย ด้านความคิดริเริ่ม คะแนนคือ 1.60 ด้านความคิดคล่องแคล่ว
คะแนนคือ 1.48 ด้านความคิดยืดหยุ่น คะแนนคือ 1.40 ด้านความคิดละเอียดลออ คะแนนคือ 1.36
จากผลการวิเคราะห์พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละด้านของกลุ่มตัวอย่างหลังการ
ทากิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น โดยมีคะแนนในภาพรวมเท่ากับ
5.80 ซึ่งอยู่ ในระดับสู ง โดยกิจกรรมที่ส่ งเสริมความคิดริเริ่มนั้นมีคะแนนที่สู งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมี
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.60 จากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นด้านความคิดริเริ่มใน
เรื่ อ งของการเคลื่ อ นไหว มี เ นื้อ หากิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งกั น ซึ่ ง นัก เรีย นทุก คนจะมีค วามคิ ดแรกหรื อ
ความคิดริเริ่มอยู่แล้วให้คิดท่าการเคลื่อนไหวของมนุษย์หรือเคลื่อนไหวสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ นักเรียน
สามารถออกแบบคิดท่าออกมาได้จากความรู้ที่มีอยู่แล้วแสดงออกเป็นท่าทางซึ่งมีรูปแบบเป็นของ
ตัวเอง จึงทาให้ด้านความคิดริเริ่มมีคะแนนสูงขึ้นอย่างชัดเจน
กิจ กรรมส่งเสริมด้านความคิดคล่ องแคล่ ว มีคะแนนที่สูงขึ้นคือ 1.48 ในการแปรผลอยู่ใน
เกณฑ์ดี ซึ่งผลการจากการทดลองในกิจกรรมที่ 3–4 นั้นส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความคิดที่คล่องแคล่ว
เป็นกิจกรรมที่ใช้ร่างกายสื่อความหมายให้ผู้อื่นได้ทราบ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของภาษาท่าที่ใช้การ
ปฏิบัติท่านาฏศิลป์ นักเรียนบางคนสามารถสื่อสารความหมายออกมาเป็นท่าได้ดี เห็นได้จากการตอบ
โจทย์จากภาษาท่าของกลุ่มเพื่อนได้ ทาให้คะแนนในกิจกรรมนี้สูงขึ้นจากก่อนการทดลอง
กิจกรรมส่งเสริมด้านความคิดยืดหยุ่นมีคะแนนที่สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 1.40
แปรผลอยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในกิจกรรมที่ 5–6 ที่ให้นักเรียนได้นานาฏศัพท์พื้นฐานมาปฏิบัติเป็นท่าใหม่
หรือวางมือและเท้าในตาแหน่งใหม่ ๆ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สามารถคิดการวางท่านาฏยศัพท์ได้ให้มี
ความแปลกใหม่ได้ดี แต่ส่วนน้อยที่ยังปฏิบัติท่าในตาแหน่งเดิม ๆ หรือท่าซ้า ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ในการกิจกรรมมีเวลาที่กระชับทาให้ นักเรียนเกิดความคิดยืดหยุ่นได้ช้า ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านความคิดละเอียดลออเช่นเดียวกัน ในกิจกรรมนี้ให้นักเรียนได้ประดิษฐ์ท่าประกอบเรื่องเล่า หรือ
ท่าสัตว์ต่าง ๆ ในนิทาน ซึ่งต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้งในการแสดงเลียนแบบท่านั้นออกมา แต่นักเรียน
สามารถปฏิบัติท่าได้ดี มีการให้สมาชิกในกลุ่มนั้นได้ร่วมมือในการแสดงท่าทางออกมาได้เป็นอย่างดี
ทาให้ผลคะแนนสูงขึ้นคือ 1.36 อยู่ในเกณฑ์ดี
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (n=25)
Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
Std. Error Mean
Pair 1
pretest
2.96
25
.889
.178
posttest
5.80
25
.866
.173
ที่มา: ผู้วิจัย

จากตารางที่ 2 เป็นตารางการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนน
ความคิดสร้ างสรรค์จ ะเห็ น ได้ว่า ก่อนการทดลองค่าคะแนนเฉลี่ ยรวมแล้ ว คือ 2.96 แต่ได้ทาการ
ทดลองกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 10 ครั้ง หลังการทดลองได้คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่
5.80 ซึ่งมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองกิจกรรมนาฏศิลป์
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (n=25)
Paired Samples Test
Paired Differences
Sig. (2Std. 99% Confidence Interval
t
df
Std.
of the Difference
tailed)
Mean
Error
Deviation
Mean Lower
Upper
Pair pretest -2.840 .624 .125 -3.189
-2.491 -22.738 24 .000
1 posttest
ที่มา: ผู้วิจัย

ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ตามตารางที่ 3 พบว่า เมื่ อเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ ยและค่า เบี่ย งเบน
มาตรฐานของค่าคะแนนกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย หลังการทดลองใช้กิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจัยสูงขึ้นแสดงนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
กาหนดไว้
สรุปผล
การสร้ างกิจกรรมนาฏศิ ลป์ พั ฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ของนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) แสดงผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีผลการวิจัยดังนี้
1. กิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ออกแบบขึ้นสอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คื อ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว ความคิ ด ยื ด หยุ่ น และความคิ ด
ละเอียดลออ ได้ทั้งหมด 10 กิจกรรม 10 ชั่วโมง จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าผล
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การทดสอบหาค่าความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์กับวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า
0.50 ซึ่งผ่านการประเมิน
2. ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลังการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนั กเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนทดลอง
เท่า กับ 2.96 และหลั งจากการจัดกิ จกรรมมีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 5.80 โดยรวมอยู่ใ นระดั บดี และค่ า
เบี่ ย งเบนมาตรฐานของค่ า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นและหลั ง การใช้ กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ พั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์เท่ากับ 0.89 และ 0.87 ตามลาดับ
การเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ยและค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐานของค่า คะแนนก่อ นและหลั งการใช้
กิจกรรมนาฏศิ ล ป์ พั ฒ นาความคิดสร้างสรรค์ โ ดยใช้ก ารเปรียบเทีย บค่า เฉลี่ ยข้อมู ล โดยภาพรวม
แตกต่า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ที่ร ะดั บ 0.01 นั กเรีย นมีก ารพัฒ นาความคิด สร้ างสรรค์ หลั ง การใช้
กิจ กรรมนาฏศิ ล ป์ มีค่า เฉลี่ ย เท่ากับ 5.80 เมื่อ พิจารณาเป็ น แต่ล ะด้ านขององค์ประกอบความคิ ด
สร้างสรรค์ ดังนี้
ด้านความคิดริเริ่ม ความสามารถของนักเรียนในการคิดที่แปลกใหม่ เมื่อได้แสดงออกอย่าง
มีคุณค่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60
ด้านความคิดคล่องแคล่ว สามารถคิดได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และคานึงถึงความยาก
ง่ายเพื่อให้ได้ความคิดที่ดีทสี่ ุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48
ด้านความคิดยืดหยุ่น สามารถคิดได้หลายทางอย่างอิสระจากความรู้ที่มีอยู่ได้ นาไปสร้าง
ความคิดดัดแปลงไปจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายประเภทได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40
ด้านความคิดละเอียดลออ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง หรือขยายความคิดหลักให้ได้
ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.36
อภิปรายผล
ในการวิ จั ย เรื่ อ งการสร้ า งกิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. กิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่ามีประสิทธิภาพจาก
ประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง เนื่องจากผู้วิจัยมีการศึกษาในกระบวนการสร้างเป็นไปอย่างมี
ระบบ ประกอบด้วย ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนามาใช้ใน
การกาหนดกิจกรรมนาฏศิลป์ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และการนาสาระนาฏศิลป์สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มาสร้างเป็นกิจกรรมนาฏศิลป์ รวมถึงศึกษาทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ
ทอร์แรนซ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ และศึกษาองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์
มาใช้ในการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์และการประเมินความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ความคิดริเริ่ม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ในวิจัยเรื่องนี้
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ได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมติ การเคลื่อนไหวร่างกาย ภาษาท่า นาฏยศัพท์ และการประดิษฐ์ท่า
ประกอบเพลงหรื อ เรื่ อ งเล่ า นิ ท าน เป็ น ต้ น ซึ่ ง นั ก เรี ย นสามารถปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย เชื่อมโยงท่าทางได้อย่างกลมกลืนสอดคล้องกัน มีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
สามารถทางานร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่
เป็นไปตามการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมที่จัด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
อิสระและตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัชราภรณ์ ศรีกาญจน์ (2553) ได้ศึกษาการสร้างและการ
ประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมศิลปะ และเปรียบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ก่อนและหลังฝึก สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมศิลปะที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก และคะแนนความคิดสร้ า งสรรค์ห ลั งเรีย นสู งกว่าก่อนเรี ยนนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับวอลลาสและโคแกน (Wallach, M. A., & Kogan, N, 1965, p. 12-13) มีความเชื่อว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นการเชื่ยมโยงสัมพันธ์ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือคนที่สามารถคิดอะไรได้
อย่างสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ยิ่งคิดมากเท่าไร ยิ่งแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้น
2. ผลจากการสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ซึ่งในแผนกิจ กรรมนาฏศิลป์ประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมายของกิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ใน
กิจกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้แบ่งกิจกรรมตามองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ผสมผสานกับทฤษฎีนาฏศิลป์ กระบวนการกลุ่ม ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทากิจกรรมทั้งหมด
10 ครั้ง
โดยผลของระดั บ การใช้ กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป์ ส่ ง เสริ ม ด้ า นความคิ ด ริ เ ริ่ ม ซึ่ ง หลั ง การใช้
กิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สถิติโดยรวมสูงกว่าก่อนทากิจกรรมนาฏศิลป์ โดยมี
ค่าเฉลี่ยหลังทา 1.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สาเหตุที่ผลการทดลองเป็นเช่นนี้เพราะนักเรียน
ได้รับกิจกรรมที่ได้ความคิดจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ จึงทาให้กล้า
คิด เพื่อทดสอบความคิดของตนเอง จึงเป็นการคิดริเริ่มจากประสบการณ์ที่มีอยู่ในความคิดของตนเอง
ปรับใช้ให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและอาศัยจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทาให้นักเรียนเกิดความคิดและเข้าใจ
สิ่งต่าง ๆ ในกิจกรรมนี้ได้ดี
กิจกรรมนาฏศิลป์ส่งเสริมด้านความคิดคล่องแคล่ว ซึ่งหลังการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทากิจกรรมเท่ากับ 1.48 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการหาคาตอบในการแสดงภาษาท่าอย่างรวดเร็ว จากการแสดงท่าทางที่เป็น
ธรรมชาติของตนเองอยู่แล้ว มาแสดงเป็นท่าที่สวยงามซึ่งใช้เวลาจากัดและผนวกกับกิจกรรมกลุ่มที่
สามารถช่วยแสดงความคิดออกมากับคนอื่นเพื่อให้ได้ความคิดที่สมบูรณ์ในการทากิจกรรมด้านนี้
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กิจกรรมนาฏศิลป์ที่มุ่งเน้นด้านความคิดยืดหยุ่นนั้น เป็นการพัฒนาความคิดของนักเรียน
ให้รู้จักความคิดที่ได้หลายมุมจากความรู้ทางด้านนาฏยศัพท์ที่มีอยู่แล้ว สามารถนามาประกอบท่า
นาฏยศัพท์ให้เกิดเป็นท่าราได้อีกหลายท่าซึ่งไม่ระบุว่าเป็นท่าผิดหรือถูก จึงทาให้นักเรียนสามารถกล้า
คิดออกมาได้อย่างอิสระ และไม่ซ้ากับความคิดเดิม ๆ จึงเป็นผลให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทากิจกรรม
เท่ากับ 1.40
สุดท้ายกิจกรรมนาฏศิลป์ที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมในด้านความคิดละเอียดลออ
นั้น มีผลให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทากิจกรรมเท่ากับ 1.36 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ใช้ความคิดจากความรู้
ในการทากิจกรรมที่ผ่านมาแล้วนั้น สามารถนามาใส่รายละเอียดเพื่อให้ผลงานมีความแปลกใหม่ด้วย
กิจกรรมการแสดงท่าสัตว์ประการเล่านิทานซึ่งเป็นการแสดงที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนจึงทาให้
นักเรียนมีความคิดที่สามารถแต่งเติมในท่าทางประกอบได้เป็นอย่างดี
โดยผลของระดับกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในระดับดีนั้นเกิดจาก
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แต่ละครั้งนักเรียนจะคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกครั้งซึ่งทาให้ผล
งานมีรายละเอียดมากขึ้นรวมทั้งการที่นักเรียนได้ส รุปผลงานของตนเองและสะท้อนความรู้สึกนึกคิด
ของตน เป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมะลิฉัตร เอื้ออานันท์ (2545, น. 35-36)
กล่าวว่าการทางานของสมองที่สามารถท้าทายต้องเกิดจากทากิจกรรมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
สมองซีกขวาที่เกี่ยวเนื่องเรื่องจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดแปลกใหม่
ด้วยกิจกรรมทั้งหมดนี้จากการพิจารณาหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3
ท่านพบว่า กิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เท่ากับ
1.00 เพราะกิจกรรมนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายเช่น เล่นละคร แสดงบทบาทสมมติ
การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ท่าทางด้วย
ตนเอง แสดงออกเป็ นตัวของตัว เองและมีการน าเสนอต่อผู้อื่น สิ่ งเหล่ านี้เป็นสิ่ งที่ทาให้เกิดความ
สนุกสนานและท้าทายความสามารถได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอิสระตามจินตนาการเพื่อได้ความคิด
ได้ ม ากและได้ เ ร็ ว ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องทอแรนซ์ ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า
กระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อเราคิดไปสู่จุดมุ่งหมาย ทาให้เริ่มคิดพยายาม
รวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาผสมกลมกลืนเกิดจินตนาการแล้วแสดงออกมาในรูปผลงานประดิษฐ์
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี พ ฤติ ก รรมที่ เ ริ่ ม คิ ด จะสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน คั ด เลื อ กท่ า ทางที่
สร้ า งสรรค์ ขึ้ น ใหม่ ใ ห้ มี ค วามแปลกใหม่ สวยงามและเชื่ อ มโยงท่ า ทางต่ า ง ๆ ให้ ก ลมกลื น กั น ได้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อารี รังสินันท์ (2532) ที่กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควร
สนับสนุนให้มีความคิดหลาย ๆ ด้าน คิดตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ นาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ทา
ให้นักเรียนสนุกสนานและเกิดความคิดใหม่ ๆ และช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
ได้ดีขึ้นตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ครูควรศึกษารายละเอียดของกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าใจ
และจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้ครบตามที่ระบุเอาไว้ หรืออาจมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับกิจกรรม
เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนดาเนินไปอย่างมีลาดับ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ
เข้าใจพัฒนาการของนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยสามารถพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ได้ เนื่องจากเป็น
นักเรีย นในวัยที่ยั งเล็ ก จึ งควรดูแลกิจกรรมในทุกขั้นตอนอย่ างตั้งใจและอดทนกับพฤติกรรมของ
นักเรียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมนาฏศิลป์ ครูผู้สอนต้องมีส่วนสาคัญในการกระตุ้นนัก เรียนให้เกิดการเรียนรู้
และส่ งเสริมให้ นักเรีย นกล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์ความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ ต้องสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกันเอง ไม่เน้นถูกผิด แต่คานึงถึงนักเรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้
นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตามความสมัครใจ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการสร้างกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในสาระนาฏศิลป์อื่น ๆ และใน
ระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาโดยใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ไปพัฒนากับตัวแปรอื่น ๆ เช่น การเข้าสังคม
ความกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปทดลองใช้
กับนักเรียนระดับอายุแตกต่างกันออกไป หรือเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะ
กับความสามารถของนักเรียนกลุ่มนั้น ๆ
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ของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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บทคัดย่อ
งานวิจั ย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้น าฏศิล ป์ เ พื่อ พั ฒ นาด้ า นทั ก ษะ
การปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมุ่งศึกษาการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ศึกษาผลก่อนและหลัง การจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ น าฏศิ ล ป์ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ต ามแนวคิ ด ซิ ม พ์ ซั น ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 35 คน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและทาการทดลองจากกลุ่ม
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ออกแบบสร้าง
แผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิล ป์ ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โดยนากระบวนการเรี ย นรู้ ทางทฤษฎีแนวคิดซิมพ์ซันมาผนวกกับ กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ในชั่ว โมงวิช านาฏศิล ป์ ซึ่งมีการกาหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 10 แผน มีการแบ่งเวลา
ทั้งหมด 10 ชั่ว โมง 2) ผลการทดลองระหว่ างก่อนและหลั ง การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้น าฏศิล ป์
เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีมหาราชา โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์สูงกว่าก่อน
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ทักษะปฏิบตั ิ แนวคิดซิมพ์ซนั
*
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Abstract
The objectives of this research were to study the dancing arts learning
activities based on Simpson’s processes for practical skills development among
students in Prathomsuksa Two by emphasizing practical skills development from the
dancing arts learning activities based on Simpson’s processes and to examine the
results before and after the dancing arts learning activities based on the practical
skills development of students in Prathomsuksa Two at Bansrimaharacha School. The
sample group consisted of thirty five students in students Prathomsuksa Two. The
researcher collected data, tested the sample group and the collected data was
analyzed using mean and standard deviation. The findings indicated the following
1) designed dancing arts learning activities for the practical skills development of
students in Prathomsuksa by integrating the learning process based on Simpson’s
processes to dancing arts learning activities in the dancing arts period, such as
division, learning standards, indicators, course description, learning units and ten
instructional plans were determined and divided into ten hours ; 2) the result of
before and after arrangements of dancing arts learning activities, based on Simpson’s
processes, for the practical skills development of students in Prathomsuksa Two at
Bansrimaharacha School revealed that the average score after implementing dancing
arts learning activities was higher than before implementation with a 0.01 level of
statistical significance.
Keywords: Dancing Arts Learning Activities, Practical Skills, Simpson’s Processes

บทนา
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันได้มีวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาเป็นจานวนมาก ทาให้เด็กสมัยใหม่นี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักการแสดงนาฏศิลป์ เยาวชน
เกือบทั่วประเทศพากันนิยมชมชอบกับความแปลกใหม่ของวัฒนธรรมต่างชาติและบางคนถึงกับดูหมิ่น
หรือเกิดความอับอายในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม
ของคนในชาติไปอย่างสิ้นเชิง ค่านิยมของคนไทยต้องปรับเปลี่ยนสภาพตามไป ทาให้ขาดความเข้าใจ
และความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทยไปด้วยการหลงชื่นชมในวัฒนธรรมต่างชาติเช่นนี้เป็น
ต้นเหตุให้เกิดการเสื่อมสลายของศิลปวัฒนธรรมไทยไปในที่สุด
นาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์จะต้องมีการฝึก
ทักษะให้คล่องแคล่วและมีความถูกต้ อง ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความต้องอดทน และมีความพยายามใน
การฝึกซ้อม ที่จะต้องอาศัยทักษะการฝึกฝนเพื่อความชานาญไว้ใช้ในการแสดง และเพื่อที่จะได้รักษา
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ศิลปะประจาชาติไทยเอาไว้ ศาสตร์ด้านนาฏยศิลป์ไทยนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น
ท่ารา จังหวะ การใช้พื้นที่ การใช้อารมณ์ เป็นต้น ผู้เรียนรู้และฝึกหัดจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจ
และพยายามปฏิบัติ โดยค่อยเริ่มฝึกปฏิบัติปรับพื้นฐานความสมดุลและจัดระเบียบร่างกายให้เกิด
ความสวยงาม จากนั้นก็ถึงจะเริ่มฝึกท่าราตามขั้นตอน ผู้เรียนจะต้องจดจาท่าราและเข้าใจความหมาย
ของท่าราได้อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะถ่ายทอดอารมณ์และความหมายของท่าราได้ถูกต้อง อีกทั้งศาสตร์
ด้านนาฏศิลป์ไทยเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก และคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษา
รวมทั้งยังเป็น การสร้ างนาฏยศิล ปินให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถใช้นาฏศิลป์เป็นอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ ดังนั้น การทาให้นาฏศิลป์ไทยเจริญรุ่งเรืองต่อไปนั้น ต้องมีการอนุรักษ์ พัฒนา บารุง และ
ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักต่อการสืบทอดและจัดระเบียบแบบแผนให้งดงามยิ่งขึ้นสู่อนุชนรุ่นหลัง
(เรณู โกศินานนท์, 2545, น. 3-4)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิล ปะมุ่งพัฒนาให้ ผู้เรียนเกิ ดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทาง
ศิลปะเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ ในศิลปะแขนง
ต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 สาระ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สาระสาคัญของนาฏศิลป์คือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้น
ทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึ ก ความคิดอย่างอิสระ
สร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 51)
โดยพระราชบั ญ ญัติ การศึก ษาแห่ งชาติ พุ ทธศั กราช 2542 มี จุด มุ่ งหมายในการอนุรั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 4 เรื่องแนวทางในการจัดการศึกษา มาตราที่ 23 ข้อที่ 3
โดยกาหนดว่าการจัดการศึกษาควรมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา
ไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ด้วยการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกระบวนการจัด
กิจ กรรมซึ่งจะส่ งเสริ มให้ นั กเรียนได้แสดงออก เกิดความคิดรวบยอดมีทักษะและได้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลินผสมผสานกัน มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง
ให้มากที่สุด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, น. 7)
หลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.1 เข้าใจและ
แสดงออกทางนาฏศิ ล ป์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ความคิ ด อย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชม และ
ประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.2 เข้าใจความสั มพัน ธ์ร ะหว่างนาฏศิล ป์
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปั ญญาไทยและสากล จากหลั กสู ตรและตัว บ่งชี้ข้างต้นพิจารณาได้ว่าหน่ว ยงานทางการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุหลักสูตรสถานศึกษาต้องมีสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และ
ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดจิตสานึกรักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันยุคของโลกที่
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เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทาให้เกิดการหลั่งไหลทางวัฒนธรรม นาฏศิลป์ไทยจึงไม่ค่อยได้รับความ
นิยมกับหมู่เด็กและวัยรุ่นเมื่อเทียบกับนาฏศิ ลป์ หรือการแสดงของชาวต่างชาติ ด้วยข้อจากัดของ
การฝึกหัดที่นาฏศิลป์ไทยที่มีมาตรฐานที่ค่อนข้างเคร่งครัด การสร้างบรรยากาศในการเรียน หรือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องอาศัยแนวคิดหรือรูปแบบการสอนใหม่ เพื่อทาให้การเรียนบรรลุตาม
ประสงค์ที่ตั้งไว้ (เสาวรี ภูบาลชื่น, 2556, น. 344)
ในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยจะเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติให้เกิดความชานาญ
ด้วยบทเรียนที่ซ้า ๆ ย้าเนื้อหา การฝึกเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนกระทั่งผู้รับการฝึกสามารถ
จดจาท่าทางซึ่งเป็นหลักใหญ่ ๆ ได้ จากนั้นครูผู้สอนจะถ่ายทอดกลวิธีที่จ ะปรุงแต่งลีล าท่าทางให้
งดงามยิ่ งขึ้นเป็ นการเฉพาะตัวสาหรั บศิษย์บางคน (ปรเมษฐ์ บุณยะชัย , 2547, น. 15-29) ซึ่งใน
ปัจจุบันการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยได้กาหนดหลักสูตรให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ในด้านทฤษฎีครูผู้สอนก็จะสอนอธิบายตามรายละเอียดของเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจ
ด้านการฝึกทักษะผู้เรียนก็ฝึกโดยอาศัยจดจาท่าทางและเลียนแบบจากครูผู้สอนเป็นหลักและนักเรียน
ปฏิบัติตาม ซึ่งถ้าผู้เรียนที่มีทักษะ มีใจรักและสนใจก็จะราได้เร็ว ราได้สวย แต่ถ้าผู้เรียนบางคนไม่
สนใจในการฝึก ก็ทาให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกเบื่อ ไม่สนใจเรียน และเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่ตัวผู้เรียน
นั้นจะฝึกฝน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชานาฏศิลป์อยู่ในระดับต่า
จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ไทย ในระดับชั้นประถมศึก ษาปีที่ 2 พบว่า
ผู้เรียนขาดทักษะในการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัย คิดว่าอาจเกิดจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไม่
น่ าสนใจ เนื้ อ หาที่เ น้ น ให้ ผู้ เรี ย นได้ป ฏิบั ตินั้ นก็ ส ามารถท าได้น้อ ย ทาให้ เ กิด บรรยากาศที่ น่า เบื่ อ
เกิดการได้รับการฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์ได้น้อยและไม่ชั ดเจน จนทาให้ผู้เรียนรู้ว่าตัวเองนั้นทาไม่ได้
และทาให้ไม่มีความสุขในการเรียน และทาให้ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงมีการที่จะพัฒนาในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะอย่างเต็มที่ เพราะ
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความถนัด ความสนใจ และมี การรับรู้ที่ไม่เหมือนกัน ผู้วิจัย จึงต้อง
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติในรายวิชาให้ดีขึ้น เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรที่
กาหนดไว้ จากเหตุผ ลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจที่จะพั ฒนากิจกรรมการเรียนรู้
โดยนาแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์
รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่เ น้นการพัฒ นาทักษะพิ สั ยจึงมี ความส าคัญอย่ างมากต่อการ
จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบั ติของ
ซิมพ์ซัน (Instructional Model Based On Simson’s Processes For Psycho Motor Skill
Development) เป็นการสอนทักษะปฏิบัติที่เป็นไปตามลาดับขั้นตอนที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทา หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งการสอนต้องใช้หลักการ วิธีการ
ที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัย หรือพุทธิพิสัย
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) ระบุ
ว่า ทักษะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการ
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ประสานการท างานของกล้ า มเนื้ อ หรื อ ร่ า งกายในการท างานที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น และต้ อ งอาศั ย
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน การทางานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสั่งงานของสมอง
ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหาก
ได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญชานาญการ และความ
คงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทาสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยา ความเร็ว
หรือความราบรื่นในการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือทางานที่ต้อง
อาศัยการเคลื่อนไหวหรือการประสานงานของกล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกต้องและมีความ
ชานาญ และผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบผู้เรียนจะสามารถกระทาหรือแสดงออก
อย่ า งคล่ อ งแคล่ ว ช านาญ ในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นท าได้ นอกจากนั้ น ยั ง ช่ ว ยพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ และความอดทนให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนด้วย(ทิศนา แขมมณี, 2550, น. 243-244)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการรู้สาระนาฏศิลป์ไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน เพื่อพัฒนาด้าน
ทักษะการปฏิบัติของผู้ เรียน ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สู ง ขึ้น และให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ความสนใจและมีใ จรั ก ในศาสตร์ ด้ านนาฏศิล ป์ ไทย และให้ เ ป็น ไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติของชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอน
ปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
ความสาคัญของการวิจัย
ผลของการศึกษาครั้ งนี้ทาให้ ทราบถึงพัฒ นาการทักษะด้านการปฏิบัตินาฏศิล ป์ไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซัน ช่วยให้
นักเรียนได้มีทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ได้อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว้
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
ศรีมหาราชา ทั้งหมด 4 ห้อง จานวน 160 คน
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1 ห้อง ทั้งหมด 35 คน โดยวิธีการเจาะจง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซัน
ตัวแปรตาม คือ ทักษะด้านการปฏิบัตินาฏศิลป์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิ สระ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ าฏศิลป์ไทย
โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซนั

ตัวแปรตาม
ทักษะด้านการปฏิบตั นิ าฏศิลป์

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. แบบประเมินทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี
ลาดับขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร วิธีการ หลักการเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน ขอบข่ายเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิล ปะ ชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 2 ตามหลั กสู ตรแกนกลางศึ กษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551
1.3 เลื อ กเนื้ อ หาส าหรั บ การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ส าระนาฏศิ ล ป์ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดของซิมพ์ซนั
1.4 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน
1.5 นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซันเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
และสอดคล้องของรายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้
1.6 ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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2. แบบประเมินทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์
2.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดทักษะปฏิบัติจากเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้อง และคาแนะนา
จากผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์
2.2 ศึกษาขอบเขตเนื้อหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือตัวชี้วัด เพื่อกาหนดสิ่งที่
ต้องการวัด ขั้นตอนการปฏิบัติ
2.3 นาแบบวัดทักษะปฏิบัติเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ งสามท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม ด้านเนื้อหา โครงสร้างของแบบวัด และเกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับแบบประเมิน
2.4 นาแบบวัดทักษะปฏิบัติที่ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดลาดับขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ด้านการปฏิบัติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากเอกสารต่าง ๆ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนา
ทักษะปฏิบัติก่อนนาไปใช้ โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนา
ทักษะปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูลในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติก่อนนาไปใช้ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป์ขณะทดลองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ตามแนวคิดซิมพ์ซันกับวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยโดยใช้สูตร IOC
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้สถิติ t -test แบบ dependent และค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การอภิปรายผลข้อมูลผู้วิจัยนาผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมานาเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคาอธิบาย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย เรื่ อง การจั ดกิ จกรรมการเรีย นรู้ นาฏศิ ล ป์เ พื่อ พัฒ นาทัก ษะปฏิบั ติต ามแนวคิ ด
ซิมพ์ซัน ของนักเรีย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โดยนากระบวน
การเรียนการสอนมาจากแนวคิดซิมพ์ซัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ หรือทางานที่ต้องอาศัย
การเคลื่อนไหวหรือการประสานงานของกล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกต้องและมีความชานาญ
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ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
ซิมพ์ซัน (1972) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผู้เรียน
เป็ น ความสามารถในการประสานการทางานของกล้ ามเนื้อ หรือร่างกาย ในการทางานที่มีความ
ซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน การทางานดังกล่าวเกิดขึ้นได้
จากการสั่งงานของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนา
ได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญ
ชานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทาสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว
ความแม่นยา ความเร็วหรือความราบรื่นในการจัดการ
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทา โดยการให้ผู้เรียนสังเกตการ
ทางานนั้นอย่างตั้งใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อการทางานหรือแสดง
พฤติกรรมนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัวให้พ ร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือแสดง
ทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะทาหรือแสดงทักษะนั้น ๆ
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น การสนองตอบภายใต้ ก ารควบคุ ม เป็ น ขั้ น ที่ ใ ห้ โ อกาสแก่ ผู้ เ รี ย นในการ
ตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระทา หรือการแสดงทักษะนั้น หรือ
อาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระทา หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลอง
ผิดลองถูก จนกระทั่งสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง
ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระทาจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทาได้เอง เป็นขั้นที่ ช่วย
ให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการทาสิ่งนั้น ๆ
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทาอย่างชานาญ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการกระทานั้น ๆ
จนผู้เรียนสามารถทาได้อย่างคล่องแคล่ว ชานาญเป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการ
ปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชานาญ
และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการ
กระทา หรือปรับการกระทานั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ
ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
ผู้เรียนจะสามารถกระทาหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว ชานาญ ในสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน
ทาได้ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความอดทนให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนด้วย
ผู้วิจัยได้จัดทาการออกแบบสร้างแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ในการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนากระบวนการทางทฤษฎีแนวคิดซิมพ์ซันมาผนวก
กับ กระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นชั่ ว โมงวิช านาฏศิล ป์ ซึ่ งมี ก ารก าหนดสาระการเรีย นรู้
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มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน
10 แผน มีการแบ่งเวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมง เพื่อให้เหมาะสมกับคาบเรียนจานวนของเด็กนักเรียน
เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างสูงสุด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ ตามแนวคิดซิมพ์ซัน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ผู้วิจัยได้ทาการแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้
ออกเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ท่วงท่าลีลา แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนไหวเลียนแบบคน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลีลาเคลื่อนไหวประกอบเพลง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ออกลวดลายโชว์ลีลา
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ท่าทางนาฏศิลป์ แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลวดลายนาฏยศัพท์
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ลีลาภาษาท่า
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลีลาภาษาท่า (ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ร่ายราตามเพลง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ร่ายราตามเพลง (ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สรรสร้างท่าทาง
ตารางที่ 1 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้
ท่วงท่าลีลา
เรื่อง การเคลื่อนไหวเลียนแบบคน
เรื่อง การเคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ
เรื่อง ลีลาเคลื่อนไหวประกอบเพลง
เรื่อง ออกลวดลาย โชว์ลีลา
ท่าทางนาฏศิลป์
เรื่อง ลวดลายนาฏยศัพท์
เรื่อง ลีลาภาษาท่า
เรื่อง ลีลาภาษาท่า (ต่อ)
เรื่อง ร่ายราตามเพลง
เรื่อง ร่ายราตามเพลง (ต่อ)
เรื่อง สรรสร้างท่าทาง
ที่มา: ผู้วิจัย

เวลา
4 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

วัน
จันทร์
ศุกร์
จันทร์
ศุกร์
จันทร์
ศุกร์
จันทร์
ศุกร์
จันทร์
ศุกร์
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ซึ่งแต่ล ะกิจ กรรมนั้ นมีกระบวนการเรียนรู้ที่ ส อดแทรกแนวคิดซิมพ์ซัน โดยกระบวนการ
เรียนรู้ของซิมพ์ซัน นั้นมีทั้งหมด 7 ขั้นด้วยกัน ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับขั้น
กระบวนการของซิมพ์ซัน ตั้งแต่ขั้นการรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทา และต่อเนื่องไปยัง
ขั้นเตรี ยมความพร้อมเพื่อที่จะให้นั กเรียนปรับตัวพร้อมที่จะทาการปฏิบัติเคลื่อนไหวในการแสดง
ทักษะนั้ น ๆ และให้ มีจิ ตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการแสดงทักษะ ขั้นที่ส ามคือขั้นตอบสนอง
ภายใต้การควบคุมที่นั กเรี ย นต้องปฏิบัติตามจากครู ให้ นักเรียนได้เลี ยนแบบการแสดงทักษะนั้น
หลังจากที่ได้ฝึกทักษะปฏิบัติจากครูนั้นก็จะเป็นขั้นที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จะกระตุ้นให้
นักเรียนเห็นข้อบกพร่องของตนเองว่าการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ร่างกายต้องสัมพันธ์กันจนนาไปสู่ขั้น
ต่อไป คือขั้นการลงมือกระทาเป็นกลไกที่สามารถกระทาได้เอง จนชานาญและเป็นไปโดยอัตโนมัติ
และเมื่ อ เกิ ด ความคล่ อ งแคล่ ว แล้ ว นั ก เรี ย นจะรู้ จั ก ประยุ ก ต์ แ ละพั ฒ นาฝี มื อ ของตนเองตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูเป็นผู้กาหนดขึ้น จนผู้เรียนสามารถเกิด
ความคิดริเริ่ม มีความคิดใหม่ ๆ ในการกระทา หรือปรับการกระทานั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ
ผู้วิจัยได้นาแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ตามแนวคิดซิมพ์ซัน (N = 3)
ข้อ
ประเด็นการประเมิน
S.D. ระดับความเหมาะสม
1. กาหนดตัวชี้วัดชัดเจน
3.00
0
เหมาะสมมากที่สุด
2. ตัวชี้วัดสอดคล้องกับเนื้อหา
3.00
0
เหมาะสมมากที่สุด
3. ตัวชี้วัดระบุพฤติกรรมชัดเจน
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
4. มีการกาหนดโครงสร้างกิจกรรมและเวลาได้อย่างเหมาะสม 2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
5. กระบวนการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา
2.33
0.22
เหมาะสมมาก
6. เนื้อหาเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิด
2.33
0.22
เหมาะสมมาก
7. เนื้อหาตรงตามรายวิชา
3.00
0
เหมาะสมมากที่สุด
8. สาระการเรียนรูเ้ หมาะสมกับตัวชีว้ ัด
3.00
0
เหมาะสมมากที่สุด
9. สาระการเรียนรูเ้ หมาะสมกับผู้เรียน
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
10. เรียบเรียงเนื้อหาได้ดี
2.33
0.22
เหมาะสมมาก
11. มีความยากง่ายพอเหมาะ
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
12. กิจกรรมมีความน่าสนใจ
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
13. กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
14. กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอน
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
15. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
16. การประเมินสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
รวม
2.69
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
ที่มา: ผู้วิจัย
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ระดับเกณฑ์การประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้
2.51 – 3.00
เหมาะสมมากที่สุด
2.01 – 2.50
เหมาะสมมาก
1.51 – 2.00
ปานกลาง
1.01 – 1.50
พอใช้
0.01 – 1.00
ปรับปรุง
จากตาราง 2 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผล
ปรากฏว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 ในประเด็น
การประเมินข้อที่ 5 กระบวนการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา ข้อที่ 6 เนื้อหาเหมาะสมกับแนวคิด ข้อ
ที่ 10 เรียบเรียงเนื้อหาได้ดี ซึ่งได้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ซึ่งต่าง
จากข้ออื่น ๆ ที่ได้คะแนนระดับเหมาะสมมากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญได้มีการให้คาแนะนา ข้อคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรม คือ ปรับปรุงเนื้อหากิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนนั้นรู้สึกกระตือรือร้น และมีความสนใจในกิจกรรม และให้เนื้อหานั้นมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
ผู้วิจัยจึงได้นามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ (n = 35)
ประเด็นการประเมิน
ก่อนการทากิจกรรม
หลังการทากิจกรรม
S.D. ระดับทักษะปฏิบัติ
S.D. ระดับทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และเคลื่อนที่
1.49 0.51
พอใช้
3.14 0.43
มาก
2. การปฏิบัตินาฏยศัพท์
1.46 0.51
พอใช้
3.06 0.54
มาก
3. การปฏิบัติภาษาท่า
1.31 0.48
พอใช้
3.20 0.41
มาก
4. ท่าราสอดคล้องกับเนื้อเพลง
1.29 0.47
พอใช้
3.11 0.47
มาก
5. จังหวะมือและเท้าถูกต้องตรงกับจังหวะ 1.20 0.43
พอใช้
3.14 0.43
มาก
6. ปฏิบัติท่าทางได้ตรงกับจังหวะ
1.17 0.41
พอใช้
3.17 0.45
มาก
7. กล้าแสดงออกขณะปฏิบัติท่าทาง
1.26 0.46
พอใช้
3.11 0.47
มาก
8. มีความสนุกสนานในขณะปฏิบัติ
1.06 0.32
พอใช้
3.26 0.51
มาก
9. ท่าราอ่อนช้อยสวยงาม
1.09 0.32
พอใช้
3.11 0.47
มาก
10. มีความคิดสร้างสรรค์ในท่าทาง
1.09 0.32
พอใช้
3.09 0.45
มาก
รวม
1.24 0.42
พอใช้
3.14 0.46
มาก
ที่มา: ผู้วิจัย
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ระดับเกณฑ์การประเมินทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์
3.01 – 4.00
มาก
2.01 – 3.00
ปานกลาง
1.01 – 2.00
พอใช้
0.01 – 1.00
ปรับปรุง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 3 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ของ
นักเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลั งการทากิจกรรม พบว่า นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ก่อนการทากิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับ พอใช้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.24 และหลังการทา
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คะแนนประเด็นการประเมินหลังการทากิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน ในการทากิจกรรมการเรีย นรู้แต่ละครั้ง ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ
ต่อการทากิจกรรม การดาเนินการทากิจกรรมแต่ละครั้งจึงเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ผู้เรียนมี
การตอบสนองต่อการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกระบวนการขั้นตอนของซิมพ์ซันที่กาหนด
ขึ้นมา เป็นกระบวนการที่ สามารถมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านพัฒนาความสามารถการปฏิบัติทักษะ
นาฏศิลป์ของผู้เรียนช่วยสร้างบรรยากาศกระบวนการเรียนรู้ที่ใหม่ ๆ ต่างจากกระบวนการสอนเดิม ๆ
ของผู้สอนได้ ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของซิมพ์ซัน เริ่มจากการให้ผู้เรียนได้รับรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนจะทา
เช่น ครูพูดคุยกับนักเรียน การให้ดูสื่อในเรื่องที่จะทากิจกรรมนั้น จากนั้นเป็นขั้นตอนการเตรียมความ
พร้อม ให้ผู้เรียนมีการปรับตัวพร้อมที่จะปฏิบัติเคลื่อนไหวในการทากิจกรรม โดยครูจะให้ขยับร่างกาย
เล่นเกมส์ ร้องเพลง ตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งขั้นนี้ผู้เรียนจะเกิดความสนุกสนาน มี
ความสุขพร้อมที่จะทากิจกรรมต่อไป โดยสังเกตจากความร่วมมือ การแสดงสีหน้า อารมณ์ท่าทางใน
การทากิจกรรม เมื่อนักเรียนมีความพร้อมแล้ว ก็จะเป็นขั้นที่ครูนั้นเป็นผู้ สาธิต คือ ขั้นตอบสนอง
ภายใต้การควบคุม ผู้เรียนปฏิบัติทักษะตามครู โดยให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ เช่น การทาท่านาฏยศัพท์
การปฏิบัติภาษาท่า การเคลื่อนไหวตามจังหวะ จากนั้นเมื่อได้ฝึกฝนท่าทางจากครู จะเป็นขั้นที่ผู้เรียน
จะต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง คือขั้นการให้ลงมือกระทาจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทาด้วยตนเอง
ผู้เรีย นจะต้องฝึ กปฏิบัติด้ว ยตนเอง ดูจุดบกพร่อง จุดที่ต้องแก้ไข ซึ่งขั้นนี้ครูผู้ สอนก็จะเป็นผู้ที่ให้
คาแนะนา ให้คาปรึกษาในท่าทางที่นักเรียนต้องแก้ไข ซึ่งผู้เรียนบางคนอาจจะเรียนรู้ ช้าในการปฏิบัติ
บางท่า ผู้ส อนจึงต้องเข้าไปสาธิต อธิบ ายเพิ่มเติม ที่จะช่ว ยให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติทักษะได้เร็วขึ้น จน
นักเรียนสามารถปฏิบัติไปได้อย่างชานาญ สามารถปฏิบัติท่าทางได้ออกมาอย่างถูกต้อง และมีความ
คล่องแคล่ว จากนั้นเป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถนาทักษะที่ได้เรียนไปนามาคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ท่าทาง
ความคิดใหม่ ๆ ขึ้น ตามสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ครูได้กาหนดกิจกรรมขึ้นมา เช่น การแสดงภาษา
ท่าตามสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้ หรือการนาท่าทางประยุกต์ใช้กับเพลงอื่น เป็นต้น จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ส่งผลให้ผู้เรียนนั้นเกิด
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ความเข้าใจในการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ได้ดีขึ้น จึงทาให้ผลคะแนนจากการประเมินทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป์นั้นสูงขึ้น
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง (n = 35)

Pair 1

Pretest
Posttest

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation Std. Error Mean
43.40
10
5.254
1.661
109.90
10
2.025
.640

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง (n = 35)

Mean
Pair 1 Pretest Posttest

-66.500

Paired Samples Test
Paired Differences
99% Confidence Interval
of the Difference
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
Lower
Upper
6.223

1.968

-72.895

t

-60.105 -33.794

Sig. (2tailed)

df
9

.000

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 4 และตาราง 5 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตาม
แนวคิดซิมพ์ซัน ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยสูงขึ้นแสดงนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
ในการวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์
ซัน ของนั กเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ด้านทักษะการปฏิบัติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากเอกสารต่าง ๆ โดยเนื้อหาในด้านนาฏศิลป์ที่เป็นเนื้อด้านการ
ปฏิบัตินั้น จะมีเนื้อหาข้อมูลตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุ ณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ
ชื่น ชม และประยุ กต์ ใช้ ในชีวิ ตประจาวัน (ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 1-3)
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โดยผู้วิจัยได้นาเนื้อหาวิชานาฏศิลป์ในด้านการปฏิบัติมาเรียบเรียง จัดทาข้อมูลเป็นแผน
กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อที่จะนาไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 โดยมีเนื้ อหาเกี่ย วกับด้านทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ตั้งแต่การเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานจนถึง
การทาท่าทางประกอบเพลงได้
ผู้วิจัยพบว่า จากการจัดการเรียนการสอนของการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ได้ทาการวิเคราะห์
จากแบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ก่อนเรียนพบว่า ผู้เรียนขาดทักษะในด้านการปฏิบัติท่าทาง เห็นว่า
เป็นเรื่องยากที่ตัวผู้เรียนนั้นจะฝึกฝน จนเกิดการไม่สนใจในการเรียน นาฏศิลป์ไทยจึงไม่ค่อยได้รับ
ความนิยมกับหมู่เด็กและวัยรุ่นเมื่อเทียบกับนาฏศิลป์ หรือการแสดงของชาวต่างชาติ ด้วยข้อจากัด
ของการฝึกหัดที่นาฏศิลป์ไทยที่มีมาตรฐานที่ค่อนข้างเคร่งครัด การสร้างบรรยากาศในการเรียน หรือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยแนวคิดหรือรูป แบบการสอนใหม่ ๆ เพื่อทาให้การเรียน
บรรลุตามประสงค์ (เสาวรี ภูบาลชื่น, 2556, น. 344)
ผู้วิจัยจึงได้ทาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติในรายวิชานาฏศิลป์ โดยนา
แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ โดยรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะพิสัยจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Instructional
Model Based On Simson’s Processes For Psycho Motor Skill Development) เป็นการสอน
ทักษะปฏิบัติที่เป็นไปตามลาดับขั้นตอนที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ
การกระทา หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งการสอนต้องใช้หลักการ วิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนา
ทางด้านจิตพิสัย หรือพุทธิพิสัย (ทิศนา แขมมณี, 2550, น. 243)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์มากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้องตามกระบวน
ท่ า ทางนาฏศิ ล ป์ ไ ทย และมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ กล้ า แสดงออกในการปฏิ บั ติ น าฏศิ ล ป์ ม ากขึ้ น
พิจ ารณาได้จากแบบประเมิน ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ที่นักเรียนได้ทาหลั งการทากิจกรรมครบถ้ว น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14
โดยผลของระดั บ การปฏิ บั ติ ทั ก ษะนาฏศิ ล ป์ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ มากนั้ น เกิ ด จากกิ จ กรรมที่
ดาเนินการตามแนวคิดของซิมพ์ซันที่มีกระบวนการสอน 7 ขั้น ตั้งแต่ขั้นการรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรียน
รับรู้ในสิ่งที่จะทา และต่อเนื่องไปยังขั้นเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้นักเรียนปรับตัวพร้อมที่จะทา
การปฏิบัติเคลื่อนไหวในการแสดงทักษะนั้น ๆ และให้มีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการแสดง
ทักษะ ขั้นที่สามคือขั้นตอบสนองภายใต้การควบคุมที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามจากครู ให้นักเรียนได้
เลียนแบบการแสดงทักษะนั้น หลังจากที่ได้ฝึกทักษะปฏิบัติจากครูนั้นก็จะเป็นขั้นที่ให้นักเรียนฝึก
ปฏิบั ติด้ ว ยตนเอง จะกระตุ้นให้ นักเรี ยนเห็นข้อบกพร่องของตนเองว่าการปฏิบัติทักษะนาฏศิล ป์
ร่างกายต้องสัมพันธ์กันจนนาไปสู่ขั้นต่อไป คือขั้นการลงมือกระทาเป็นกลไกที่สามารถกระทาได้เอง
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จนชานาญและเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้ว นักเรียนจะรู้จักประยุกต์และ
พัฒนาฝีมือของตนเองตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูเป็นผู้กาหนดขึ้น
จนผู้เรียนสามารถเกิดความคิดริเริ่ม มีความคิดใหม่ ๆ ในการกระทา หรือปรับการกระทานั้นให้เป็นไป
ตามที่ตนต้องการ ซึ่งจากการที่ได้ทากิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์นั้นจึงมีการประเมินทักษะการ
ปฏิบัตินาฏศิลป์หลังการทากิจกรรม นักเรียนได้ทาหลังการทากิจกรรมครบถ้วน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2553, น. 101-116) ได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับ ผลการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิล ป์ เรื่องร าวงมาตรฐานชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ตามแนวคิดซิมพ์ซัน นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติทักษะ เรื่อง
ราวงมาตรฐาน เพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจากผลจากแบบประเมินทักษะปฏิบัติที่ประเมินการปฏิบัติท่า
ราวงมาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดซิมพ์ซันส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในการเรียนวิชานาฏศิลป์เพิ่มขึ้น
การศึกษาของ ธีร ยุ ทธ วิเศษสั งข์ (2549, น. 102-106) พบว่าหลักสู ตรที่พัฒ นาเป็น
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพราะพัฒนาขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถนาผลการพัฒนาหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ครูและ
ผู้ปกครองตรวจสอบหลักสูตรนี้แล้วต่างมีความพึงพอใจในหลักสูตร ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดซิมพ์ซัน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถทากิจกรรมได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางนาฏศิลป์
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดซิมพ์ซัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีทักษะการปฏิบัติอยู่ในระดับ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.14 เมื่ อเปรีย บเที ยบค่าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า คะแนนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
สูงขึ้นแสดงนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากวิธีสอนปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดซิมพ์ซันเป็น
การสอนที่เน้น ทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกาย ความสามารถในการประสานการ
ทางานของกล้ามเนื้อหรือร่างกายที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
หลายส่วน โดยการสั่งงานของสมองที่ต้องมีความปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ซึ่งทักษะปฏิบัตินี้
สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนจนเกิดความคล่องแคล่ว ชานาญการและความคงทนจึงเหมาะสม
อย่างยิ่งต่อการสอนนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นด้านทักษะปฏิบัติการราด้วยลีลาท่าทางที่อ่อน
ช้อย โดยเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ศีรษะ ใบหน้า ไหล่ ลาตัว แขน ขา มือและเท้าไป
พร้อมกันและส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านสติปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความรู้ความเข้าใจ
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สอดคล้องกับ ภรภัทร ชุ่มโสตร์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและทดลองใช้นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ พบว่า นั กเรียนที่
ได้รับการสอนโดยใช้ทักษะนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนทุกชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า วิธีสอนปฏิบัตินาฏศิลป์
ตามแนวคิดพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองจนปฏิบัติได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว ชานาญ และการที่ผู้เรียนรู้ผลของการปฏิบัติทันทีก็ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนากิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซันไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนอื่นอย่างกว้างขวาง เพื่อหาประสิทธิภาพใน
การศึกษาค้นคว้าที่กว้างขวางขึ้น
2. ครูผู้ทากิจกรรมควรทาความเข้าใจในรูปแบบและแผนกิจกรรมให้ชัดเจนถึงเรื่องที่
นักเรียนจะได้รับการปฏิบัติทักษะและประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท าวิ จั ย การพั ฒ นาทั ก ษะปฏิ บั ติ น าฏศิ ล ป์ ต ามแนวคิ ด ซิ ม พ์ ซั น ในนั ก เรี ย น
ระดับชั้นอื่น
2. ควรทาวิจัยกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ในการเรียน
ปฏิบัตินาฏศิลป์ในเรื่องอื่น
3. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซันในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
รายการอ้างอิง
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การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ : กรณีศึกษาการราบวงสรวง
พ่อขุนศักรินทร์
PERFORMING ART CREATION: A CASE STUDY OF DANCE
FOR SACRIFICE TO BHO KHUN SAKKARIN
เรขา อินทรกาแหง*
REKHA INTARAKAMHAENG

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มา ความสาคัญและ
สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างและ
ไม่เป็นทางการ วิธีการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสร้างสรรค์ผลงาน เผยแพร่องค์ความรู้ และราในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
ผลการศึกษา พบว่า พิธีบ วงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์เป็นพิธีที่มีความส าคัญต่อ
การแสดงความเคารพศรัทธาและเป็นศูนย์รวมจิตใจอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านนาฏศิลป์ในชื่อ ราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ราในพิธีบวงสรวง
พ่อขุนศักรินทร์และการแสดงถวายพ่อขุนศักรินทร์ โดยนาแนวคิดด้านองค์ประกอบทางการแสดง
เป็นหลักในการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) คาร้อง ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ เนื้อหากล่าวถึงประวัติ
ความสาคัญและการสักการบูชา 2) ทานอง ได้นาสาเนียงภาษาโคราช การโอ่ ทานองเพลงช้าโกรก
และฉันทลักษณ์ท่อนเดินกลอนเพลงโคราช เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 3) การประดิษฐ์ท่ารา
เป็ น การสร้ างสรรค์จ ากภาษาท่าด้านนาฏศิล ป์และท่าร าพื้นฐานเพลงโคราช 4) เครื่องแต่งกาย
ประกอบการแสดงสร้างสรรค์จากการแต่งกายของคนโคราช และ 5) โอกาสที่ใช้ในการแสดง ได้แก่
พิธีบ วงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ผลงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการองค์ความรู้
ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเป็นรูปธรรม
คาสาคัญ : ราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ การแสดงสร้างสรรค์

*
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Abstract
The study is a qualitative research with objectives to study the history,
significance and performing art creation. The instruments consisted of non-structured
and casual interview. The methodologies were participatory group activity between
the researcher, experts and stakeholder, creation of the product, promotion of the
knowledge, and Dance for the Ceremony of Sacrifice to Bho Khun Sakkarin.
The results of the study revealed that the Sacrifice and celebration of Bho Khun
Sakkarin Shrine was an important ceremony of respect and faith and was the true
spiritual gathering and the performing are creation entitled Ram boungsuang Bho
Khun Sakkarin (Sacrifice to Bho Khun Sakkarin) was divided into 2 forms which were
dance for the Ceremony of Sacrifice to Bho Khun Sakkarin and the Performance
Presented to Bho Khun Sakkarin. The creation brought the ideas in performing art
elements to be the principle which consisted of 1) lyrics which were recently created
speaking of history, essence, and sacrifice; 2) melody which employed Korat dialect,
O register, the melody of Cha Krok song, and the rhyme scheme of Korat Song as the
elements in the creation; 3) creation of the dance which was the creation based on
the posture language in performing are and the standard dance of Korat Song;
4) costume in the performing art which was created based on Korat people’s
costume; and 5) occasion of the performance which were sacrifice and celebration of
Bho Khun Sakkarin. This creation was the integration of knowledge to create
performing art in response to substantial needs.
Keywords: Dance for sacrifice to Bho Khun Sakkarin, Performing art creation

บทนา
นาฏศิล ป์ไทยเป็น ศิล ปวัฒ นธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลั กษณ์ประจาชาติ ในสมัย
โบราณมนุ ษย์ทุกชาติทุกภาษาจะมีการแสดงออกทางวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ที่ประกอบด้ว ย
พิธีกรรม การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการแสดงความเคารพสักการะด้วยความศรัทธาต่อสิ่งใดก็ตาม
ล้วนมีการฟ้อนราตามเสียงดนตรีเป็นส่วนประกอบ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานทางด้าน
นาฏศิลป์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมของไทยจึงมีความงดงามละเอียดอ่อน มีแ นวคิด
ในการสื บ สานอย่างเป็ นระเบี ยบแบบแผน รวมถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์เพื่อให้ ทันยุคทันสมัย
การดัดแปลงให้มีความงดงามตามจังหวะดนตรี รวมเอาศิลปะอื่น ๆ เข้ามาผสมผสานจนเกิดเป็นที่
นิย มและมีคุณค่าในด้านงานศิล ปะ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ ยนแปลง แต่ยังคงความเป็ น
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เอกลั ก ษณ์ ความสามารถในการถ่า ยทอดความรู้ สึ กและสื่ อความหมายเฉพาะตนได้ห ลากหลาย
รูปแบบ เช่น การสื่อถึงวัฒนธรรมความเป็นท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค การแสดงถึงวิถีชีวิต ประเพณี
ขนบธรรมเนียม หรือการประกอบพิธีกรรม เป็นต้น (อมรา กล่าเจริญ, 2542, น. 3-4)
ปัจจุบันการแสดงนาฏศิ ลป์ไทย มีบทบาทสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินกิจกรรม
ไม่ว่าจะเป็ นงานประเพณีป ระจาปี การบวงสรวงสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ พิ ธีส มโภชในงานต่าง ๆ ตลอดจน
การสร้างสั มพันธไมตรี หรือ การประชาสัมพัน ธ์กิจกรรมระหว่างประเทศ การแสดงด้านนาฏศิล ป์
จึงเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอยู่ในประเภทของการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กับบริบทของกิจกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจ
ในการสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในด้านของภาษา ศิลปะการแสดง
ประเพณีและพิธีการต่าง ๆ การดาเนินงานเพื่อตอบสนองพันธกิจที่มีความหลากหลาย จึงนามาสู่
การจั ดประเพณี พิ ธีบ วงสรวงและสมโภชศาลเจ้า พ่ อ ขุน ศั ก ริน ทร์ ซึ่ ง เป็น สิ่ ง ที่บุ ค ลากร นัก เรี ย น
นักศึกษา และผู้อาศัยบริเวณภายในและใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ความเคารพ
ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง
พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2556 โดยแนวคิดของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ปัจจุบันได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ถือได้ว่าเป็นกิจ กรรมที่มี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ก่อเกิดความสามัคคีและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยสืบสานเป็นงาน
ประเพณีประจาทุกปีของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงความเคารพ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
โดยเน้นในเรื่องของการแสดงถึงความกตัญญู และได้เรียนรู้ถึงประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธและ
พราหมณ์อีกด้วย นอกจากนี้สิ่งสาคัญในการดาเนินกิจกรรมของทุกปี บุคลากร คณาจารย์ และ
นักเรียนนักศึกษา รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมกิจกรรมการราในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
โดยในปีแรกใช้เพลง เทพบันเทิง และในปี 2557-2558 เพลงบวงสรวงโดยประพันธ์ขึ้นใหม่ด้วยภาษา
โคราช ขับร้องเพลงโดยนายกสมาคมเพลงโคราช และบรรเลงดนตรีสดในทานองเพลงช้าโกรกด้วยวง
มโหรี (สานักศิลปะและวัฒนธรรม, 2558ก, น. 9-13) การราในพิธีบวงสรวงที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง 3 ปีนั้น ได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จึงเกิดความต้องการที่จะนาการแสดง
ถวายนอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว เช่น เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับตนเอง การขอพรเพื่อให้
ปกป้องคุ้มครอง การสักการบูชาเมื่อได้รับพรที่ปรารถนา เป็นต้น ถึงแม้กิจกรรมด้านการราในพิธี
บวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ จะได้รับความสนใจและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง แต่
ในการดาเนิน งานย่ อมมีข้อจากัดเสมอไม่ว่าจะเป็นด้านระยะเวลาในการฝึ กซ้อมของผู้ ราที่ว่างไม่
ตรงกัน เนื่องจากผู้ราเป็ นบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงาน จึงมีทักษะการราที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละบุคคล รวมถึงการบรรเลงและขับร้องในการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่าง นักดนตรี ผู้ขับร้อง
และผู้รา มีระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น (สานักศิลปะและวัฒนธรรม, 2558ข, น. 2) ดังนั้น ข้อจากัด
เหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรค์ต่อการฝึกซ้อมและความสนใจที่มีจานวนผู้ราเพิ่มขึ้นทุกปี
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ด้ ว ยความส าคั ญ ของประเพณี ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น รวมถึ ง ข้ อ จ ากั ด อุ ป สรรค และ
การตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและชุมชน ผู้วิจัยในฐานะที่ได้มีส่วนร่วมต่อการดาเนิน
กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอด
กิจกรรมดังกล่าว ให้นามาสู่การวิจัยสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์เพื่อใช้ประกอบในพิธีบวงสรวง
และสมโภชศาลเจ้าพ่อขุน ศักริ น ทร์ โดยดาเนิน งานและวิเคราะห์ ผลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
นาเสนอด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ในประเด็น ที่มา ความสาคัญพิธีบวงสรวงและ
สมโภชศาลเจ้ า พ่ อ ขุ น ศั ก ริ น ทร์ และรู ป แบบการแสดงที่ ไ ด้ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น จากองค์ ค วามรู้ ท าง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านสาเนียงภาษาโคราชในคาร้องและทานองเพลง ด้านท่าราพื้นฐานเพลง
โคราช ด้านการแต่งกาย และโอกาสที่ใช้ในการแสดง ทั้งนี้ผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวสามารถจัดทา
เป็ น สื่ อวีดีทัศน์ส าธิตการแสดงเพื่อตอบสนองต่อข้อจากัดด้านระยะเวลาการฝึ กซ้อม รวมถึงการ
เผยแพร่แก่ผู้ที่มีความสนใจ สามารถนาผลงานไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ก่อเกิดประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต และนามาซึ่งการตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ตรงต่อความต้องการได้อย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาที่มาและความสาคัญของพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
2. เพือ่ สร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์ขึ้นใหม่ ในชื่อ ราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิ ธีการศึกษาตามกระบวนการวิจัย
โดยสรุปไว้เป็นประเด็นสาคัญดังนี้
1. ขอบเขตการวิจัย
ดาเนินการวิจัยภายใต้ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การศึกษาที่มา ความสาคัญของพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุน
ศักรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และดาเนินการสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์ขึ้นใหม่
เพื่อใช้สาหรับบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์เท่านั้น
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตั ว อย่ างด้ านการสร้ างสรรค์ ผ ลงาน แบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย กลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และหมอเพลงโคราช จานวน 9 ท่าน กลุ่ มผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องใน
การสนับสนุนงานวิจัย การจัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ จานวน 8 ท่าน และ
กลุ่มผู้ฝึกซ้อมและผู้ราในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ จานวน 149 ท่าน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างเพื่อใช้รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการพูดคุยซักถามข้อ มูลในประเด็นต่างๆ
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โดยดาเนินการควบคู่ไปพร้อมกับกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรม
การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และกิจกรรมเผยแพร่ผลงานในพิธี
บวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
4. กรอบแนวคิด
พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ เป็นพิธีที่มีความสาคัญต่อการแสดงออก
ถึงความเคารพศรัทธา เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน
สืบสานการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์จึงได้
นาแนวคิดองค์ประกอบทางการแสดง ประกอบด้ว ย คาร้อง ทานองเพลง การประดิษฐ์ท่ารา
เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง และโอกาสที่ใช้ในการแสดง เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้ชื่อว่า ราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ ดังแผนภาพของกรอบแนวคิดในการดาเนินงานต่อไปนี้
พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

คาร้อง
ทานองเพลง

หลักในสร้างสรรค์จากองค์ประกอบทางการแสดง
ราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์

การประดิษฐ์ท่าราประกอบการแสดง
ดกอยก
เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง
โอกาสที่ใช้ในการแสดง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย

5. วิเคราะห์ผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการดาเนินงานตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบของการสร้างสรรค์
ผลงานด้ า นนาฏศิ ล ป์ จึ ง ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และน าเสนอด้ ว ยการพรรณนา วิ เ คราะห์ ต าม
วัตถุประสงค์ ในประเด็น ที่มา ความสาคัญของพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ และ
ผลงานสร้างสรรค์ราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ภายใต้กรอบของแนวคิดขององค์ประกอบทางการแสดง
6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ในครั้งนี้ได้ ประกอบด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนที่สาคัญโดยสรุปดังนี้
6.1 ศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานสาหรับ
การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และการสร้างสรรค์ตามกระบวนการที่ได้กาหนดไว้
6.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเนื้อหาด้านเพลง
โคราช ภาษา ท่าราพื้นฐานเพลงโคราช การแต่งกาย และดนตรี และการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวม
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ข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ในปี 2556-2558
ในประเด็น ที่มา ความสาคัญ การราในพิธีบวงสรวง และโอกาสในการแสดง เพื่อนามาเป็นข้อมูล
พื้น ฐานส าหรั บการสร้ างสรรค์ผ ลงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ วิ จัยได้พบประเด็นส าคัญและนาไปสู่ การ
สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ราในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
และการแสดงถวายพ่อขุนศักรินทร์ เพื่อให้การสร้างผลงานดังกล่าวนาไปใช้ประโยชน์และตอบสนอง
ต่อความต้องได้อย่างแท้จริง
6.3 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประพันธ์เพลง เพื่อออกแบบ
โครงสร้างในการประพันธ์คาร้องและทานองเพลง
6.4 จัดทาบทเพลงสาหรับการราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ ขั้นตอนเริ่มแรกนั้นผู้วิจัยได้
จัดทาบทเพลงไว้เป็นเบื้องต้น เพื่อทดลองความสัมพันธ์ทางคาร้อง ภาษา ทานอง และแนวทางใน
การออกแบบลี ล าท่าทางประกอบบทเพลง จากนั้น จึงพัฒ นา ปรับ ปรุงคาร้อง และทานองเพลง
เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทต่างๆ มากยิ่งขึ้น
6.5 ออกแบบเครื่ องแต่งกายและประดิษฐ์ ท่าร า โดยนาเสนอผลงานทั้ง 2 รูปแบบ
แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ กลุ่ มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานวิจัยและพิธีบวงสรวงและ
สมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ และตัวแทนของผู้มีประสบการณ์ฝึกซ้อมและร่วมราในพิธีบวงสรวง
พ่อขุนศักรินทร์ จากนั้นจึงได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง พัฒนาผลงานให้เกิดความ
สวยงาม เหมาะสม และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6.6 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการจัดทาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดท่าราผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมการ
ราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
6.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยการฝึกซ้อมสาหรับการราในพิธีบวงสรวงและสมโภช
ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ กระบวนการในครั้งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาข้อมูลจากวิธีสังเกตและ
การสัมภาษณ์ ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงลีลาท่าทางของการราในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ ทาให้เกิด
ความเหมาะสมกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นาผลงานในรูปแบบการแสดงถวาย
พ่อขุนศักริ นทร์ ร่ว มฝึ กซ้อมและนาเสนอผลงาน ในขณะเดียวกันได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลและนาไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6.8 นาเสนอผลงาน 2 รูปแบบ ในพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ วันที่
17 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย 1) การแสดงถวายพ่อขุนศักรินทร์ ในช่วงเข้าสู่พิธีการ และ
2) การร าในพิธีบ วงสรวงพ่อขุ นศักริ น ทร์ โดยคณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ บุ คลากรสายสนับ สนุ น
นักศึกษา ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้สนใจจากภายนอกหน่ว ยงาน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นาเสนอ
ผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ กระบวนการดาเนินงาน
คุณค่า และผลที่ได้รับจากการวิจัย
6.9 วิเคราะห์ผล สรุปผล รายงานผลการวิจัย และบันทึกวีดิทัศน์

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
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ผลการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้ เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มา ความสาคัญและ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ า นนาฏศิ ล ป์ ด าเนิ น งานวิ จั ย ด้ ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งผู้ วิ จั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการศึกษาจึงนาเสนอไว้เป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ที่มาและความสาคัญของพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ได้สร้างขึ้นจากความเคารพ ศรัทธา และความเชื่อ ที่มีมาอย่าง
ยาวนานต่อ “ขุนศักรินทร์” ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของที่ดินเดิม เรียกว่า “ทุ่งตะโกราย” แต่เดิมเป็นที่ดิน
ผื น ใหญ่ ก่ อ นถู ก ขายให้ แ ก่ รั ฐ บาลในปี พ.ศ. 2490 เพื่ อ เป็ น สถานที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู
นครราชสีมา ปัจจุบันผืนดินแห่งนี้จึงได้แบ่งออกเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มูลเหตุสาคัญในการสร้างศาลเจ้าพ่อ ขุนศักรินทร์ครั้งแรกนั้น
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2492 อาจารย์อรรจน์วิวัฒน์ สุนทรพงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นได้
จอดจักรยานสองล้อไว้ที่สโมสรข้าราชการนครราชสีมาและได้เกิดหายไป จากนั้นได้ให้หมอส่องหรือ
หมอดู ทาพิธีส่องตามความเชื่อ เริ่มแรกหมอส่องไม่สามารถหาค้นหาเจอเพราะมีเจ้าที่แห่งนี้บังอยู่
โดยบอกชื่อเจ้าที่คือ “ขุนศักรินทร์” เมื่อคุณแม่ลูกอิน ภรรยาอาจารย์ใหญ่ ได้ยินเช่นนั้นจึง จุดธูป
ขอขมา ถามถึงความต้องการผ่านหมอส่อง ได้ทราบว่าต้องการศาลเพื่ออยู่อาศัย 1 หลัง จากนั้น
4 วัน ได้ค้นพบจักรยาน จึงได้จัดเครื่องสักการะและตั้งศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2492 ได้ทาพิธีส่องถามถึงเครื่องเซ่นที่ใช้สักการะได้ถูกใจท่าน ได้แก่ ผ้าม่วง (โจงกระเบน)
ผ้าขาวม้าไหม ผ้าถุง 2 ผืน เสื้อขาวแขนกระบอก 2 ตัว ผ้าสไบเฉียงสีเหลืองและสีเขียวอย่างละ
1 ผืน และอาหารคาวหวานตามถนัด จากความเคารพและศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนานจนกลายเป็น
ที่ยึ ดเหนี่ ย วจิ ตใจของบุ คลากร นักศึกษา และชุมชน โดยการสั กการบูชา กราบไหว้ การขอพร
สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน โดยนักศึกษาปีที่ 1 จะเข้ากิจกรรมไหว้สักการะพ่อขุนศักรินทร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ถือเป็นการฝากเนื้อฝากตัวให้ท่านดูแล ปกปักรักษา คุ้มครอง จนสาเร็จการศึกษา
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยแนวคิดริเริ่มของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อานวยการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรมในขณะนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพบูชาและความศรัทธาในการ
สืบสานประเพณีอันดีงามที่มีต่อศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจิตใจและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่เคารพบู ช าของคณาจารย์ บุ คลากรและนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครราชสี มา กิจ กรรม
ดังกล่าวยังแฝงไว้ซึ่งกุศโลบายในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นเรื่อง “ความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ” อันจะนามาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ และความรักความศรัทธาร่วมกัน
พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด
การสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในองค์กร ด้วยการนาศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อสานสัมพันธ์
ของการมีส่วนร่วม จึงเกิดกิจกรรม “การราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์” ขึ้นครั้งแรก จากแนวคิดของ
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อาจารย์เรขา อินทรกาแหง ซึ่งการราบวงสรวงดังกล่าวได้เป็นกิจกรรมที่หลอมรวมพลังความเป็นหนึ่ง
ร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกภาคส่วน ดังเช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
นักศึกษา และชุมชน เพื่อแสดงถึงการสักการะเคารพบูชาที่ลูกหลานได้นามาถวายแก่พ่อขุนศักรินทร์
ทั้งนี้การราบวงสรวงได้รับการตอบรับและเป็นที่สนใจมาโดยตลอด จนกลายเป็นประเพณี “การรา
บวงสรวง” ที่ดาเนินควบคู่ในพิธีบวงสรวงและสมโภชพ่อขุนศักรินทร์มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น
พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศั กรินทร์ จึงเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วนอย่างแท้จริงและกลายเป็นประเพณีสาคัญประจาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสืบมา
2. การสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์ขึ้นใหม่ ในชื่อ ราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
ผลงานครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์ สาหรับบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบของการแสดงได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดขององค์ประกอบการแสดง
ประกอบด้วย คาร้อง ทานองเพลง การประดิษฐ์ท่ารา เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง และ
โอกาสที่ใช้ในการแสดง ดังตารางผลการวิเคราะห์ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการแสดง
องค์ประกอบ
การสร้างสรรค์
คาร้อง
ประพันธ์คาร้องขึ้นใหม่ มีเนื้อหากล่าวถึง ประวัติ ความสาคัญ และการสักการบูชา ขับร้อง
โดยนักร้องชายและหญิง มีโครงสร้างของบทเพลงแบ่งออกเป็น 4 ท่อน ได้แก่
ท่อนที่ 1 คือ ท่อนช่วงนา เป็นการขึ้นต้นบทเพลงด้วยวิธีการโอ่และบทสวดภาษาบาลี
ท่อนที่ 2 คือ ท่อนสร้อยเพลง ซึ่งกล่าวถึงประวัติ ความสาคัญ การสรรเสริญและ
น้อมราลึกถึงพระคุณของพ่อขุนศักรินทร์
ท่อนที่ 3 มีเนื้อหากล่าวถึงการสักการบูชา การถวายเครื่องบวงสรวงและการขอพร
ท่อนที่ 4 มีเนื้อหากล่าวถึงเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
ทานองเพลง
เป็นการสร้างสรรค์โดยนาสาเนียงภาษาโคราช การโอ่ ทานองเพลงช้าโกรก และฉันทลักษณ์
ท่อนเดินกลอนเพลงโคราช เป็นองค์ประกอบในการประพันธ์บทเพลงบรรเลงด้วยวงดนตรี
มโหรีโคราช มีรายละเอียดตามโครงสร้างบทเพลง 4 ท่อน ได้แก่
ท่อนที่ 1 คือ การขับร้องแบบเกริน่ นาเป็นบทสวดภาษาบาลีโดยใช้วิธีการโอ่แบบเพลงโคราช
ท่อนที่ 2 คือ การสร้างสรรค์และพัฒนามาจากทานองเพลงช้าโกรก
ท่อนที่ 3 และท่อนที่ 4 เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนามาจากฉันทลักษณ์ท่อนเดินกลอนของ
เพลงโคราช
การประดิษฐ์ท่ารา เป็นการสร้างสรรค์และประยุกต์ท่าทางการร่ายราจากภาษาท่าทางด้านนาฏศิลป์ และท่ารา
พื้นฐานเพลงโคราช ได้แก่ ท่าโอ่ ท่าปลาไหลพันพวง ท่ารอหรือท่าล่อ และท่าช้างเทียมแม่
เพื่อใช้สื่อความหมายในคาร้องและท่าเชื่อม เพื่อให้เกิดความกลมกลืน ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมี
ความสวยงามยิ่งขึ้น ดังเช่นตัวอย่างภาพที่ 2 – 5

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

ตารางที่ 1 (ต่อ)
องค์ประกอบ
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ภาพที่ 2 การประยุกต์ท่าราพื้นฐานเพลงโคราชในท่าโอ่เพื่อใช้ในการแสดง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 3 การประยุกต์ลักษณะการม้วนมือท่าราพื้นฐานเพลงโคราชใน
ท่าปลาไหลพันพวงเพื่อใช้ในการแสดง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 4 การประยุกต์ท่าราพื้นฐานเพลงโคราชในท่ารอหรือท่าล่อเพื่อใช้ในการแสดง
ที่มา: ผู้วิจัย
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การสร้างสรรค์

ภาพที่ 5 การประยุกต์ท่าราพื้นฐานเพลงโคราชใน ท่าช้างเทียมแม่เพื่อใช้ในการแสดง
ที่มา: ผู้วิจัย
เครื่องแต่งกาย

เป็นการสร้างสรรค์จากการศึกษาข้อมูลลักษณะการแต่งกายของคนโคราช การแต่งกายใน
การแสดงเพลงโคราช และความเชื่อเรื่องเครื่องสังเวยในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ ได้แก่
การนุ่งโจงกระเบน เสื้อคออีแปะ หรือ เสื้อคอกระเช้า หรือเสื้อคอกลมไม่มีปก หรือเสื้อแขน
กระบอก ผมทรงดอกกระทุ่ม เครื่องประดับทอง ทั้งนี้การแสดงเพลงโคราชนิยมใส่เสื้อ
เข้ารูป จากข้อมูลดังกล่าวเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจึงปรากฏเป็น
2 รู ป แบบ ดั งตั ว อย่ า งภาพที่ 6 เครื่ อ งแต่ งกายประกอบ การร าในพิ ธี บ วงสรวงพ่ อ ขุ น
ศักรินทร์ และภาพที่ 7 เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงถวายพ่อขุนศักรินทร์

ภาพที่ 6 เครื่องแต่งกายประกอบการราในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
ที่มา: ผู้วิจัย

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

ตารางที่ 1 (ต่อ)
องค์ประกอบ
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ภาพที่ 7 เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงถวายพ่อขุนศักรินทร์
ที่มา: ผู้วิจัย
โอกาสที่ใช้
ในการแสดง

การแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นในครั้งนี้ สามารถนามาแสดงในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
ในงานประเพณีประจาปี และสามารถจัดแสดงเพื่อถวายพ่อขุนศักรินทร์ในโอกาสอื่น ๆ
ตามความต้องการของผู้ที่ต้องการแสดงความเคารพและศรัทธาต่อพ่อขุนศักรินทร์

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็น ถึงรายละเอียดของแนวคิดตามองค์ป ระกอบทางการแสดง
ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้ผลงานการสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยผลงานในครั้งนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้น 2 รูปแบบ ภายใต้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบ
ทางการแสดงเช่นเดียวกัน ใช้บทเพลงเดียวกันในการสร้างสรรค์ผ ลงาน แต่รายละเอียดในด้าน
การประดิษฐ์ท่ารา ด้านเครื่องแต่งกาย และโอกาสที่ใช้ในการแสดง มีความแตกต่างกันไปตามบริบท
และข้อจากัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทางการแสดง ผลงานสร้างสรรค์ทั้ง 2 รูปแบบจึงมีรายละเอียด
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนดังนี้
2.1 ราในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ เป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ มีผู้ราจานวนมาก ซึ่งผู้รานั้นอาจมีทักษะและประสบการณ์ใน
การราที่แตกต่างกัน เนื่องจากการราในพิธีบวงสรวงได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะแสดงออกถึง ความ
เคารพและศรัทธาโดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและราด้วยตนเอง ซึ่งไม่จากัดตาแหน่งหน้าที่การงาน
เพศ อายุ รู ป ร่ าง ดังนั้ นการร าบวงสรวงในครั้งนี้ จึงประกอบด้ว ย ผู้บ ริห าร บุคลากรสายสอน
บุคลาการสายสนับสนุน บุคลากรทางการศึกษา นั กเรี ย น นักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน ซึ่งเป็น
ผู้สนใจภายนอกหน่วยงาน ลักษณะของการแสดงจึงมีรูปแบบดังตัวอย่างภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 การราในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย

จากภาพที่ 8 จะเห็นได้ว่าจานวนผู้ร่วมรามีจานวนมากและมีความแตกต่างหลากหลาย
บริบทดังที่กล่าวในข้างต้น ฉะนั้นการประดิษฐ์ลีลาท่าทางการร่ายรา จึงได้คานึงถึงความพร้อมเพียง
และความเรียบง่ายเป็นหลัก เนื่องจากมีผู้ราจานวนมากและมีความแตกต่างด้านทักษะการปฏิบัติ
ท่าทางการร่ายราจึงต้องไม่มีความซับซ้อน การสร้างสรรค์ท่าราจึงเป็นการตีบทตามความหมายรวม
ในแต่ละประโยคเพลง และการใช้ท่าเชื่อมที่ไม่ซับซ้อนโดยการสร้างสรรค์จ ากภาษาท่าทางด้าน
นาฏศิลป์ร่วมกับท่าราพื้นฐานเพลงโคราช ในด้านการจัดแถวของการรา จึงได้กาหนดไว้ในลักษณะ
แถวตรงหน้ากระดาน ซึ่งไม่มีการแปรแถวหรือการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน ใช้เพียงการแปรแถวด้วยการ
หมุนรอบตัวเองเท่านั้น
ด้านเครื่องแต่งกาย เป็นการสร้างสรรค์ด้วยนาลักษณะการแต่งกายของคนโคราชและ
ข้อมูลด้านความเชื่อเรื่องเครื่องเซ่นสักการะ ได้แก่ เสื้อแขนกระบอก หรือ เสื้อไม่มีปก โจงกระเบน
เครื่องประดับทอง มาเป็นแนวคิดหลักร่วมกับข้อจากัดของบริบทต่าง ๆ เช่น รูปร่างของผู้ราและ
จานวนผู้ร่วมรา ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการได้กาหนดการ
แต่งกายสีขาว ถือว่าเป็นงานบุญและงานมงคล ดังนั้นการออกแบบเครื่องแต่งกายสาหรับการราใน
พิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ในครั้งนี้ จึงอยู่ในรูปแบบการกาหนดโทนสีแ ละลักษณะโครงสร้างหลัก
ของเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย เสื้อพื้นสีขาว โจงกระเบนสีเทา เครื่องประดับสีทอง เกล้าผมมวย
ติดดอกไม้สีขาวฝั่งซ้ายบริเวณข้างใบหู
โอกาสที่ใช้ในการแสดง พบว่า รูปแบบการสร้างสรรค์ในลักษณะเช่นนี้เหมาะสมกับ
การราในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้า
พ่อขุนศักรินทร์
2.2 การแสดงถวายพ่อขุนศักรินทร์ เป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่เหมาะสาหรับผู้ราที่มี
ทักษะและประสบการณ์ในการราที่ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยคานึงถึงสวยงามในแบบ
สุนทรียภาพทางการแสดง ซึ่งมีลักษณะและรูปแบบการแสดงดังตัวอย่างในภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 การแสดงถวายพ่อขุนศักรินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย

จากภาพการแสดงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีจานวนผู้แสดงไม่มากเหมือนเช่นรูปแบบการรา
ในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ ดังภาพที่ 8 ฉะนั้นการแสดงในรูปแบบนี้ จึงได้ประดิษฐ์ลีลาท่าทาง
การร่ายราที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยสร้างสรรค์จากท่าราพื้นฐานเพลงโคราช ในท่าโอ่ ท่าปลา
ไหลพันพวง ท่ารอหรือท่าล่อ และท่าช้างเทียมแม่ ผสมผสานและประดิษฐ์ท่าราร่วมกับภาษา
ท่าทางด้านนาฏศิลป์ เพื่อสื่อถึงความหมายตามคาร้อง ความหมายรวมในแต่ละประโยคเพลง และ
การใช้ท่าเชื่อมเพื่อให้เกิดความสวยงามและความกลมกลืนยิ่งขึ้น ในด้านการแปรแถวเป็นลักษณะของ
การเคลื่อนที่ ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แถวหน้ากระดาน แถวเฉียง จัดมุมสามเหลี่ยม วงกลม
สลับฟันปลา การรวมกลุ่มหรือการตั้งซุ้ม เป็นต้น
ด้านเครื่องแต่งกาย เป็นการนาลักษณะการแต่งกายของคนโคราชและการแต่งกายใน
การแสดงเพลงโคราช เป็นแนวคิดหลักของการสร้างสรรค์ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดด้านสี คือ
สีเหลืองและสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจามหาวิทยาลัยและเป็นคู่สีตามข้อมูลด้านเครื่องเซ่นสักการะ นามา
ประยุกต์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของการแสดง รูปแบบเครื่องแต่งกายจึงประกอบด้วย
โจงกระเบนสีเขียว เสื้อเข้ารูปสีเหลืองครีมคออีแปะ (มีลักษณะเป็นมุมห้าเหลี่ยม) แขนยาวสามส่วน
ระดับศอก เครื่องประดับทอง ผมทรงดอกกระทุ่ม ทัดดอกบีบหรือดอกไม้สีขาวฝั่งซ้ายข้างใบหู
โอกาสที่ใช้ในการแสดง พบว่า สามารถแสดงถวายในงานประเพณีบวงสรวงและสมโภช
ศาลเจ้ าพ่ อขุนศักริ นทร์ หรื อนามาแสดงถวายพ่อขุน ศักริน ทร์ในโอกาสต่างๆ นอกเหนือจากงาน
ประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ผู้ที่นาการแสดงมาราถวายนั้นอาจมิได้เป็นผู้ราด้วยตนเอง
สรุปและอภิปรายผล
การดาเนินงานวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ กรณีศึกษาการราบวงสรวง
พ่อขุนศักรินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาที่มา ความสาคัญของพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุน
ศักรินทร์ เพื่อนามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ขึ้นใหม่ ผลงานในครั้งนี้เกิดจากความเคารพ
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ศรั ทธาและแรงบั นดาลใจในการดาเนิน งานด้า นศิล ปวัฒ นธรรม โดยบูร ณาการองค์ ความรู้จาก
หลากหลายศาสตร์ในแต่ละมิติด้วยการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งนาศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อสร้างสัมพันธ์และ
ความสามัคคีที่ห ลอมรวมพลังความเป็นหนึ่งของบุคลากรทุกภาคส่ ว นร่ว มกัน ผ่ านกระบวนการ
จัดการความรู้และบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้วิจัย บุคลากรสายสอน บุคลากรสายสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ศิลปินและปราชญ์ท้องถิ่นด้านเพลงโคราช ซึ่งเป็นหนึ่ง
ของงานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยสอดคล้องกับแนวคิดด้านการอนุรักษ์
และสร้ า งสรรค์ โ ดยน าองค์ ค วามรู้ เ ก่ า มาศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉันทนา เอี่ยมสกุล , 2557, น.1) และอาจสร้าง
ประโยชน์ในอีกหลากหลายมิติต่อไปในอนาคต ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจาก
ขั้นตอนและกระบวนการดาเนิ นงาน เพื่อแสดงให้เห็ นถึงการบูรณาการความรู้ต่อการสร้างสรรค์
ผลงานด้านนาฏศิลป์อย่างเป็นระบบ โดยสรุปไว้ดังภาพที่ 10
Knowledge

Knowledge Transfer

Identity

Knowledge Accessibility
Knowledge Integration
Knowledge Generation
Knowledge Dissemination
ภาพที่ 10 บูรณาการความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์
ที่มา : ผู้วิจัย

จากภาพการดาเนินงานข้างต้น เป็นการนาเสนอขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ในการ
รวบรวมองค์ความรู้ (Knowledge Accessibility) ทั้งด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา
ของเนื้อหาหลักตามวัตถุประสงค์ (Knowledge) รวมถึง องค์ความรู้ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น (Identity) ซึ่งมีความสาคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
กระบวนการรวบรวมความรู้นั้นได้นาประโยชน์มาสู่การถ่ายทอดและการแบ่ งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
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ไม่ว่าจะเป็นผู้วิจัย บุคคลภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน (Knowledge Transfer) โดยเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อการดาเนินงานซึ่งกันและกัน การสะสมความรู้ของบุคคลในแต่ระดับ
นาไปสู่ประสิทธิภาพของการดาเนินงานภายในองค์กรอย่างเข้าใจ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อภายนอกองค์กรในอนาคต หลังจากการรวบรวมองค์ความรู้แล้วนั้น จึงนามาสู่การบูรณาการ
องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ (Knowledge Integration) เพื่อนามาพัฒนาและสร้างสรรค์เกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Generation) ในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงด้าน
นาฏศิ ล ป์ ในชื่ อ ร าบวงสรวงพ่ อ ขุ น ศั ก ริ น ทร์ จากนั้ น จึ ง เป็ น การเผยแพร่ แ ละถ่ า ยทอดความรู้
(Knowledge Dissemination) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนาเสนอการแสดง การร่วมกิจกรรม
ราบวงสรวง การนาเสนอนิทรรศการ การบูรณาการในการเรียนการสอน การดาเนินกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน เป็นต้น
จากกระบวนดาเนินงานจนนามาสู่ผลงานการสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ปรากกฎเป็นการ
แสดง 2 รูปแบบ ได้แก่ ราในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์และการแสดงถวายพ่อขุนศักรินทร์ โดยนา
อั ต ลั ก ษณ์ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น โคราชร่ ว มกั บ องค์ ป ระกอบการแสดงด้ า นนาฏศิ ล ป์ ไ ทย
มาสร้างสรรค์เป็นการแสดงรูปแบบใหม่ ที่สามารถถ่ายทอดความงามตามจินตนาการได้อย่างลงตัว
มีความสอดคล้องทั้งด้านคาร้องที่สื่อถึง คุณค่า ความสาคัญ การเคารพ สักการบูชา ผ่านท่ วงทานอง
ที่ผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ทางดนตรีท้องถิ่น สาเนียงทางภาษาโคราชและวิธีการขับร้องในแบบ
เพลงโคราช การประดิษฐ์ลีลาท่าทางที่ผสมผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นด้วยท่าราพื้นฐานเพลงโคราช
ร่วมกับภาษาท่าทางด้านนาฏศิลป์เพื่อแสดงถึงความสวยงามและการสื่อความหมายของบทเพลง
เครื่องแต่งกายที่ส่ งเสริ มความงามและแสดงถึงตัวตนของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสที่ใช้
ในการแสดง สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเกิดการรับใช้ชุมชนภายใต้บริบทของศูนย์รวม
จิตใจได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้แนวคิดของการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว มีความสอดคล้องในเรื่อง
จุดกาเนิดของนาฏยศิลป์ 3 ประการ ได้แก่ 1) คนไทยในแต่ละท้องถิ่นเกิดการสร้างสรรค์เพื่อแสดง
ความรื่นเริงยินดีและความบันเทิงใจ 2) ความต้องการใช้นาฎยศิลป์ในพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล
3) การแลกเปลี่ยนหรือการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม ก่อเกิดการนาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ช่วยให้
เกิดความเหมาะสม (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2543, น. 12–13) ซึ่งแนวคิดในการสร้างสรรค์ทั้ง 3 ประเด็น
นับว่ามีบทบาทสาคัญต่อการวิจัยสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคุณค่าและ
ความส าเสร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งชั ด เจนนั้ น ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ ด าเนิ น ตาม
กระบวนการวิจัย สามารถเป็นได้มากกว่าการแสดงที่สร้างความเพลิดเพลินและความสวยงามเท่านั้น
รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ยังสามารถสร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนได้อ ย่างหลากหลายทั้งครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน
ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจได้อย่างแท้จริง
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เกิดการพัฒนาต่อยอดการดาเนินโครงการ สู่งานวิจัยในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน
การแสดงด้านนาฏศิลป์ เพื่อใช้ในพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ที่สามารถหลอมรวมความเป็น
หนึ่งภายในหน่วยงาน ลดช่องว่างด้านบทบาทการดาเนินงาน นาไปสู่การสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ที่สามารถบูรณาการกิจกรรม
และพัน ธกิจร่วมกัน ระหว่างภารกิจด้านบริหาร การเรียนการสอน งานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม
บริ การวิช าการ และการสร้ างนวัตกรรมด้านการแสดง ด้ว ยกระบวนการและผลการดาเนิ นงาน
จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการและนามาซึ่งประโยชน์ที่นาไปใช้ได้จริง
4. ผลงานสร้างสรรค์ครั้งนี้สามารถนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เป็นตัวอย่าง
การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ การเป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น สามารถนาไปใช้ในการประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์หรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งการวิ จั ย ในมิ ติ
การสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ร่วมกับนักวิจัยในแขนงอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และบูรณาการ
องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ แนวคิด วิธีการวิจัย กระบวนการศึ กษา และการจัดการความรู้
ซึ่งจะนามาสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในมิติและบทบาทต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย สามารถก่อเกิด
ประโยชน์ ส่งเสริมคุณค่าและเพิ่มมูลค่า ทั้งด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ที่ดาเนินควบคู่กันได้อย่าง
แท้จริงและยั่งยืนสืบไป
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ประวัติและพัฒนาการบัลเลต์ในอีสาน พ.ศ. 2519-2559
HISTORY AND DEVELOPMENT OF BALLET IN ISAN
FROM 1976-2016
ศิริมงคล นาฏยกุล*
SIRIMONGKOL NATAYAKUL

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการบัลเลต์ในเขตภาคอีสานตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2519-2559 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยจากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกต
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ครูบัลเลต์รุ่นบุกเบิกในอีสาน นักเต้นบัลเลต์ ผู้ประกอบการ ผู้ ปกครอง
ผู้บริหารสถานศึกษา และประสบการณ์ของผู้วิจัย พร้อมเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า บัลเลต์เผยแพร่เข้าสู่ภาคอีสานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยคุณหญิงเจเนเวียฟ
เลสปันยอล เดมอน ครูบัลเลต์ชาวฝรั่งเศสสัญชาติอเมริกัน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์
เอกชัย ไก่แ ก้ว และ อาจารย์ ก นกนาฏ โหมาศวิน เป็นครูรุ่นบุ กเบิกในภายหลั งต่อ มา ผู้ วิจัยพบ
สถานศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ ป รากฏการสอนบั ล เลต์ จ านวน 12 จั ง หวั ด ทั่ ว ภาคอี ส าน
ประกอบด้วย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร สุรินทร์ สกลนครและหนองคาย โดยมีรูปแบบการสอนแบบอิสระหรือใช้หลักสูตรจาก
ต่างประเทศ ซึ่งในสถานศึกษาบางจังหวัดไม่มีการเรียนการสอนแล้วเนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอน
ด้านกิจกรรมการแสดงมีการจัดแสดงบัลเลต์ในรูปแบบคอนเวนชั่นแนลบัลเลต์และนอนคอนเวนชั่ น
แนลบัลเลต์ ซึ่งสถาบันสอนบัลเลต์ภาคเอกชนมีการใช้กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และสื่ อโทรทัศน์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์กิจการ บัลเลต์ถูกนาเข้ามาเผยแพร่ในเขต
ภาคอีสานในระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการเรียนการสอนและการแสดงทั้งในรูปแบบ
คอนเวนชั่นแนลบัลเลต์และนอนคอนเวนชั่นแนลบัลเลต์ จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเมือง
ของชาวอีสานหลากหลายมิติและยังสะท้อนถึงการปรับตัวของศิลปะการเต้นบัลเลต์ให้สามารถคงอยู่
ร่วมกับผู้คนชาวอีสานได้อย่างกลมกลืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
และวัฒนธรรมในอีสานที่เกิดขึ้นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
คาสาคัญ: ภาคอีสาน คอนเวนชั่นแนลบัลเลต์ นอนคอนเวนชั่นแนลบัลเลต์

*

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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152

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

Abstract
The research aims to study about History and development of ballet in Isan
region from 1976 to 2016. All information are collected from documentaries and
research concerning, the observing, the interviewing of pioneer ballet teachers, the
ballet dancers, the trader, the parents, the school executives, the experiences of the
researchers Together with the descriptive analysis. The research found that Ballet
was dispersed to Isan region since 1976 by Khunying Genevieve Lespagnol Damon, a
French Ballet teacher at Khon Kaen University following byEkkachai Kaikaew and
Kanoknart Homasawin. Nowaday there are public and private school open ballet
curriculum in 12 provinces such as Khon Kaen, Nakhon Ratchasima, UdonThani,
UbonRatchathani, Mahasarakham, Chaiyaphum, Buri Ram Roi-et, Mukdahan, Surin,
Sakonnakhon and Nong Khai and with the form of free style teaching and based on
the ballet curriculum from abroad but some schools cancelled the courses because
is lacking of ballet teacher with the production of Conventional and Nonconventional
ballet styles. Moreover, They are used the Social media and broadcasting television for
promoted the school. To conclude, over the 40 years ballet are spread in Isan region.
There are many teaching and performing both conventional and nonconventional
ballet style that occurred the changes of Isan society in many dimensions and
reflects the adjustment of ballet remaining with Isan people in changing social,
Economic, Education and culture which happen in the past up to the present.
Keywords: Isan region , Conventional Ballet style , Nonconventional Ballet style

บทนา
“บัลเลต์” (Ballet) เป็นการเต้นราเชิงการละคร (Dance Drama) ที่มีลักษณะเด่นด้วยการเต้น
บนรองเท้าปลายเท้า “ผู้แสดงใช้ขาและเท้าเป็นองค์ประกอบสาคัญในการแสดง” (สุรพล วิรุฬห์รักษ์,
2543, น. 273) คาว่า บัลเลต์ มีรากศัพท์มาจากคาในภาษาอิตาเลี่ยนว่า “บัลลี” (Balli) แปลว่า
การเต้นราหรือนาฏยศิลป์ ซึ่งมีพัฒนาการมาจากการจัดการแสดงในราชสานักที่นิยมกันในอาณาจักร
หรือแว่นแคว้นของเจ้าผู้ครองนครเหล่านั้น และต่อมาการจัดการแสดงก็ได้แพร่หลายเข้าไปเจริญ
งอกงามในประเทศฝรั่งเศส (นราพงษ์ จรัสศรี, 2548 , น. 5) จนเกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส
บัลเลต์เป็ นศิลปะการเต้น ราที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก สังเกตได้จากการเปิด
โรงเรียนสอนบัลเลต์ในประเทศต่าง ๆ เป็นจานวนมาก รวมถึงการก่อตั้งคณะบัลเลต์ประจาชาติเพื่อทา
หน้าที่สร้างสรรค์ผลงานการแสดงให้ประชาชนภายในประเทศได้รับชม ซึ่งถือเป็นการจรรโลงจิตใจ
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ให้แก่ผู้คนภายในประเทศและเป็นการแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมนาฏยศิลป์ที่
มีความเป็นสากล
จากผลงานวิทยานิ พนธ์ของสุ พรรณี บุญเพ็ง เรื่อง ประวัติ บัล เลต์ในประเทศไทย พบว่า
บัลเลต์ปรากฏเด่นชัดในประเทศไทยเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนวิชาบัลเลต์ในโรงเรียนนาฏดุริยางค
ศาสตร์ กรมศิลปากร ซึ่งภายหลังต่อมาเปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยนาฏศิลปในปัจจุบัน นาฏศิลปสากล
หรือบัลเลต์ซึ่งถือเป็นวิชาแขนงหนึ่งในขณะนั้นมีการดาเนินการสอนโดยมาดามสวัสดิ์ ธนบาล จนถึงปี
พ.ศ 2484 ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนปิดทาการสอนเนื่องจากเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (สุพรรณี บุญเพ็ง,
2542, น.18 ) ต่อมาคุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน ศิลปินบัลเลต์ชาวฝรั่งเศสได้เดินทางเข้าสู่
ประเทศไทยราวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2497 ได้กลายเป็นครูสอนบัลเลต์ที่มีบทบาทสาคัญในการ
บุกเบิกวงการบัลเลต์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตผลงานการแสดงบัลเลต์
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสสาคัญต่างๆ
(คุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอน, สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2558)
ปัจจุบันบัลเลต์กลายเป็นศิลปะการแสดงข้ามชาติที่ผู้ปกครองชาวไทยนิยมสนับสนุนให้บุตร
หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งภาคอีสานก็เป็นอีกภูมิภาคหนึ่ง
ของประเทศไทยที่ศิลปะการเต้นบัลเลต์ถูกนาเข้ามาเผยแพร่มาเป็นเวลายาวนานพอสมควร ซึ่ งผู้วิจัย
เคยทาการศึกษาประวัติบัลเลต์ในอีสานมาแล้วครั้งหนึ่งโดยมีขอบเขตในการศึกษาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่
บัลเลต์ถูกนาเข้ามาเผยแพร่จนถึงปี พ.ศ. 2555 ซึ่งพบว่ามีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนบัลเลต์จานวน
ทั้งสิ้น 7 จังหวัด แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลายประการในอีสานทาให้พัฒนาการบัลเลต์ใน
อีสานปรากฏขึ้นอีกมากมายในภายหลังต่อมา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการศึกษาประวัติ
และพัฒนาการของบัลเลต์ในภาคอีสานอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษาและการแสดงบัลเลต์ในสังคม
อีสานโดยทาการศึกษาขยายต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2559 อันเป็นปีปัจจุบันที่ผู้วิจัยทาการศึกษาเพื่อ
บันทึกไว้เป็นข้อมูลสาคัญด้านประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของบัลเลต์ที่ปรากฏอยู่ในดินแดน
อีสานของไทย อันเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรม
ในสังคมอีสานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเพื่อประโยชน์แก่ภาพรวมของวงการการศึกษานาฏยศิลป์
ตะวันตกในประเทศไทยต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
ศึกษาประวัติและพัฒนาการด้านการศึกษาและการแสดงบัลเลต์ในเขตภาคอีสาน พ.ศ 25192559
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วิธีการศึกษา

ศึกษาด้วยการรวบรวมเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สูจิบัตรการแสดงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนและการแสดงบัลเลต์ที่ปรากฏขึ้นในเขตภาคอีสานเพื่อนามาสังเคราะห์
และวิ เคราะห์ โดยเรี ยบเรี ยงเนื้ อ หาออกมาในรูป แบบพรรณนาวิ เคราะห์ นอกจากนั้ น ใช้วิ ธีการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบั ลเลต์ในอีสาน อาทิ ครู ผู้ บุกเบิกการสอนบัลเลต์ในอีส าน นักเต้น
บั ล เลต์ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนวิ ช าหรื อ หลั ก สู ต รบั ล เลต์ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นบั ล เลต์
การสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนและการแสดงของสถาบันต่าง ๆ ในเขตภาคอีสานที่ผลิตผล
งานการแสดงบัลเลต์อย่างต่อเนื่องและจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองในฐานะศิลปินและครูบัลเลต์
ในเขตพื้นที่ภาคอีสานมาเป็นเวลามากกว่า 28 ปี
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ศิลปะการเต้นบัลเลต์ถูกนาเข้ามาเผยแพร่สู่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2519 เมื่อมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเต้นบัลเลต์เป็นเวลา 6 วัน โดยคุณหญิงเจเนเวียฟ
เลสปันยอล เดมอน ครูบัลเลต์ชาวฝรั่งเศสสัญชาติอเมริกัน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างชุมนุมนาฏศิลป์และการละคร สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสานัก
ข่าวสารอเมริกัน (USIS) ประจาจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้น ได้เชิญให้คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล
เดมอน เดิ น ทางมาจากกรุ ง เทพมหานครเพื่ อ จั ด การอบรมเ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นเต้ น บั ล เลต์ ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรมในขณะนั้นจานวนทั้งสิ้น 13 คน ภายใต้การนา
ของอาจารย์เอกชัย ไก่แก้ว นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะนั้น (เอกชัย
ไก่แก้ว, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2555) ซึ่งอาจารย์ เอกชัย ไก่แก้วก็กลายเป็นครูบัลเลต์คนแรกที่มี
บทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอนและการแสดงบัลเลต์ในเขตภาคอีสาน
อาจารย์เอกชัย ไก่แก้ว เป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการสอนและการผลิตผลงานการแสดง
บัลเลต์ในรูปแบบแบบคอนเวนชั่นแนลบัลเลต์และนอนคอนเวนชั่นแนลบัลเลต์ทั้งภายในประเทศไทย
และระหว่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ 2521 เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2556 อันเป็นปีที่ท่านเกษียณอายุ
ราชการ

ภาพที่ 1 คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน กับการอบรมเชิงปฏิบัติการการเต้นบัลเลต์ครั้งแรก
ในเขตภาคอีสาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา: ภาพของอาจารย์เอกชัย ไก่แก้ว

การประชุมมวิวิชชาการน�
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อาจารย์เอกชัย ไก่แก้ว เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการสอนและการผลิตการแสดงบัลเลต์
ขอนแก่นวิทยายน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 - 2529 และที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2530-2556 โดยเริ่มจากการเปิดสอนเป็นวิชาเลือกจนในที่สุดสามารถเปิดโปรแกรมสาย
ศิลป์-บัลเลต์ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาได้เป็นแห่งแรกและ
แห่งเดียวของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาในประเทศไทยได้เมื่อปี พ.ศ. 2534
ภายหลังการเกษียณอายุราชการของอาจารย์เอกชัย ไก่แก้วในปี พ.ศ. 2556 ท่านยังเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคั ญ ในการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนและการแสดงบั ล เลต์ ใ ห้ แ ก่
สถานศึกษาหลายแห่งในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เช่น โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนฮัคสคูล อ๊อฟ ครีเอทีฟ อาร์ต จังหวัดขอนแก่น และคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขณะเดียวกันอาจารย์กนกนาฏ โหมาศวิน ซึ่งสาเร็จการศึกษาสาขาบัลเลต์จากวิทยาลั ย
นาฏศิลป กรุงเทพมหานคร ก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการบุกเบิกการสอนและการแสดงบัลเลต์เป็ น
ท่านที่สองในเขตภาคอีสาน ณ จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2529 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยเป็น
ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนบัลเลต์ชื่อว่า บัลเลต์เฮ้าท์ ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อปี พ.ศ 2551 โดยเปลี่ยนชื่อ
เป็น “สถาบันนาคลัยสตูดิโอ”และใช้ชื่อดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนั้นอาจารย์กนกนาฏ โหมาศวิน ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการบุกเบิกการสอน
วิช าบั ลเลต์ให้ แก่สถานศึกษาหลายแห่ งในจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบวิช านาฏศิล ป์ส ากลของ
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (นาฏศิลป์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาและในรูปแบบ
วิชาเสริมทักษะทางด้านนาฏศิลป์และชุมนุมทางการแสดงในระดับโรงเรียน เช่น โรงเรียนโนนไทย
คุรุ อุป ถัมภ์ โรงเรีย นสุ รธรรมพิทักษ์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา (กนกนาฏ โหมาศวิน , สั มภาษณ์ ,
15 สิงหาคม 2554)
พัฒนาการด้านการศึกษาและการแสดงบัลเลต์ ในเขตภาคอีสานดาเนินต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่
ปี พ.ศ 2519 ภายใต้การบุกเบิกของคุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน และสานต่อด้วยอาจารย์
เอกชัย ไก่แ ก้ว และอาจารย์ กนกนาฏ โหมาศวิน จนกระทั่ง ในปี พ.ศ 2540 โครงการจัดตั้งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดหลักสูต รนาฏยศิลป์ แขนงนาฏยศิลป์ตะวันตกขึ้น
ในระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกในเขตภาคอีสานภายใต้การบุกเบิกการสอนของอาจารย์ศิริมงคล
นาฏยกุ ล ซึ่ ง เป็ น ศิ ษ ย์ บั ล เลต์ รุ่ น แรกของอาจารย์ เ อกชั ย ไก่ แ ก้ ว และเพิ่ ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาสาขา
นาฏยศิลป์ตะวันตกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นผู้บุกเบิกการสอน
บัลเลต์คนแรก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล นอกจากจะมีบทบาทในการสอนเพื่อผลิตนักเต้นบัลเลต์อาชีพใน
พื้นที่การศึกษาในเขตภาคอีสานแล้ว ยังเป็นผู้ก่อตั้งคณะบัลเลต์ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2548 ภายใต้ชื่อ คณะบัลเลต์แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North eastern
ballet theatre) เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานผลงานการแสดงบัลเลต์ ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปทั่วประเทศ และเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ทาให้เกิดความร่วมมือด้านศิลปะการ
เต้นบัลเลต์กับคณะบัลเลต์แห่งชาติเวียดนามและวิทยาลัยนาฏศิลป์แห่งชาติเวียดนามจนมีการส่งครู
และศิลปินบัลเลต์จากประเทศเวียดนามเข้ามาฝึกฝนการเต้นบัลเลต์ให้แก่นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นอกจากบัลเล่ต์จ ะปรากฏ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ ว ยังพบการขยายตัวสู่อีกแห่ ง
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ ด รธานี เมื่ อ มี ก ารเปิ ด วิ ช าบั ล เลต์ ภ ายใต้ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร์ สาขา
นาฏยศิล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ ด รธานี ภายใต้ การดู แ ล
การเรียนการสอนโดย รองศาสตราจารย์พจมาลย์ สมรรคบุตร เมื่อปี พ.ศ. 2543

ภาพที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริมงคล นาฏยกุล
กับนักเต้นคณะบัลเลต์แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่มา: ผู้วิจัย

ต่อมาเมื่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในขณะนั้นได้ทาโครงการแลกเปลี่ยน
บุ ค ลากรทางการสอนศิ ล ปะการแสดงกั บต่ างประเทศจึ งได้เ ชิญ ครู ส อนบัล เลต์ห ญิง ท่า นหนึ่ง ชื่ อ
ชาแมน (ไม่ทราบนามสกุล ) ชาวออสเตรเลีย ให้เข้ามาจัดการเรียนการสอนบัลเลต์และแจ๊สด๊านซ์
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานีเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นเวลา 2 เดือน (รองศาสตราจารย์พจมาลย์ สมรรคบุตร,
สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2556)
ต่อมาเมื่ออาจารย์ปณัฐนัลณ์ วัชรปาณ ได้รับการบรรจุในปี พ.ศ. 2545 อาจารย์ปณัฐนัลณ์
วัชรปาณ จึงได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาบัลเลต์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
นอกจากวิชาบัลเลต์จะปรากฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุด รธานี แล้ ว ยั ง ปรากฏการจั ด อบรมการเต้ นบั ล เลต์ และนาฏศิ ล ป์ ร่ว มสมั ย ที่ค ณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุลเมื่อปี พ.ศ. 2556 ก่อนที่ในปี
พ.ศ. 2558 จะมีการบรรจุอาจารย์ยุวดี พลศิริ ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ เป็นอาจารย์สอนนาฏศิลป์ไทยและดูแลการสอนวิชา
ทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกจนถึงปัจจุบัน
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การเปิดการเรียนการสอนบัลเลต์ยังพบในกลุ่มวิชาเลือกของนักศึกษานาฏศิลป์ โปรแกรมวิชา
นาฏศิล ป์ และการละคร คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฎ อุ บ ลราชธานี
ภายใต้การสอนของอาจารย์อโนมา นาสมฝัน อีกด้วยแต่ก็ปรากฏในระยะเวลาเพียง 9 เดือน ก็ปิดตัว
ลงเนื่องจากครูผู้สอนลาออก ในส่วนของภาคเอกชนพบการเปิดสถาบันสอนบัลเลต์ครั้งแรกในอีสาน
เมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยสถาบันบัลเลต์เฮ้าท์หรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันนาคลัยสตูดิโอ จังหวัด
นครราชสีมา ติดตามมาด้วยสถาบันขอนแก่นบัลเลต์เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะมีการขยายตัว
ในอีก 10 จังหวัดทั่วภาคอีสาน ซึ่งตลอดระยะเวลา 40 ปีที่บัลเลต์แพร่เข้าสู่ภาคอีสานของไทยโดย
สถาบันที่เปิดสอนบัลเลต์ภาคเอกชนหลังปี พ.ศ. 2555 หลายแห่งเริ่มใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
ของทางสถาบันด้วยการจัดประกวดเต้น การผลิตมิวสิควิดีโอประชาสัมพันธ์ผลงานการแสดงหรือ
การเรียนการสอนของสถาบันตนเองเผยแพร่ในสื่อยูทู้ป และการเปิดรายวิชาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
วิชาบัลเลต์เสริมเพื่อเน้นให้ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจในการให้บุตรหลานสามารถแสดงงานบนเวที
หรือออกรายการโทรทัศน์ได้ เช่น การเดินแบบ การแสดงความสามารถของเด็ก ๆ ผ่านการเต้นหรือ
มิวสิควิดีโอที่ผลิตขึ้นเอง หรือการแสดงออกรายการโทรทัศน์ เป็นต้น
จากการศึกษาผู้ วิจัยส ารวจพบรูป แบบการสอนบัลเลต์ทั้งในสถานศึกษาของภาครัฐ และ
เอกชนในเขตภาคอีสาน อยู่ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย
ก. การสอนแบบอิสระ
หมายถึง การสอนโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาและการแสดงบัลเลต์ของ
ครูผู้สอนเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการแสดงของทางสถาบันที่ตนสังกัด
ข. การสอนโดยใช้หลักสูตรบัลเลต์จากต่างประเทศ
ผู้วิจัยพบว่ามีการนาหลักสู ตร Royal Academy of Dance (R.A.D) จากประเทศอังกฤษ
หลักสูตร Common Wealth society of Teaching of Dance (C.S.T.D) หลักสูตร Australian
Teaching of Dance (A.T.O.D.) จากประเทศออสเตรเลีย และหลักสูตรรัสเชียนบัลเลต์ เข้ามาใช้กับ
สถานศึกษาของเอกชนบางแห่งในเขตภาคอี สาน ซึ่งสถาบันที่เปิ ดสอนบัลเลต์ในเขตภาคอีสานนั้น
พบทั้งในสถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชนที่มีเจ้าของกิจการหรือครูผู้ส อนบัลเลต์เป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาสาขาบัลเลต์จากกรุงเทพมหานคร หรือ สาเร็จการศึกษาสาขาบัลเลต์จากคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคามเป็นส่ วนใหญ่ และยังมีการขยายสาขาสถาบันสอนบัล เลต์จาก
กรุงเทพมหานครตามการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัด
หัว เมืองใหญ่ในเขตภาคอีสาน เช่น สถาบัน บางกอกแด๊นซ์ สาขาห้างสรรพสิ นค้าเซนทรั ลพลาซ่า
ขอนแก่น นอกจากนั้นวิชาบัลเลต์ยังปรากฏอยู่ในโรงเรียนดนตรีที่ขยายสาขามาจากกรุงเทพมหานคร
เช่นเดียวกัน อาทิ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ และสถาบันดนตรี KPN ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษา
หลายแห่งก็ไม่ปรากฏการสอนวิชาบัลเลต์แล้วเนื่องจากเกิดปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน
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ผู้วิจัยสารวจพบสถานศึกษาที่เปิดสอนวิชาหรือหลักสูตรบัลเลต์ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วเขต
ภาคอีสานนับแต่ปี พ.ศ 2519-2559 โดยยังคงดาเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่และที่เคยจัดการ
เรียนการสอนแต่ปัจจุบันได้ยุติกิจการไปแล้วรวมจานวนทั้งสิ้น 12 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดขอนแก่น
2. จังหวัดนครราชสีมา
3. จังหวัดอุดรธานี
4. จังหวัดอุบลราชธานี
6. จังหวัดบุรีรัมย์
7. จังหวัดชัยภูมิ
8. จังหวัดร้อยเอ็ด
9. จังหวัดหนองคาย
10. จังหวัดมุกดาหาร
11. จังหวัดสุรินทร์
12. จังหวัดสกลนคร
รูปแบบการแสดงบัลเลต์ในอีสาน
ผู้วิจัยพบว่ามีรูปแบบการแสดงบัลเลต์ในอีสานอยู่ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย
1. คอนเว็นชั่นแนลบัลเลต์ (Conventional Ballet)
ในการวิจัยนี้ หมายถึง การเต้นบัลเลต์รูปแบบดั้งเดิมของศิลปะการเต้นบัลเลต์
2. นอนคอนเวนชั่นแนลบัลเลต์ (Nonconventional Ballet)
ในการวิจัยนี้ หมายถึง การแสดงบัลเลต์ที่ผสมผสานระหว่างพื้นฐานการเต้นบัลเลต์
รูปแบบดั้งเดิมร่วมกับกับแนวคิด รูปแบบการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมถิ่นอีสานหรือแนว
จินตนาการสร้างสรรค์ เป็นต้น

ภาพที่ 3-4 คอนเว็นชั่นแนลบัลเลต์
นอนคอนเวนชั่นแนลบัลเลต์
ที่มา: ผู้วิจัย
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ กษาประวัติแ ละพั ฒ นาการบั ล เลต์ในภาคอีส านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 อัน เป็น ปี
แรกเริ่มที่บัลเลต์แพร่เข้าสู่ภาคอีสานจนถึงปี พ.ศ. 2559 ในด้านประวัติและพัฒนาการทางการศึกษา
และการแสดง จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่บัลเลต์ปรากฏขึ้นในเขตภาคอีสานเกิดขึ้นจากการเดินทางเข้ามา
ของศิลปินบัลเลต์ชาวต่างชาติและมีการสืบสานความรู้อย่างต่อเนื่องโดยครูบัลเลต์รุ่นบุกเบิกซึ่งเป็นผู้ที่
อาศัยอยู่ในท้องถิ่นอีสาน ในเวลาเดียวกันชาวอีสานที่เดินทางไปศึกษาวิชาบัลเลต์ ณ กรุงเทพมหานคร
และมหาวิทยาลั ยมหาสารคามก็กลายเป็นกลุ่ มคนที่ได้ร่วมพัฒ นาบัลเลต์ในอีส านให้เจริญรุ่งเรือง
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาในภาคอีสานทาให้บัลเลต์กลายเป็น
นาฏยศิลป์ข้ามชาติที่ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ปรากฏขึ้นในสังคม
อีสาน สังเกตได้จากการขยายตัวของสถานศึกษาที่เปิดสอนบัลเลต์ถึง 12 จังหวัดทั่วภาคอีสาน ดังที่
ผู้วิจัยได้สารวจพบในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าบางจังหวัดและบางสถาบันจะไม่สามารถเปิดสอนบัลเลต์ได้
อย่างต่อเนื่องเนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอนก็ตาม แต่ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าตลอดระยะเวลา 40 ปีที่
บัลเลต์ถูกน าเข้ามาเผยแพร่ในเขตภูมิภาคอีส านนั้นศิลปะการเต้นบัล เลต์มีพัฒนาการทั้งทางด้ าน
มาตรฐานการศึกษา การแสดงและได้ป รับประยุกต์ตัวเองให้เข้ากับ สังคมและวัฒนธรรมอีสานใน
ปัจจุบันจนได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาประวัติ บทบาท ตลอดจนพัฒนาการทางการศึกษาและการแสดงของนาฏยศิลป์
ตะวันตกประเภทอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้นในเขตอีสานยังมีอีกหลากหลายรูปแบบที่ยังไม่มีการสืบค้นอย่าง
เป็ น ระบบมากนั ก ดั งนั้ น ผู้ วิจั ยจึง เห็ นว่ าหากผู้ ที่ส นใจศึ กษาศิ ล ปะการแสดงทางด้ านนาฏยศิล ป์
ตะวันตก ในเขตพื้น ที่ภ าคอีส านจะทาการศึกษาต่อไปในมิติที่ผู้วิจัยได้เสนอแนะไว้ ณ ที่นี้ก็น่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษาศิลปกรรมในสาขาศิลปะการแสดงแขนงนี้บนดินแดนอีสาน
และในประเทศไทยต่อไปในอนาคต
รายการอ้างอิง
กนกนาฏ โหมาศวิน. ครูผู้บุกเบิกการเรียนการสอนและการแสดงบัลเลต์คนที่สองในภาคอีสาน.
สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2554.
เจเนเวียฟ เดมอน. ครูผู้บุกเบิกบัลเลต์ในประเทศไทยและผู้นาบัลเลต์เผยแพร่เข้าสู่ภาคอีสานคนแรก.
สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2558.
ธิติมา ผาริโน. ครูสอนบัลเลต์สถาบัน Hug School จังหวัดขอนแก่น. สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2556.
นราพงษ์ จรัสศรี. (2548). ประวัตินาฏยศิลป์ตะวันตก. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์.
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ศิริมงคล นาฏยกุล. (2559). พลวัตบัลเลต์ในอีสาน. วิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2543). นาฏยศิลป์ปริทรรศน์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุพรรณี บุญเพ็ง. (2542). ประวัติบัลเลต์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
เอกชัย ไก่แก้ว. ครูผู้บุกเบิกการเรียนการสอนและการแสดงบัลเลต์คนแรกในภาคอีสาน. สัมภาษณ์,
18 กุมภาพันธ์ 2555, 3 สิงหาคม 2556, 14 มีนาคม 2558.
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การสร้างสรรค์ชดุ การแสดง “ระบายันแย่”
THE CREATIVE OF YAN YAE DANCE
ประกิจ พงษ์พิทักษ์*
PRAKIT PONKPITAK

บทคัดย่อ
ยันแย่ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวชองในจังหวัดจันทบุรีที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดาเนิน
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น มีจุดประสงค์เพื่อการรื่นเริง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ
ความเป็นมา การสืบทอด องค์ประกอบการแสดงและวิธีการแสดงยันแย่ เพื่อนามาสู่กระบวนการ
สร้างสรรค์ชุดการแสดงระบายันแย่ วิธีการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ตารา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา อัตลั กษณ์ของชาวชอง การสื บ ทอดการแสดง ความผู กพัน ของยั น แย่ กับวิถี ชี วิตชาวชอง
องค์ประกอบของการแสดง ลักษณะการแต่งกายและวิธีการแสดง โดยแบ่งกลุ่มการสัมภาษณ์ออกเป็น
2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกลุ่ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะการแสดงยั น แย่ มี ก ารก าหนด
หลั กเกณฑ์ของผู้ ให้ ข้อมูล ทั้งสองกลุ่มที่ชัดเจน การสร้างเครื่องมือแบบสั มภาษณ์ พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบเครื่องมือและข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อนาข้อมูลความรู้มาสร้างสรรค์ขึ้น
เป็นชุดการแสดง ระบายันแย่ ผลการวิจัย พบว่ายันแย่เป็นการแสดงของชาวชองที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 4
ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี แต่เดิมใช้สาหรั บการร้องกล่อมเด็ก ผู้ร้องจะร้อง
เป็ นภาษาชอง เนื้อหาของบทร้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การทามาหากินของ
ชาวชองที่มีการสอดแทรกข้อคิด ปรัชญา คาสอน ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ใช้วิธีการร้องแบบ
ด้นสด ๆ ตามประสบการณ์และจินตนาการของตนเอง ในลักษณะเชิงการเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่มสาว
ชาวชอง ในปัจจุบันใช้เครื่องดนตรี มีกลอง กรับและฉิ่ง ลักษณะของท่าราเป็นการส่ายมือสองแขนขึ้น
ลงตามจังหวะของการย่าเท้า ผู้วิจัยได้นามาสร้างสรรค์ขึ้นเป็นขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 สืบสานพิธีการแต่งงานกาตั๊ก ช่วงที่ 2 ร่วมร้องรับขับขานตานานยันแย่ ช่วงที่ 3 สุขใจแท้
เลือกคู่หนุ่มสาวชาวชอง เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ ชื่อเพลงระบายันแย่
ด้านการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายได้ศึกษาลักษณะการแต่งกายของชาวชอง นามาสร้างเป็นเครื่องแต่งกาย
อุปกรณ์ การแสดงใช้ ทับไทรเครื่องหมายรวมการชุมนุม กระดิ่งช้างม้า เขาวัว เขาควาย โควเฌอใส่
ข้าวเปลือก กลอง และผ้าขาว เพื่อให้การแสดงในช่วงแรกสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวชองในอดีต
คาสาคัญ: ยันแย่ชาวชอง นาฏศิลป์ของชนเผ่า
*

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Chanthaburi College of Dramatic Arts Bunditpattanasilpa institute
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Abstract
Yanyae is Chongs’folk Dance in Chanthaburi Province. It reflects the way of
Chongs’ life. Its purpose is to entertain the people in the public festival. The
purposes of the study were to study the history, the inheritance, the performing
composition and the method to perform Yanyae Dance and to create Yanyae Dance.
The data were collected from the documents, the textbooks, and the researches and
the interviews about the history, the background, the identity, the performing
inheritance, the relationship between Yanyae and the ways of Chongs’ lives, the
performing composition, the costumes and the performance. The recipients of the
interviews were the resource persons and the local wisdoms. The research
instruments were the close –end questionnaires. The data were analyzed to get the
knowledge and create the creative dance “Yanyae.” The results of the research were
: Yanyae was Chongs’ performance. Chongs were the native people who lived at
Moo 4, Khongphlu Sub-District, Khaokitchakud District, Chanthaburi Province. Yanyae
had been used as a lullaby song. Its lyrics were the ways of Chongs’ lives, the ideas,
the teachings and the beliefs. The singers, both men and women, sang by using their
experiences and their imagination to court each other. The musical instruments were
the drums, the wooden rhythm clappers and the small cymbals. The performers
danced by swaying their arms and stamps their feet rhythmically. The researcher
created “Yanyae Dance” into 3 parts : the ceremony of the marriage, the conserving
of “Yanyae” singing and finding the mate. The song, RabumYanyae, was newly
composed. The costumes were created from Chongs’ clothes. The props that were
used to show the ways of Chongs’ lives in the first part of the performance were a
bamboo basket containing rice, the bells, the bull and buffalo horns, a sign for
calling the villagers to meet, the drums and the white cloth.
Keywords: Chao Chongs’ Yanyae Tribal Dance

บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยกระจัดกระจายอยู่ทั่ว ไปทุกภาค เช่น
ชาวจีน ชาวไทยมุสลิม ชาวลาว ชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ชาวญวน ชาวเขมร และชาวเลที่อาศัยอยู่ตาม
เกาะต่าง ๆ ชายฝั่งทะเลด้านมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น รวมทั้งชาวชอง (Chong) ซึ่งอาศัยอยู่ทางภาค
ตะวันออกของประเทศไทย บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด (ตรี อมาตยกุล, 2500, น. 12)
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คนชอง เป็นคนพื้นเมืองของเมืองจันทบุรี จัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตร-เอเชียติค (AustroAsiatic) กลุ่มมอญ-เขมร คนชองเหล่านี้ในระยะแรกสันนิษฐานว่าอาศัยในเมือง ต่อมาเมื่อคนไทยเข้า
มาในเมืองจันทบุรีในฐานะผู้ปกครองคนจีนและคนญวนอพยพเข้ามาในเมืองจันทบุรี ทาให้คนชอง
อพยพถอยร่นไปอยู่ตามป่า เชิงเขา ทาให้มีลักษณะความเป็นอยู่แบบคนป่าประกอบอาชีพทานา ตัด
ไม้ หาของป่า การสร้างบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ก็ใช้วัสดุที่หาได้จากป่า ซึ่งส่วนใหญ่จะทาจากไม้
ไผ่ ปัจจุบันคนชองเป็นชนกลุ่มน้อยในเมืองจันทบุรี ยังคงรักษาภาษาพูดขนบธรรมเนีย มประเพณีของ
ตนเองไว้ เมื่อทางราชการประกาศให้คนชองเป็น คนไทยตามพระราชบัญญัติของทางราชการ คน
ชองจึงหันมาพูดภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธตามแบบคนไทย และยอมรับความเจริญทางด้านวัตถุที่
อานวยความสะดวกมาใช้ในชีวิตประจาวัน (อรวรรณ ใจกล้า, 2539, น. 73-74)
จากการศึกษาข้อมูล ผู้ วิจัยได้เล็ งเห็ นถึงความส าคัญของคนชองชนพื้นเมืองของจังหวั ด
จันทบุรีที่อาศัยอยู่มากในบริเวณ ตาบลตะเคียนทอง และตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ ลักษณะ
ของรูปร่าง ภาษาพูด ภาษาเขียน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีทางวัฒนธรรมหลายอย่างที่ยังคง
ปฏิบัติอยู่ ได้แสดงถึงความรัก และเคารพต่อบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และมีวิถีชีวิตประจาวันที่รัก
ความสงบ นิยมในความสนุกสนานรื่นเริงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนชองอยู่เสมอ จึงสะท้อนออกมา
ให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์คนชองที่สามารถสัมผัสได้ผ่านทางการแสดงพื้นบ้านของชาวชอง เช่น
เพลงเกี่ยวข้าว เพลงราวง เพลงกล่อมเด็ก เพลงที่ร้องเล่นกันเพื่อความสนุกสนานยังมีเพลงที่สาคัญ
และเป็นหลักของพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น เพลงยันแย่ ซึ่งสามารถร้องราได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นพิธีการเกิด
พิธีการตาย พิธีการบวช พิธีการแต่งงาน ตลอดจนงานเทศกาลต่าง ๆ ที่สาคัญของชุมชนชาวชอง
การแสดงพื้นบ้านเพลงยันแย่ เป็นศิลปะการแสดงในการร้องและการรา ที่สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนชาวชอง มีจุดประสงค์เพื่อการรื่นเริง ร้องราในโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาล
ตรุษสงกรานต์ และวันปกติ ในอดีตนั้นจะมีการร้องเพลงยันแย่อย่างเดียว ไม่มีเครื่องดนตรีเข้ามา
ประกอบจั งหวะแต่อย่ างใด อาจมี การใช้ซ ออู้สี คลอไปตามบทร้อ ง หรือขลุ่ ยเป่าเป็นท านองบ้า ง
ในปัจจุบันพบว่ามีการนากลอง กรับและฉิ่งเข้ามาตีประกอบจังหวะเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และ
ความเร้าใจยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ของอาเภอเขาคิช ฌกูฏ ได้นาไปใช้เป็นหลักสูตร
สถานศึกษา เช่น โรงเรียนวัดคลองพลู โรงเรียนคลองพลูวิทยา เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก และเห็นถึง
คุณค่าของภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษ โดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการแสดงยันแย่ มาถ่ายทอดองค์
ความรู้ ให้แก่นั กเรี ยน จากการที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาและลงพื้นที่ภ าคสนาม พบว่า ครูผู้ เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ยังคงเหลือมีอยู่เพียง 3 ท่าน คือ นางจิ้น ผันผาย อายุ 70 ปี นางเสียง คล้ายมะลิ อายุ 84 ปี
และนายเฉียน ผันผาย อายุ 76 ปี ก็เข้าสู่วัยชรามากแล้ว การถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงยันแย่
ยังอยู่ในวงที่จากัดอยู่ จึงควรมีการศึกษาจากครูผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และนามาสร้างสรรค์ขึ้นอย่าง
เป็นกระบวนการ เพื่อให้คงอยู่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางการแสดงของชาวชองในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษาประวัติความเป็นมา การสืบทอด องค์ประกอบการ
แสดงและวิธีการแสดง นามาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดการแสดงในลักษณะ “ระบา” ตาม
รูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด และนา
แสดงออกสู่สาธารณชนในวงที่กว้างขึ้น ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศตลอดจนการ
เผยแพร่สู่ต่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่านี้สืบต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา การสืบทอด องค์ประกอบการแสดงและวิธีการแสดงยันแย่
2. เพื่อสร้างสรรค์ชุดการแสดง ระบายันแย่
วิธีการศึกษา
การวิจั ย สร้ างสรรค์ เรื่ อง การสร้ างสรรค์ชุดการแสดง “ระบายัน แย่ ” เป็ น การวิ จัยเชิ ง
คุณภาพที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การสืบทอด องค์ประกอบการแสดงและวิธีการแสดง
ยันแย่นามาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดการแสดง “ระบายันแย่” โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย
ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การศึกษาเอกสารจากหนังสือ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ศึกษาให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การสืบทอด องค์ประกอบการแสดง และวิธีการแสดง
ยันแย่ นามาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดการแสดง “ระบายันแย่”
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้ดาเนินงานเป็นลาดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้นาทางวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นาท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน
งานด้านวัฒนธรรม โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงยันแย่ ในด้านของประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ของชาวชอง องค์ประกอบ
การแสดง การแต่งกายของชาวชอง วิธีการแสดง และความคิดเห็น ที่มีต่อการสร้างสรรค์ ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงยันแย่ (จานวน 5 คน) โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้
สัมภาษณ์ตามที่ได้กาหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้
-ผู้เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้นาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด ระดับอาเภอและ
ระดั บ ท้อ งถิ่ น ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การงานทางด้ านประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของจัง หวั ดจั น ทบุ รี
ส่งเสริมการอนุรั กษ์ สื บสาน ทานุบารุงให้คงอยู่ คือ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี วัฒ นธรรมอาเภอ
เขาคิชฌกูฏ ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเขาคิชฌกูฏ
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-ผู้บริหารสถานศึกษา ที่สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมชอง และมี
การจัดการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วิถีชีวิตของชาวชอง คือ ผู้อานวยการโรงเรียนคลองพลูวิทยา
-ผู้นาท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุน ทางด้านวัฒนธรรม โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานที่ชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวชอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ดังวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ว่า
“สืบสานวัฒนธรรมชอง” คือ นายกเทศมนตรีตาบลคลองพลู
2.2 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นยันแย่ ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้แสดง ผู้บรรเลง
ดนตรีประกอบการแสดงยันแย่ โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลหลักต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแสดงยันแย่ ในด้านของประวัติความเป็นมา การสืบทอด ความ
ผูกพันของการแสดงยันแย่กับวิถีชีวิตชาวชอง องค์ประกอบการแสดง การแต่งกายของชาวชอง วิธีการ
แสดง และความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างสรรค์ ได้แก่
กลุ่มผู้แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นยันแย่ (จานวน 3 คน) โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้
สัมภาษณ์ตามที่ได้กาหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้
-ผู้ทาหน้าที่เป็นผู้แสดง และผู้บรรเลงดนตรีประกอบการแสดง มีประสบการณ์ไม่ต่า
กว่า 20 ปี และยังคงแสดงและบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงอยู่ในปัจจุบัน ทาหน้าที่เป็นครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นยันแย่ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้ ที่มีความสนใจ และมีภูมิลาเนา
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลคลองพลู คือ นางจิ้น ผันผาย อายุ 70 ปี (ด้านการร้องการรา และการ
บรรเลงดนตรี) นางเสียง คล้ายมะลิ อายุ 84 ปี (ด้านการร้องและการรา) นายเฉียน ผันผาย อายุ 76 ปี
(ด้านการบรรเลงดนตรี)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยสร้างสรรค์ชุดการแสดง “ระบายันแย่” ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) มีทั้งแบบสัมภาษณ์เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ที่ได้แบ่งไว้ตามเกณฑ์ เพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยสร้างสรรค์ คือ
1.1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงยันแย่ (จานวน 5 คน) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจั ย ได้แก่ แบบสั มภาษณ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่ว ไปของผู้ ให้
สัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด (Open-Ended) มีจานวน 7 ข้อ คือ ตาแหน่งหน้าที่
ของผู้ให้สัมภาษณ์และประสบการณ์ ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการแสดงยันแย่ มีลักษณะเป็นแบบ
คาถามปลายเปิด (Open-Ended) มีจานวน 7 ข้อ
1.2 กลุ่มผู้แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นยันแย่ (จานวน 3 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสั มภาษณ์ซึ่งแบ่ งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ให้สั มภาษณ์
มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด (Open-Ended) มีจานวน 7 ข้อ คือ ตาแหน่งหน้าที่ของผู้ให้
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สัมภาษณ์และประสบการณ์ ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการแสดงยันแย่ มีลักษณะเป็นแบบคาถาม
ปลายเปิด (Open-Ended) มีจานวน 7 ข้อ
2. แบบสังเกต (observation) มีทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม (Participant
And Non-Participant Observation) ใช้สังเกตกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นยันแย่
2.1 แบบมีส่วนร่วม คือ โครงการ “เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการแสดงยันแย่
ชาวชองอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ชุดการแสดง “ระบายันแย่”
ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชองบ้านกานันเฉิน ผันผาย
2.2 แบบไม่มีส่วนร่วม คือ เป็นผู้ชมการแสดงยันแย่ตามงานต่าง ๆ จานวน 5 ครั้ง
เพื่อสังเกตและบัน ทึกภาพเกี่ยวกับ องค์ประกอบการแสดง และขั้นตอนการแสดงตลอดจนบริบท
โดยรวมของการแสดง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตการณ์การแสดงยันแย่ ซึ่งมีข้อสังเกต
จานวน 7 ข้อ คือ บทร้องเพลงยันแย่, เครื่องดนตรีที่ใช้, ลักษณะท่ารา, ลักษณะการแต่งกาย, ลักษณะ
โอกาสที่ใช้ในการแสดง, ขั้นตอนของการแสดง, ผู้แสดง
ส่วนของวัสดุอุปกรณ์ภาคสนาม ในการศึกษาข้อมูลภาคสนามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
อุปกรณ์ช่วยในการเก็บข้อมูล คือ กล้องวีดีทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง สมุด ปากกา ดินสอ เพื่อให้ได้
รายละเอียดของข้อมูลมากที่สุด
การตรวจสอบเครื่องมือ
เครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจ จากนั้นนามาแก้ไขปรับปรุง
และเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นตามเนื้อหา (Content Validity)
แก้ไขการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใช้ ดังนี้
1. นางรัจนา พวงประยงค์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย (ละคร-นาง) สานักการ
สังคีต และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละครนาง) ปีพุทธศักราช 2554
2. นางสาวผ่องพรรณ เมตตา ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
3. นายเฉิน ผันผาย ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเขาคิชฌกูฏ
การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบและวิเ คราะห์ ข้อมูล หลั งจากที่ผู้ วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ ว
จะต้องทาการตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งบางครั้งอาจทาไปพร้อมกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจึงใช้การตรวจสอบข้อมูลที่ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลโดยพิจารณาแหล่งเวลา
แหล่งสถานที่และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ถ้า
ข้อมูลต่างสถานที่จะเหมือนกันหรือไม่ และถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร วิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธีที่ต่างกัน แล้วจะได้ผล
เหมือนกัน ทั้งนี้มีผู้ตรวจสอบข้อมูลครั้งนี้ จานวน 3 คน คือ
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1. นายเฉิน ผันผาย ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเขาคิชฌกูฏ (ตรวจสอบประวัติ
ความเป็นมา และองค์ประกอบการแสดง)
2. นางเสียง คล้ายมะลิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการแสดงยันแย่ (ด้านการร้องและ
การรา) (ตรวจสอบเนื้อเพลง การร้อง การรา)
3. นางจิ้น ผันผาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการแสดงยันแย่ (ด้านการร้อง การรา และ
การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดง) (ตรวจสอบเนื้อเพลง การร้อง การรา และดนตรีท่วงทานองที่ใช้)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกภาพ บันทึกเสียงและจากการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรมาถอดเนื้อหาและผู้วิจัยทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
2. น าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบค าถาม
ปลายเปิด (Open-Ended) นามาวิเคราะห์และสรุปความเป็นเชิงพรรณนานาเสนอเป็นความเรียง
3. นาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการแสดงยันแย่ ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒินามาวิเคราะห์และ
สรุปความเป็นเชิงพรรณนานาเสนอเป็นความเรียง
4. นาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการแสดงยันแย่ ในกลุ่มผู้แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นยันแย่
นามาวิเคราะห์และสรุปความเป็นเชิงพรรณนานาเสนอเป็นความเรียง
5. นาข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่ว นร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์
วิธีการแสดงยันแย่ องค์ประกอบของการแสดง โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งาน ดังนี้
นิยามความเชื่อ ทฤษฎีการสร้างสรรค์การแสดง ทฤษฎีทัศนศิลป์ ทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว เพื่อนาผล
การศึกษามาเขียนรายงานการวิจัยในเรื่อง การสร้างสรรค์ชุดการแสดง “ระบายันแย่”
ผลการศึกษา
จากการวิจัยได้ทราบว่า ชาวชองซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี ในปัจจุบันพบอาศัย
อยู่มากในบริเวณตาบลตะเคียนทอง และตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ มีลักษณะของรูปร่าง
ภาษาพูด ภาษาเขียน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีทางวัฒนธรรมหลายอย่างที่ยังคงปฏิบัติอยู่ได้
แสดงถึงความรัก และเคารพต่อบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว มีวิถีชีวิตประจาวันที่รักความสงบ นิ ยม
ในความสนุกสนานรื่นเริงที่เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตของคนชองอยู่เสมอ จึงสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความ
เป็นอัตลักษณ์คนชองที่สามารถสัมผัสได้ผ่านทางการแสดงพื้นบ้านของชาวชอง เช่น เพลงเกี่ยวข้าว
เพลงราวง เพลงกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมลูก เพลงที่ร้องเล่นกันเพื่อความสนุกสนานยังมีเพลงที่สาคัญ
และเป็นหลักของพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น เพลงยันแย่ ซึ่งสามารถร้องราได้ทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นพิธีการเกิด
พิธีการตาย พิธีการบวช พิธีการแต่งงาน (กาตั๊ก) ตลอดจนเทศกาลต่าง ๆ ที่สาคัญของชุมชนชาวชอง
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การแสดงพื้นบ้านเพลงยันแย่ เป็นศิลปะการแสดงในด้านการร้องและการรา ที่มุ่งจะสะท้อน
ให้เห็นถึงวิธีการดาเนินชีวิตของชุมชนชาวชอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อการรื่นเริง ร้องราในโอกาสต่าง ๆ
เช่น เทศกาลตรุษสงกรานต์ และวันปกติ ในอดีตนั้นจะมีการร้องเพลงยันแย่อย่างเดียว ไม่มีเครื่อง
ดนตรี เข้ามาประกอบจั งหวะแต่อย่ างใด อาจมีการใช้ซออู้สีคลอไปตามบทร้อง หรือขลุ่ ยเป่าเป็น
ทานองบ้ าง ในปั จ จุ บั น พบว่า มีก ารน ากลองกรับ และฉิ่ง เข้า มาตีประกอบจัง หวะ เพื่อเพิ่มความ
สนุกสนาน และความเร้าใจยิ่งขึ้น
จากการลงพื้ น ที่ ภ าคสนาม โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ ละการเข้ า ร่ ว มฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
ศิลปะการแสดง ยันแย่ ณ หมู่บ้านชองตาบลคลองพลู และบ้านกานันเฉิน ผันผาย หมู่ที่ 4 ตาบล
คลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยพบว่า การร้องเพลงยันแย่แต่ดั้งเดิมจะร้องเป็นคา
ชอง หรือภาษาชองโดยไม่มีคาไทยและใช้วิธีการด้นสดไปเรื่อย ๆ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้บทร้ องเพลงยัน
แย่เป็นภาษาไทยปนคาชอง เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกร้องและสามารถเข้าใจถึงความหมายในเนื้อร้อง จน
สามารถที่จะแสดงท่าทางของการเกี้ยวพาราสีได้ตามบทบาทในเนื้อร้องที่มีการร้องโต้ตอบกันเป็นคู่
ชาย-หญิง เมื่อพิจารณาบทร้องของเพลงยันแย่จะมีลักษณะของการสอดแทรกข้อคิด ปรัชญา คาสอน
ความเชื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย รักความสงบ และด้วยศรัทธาที่เป็น
ชาวพุทธโดยแท้จริงของชาวชอง สาหรับบทร้องที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นในครั้งนี้มีจานวน 12
บทร้อง จากการสังเกตในส่วนของกระบวนท่าราจะเน้นลักษณะที่เป็นไปตามธรรมชาติ ในช่วงทานอง
ของการร้องรับ หรือสร้อยของเพลง จะปฏิบัติท่าราส่ายมือสองแขนขึ้นและลงตามจังหวะของการย่า
เท้า และในทานองที่ร้องว่า “สาวเอ้ยยันแย่” จะนามือข้างใดข้างหนึ่งม้วนจีบออกไปตั้งวงที่ด้านหน้า
แล้วยืดตัวขึ้นตามจังหวะของการร้องในช่วงท้ายของประโยคเท่ านั้น ไม่มีท่าราออกและท่าราเข้าเวที
เมื่อเริ่มการแสดงและจบการแสดง ด้านการแต่งกายฝ่ายหญิงจะนุ่งโจงกระเบนผ้าพื้น สวมเสื้อไม่มี
แขนหรือที่มักเรียกกันว่า เสื้อคอกระเช้า หรือใช้วิธีการห่มตะเบงมาน มีผ้าคล้องคอ ส่วนฝ่ายชายจะ
นุ่งโสร่ง ไม่สวมเสื้อ ถ้าสวมเสื้อก็จะสวมใส่อยู่สองลักษณะคือ เสื้อไม่มีแขน และเสื้อแขนยาวเพียงสาม
ส่วน คาดผ้าขาวม้าสีแดง ส่วนของขั้นตอนการแสดงมีพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการนึกถึงบุญคุณของบรรพ
บุรุษที่ได้ถ่ายทอดการร้องและการรา ไหว้พระแม่ธรณี เพื่อบอกให้แสดงมีคนรักใคร่ ด้านประวัติการ
สืบทอดผู้วิจัยแบ่งออกได้เป็น 5 ระยะ
ส่วนของการสร้างสรรค์ชุดการแสดงครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอรูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น 3
ช่วง คือ ช่วงที่ 1 สืบสานพิธีการแต่งงานกาตั๊ก สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวชองที่มีความเกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติ และพิธีการแต่งงาน ถือเป็นพิธีสาคัญของชาวชอง เป็ นพิธีการใหญ่เรียกว่า “พิธีกาตั๊ก”
ในพิธีนี้จะมีการเล่นเขาวัว เขาควาย เป็นการสื่อถึงวิถีชีวิตการเกษตรกรรมของชาวชองในการทาไร่
ทานา อีกทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีที่สาคัญ คือ ทับไทร ผู้ทาพิธีจะเรียกวิญญาณของผู้เป็นบรรพบุรุษมา
รั บ รู้ และเรี ย กชุ ม นุ ม คนชองโดยใช้ เ สี ย งเป็ น สื่ อ ในการจั ด พิ ธี ก ารแต่ ง งานกาตั๊ ก นี้ มี เ ครื่ อ งแห่
ประกอบด้วย กระบุงโควเฌอ กลอง กระดิ่งช้างม้า บายศรีชอง เขาวัว เขาควาย และผ้าขาว ซึ่งล้วน
เป็นเครื่องใช้ในพิธีที่แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อตามประเพณี และค่านิยมของสังคมชาวชอง
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ช่วงที่ 2 ร่วมร้องรับขับขานตานานยันแย่ สื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานรื่นเริงของหนุ่มสาว
ชาวชอง ที่ได้มาร่วมร้อง-ราเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับคู่บ่าวสาวซึ่งลักษณะการร้องเพลงยันแย่
จะเป็นการร้องโต้ตอบในเชิงของการเกี้ยวพาราสีกันเป็นคู่ ๆ ซึ่งเป็นลักษณะอุปนิสัยของชาวชองที่รัก
ความสนุกสนานรื่นเริง รักความสงบ และรักความสันโดษ ตลอดจนการใช้ชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของ
ความพอเพียง โดยยึดธรรมชาติมาเป็นเกณฑ์ในการดาเนินชีวิต
ช่วงที่ 3 สุขใจแท้เลือกคู่หนุ่มสาวชาวชอง สื่อให้เห็นถึงลีลาการเกี้ยวพาราสี ในลักษณะ
ท่าทางที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองในการพยายามให้ฝ่ายหญิงรับรัก และเลือกตนเป็นคู่ครองที่จะ
ได้แต่งงานเป็นคู่ต่อไป การจับคู่ของหนุ่มสาวชาวชองนี้ จะปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์จารีตธรรมเนียม
ที่ถือปฏิบัติของกลุ่มชนชาติพันธุ์ชองนี้ ในค่านิยมที่ว่า “จะไม่ชิงสุกก่อนห่าม” โดยยึดหลัก “การเข้า
ตามตรอกออกตามประตู ” ซึ่งถือว่าเป็นการประพฤติตนได้เหมาะสม ไม่นาความเสื่อมเสียต่อวงศ์
ตระกูล และบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพ
ผู้วิจัยได้กาหนดผู้แสดงในชุดนี้ จานวน 20 คน แบ่งเป็นผู้ทาหน้าที่สื่อวิญญาณและการชุมนุม
หรือ ผู้ทาพิธี ผู้สวมบทบาทเป็นควายและเป็นวัวโดยแสดงท่าทางขวิดกัน ผู้ ทาหน้าที่สั่นกระดิ่งช้างม้า
1 คน ผู้ทาหน้าที่ถือกลอง 1 คน ผู้ทาหน้าที่แบกกระบุงโควเฌอ 1 คน ซึ่งในกระบุงโควเฌอนี้จะมี
สิ่งของต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นคาสอนแก่คู่บ่าวสาวในการเริ่มต้นชีวิตคู่ เช่น ไก่ สอนให้ตื่นขึ้นมาทากินแต่
เช้า ขวานปูลู เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ มีคุณประโยชน์ต่อชาวชอง ชาวชองใช้เพื่อการตัดไม้สร้างที่อยู่
อาศัย เคียวเกี่ยวข้าวแสดงให้เห็นถึงบรรพบุรุษมีอาชีพการทานา ทาไร่เลี้ยงชีวิต ข้าวเปลือกที่อยู่ใน
กระบุงเพื่อแสดงถึงการเพาะปลูกให้เจริญเติบโต และเป็นการสร้างฐานะให้เกิดความมั่นคงในอนาคต
บายศรีเป็นเครื่องสักการะบรรพบุรุษ ลูกปัดกาไลเงินทองมีความหมายให้ร่ารวยและมั่งมีศรีสุข ผู้ทา
หน้าที่เป็นคู่บ่าวสาว 1 คู่ ผู้ทาหน้าที่เพื่อนเจ้าสาว 4 คน ทาหน้าที่ถือผ้าขาวเดินคลุมศีรษะให้กับคู่บ่าว
สาว การใช้ผ้าขาวเพื่อเป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากคู่บ่าวสาว ผ้าที่คลุมเปรี ยบดังเครื่องป้องกันภัย
อันตราย และผู้ทาหน้าที่ร้องและราตลอดจนลูกคู่จานวน 8 คู่ (16 คน) เพื่อให้การแสดงระบายันแย่นี้
มีความสมบูรณ์ ที่สื่อความหมายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวชองในจังหวัดจันทบุรี
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การแสดงท่าทางของภูมิปัญญาท้องถิ่นยันแย่
(นางจิ้น ผันผาย และนางเสียง คล้ายมะลิ)

ภาพที่ 1 การส่ายมือสองแขนขึน้ ลงตามจังหวะของการย่าเท้า ภาพที่ 2 การปฏิบัติท่า “สาวเอ้ยยันแย่”
ที่มา: ผู้วิจัย, 20 เมษายน 2558
ทีม่ า: ผู้วิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 3 การปฏิบัติท่า “แม่นางไกรลาศเขารางามเอย” ภาพที่ 4 การปฏิบตั ิท่า “กลับหันหลังเข้าไปในป่ารก”
ที่มา: ผู้วิจัย, 20 เมษายน 2558
ที่มา: ผู้วิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 5 การปฏิบตั ิท่า “พ่อทองร้อยชั่งวางลูกกระสุนเอย” ภาพที่ 6 การปฏิบัติท่า “ยามเย็นมาเล่าแลเอย”
ที่มา: ผู้วิจัย, 20 เมษายน 2558
ที่มา: ผู้วิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 7 การปฏิบัติท่า “ตาน้าพริก”
ที่มา: ผู้วิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 8 การปฏิบัติท่า “หอยกาบคาบชายกระเบนเอย”
ที่มา: ผู้วิจัย, 20 เมษายน 2558

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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การแสดงท่าทางที่ประดิษฐ์สร้างสรรค์เลียนแบบท่าทางของภูมิปัญญาท้องถิ่นยันแย่
ช่วงที่ 1 “สืบสานพิธีการแต่งงานกาตั๊ก”

ภาพที่ 9 แสดงถึงวิถีชีวิตชาวชองประเพณีแต่งงานกาตั๊ก ภาพที่ 10 แสดงถึงวิถีชีวิตชาวชองประเพณีแต่งงานกาตั๊ก
ที่มา: ผู้วิจัย, 1 กันยายน 2558
ที่มา: ผู้วิจัย, 1 กันยายน 2558

ช่วงที่ 2 “ร่วมร้องรับขับขานตานานยันแย่”

ภาพที่ 11 การปฏิบตั ิท่า “กลับหันหลังเข้าไปในป่ารก”
ที่มา: ผู้วิจัย, 1 กันยายน 2558

ภาพที่ 12 การปฏิบตั ิท่า “ตาน้าพริก”
ที่มา: ผู้วิจัย, 1 กันยายน 2558

ภาพที่ 13 การปฏิบตั ิท่า “ผัวจูงเมียก็หาบ”
ที่มา: ผู้วิจัย, 1 กันยายน 2558

ภาพที่ 14 การปฏิบตั ิท่า “หอยกาบคาบชายกระเบนเอย”
ที่มา: ผู้วิจัย, 1 กันยายน 2558

ช่วงที่ 3 “สุขใจแท้เลือกคู่หนุ่มสาวชาวชอง”

ภาพที่ 15 การปฏิบตั ิท่า การเกีย้ วพาราสีของหนุ่มสาวชาวชอง ภาพที่ 16 การปฏิบตั ิท่า เลือกคูไ่ ด้ของหนุ่มชาวชอง
ที่มา: ผู้วิจัย, 1 กันยายน 2558
ที่มา: ผู้วิจัย, 1 กันยายน 2558
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โน้ตเพลงระบายันแย่

เพลงระบายันแย่
เกริ่นขึ้น

(นายกฤษฎา นุ่มเจริญ ประพันธ์ทานองเพลง)
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การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
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เนื้อเพลงดอกไม้ริมทาง
เนื้อภาษาชอง ปางอูดเก้ยข่างกระปัง ไอมี้ดักทั่ง กะหวังพักทุย โม่ยดอกอีนอิดก็อีนนิเยาะ พ่ายดอก
อีนอิดก็อีนนิเยาะ ก็หน่ายดักอีน ม่ายบือพักทุย
เนื้อภาษาไทย ดอกไม้อยู่ริมหนอง เขามีเจ้าของอย่าพึ่งเด็ดดม ขอดอกได้ไหม (ไม่ได้หรอกพี่) สองดอก
ได้ไหม (ไม่ได้หรอกพี่) เจ้าของเขามีอย่าพึ่งเด็ดดม
บทร้องเพลงยันแย่
ยันแย่ อิแย่ยันแย่ กึกกือยันแย่ สาวเอ้ยยันแย่ เป็นทานองรับ
ต้นเสียงขึ้น (ยันแย่ อิแย่ยันแย่ อิแย่ยันแย่)
1. แขนอ่อนจะช่วงราเอย (ซ้า) ไปซื้อระบามาแต่ไหนไหน
เขาซื้อเขาหาราคาเท่าไร
แขนอ่อนซ่อนไว้เขารางามเอย (ซ้า) (รับ)
2. แขนอ่อนจะช่วงราเอย (ซ้า) ไปซื้อระบามาแต่โคกกระชาย
เขาซื้อเขาหาราคาสองไพ
แขนอ่อนซ่อนไว้เขารางามเอย (ซ้า) (รับ)
นกแต็ดแต้มาจับตะโงนคราด (ซ้า)
3. ยามเย็นมาเล่าแลเอย
แม่นางไกรลาศเขารางามเอย (ซ้า) (รับ)
ควายเผือกสดุดเชือกขาด (ซ้า)
4. ยามเย็นมาเล่าแลเอย
บอกกับแม่จะไปไล่นก (ซ้า)
กลับหันหลังเข้าในป่ารก
ทาก้นกระดกนกไม่ตื่นเอย (ซ้า) (รับ)
เก็บผักปูดไปแกงเนื้อช้าง (ซ้า)
5. ละลวยมาละลู้ดเอย
สุกแล้วเอาไว้ให้ผัวบ้าง (ซ้า)
พ่อทองร้อยชั่งวางลูกกระสุนเอย (ซ้า) (รับ)
เก็บผักปูดไปแกงเนื้อแรด (ซ้า)
6. ละลวยมาละลู้ดเอย
ตาน้าพริกไม่เป็นกระเด็นเข้า...
ปวดแสบปวดร้อนต้องนอนน้าเอย (ซ้า) (รับ)
7. ชับปริงกระท่อมปร่องเอย
ลูกในท้องเป็นลูกของใคร (ซ้า)
มันน่ารักจริงเหมือนแม่มันเอย (ซ้า) (รับ)
เกิดมาเป็นลูกผู้หญิง (ซ้า)
ลูกในท้องเป็นลูกของใคร (ซ้า)
8. ชับปริงกระท่อมปร่องเอย
เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย (ซ้า)
กระดอลายๆเหมือนพ่อมันเอย (ซ้า) (รับ)
เดียดโควเฌอจะไปบนวัด (ซ้า)
9. ลูกสาวของใครนี่เอย
ทั้งกอดทัง้ รัดสะงาดใจเอย (ซ้า) (รับ)
หนุ่มๆเขารุมสกัด (ซ้า)
10. อีกาอีการะเกดเอย
ขี่ม้าเทศจะไปลงท้ายวัง (ซ้า)
ห้ามไม่ฟังอีการระเกดเอย (ซ้า) (รับ)
อังกฤษหรือจะแทงฝรั่ง (ซ้า)
นกแต็ดแต้มันอยู่ในบึง (ซ้า)
11. ยามเย็นมาเล่าแลเอย
ของกูรึจะเป็นของมึง (ซ้า)
สนุกจริงหว่าประภาใจเอย (ซ้า) (รับ)
งัวพาวิ่งตะลิ่งออกราบ (ซ้า)
12. ชับปริงกระท่อมปริงเอย
หอยกาบคาบชายกระเบนเอย (ซ้า) (รับ)
ผัวจูงเมียก็หาบ (ซ้า)
(นางจิ้น ผันผาย นางเสียง คล้ายมะลิ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการแสดงยันแย่)
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาได้พบว่า ชาวชองเป็นชนพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี อาศัยอยู่บริเวณตาบล
ตะเคียนทอง คลองพลู ในเขตพื้นที่อาเภอเขาคิชฌกูฏ ชาวชองมีลักษณะรูปร่าง ภาษาพูด ภาษาเขียน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีทางวัฒนธรรมหลายอย่างที่ยังคงปฏิบัติอยู่ นิยมในความสนุกสนาน
รื่นเริง จึงสะท้อนออกมาผ่ านการแสดงพื้นบ้านของชาวชอง เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงราวง เพลง
กล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมลูก เพลงที่เป็นหลักของพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น เพลงยันแย่ ซึ่งสามารถร้องรา
ได้ทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นพิธีการใด ๆ ก็ตามตลอดจนเทศกาลต่าง ๆ ที่สาคัญของชุมชนชาวชอง การสืบ
ทอดแบ่งออกเป็น 5 ระยะ องค์ประกอบของการแสดง มีบทร้องเพลงยันแย่ เครื่องดนตรี ท่ารา
การแต่งกาย โอกาสที่ใช้ในการแสดง ขั้นตอนของการแสดง มีพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการนึกถึงบุญคุณของ
บรรพบุรุษ ไหว้พระแม่ธรณี แล้วจึงเดินขึ้นเวทีจัดผู้แสดงตามตาแหน่งที่ได้กาหนดไว้ แล้วแต่ขนาดของ
เวที ไม่มีทานองเพลงออกในการแสดงจะเป็นลักษณะของการร้องสร้อยเพลง (ยันแย่ อิแย่ยันแย่ อิแย่
ยันแย่) อาจจะมีซออู้สีคลอไปกับการร้อง หรือขลุ่ยเป่าไปตามทานองเพลง
ส่วนของขั้น ตอนการสร้างสรรค์งานขึ้นเป็นชุดการแสดงในลักษณะระบา ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี
ประกอบการสร้างสรรค์ครั้งนี้ คือ นิยามความเชื่อ มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวชอง คือ ชาวชอง
จะนิยมเชื่อในสิ่ง ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีผลต่อการดารงชีวิต ชาวชองต้องการที่จะสอนให้รู้จักความ
อดทนต่อความยากลาบาก ชาวชองมีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ เกิดเป็นการละเล่นผีหิ้งและผีโรง
เป็นพิธีกรรมที่ต้องการสอนในเรื่องของความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ให้ประพฤติตนเป็นคนดี ชาวชอง
นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมแห่งการทาบุญทากุศลต่าง ๆ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในบทร้องของเพลง
ยันแย่อย่างชัดเจน ชาวชองเชื่อว่าสรรพสิ่งในธรรมชาติมีเทพเจ้าดูแล กล่าวโดยสรุปว่า ชาวชองมี
ความเชื่อและศรัทธาต่อผู้นา หมอผี หมอปลูก (ผู้ทาพิธีการแต่งงานกาตั๊ก) ชาวชองเคารพต่อเครื่องมือ
เครื่องใช้คือ ขวานปูลู ที่ใช้ในการประกอบอาชีพและการทามาหากินของชาวชอง จึงใช้ขวานปูลูนี้เป็น
เครื่องสอนแก่คู่บ่าวสาวในพิธีการแต่งงานกาตั๊ก ทฤษฎีการสร้างสรรค์ การแสดง มีความสอดคล้อง
ต่อการสร้างงานของผู้วิจัย คือ การนาวิถีชีวิตของชาวชองที่พบมาเรียงร้อยความคิดที่มีการเชื่อมโยง
เรื่ อ งราวอย่ างสั มพั น ธ์กั นเป็ น ช่ว ง ๆ ของการแสดงใน 3 ช่ ว งที่ ผู้ วิจั ยได้ กาหนดขึ้น ซึ่งท าให้ การ
สร้างสรรค์มีกระบวนขั้นตอน ที่สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวชองในการสร้างชุดระบา ทฤษฏีทัศนศิลป์
มีความสอดคล้องในด้านของการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายให้มีลักษณะที่เป็นรูปแบบเฉพาะ สื่อถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างแนวคิดผู้วิจัยในการจัดรูปแบบการแปรแถว
การตั้งซุ้มในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการออกแบบแสง สีให้เข้ากับลักษณะเครื่องแต่งกาย และท่าราที่
ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้หลักความหมายของสีในเชิงสากล คือ สีเหลือง หมายถึง ความร่าเริง สีขาว/สีครีม
หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น สีแดง หมายถึง ความกล้า หาญ สีส้ม/สี
หมากสุก หมายถึง ความเจิดจ้า สีต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้นามาใช้เพื่อกาหนดสีของเครื่องแต่งกาย
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวชองอันเกิดจากภูมิปัญญาในการย้อมสีผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อ
นามาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว มีความสอดคล้องในการออกแบบกระบวนท่า
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ร่ายราของชุดการแสดง การเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ ให้เกิ ดความหนักและความเบา การเน้น
จังหวะหนักแน่นและอ่อนไหวของพลังในร่างกาย เพื่อให้เห็นถึงความรู้สึกและความหมายที่ต่างกันของ
พลังที่ต่างกันในการเคลื่อนไหวในลักษณะท่วงท่าต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ไปกับกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาควรสนับสนุนให้มี
การศึกษาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะชาวชองที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง
อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ควรให้การส่งเสริมด้านการนาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เชิงโบราณคดี มาใช้ในการ
จัดทางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยสื่อผ่านทางชุดการแสดง เพื่อให้ง่ายและประหยัดเวลาต่อการเรียนรู้ของผู้ที่มีความสนใจทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดจันทบุรีได้ทางหนึ่ง
เอกสารอ้างอิง
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ความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี
THE SATISFACTION TOWARD THAI DANCE STUDIES
OF NAVIGYOTINBURANA SCHOOL STUDENTS
AT CHONBURI PROVINCE
ปนัดดา เขียวชะอุ่ม*
PANADDA KIAOCHAOUM

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจั ยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของ
นักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในโรงเรียนนาวิก
โยธิ น บู ร ณะ จ านวน 404 คน เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจ ผลการวิ จั ย พบว่ า
1) นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์
ผู้สอน ด้านเพลงราและท่ารา ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ และด้านบรรยากาศในการเรียน
2) ควรส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ การเรียนนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักเรียนในจังหวัดชลบุรี
คาสาคัญ: นาฏศิลป์ไทย ความพึงพอใจ การเรียน ชลบุรี

*

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี
Navigyotinburana School, Chonburi
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Abstract
The purposes of this research were to study 1) The Satisfaction toward Thai
dance Studies of Navigyotinburana School Students at Chonburi Province 2) The
Development Guidelines for teaching and learning of Navigyotinburana School
Students. This research is Quantitative Research. Sampling method by Purposive
Sampling The sample group are 404 Students. This research used a satisfaction
questionnaire. Major findings were as follows: 1) Students have Satisfaction toward
Thai dance Studies at good level. 2) Development Guidelines for teaching and
learning of Navigyotinburana School were supporting and public relations in Thai
dance Studies of Navigyotinburana School Students for Learning Resources Arts and
Culture in Chonburi Province.
Keywords: Thai dance, Satisfaction, Studies, Chonburi

บทนา
นาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงถึงศิลปวัฒ นธรรมที่มีลั กษณะเฉพาะโดดเด่น มีอัตลักษณ์และ
แตกต่างจากชนชาติอื่น ๆ การแสดงนาฏศิล ป์ไทย ทั้ง ระบ า ร า ฟ้อน โขน และละคร ล้ ว นเป็น
การแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ หรือภูมิปัญญาของคนไทยในด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผ่าน
การเรียนรู้ฝึกฝนถ่ายทอดกันมายาวนานจนเป็นมรดกของชาติที่เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติไทยสืบมา
จนถึงปัจจุบัน นาฏศิลป์ไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านท่ารา ท่วงท่า ลีลา เครื่องแต่งกาย และดนตรีไทย
ประกอบการแสดง ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละท้องถิ่นของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยจะมีการแสดงนาฏศิลป์ที่แตกต่างกันออกไป การเผยแพร่
ผลงานนาฏศิลป์ของท้องถิ่นที่แสดงถึงลักษณะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ ตลอดจนให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ให้
เพิ่มพูนและสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อ ๆ ไป ดังนั้น การอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จึงภารกิจของ
คนในท้องถิ่นและคนในประเทศชาติต้องร่วมมือกันอนุรักษ์และสืบทอดโดยเฉพาะการเรียนนาฏศิลป์ไทย
จะช่วยรักษา อนุรักษ์ ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทาให้เด็กและเยาวชนมีทักษะใน
การร้องราทาเพลง ชื่นชมในการแสดงและเพลิดเพลินสนุกสนานกับการชมนาฏศิลป์ ช่วยสร้างเสริม
พัฒนาการทาง ด้านกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนนาฏศิลป์ไทย
ทรัพยากรมนุษย์สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ทาให้มนุษย์
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้สามารถดาเนินอยู่ในสังคมได้อย่างมีสันติสุข และสามารถ
เกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของ
ประเทศ ในปัจจุบันสภาพสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย อันเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็ว
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ทาให้แนวคิดวิถีชีวิต ค่านิ ยมของบุคคลในสั งคมเกิดความเปลี่ ยนแปลง ศิล ปวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันสานักงานพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ร่างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่ โดยลดหมวดหมู่วิชาเรียนจาก 8 หมวด คือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ เหลือเพียง 6 หมวด โดยยกเลิกหมวดศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์
โดยเอาวิชาเหล่านี้ไปรวมอยู่ในหมวดสังคมและความเป็นมนุษย์ ซึ่งตามความคิดเห็นของผู้เขียนเห็นว่า
การจัดหมวดหมู่ของสาระวิชาเรียนใหม่อาจไม่ใช่ประเด็นที่สาคัญเท่ากับการที่ “ยังคง” จัดให้เด็ก ๆ
ได้เรียนวิชานาฏศิล ป์ อยู่ ในโรงเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธ ยมศึกษา เพราะ
นอกจากการเรียนนาฏศิลป์จะมีประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ในการช่วยพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญาดังที่กล่าวในข้างต้นแล้ว วิชานาฏศิลป์ยังช่วยให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสถึงความเป็นไทยที่นับวันจะ
หาได้ยากมากขึ้นผ่านการเรียนนาฏศิลป์ อันได้แก่ การร่ายราทาจังหวะแบบไทยเดิม การขับร้องแบบไทย
การบรรเลงดนตรี ไทย การแต่งกายแบบไทย ซึ่งคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจที่ควร
อนุรักษ์ให้ดารงอยู่คู่กับประเทศชาติของเราสืบไป (แพง ชินพงศ์, 2559) ซึ่งโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้
จัดให้มีการเรียนนาฏศิลป์ไทย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการ
อนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ไทยและช่วยส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ผู้เรียนอย่างยั่งยืน
กรมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตั้งอยู่บริเวณหาดเตยงาม อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อย้อนไปในอดีต การคมนาคม การเดินทางไปมายังเป็นไปด้วยความลาบากจากค่ายกรมหลวงชุมพร
ไปตลาดสัตหีบมีเพียงรถยนต์เก่า ๆ ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงเพียงคันเดียว ข้าราชการทหารและครอบครัว
ที่พักอาศัยอยู่ในค่ายยังไม่มี สวัสดิการใด ๆ ที่เอื้ออานวยต่อความสะดวกสบาย ปี พ.ศ. 2485 พลเรือตรี
ทหาร ขาหิรัญ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลาดับที่ 1 เห็นว่าในค่ายกรมหลวงชุมพรมีกาลังพลพักอาศัย
อยู่จานวนมากและบุตรหลานข้าราชการยังไม่มีสถานศึกษาเล่าเรียนจึงมอบหมายคุณครูฉวี ปัญญาอรรถ
รับผิดชอบดูแลสอนหนังสือให้แก่เด็ก ๆ โดยใช้บริเวณใต้ถุนบ้าน พ.15 และในปี พ.ศ. 2493 นาวาเอก
ขุนศรีนาวา ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลาดับที่ 2 ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ให้ความสาคัญต่อการศึกษา
และคิดว่าจาเป็นจะต้องมีโรงเรียนเพื่อบุตรหลานของข้าราชการนาวิกโยธินที่รับราชการในพื้นที่สัตหีบ
จากความคิดริเริ่มนี้ท่านเห็นว่าที่บริเวณเชิงเขาด้านทิศเหนือของกรมนาวิกโยธินมีอาคารเรือนไม้ชั้น
เดียวเหมาะสาหรับเป็นที่ตั้งของโรงเรียน จึงได้ทาการปรับปรุงอาคารเรือนไม้แห่งนี้ จัดหาเครื่องใช้
จาเป็นในการเรียนการสอน เช่น กระดานดา โต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนและครู พร้อมทั้งดาเนินการขอ
อนุญาตจากข้าหลวงประจาจังหวัด จัดตั้งโรงเรียนและได้รับใบอนุญาตเลขที่ 5/2493 เมื่อวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2493 อนุญาตให้ นาวาเอก ขุนศรีนาวา เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่เรื อนไม้ชั้น
เดียวในกรมนาวิกโยธิน 1 หมู่ 1 ตาบลสัตหีบ กิ่งอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเป็นผู้จัดการใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ” เป็นประเภทโรงเรียนสามัญสอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรประถมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และในปี พ.ศ.
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2559 เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตเป็น พลเรือโทรัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ลาดับที่ 27 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 (โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ, 2559)
ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูสอนนาฏศิลป์ไทยโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จึงมีความสนใจศึกษาความพึง
พอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
นักเรียนและสามารถดาเนินการสอน อบรม ปลูกฝังการอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ ไทยได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมให้
นักเรียนในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิก
โยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี
วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักเรียนวิชานาฏศิลป์
ไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.
2559 จานวน 404 คน ใช้แบบสอบถาม และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตั้ งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 รวมเป็นระยะเวลา 9 เดือน

วิจัย
1
ระดับชั้น เกรดที่ได้รับ
2
นาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี

ปลายปิด (Close–ended Questionnaire)
จากการทบทวนงานวิจัยและบทความ
ดังนี้
อายุ
4
ความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนโรงเรียน

(L
20

.916
4

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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อาจารย์ผู้สอน
5
1–5
เพลงราและท่ารา 5
6–10
4
เพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฎศิลป์
11–15
บรรยากาศในการเรียน 5
16–20
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อการวิจัยครั้งนี้ ไปทดสอบความเที่ยงตรงและความ
เชื่อมั่น ดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบกับ
ผู้ เชี่ย วชาญด้านอาเซีย น เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องหาความเที่ยงตรงเนื้ อหา (Content
Validity) และการใช้ถ้อยคา (wording) ของคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
หรื อ ไม่ แล้ ว น าข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบสอบถามให้ เ หมาะสมกั บ การเก็บ ข้ อ มูล จริ ง
จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
จานวน 30 คน เพื่อดูความเข้าใจในแบบสอบถาม ความชัดเจนของเนื้อหา และผู้ตอบสามารถตอบได้
ถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วจึงนามาคานวณหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total
Correlation) และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของคอนบาค C o b h Co ff
A ph ก่อนนาไปปรับใช้
2. การหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) เป็นการวิเคราะห์
ตรวจสอบความสัมพันธ์ สอดคล้อ งกับคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับของแบบสอบถาม โดย
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยเลือกข้อที่มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .36 ขึ้นไป นาไปใช้
3. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายด้าน และทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาค C o b h Co ff
A ph ) ได้ผลดังนี้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธิน
บูรณะ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .916 เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบราย
ด้าน จะได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอน
เท่ากับ .927
2. เพลงราและท่ารา
เท่ากับ .892
3. ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ เท่ากับ .919
4. ด้านบรรยากาศในการเรียน
เท่ากับ .889
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัยให้แก่นักเรียน
2. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จานวน 404 ชุด คัดลอกเฉพาะตอนที่สมบูรณ์ทาการ
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด และนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์นามาเข้ารหัส (Coding)
และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการเปรียบเทียบ เพื่อดูการกระจายของข้อมูลและเพื่อ
นาเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรในแต่ละหมวดหมู่ของตัวแปร
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูล เพื่อทราบข้อมูลที่เป็น
ตัวแทนของกลุ่ม ใช้แปลความหมายของระดับความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน ได้แก่
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนักเรียน (n = 404)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 11 ปี
มากกว่าหรือเท่ากับ 11 ปี
ระดับชั้น
ป.4
ป.5
ป.6
เกรดที่ได้รับ
เกรด 4
เกรด 3.5
เกรด 3
เกรด 2.5
เกรด 2
เกรด 1.5
เกรด 1
รวม

อายุ ระดับชั้น

เกรดที่ได้รับ

จานวน (คน)

ร้อยละ

207
197

51.2
48.8

144
260

35.6
64.4

139
121
144

34.4
30
35.6

270
54
40
22
13
5
0
404

66.8
13.4
9.9
5.4
3.3
1.2
0
100.0
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2
อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 11 ปี จานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 ระดับชั้น ป.6 จานวน 144 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.6 เกรด 4 จานวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
ˉx
ความพึงพอใจ โดยรวม
4.45
.53
มาก
1. ด้านอาจารย์ผู้สอน
4.63
.51
มาก
2. ด้านเพลงราและท่ารา
4.42
.56
มาก
3. ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์
4.49
.55
มาก
4. ด้านบรรยากาศในการเรียน
4.27
.49
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของ
นักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4. 45) และเมื่อแยกพิจารณาในแต่
ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับ มาก โดยที่ ด้านอาจารย์ผู้สอน มีระดับความพึงพอใจ
สูงสุด (xˉ =4.63) รองลงมา ได้แก่ ด้านเพลงราและท่ารา (xˉ =4.49) ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์
(xˉ =4.42) และด้านบรรยากาศในการเรียน (xˉ =4.27)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับ
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ไทย อยู่ในระดับมาก จานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 90.1
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับ
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวม

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ระดับมาก จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1

โดยรวม
จานวน (คน)
364
35
5
404

ร้อยละ
90.1
8.7
1.2
100.0

โดยรวมต่อการเรียนนาฏศิลป์
อาจารย์ผู้สอน
จานวน (คน)
ร้อยละ
389
97.1
12
2.9
404
100.0

อาจารย์ผู้สอน อยู่ใน
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับ
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวม

จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ระดับมาก จานวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตาม
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวม

จากตารางที่ 6 พบว่า นั กเรีย นส่ ว นใหญ่ มีระดับ
นาฏศิลป์ อยู่ในระดับมาก จานวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 90.3
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับ
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวม

จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
อยู่ในระดับมาก จานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8

เพลงราและท่ารา
จานวน (คน)
ร้อยละ
381
94.3
23
5.7
404
100.0

เพลงราและท่าราอยู่ใน
ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์
จานวน (คน)
ร้อยละ
365
90.3
39
9.7
404
100.0

ด้านเพื่อนร่ว มชั้นเรีย น
ด้านบรรยากาศในการเรียน
จานวน (คน)
ร้อยละ
375
92.8
29
7.2
404
100.0

ด้านบรรยากาศในการเรียน

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ขอสรุ ป ผลและอภิ ป รายผล
ต่ อ การเรี ย น
นาฏศิลป์ไทย ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย
พบว่า นักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ
ต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.45) จานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 90.1
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแก้ว (2560) ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย
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ในศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ วั ด พระปฐมเจดี ย์ ร าชวรมหาวิ ห าร จั ง หวั ด นครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านเพลงราและท่ารา ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ และด้าน
บรรยากาศในการเรี ย น และงานวิ จั ย ของแพรภั ท ร ยอดแก้ ว (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นา
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโดยการอ่านหนังสือนิทานธรรมะ ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จั งหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน มีระดับความพึงพอใจใน
กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานธรรมอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของแพรภัทร
ยอดแก้ว (2557ข) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้ Facebook ในวิชาอาเซียนศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึง
พอใจในการใช้ Facebook อยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของแพรภัทร ยอดแก้ว
(2557ก) ความพึงพอใจของเยาวชนท้องถิ่นที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรง
มะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านพระ
อาจารย์ผู้สอน ด้านวิชาการ ด้านอาหารกลางวัน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้นผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยในแต่ละด้าน มีดังนี้
1) ด้านอาจารย์ผู้สอน
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ใน อาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก
จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 เนื่องจากการจัดการศึกษา ครูผู้สอนถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของ
การจัดการศึกษา มีบทบาทอย่างสูงต่อการพัฒนาการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
มีทักษะในการสอนนาฏศิลป์ มีความเมตตา เสียสละและอดทน ตั้งใจสอน ใช้หลักจิตวิทยาในการสอน
และสอนปฏิบั ติเน้ น การพัฒ นาศักยภาพของแต่ละบุคคล สนับสนุนให้ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการเรียนเสริมนาฏศิลป์ไทยเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
2) ด้านเพลงราและท่ารา
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ใน เพลงราและท่ารา อยู่ในระดับ
มาก จานวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 เนื่องจากการจัดการศึกษา พระอาจารย์หรือครูผู้สอนได้
วางแผน เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมสื่อการสอนอย่างดี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิเช่น ป. 4 เรียนเพลงระบาดอกบัว ป. 5 เรียนเพลงฟ้อน
เงี้ยว ป. 6 เรียนเพลงระบาตาลีกีปัส ซึ่งมีเพลงและจังหวะตามลักษณะของท้องถิ่นไทย มีอุปกรณ์ที่ใช้
ในการร่ายรา เช่น ดอกบัว พัดสวย ๆ ทาให้นักเรียนตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ไทยที่หลากหลาย ทาให้นักเรียกเข้าใจความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น ที่สาคัญ อาจารย์ได้แบ่งกลุ่มย่อย
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซักซ้อมลีลา ท่าทาง ตามจังหวะเพลง ที่สาคัญการร่ายรา ช่วยฝึกความจา
ช่วยฝึกสติและสมาธิ เพราะนักเรียนต้องตั้งใจฟังเพลงราและร่ายราให้ถูกต้องตามจังหวะเพลง การรา
พร้อมเพรียงกัน ช่วยฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ดังนั้นการเรียนนาฏศิลป์จึงทาให้นักเรียนมีความพึง
พอใจมาก
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3) ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ในด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ อยู่
ในระดับมาก จานวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 90.3 การเรียนนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้
ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นาและผู้ตาม และร่วมมือกันทางานเป็นทีม เพราะ
การที่นักเรียนได้ร่ายรา เล่นละคร หรือแสดงการละเล่นพื้นเมืองร่วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน และการ
ทากิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่าทางที่พร้อมเพรียงไปกับเพื่อน ๆ อย่างสนุกสนานนั้น ทาให้
นักเรียนปลดปล่อยความเครียด มีอารมณ์เบิกบาน แจ่มใส กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง และ
ช่ว ยหล่ อ หลอมความสามั คคี ความเข้มแข็ง อดทนให้ เ กิดขึ้ น ในตัว นั กเรียนอีกด้ ว ย นอกจากนั้ น
ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันเรียนรู้แบบเพื่อ นช่วยเพื่อน ทาให้เกิดทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะมนุษยสัมพันธ์ จึงทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
4) ด้านบรรยากาศในการเรียน
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ในด้านบรรยากาศในการเรียนอยู่ใน
ระดับมาก จานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8 เนื่องจาก บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการ
เรี ย นรู้ ห้ อ งเรี ย นได้ รั บ งบประมาณจากโรงเรี ย นนาวิก โยธิ น บู ร ณะ ใช้ ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาห้ อ งเรี ย น
นาฏศิลป์ ทาให้ห้องเรียนสวย สะอาด ปูกระเบื้องและทาสีเหลือง ติดกระจกรอบด้าน นักเรียนจึง
ชอบมาเรียนในห้องมาก ๆ และบรรยากาศในโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น เป็นองค์ประกอบที่สาคัญช่วยให้
การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลถึงความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม และสติปัญญาของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
2. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธิน
บูรณะ
จากการสังเกตการเรียนการสอนและการสัม ภาษณ์เชิงลึกจากนักเรียน ผู้วิจัยรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากนักเรียนและมีข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย
ของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1) ควรเพิ่มวิชานาฏศิลป์ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและในช่วง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้น เช่น ฟ้อนมาลัย ฟ้อนสาวไหม
ราอวยพร รากลองยาว เซิ้งโปงลาง ราบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น
2) ควรเพิ่ม อาจารย์ ผู้ ส อนหรื อ ครู ผู้ ช่ ว ยสอน เพื่ อ จะได้ ฝึ ก ทั กษะทางนาฏศิ ล ป์ ใ ห้ แ ก่
นักเรียนได้ทั่วถึงและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเรียนนาฏศิลป์อาจารย์ผู้สอนต้องจับท่ารา
ที่ถูกต้องให้นักเรียนทุกคนภายในเวลาเรียน ดังนั้น สัดส่วนของครูกับนักเรียนที่เหมาะสม ควรจะเป็น
ครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน
3) ควรขยายเวลาในการเรียนนาฏศิลป์ไทยในภาคปฏิบัติให้มากขึ้น เนื่องจากนักเรียนมี
ความต้องการและสนใจเรียนรู้ในเพลงราใหม่ ๆ ดังนั้น ควรตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของ
นักเรียน จึงควรขยายเวลาเรียนเพิ่มขึ้น
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4) ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงนาฏศิลป์ในงานต่าง ๆ หรือส่งนักเรียนเข้าประกวดการ
แสดงนาฏศิลป์ เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ด้านแสดงนาฏศิลป์ และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทย
อันดีงามต่อไป
5) ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค รู น าฏศิ ล ป์ เพิ่ ม เติ ม ความรู้ แ ละประสบการณ์ โดยlสนั บ สนุ น ให้
ฝึกอบรมปฏิบัติการในหลักสูตรนาฏศิลป์จากกระทรวงวัฒนธรรมหรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
6) ควรส่งเสริมและสนับสนุนทุนการวิจัยทางด้านนาฏศิล ป์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
7) ควรประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และนาฏศิลป์ไทยแก่นักเรียน เด็กและเยาวชนในเขตอาเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่มีความสาคัญและอาจมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน
เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ สมาธิ คุณภาพชีวิต ความสุข ความเครียด ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เป็นต้น
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับ ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนนาฏศิลป์ไทยใน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
3. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากศึกษาในประเด็นนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
รายการสารอ้างอิง
แพง ชินพงศ์. (27 มิถุนายน 2559). ทาไมวิชานาฏศิลป์จึงมีความสาคัญต่อเด็กไทย. ASTV ผู้จัดการ
ออนไลน์. [ออนไลน์]. เข้าถึงจากhttp://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?
NewsID=9560000137042
แพรภัทร ยอดแก้ว. (2557ก). ความพึงพอใจของเยาวชนท้องถิ่นที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม. เอกสารในการประชุมวิชาการระดับชาติ
NPRU ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 30-31 พฤษภาคม 2557.
________ . (2557ข). ความพึงพอใจต่อการใช้ Facebook ในวิชาอาเซียนศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. บทความวิจัย, นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
________ . (2560). การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม. บทความวิจัย, นครปฐม:
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ. (27 มิถุนายน 2559). ประวัติโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ. [ออนไลน์].
เข้าถึงจาก http://www.navigschool.com/index.php?mo=59&id=875773
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ละครเรือ่ ง พระมหาชนก ของ เสรี หวังในธรรม
THE DRAMA OF MAHAJANAKA BY SERI WANGNAITHAM
อนัส มาลาวงษ์*, จินตนา สายทองคา** และ ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์**
ANAS MALAWONG, JINTANA SAITONGKUM AND SUPACHAI CHANSUWAN

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของวรรณกรรม เรื่อง พระมหาชนก และ
แนวทางการสร้างบทละคร รูปแบบและองค์ประกอบการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก ของนายเสรี
หวังในธรรม และวิเคราะห์กระบวนท่าราของตัวละครพระมหาชนกฉากสัจธรรม ที่รับบทบาทนาแสดง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ จากบทละคร เรื่อง พระมหาชนก ที่ประพันธ์และ
กากับการแสดงโดย นายเสรี หวังในธรรม ผลการศึกษาพบว่า บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก
แสดงให้เห็นพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะ
แสดงธรรมเรื่องความเพียรและคาสอนเรื่องอื่น ๆ แก่ประชาชนผ่านวรรณกรรม ในปี พ.ศ. 2540 ได้มี
การอันเชิญบทพระราชนิพนธ์มาทาเป็นบทละคร มอบให้นายเสรี หวังในธรรมเป็นผู้ประพันธ์ บทละคร
และกากับการแสดง จัดแสดงปฐมฤกษ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2540 ณ โรงละครแห่งชาติ
เป็นรูปแบบการแสดงแบบละครรากึ่งละครเวทีผสมผสานกับการแสดงบทตาโบลวิวังต์ ในการประพันธ์
บทละครใช้วิธีการถอดความแล้วดัดแปลงบทพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วสู่บทร้อยกรอง โดยพยายาม
รักษาคงเนื้อความเดิมตามบทพระราชนิพนธ์ไว้อย่างครบถ้วน ใช้วิธีการกระชับเรื่องราวให้รวดเร็วด้วย
เทคนิคการสอดแทรกการเจรจาติดตลกลงไปในบทละครได้อย่างเหมาะสม ไม่เสียเนื้อความเดิม มีการ
สร้างความอลังการ ความหรูหรา ด้วยการเพิ่มเติมระบาสอดแทรกในการแสดงละคร ใช้แนวคิดการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายตามภาพวาดจิตรกรรม สร้างความสมจริ งด้วยเทคนิคพิเศษฉาก แสง สี เสียง
ผสมผสานกับวิธีการบรรจุเพลงตามขนบธรรมเนียม เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศและถ่ายทอดอารมณ์
ของตัวละครสู่ผู้ชมได้อย่างดี และการออกแบบกระบวนท่าราของพระมหาชนก (ฉากสัจธรรม) จาก
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
บรมครูนาฏศิลป์อย่างลึกซึ้งมาเป็นระยะเวลานานจนซึมซับและผสมผสานกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ตนสามารถจาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การราแบบมาตรฐาน และการราผสมผสานแบบท่าทาง
ธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่าผู้ออกแบบท่าราจาเป็นต้องเป็นผู้มีความเข้าใจในบทละครอย่างชัดเจน
ทั้งหลักภาษาทางกวี เพื่อที่จะได้สื่อสารความหมายภาษาท่านาฏศิลป์ให้ผู้ชมเข้าใจอย่างถูกต้อง
คาสาคัญ: ละครราเรื่องพระมหาชนก, เสรี หวังในธรรม
*
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Abstract
This research aimed to study the background of the literature "Mahajanaka",
and guidelines of the creation, forms, and elements of the drama "Mahajanaka",
written and directed by Seri Wangnaitham, as well as to analyze the dance postures
of the character "Mahajanaka" in the Scene of Truth, performed by Assoc. Prof. Dr.
Supachai Chansuwan. The research found that, "Mahajanaka" showed His Majesty King
Bhumibol Adulyadej’s wish of teaching Dhamma of perseverance and other teachings
to people through literature. In the year 1997, the literature has been adapted into
drama play, with Seri Wangnaitham as the assigned author and director. The
inaugural show was on Sunday, March 30th 1997, at the National Theatre. The play
was an integration of theatrical dance and drama play, combined with Tableaux
Vivants performance. The play was written by transcription and adaptation from
prose to verse, with graceful phrasing appropriated to the show, but trying to
maintain the entire story. The fast-paced storytelling technique was applied by the
insertion of humorous dialogues. The various styles of dance were also inserted to
accentuate the extravagance of the show. The costumes were designed using the
concept of painting. Special effects and the traditional insertion of music helped
create the mood and emotions of the characters. The dance postures of Mahajanaka
(in the Scene of Truth) were designed by Assoc. Prof. Dr. Supachai Chansuwan, The
experience that has been passed down from supreme dramatic dance teachers,
which have been absorbed and integrated into a unique identity. The dance postures
can be classified into two types: the standard dance postures and the gesture dance
postures. From the study, it is found that the choreographers require a profound
understanding of the plays, as well as the prosodies, in order to correctly
communicate the meaning of the dance postures to the audiences.
Keywords : THE DRAMA OF MAHAJANAKA ,SERI WANGNAITHA

บทนา
การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมให้ แ ก่ คนในสั ง คม เพื่ อ ให้ มี แนวทางการประพฤติ ดี
ประพฤติชอบนั้น เป็นสิ่งสาคัญและฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างของสังคมไทยตลอดมา ดังปรากฏอยู่ใน
ลักษณะรูปแบบของวรรณกรรมคาสอนเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
พระมหาชนกนั บ ว่ า เป็ น วรรณกรรมชาดกอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อี ก หนึ่ ง ใน
พระเจ้าสิบชาติ ด้วยมีเรื่องราวที่ให้คติสอนใจแก่ผู้อ่านในเรื่องของความเพียร ในการสร้างความวิริยะ
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เพราะความเพียร และความวิริยะนั้น เป็นเสมือนหลักในการดารงชีวิตให้มีความสุขประสบผลสาเร็จ
เป็นที่พึงพอใจของบุคคลต่าง ๆ ในสังคม สาระคาสอนข้อคิดคติต่าง ๆ ด้วยมักจะสอดแทรกอยู่ใน
หลักธรรมคาสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎก ชาดกหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา โดยมีพระเป็นผู้ที่เทศน์นา
เรื่องราวต่าง ๆ นั้น มาสอนโดยมักเกิดจากการสอดแทรกเรื่องราวสร้างหลักธรรมปฏิบัติพื้นฐานให้ผู้ที่
รับฟังเกิดความรู้ความเข้าใจในโบราณคัมภีร์พุทธศาสนา และคาสอน
สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสดับพระธรรมเทศนา
ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโรมหาเถร) วัดราชผาติการาม เมื่อปีพุทธศักราช 2520 เรื่อง
พระมหาชนกเสด็จออกทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัย จึงได้ทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกตั้งแต่ต้นเรื่อง
และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากพระมหาชนก ทรงดัดแปลงบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
เสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช 2530 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาส
เฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินชีวิตของสาธุชน
ทั้งหลาย
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2540 ทางคณะกรรมการอานวยการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช 2540 อันมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธานในครั้งนั้น
ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอันเชิญบทพระราชนิพนธ์มาทาเป็นบทละคร ใช้แสดงในวัน
ข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2540 โดยได้มอบหมายให้นายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า นสั ง คี ต ศิ ล ป์ เ ป็ น ผู้ จั ด ท าบทและก ากั บ การแสดง โดยแสดงครั้ ง ปฐมฤกษ์
ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2540 ได้รับความสนใจจากประชาชน
ทั่วไป เข้าชมละครเรื่อง พระมหาชนก ของนายเสรี หวังในธรรม เป็นจานวนมาก ทั้งยังเน้นสนับสนุน
ให้ นักเรี ยน นั กศึกษา ข้าราชการ เข้ารับ ชมละคร เรื่อง พระมหาชนก เพื่อก่อให้ เกิดความเพีย ร
ตามจุดประสงค์ของพระราชนิพนธ์ในเรื่อง พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
นายเสรี หวังในธรรม ประพันธ์บทละครพระมหาชนกโดยมีทั้งบทร้องและบทราด้วยการนา
บทพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วมาเป็นเค้าโครง มาแต่ งเป็นบทร้อยกรองโดยสานวน และเนื้อหาตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตรงตามต้นฉบับบทพระนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายเสรี หวังในธรรม สามารถแต่งสานวนผูกกลอนละครได้อย่างไพเราะ บทละครกระชับรวดเร็ว
ได้ ใ จความบริ บู ร ณ์ และสามารถสอดแทรกการใส่ มุ ข ตลกลงไปในบทละครได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ด้วยความเข้าใจในบทละครไทยเป็นอย่างดี จึงสามารถถอดบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนกออก
เป็นบทละครที่ตรงตามบทพระราชนิพนธ์ โดยพยายามรักษาคงเนื้อความเดิมของบทพระราชนิพนธ์ไว้
โดยครบถ้ ว น จากความสามารถของการเป็ น นั ก ประพั น ธ์ ที่ ดี แ ล้ ว ยั ง ใส่ ใ จการก ากั บ การแสดง
ให้ความสาคัญในการคัดเลือกตัวแสดงให้เหมาะสมกับตัวละครในเรื่อง ตลอดจนใส่ใจในการควบคุม
การฝึ กซ้อมละครของนั กแสดง การบรรเลง และองค์ประกอบของการแสดง จนทาให้ล ะครเรื่อง
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พระมหาชนกประสบผลสาเร็จมีความสมบูรณ์และได้รับความสนใจจากผู้ชมมากมาย ในการแสดง
ละคร เรื่อง พระมหาชนก ของนายเสรี หวังในธรรมนี้ ยังได้นักแสดงที่มีฝีมือดียิ่ง ด้านการถ่ายทอด
อารมณ์ ของตั ว ละครออกมาได้ อย่ า งลึ กซึ้ ง ให้ บทละคร เรื่อ ง พระมหาชนก มี ชีวิ ตสมจริง ไม่ใ ช่
ตัวละครในจินตนาการ ทั้งยังตรงตามบทพระนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยในการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก ในครั้งนั้นนายเสรี หวังในธรรม ได้เลือกให้
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ รับบทบาทเป็น พระมหาชนก ในช่วงบทบาทของตัวละคร
พระมหาชนกครองเมือง ก็สามารถถ่ายทอดสื่ออารมณ์ของตัวละคร พระมหาชนกได้อย่างสมบทบาท
ทั้งทางด้านการแสดงอารมณ์ กิริยา และลีลากระบวนท่าราได้อย่างงดงาม ในฉากสัจธรรม ละครเรื่อง
พระมหาชนก นายเสรี หวังในธรรม ได้เปิดโอกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
ได้ เ ป็ น ผู้ อ อกแบบท่ า ร าด้ ว ยตนเอง ภายใต้ ก ารให้ ค าปรึก ษาแนะน าของผู้ เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง ถื อได้ ว่ า
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในฐานะผู้แสดงที่มีส่วนทาให้
ละคร เรื่อง พระมหาชนก ประสบผลสาเร็จในด้านการตอบรับจากผู้ชมด้วยเช่นกัน โดยผู้วิจัยจะศึกษา
วิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบท่ารา ฉากสัจธรรม ละครเรื่อง พระมหาชนก เพื่อเก็บองค์ความรู้ของ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ เป็นเอกสารทางวิชาการประกอบในครั้งนี้ด้วย
จากเหตุผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น ผู้ วิจั ยจึ ง มีค วามสนใจ ถึ ง วิธี ก ารนาวรรณกรรมร้ อ ยแก้ ว จาก
บทพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ ง พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ที่น ายเสรี หวังในธรรม น ามาสู่บ ทละคร เรื่อง พระมหาชนก ที่มีลักษณะคาประพันธ์ในรูปแบบ
ร้อยกรอง เกี่ยวกับแนวทางการสร้างละครรา เรื่อง พระมหาชนก ตลอดจนรูปแบบวิธีการนาเสนอ
องค์ประกอบการแสดง ในละคร เรื่อง พระมหาชนก ตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
ของนายเสรี หวังในธรรม และวิเคราะห์กระบวนท่าราในละคร เรื่อง พระมหาชนก ฉากสัจธรรม
จากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ เพื่อเป็นองค์ความรู้สู่ประโยชน์ในการนาไปปรับใช้เป็น
รูปแบบแนวทางการสร้างละครแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของวรรณกรรม เรื่อง พระมหาชนก
2. เพื่อศึกษารู ป แบบแนวทางการสร้างบทละครและองค์ป ระกอบการแสดงละคร เรื่อ ง
พระมหาชนกของ นายเสรี หวังในธรรม
3. เพื่อวิเคราะห์กระบวนท่ารา บทบาทพระมหาชนกในการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก
ในฉากสัจธรรม
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษารูปแบบแนวทางการสร้างบทละครและองค์ประกอบการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก
ตามแนวทางของ นายเสรี หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ ) ที่จัดแสดงครั้งปฐมฤกษ์ ณ โรงละคร
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แห่งชาติ เมื่อในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2540 และกระบวนท่าราฉากสัจธรรมจาก
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ)
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาจาก
บทสัมภาษณ์ มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องพระมหาชนกจากแหล่งข้อมูล
ในหน่วยงานและวิทยาบริการของสถาบันการศึกษาต่ าง ๆ ได้แก่ จดหมายเหตุ วรรณกรรม ตารา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง โดยจัดทากรอบข้อคาถาม
เพื่อสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้แสดงที่มีประสบการณ์ด้านการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก
3. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร วีดิ ทัศน์ บทละคร การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนกที่กากับการแสดง
โดย นายเสรี หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) จัดทาเป็นเอกสารรูปแบบงานวิจัย
ผลการศึกษา
พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก เป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก อันเป็นชาดก 10 ชาติ
สุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์ จะมาประสูติเป็น เจ้าชายสิทธัตถะและตรัส รู้เป็นพระสัมมาสั มพุทธเจ้า
ชาดกเรื่องนี้เป็นการบาเพ็ญความเพียรเป็นบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลเป็น ภาษาอังกฤษตรง
จากมหาชนกชาดกตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ยัง
ทรงแปลเป็นภาษาสันสกฤตประกอบอีกภาษา และทรงตัดทอนเรื่องราวให้ สั้นกระชับ เช่น ในตอน
เสนาบดีและบุคคลอื่น ๆ ไม่สามารถทาให้พระนางสีวลีพอพระทัย ทรงเพิ่มเติมเนื้อความ เช่น ความที่
ตอนนางเมขลากล่าวอดิเรกคาถาสรรเสริญพระมหาชนก และแนะนาให้ต้ังโพธิยาลัย มหาวิชชาลัย
ทรงเปลี่ยนตอนจบของเรื่องในพระมหาชนกชาดก ทรงเพิ่มเติม เรื่อง พระมหาชนกพระราชทานวิธี
ฟื้น ฟูต้น มะม่ว งที่ถูกหั กโค่ น 9 วิธี และมีพระราชดาริ ในการสร้างสถาบั น โพธิยาลั ยหรื อปูทะเลย์
มหาวิชชาลัย
แนวทางการสร้างบทละคร รูปแบบและองค์ประกอบการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก
ของเสรี หวังในธรรม
1. วิธีการเขียนบทละคร ได้ใช้วิธีการอ่านเรื่องราวตลอดทั้งเรื่องให้ เข้าใจอย่างถี่ถ้ว น
หลายครั้ง หลายรอบ และพิจารณา ด้วยความประณีตในการเขียนบทละคร เพื่อถ่ายทอดความหมาย
อันลึกซึ้ง ซึ่งมีอยู่ในถ้อยความของบทพระราชนิพนธ์ออกมาเป็ นการแสดงละครรา โดยมีการเปิดเรื่อง
ปิดเรื่องได้อย่างประทับใจ คงไว้ตามเค้าโครงเรื่องเดิมของบทพระราชนิพนธ์ ดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างบทพระราชนิพนธ์กับบทละครของนายเสรี หวังในธรรม
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บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก

บทละครพระมหาชนก

ข้าพเจ้าจักตั้งเธอไว้ในที่เป็นน้องสาว ปฏิบัติ อุทิจจพราหมณ์
ดูแลเธอ เธอจงกล่าวกะข้าพเจ้าว่า “ท่านเป็นพี่ชาย”
(พูดกับนาง) บรรดาสานุศิษย์ของข้าพเจ้ากาลังมา
แล้วจับที่เท้าทั้งสองของข้าพเจ้าเถิด
เพือ่ มิให้พวกเขาสงสัย นางจงสละละยศปฏิบัติแก่ข้าพระ
เจ้าเสมอเป็นน้องสาว ให้พวกเขาได้ประจักษ์ด้วยเถิด
ที่มา : ผู้วิจัย

2. วิเคราะห์ พิจารณาถึงบทบาทของตัวละคร เพื่อใช้เป็นวิธีการจับอารมณ์ของตัวละคร
แต่ละตัวให้ได้ตามที่ผู้ประพันธ์วรรณกรรมกาหนดไว้ สามารถวาดภาพบุคลิกภาพของตัวละครในเรื่อง
ได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน
3. วิธีการเขียนบทละคร โดยการกาหนดเจาะจง ถึงกริยา บทบาท อารมณ์ตัวละครจะ
ปฏิบัติอย่างไรในฉากนั้น ทั้งมีการอธิบายเทคนิคของเวที ด้านฉาก แสง สี เสียง ไว้อย่างชัดเจนเป็น
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเวที และผู้แสดง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งแตกต่างจากบทละครก่อน ๆ ที่จะบอกเพียงคากลอน และการบรรจุเพลงร้อง เพลงหน้าพาทย์
ปรากฏอยู่ภายในบทละครเท่านั้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเขียนบทละคร บทโขน หรือบทการแสดง
ต่าง ๆ ของนายเสรี หวังในธรรม จะเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานถึงรูปแบบในการเขีย นบทต่าง ๆ
ที่นักประพันธ์ทั่ว ไปน าไปใช้เป็ นแบบอย่างในปัจจุบัน ด้านองค์ประกอบทางเทคนิคเวทีนี้เป็นการ
เสริมสร้างให้ละครของ นายเสรี หวังในธรรม นั้นสมบูรณ์ และสมจริงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วม
ต่อผู้ชมได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างบทละคร เรื่อง พระมหาชนก ดังนี้
- เปิดเสียงกัมปนาท กะพริบไฟ - ปี่พาทย์ทาเพลงรัว (นางมณีเมขลานานางฟ้าอีก 8 คนออกราเวทีล่าง)
- ร้องเพลงมหาชัย มหาชนก มหาสัตว์ อุบัติสู่
เพื่อชี้ชู มรรคา อาดิศัย
ว่าความเพียร พิริยะ มหาชัย
คือมรรคา พาให้ ได้สัมฤทธิ์
พรจากโอษฐ์ คือพร โพธิญาณ
ผลภิญโญ โอฬาร ประสานประสิทธิ์
สาธุชน ผู้ใด ได้ใช้ชิด
ย่อมสาเร็จ เสร็จกิจ เป็นนิจเทอญ
- ปี่พาทย์ทาเพลงรัวดึกดาบรรพ์ (นางมณีเมขลา และนางฟ้ายืนขึ้นร่วมกับผู้แสดงอื่นๆ ในฉาก) - ปิดม่าน –

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
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4. วิธีการสอดแทรกการแสดงตลก เพื่อช่วยเล่าเรื่อง บรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ที่ยืดยาว
ให้กระชับได้ใจความ เหมาะสมกับเวลา โดยไม่ทาให้เนื้อเรื่องในบทละครเสียใจความที่กาหนดไว้
ตัวอย่างบทละคร ดังนี้
“... เทวดาอีกองค์หนึ่งถามว่า แล้วถ้าพระโปลชนกมาพบเข้า พระมหาชนกมิเป็น
อันตรายหรือ เทวดาอีกองค์หนึ่งตอบว่าพระโปลชนกเสด็จสวรรคตแล้วด้วยโรคาพาธ ในวันเดียวกับที่
พระมหาชนกเรือแตกนั่นแหละแล้วเล่าเรื่องอุทานปัญหาของพระโปลชนกให้ฟัง พอถึงเรื่องขุมทรัพย์
ใหญ่สิบหกขุม จาไม่ได้เลยอัญเชิญหนังสือพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ขึ้นมาอ่าน (ติดตลกตาม
สมควร) แล้วโยงเรื่องไปจนพระมหาชนกได้ครองราชย์สมบัติโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ ...”
5. เข้าใจในความต้องการของผู้ชมว่าต้องการจะชมอะไรในการแสดง เปรียบดังกระจกเงา
ที่สะท้อนให้เห็น ทั้งมีความเข้าใจในตัวละครเป็นอย่างดี ผสมผสานเทคนิคเฉพาะตัวในการประพันธ์ได้
อย่างกลมกลืนไม่ละทิ้งสาระสาคัญของเรื่อง และมีการดัดแปลงเนื้อเรื่องให้รวบรัด กระชับ มีการ
ลาดับเหตุการณ์ แบ่งฉาก ดาเนินการแสดงต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ทาให้ละครมีความ
น่าสนใจ จึงส่งผลให้ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมละครอย่างเป็นมาก
6. กลวิธีที่นาเสนอในการจัดการแสดงละครโดยการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ จนสร้างมิติ
ใหม่ในละครที่จัดแสดง เช่น มีการนารูปแบบการแสดงตาโบลวิวังต์ (การแสดงภาพนิ่งประกอบแสง
เงา) ผนวกกับบทภาคเสียงบรรยายเหตุการณ์เหมือนกับการแสดงจินตลีลาประกอบแสง สี เสียง เพื่อ
เป็นวิธีการเล่าเรื่องราวละครให้กับผู้ชมได้เข้าใจตั้งแต่ต้น ดีกว่าจะเสียเวลาไปกับการนาเสนอโดยผ่าน
บทเจรจา และขับร้อง ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

ภาพที่ 1 การแสดงตาโบลวิวังต์ (อามาตย์ออกอุบายให้พระอริฏฐชนกระแวงว่าพระโปลชนกคิดขบถ)
ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต สานักการสังคีต กรมศิลปากร
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ภาพที่ 2 การแสดงตาโบลวิวังต์ (มหาชนกกุมารทรงตีพวกเด็ก ๆ ที่ทาให้ทรงขัดเคือง)
ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต สานักการสังคีต กรมศิลปากร

7. การบรรจุเพลงที่ใช้ประกอบในการแสดง โดยคานึงถึงขนบทาเนียมปฏิบัติในการบรรจุ
เพลงและรสเพลง ที่ต้องสื่อสาร ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงให้สอดคล้องกับอารมณ์และบทบาทของตัว
ละครในแต่ละฉากอย่างสมบูรณ์
8. การคัดเลือกผู้แสดง โดยเข้าใจความต้องการของผู้ชม ด้านความนิยมในตัวศิลปิน
ผู้แสดง ด้านความต้องการชมบทบาทการแสดง ชื่นชอบ ผลงานของศิลปิน จึงมีการวางตัวละคร
เพื่อให้ผู้แสดง(ศิลปิน)ที่มีความนิยม รับบทบาทเป็นตัวละคร (ตัวเอก) ของเรื่อง
9. การสรรค์สร้างฉากและเครื่องแต่งกาย มีการพัฒนารูปแบบให้สวยงามและเหมาะสม
กับการแสดง เรื่องราว ตามรูปแบบการแสดงละครไทย และมีการจัดสร้างฉากการแสดง ด้านแสง สี
เสียงประกอบให้ดูสมจริง ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ มีการเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่องแล้วดาเนินเรื่องราว
อย่างต่อเนื่อง
วิธีการออกแบบท่าราพระมหาชนก ฉากสัจธรรม ของศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
โดยได้จาแนกกระบวนท่าราออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การราแบบมาตรฐาน คือ ท่าราที่ไม่ต้องออกท่าราตามแบบแผนมากนักไม่เน้น
การย่อเข่า เหลี่ยม ให้มากโดยผู้แสดงจะแสดงท่าราในลักษณะเบา ๆ ย่อเข่าหรือเหลี่ยมเพียงเล็กน้อย
เป็นท่าทางที่ดัดแปลงมาจากท่าทางตามธรรมชาติของคนเรา แต่ปรับปรุงให้ดูสวยงามอ่อนช้ อยมาก
ยิ่งขึ้น โดยใช้ลักษณะการร่ายราเบื้องต้นมาผสมผสาน อาทิ

ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 3-5 ภาพลักษณะการราแบบมาตรฐาน (กระบวนท่าราเพลงชมดงนอก ฉากสัจธรรม)
ที่มา : ผู้วิจัย

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
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2) การราผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ คือ เป็นลีลาท่าทางที่เป็นการนาท่าทาง
ธรรมชาติให้ค่อนไปในชีวิตจริงมากกว่ากระบวนการราทั่วไป โดยผสมท่าทางกา ๆ แบ ๆ ระหว่างท่า
การจีบมือ ตั้งวง ผสมอยู่ด้วย เช่น ถ้าตัวละครจะแสดงท่าไหว้ ก็จะปฏิบัติท่าไหว้ โดยจะไม่มีท่าเชื่อม
ระหว่ า งท่ า จะไม่ เ น้ น การย่ อ เข่ า หรื อ ย่ อ เหลี่ ย ม ตั ว ละครจะปฏิ บั ติ ท่ า ในลั ก ษณะยื น หรื อ นั่ ง
ตามบทบาทขณะนั้นของตัวละครที่ได้รับ อาทิ

ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 6-8 ลักษณะการราผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ (กระบวนท่าราเพลงน้าลอดใต้ทราย ฉากสัจธรรม)
ที่มา : ผู้วิจัย

จากแนวความคิดในการออกแบบท่ารา ผลที่ได้จากการศึกษาสรุปผลได้ ดังนี้
1. ละคร เรื่อง พระมหาชนก เป็นละครราผสมละครเวที ซึ่งมีบทราและบทร้อง
สาหรับผู้แสดงสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้น ๆ ที่มีบางช่วงของบทละคร ที่ไม่จาเป็นต้องเน้นกระบวน
ท่าราเป็นแบบแผนนาฏศิลป์ทุกกระบวนท่าในบางเพลง โดยใช้การราตีบทตามคาร้องเบา ๆ ไม่หนัก
มือหนักท่าจนเกินไป คือ เป็นการราที่ใช้ท่าราแบบผสมผสานท่าทางธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับอารมณ์ภายในของตัวละครที่เกิดขึ้นในบทละคร การออกแบบท่าราแบบผสมผสานท่าราธรรมชาติ
จึงได้ถูกกลมกลืนในละคร เรื่อง พระมหาชนก
2. ผู้ออกแบบกระบวนท่าราต้องศึกษา คือ ต้องทาความเข้าใจคาประพันธ์และ
ตีความหมายในภาษากวีให้แตกฉาน รวมทั้งคาราชาศัพท์ เพราะถ้าแปลความหมายไม่ถูกต้องจะทาให้
ออกแบบท่าราผิดเพี้ยนไปทันที
3. นาแนวความคิดในการออกแบบท่าราโดยการนาท่าราแม่บทหรือเพลงช้าเพลงเร็ว
(ท่าราที่มีอยู่เดิม) มาใช้ในการออกแบบท่าราเชื่อมระหว่างท่าเชื่อมของแต่ละท่าอย่างเหมาะสมในการ
ตีบทตามบทร้อง โดยคานึงถึงอารมณ์และสถานการณ์ของบทบาทของตัวละครเป็นหลักสาคัญ
4. ออกแบบท่าราให้มีการผสมผสานกับท่าที่เป็นธรรมชาติ ทาให้คนดูเข้าถึงอารมณ์
ของตัวละครมากยิ่งขึ้น เพราะมีความใกล้เคียงกับชีวิตจริง ไม่เหมือนกับละครในจิ นตนาการอย่าง
รูปแบบของละครใน
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5. ผู้ออกแบบท่าราต้องมีประสบการณ์ในการแสดง ทั้งจากการฝึกฝนตนเอง ทั้งเคย
ออกแสดงในบทละครต่า ง ๆ ในละครเรื่อ งอื่ น ๆ อย่ างมากมาย จึง เป็ นพื้ น ฐานให้ ท่ านสามารถ
ออกแบบกระบวนท่าราได้อย่างสวยงาม และเหมาะสมในละครเรื่องพระมหาชนก โดยมีครูอ าจารย์
ผู้อาวุโสเป็นที่ปรึกษา คือ คุณครูธงไชย โพธยารมย์ เป็นผู้ชี้แนะ กากับดูแลร่วมด้วยอีกท่านหนึ่ง
6. ผู้ออกแบบท่าราเป็นผู้มีฝีมือทางการแสดง ลีลาการราที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ดั ง นั้ น การจะออกแบบกระบวนท่ า ร าในแต่ ล ะท่ า ร า เพื่ อ สื่ อ ความหมายของอารมณ์ ตั ว ล ะคร
จึงสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี สวยงาม สง่างาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมจนเป็นที่ยอมรับ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าว มีประเด็นที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
1. การศึกษารูปแบบแนวทางการสร้างบทละคร เรื่อง พระมหาชนก นายเสรี หวังในธรรม
มีวิธีการเขียนบทละคร ได้ใช้วิธีการอ่านเรื่องราวตลอดทั้งเรื่องให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน และพิจารณาการ
ปรับเรื่องราวให้เหมาะสมกับการแสดงละคร แต่ยังคงเนื้อเดิมไว้ จนถ่ายทอดความหมายอันลึกซึ้ง ซึ่งมี
อยู่ในถ้อยความของบทพระราชนิพนธ์ออกมาเป็นการแสดงละครรา คงไว้ตามเค้าโครงเรื่องเดิมตาม
บทพระราชนิพนธ์ไว้ทุกประการ สามารถสอดแทรกบทตลกลงไปในบทละครช่วยเพิ่มเติมอรรถรสใน
การชม และดาเนินเรื่องราวกระชับเวลาให้เหมาะสมตามเวลาที่กาหนด ทั้งยังมีการลาดับเหตุการณ์ได้
อย่างน่าสนใจ ชวนติดตามในตลอดเรื่องราว ภายใต้วิธีการแนวทางสร้ างบทละครที่มีการเปิดเรื่องปิด
เรื่อง โดยการสร้างจุดกาเนิดสาเหตุปัญหาของเรื่องราวแล้วจบลงด้วยการที่ตัวเอกของเรื่องสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ จบเรื่องราวการแสดงได้อย่างน่าประทับใจ ต่อเนื่องตลอดทั้งเรื่อง ทั้งนี้ในการ
สร้างละครของ นายเสรี หวังในธรรม มีวิธีการเขียนบทละครโดยการกาหนดเจาะจงถึงกริยา บทบาท
อารมณ์ตัวละครจะปฏิบัติอย่างไรในฉากนั้น กาหนดการบรรจุเพลง ทั้งมีการอธิบายเทคนิคของเวที
ต่าง ๆ ด้านฉาก แสง สี เสียง ไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการกากับการแสดง และการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเวที และเพื่อสร้างความน่าตื่นเต้น สมจริงในเรื่องราวของการแสดงละคร
จากประเด็น การศึกษานี้ สอดคล้องกับ สุ พิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2546) การ
วิเคราะห์บทละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศของเสรี หวังในธรรม ผลการวิจัยพบว่า เสรี หวังในธรรมมี
กลวิธี การประพัน ธ์บ ทละครให้ ส นุ กสนานน่ าติ ดตาม โดยการใช้วิ ธี การเล่ า เรื่ อง การล าดับ เรื่ อ ง
การใช้เทคนิคพิเศษ คือ การขึ้นต้นและลงท้ายเรื่องในแต่ละตอนให้น่าสนใจ การใช้ตัวตลกในการ
ดาเนินเรื่อง การใช้ถ้อยคาสื่อสารอารมณ์ขันการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง และพบว่า เสรี หวังใน
ธรรมมีกลวิธีการดัดแปลงบทประพันธ์ อื่นที่นามา ดังนี้ การคงเนื้อหาไว้ การตัดเนื้อหาบางส่วนออก
การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับการแสดงละคร การเพิ่มเนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยยังคง
เนื้อหาและอรรถรสเดิมทุกประการ
ทั้งนี้ ยั งสอดคล้ องกับ สมพิ ศ สุ ขวิ พัฒ น์ (2539) ศึก ษาเรื่อง ละครพั น ทางของ
เสรี หวังในธรรม ผลการวิจัยพบว่า นายเสรี หวังในธรรม จัดละครพันทางเรื่องใหม่คือ ผู้ชนะสิบทิศ
โดยแปลงบทร้อยแก้ว เป็นร้อยกรองโดยสามารถรักษาอรรถรสของเนื้อหาและภาษาเอาไว้ ให้ตัวละคร
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แสดงนิสัยและอารมณ์แบบสมจริง สอดแทรกความตลกในเนื้อหาและบุคลิกของตัวละคร ออกแบบ
เครื่องแต่งกายให้แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมพอควร เพิ่มความสมจริงในเรื่องฉาก แสง เสียง
2. รูปแบบในการสร้างบทละคร ซึ่งแตกต่างจากบทละครก่อน ๆ ที่จะบอกเพียงคากลอน
และการบรรจุเพลงร้ อง เพลงหน้าพาทย์ ปรากฏอยู่ภ ายในบทละครเท่านั้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบ
การเขียนบทละคร บทโขน หรือบทการแสดงต่าง ๆ ของ นายเสรี หวังในธรรม จะเป็น แนวทาง
การพัฒนามาตรฐานถึงรูปแบบในการเขียนบทต่าง ๆ ที่นักประพันธ์ทั่วไปนาไปใช้เป็นแบบอย่างใน
ปัจจุบัน และในด้านแนวทางการจัดการแสดง ได้มีการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ จนสร้างมิติใหม่ใน
ละครที่จัดแสดง โดยมีการประดิษฐ์ชุดระบาขึ้นใหม่ สาหรับสอดแทรก อันเป็นวิธีการขมวดปมเรื่องราว
ทั้งหมดให้ปรากฏร่วมอยู่ในชุดของระบา ทั้งได้ นารูปแบบการแสดงตาโบลวิวังต์ (การแสดงภาพนิ่ง
ประกอบแสงเงา) ผนวกกับบทพากย์เสียงบรรยายเหตุการณ์เหมือนกับการแสดงจินตลีลาประกอบ
แสง สี เสียง เพื่อเป็นวิธีการเล่าเรื่องราวละครให้กับผู้ชมได้เข้าใจตั้งแต่ต้น ดีกว่าจะเสียเวลาไปกับ
การน าเสนอโดยผ่ า นบทเจรจาและขั บ ร้ อ งที่ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานาน ของการแสดงละครเรื่ อ ง
พระมหาชนก กระบวนการสร้างสรรค์ ต่าง ๆ ของ นายเสรี หวังในธรรม นี้ ได้คานึงถึงแบบแผนตาม
ขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีของนาฏศิลป์ไทยเป็นประการสาคัญ ด้วยการที่ นายเสรี หวังในธรรม
เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการพัฒนาเทคนิคการผสมผสานสร้างสรรค์
ผลงานนี้ ก่อให้เกิดเป็นแนวทางให้กับผู้กากับการแสดงหลาย ๆ คน ตลอดจนศิลปินคนอื่น ๆ ใช้เป็น
แนวทางและรูปแบบในการจัดการแสดงต่อไป
จากประเด็นการศึกษานี้ สอดคล้ องกับ ไพโรจน์ ทองคาสุ ก (2548) ศึกษาเรื่อ ง
ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ รูปแบบความเป็นครู ผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย
ผลการวิจั ยพบว่า จากการวิเคราะห์ รูป แบบความเป็น ครูของครูเสรี หวังในธรรมพบว่าท่านเป็ น
ปูชนียบุคคล เป็นครูด้านนาฏศิลป์ไทยผู้ฝากผลงานอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มอบไว้ให้กับแผ่นดิน
ไทยเป็นจานวนมาก และธารงไว้ซึ่งรูปแบบของครูไทยที่พร้อมด้วยคุณธรรมอันเป็นกัลยาณมิตรของ
ศิษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นครูที่มีความทันสมัย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สังเกตและคัดเลือกผู้ที่จะ
มารับการถ่ายทอด จนในปัจจุบันมีศิษย์ที่ประสบความสาเร็จในด้านนาฏศิลป์ และดนตรีไทยอยู่เป็น
จานวนมาก ครูเสรี หวังในธรรม มีความรอบรู้ลึกซึ้ง และเชี่ยวชาญในสิ่งที่สอนและมีคุณลักษณะ
เฉพาะตัวในการคิดสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่ายิ่งต่อวงการนาฏศิลป์ไทยโดยยังคงรักษาแบบแผน
ของความเป็นไทยไว้ได้อย่างมั่นคง แม้ในการถ่ายทอดความรู้ ท่านก็มีวิธีการสอนในรูปแบบของท่าน
ซึ่งยึดแนวการสอนแบบครูไทยโบราณเป็นหลัก
3. การออกแบบองค์ประกอบการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก ที่นายเสรี หวังในธรรม
เป็นผู้ประพันธ์ บรรจุเพลง และกากับการแสดง โดยได้นาเค้าโครงเดิมจากหนังสือพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการสร้างละคร โดยคานึงถึง
รูปแบบของหลั กจารีตแบบแผนนาฏศิลป์ไทยมาประกอบเป็นแนวทางกาหนดองค์ ประกอบการสร้าง
ละคร ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องบทเจรจา บทร้ อง ก็ เป็ นสิ่ งที่ถอดความมาจากเค้ าโครงบทพระราชนิ พนธ์

200

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0
4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education
Thailand

เป็นเค้าโครงเดิมโดยแปลงรูปจากร้อยแก้วสู่ร้อยกรอง กระบวนการราก็ใช้พื้นฐานจากท่ารานาฏศิลป์ไทย
ผสมผสานกับกับลีลาท่าทางของการแสดงละครเวที เพลงประกอบละครดาเนินเรื่องโดยใช้วงปี่พาทย์
ตลอดจนฉากและเครื่ องแต่งกายของตัวละคร พยายามสร้ างฉากและเครื่ องแต่งกายให้ เหมือนกับ
ภาพวาดจิ ตรกรรมมากที่สุ ด โดย นายเสรี หวังในธรรม ในฐานะผู้ กากับการแสดง ได้กาหนดให้
การสร้างเครื่องแต่งกาย พยายามถอดแบบจากภาพวาดจิตรกรรมที่ปรากฏอยู่ ในหนังสือบทพระราช
นิพนธ์ให้ใกล้เคียงมากที่สุด แต่ก็มีข้อจากัดอยู่บ้าง เนื่องด้วยภาพวาดจิตรกรรมในบางส่วนเป็นสิ่งที่
วาดจินตนาการขึ้นมากจากความคิดของจิตรกร การที่จะนาสิ่งดังกล่าวมาสร้าง ตัดเย็บให้เป็นเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายที่สามารถให้ตัวละครหรือผู้แสดงสวมใส่ได้จริงย่อมเป็นสิ่งที่ยาก จึงได้พยายามใช้กรอบ
พื้ น ฐานของการแต่ ง กายชุ ด ละครไทยมาเป็ น แนวทางตั ด เย็ บ ร่ ว มด้ ว ย และในบางส่ ว นนายเสรี
หวังในธรรม ก็พิจารณาให้มีการปรับปรุงเครื่องแต่งกายให้สวยงามตามแบบจินตนาการของการแสดง
ทางด้านนาฏศิลป์ โดยการเพิ่มเติมให้ตัวละครสวมใส่เครื่องประดับได้ สร้างความสวยงามตามความ
เหมาะสมในแบบฉบั บของชุดนาฏศิลป์ล ะครไทย แต่ทั้งหมดก็ยังคงไว้ซึ่งตามภาพวาดจิตรกรรมที่
ประกอบไว้ในหนังสือบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ให้มากทีส่ ุด
จากประเด็น การศึ กษานี้ สอดคล้ องกั บ อั กษราวดี เสี ยงดัง (2554) ศึ กษาเรื่อ ง
เอกลั กษณ์ไ ทยในการแสดงวิ จิ ต รนาฏกรรมเทิด พระเกี ยรติพ ระมหาชนก โดยผลการวิ จัย พบว่ า
แนวทางการสร้างสรรค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่เชิดชูเอกลักษณ์ไทย และให้แง่คิดที่ดีต่อ
สังคมไทย ควรประกอบด้วย 1) บทละครภาษาไทย ประพันธ์โดยคนไทย เนื้อเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ขนบทาเนียมประเพณี ความเชื่อต่าง ๆ ของคนไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 2) ลีลาท่าทางที่มีพื้นฐานมา
จากท่าราไทย ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมไทย สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบนาฏยศิลป์
ไทย 3) เครื่องแต่งกายแบบไทย นุ่ งห่ มด้ว ยวิธีแบบไทยเดิม หรื อใช้ผ้าไทยในการตัดเย็ บ และใช้
เครื่องประดับแบบไทยเดิม 4) ทานองเพลงและบทร้องแบบไทยเดิม ประพันธ์บทร้องด้วยฉันทลักษณ์
ไทย และ 5) ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก สร้างสรรค์แบบศิลปะไทย
4. การศึกษาวิเคราะห์ท่าราของพระมหาชนก ฉากสัจธรรมจาก รองศาสตราจารย์
ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ผู้รับบทบาทเป็นพระมหาชนก ที่กากับการแสดงโดย นายเสรี หวังในธรรม
ถึงกระบวนท่าร า โดยได้จ าแนกกระบวนท่าราออกเป็ น 2 ลั กษณะ คือ 1) การร าแบบมาตรฐาน
2) การราผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ ในด้านการออกแบบท่าราต่าง ๆ เหล่านี้ผู้ออกแบบท่ารา
จาเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในบทละครอย่างชัดเจน ทั้งหลักภาษาทางกวี เพื่อที่จะได้สื่อสาร
ความหมายภาษาท่านาฏศิลป์ให้ผู้ชมเข้าใจอย่างถูกต้อง จากแนวความคิดในการออกแบบท่าราของ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ยังได้นาประสบการณ์จากการแสดงละครพันทาง เรื่อง
ผู้ ช นะสิ บ ทิศของตัว ละครมังตรา ที่ตนเองได้เป็ นผู้ ออกแบบท่าร าด้ว ยตนเองเช่ นกัน ภายใต้จาก
องค์ความรู้เดิม ประสบการณ์จากการฝึกฝน ซึมซับ และประสบการณ์จากตัวละครต่าง ๆ ที่เคยได้รับ
บทบาทในตัวละครต่าง ๆ นั้น มาปรับใช้ในการออกแบบท่าราในการแสดงละครเรื่อง พระมหาชนกนี้
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ด้วย โดยวิธีเลือกสรรท่าราแม่บท (ท่าราที่มีอยู่เดิม) หรือเพลงช้าเพลงเร็ว มาใช้ในการออกแบบท่ารา
เชื่อมโยงระหว่างท่าเชื่อมของแต่ละท่าอย่างเหมาะสมในการตีบทตามบทร้อง โดยคานึงถึงอารมณ์และ
สถานการณ์ของบทบาทของ ตัวละครเป็นหลักสาคัญต่าง ๆ มาปรับใช้ในการออกแบบท่าราตามอารมณ์
หรือบทบาทของตัวละครได้อย่างเหมาะสม สวยงาม สง่างามตามบทบาทของพระมหาชนก โดยมีครู
อาจารย์ผู้อาวุธโสเป็นที่ปรึกษา คือ คุณครูธงไชย โพธยารมย์ เป็นผู้ชี้แนะกากับดูแลร่วมด้วยอีกท่านหนึ่ง
จากประเด็นการศึกษานี้ ได้สอดคล้องกับ ฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ (2556) ศึกษาเรื่อง
ศึกษาแนวความคิดการออกแบบท่าราของ ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ตามแบบแผนละครพันทางเรื่อง
ผู้ชนะสิบทิศ กรณีศึกษา : ตัวมังตราตะเบงชะเวตี้ โดยผลการวิจัยพบว่า ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ได้นา
แนวคิดมาจากครูอาจารย์ การศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน หลักการที่
นามาใช้ในการออกแบบท่าราคือ นาท่าราที่มีผู้ประดิษฐ์ไว้แล้วมาใช้ในการราตามบทร้อง การนาท่ารา
เดิมมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะของการแสดง บทบาทเนื้อเรื่องที่แสดง โดยยึดหลักการทาง
นาฏศิลป์ไทยและส่วนท่าทางประกอบ อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร นาลักษณะตามธรรมชาติของ
คนมาปรุงแต่งตามจินตภาพ (ภาพในความคิด) และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามบทบาทตัวละครนับเป็น
การออกแบบท่าราที่ต้องใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา สายทองคา (2558) ศึกษาเรื่อง ศึกษา
กระบวนการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด สักการะเทวราช ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยผลการวิจัยพบว่า การคิดสร้างสรรค์นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของคุณครูเฉลย
ศุขะวณิช กล่าวถึงการคิดสร้างสรรค์ท่าราทางนาฏศิลป์ไทยว่า ใช้ท่าราของไทยที่เป็นแบบแผนมา
ตั้งแต่เดิม คือ กลอนตารารา และบทราเพลงช้า เพลงเร็ว โดยใช้กลวิธีที่จะสร้างสรรค์ให้ได้ท่าราที่
เหมาะสมสวยงาม ซึ่งต้องคานึงถึงจังหวะและทานองเพลง จุดมุ่งหมายของการรา การเชื่อมท่า การวิ่ง
แปรแถวรู ปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับแนวคิดในการออกแบบนาฏยประดิษฐ์ ของ อาจารย์สุ วรรณี
ชลานุเคราะห์ มีแนวคิดในการออกแบบจากประสบการณ์การแสดง ประกอบกับแรงบันดาลใจนามา
ออกแบบโดยใช้หลักการออกแบบลีลาท่ารา 4 ประการ ได้แก่ หลักการจินตนาการ หลักการสืบทอด
ผสมผสานท่าทางธรรมชาติ หลักการนาท่าราเก่ามาพัฒนาใหม่ หลักการสร้างสรรค์กระบวนท่าราใหม่
ในรู ป แบบการตี บ ทตามค าร้ อ งและท านองเพลง กระบวนท่ า ร าแบบมาตรฐาน มี ก ารน าแม่ ท่ า
นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ต่างชาติมาร้อยเรียงกระบวนลีลาท่าราใหม่อย่างมีเอกลักษณ์
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การศึกษาในเชิงอนุรักษ์แบบวิเคราะห์ รูปแบบท่าราหนุมานเล่นปลิง :
กรณีศึกษาครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551
CONSERVATIVE STUDY ON ANALYZING OF HANUMAN, THE WHITE
MONKEY, REMOVING A PLING FROM THE KAUAI : A CASE
STUDY ON KHRUPRASIT PINKAEW, A NATIONAL ARTIST IN
PERFORMING ARTS DISCIPLINE IN 2008
คานึง สุขเกษม*
KUMNUNG SUKKASAME

บทคัดย่อ
การวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ รู ป แบบท่ า ร าหนุ ม านเล่ น ปลิ ง กรณี ศึ ก ษา
คุณครู ป ระสิทธิ์ ปิ่ นแก้ว ศิลปินแห่ งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 วิธีการศึกษาหนุมาน
เล่นปลิง ในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนสืบมรรคา ซึ่ง หนุมานประลองฤทธิ์กับพระนารทฤาษี
โดยคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ได้รับการถ่ายทอดรูปแบบท่ารา หรือกระบวนท่ารามาจากคุณครูกรี
วรศะริ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง พ.ศ. 2531 เพื่ อ แสดงงานกาชาด สวนอั ม พร
กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2507 คาว่า “เล่นปลิง” หมายถึง กระบวนท่าเล่นที่คุณครูกรี วรศะริน
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ.2531 ได้คิดท่าเล่นขึ้นมาร้อยเรียงให้เป็นกระบวนท่า ได้ 5
กระบวนท่า มีท่าย่อย ถึง 61 ท่า แต่ใน 5 กระบวนท่า มีท่าย่อยซ้า 6 ท่า ดังนั้นใน 5 กระบวนท่า จึงมี
ท่าย่อย 55 ท่า จาแนกออกได้ดังนี้
1. กระบวนท่าที่ 1 มีท่าย่อย 13 ท่า
(มีท่าย่อยซ้า 3 ท่า เหลือ 10 ท่าย่อย)
2. กระบวนท่าที่ 2 มีท่าย่อย 14 ท่า
(มีท่าย่อยซ้า 1 ท่า เหลือ 13 ท่าย่อย)
3. กระบวนท่าที่ 3 มีท่าย่อย 9 ท่า
(มีท่าย่อยซ้า 1 ท่า เหลือ 8 ท่าย่อย)
4. กระบวนท่าที่ 4 มีท่าย่อย 15 ท่า
5. กระบวนท่าที่ 5 มีท่าย่อย 10 ท่า
(มีท่าย่อยซ้า 1 ท่า เหลือ 9 ท่าย่อย)
คาสาคัญ: หนุมานเล่นปลิง, คุณครูประสิทธิ ปิ่นแก้ว

*

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Chiang Mai College of Dramatic Arts, Bunditpattanasilpa Institute
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Abstract:
The Research has the objective to study and analyze The dance pattern of
Hanuman Len Pling. The case study on Khru Prasit Pinkaew, national artist in
performing arts (dramatic arts - Khon) in 2008. The method in study of Hanuman Len
Pling. in the Khon performance “Ramayana” in “Sueb Manka” episode. the story told
about Hannuman tried to test the power against “Pra Nart Ruesi”. Khru Prasit
Pinkaew got this dance pattern from khru Gree Worsarin, national artist in performing
arts (dramatic arts - Khon) in 1964. The word “Len Pling” means the dance pattern
which khru Gree Worsarin, national artist in performing arts in 1964 had created the
dance pattern in 5 movements. And these 5 movements have 61 minor pattern, this
also has 6 repeat pattern. Then we will have 55 pattern. as the followings:1. The first movement hag 13 minor patterns (This has 3 repeat minor
pattern, still remains 10 minor patterns)
2. The second movement has 14 minor patterns.(This has 1 repeat minor
pattern, still remains 13 minor patterns)
3. The third movement has 9 minor patterns.(This has 1 repeat minor
pattern, still remains 8 minor patterns)
4. The fourth movement has 15 minor patterns.
5. The fifth movement has 10 minor patterns. (This has 1 repeat minor
pattern, still remains 9 minor patterns)
Keywords: Hanuman Len Pling, Khru Prasit Pinkaew

บทนา
ศิลปะการแสดงของไทยนั้นมีความหลากหลายและมีแบบฉบับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่ง
บ่ งบอกถึงความเป็ น ชาติ ไทยได้อย่ า งชัดเจน การแสดงละคร โขน ระบ า ร าฟ้อน และการแสดง
พื้นเมืองในภาคต่าง ๆ ล้วนมีคุณค่าและยังบ่งบอกถึงความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญา
ของไทยแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้การแสดงในบางชุดยังสามารถบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ในสมัยต่าง ๆ
ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ทางด้ า นสั ง คมอี ก ทั้ ง ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความชาญฉลาดของคนไทยที่ น า
ศิลปวัฒนธรรมในด้านการแสดงมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของคนในชาติยามคับ ขัน เช่น ร าวง
มาตรฐาน บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยที่มุ่ งเน้นถึงการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ มีการกาหนดรูปแบบการแสดง การแต่งกาย บทร้อง ทานองเพลง และท่าราไว้เป็นแบบแผนการ
ศึกษา ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่านาฏศิล ป์เป็นการศึกษาวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะแสดงถึง
ความเป็นอารยะของประเทศแล้วนาฏศิลป์ยังเป็นเสมือนแหล่งรวมศิลปะและการแสดงหลายรูปแบบ

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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เข้าด้วยกันโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ทักษะพื้นฐานใน
การฝึกหัดนาฏศิลป์แ ละการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยในชุดต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้บุคคลผู้นั้นเป็น
เยาวชนที่ดีในอนาคตสามารถที่จะสร้างสรรค์และถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังสืบไปได้ (ธนิต อยู่โพธิ์,
2531, น. 14)
ศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติไทยอย่างหนึ่งคือ “โขน” ถือได้ว่าเป็นมรดกอันล้าค่ามีมาแต่
โบราณกาล อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ ดังที่ (ไพโรจน์ ทองคาสุก, 2549, น. 1) กล่าวถึงการแสดงโขน
ของไทยว่าได้ รั บการสื บทอดอย่างไม่ขาดตอนโดยได้รับการอุปถัมภ์จากองค์พระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนขุนนางผู้มีฐานันดร ก็มักจะยินดีที่บุตรหลานได้มีโอกาสฝึกหัดตัวโขน
ดังนั้นจึงควรมีการถ่ายทอดจากครูไปสู่ศิษย์ และมีการสืบต่อ เพื่ออนุรักษ์มาตราบจนทุกวันนี้ แต่ทั้งนี้
การถ่ายทอดหากได้รับมา และไม่มีการสืบทอดต่อก็จะทาให้เกิดความสูญหายไปในที่สุด
สาหรับการแสดงโขนในเรื่องรามเกียรติ์ ตัวละครที่ถือว่ามีความสาคัญและมีบทบาทที่โดดเด่น
ที่สุดตัวหนึ่งได้แก่ตัวหนุมาน ซึ่งมีบทบาทเป็นทหารเอกของพระรามซึ่งส่วนใหญ่จะทาหน้าที่ในการ
รับอาสาพระรามไปดาเนินการในภารกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังนับได้ว่าเป็นขวัญใจของบรรดาเยาวชน
ไทย (ไพโรจน์ ทองค าสุ ก , 2549, น. 6) ซึ่ ง บทบาทที่ จ ะเห็ น ได้ ชั ด เจนคื อ การที่ ห นุ ม านมี ค วาม
จงรักภักดีต่อพระราม นอกจากนี้ในส่วนของการแสดงโขนจะพบว่าตัวหนุมานจะมีลักษณะท่ารา ลีลา
อารมณ์ ตลอดจนลีลาท่าทางในกลวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ประจาบทบาทนั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันการแสดงโขนที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของหนุมาน มักนิยมแสดงในตอนต่าง ๆ เช่น แสดงในตอนหนุมานถวายพล ตอน
ยกรบ ตอนศึกพรหมาสตร์ (หนุมานหักคอช้างเอราวัณ) หรือตอนชูกล่องดวงใจ เป็นต้น สาหรับการ
แสดงโขนในตอนทั่ว ๆ ไปนั้น จะพบว่าบทบาทของตัวหนุมานอยู่ในรูปแบบพื้น ๆ ผู้แสดงจะตีบทตาม
คาร้อง คาพากย์เจรจา แต่หากการแสดงโขนในบางช่ว งจะมีการเน้นในเรื่องกระบวนท่าหรือลีล า
อาการเฉพาะตามบทร้ อ ง บทพากย์ เ จรจา ที่ ไ ด้ ถู ก ก าหนดเอาไว้ โ ดยบรมครู อ ย่ า งเช่ น ตอนศึ ก
พรหมาสตร์ เป็นต้น
การแสดงโขนในช่วงที่หนุมานได้ประลองฤทธิ์กับพระนารทฤาษี ซึ่งอยู่ในตอน สืบมรรคา
(สืบหนทางไปลงกา) มักจะถูกข้ามการแสดงช่วงนี้ไป และไม่มีใครนามาแสดงเนื่องจากมีกระบวนท่ า
หรือลีลาอาการเฉพาะของหนุมานซึ่งต้องใช้ความสามารถของผู้แสดงอย่างมาก นายวรพจน์ ผ่องสุขใจ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขต จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันท่านถึงแก่กรรม) ซึ่งอดีตท่านคือนักเรียนโรงเรียน
นาฏศิลป กรมศิลปากร ท่านกล่าวถึงเรื่องท่าหนุมานเล่นปลิง กับผู้วิจัย เมื่อปี พ.ศ. 2525 จึงทาให้
ผู้วิจัยเกิดความสนใจจากนั้นได้สัมภาษณ์คณะครูผู้สอนในสาขาวิชานาฏศิลป์โขน และผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านนาฏศิลป์โขน (ลิง) ของวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศพบว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นการแสดงของ หนุมาน
ประลองฤทธิ์กับพระนารทฤาษี ในการแสดงโขนตอน สืบมรรคา นอกจากคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 ปัจจุบันท่านมีอายุ 75 ปี ท่านได้รับการถ่ายทอด
ท่ารา “หนุมานเล่นปลิง” ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคาเมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อแสดง
ในงานกาชาด สวนอัมพร กรุ งเทพมหานคร ในครั้งนั้นท่านได้ มีโ อกาสรับการถ่ายทอดท่าราจาก
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คุ ณ ครู ก รี วรศะริ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง พ.ศ. 2531 (ถึ ง แก่ ก รรมเมื่ อ วั น ที่
17 สิงหาคม 2541) แต่ได้เพียงกระบวนท่าสั้น ๆ เพื่อแสดงงานวันนั้นเท่านั้น จากนั้นคุณครูประสิทธิ์
ปิ่นแก้ว ได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าอย่างครบถ้วน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์รูปแบบท่าราหนุมานเล่นปลิง
จากคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ว่ามี กลวิธี เทคนิคท่ารา อากัปกิริยาต่าง ๆ ของกระบวนท่าหนุมานเล่น
ปลิง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และมิให้การแสดงดังกล่าวสูญหายไปจากวงการนาฏศิลป์ไทย (โขน)
วิธีการศึกษา
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาในเชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ บบวิ เ คราะห์ รู ป แบบท่ า ร าหนุ ม านเล่ น ปลิ ง :
กรณีศึกษาคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ.2551 ผู้วิจัยศึกษา
จานวน 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของการแสดงชุดหนุมานเล่นปลิง
ขั้นที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง พ.ศ.2551
ขั้นที่ 3 บันทึกภาพถ่ายท่าราแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว พร้อมอธิบายประกอบท่า
ขั้นที่ 4 การถ่ายทอดท่าราหนุมานเล่นปลิง โดยครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปิ นแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 จานวน 4 คน
ขั้ น ที่ 5 จั ด สั ม มนา เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 7 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์โขน
ขั้นที่ 6 จัดการแสดงเพื่อเผยแพร่
ขั้นที่ 7 สรุป และนาเสนอผลงานวิจัย
ผลการศึกษา
พบว่าการวิจัยเรื่องการศึกษาในเชิงอนุรักษ์แบบวิเคราะห์รูปแบบท่าราหนุมานเล่นปลิง :
กรณีศึกษาคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 นั้นมีปรากฏอยู่
ในโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนสืบมรรคา ในช่วงที่หนุมานประลองฤทธิ์กับพระนารทฤาษี ทั้ง นี้คุณครู
ประสิ ท ธิ์ ปิ่ น แก้ ว ได้ รั บ การถ่ า ยทอดท่ า ร ามาจากคุ ณ ครู ก รี วรศะริ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง พ.ศ. 2531 เมื่อปี พ.ศ. 2507
สาหรับคาว่า “เล่นปลิง” มาจากกระบวนท่าเล่นของตัวหนุมาน ที่คุณครูกรี วรศะริน ได้คิด
และกาหนดแบบแผนวางเอาไว้ในแต่ละกระบวนท่าจนสอดคล้ องเป็นธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้ว ย
กระบวนท่ารา มีทั้งหมด 5 กระบวนท่า (หรือที่เรียกกันว่า 5 ตัว) ซึ่งมีท่าย่อยทั้งหมด 61 ท่า ใน 61
ท่าย่อยมีท่าซ้าอยู่ 6 ท่าย่อย จึงเหลือท่าย่อย 55 ท่า แยกออก ดังนี้
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ตารางที่ 1 ท่าราหลักกระบวนท่าที่ 1 มีท่าย่อย 10 ท่า (ท่าย่อยซ้า 3 ท่า) โดยคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ท่าที่
ท่ารา
ชื่อท่า
อธิบายท่ารา
1
คาบตัวปลิง นั่งตั้งเข่าขวา หรือซ้ายก็ได้ เอามือทั้งสองมือ
ทาท่าช้อนน้ามาล้างหน้า ล้างตัว บ้วนปาก และ
ดื่ม จากนั้นก็นาปลายด้ายที่มัดตัวปลิงมาใส่ปาก
โดยหันหลังให้คนดู จากนั้นทาท่าสะดุ้งปลิงเกาะ
คาง ทาท่าตกใจ
2
นั่งชันเข่า
จากนั้นก็ทิ้งก้นลงไปในท่านั่งชันเข่า ทั้งสองข้าง
สาวตัวปลิง หันหน้าให้คนดู มือทั้งสองดึงสาวตัวปลิง พร้อม
กับยักคอไปมาแล้ว พอสมควรแล้วม้วนหลัง

3

หกคะเมน

มาอยู่ในท่าจะหกคะเมน โดยยกขาซ้ายขึ้นหนีบ
น่อง ขาขวายืนย่อเข่า แขนขวาตึงส่งไปด้านหลัง
มือซ้ายดึงตัวปลิง แล้วตีลังกาไปทางด้านซ้าย
ทางพระฤาษี (จะตีลังกาท่าใดก็ได้แต่ต้องตีไป
ทางด้านซ้ายมือ)
หลังจากหกคะเมนมาทางซ้ายมือที่พระฤาษีอยู่
ในท่าย่อตัว ทั้งสองมือยังดึงตัวปลิงอยู่ พร้อมกับ
กระทืบเท้าซ้าย เหมือนจะเรียกให้พระฤาษีช่วย
แต่พระฤาษีทาท่าไล่

4

เอีย้ วตัวดึง
ตัวปลิง
ด้านซ้าย

5

หกคะเมน

จากนั้นก็ทาท่ากระโดดยกเท้าขวาติดหนีบน่อง
ขาซ้ายยืนย่อเข่า แขนซ้ายตึงส่งไปด้านหลัง มือ
ขวาดึงตัวปลิง แล้วตีลังกาไปทางด้านขวา กลาง
เวที

6

นั่งชันเข่า
สาวตัวปลิง
(ซ้า)

เมื่อหกคะเมนมาอยู่กลางเวที แล้วม้วนหน้าลงมา
อยู่ในท่านั่งชันเข่าทั้งสองข้าง หันหน้าให้คนดู มือ
ทัง้ สองดึงสาวตัวปลิง พร้อมกับยักคอไปมา

7

เท้าขวาคีบ
ตัวปลิง

แล้วโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย ใช้นิ้วเท้าขวาคีบ
ตัวปลิง แล้วใช้สองมือดึงสาวตัวปลิงสลับมือสาว
ตัวปลิงไปมา พร้อมกับยักคอไปมา แล้วค่อยๆ
ขยับก้นมาทางด้านขวา ให้ไหล่สีขา้ งซ้ายออกทาง
คนดู (ด้านข้าง) ในลักษณะหน้าเสีย้ ว ยักคอไปมา
สองมือดึงสาวตัวปลิง พอสมควร แล้วม้วนหลัง
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ท่าที่
8

ท่ารา

ชื่อท่า
เสี้ยวซ้าย
สาวตัวปลิง

อธิบายท่ารา
เมื่อม้วนหน้ามาอยู่ในท่ายืน แล้วหมุนตัวหันหน้า
หาคนดู พร้อมกระโดด ในท่าหย่องเสี้ยวซ้าย เท้า
ขวาอยู่หน้า เท้าซ้ายอยู่หลัง ในลักษณะย่อตัว มือ
ทั้งสองดึงสาวตัวปลิง ยักคอไปมา พร้อมกับ
กระทืบเท้าเป็นช่วงๆ

9

อ้วกหน้าตรง จากนั้นทาท่าคลื่นไส้จะอาเจียน โดยมือขวาดึงตัว
ยกท้าซ้าย
ปลิง มือซ้ายคลุมท้อง ก้มหน้าทาท่าผะอืดผะอม
พอยืดตัวขึ้นทาท่าอาเจียนพร้อมยกเท้าซ้าย ผงก
หัวขึ้นลงๆ (ทาท่าผสมกับท่าใน ภาพที่ 10)

10

อ้วก

11

นั่งตั้งเข่าขวา จากนั้นก็ทรุดตัวลงนั่ง ในลักษณะท่านั่งทับส้น
สาวตัวปลิง เท้าซ้าย ตั้งเข่าขวา มือขวาดึงตัวปลิง มือซ้ายไว้
ข้างลาตัว แล้วสะดุ้งตัวยกก้นขึ้น จากนั้นก็เปลี่ยน
มาเป็นมือซ้ายดึงตัวปลิง มือขวาไว้ข้างลาตัว ทา
สลับมือไปมา ยักคอไปมา แล้วเปลี่ยนมานั่งทับ
ส้น ทาลักษณะนี้ไปมาพอสมควร
นั่งชันเข่า
จากนั้นก็ทิ้งก้นลง ในท่านั่ง ชันเข่า ทั้งสองข้าง
สาวตัวปลิง หันหน้าให้คนดู มือทั้งสองดึงสาวตัวปลิง พร้อม
(ซ้า)
กับยักคอไปมาแล้วขยับก้น หมุนรอบตัวเองไป
ทางด้านขวา แล้วให้มาอยู่ในลักษณะท่าเดิม
จากนั้นก็ม้วนหลัง

12

13

หกคะเมน
(ซ้า)

จากนั้น ก็หดตัวลงก็วางเท้าซ้ายตามเดิม ทา
ลักษณะยกเท้าซ้าย (ภาพที่ 9) สลับวางเท้าซ้าย
ทาท่าจะอาเจียน สลับไปมาพอสมควร ผงกหัว
ขึ้นลงๆ

ม้วนหลังมาอยู่ในลักษณะท่ายืนหันหน้าให้คนดู
แล้วกระโดดยกเท้าขวาติดหนีบน่อง เท้าซ้ายยืน
ย่อเข่า แขนซ้ายตึงส่งไปด้านหลัง มือขวาดึงตัว
ปลิง แล้วตีลังกาไปทางด้านขวา (จะตีลังกาท่า
ไหนก็ได้) เข้าประตูขวาไป
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ตารางที่ 2 ท่าราหลักกระบวนท่าที่ 2 มีท่าย่อย 13 ท่า (ท่าย่อยซ้า 1 ท่า) โดยคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ท่าที่
ท่ารา
ชื่อท่า
อธิบายท่ารา
1
หกคะเมน
หกคะเมนออกทางประตูขวา โดยยกขาซ้ายขึ้น
หนีบน่องขาขวายืนย่อเข่า แขนขวาตึงส่งไป
ด้านหลัง มือซ้ายดึงตัวปลิง แล้วหกคะเมนไปทาง
ด้านซ้าย มาอยู่กลางเวที แล้วกระโดดลงนั่ง หัน
หน้าหาคนดู
2
นั่งชันเข่าสาว จากนั้นก็ทิ้งก้นลงไปในท่านั่งชันเข่า ทั้งสองข้าง
ตัวปลิง
หันหน้าให้คนดู มือทั้งสองดึงสาวตัวปลิง พร้อม
กับยักคอไปมา พอสมควร
3

4

5

6

7

8

เท้าขวาคีบตัว แล้วโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย ดึงสาวตัวปลิงไป
ปลิง
ผูกกับนิ้วเท้าขวา (หรือใช้นิ้วเท้าขวาคีบตัวปลิง)
แล้วใช้สองมือดึงสาวตัวปลิงพร้อมกับยักคอไปมา
พอสมควร
ยืน เท้าขวา
แล้วค่อยๆ ขยับยืนเท้าซ้ายเท้าเดียว ตัวปลิงยังผูก
คีบตัวปลิง
กับนิ้วเท้าขวา (หรือใช้นิ้วเท้าขวาคีบตัวปลิง) อยู่
สองมือสาวตัวปลิง งอเข่าเข้าออกสลับกัน พร้อม
กับยักคอไปมา
ตัวปลิงพันคอ จากนั้นปล่อยตัวปลิงจากเท้าขวาที่พันหรือคีบอยู่
ด้านซ้าย
ออก แล้ววางเท้าขวาขึ้นหน้าในท่าหย่องเสี้ยว
ซ้ายมือทั้งสองดึงสาวตัวปลิง พร้อมสะบัดหน้าไป
มา พอสมควร จากนั้นก็สะบัดหน้าไปทางซ้าย
อย่างแรงเพื่อให้ตัวปลิงพันคอด้านซ้าย ส่วนมือก็
ยังดึงสาวตัวปลิงอยู่
ตัวปลิงพันคอ จากนั้นสะบัดตัวปลิงพร้อมสะบัดหน้าไปมา แล้ว
เสี้ยวด้านขวา ค่อยๆ ยกเท้าขวาแล้ววางเท้า ทาลักษณะนีส้ ลับ
ไปเรื่อยๆ จนมาถึงหน้าเสี้ยวด้านขวาแล้วสะบัด
ตัวปลิงพันคอด้านขวา มือทั้งสองยังดึงตัวปลิงอยู่
ดึงสาวตัวปลิง จากนั้นสะบัดตัวปลิงออกจากคอด้านขวา สองมือ
เสี้ยวด้านซ้าย ดึงสาวตัวปลิง พร้อมสะบัดหน้าไปมา แล้วค่อย ๆ
ยกเท้าขวาวางเท้าทาอย่างนี้สลับไปเรื่อย ๆ จน
มาถึงหน้าเสี้ยวด้านซ้ายมือทั้งสองดึงตัวปลิงอยู่
หกคะเมน
จากนั้นเท้าขวายืนย่อเข่า แขนขวาตึงส่งไป
(ซ้า)
ด้านหลัง มือซ้ายดึงตัวปลิง แล้วหกคะเมนไปทาง
ด้านซ้ายของเวที (หกคะเมนท่าไหนก็ได้)
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ท่าที่
9

10

ท่ารา

ชื่อท่า
อธิบายท่ารา
ยืนอ้วกยกเท้า เมื่อหกคะเมนมาอยู่กลางเวทีแล้วขยับยืนกึ่ง
กระโดด ยืนขาขวาขาเดียว ยกเท้าซ้ายขึ้น จับตัว
ปลิงผูกกับนิ้วเท้า หรือจะใช้นิ้วเท้าคีบตัวปลิง สอง
มือสาวตัวปลิง จากนั้นสะดุ้งยืดตัวขึ้น มือซ้าย
คลุมท้องมือขวาจับตัวปลิงทาท่าอ้วก
ยืนเท้าขวาคีบ แล้วขยับจับตัวปลิง เท้าขวาคีบถีบเท้า สาวตัว
ตัวปลิงสาว
ปลิงสองมือ สะบัดหน้าไปมา แล้วค่อยๆ ขยับเท้า
สองมือ
มาหันตัวมาทางขวา ลักษณะหน้าเสี้ยวขวา

11

ม้วนหน้า

ท่าเชื่อมต่อเนื่องกับภาพที่ 10 แล้วโน้มตัวก้มตัว
ลง แล้วม้วนหน้าไปกึ่งกลางเวที ด้านเสี้ยวขวา ตัว
ปลิงหลุดจากนิ้วเท้า

12

สาวตัวปลิง
หมุนขวา
รอบตัวเอง

เมื่อม้วนหน้ามาแล้วหมุนกระโดดยกเท้าขวาติด
เท้าขวาถีบเท้าเข้าออกตามจังหวะ (หรือระยะช่วง
หมุนตัว) สองมือสาวตัวปลิง หมุนรอบตัวเองไป
ทางด้านขวา

13

ยกเท้าขวา
สาวตัวปลิง

เมื่อหมุนรอบตัวเองมาแล้ว ให้มาหยุดด้านหน้าหา
คนดู ในลักษณะท่ายกเท้าขวาติด ยืนด้วยขาซ้าย
ย่อเข่าซ้ายลงพองาม สองมือดึงสาวตัวปลิง สะบัด
หน้าไปมา

14

หกคะเมน

ม้วนหลังมาอยู่ในลักษณะท่ายืนหันหน้าให้คนดู
แล้วกระโดดยกเท้าขวาติดหนีบน่อง เท้าซ้ายยืน
ย่อเข่า แขนซ้ายตึงส่งไปด้านหลัง มือขวาดึงตัว
ปลิง แล้วตีลังกาไปทางด้านขวา (จะตีลังกาท่า
ไหนก็ได้) เข้าประตูขวาไป

ตารางที่ 3 ท่าราหลักกระบวนท่าที่ 3 มีท่าย่อย 8 ท่า (ท่าย่อยซ้า 1 ท่า) โดยคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ท่าที่
ท่ารา
ชื่อท่า
อธิบายท่ารา
1
หกคะเมน
หกคะเมนออก ในท่าใดท่าหนึ่งก็ได้ ออกทาง
ประตูขวาของเวที มาอยู่กลางเวที แล้วกระโดดลง
นั่ง หันหน้าหาคนดู
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ท่าที่
2

ท่ารา

211

ชื่อท่า
อธิบายท่ารา
นั่งตั้งเข่าสอง (ท่าเชื่อมต่อเนื่องกับภาพที่ 1) ม้วนหน้าลงในท่า
มือสาวตัวปลิง นั่งตั้งเข่าสองมือสาวปลิง เข่าซ้ายยันพื้น เท้าขวา
ตั้งเข่าไม่นั่งทับน่อง ใช้สองมือปัดและสลับกับการ
สาวตัวปลิง หน้าสะบัดไปมา

3

กระโดดปัด
สองมือถอย
หลัง

จากนั้นสะดุ้งตัวลุกยืน แล้วหมุนตัวไปทางเสี้ยว
ขวา พร้อมกระโดดยกเท้าขวา แล้วถีบเท้าไป
ข้างหน้า และใช้สองมือปัดตัวปลิงไปตามจังหวะ
กระโดด มาหยุดกึ่งกลางเวที

4

ยกเท้าขวา
เมื่อหันหน้ามาทางคนดูแล้ว กระโดดยกเท้าขวา
มือสลับปัดตัว ติด ใช้มือเดียวปัดตัวปลิงสลับสองมือพร้อม
ปลิง
กระโดดหมุนรอบตัวเองไปทางขวา ให้หน้า
กลับมาอยู่ทางคนดู

5

ยกเท้าขวา
สองมือสลับ
ปัดตัวปลิง

แล้วกระโดดยกเท้าขวาติด มือทั้งสองปัดตัวปลิง

6

หกคะเมน
(ซ้า)

จากนั้นเปลี่ยนมากระโดดเท้าซ้ายติด หกคะเมน
ในท่าใดท่าหนึ่งไปกลางเวที หันหน้าทางคนดู

7

ยืนอ้วกยกเท้า จากนั้นหันหน้าหาคนดู มือขวาดึงตัวปลิงไว้
ซ้าย
(ทาท่าอ้วก) มือซ้ายคลุมท้อง พร้อมยกเท้าซ้าย
ทาลักษณะนี้ประมาณ 3 – 4 ครั้ง พร้อมสะบัด
หน้าซ้าย-ขวา

8

กระโดดปัดตัว แล้วกระโดดยกเท้าขวาติด ถีบเท้าไปข้างหน้า
ปลิงสองมือ
พร้อมใช้สองมือปัดตัวปลิง ไปตามจังหวะกระโดด
มาหยุดกึ่งกลางเวที

9

หกคะเมน

แล้วกระโดดยกเท้าขวาติด ขาซ้ายยืนย่อเข่า แขน
ซ้ายตึงส่งไปด้านหลัง มือขวาดึงตัวปลิง แล้วหก
คะเมนเข้าเวทีไป

212

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

ตารางที่ 4 ท่าราหลักกระบวนท่าที่ 4 มีท่าย่อย 15 ท่า โดยคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ท่าที่
ท่ารา
ชื่อท่า
อธิบายท่ารา
1
หกคะเมน หกคะเมนออก ท่าใดท่าหนึ่งก็ได้ ออกทาง
ประตูขวาของเวที หันหน้าทางคนดู

2

หน้าตรง
เอี้ยวตัวไป
ทางซ้าย

3

หน้าตรง
เอี้ยวตัวไป
ทางขวา

4

5

จากนั้นใช้สองมือดึงตัวปลิง ขยับเท้าซ้ายไป
ทางซ้าย ในลักษณะเอี้ยวตัวด้านซ้าย สะบัด
หน้าไปมา

แล้วขยับเท้าขวาไปทางขวา ในลักษณะเอี้ยว
ตัวด้านขวา ใช้สองมือดึงสาวตัวปลิง สะบัด
หน้าไปจากนั้นก็หมุนตัวไปทางขวารอบตัวเอง
ในลักษณะขยับเท้าขวาไป มือทั้งสองยังสาวตัว
ปลิงอยู่ แล้วให้กลับมาอยู่ในหน้าเดิม
กระโดดปัด จากนั้นหมุนมาทางด้านหน้า แล้วเอี้ยวตัวไป
ตัวปลิงสอง ทางขวา กระโดดยกเท้าขวาติดมือขวา ซ้ายปัด
มือ
สลับมือกันแล้วค่อยๆ แล้วกระโดดถอยหลังไป
พร้อมถีบเท้าขวาไปด้านหน้า ประมาณ 4-6
ครั้ง
นั่งดึงตัวปลิง แล้วค่อย ๆ ทรุดตัวลงนั่ง ชันเข่า ตั้งเข่าขวาขึ้น
ไม่นั่งทับส้นเท้าซ้าย ยกก้นขึ้น มือขวา มือซ้าย
ปัดตัวปลิงสลับกัน พร้อมสะบัดหน้าไปมา

6

เอนหลัง
จากนั้นหมุนตัวมาทางด้านซ้าย หน้าหันไป
นอนผงกหัว ทางซ้าย ใช้เท้าซ้าย ขวาคีบตัวปลิง สองมือปัด
ตัวปลิง พร้อมกับเอนหงายหลังลงนอนหงาย
ผงกหัวขึ้น

7

นั่งชันเข่า
อ่อนแรง

8

ยืนหน้าเสีย้ ว จากนั้นค่อยๆ ยืดตัวขึ้นในลักษณะเสี้ยวซ้าย
สาวตัวปลิง เท้าขวาอยู่หน้า สองมือดึงสาวตัวปลิง สะบัด
หน้าไปมา

จากนั้นก็ค่อยๆ ลุกขึ้นนั่งชันเข่าขวา

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

ท่าที่
9

ท่ารา
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ชื่อท่า
อธิบายท่ารา
ทรุดตัวลงนั่ง เมื่อสาวตัวปลิงเสียหลัก ตัวปลิงหลุดมือทรุด
ตัวลงนั่ง

10

ทิ้งก้นม้วน
หลัง

จากนั้นนั่งทิ้งก้นลงกับพื้น แล้วหงายม้วนหลัง
อยู่กลางเวที

11

นั่งตั้งเข่าดึง
ตัวปลิง

เมื่อม้วนหลัง อยู่กลางเวที แล้วลุกขึ้น สองมือ
สลับดึงสาวตัวปลิง

12

เหนื่อยหอบ จากนั้นค่อยๆ ย่อตัวลงนั่ง ทาท่าเหนื่อยหอบ
ฟุบลงไปข้างหน้า

13

เหนื่อยอ่อน
แรง

14

นั่งชันเข่า
สาวตัวปลิง

15

หกคะเมน

จากนั้นค่อยๆ ดันตัวขึ้น สองมือเท้าพื้น
หมายเหตุ : -เข้าต่อบทเจรจา
หนุมาน - พระอาจารย์เจ้าขา ไม่ไหว
แล้วเจ้าค่ะ ช่วยหม่อมฉัน
ด้วย เจ้าค่ะ
ฤาษี - เอ้า เอ็งเก่งนักไม่ใช่รึ เก่ง
ต่อไปสิ ข้าไม่ช่วยหรอก
จากนั้นลุกขึ้นนั่ง ตั้งเข่าขวา ยกก้นขึ้น สองมือ
ดึงสาวตัวปลิง สะบัดหน้าไปมา แล้วทาท่า
สะดุ้งตัวลุกขึ้นยืน
แล้วกระโดดยกเท้าขวาติด ขาซ้ายยืนย่อเข่า
แขนซ้ายตึงส่งไปด้านหลัง มือขวาดึงตัวปลิง
แล้วหกคะเมนเข้าเวทีประตูด้านขวาไป
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ตารางที่ 5 ท่าราหลักกระบวนท่าที่ 5 มี ท่าย่อย 9 ท่า (ท่าย่อยซ้า 1 ท่า) โดยคุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
ท่าที่
ท่ารา
ชื่อท่า
อธิบายท่ารา
1
หกคะเมน
หกคะเมนออก ทางประตูขวาของเวที มาอยู่
กึ่งกลางเวที

2

นั่งคีบตัวปลิง

จากนั้นกระโดดลงนั่งหันหน้าทางคนดูอยู่กลาง
เวที นั่งชันเข่าทั้งสองข้าง สองมือสาวตัวปลิง แล้ว
โน้มตัวไปข้างหน้า แล้วดึงตัวมาข้างหลัง โดยไม่
หยุดนิ่ง แล้วขยับเท้าทั้งสอง พร้อมขยับก้น
หมุนรอบตัวเองจนมาอยู่ด้านหน้าคนดู
จากนั้นสาวตัวปลิงไปข้างหน้า ม้วนหน้าไป 2-3
ครั้ง มาจบที่ท่านั่ง ส่ายหน้าไปมา มือคลุมท้อง
ทาท่าอ้วก

3

นั่งอ้วก

4

เหนื่อยหอบ

5

ยกเท้าปัดปลิง แล้วกระโดดยกเท้าขวาลักษณะยกวางสลับกัน
พร้อมกับมือปัดตัวปลิงสลับกัน ไปทางขวาของ
เวที

6

ยืนอ้วก

ยืนหันหน้าทางคนดู มือขวาดึงตัวปลิงไว้
ทาท่าอ้วก

7

หมดแรง

ค่อยๆ หมอบตัวลงนั่งชันเข่า

8

ปัดตัวปลิง
กระโดดถอย
หลัง

จากนั้นหมุนมาทางด้านหน้าเอี้ยวตัวไปทางขวา
กระโดดยกเท้าขวาติด มือซ้าย มือขวาปัดตัวปลิง
สลับมือกันแล้วค่อยๆกระโดดถอยหลังไปทางด้าน
ซ้ายเวที พร้อมถีบเท้าขวาไปข้างหน้า 4-6 ครั้ง

จากนั้นมือทั้งสองท้าวพื้น ก้มหน้า แสดงอาการ
เหนื่อยหอบ

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

ท่าที่
9

10

ท่ารา

ชื่อท่า
หกคะเมน
(ซ้า)
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อธิบายท่ารา
จากนั้นหันหน้าหาคนดูแล้วกระโดดยกเท้าซ้ายติด
แขนขวาตึงไปทางขวา มือซ้ายจับตัวปลิงหน้ามอง
ไปทางซ้าย แล้วหกคะเมนไปกลางเวทีต่อด้วยท่า
ม้วนหน้าไปหาพระฤาษี

นั่งท้าวพื้น ตัว จากนั้นลุกขึ้นนั่งตั้งเข่าขวา ยกก้น สองมือดึงสาว
ปลิงเกาะคาง ปลิง สะบัดหน้าไปมาแล้วม้วนตัวไปทางซ้ายหา
พระฤาษี
หนุมาน - พระอาจารย์เจ้าขา ช่วยด้วยพระเจ้าค่ะ
ฤาษี -เอ็งแก้ของเอ็งเองซิไม่ช่วย
หนุมาน -โธ่ พระอาจารย์เจ้า หม่อม
ฉันยอมแล้วเจ้า ขอยอมแพ้
พระเจ้าค่ะ จะทาอะไร
หม่อมฉันก็ยอมทุกอย่างพระเจ้าค่ะ
ฤาษี -เอ็งยอมแพ้แน่รึ
หนุมาน -พระเจ้าค่ะ

สรุปผลการวิจัย
หนุมานเล่นปลิง จากการศึกษาและนามาวิเคราะห์ถึงท่าโขนในรูปลักษณะต่าง ๆ ทั้งที่มีใน
บทเรียน และบทของการแสดงปรากฏว่ า ทุกท่าทุกบทนั้นจะไม่มี “นาฏยศัพท์” ทางนาฏศิลป์โขน
(ลิง) เข้าไปเกี่ยวข้องในชุดการแสดงหนุมานเล่นปลิงทั้ง 5 กระบวนนี้
ก็เป็นบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญความชานาญ ประสบการณ์ของ คุณครูกรี วรศะริน ที่ ได้
คิดค้นศึกษาวิธีการเล่นในอากัปกิริยาของลิงล้วน ๆ เมื่อมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความราคาญ เจ็บ ทรมาน
หรือถูกกัดจะให้หลุดออกจากกาย จึงเกิดกระบวนการเล่นที่มีลีลาท่าทางอย่างเป็นศิลปะ
คุณครูกรี วรศะริน ได้ใช้เวลาเป็นวันในการนั่งเฝ้าดูอากั ปกิริยาของลิงที่สวนสัตว์ดูเพื่อศึกษา
ดังตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย เช่น เมื่อมือลิงถูกะปิที่ตนเองรังเกียจติดมือจะทาอย่างไรให้หมดไป ลิงจะใช้มือ
ถูกกับพื้นในลักษณะปัดออกอย่างเดียว ปัดเข้าอย่างเดียว หรือ ถูมือกับพื้นลักษณะปัดเข้าออกไปมา
เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้ผิดลักษณะอาการของลิงจริง ๆ
คุณครูกรี วรศะริน ได้ศึกษาจนถ่องแท้ถึงอากัปกิริยาของลิงแล้วก็มาคิดประดิษฐ์เป็นกระบวน
ท่าต่าง ๆ ประกอบการแสดงโขน ตอนสืบมรรคา
ในการเล่นปลิงนี้ คือตัวปลิงเป็นไม้เท้าเสกจากพระนารทฤาษีที่จะดัดนิสัยความอวดดีข อง
หนุมาน โดยสั่งไม้เท้าว่า เช้าหนุมานตื่นมาล้างให้กลายเป็นตัวปลิงเกาะคางอย่าได้หลุด ถ้าดึงหรือสาว
ก็ของให้ยาวตามแรงนั้น ว่าแล้วก็โยนไม้เท้าลงไปในสระน้านั้น
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ทุ ก อย่ า งเป็ น ไปตามค าพระฤาษี เ สก หนุ ม านเมื่ อ ตั ว ปลิ ง เกาะคางครั้ ง แรกตั ว ยั ง เล็ ก อยู่
กระบวนท่าเล่นจึงเป็นลักษณะตกใจ ว่ามีอะไรมาติดคาง พยายามดึง สะบัด หกคะเมนตีลังกาไปตาม
วิสัยลิง พอเริ่มดึงเริ่มสาวตัวปลิงก็เริ่มยาวไปตามลาดับ เกิดมีอาการต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น อาการอยาก
อาเจียนด้วยกลัวว่าตัวปลิงจะคืบคลานเข้าปาก พยายามสะบัดออก ยิ่งดึงยิ่งสาวยิ่งยาวไปตามแรงดึง
เมื่อสะบัดแรงขึ้นตัวปลิงยาวจนไปพันคอตัวเองก็ได้ใช้เท้าคีบ สองมือดึงสาว ก็ยิ่งยาวออกไปอีกทาให้
ตกใจหมุนรอบตัวเองไปมา เพียงหวังว่าให้ตัวปลิงหลุดให้ได้ในสุดยอมแพ้พระฤาษีด้วยอาการหมดแรง
กระบวนท่าเหล่านี้ท่าเรียงไว้เป็นลาดับที่ลงตัว เป็นอย่างมาก และแต่ละท่าได้กาหนดชื่อไว้
เพื่อเป็นสื่อเรียกขานกับผู้เข้ารับการฝึกเพื่อง่ายในการจดจา
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย กระบวนท่าราหนุมานเล่น ปลิง เป็นกระบวนท่าที่คุณครูกรี วรศะริน ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2531 ออกแบบกระบวนท่าหนุมานเล่นปลิงมาจากอากัปกิริยา
ท่าทางของลิง “ลิงแสม” เป็นลิงมีอุปนิสัยขี้เล่น สามารถหัดละครลิงได้ คุณครูกรี วรศะริน จึงนามา
เป็นต้นแบบโดยปรุงแต่งให้เป็นไปตามแบบนาฏยศิลป์ กระบวนท่าหนุมานเล่นปลิงมีลักษณะโดดเด่น
เฉพาะ เป็นการเล่นพิเศษที่ไม่ต้องราและทาท่าทางไปตามจังหวะหน้าทับของเพลงครูทางดนตรี อีกทั้ง
ไม่มีนาฏยศัพท์เข้าไปเกี่ยวข้อง จึงเป็ นกระบวนการเล่นที่อิสระ ที่ใช้เหตุผลเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้
เป็นไปตามขั้นตอนของแนวการปฏิบัติ
ในกระบวนท่าเล่นปลิงทั้ง 5 กระบวนท่านั้น ต้องใช้พละกาลังมากในการเล่นแบบโลดโผน
ทาให้ เ กิด ความเหนื่ อ ยอ่ อ นแรงง่ ายเป็น เหตุ ที่ ค นเดี ยวไม่ส ามารถปฏิบั ติ ให้ จบทั้ ง 5 กระบวนได้
จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติ 3-5 คน โดยการหกคะเมนเข้าออกเพื่อเปลี่ยนตัวละคร
แต่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนท่าเล่ นทั้ง 5 แล้วคุณครูกรี วรศะริน ท่านก็ สร้างท่าสุดท้ายเพื่อเป็น
สัญญาณแห่งการเสร็จสิ้นการปฏิบัติ โดยให้แสดงอาการอ่อนแรงตามลาดับ จนสุดท้าย ก็ฟุบลงกับพื้น
เพื่อเป็นสัญญาณให้ดนตรีหยุด
หากแต่จะใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียวก็ย่อมได้ โดยนาเอาท่าย่อยในแต่ละกระบวนท่าเลือกนา
ออกมาใช้แสดงแต่ต้องให้สอดคล้องดูเป็นธรรมชาติตามลาดับความเป็นจริง ขั้นตอนสุดท้ายคือต้อง
แสดงอาการอ่อนแรงหมดแรงเป็นสัญญาณให้ดนตรีหยุดเช่นกัน
คุณครูกรี วรศะริน ใช้ความเชี่ยวอย่างสูงที่สร้างงานชิ้นนี้ออกมา และหาผู้ปฏิ บัติได้อยากด้วย
ลีลาที่คล่องแคล่วว่องไว โลดโผน อันเป็นลีลาท่าทางธรรมชาติของลิง การประดิษฐ์ท่านาฏยศิลป์ ท่า
ธรรมชาติของลิง คือลิง “แสม” เป็นลิงต้นแบบที่ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพโรจน์ ทองคาสุก
เป็นกระบวนท่าทีง่ ดงาม สอดคล้องร้อยเรียงได้อย่างลงตัว เป็นไปตามแบบแผนอย่างมีศิลปะ
คุณครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2531 ถ่ายทอดท่าราให้คุณครู
ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 เมื่อ พ.ศ. 2507 ใช้แสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอนสืบมรรคา ในงานกาชาดสวนอัมพร กรุงเทพฯ จากนั้นก็ไม่ปรากฏการแสดงตอนนี้อีกเลย
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการถ่ายทอดสืบต่อเพื่อป้องกัน การสูญหาย โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
เหตุผล เป็นการแสดงชุดเดียวจากการศึกษาคือ ไม่มีนาฏยศัพท์ทางด้านนาฏศิลป์โขน (ลิง) เข้าไป
เกี่ยวข้องเลย ถือว่าเป็นเลิศในศิลปะชั้นสูงของโขน
รายการอ้างอิง
ธนิต อยู่โพธิ์. (2531). ศิลปะละครราหรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พิมพลักษณ์.
ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551. สัมภาษณ์
ไพโรจน์ ทองคาสุก. (2549). แนวคิด และวิธีแสดงโขนลิง. พระนคร : วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขา
นาฏศิลป์ไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

219

บทบาทนางมณโฑในการแสดงโขนเรือ่ ง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์
THE ROLE OF MANDODARI IN KHON PERFORMANCE “RAMAKIEN”,
EPISODE OF “MANDODARI BREWING AMRITA”
อรอุมา สุขิตโภคากุล*์, จินตนา สายทองคา** และ พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์*
ONUMA SUKITPOKAKUN, JINTANA SAITONGKUM AND PIMONPAT TAMANGRAKSAD

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวรรณกรรม และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนางมณโฑ
ในเรื่อง รามเกียรติ์ ศึกษาความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง และกระบวนท่าราบทบาทนางมณโฑ
ในเรื่ อ ง รามเกี ย รติ์ ตอนนางมณโฑหุ ง น้ าทิ พ ย์ ของกรมศิ ล ปากร วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย เป็ น
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ กระบวนการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยการศึ ก ษา เอกสาร สั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และศิลปิน เพื่อปฏิบัติท่าราจากนางบุนนาค ทรรทรานนท์ นามาสู่การ
วิเคราะห์กระบวนท่าราและสรุปผล ผลการวิจัย พบว่า นางมนโฑเป็นตัวละครที่ปรากฏบทบาทใน
วรรณกรรม เรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจากรามายณะของอินเดีย นางมีชื่อที่บ่งบอกถึงชาติ
กาเนิดจาก กบ ด้วยความจงรักภักดีและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ จึงถูกชุบชีวิตเป็นสตรีที่มีรูปร่าง
ลักษณะบุคลิกภาพงดงามกว่านางอัปสร มีจิตใจดี รักความถูกต้อง มีบทบาทสาคัญในการดาเนินเรื่อง
ทั้งการเป็นมเหสีของทศกัณฐ์ การเป็นแม่ผู้ให้กาเนิดตัวละครสาคัญของเรื่อง ได้แก่ องคต อินทรชิต
สี ด า ไพนาสุ ริ ย วงศ์ บทบาทนางมณโฑหุ ง น้ าทิ พ ย์ เป็ น อี ก หนึ่ ง บทบาทส าคั ญ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถของนางมณโฑ เป็ น สตรี ผู้ เ ดี ย วที่ ป รากฏบทบาทการเป็ น ผู้ ป ระกอบพิ ธี ใ นเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีหุงน้าทิพย์เพื่ อชุบชีวิตเหล่าญาติพี่น้อง พลทหารยักษ์ของ
ทศกัณฐ์ที่ตายจากการช่วยทาสงครามให้กลับฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ปรับปรุงบทที่ใช้แสดงของกรมศิลปากรคือ
นายเสรี หวังในธรรม ผู้คิดประดิษฐ์ท่าราคือท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
คือ ช่วงที่ 1 ขั้นตอนการอาบน้าแต่งตัว ช่วงที่ 2 การเดินทางออกจากราชฐานไปยังโรงพิธี ช่วงที่ 3
การประกอบพิธีหุงน้าทิพย์ ประกอบด้วยท่าราโครงสร้างกระบวนท่าราได้รับอิทธิพลจากการแสดง
ละครใน ใช้ท่าราตามหลักนาฏศิลป์ไทย การราตีบทตามคาร้อง การราตีบทในทานองเพลง และการรา
ประกอบเพลงหน้าพาทย์ ลักษณะการแต่งกายมีเอกลักษณ์เฉพาะในบทบาทนี้ คือ แต่ง กายยืนเครื่อง
นางสีขาว สวมมงกุฎมีผ้าสีขาวพันที่ยอด หน้าผากเจิมอุณาโลมสีแดง และการคล้องประคาสีขาวที่ข้อมือ
คาสาคัญ: มณโฑ, หุงน้าทิพย์, การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์
*
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Abstract
The purposes of "The Role of Mandodari in Khon Performance "Ramakien",
Episode of "Mandodari Brewing Amrita"" were to study literature and rituals
associated with the role of Mandodari in Ramakien, and to study background,
elements, performance, and dance postures of Mandodari's role in Ramakien,
episode of "Mandodari Making Elixir", the play by Fine Arts Department. The research
was a qualitative research. The methods consisted of the study from documents,
performance programs, textbooks, and related researches; the interview with
luminaries, experts, and artists; the field study to practice dance postures from Ms.
Boonnak Tantranon; the dance postures' analysis; conclusions. The results showed
that, Mandadori who appeared in Ramakien was a female character whose name
indicated her frog origin. Because of her devotion and gratitude to her patron, she
was revived as a woman whose appearance and personality was more gorgeous than
goddesses. She had a kind heart and believed in righteousness. Mandadori had a key
role in the story, as the wife of Ravana and the mother who gave birth to key
characters in the story, namely, Angada, Indrajit, Sita, and Pina Suriyawong. The role
of Mandodari in brewing amrita was another important role that showed her talent
resulting from her devotion that she has learned and inherited from Uma whom she
served as a Batbriharika. From the study, it is found that Mandodari was the only
woman in Ramakien who appeared as the ceremony conductor. The purpose of
brewing amrita was to revive the relatives and armies of Ravana who died in the war.
The original play of the Fine Arts Department was improved by Mr. Seri
Wangnaitham. The dance postures were created by Thanpuying Paew
Sanithwongseni. The performance was exhibited in 1994, dividing into three parts: 1)
Bathing and getting dress, 2) Going out from the court to ceremony hall, 3) Amrita
brewing ceremony. The dance posture structure was influenced by Lakhon Nai
performance while maintaining standard traditional dance postures, with
interpretative dance from lyrics and rhythm and Na Phat song dance. The costume of
this role was unique, with white female traditional attire, crown wrapped with white
fabric at the top, red Ounalom anointed on the forehead, and a white beads string at
the wrist.
Keywords: Mandodari Brewing Amrita, Khon Performance “Ramakien”
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บทนา
รามเกีย รติ์ เป็ น วรรณคดี เรื่องหนึ่งที่ รู้จักกันอย่างแพร่ห ลาย ทั้งในรูปแบบของบทละคร
นิทานและศิลปะการแสดง ตลอดจนศิลปะแขนงอื่น ๆ เช่น จิตรกรรมและประติมากรรม ถือเป็น
มรดกอันล้าค่าของไทยที่สะท้อนให้เห็นสภาพสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรม ตลอดจนครรลองอันดีงาม
รามเกี ย รติ์มิ ใ ช่เ รื่ อ งที่ก าเนิ ดขึ้ น ในประเทศไทย แต่มี ที่ม าจากเรื่ องรามายณะในประเทศอิ นเดี ย
รามายณะ รามเกียรติ์เมื่อเข้ามาสู่ประเทศไทย ได้ถูกปรับให้มีสาระและรายละเอียดแตกต่างจากเรื่อง
รามายณะอันเป็นต้นเรื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยมของสังคม เหตุการณ์เรื่องราวใน
รามเกียรติ์ของไทยมีเนื้อหาที่เป็นคติสอนใจ ในเรื่องการปราบปรามผู้กระทาความชั่ว ความดีย่อมชนะ
ความชั่ว ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความหลงใหล ความรัก ความกตัญญู โดยถ่ายทอดเรื่องราว
ผ่านตัว ละครต่าง ๆ มากมาย หากกล่ าวถึงตัวละครในเรื่ องที่รู้จักกันมากที่สุด คือ พระราม นางสี ดา
ทศกัณฐ์ พระลักษมณ์ หนุมาน ฯลฯ แต่นอกจากตัวละครข้างต้น ยังมีตัวละครอื่น ๆ ของเรื่องที่มีความ
น่าสนใจ ตั้งแต่ประวัติที่มาชาติกาเนิด เป็นตัวละครที่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องของความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ ความซื่อสัตย์จงรักภักดี อีกทั้งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินเรื่องในการทาศึกสงคราม
ระหว่างฝ่ายพระรามกับทศกัณฐ์ ตัวละครที่กล่าวถึงนั่นคือ นางมณโฑ
นางมณโฑ เป็นตัวละครที่ถูกกล่าวถึงทั้งในวรรณกรรมรามายณะของอินเดีย และมีบทบาททั้ง
ในวรรณกรรมรามเกี ย รติ์ ข องไทยในฉบั บ ต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา กรุ ง ธนบุ รี และกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ซึ่ง พบบทบาทที่ถูกกล่าวถึงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดคือวรรณกรรมรามเกียรติ์
พระราชนิ พนธ์ ในพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช ทั้ งบทบาทการเป็น มารดา
การเป็นภรรยา การเป็นผู้ประกอบพิธี โดยเริ่มจากประวัติ นางมณโฑแต่เดิมที่มีชาติกาเนิดเป็นกบ
อาศัยอยู่ใกล้กับอาศรมพระฤษี 4 ตน คือ อตันตา อธิรา วิศูตร และมหาโรมสิงห์ ณ เชิงเขาหิมพาน
ด้วยความกตัญญูนางยอมสละชีพเพื่อที่จะกระโดดลงในอ่างน้านมด้วยเกรงอันตรายจะเกิดขึ้นกับ
พระฤษีหากต้องฉันน้านมโคที่นางนาคาคายพิษคิ ดจะประสงค์ร้าย เมื่อฤาษีทั้งสี่มาพบเกิดความสงสัย
จึงชุบชีวิตนางขึ้นมาซักถาม เมื่อทราบความจริงจึงได้สรรเสริญความกตัญญูของนางกบและร่วมกัน
ชุบ นางกบขึ้น เป็ นมนุ ษย์ ที่มีรู ปโฉมงดงามกว่าหญิงใด และให้ ชื่อว่ า มณโฑ ซึ่งแปลว่า กบ ต่อมา
พระฤาษีได้นานางมณโฑไปถวายเป็ นข้ารับใช้พระอุมาบนสวรรค์ จนในที่สุดก็ถูกยกให้แก่ทศกัณฐ์
เพื่อเป็นบาเหน็จ ขณะที่ทศกัณฐ์พาเหาะมาเมืองลงกาได้ผ่านเมืองขีดขินซึ่งมีพาลีเป็นเจ้าเมืองอยู่
พาลีจึงเข้าต่อสู้ยื้อแย่งนางจากทศกัณฐ์ นางตกเป็นของพาลีจนเกิดตั้งครรภ์ก็ถูกฤาษีอังคตสั่งให้ส่ง
นางมณโฑคืนแก่ทศกัณฐ์ ฤาษีอังคตผ่าท้องนาทารกในครรภ์ไปฝากไว้ในท้องแพะ ครั้น ครบกาหนด
จึงกาเนิดเป็นองคตที่มีลักษณะรูปกายเป็นลิงสีเขียวเหมือนพาลีผู้เป็นพ่อ แต่มีปากหุบเหมือนแพะ
เมื่อนางมณโฑเป็นมเหสีของทศกัณฐ์ ได้กาเนิดตัวละครสาคัญของเรื่องที่เป็นบุตรของนางกับ
ทศกัณฐ์คือ อินทรชิต นางสีดา และไพนาสุริยวงศ์ ด้วยคาทานายของโหรได้ทานายชะตาของนาง
สีดาตั้งแต่ครั้ งที่คลอดออกมาเป็นทารกน้อยว่าหากเลี้ยงไว้จนเติบใหญ่จะเป็นภัยแก่เผ่าพงศ์ยักษ์
ในภายภาคหน้า ทศกัณฐ์จึงสั่งให้นาทารกน้อยทิ้งลอยน้าไป แต่ทารกน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือจนรอด
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ชีวิต และเติบโตเป็นนางสีดา แต่ด้วยวิบากกรรมดังกล่าวทาให้นางมณโฑและทศกัณฐ์มิอาจล่วงรู้ได้
เลยว่านางสีดาเป็นลูกของตน กาลเวลาต่อมามีเหตุทาให้ทศกัณฐ์เกิดความหลงใหลนางสีดาจนอยากได้
นางมาครอบครอง จึ งทาทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิงนางมาจากพระราม เป็นต้นเหตุให้ เกิดศึกสงคราม
ระหว่างฝ่ายทศกัณฐ์กับพระรามในเรื่องรามเกียรติ์
จากเหตุของการทาสงคราม ทศกัณฐ์ได้ส่งเหล่าญาติ พี่น้อง เผ่าพงศ์ยักษ์ของตนออกสู้รบกับ
ฝ่ายพระรามแทนตนเองหลายครั้ง ไม่เว้นแม้แต่ลูกของตนคืออินทรชิตที่ต้องออกศึกและจบชีวิตลง
เพราะทศกัณฐ์เป็นเหตุ จนกระทั่งเมื่อครั้งเหตุการณ์ที่ทัพนาสูรเจ้าเมืองจักรวาลซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดา
ของทศกัณฐ์ยกทัพออกมาจากกรุงลงกาเพื่อทาศึกสู้รบกับฝ่ายพระราม ฝ่ายพระรามรู้เท่าทันจึงได้ตี
ทัพของทัพนาสูรจนแตกพ่ายและได้สังหารทัพนาสูรจนสิ้นชีวิต
นางมณโฑในฐานะภรรยาเมื่อเห็นว่าทศกัณฐ์ตกที่นั่งลาบากอัปจนหนทาง พยายามคิดหาวิธี
เพื่อช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของสามี ครั้นนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครั้งที่รับใช้พระอุมานั้นพระองค์ได้ประทาน
มนตร์ให้สาหรับทาพิธีสัญชีพ เพื่อหุงน้าทิพย์วิเศษที่สามารถนามาประพรมซากศพให้ฟื้นคืนชีพขึ้น ได้
ทศกัณฐ์ทราบดังนั้นจึงรีบสั่งเหล่าทหารตั้งโรงพิธีอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์ครั้งนั้นนับได้ว่านางมณโฑได้
ทาหน้าที่ของการเป็นภรรยาและบทบาทของการเป็นแม่เมืองที่ช่วยเหลือในขณะที่บ้านเมืองของตน
เกิดศึกสงคราม กล่าวได้ว่าตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในกรุงลงกานางได้ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่ดี
ของสามี และแม่ที่ดีของลูก และเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อการทาศึกสงครามของทศกัณฐ์ เพื่อช่วย
สามีและให้บ้านเมืองพ้นสงครามด้วยการทา “พิธีหุงน้าทิพย์ หรือ พิธีสัญชีพ ” ในการช่วยชุบชีวิต
ซากศพไพร่พลทหารกองทัพยักษ์ให้ฟื้นคืนชีพได้ ซึ่งเป็นพรที่พระอุมาได้ประทานมนต์การทาพิธีนี้
ให้แก่นางมณโฑเมื่อครั้งที่เป็นนางกานัลคอยรับใช้พระอุมา
พิ ธี หุ ง น้ าทิ พ ย์ หรื อ พิ ธี สั ญ ชี พ เป็ น หนึ่ ง ในพิ ธี ที่ ป รากฏในวรรณกรรมเรื่ อ ง รามเกี ย รติ์
จากการศึกษาเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ปรากฏพิธีกรรมต่างๆ หลากหลาย
พิธีกรรมด้วยกัน ทั้งพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระราชพิธี พิธีกรรมที่เป็น การขอพรจากเทพเทวดา และ
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทาศึกสงคราม พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทาศึกสงครามนั้น มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือ มุ่งหมายให้ ฝ่ ายของตนได้เปรี ย บศัตรู เป็นกลศึกเพื่อต้องการเอาชนะศัตรูคู่ต่อสู้ฝ่ ายตรงข้าม
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทาศึกสงครามที่ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ ได้แก่ การทาพิธีชุบศรนาคบาศ
พิธีชุบศรพรหมาสตร์และพิธีกุมภนิยาของอินทรชิต พิธีปรุงสรรพยาของไมยราพ พิธีชุบกายให้เป็น
เพชร พิธีอุโมงค์ และพิธีเผารูปเทวดาของทศกัณฐ์ พิธีลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ พิธีทดน้า
ของกุมภกรรณ พิธีชุบศรเหราพตของบรรลัยจักร พิธีชุบกระบองตาลของไวยตาล และพิธีหุงน้า
ทิพย์ของนางมณโฑ เป็นต้น ซึ่งแต่ละพิธีสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายได้หลายลักษณะ คือ การปลุกเสก
ศาสตราวุธให้มีอานุภาพทาลายล้างศัตรู การทาพิธีเพื่อทาให้ตนมีร่างกายที่เป็นอมตะไม่มีผู้ใดสามารถ
ทาร้ายตนได้ พิธีนิมิตรกายของตนให้มีขนาดใหญ่ พิธีที่มุ่งทาร้ายเทพเทวดา การทาพิธีดังที่กล่าวมา
ต่างก็มีจุดมุ่งหมายให้ศัตรูพ่ายแพ้แก่ตนเช่นเดียวกัน แต่ พิธีหุงน้าทิพย์นั้นมีองค์ประกอบแตกต่างไป
จากพิธีอื่นคือ เป็นตัวละครหญิงคนเดียวที่เป็นผู้ประกอบพิธีในเรื่องรามเกียรติ์ เพราะในส่วนของ
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พิธีกรรมอื่น ๆ นั้นจะกระทาพิธีโดยผู้ประกอบพิธีเป็นตัวละครส าคัญฝ่ายชายทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็น
พิธีเดียวที่สามารถทาให้ซากศพที่ตายกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้
จากการศึกษาความเป็นมานางมณโฑหุงน้าทิพย์ในรูปแบบของการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์
ของกรมศิลปากร ปรากฏข้อมูลการแสดงครั้งแรกคือตอน ทาลายพิธีหุงน้าทิพย์ เมื่อปีพุทธศักราช
2490 ณ โรงละครศิลปากร ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่ารา ต่อมา นายเสรี หวังในธรรม ได้มี
แนวคิดที่จะนาเสนอการแสดงโขน ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ จัดการแสดงในปีพุทธศักราช 2537
โดยครั้ งนั้ น มีท่า นผู้ ห ญิ งแผ้ ว สนิทวงศ์เสนี เป็ นผู้ คิด ประดิ ษฐ์ ท่ าราและถ่า ยทอดให้ น างจาเรีย ง
พุธประดับ เป็นผู้แสดงนางมณโฑหุงน้าทิพย์ครั้งแรก ณ โรงละครแห่งชาติ หลั งจากนั้นการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ได้นาออกแสดงเรื่อยมา ซึ่งท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
ได้คัดเลือก นางบุนนาค ทรรทรานนท์ และให้นางจาเรียง พุธประดับ เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารา
นางมณโฑหุงน้าทิพย์ บทบาทนางมณโฑหุงน้าทิพย์ในรูปแบบของการแสดงโขน ทาให้มีผู้สืบทอดรุ่น
2 ต่อมา แม้ว่าการแสดงโขนตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ กรมศิลปากรยังคงสืบทอดและจัดแสดง
ในโอกาสต่าง ๆ เรื่อยมา แต่อาจมีการปรั บปรุงบทโดยคานึงถึงข้อจากัดเรื่องเวลาแสดง สถานที่แสดง
ทาให้บทบาทการแสดงของนางมณโฑในการแสดงแต่ละครั้งอาจปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบท และ
เพลงร้อง
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของนางมณโฑ
เพราะนางมณโฑเป็นตัวละครเอกตัวหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินเรื่อง ซึ่งมีความน่าสนใจตั้งแต่
เรื่องของชาติกาเนิด ตลอดจนชีวิตความเป็นไปในเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้า การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัย
เลือกศึกษาการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ เพราะเป็นตอนที่บทบาทของ
นางมีความโดดเด่น ทั้งยังมีเนื้อหาและมีองค์ประกอบการแสดงที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนของการ
ประกอบพิธีกรรมที่มีการสะท้อนนาเอาวิถีชีวิต ถ่ายทอดออกมาผ่านทางกระบวนท่ารา อีกทั้งยังเป็น
ชุดการแสดงที่มีกระบวนท่าราที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการประดิษฐ์และ
สร้างสรรค์กระบวนท่าราของปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ คือ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พุทธศักราช 2528 โดยศึกษาจากนางบุนนาค
ทรรทรานนท์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดรุ่นที่ 2 ตามรูปแบบการแสดงจากแนวคิดการจัดทาบทของ
นายเสรี หวังในธรรม เพราะการแสดงดังกล่าวไม่ปรากฏจัดบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และในการจัดแสดงของกรมศิลปากรในแต่ละครั้ง
อาจมีการปรับปรุงบท ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญโดยมุ่งศึกษากระบวนท่าราบทบาทของนางมณโฑ
ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์เพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์สาหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ในศาสตร์นาฏศิลป์ไทย และใช้ในการอ้างอิงข้อมูลการสืบทอดกระบวนท่ารา เป็นมรดกของชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวรรณกรรม และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์
2. ศึกษาความเป็นมา การสืบทอดกระบวนท่ารา และองค์ประกอบการแสดงบทบาทนาง
มณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ของกรมศิลปากร
3. ศึกษา และวิเคราะห์ กระบวนท่าราการแสดงบทบาทนางมณโฑ ในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน
นางมณโฑหุงน้าทิพย์ ตามแนวทางการสืบทอดของนางบุนนาค ทรรทรานนท์
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสาร ตารา หนังสือ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขน
ในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ จากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานและแหล่งวิทยบริการ
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
2. สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และศิ ล ปิ น โดยมี เ กณฑ์ คั ด เลื อ กผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการแสดงบทบาทนางมณโฑ และมีความรู้เกี่ยวกับบทการแสดงโขน
3. การสังเกต จาแนกเป็นขั้นตอน ดังนี้
3.1 การถ่ายทอดการแสดงของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้วยการบันทึกภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และการบันทึกเสียง
3.2 การชมการแสดงบทบาทนางมณโฑจากสื่อ วีดีทัศน์ต่าง ๆ
4. รับการถ่ายทอดกระบวนท่าราการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์
จากนางบุนนาค ทรรทรานนท์
5. สรุปวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยประมวลข้อมูลเอกสาร
ตารา หนังสือ งานวิจัยต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์และการฝึกปฏิบัติท่ารา แล้วนามาสรุปเป็นเอกสาร
ทางวิชาการ
ผลการศึกษา
จากการศึกษาวรรณกรรม และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์
พบว่ า นางมณโฑเป็ น ตั ว ละครที่ป รากฏอยู่ใ นวรรณกรรมรามเกีย รติ์ ซึ่ ง มีก ารกล่ า วถึ ง ที่ ม าของ
วรรณกรรมตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ว่า มาจากรามายณะฉบับหนุมานนาฏกะของอินเดีย สาหรับ
บทบาทนางมณโฑที่ปรากฏในรามเกียรติ์สมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ปรากฏบทบาทของนางมณโฑถูกกล่าว
อยู่ในรามเกียรติ์ คาพากย์ ภาคที่ 7 ตอนพระรามประชิดกรุงลงกา สมัยกรุงธนบุรีปรากฏอยู่ใน เล่มที่
4 ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด ในเหตุการณ์หนุมานผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ ส่วนในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 ปรากฏบทบาทนางมณโฑทั้งหมด 47 ตอน ถือได้ว่าเป็นฉบับที่มีการกล่าวถึง
บทบาทนางมณโฑได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด สมัยรัชกาลที่ 2 พบ 8 ตอน ได้แก่ ตอนอินทรชิต
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ลาพ่อแม่ ตอนเทพบุตรพาลีกับเทวดาล้างพิธีทศกัณฐ์ ตอนหนุมานผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ ตอน
นางมณโฑต่อยหัวทศกัณฐ์ ตอนนางมณโฑตั้งพิธีน้าทิพย์ตอนหนุมานทาลายพิธีน้าทิพย์ ตอนทศกัณฐ์
ลานางมณโฑและนางกาลอัคคี ตอนเชิญศพทศกัณฐ์เข้ากรุงลงกา ในสมัยรัชกาลที่ 3 พบบทบาท
นางมณโฑในโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ศิลาจาหลักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจานวน 3 โคลงภาพ
คือ ภาพหนุมานมุ่งทาร้ายนางมณโฑคิดว่าเป็นนางสีดา ทศกัณฐ์รีบร้อนพามเหสี คือ นางมณโฑและ
นางอัคคีหนี ไฟออกจากเมือง อินทรชิตดื่มกษิรธารา (น้านม) แก้พิษ และสมัยรัชกาลที่ 5 พบ
เนื้อความที่ปรากฏหนุมานอาสาแปลงเป็นทศกัณฐ์ทาลายพิธีน้าทิพย์ของนางมณโฑจนถึงหนุมานคื น
สมบัติให้ทศกัณฐ์และชูกล่องดวงใจเย้ยทศกัณฐ์ และเนื้อความที่กล่าวถึงหนุมานสะกดพานางมณโฑมา
หยอกเย้าจนเสียพิธี และในสมัยรัชกาลที่ 9 ปรากฏบทบาทนางมณโฑซึ่งเป็นวรรณกรรมในรูปแบบ
ของบทการแสดงโขนของกรมศิลปากร บทบาทของนางมณโฑที่กรมศิลปากรได้มีการนาเสนอใน
รูปแบบการแสดงโขนนั้นมีหลายบทบาท ได้แก่ ตอนกาเนิดนางมณโฑ ชุดทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนาง
มณโฑ ชุดอินทรชิตฤทธี ชุดพาลีสอนน้อง ชุดกากนาสูรลักข้าวทิพย์ ตอนกาเนิดนางสีดา ตอนนาง
มณโฑขึ้นพ้อ ชุดศึกอินทรชิต ตอนอินทรชิตถูกศรกินนม ชุดสหัสะเดชะหยิ่งยศ ชุดองคตสื่อสาร ชุด
สุครีพหักฉัตร ชุดผูกผมทศกัณฐ์ ตอนศึกสามทัพ ชุดหัวอกมิ่งแม่มณโฑ และชุดนางมณโฑหุงน้าทิพย์
ผลสรุปจากการศึกษาบทบาทนางมณโฑในวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ ในแต่ละสมัยของไทยปรากฏ
บทบาท 3 ลักษณะ คือ บทบาทการเป็นภรรยา บทบาทการเป็นมารดา และบทบาทการทาหน้าที่
เป็นผู้ประกอบพิธี สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 บทบาทของมณโฑที่ปรากฏในวรรณกรรมรามเกียรติ์แต่ละยุคสมัย
ยุคสมัย
กรุงศรี กรุง
บทบาทที่ปรากฏ
อยุธยา ธนบุรี ร. 1 ร. 2 ร. 3 ร. 4
1. การเป็นมารดา
2. การเป็นภรรยา
3. การเป็นผู้ประกอบพิธี
ที่มา : ผู้วิจัย

√
-

√
-

√
√
√

√
√
√

√
√
-

-

ร. 5

ร. 6

ร. 7

ร. 9

√
√

-

-

√
√
√

จากการศึกษาพิธีกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 พบ
การประกอบพิธีกรรมจานวนทั้งสิ้น 32 พิธี แบ่งออกเป็นพิธีกรรมที่กระทาเพื่อขอพรจากเทพเทวดา
จานวน 6 พิธี พิธีกรรมที่เป็นงานพระราชพิธีจานวน 5 พิธี และพิธีกรรมเกี่ยวกับการทาสงคราม
จานวน 16 พิธี ซึ่งพิธีหุงน้าทิพย์ของนางมณโฑนั้นจัดอยู่ในพิธีเกี่ยวกับการทาสงคราม จากการศึกษา
พบว่าพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทาสงครามในเรื่องรามเกียรติ์นั้น มีผู้ประกอบพิธีเป็นตัวละครฝ่ายชาย
ทั้งสิ้น มีเพียงพิธีหุงน้าทิพย์พิธีเดียวเท่านั้นที่ใช้ตัวละครฝ่ายหญิงเป็นผู้ประกอบพิธี
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พิธีหุงน้าทิพย์ คือ การบาเพ็ญตบะร่ายพระเวทย์จนเกิดเป็นน้าทิพย์วิเศษสามารถทาให้ ผู้ที่
ตายแล้วฟื้นคืนชีพได้ ขั้นตอนการกระทาพิธีผู้ประกอบพิธีจะต้องชาระร่างกายให้สะอาด นุ่งขาว
ห่มขาว พิธีนี้เรียกว่า “พิธีสญชีพ” หรือ “สัญชีพ” ขณะที่กระทาพิธีร่ายพระเวทย์ให้น้านั้นกลายเป็น
น้าวิเศษ เรียกว่า “หุงน้าทิพย์” เมื่อกระทาจนน้านั้นสาเร็จก็จะได้น้าทิพย์ที่มีฤทธิ์สามารถประพรม
ซากศพให้ฟื้นคืนชีพได้
ผลจากการศึกษาความเป็นมา การสืบทอดกระบวนท่ารา และองค์ประกอบการแสดงบทบาท
นางมณโฑในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ของกรมศิลปากร พบว่า กรมศิลปากรได้มี
การนาเสนอบทบาทนางมณโฑหุงน้าทิพย์ในรูปแบบการแสดงโขน ปรากฏหลักฐานการแสดงเก่าแก่
ที่สุดในปีพุทธศักราช 2490 ณ โรงละครศิลปากร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537 นายเสรี หวังในธรรม
มีแ นวคิด ที่จ ะน าเสนอการแสดงโขนเรี่ อง รามเกีย รติ์ ตอนนางมณโฑหุ ง น้าทิพ ย์ ขึ้น ที่โ รงละคร
แห่งชาติ จึงได้มีการจัดทาบทขึ้น โดยท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่ารา และได้
ถ่ายทอดกระบวนท่าราให้กับนางสาวจาเรียง พุธประดับ ซึ่งต่อมาท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ได้
คัดเลือกนางบุนนาค ทรรทรานนท์ เป็นผู้แสดงรุ่นต่อมา โดยให้นางสาวจาเรียง พุธประดับ เป็นผู้
ถ่ายทอดกระบวนท่ารา การแสดงแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การลงสรง ทรงเครื่อง ช่วงที่ 2
การเดินทางออกจากราชฐานไปยังโรงพิธี ช่วงที่ 3 การประกอบพิธีหุงน้าทิพย์ ประกอบด้วยฉาก
ภายในราชฐานห้องลงสรง ห้องแต่งตัวของนางมณโฑ และฉากป่าซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธี ลักษณะ
การแต่งกายมีเอกลักษณ์เฉพาะบทบาทนี้ คือ แต่งกายยืนเครื่องนางสีขาว สวมมงกุฎมีผ้าสีขาวพัน
ที่ยอด หน้าผากเจิมอุณาโลมสีแดง และการคล้องประคาสีขาวที่ข้อมือ ดนตรีใช้วงปี่พาทย์บรรเลง
ประกอบการแสดง
ในส่วนของกระบวนท่ารา พบว่า บทบาทนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ประกอบด้วยกระบวนท่ารา
จานวน 174 ท่า มีท่าราประกอบเพลง 10 เพลง เป็นกระบวนท่าราที่มีบทร้องประกอบจานวน 6
เพลง คือ กระบวนท่าราเพลงลงสรงโทน เพลงชมตลาด เพลงรื้อร่าย เพลงกลองโยน เพลงร่าย และ
เพลงเชื้อ ส่วนกระบวนท่าราเพลงต้นเข่าม่าน เพลงเสมอ เพลงเชิด และเพลงสาธุการ เป็นการรา
ประกอบเพลงหน้าพาทย์ที่ไม่มีบทร้อง ซึ่งมีจานวน 4 เพลง โครงสร้างกระบวนท่าราได้รับอิทธิพลจาก
การแสดงละครใน ใช้ท่าราตามหลักนาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย 1) ลักษณะการราตีบทที่ดัดแปลงมา
จากท่าธรรมชาติ ประกอบด้วยการราตีบทตามคาร้อง และการราตีบทในทานองเพลง จากการศึกษา
ปรากฏการใช้ กระบวนท่ าร าการร าตีบ ทตามค าร้ องในช่ ว งขั้นตอนของการร าลงสรง ทรงเครื่อ ง
ขั้นตอนการเดินทางออกจากราชฐานในการราเพลงรื้อร่าย กลองโยน ร้องร่าย ขั้นตอนการประกอบ
พิธีหุงน้าทิพย์ในกระบวนท่าราเพลงเชื้อ 2 ชั้น และปรากฏการใช้กระบวนท่าราการราตีบทในทานอง
เพลง ขั้นตอนการเดินทางออกจากราชฐานในการราเพลงเชิด 2) การใช้ลักษณะกระบวนท่าตามแบบ
แผนนาฏศิลป์ไทย ปรากฏการใช้กระบวนท่าราลักษณะนี้ในช่วงขั้นตอนการเดินทางเข้าสู่ราชฐานก่อน
ลงสรง ใช้การราในเพลงต้นเข้าม่าน ขั้นตอนการเดินทางออกราชฐานในการราเพลง เสมอ เพลงกลอง
โยน เพลงร้องร่าย เพลงเข้าม่าน ในช่วงขั้นตอนการประกอบพิธีหุงน้าทิพย์ในการราประกอบเพลง
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หน้าพาทย์สาธุการ 3) กระบวนท่าราที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ปรากฏการใช้กระบวนท่าราลักษณะนี้
ในช่วงขั้นตอนของการราลงสรงหรือการราแต่งตัว
สรุปและอภิปรายผล
สรุป
นางมณโฑเป็นตัวละครที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจาก
วรรณกรรมของอินเดีย จากการศึกษาความเป็นมาของนางมณโฑ ปรากฏบทบาทของนางมณโฑในยุค
สมัยต่าง ๆ ซึ่งมีการกล่าวถึงรามเกียรติ์ของไทยตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ว่า มีความสอดคล้องและ
อาจมีที่มาจากสานวนของหนุมานนาฏกะของอินเดีย สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการกล่าวถึงบทบาทฐานะ
การเป็นภรรยา สมัยกรุงธนบุรี กล่าวถึงบทบาทการเป็นภรรยาของทศกัณฐ์ สมัยรัชกาลที่ 1 มีการ
กล่าวถึงชาติกาเนิดของนางมณโฑ บทบาทการเป็นมารดาผู้ให้กาเนิดของตัวละครสาคัญ การดูแลบุตร
บทบาทการเป็นภรรยา และบทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธี สมัยรัชกาลที่ 2 ปรากฏบทบาทการเป็น
มารดา การเป็นภรรยา และการเป็นผู้ประกอบพิธี สมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏบทบาทการเป็นภรรยา
และมารดา สมัยรัชกาลที่ 4 ไม่ปรากฏบทบาทนางมณโฑสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวถึงบทบาทการเป็น
ภรรยา และผู้ประกอบพิธี สมัยรัชกาลที่ 6 ไม่ปรากฏบทบาทนางมณโฑ สมัยรัชกาลที่ 7 ไม่ได้ระบุถึง
รายละเอียด มีเพียงแต่การปรับปรุงซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมัย
รัชกาลที่ 9 ปรากฏบทบาทการเป็นมารดา การเป็นภรรยา และการเป็นผู้ประกอบพิธีในรูปแบบการ
แสดงโขนของกรมศิลปากร และผลจากการศึกษาวรรณกรรมรามเกียรติ์ ปรากฏการประกอบพิธีกรรม
ของตัวละครทั้งหมด 32 ครั้ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ พิธีกรรมที่กระทาเพื่อขอพรจากเทพเทวดา
พิธีกรรมที่เป็นงานพระราชพิธี และพิธีกรรมเกี่ยวกับการทาสงคราม ซึ่งในการประกอบพิธีเกี่ยวกับ
การทาสงครามนั้น มีเพียงพิธีของนางมณโฑหุงน้าทิพย์ผู้เดียวเท่านั้นที่มีสตรีผู้ประกอบพิธี
นางมณโฑ มีชาติกาเนิดจาก กบ และได้ถูกพระฤษีสี่ตน ชุบชีวิตขึ้นเป็นสตรีที่มีรูปงดงาม
และได้ถูกนาไปถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้พระอุมา จนได้เรียนรู้สรรพวิทยาจากพระอุมาจนเป็น
ผู้ที่สามารถประกอบพิธีหุง น้าทิพย์ได้ เมื่อครั้งที่เขาพระสุเมรุทรงเอียงทศกัณฐ์สามารถใช้พละกาลัง
อิ ท ธิ ฤ ทธิ ท าให้ ก ลั บ มาตั้ ง ตรงเหมื อ นเดิ ม ได้ นางมณโฑจึ ง ถู ก มอบให้ เ ป็ น รางวั ล แก่ ท ศกั ณ ฐ์ ต าม
คาสัญญาที่พระอิศวรตรัสไว้ ขณะที่ทศกัณฐ์อุ้มนางมณโฑกลับเมืองก็ถูกพาลีแย้งชิง นางมณโฑจึงตก
เป็นของพาลีและมีบุตรร่วมกันคือ องคต เมื่อนางมณโฑได้ถูกยกกลับคืนให้แก่ทศกัณฐ์ก็มีฐานะเป็น
มเหสี ขณะที่อยู่กับทศกัณฐ์ ให้กาเนิดบุตร คือ อินทรชิต สีดา และไพนาสุริยวงศ์ ต่อมาภายหลังจากที่
ทศกัณฐ์ถึงแก่ชีวิต นางมณโฑต้องถูกตกเป็นของพิเภกหลังจากที่กรุงลงกาถูกฝ่ายพระรามยึดครอง
และแต่งตั้งให้พิเภกเป็นผู้ครอบครองดูแล
บุคลิก ลักษณะนิสัยของนางมณโฑที่สะท้อนออกมาจากวรรณกรรม พบว่า ในด้านรูปร่างเป็น
สตรีที่มีความงามพร้อมงามทั้งเส้นผม หู ดวงตา แก้ม จมูก ปาก ใบหน้ามีผิวพรรณผุดผ่องดังดวง
จันทร์ ผิวพรรณทั้งตัวผุดผ่องดั่งทองทา มีรูปร่างสัดส่วนสมส่วนงดงาม และมีกิริยาตามคุณสมบัติของ

228

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

สตรีงาม ลักษณะนิสัยเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ เป็นผู้มีอารมณ์
อ่อนไหว รักสามีรักลูก และเป็ นผู้รั กความถูกต้อง นอกจากนี้ยังทาหน้าที่ของภรรยาในการเป็นที่
ปรึกษา รับฟังความทุกข์ และคอยช่วยแบ่งเบาภาระของสามี ดังนั้นผู้ที่จะสวมบทบาทนางมณโฑ
จะต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับที่สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดบุคลิก และลักษณะนิสัยให้เหมาะสม
กับบทบาท คือ ควรเป็นสตรีที่มีรูปร่างค่อนข้างสูงโปร่ง ลาคอ แขน ขาที่สมส่วน มีหน้าตาสวยงาม
ผิวขาว เหมาะสมกับฐานะการเป็นมเหสีของทศกัณฐ์ ขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนตามแบบของ
กุลสตรี
นางมณโฑมีบทบาทในการแสดงโขนตามบทโขนของกรมศิลปากร ได้แก่ นางกบผู้ภักดีหรือ
กาเนิดนางมณโฑ มณโฑเทวี ทศกัณฐ์เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ กากนาสูรลักข้าวทิพย์ กาเนิดสีดา
สหัสเดชะหยิ่งยศ องคตสื่อสาร-สุครีพหักฉัตร พาลีสอนน้อง อินทรชิตถูกศร–กินนม อินทรชิตฤทธี
หัวอกมิ่งแม่มณโฑ นางมณโฑขึ้นพ้อ ศึกสามทัพ ผูกผมทศกัณฐ์ ทาลายพิธีอุโมงค์ นางมณโฑหุงน้าทิพย์
ศึกทศคิรีวันและทศคิรีธร เป็นต้น เห็นได้ว่า บทบาทของนางมณโฑที่สานัก การสังคีต กรมศิลปากร
ได้มีการนาเสนอในรูปแบบการแสดงโขนนั้นมีหลายบทบาท ทั้งการเริ่มจากนาเสนอถึงชาติกาเนิด
ของนาง บทบาทของการเป็ น ภรรยา บทบาทของการเป็ น แม่ แต่บ ทบาทที่ มี ความโดดเด่ น ของ
นางมณโฑนอกจากการท าหน้ า ที่ ข องการเป็ น ภรรยา และการเป็ น แม่ นั้ น คื อ บทบาทการเป็ น
ผู้ประกอบพิธีหุ งน้ าทิพย์ ซึ่งปรากฏหลั กฐานการแสดงเก่าแก่ในปีพุทธศักราช 2490 ณ โรงละคร
ศิลปากร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537 นายเสรี หวังในธรรม ได้มีแนวคิดที่จะนาเสนอการแสดงโขน
เรี่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์ ขึ้นที่โรงละครแห่งชาติ จึงได้มีการปรับปรุงบทขึ้น โดยมี
ท่ า นผู้ ห ญิ ง แผ้ ว สนิ ท วงศ์ เ สนี ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง (นาฏศิ ล ป์ ไ ทย-ละคร)
ปีพุทธศักราช 2528 เป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่ารา และได้ถ่ายทอดกระบวนท่าราให้กับนางสาวจาเรียง
พุธ ประดับ ศิล ปิน แห่งชาติ (นาฏศิล ป์ไทย-ละคร) พุทธศักราช 2531 ซึ่งต่อมาท่านผู้ ห ญิงแผ้ ว
สนิ ทวงศ์เสนี ได้คัดเลื อกนางบุ นนาค ทรรทรานนท์ เป็น ผู้ แสดงรุ่น ต่อมา โดยให้ น างสาวจาเรียง
พุธประดับ เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารา (บุนนาค ทรรทรานนท์ , สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2559)
การแสดงแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การลงสรง ทรงเครื่อง ช่วงที่ 2 การเดินทางออกจาก
ราชฐานไปยังโรงพิธี ช่วงที่ 3 การประกอบพิธีหุงน้าทิพย์ องค์ประกอบการแสดงในด้านลักษณะ
การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือการเจิมหน้าผากด้วยอุณาโลมสีแดง ข้อมือคล้องประคาสีขาว
มีการใช้ผ้าสีขาวผูกเป็นโบว์พันที่บริเวณยอดมงกุฎ การแต่งกายจากอดีตถึงปัจจุบันปรากฏรูปแบบ 3
ลั กษณะ คือ ในยุ คแรก มีการสวมเสื้ อแขนสั้ นสี ขาว ห่ มสไบ และสวมกระบังหน้า ในยุคต่อมามี
ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ ยุ ค แรก แต่ ต่ า งกั น ที่ ศี ร ษะสวมมงกุ ฎ กษั ต รี และต่ อ มาในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการแต่งกาย โดยปรับเปลี่ยนลักษณะการแต่งกายให้เป็นแบบยืนเครื่องนางสีขาวขลิบ
เหลือง ซึ่งปรับจากการสวมเสื้อเป็นใช้ผ้าห่มนางสีขาวเพื่อให้ดูเหมาะสมเข้ามงกุฎกษัตรีย์ ส่วนเครื่อง
ดนตรีนั้นใช้วงปี่พาทย์ในการประกอบการแสดง กระบวนท่ารา มีท่าราประกอบเพลง 10 เพลง เป็น
กระบวนท่าราที่มีบทร้องประกอบจานวน 6 เพลง คือ กระบวนท่าราเพลงลงสรงโทน เพลงชมตลาด
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เพลงรื้อร่าย เพลงกลองโยน เพลงร่าย และเพลงเชื้อ ส่วนกระบวนท่าราเพลงต้นเข่าม่าน เพลงเสมอ
เพลงเชิด และเพลงสาธุการ เป็นการราประกอบเพลงหน้าพาทย์ที่ไม่มีบทร้อง ซึ่งมีจานวน 4 เพลง
โครงสร้ า งกระบวนท่ า ร าประกอบด้ ว ย 1) ลั ก ษณะการร าตี บ ทที่ ดั ด แปลงมาจากท่ า ธรรมชาติ
ประกอบด้วย การราตีบทตามคาร้อง และการราตีบทในทานองเพลง จากการศึกษากระบวนท่ารา
ปรากฏการใช้ กระบวนท่ าร าการร าตีบ ทตามค าร้ องในช่ ว งขั้นตอนของการร าลงสรง ทรงเครื่อ ง
ขั้นตอนการเดินทางออกจากราชฐานในการราเพลงรื้อร่าย กลองโยน ร้องร่าย และขั้นตอนในการ
ประกอบพิธีหุงน้าทิพย์กระบวนท่าราเพลงเชื้อ 2 ชั้น และปรากฏการใช้กระบวนท่าราการรา ตีบท
ในทานองเพลง ขั้นตอนการเดินทางออกจากราชฐานในการราเพลงเชิด 2) การใช้ลักษณะกระบวนท่า
ตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย ปรากฏการใช้ก ระบวนท่าราลักษณะนี้ในช่วงขั้นตอนการเดินทางเข้าสู่
ราชฐานก่อนลงสรง ใช้การราในเพลงต้นเข้าม่าน ขั้นตอนการเดินทางออกราชฐานในการราเพลงเสมอ
เพลงกลองโยน เพลงร้องร่ าย เพลงเข้าม่าน ในช่ว งขั้นตอนการประกอบพิธีหุงน้าทิพย์ ในการรา
ประกอบเพลงหน้าพาทย์สาธุการ 3) กระบวนท่าราที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ปรากฏการใช้กระบวนท่า
ราลักษณะนี้ ในช่วงขั้นตอนของการราลงสรงหรือการราแต่งตัว นอกจากนี้ในส่วนของการราลงสรง
ทรงเครื่องของนางมณโฑก่อนกระทาพิธีหุงน้าทิพย์ยังพบขั้นตอนที่ถือเป็นส่วนประกอบหลักในการ
แสดง การอาบน้าแต่งตัวของบทบาทนี้ซึ่ งอาจมีความสอดคล้องกับตัวละครอื่น ๆ คือ ขั้นตอนการ
ลงสรง ขั้นตอนการทรงสุคนธ์ ขั้นตอนการทรงเครื่องในการแสดง
ในส่ ว นการคั ด เลื อ กผู้ แ สดงบทบาทนางมณโฑหุ ง น้ าทิ พ ย์ นอกจากเหนื อ จากในด้ า น
บุคลิกภาพที่ต้องสัมพันธ์กับบทบาทแล้ว ควรเป็นผู้มีพื้นฐานทักษะการราตัวนางเป็นอย่างดี มีฝีมือ
เป็นผู้ ที่มีลีล าการร่ายราที่อ่อนช้อย นุ่มนวล สง่างาม มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนในการ
ฝึกซ้อม สามารถจดจากระบวนท่าราได้อย่างแม่นยาเป็นคนช่างสังเกตเก็บรายละเอียดลีลาท่าราและ
เทคนิคต่าง ๆ จากผู้ถ่ายทอดได้อย่างดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความชานาญในการใช้อุปกรณ์การแสดง
มีทักษะในการฟังทานองเพลงและจังหวะหน้าทับของเพลงหน้าพาทย์ ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการแสดงบทบาทตัว เอก เพื่อถ่ายทอดบทบาทตัวละครออกมาได้เป็นอย่างดี และสิ่งสาคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการครอบครูและต่อท่าราเพลงหน้าพาทย์สาธุการจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย นอกจากนี้ผู้แสดงยังต้องผ่านขั้นตอนการฝึกฝนที่มีระบบขั้นตอนคือ จะต้อง
ทาการศึกษาบทการแสดงโขน ทั้งเรื่องราวความเป็นมาเหตุการณ์ก่อนหน้า และเหตุการณ์หลังจาก
ตอนที่จะแสดง เพื่อให้ผู้รับการฝึกหัดหรือผู้แสดงทาความเข้าใจถึง บุคลิกลักษณะและบทบาทของ
นางมณโฑในเหตุการณ์ที่กาลังจะแสดง และสามารถสวมบทบาทตัวละครได้อย่างสมจริงสื่ออารมณ์ได้
อย่างเด่นชัด ฝึกการร้อง การไล่ทานองเพลง ฝึกการทรงตัว การเคลื่อนไหวร่างกาย ต่อท่ารา ฝึกการรา
เข้ากับท่วงทานองเพลง จะต้องฝึกการใช้อุปกรณ์ประกอบกับการร่ายราแนบเนียบดูเป็นธรรมชาติ
สวยงาม และถูกต้อง
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อภิปรายผล
จากการศึกษาบทบาทนางมณโฑในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้าทิพย์
นอกจากการศึกษากระบวนท่าราจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย ได้ศึกษาเอกสารตารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของขั้นตอนการลงสรง ทรงเครื่อง มีประเด็นท์ที่สอดคล้องกัน ดังนี้
ผลการวิเคราะห์กระบวนท่าราบทบาทนางมณโฑในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน
นางมณโฑหุงน้าทิพย์ พบกระบวนท่าราการลงสรง ทรงเครื่องของนางมณโฑซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
การลงสรง การทรงสุคนธ์ และขั้นตอนการทรงเครื่อง ซึ่งสอดคล้ องกับ บัณฑิต เข็มทอง (2555)
ทาการศึกษาเรื่อง : บทบาทหนุมานลงสรงในการแสดงโขน พบว่า รูปแบบการแสดงราลงสรงเป็นการ
แสดงการอาบน้าแต่งกายของตัวละครที่เป็นกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ โดยมีจุดประสงค์ในการลงสรง
แตกต่ า งกั น ไป การลงสรง ทรงเครื่ อง มีก ารจั ดล าดับ ขั้ นตอนในการแสดงของตัว ละครเอกเป็ น
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการลงสรง ขั้นตอนการทรงสุคนธ์ ขั้นตอนการทรงเครื่องในการแสดง อีกทั้งยัง
มีความสอดคล้องกับสุนันทา เกตุเหล็ก (2556) ศึกษาเรื่อง : แบบแผน ลีลาและกระบวนท่าราลงสรง
ทรงเครื่องตัวนางละครในเรื่อง อิเหนา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การราลงสรงทรงเครื่อง เป็นการราที่
แสดงถึงการอาบน้าแต่งกายของตัวละคร สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีและธรรมเนียมการปฏิบัติใน
พระราชส านั ก และประเพณี ข องสามั ญ ชน ที่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า น้ าเปรี ย บเสมื อนสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
ความบริสุทธิ์ ความเป็นสิริมงคล จึงมีการอาบน้าแต่งกายก่อนจะกระทาพิธีสาคัญต่าง ๆ ในการแสดง
นาฏยศิลป์ไทยได้มีการนาวรรณกรรมที่มีการสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีมาถ่ายทอดผ่าน
กระบวนท่าราลงสรงทรงเครื่อง เพื่อให้เห็นถึงสุนทรียศาสตร์ด้านการแสดงที่มีความงดงาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการราลงสรงทรงเครื่ องของตัวนางละครในเรื่อง อิเหนา จะทาการลงสรงทรงเครื่องก่อน
การเดินทาง ก่อนเข้าเฝ้าบุคคลสาคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมหรือประกอบพิธีสาคัญต่าง ๆ แบบแผน ลีลา
และกระบวนท่าราลงสรงทรงเครื่องตัวนางละครในเรื่อง อิเหนา มี แบบแผนของการแสดงที่สาคัญ
3 ประการ ได้แก่ 1. ท่ารา 2. บทร้องและเพลงที่ใช้ในการแสดง 3. เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
ศีรษะ ซึ่งผู้แสดงจะต้องถ่ายทอดท่าราด้วยลีลาแบบละครในที่มีความละเอียดอ่อน นุ่มนวล สง่างาม
แฝงไว้ด้วยพลัง มีเสน่ห์ชวนให้ติดตาม โดยใช้กระบวนท่าราตีบทที่มีความหมายสอดคล้องกับการ
อาบน้าแต่งกายของตัวละครตามบทร้องในรูปแบบมาตรฐานนาฏยศิลป์ไทย เพื่อเน้นให้เห็นถึงความ
ประณีตของเครื่องแต่งกายและความวิจิตรงดงามของเครื่องประดับที่ตัวละครสวมใส่
ส่วนประเด็นที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ (2554) ศึกษาเรื่อง
ราลงสรงที่ปรากฏในการแสดงละครแบบราชสานักไทย ผลการศึกษาพบว่า ราลงสรงเป็นการราเพื่อ
แสดงความหมายของการอาบน้าแต่งตัวอันมีที่มาจากคติความเชื่อในศาสนาฮินดูที่แพร่เข้าสู่ประเทศไทย
ซึ่ ง ในราชส านั ก ไทยได้ รั บ เอาความส าคั ญ เรื่ อ งของการอาบน้ ามาปฏิ บั ติ อ ยู่ ต ลอดเวลาทั้ ง ใน
ชีวิตประจาวัน พิธีกรรมที่สาคัญ ๆ จนปรากฏอยู่ในวรรณศิลป์และนาฏศิลป์ การราลงสรงผู้แสดง
สามารถออกแบบท่าราอาบน้าหรือชื่นชมดมกลิ่นกายประกอบทานองดนตรีบรรเลงได้ด้วยตนเอง และ
มีท่าราที่เป็นแบบแผนเฉพาะ ปัจจุบันพบการราลงสรงที่ยังคงถ่ายทอดกันอยู่ คือ ราลงสรงปี่พาทย์
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ราลงสรงสุหร่าย ราลงสรงมอญ ราลงสรงลาว ราลงสรงแขก และการราลงสรงโทน การราลงสรงโทน
เป็ น การร าที่ แ สดงท่ า ทางการอาบน้ าและแต่ ง ตั ว ของตั ว ละคร โดยมี บ ทร้ อ งบรรยายลั ก ษณะ
การอาบน้าและเครื่องแต่งกายของตัวละคร ใช้ในการแสดงโขนและละครกับตัวละครฝ่ายพระหรือ
ตัวเอกของเรื่อง ซึ่งตรงกับการราลงสรงในการแสดงบทบาทนางมณโฑหุงน้าทิพย์ นอกจากนี้มีวิธีการ
แสดงที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถแบ่งการแสดงออกได้เป็น 5 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การเดินทางเข้ามายังเวที เป็นการแสดงท่าราเพื่อเดินทางมายังสถานที่ที่จะทาการ
ลงสรงประกอบเพลงปี่พาทย์บรรเลง อาทิ เพลงเสมอ เพลงต้นเข้าม่าน เพลงรัว เป็นต้น
ช่วงที่ 2 การลงสรง เป็นการแสดงท่าราประกอบเพลงบรรเลงหรือเพลงร้องอันมีเนื้อหา
บรรยายถึงการอาบน้า
ช่วงที่ 3 การทรงสุคนธ์ เป็นการแสดงท่าราบรรยายถึงการปะพรมน้าอบ น้าหอมหลังจากได้
อาบน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ช่วงที่ 4 การแต่งตัว เป็นการแสดงท่าราบรรยายถึงความงดงามของเครื่องแต่งกายรวมทั้ง
เครื่ อ งประดั บ ต่ า ง ๆ ของตั ว ละคร ลั ก ษณะการแต่ ง กาย และอาวุ ธ ประจ ากายของตั ว ละคร
ประกอบการร้องเพลงลงสรงประเภทต่าง ๆ
ช่วงที่ 5 การออกเดินทาง เป็นการบรรยายอิริยาบถของการเดินทาง อาจเป็นการเดินทาง
ด้วยม้า การยกทัพทหาร หรือการเคลื่อนไหวของตัวละครหลังจากแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ ตามแต่บทละครจะกาหนด ซึ่งการแสดงในช่วงนี้มักใช้เพลงหน้าพาทย์บรรเลงประกอบ
อาทิ เพลงเชิด เพลงเสมอ เพลงฉิ่ง เพลงเร็วลา เป็นต้น
ในการแสดงช่วงที่ 1 การเดินทางเข้ามายังเวที การแสดงช่วงที่ 4 การแต่งตัว และการแสดง
ช่วงที่ 5 การออกเดินทางนั้น เป็นช่วงการแสดงที่มีความสาคัญเนื่องจากพบว่าปรากฏอยู่ในการแสดง
ลงสรงถึง 4 ประเภท ได้แก่ ลงสรงโทน ลงสรงสุหร่าย ลงสรงมอญ และลงสรงลาว ในขณะที่การแสดง
ช่วงอื่น ๆ ปรากฏอยู่เฉพาะในการแสดงลงสรงบางประเภทเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
บทบาทการแสดงมณโฑหุ งน้าทิพย์ เป็นการหยิบยกเอาตัวละครนางซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละคร
ที่ มี บ ทบาทการเป็ น ผู้ ป ระกอบพิ ธี ใ นวรรณกรรม และการแสดงโขนเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ และมี อี ก
หลากหลายตัวละครที่ปรากฏบทบาทการเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในการดาเนินเรื่องซึ่งมีความน่าสนใจ
อย่างเช่น พิธีถอดดวงจิต พิธีอุโมงค์ และพิธีเผารูปเทวดาของทศกัณฐ์ พิธีบูชากะลาไฟของรณพักตร์
พิธีถอดดวงจิตของไมยราพ พิธีขอฝนของท้าวโรมพัต พิธีปรุงสรรพยาของไมยราพ พิธีลับหอกโมกขศักดิ์
และพิธีทดน้าของกุมภกรรณ พิธีชุบศรนาคบาศ ศรพรหมาสตร์ พิธีกุมภนิยาของอินทรชิต ฯลฯ ซึ่ง
ควรศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมไว้เป็นเอกสารทางวิชาการงานด้านนาฏศิลป์สาหรับการศึกษา ค้ นคว้า เป็น
แบบแผนเพื่อการเรียนการสอนหรือการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป
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การวิเคราะห์กระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนรา
THE ANALYSIS OF DANCE POSTURES IN CROWNING
OF NORAH HEADDRESS CEREMONY
จินดา จันทร์สุวรรณ**, ชนัย วรรณะลี* และ นิวัฒน์ สุขประเสริฐ***
JINDA JANSUWAN, CHANAI VANNALEE AND NIWAT SUKPRASIRT

บทคัดย่อ
การวิจั ย ในนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลความเชื่อที่มีต่อ พิธีครอบเทริดโนรา
2) ศึกษาขั้นตอนพิธีครอบเทริดโนรา 3) วิเคราะห์กระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนรา (แม่บทโนรา)
โดยมีขอบเขตการศึกษาความเชื่อ องค์ประกอบต่าง ๆ ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม บทร้อง ทานอง
เพลงและกระบวนท่ าร าในพิธีครอบเทริดโนราของโนราใหญ่ที่ได้รับ การยอมรับ ในจังหวัดพัทลุ ง
ดาเนินการวิจัยโดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบพิธีกรรม
โนราและมีประสบการณ์ในการทาพิธีครอบเทริดโนราเป็นอย่างดี การประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ยืนยั นข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า โนราโรงครู เป็นการปลูกสร้างโรงขึ้นตามความเชื่อของคณะโนรา
ลูกหลานโนรา เพื่อไหว้ ครู ห มอโนราหรือไหว้ตายายโนรา เพื่อแก้บนซึ่งเป็นความเชื่อในเรื่องไสย
ศาสตร์ การใช้เวทย์มนต์คาถาในการทาและป้องกันคุณไสย และการสืบทอดศาสตร์การแสดงโนรา
ผ่านพิธีครอบเทริดโนรา พิธีครอบเทริดเป็นพิธีสืบทอดองค์ความรู้ด้านโนราจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง
นิยมประกอบพิธี 3 วัน 2 คืน ขั้นตอนพิธีกรรมมีความแตกต่างกันเล็กน้อยทั้งในสายตระกูลโนรา
เดี ย วกั น และ ต่ า งสายตระกู ล กระบวนร าแม่ บ ทโนราซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประกอบพิ ธี
ประกอบด้วยบทครูสอน บทสอนราและบทประถม กระบวนราของโนราได้มาจากสายตระกูลโนรา
ของตน โดยมีลักษณะ การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และมีการประดิษฐ์ท่าราเพิ่มขึ้นตามความสามารถ
แต่ละสายตระกูล
คาสาคัญ: กระบวนรา พิธีครอบเทริด โนรา
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Abstract
This research objectives were to study (1) the belief system attached to the
ritualistic Norah Rong Kru performance, crowning of Norah headdress ceremony. (2)
to examine the procedures of Norah crowning headdress ceremony (3) to analyze
the dance sequences involved (Maebot Norah). This thesis focuses on the belief
system, various relevant components, sequences, verses, melody, and gestures in
the Norah initiation ceremony. By the recognized Norah of Phatthalung Province. The
research conducted by studying the academic literatures, related research articles.
Interviews with the experts in the rituals of Norah and experience in Norah crowning
ceremony. The experts consultation was held to review the findings. The research
results indicated that Norah Rong Kru was built on the basis of the faculty of Norah
lineage to pay homage to Kru Mor Norah for the faith in superstition, spells to do and
protect, occult and inheritance. Crowning of Nurah headdress ceremony is meant to
pass on the Norah knowledge and performing skill from Norah teacher-performers to
the next generation. The ceremony is mostly held three days and two night. The
rituals stages are slightly different in both of the same Norah family lines and another
family line. The main dance sequence which is part of the ceremony consist of Bot
Kru Sorn, Bot Sorn Rum, and Bot Prathom. Norah dance performance demand high
individual skills and passed on from generation to generation. The sequences also
evolve as new gestures are created and added to each family line.
Keywords: Dance postures, Crowning of Norah headdress ceremony, Norah

บทนา
โนราเป็นศิล ปะการแสดงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภาคใต้ ตั้งแต่อดีตสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน ดังที่อุดม หนูทอง (2536, น.1) ได้กล่าวไว้ว่า การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ที่ได้รับความ
นิยมสูงสุดนับแต่อดีตถึงปัจจุบันมีเพียง 2 อย่าง คือ หนังตะลุงและโนรา โดยเฉพาะโนรานั้นยอมรับกัน
ว่ามีความเก่าแก่มาก
ด้วยความเฉลียวฉลาดของบรรพบุรุษโนรา ที่ได้ปลูกฝังให้ลูกหลานต้องแสดงความกตัญญู
และราลึกถึงบรรพบุรุษโนราของตน โดยการประกอบพิธีโนราโรงครูหรือโนราลงครู เพื่อเชิญวิญญาณ
ครูหมอโนรา บรรพบุรุษหรือตายายโนรา มาพบปะลูกหลาน มารับการเซ่นไหว้ โดยผ่านร่างทรงในพิธี
โรงครู และเมื่อลูกหลานฝ่ายชายมีอายุครบบวช ต้องทาพิธีครอบเทริดโนราเพื่อเป็นมงคลต่อตนเอง
และครอบครัว ก่อนจะบวชทางพระพุทธศาสนา ดังที่ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ (2538, น. 75-76)
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การแสดงโนราโรงครูไว้ 3 ประการ คือ
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1. เพื่อไหว้ครูหรือไหว้ตายาย เป็นการแสดงกตเวทิตาต่อคุณครูของศิลปินโนราและสาหรับผู้
ที่มีเทือกเถาเหล่ากอเป็นโนรา จึงถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องมีการไหว้ครู
2. เพื่อแก้บนโนราภาคใต้จะมีความเชื่อว่าครูโนราที่ล่วงลับไปแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถ
ช่วยเหลือตนเองในยามทุกข์ร้อน หรือให้ประสบความสาเร็จในชีวิตก็จะบนบานต่อบรรพชน เมื่อ
ประสบความสาเร็จจะแก้บนโดยโนราโรงครู
3. เพื่อครอบเทริดสาหรับศิลปินใหม่เพื่อเป็นมงคลยิ่งของชีวิตศิลปิน
พิธีครอบเทริดโนรา บางคนเรียกว่า “พิธีผูกผ้า” หรือ “ผูกผ้าใหญ่” ถือเป็นพิธีกรรมที่มีส่วน
สาคัญมากในการสืบทอดการเป็นโนราที่สมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายถึงการยอมรับให้
เข้าสู่ภาวะศิลปิน หรือเข้ามาเป็นเครือข่ายโนรา ตลอดจนเป็นการอนุญาตให้เป็นครูผู้สอนผู้อื่นได้ หรือ
การอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบพิธีครอบเทริดผู้โนราใหม่ เป็นพิธีมอบประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมให้กับ
โนราที่คิดว่าจะทาหน้าที่นายโรง (พิทยา บุษรารัตน์, 2535, น. 256) และสาโรช นาคะวิโรจน์ (อ้างถึง
ใน โอภาส อิสโม, 2544, น. 4) กล่าวไว้ว่า พิธีครอบเทริดหรือพิธีผูกผ้าใหญ่เป็นพิธีที่ครูโนราได้จัดขึ้น
เพื่อรั บรองความสามารถและความเป็นโนราที่ส มบูรณ์ของศิษย์ เปรียบเสมือนว่าศิษย์ผู้ นั้นได้รับ
ประกาศนียบัตรโนราโดยสมบูรณ์ สามารถราโนราประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ประสิทธิ์
รัตนมณี และนราวดี โลหะจินดา (2550, น. 30) ได้กล่าวไว้ว่า พิธีครอบเทริดเป็นพิธีท่ีเปลี่ยน
สถานภาพโนรารุ่นใหม่ให้เป็ นโนราเต็มตัวและสมบูรณ์ โนราที่ไม่ผ่านพิธีกรรมนี้ถือว่าเป็นโนราที่ไม่
สมบูรณ์ ชาวบ้านจะเรียกว่า “โนราดิบ” หรือโนราคนไหนชิงแต่งงานก่อนเข้าร่วมพิธีการครอบเทริด
จะถูกเรียกว่า “โนราปาราชิก” โนราทั้งสองแบบจะไม่สามารถประกอบพิธีกรรมสาคัญ ๆ ได้ ในทาง
กลับกันชาวบ้านจะให้ความไว้วางใจกับโนราที่ผ่านพิธีครอบเทริด ประกอบพิธีโรงครูให้กับครอบครัว
โนราน้อม คงเกลี้ยง (สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2557) ได้กล่าวถึงพิธีครอบเทริดโนราสอดคล้องกับ
ประสิทธิ์ รัตนมณี และนราวดี โลหะจินดา ว่าพิธีครอบเทริดโนราหรือผูกผ้าใหญ่ทาให้ โนราใหม่เป็น
โนราที่สมบูรณ์หรือเรียกว่าเป็นโนราใหญ่นั่นเอง และยังมีความเชื่ออีกว่าหากเป็นโนราอยู่แล้วแต่ไม่
ผ่านพิธีนี้ถือว่าเป็น “โนราดิบ” ไม่สามารถประกอบพิธีแก้เหมรย แก้บนได้ เพราะเชื่อว่าครูหมอตา
ยายโนราจะไม่ยอมรับ จะทาให้พิธีกรรมนั้นเป็นโมฆะ หากผ่านพิธีค รอบเทริดโนราแล้วก็สามารถเป็น
โนราใหญ่หรือนายโรงที่จะประกอบพิธีโรงครู เหยียบเสน ตัดผมผีช่อ แก้เหมรยได้ เพราะถือว่าได้การ
ยอมรับจากครูหมอโนรา
ชาวบ้านเชื่อว่าผู้ที่เป็นโนราใหญ่ต้องเป็นมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการประกอบ
พิธีกรรม เป็นร่างพิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไปสามารถสื่อสารกับโลกวิญญาณได้ การได้มาซึ่งการเป็นโนรา
ใหญ่ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการราโนรา ซึ่ง จะแทรกอยู่ในขั้นตอนของ
พิธี โดยเฉพาะบทหลักที่ถือเป็นบททดสอบคือ “แม่บทโนรา” ได้แก่ บทครูสอน บทสอนรา และบท
ประถม เนื่องจากคณะโนราที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ และไว้วางใจให้ประกอบพิธีครอบเทริดโนราให้
ลูกหลานโนรามีหลายคณะ หลายสายตระกูล แต่ละสายตระกูลมีขั้นตอนและกระบวนท่าราที่เป็น
เอกลักษณ์ จึงส่งผลให้ขั้นตอนและกระบวนท่าราแตกต่างกันออกไปตามสายตระกูลที่ได้รับสืบทอดมา
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ดังนั้นเมื่อพิธีครอบเทริดโนราเป็นพิธีที่มีความสาคัญต่อผู้แสดงโนรา และผู้ที่มีเชื้อสายโนรา
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่จ ะศึก ษาพิธี การครอบเทริด โนรา โดยศึ กษาขั้ นตอนการประกอบพิธี กรรม และ
กระบวนราในบท “แม่บทโนรา” ที่ปรากฏในการประกอบพิธี เพื่อการอนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่
อันเป็นประโยชน์ต่อวงการโนราต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาอิทธิพลความเชื่อที่มีต่อพิธีครอบเทริดโนรา
2. ศึกษาขั้นตอนพิธีครอบเทริดโนรา
3. วิเคราะห์กระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนรา (แม่บทโนรา)
วิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการศึ ก ษา
ภาคสนาม โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษา วิ เคราะห์ เอกสารที่เกี่ ยวข้ องกั บโนรา พิ ธีครอบเทริด โนรา จากแหล่ ง ข้อมู ล ของ
หน่ ว ยงานและแหล่ ง วิ ท ยบริ ก ารของสถาบั น การศึ ก ษาต่ าง ๆ ได้ แ ก่ สถาบั น ไทยทั ก ษิ ณ คดี
มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตารา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโนราและพิธีครอบเทริดโนรา
2. การศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนท่าราในพิธีครอบเทริด โนรา
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยนาข้อมูลจากเอกสาร ตารา งานวิจัย มากาหนดเป็นประเด็น
คาถาม แล้วนาแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่า IOC หรือ
Index of item Objective Congruence โดยข้อคาถามต้องมีค่า 0.5 ขึ้นไป จากนั้นนาเครื่องมือที่ได้
ไปเก็บข้อมูลจากโนราใหญ่ที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือให้เป็นโนราอุปัชฌาย์ให้แก่โนราที่มีความ
ประสงค์จะเข้ารับการครอบเทริด ประกอบด้วย
2.1 นายน้อม คงเกลี้ยง โนราใหญ่ สายโนราแปลก ชนะบาลหรือสายท่าแค จังหวัดพัทลุง
2.2 นายวิชา ศุกศรีสอาด โนราใหญ่ สายโนราแปลก ชนะบาลหรือสายท่าแค จังหวัดพัทลุง
2.3 นายห้วน คงดา โนราใหญ่ สายโนรายก ชูบัว หรือสายทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง นาผลที่
ได้มาวิเคราะห์สรุปในบทที่ 2-3
3. สัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ ข้อมูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการปรับปรุงโดยมีคุณสมบัติกาหนดดังนี้
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงโนรา
3.2 ศิลปินพื้นบ้านที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบพิธีครอบเทริดโนรา
3.3 ศิลปินพื้นบ้านที่มีความรู้ ความสามารถทางดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ (โนรา)
4. สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยนาผลที่ได้จากสนทนากลุ่มย่อยมาวิเคราะห์และสรุป
5. รายงานการวิจัย

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
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ผลการศึกษา
โนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของคนภาคใต้ เป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่กระทา
ติดต่อสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้รับความนิยมในภาคใต้อย่างกว้ างขวางเกือบทุกท้องถิ่นมา
จนกระทั่งปัจจุบัน การแสดงโนรามีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ คือ การแสดงเพื่อความบันเทิงอย่าง
หนึ่ง และการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่ง การแสดงโนราทั้ง 2 ลักษณะนี้ จะมีความเชื่อ
เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เป็นอันมาก
1. ความเชื่อมีอิทธิพลต่อพิธีครอบเทริดโนรา ลูกหลานโนรา คณะโนรา มีความเชื่อเกี่ยวกับ
โนราซึ่งถูกปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษและถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน คือความเชื่อในการบูชาบรรพบุรุษ
หรือครูหมอโนรา เพื่อให้ลูกหลานมีความเคารพ นอกจากความเชื่อเกี่ยวกับครูหมอโนราแล้วยังมีความ
เชื่อเรื่องของไสยศาสตร์ในส่วนของพิธีกรรม ได้แก่ รูปแบบของการประกอบพิธีกรรม การปลูกสร้าง
โรงพิธี เครื่องสังเวยและเครื่องบูชาในพิธีกรรม และการสร้างโนราใหม่ให้เป็นนายโรงโนราที่สมบรูณ์
แบบ
2. ขั้นตอนพิธีครอบเทริดโนรามี จากการศึกษาพบว่า
2.1 ขั้นตอนการประกอบพิธีครอบเทริดโนรา ของโนราน้อม คงเกลี้ยง มีการประกอบพิธี 3
วัน 2 คืน เริ่มตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ มีขั้นตอนคือ วันพุธซึ่งถือเป็นวันเข้าโรงจะเริ่มด้วยโนราใหญ่ทาพิธี
การทักโรงโดยการเท้าเหยียบพื้นโรง มือแตะเสาโรงพิธี ท่องคาถาไล่เสนียดจัญไร หรืออาจจะเรียกว่า
การใช้ธาตุลมในการทาพิธีไล่เสนียดจัญไร การเข้าโรง ตกแต่งโรงพิธี วางเครื่องบูชา พิธีเบิกโรง การ
โหมโรง ลงโรงกาศครู ว่าสัดดีชุมนุมครูหรือเชิญครู กราบครู ทาการตั้งบ้านตั้ง พิธีกรรมวันที่สองเริ่ม
ด้วยชุมนุมครู พิธีกาศครู ร้องบทสัดดี กราบครู ถวายเครื่องสังเวยและเครื่องบูชาบนศาล พิธีสงฆ์
พิธีตัดจุก ครอบเทริดโนรา ราหน้าศาล รา 12 คาพรัด จบด้วยการราจับบท 12 พิธีกรรมวันที่สามหรือ
วันส่งครู เริ่มด้วยกาศครู โนราราหน้าศาล อาจจะมีการราเก็บตกบทที่ค้างมาจากวันประกอบพิธี รา
คล้องหงส์ ราบทนายไกรหรือแทงเข้ พิธีส่งครู พิธีตัดเหมรย เป็นพิธีกรรมสุดท้ายถือเป็นการเสร็จพิธี
หลังจากนั้นผู้เข้าพิธีครอบเทริดโนราต้องบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ หลังจากลาสิขาบทแล้วเป็นธรรมเนียม
ปฏิบั ติของโนราว่าต้องร าสามวัด สามบ้ านเพื่อเป็น สิ ริ มงคลหรื อการถือเคล็ ดเพื่อจะให้ โ นราได้ มี
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับต่อไปข้างหน้า
2.2 ขั้นตอนการประกอบพิธีครอบเทริดโนราของโนราวิชา ศุกศรีสอาด มีการประกอบพิธี
4 วัน 3 คืน เริ่มตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ เริ่มด้วยวันพุธโนราใหญ่ทาพิธีการทักโรงโดยการทาน้ามนต์
ประพรมข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างในพิธี อาจจะเรียกว่าการใช้ธาตุน้าในการทาพิธีไล่เสนียดจัญไร
แล้วเข้าสู่โรงพิธีเพื่อจัดเตรียมเครื่องบูชา พิธีเบิกโรง เบิกเครื่อง พิธีซัดหมาก การโหมโรง ลงโรงกาศครู
ว่าสัดดีชุมนุมครูหรือเชิญครู กราบครู เซ่นครูหมอ พิธีกรรมวันที่สองเริ่มด้วยชุมนุมครู กาศครู ร้องบท
สัดดี กราบครู ถวายเครื่องบูชา เครื่องสังเวย พิธีการตัดจุก พิธีครอบเทริด รา 12 คาพรัด ราจับบท
12 จบด้วยการแก้พอก พิธีกรรมวันที่สามเริ่มด้วยลูกคู่ลงโรง โนราใหญ่กาศครู โนรา เชื้อตาหลวง เชิญ
ครูหมอมาเสวยข้าวของ อาจมีการราร่วมกับครูหมอ ราถวายหน้าศาล อาจจะมีการรา 12 บท ที่ยัง
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ตกค้างจากวันที่ 2 ต่อจนครบ เล่นบทคล้องหงส์เป็นบทสุดท้าย พิธีกรรมวันที่สี่เริ่มด้วยกาศครูโนรา
ชุมนุมครู เชิญตาหลวง ครูหมอทั้งหมดมาเสวยข้าวเสวยของ อาจจะมีการราร่วมกับครูหมอ กรวดน้า
แผ่เมตตาและราหน้าศาล ราบทชาละวันหรือแทงเข้ พิธีส่งครู พิธีตัดเหมรยเป็นพิธีกรรมสุดท้าย ถือ
เป็นการเสร็จพิธี หลังจากนั้นผู้เข้าพิธีครอบเทริดโนราต้องบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ หลังจากลาสิขาบท
แล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของโนราว่าต้องราสามวัด สามบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลหรือการถือเคล็ดเพื่อจะ
ให้โนราได้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับต่อไปข้างหน้า
2.3 ขั้นตอนการประกอบพิธีครอบเทริดโนราของโนราห้วน คงดา มีการประกอบพิธี 3 วัน 2
คืน เริ่มตั้งแต่วันพุธ ถึงวันศุกร์ วันพุธหรือวันเข้าโรงมีขั้นตอนคือ เริ่มด้วยโนราใหญ่เสกข้าวสารไล่
เสนียดจัญไร หลังจากนั้นจะทาการทักโรง โดยการใช้เท้าเหยียบบนพนัก (เก้าอี้ไม้) แล้วท่องคาถา
เป็นการทักทายเจ้าที่หรือทักเจ้าโรงพิธีที่ดูแลรักษาโรงพิธีเพื่อขอความสวัสดีมีชัย ต่อจากนั้นโนราจะ
เข้าโรงพิธีตั้งเครื่องบูชา เบิกโรง การโหมโรง ลงโรงกาศครู ว่าสัดดี ชุมนุมครูหรือเชิญครู กราบครู เซ่น
ครู พิธีกรรมวันที่สองเริ่มด้วยการชุมนุมครู พิธีกาศครู ร้องบทสัดดี กราบครู ถวายเครื่องบูชาเครื่อง
สังเวย ราหน้าพอก พิธีสงฆ์ พิธีตัดจุก พิธีครอบเทริด รา 12 คาพรัด พิธีตั้งบ้านตั้งเมืองและต่อด้วยรา
จับบท 12 เป็นอันเสร็จพิธี ในขณะที่เริ่มรา 12 คาพรัดโนราที่ผ่านการครอบเทริดแล้วจะต้องเดินทาง
ไปบวช พิธีกรรมวันที่สามเริ่มด้วยกาศครูโนรา ราหน้าศาล เชิญตายายมารับเครื่ องบูชา เชิญเจ้าบ้าน
มาเซ่นของบูชา (อาจจะมีการเชื้อครูหมอ) ราคล้องหงส์และแทงเข้ พิธีส่งครู พิธีตัดเหมรย ถือเป็นการ
เสร็จพิธี หลังจากลาสิขาบทแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของโนราว่าต้องราสามวัด สามบ้านเพื่อเป็นสิริ
มงคลหรือการถือเคล็ดเพื่อจะให้โนราได้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับต่อไปข้างหน้า
จะเห็นได้ว่าโนราทั้ง 3 ท่านวิธีการปฏิบัติที่เหมือนและต่างกันบ้าง แต่มีจุดประสงค์ในการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับการสืบทอดจากการได้รับการถ่ายทอดจากตระกูลโนรามา เช่น การ
กาหนดวันในการประกอบพิธี ของโนราวิชา ศุกศรีสอาด จะกาหนดเป็น 3 วัน 3 คืน ขั้นตอนการรา
ตั้งบ้านตั้งเมืองของโนราน้อม คงเกลี้ยง และโนราวิชา ศุกศรีสอาด ซึ่งเป็นสายโนราแปลก ชนะบาล
จะทาพิธีตั้งบ้านตั้งเมืองในวันพุธ ซึ่งเชื่อว่าครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อมายังโรงพิธียังไม่มีที่อยู่
อาศัย จึงต้องสร้างบ้านสร้างเมืองให้ท่านเหล่านั้นมาอาศัย เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธี ส่วน
โนราห้วน คงดา สายโนรายก ชูบัว จะราตั้งบ้านตั้งเมืองในวันพฤหัสบดีตอนเที่ยงวัน เพราะถือว่าการ
ราตั้งบ้านตั้งเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง เป็นการตั้งบทที่จะเริ่มเรื่องของการแสดงโนรา
3. กระบวนท่ารา
โนราใหม่ต้องแสดงฝีมือกระบวนท่าราโนรา ซึ่งเชื่อว่าเป็นการแสดงเพื่อขอจบหลักสูตร
และแสดงฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในการปฏิบัติกระบวนท่าราผู้แสดงโนราต้องร้องบทกลอน
ให้เข้ากับจังหวะและทานองเพลงและปฏิบัติกระบวนท่าราให้สอดคล้องกับบทร้อง จากการศึกษาพบว่า
3.1 บทร้องของโนราทั้งสามคณะมีดังนี้
1) บทครูสอน มีจานวนคากลอน 9 คากลอนเท่ากัน แต่มีการใช้คาร้องที่แตกต่างกัน
ชัดเจนในคากลอนที่ 8 ของโนราวิชา ศุกศรีสอาด มีว่า “ตีนถีบสายคัก ส่วนมือชักพระแส้ทอง”
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ซึ่งคณะอื่น ๆ ใช้ว่า “ตีนถีบพนัก สองมือชักเอาแสงทอง” ในบทอื่น ๆ แม้จะใช้รูปคาต่างไปบ้างแต่
ยังคงมีความหมายเดียวกัน
2) บทสอนรา พบว่ามีคากลอนไม่เท่ากัน โนราน้อม คงเกลี้ยงและโนราวิชา ศุกศรีสอาด
มีจานวน 27 คากลอน ส่วนโนราห้วน คงดา มี 20 คากลอน และคาร้องมีความแตกต่างกัน เช่น โนรา
วิชา ศุกศรีสอาด ใช้คาว่า “วาดไว้ฝ่ายอก” ส่วนคณะอื่น ๆ ใช้ “วาดไว้ฉายอก” โนราห้วน คงดา ใช้
คาว่า “ฉันนี้แหละเอวกลม” คณะอื่น ๆ ใช้คาว่า “ฉันนี่แหละต้นกลม” เป็นต้น ในบทอื่น ๆ แม้จะใช้
รูปคาต่างไปบ้างแต่ความหมายไม่ได้ต่างกัน
3) บทประถม พบว่าโนราน้อม คงเกลี้ยง มีจานวนคากลอนต่างจากคณะอื่น ๆ คือมี
จานวน 18 คากลอน อีก 2 คณะมี 16 คากลอน มีการใช้คาต่างกันไปบ้าง เช่ น โนราน้อม คงเกลี้ยง
ใช้คาว่า “ช้างสารหว่านหน้าพิศดูน่ารัก ” โนราวิชา ศุกศรีสอาด ใช้คาว่า “ช้างสารหว่านหญ้าแลสา
น่ารัก” และโนราห้วน คงดา ใช้คาร้องว่า “ช้างสารหว่านหญ้าแลดูน่ารัก” เป็นต้น ส่วนในบทอื่น ๆ
แม้จะใช้รูปคาต่างไปบ้างแต่ความหมายไม่ได้ต่างกัน
3.2 ทานองเพลงในที่นี้หมายถึงการบรรเลงเครื่องดนตรีหรือจังหวะหน้าทับที่ใช้ในการ
บรรเลง คือทับ และกลอง ซึ่งแบ่งหน้าทับได้เป็น 2 ประเภท คือ หน้าทับเพลงทับหรือเพลงกราวเป็น
การบรรเลงร่วมระหว่างทับกับโหม่ง และหน้าทับเพลงโทนเป็นการบรรเลงร่วมระหว่างทับ กลอง และ
โหม่ง จากการศึกษาพบว่าโนราทั้ง 3 คณะมีการใช้หน้าทับประกอบบทร้องที่ต่างกัน โดยมีการบรรเลง
เครื่องดนตรีประกอบบทร้องตามที่ได้รับสืบทอดมาจากสายตระกูลที่รับการถ่ายทอดมา ปรากฏเป็น
ดังนี้
ตารางที่ 1 ทานองเพลงที่ใช้ประกอบบทร้องแม่บทโนรา
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
โนราห้วน คงดา
ที่มา: ผู้วิจัย

บทครูสอน
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงโทน

ทานองเพลงแม่บทโนรา
บทสอนรา
บทประถม
ทานองเพลงทับเพลงโทน ทานองเพลงทับเพลงโทน
ทานองเพลงโทน
ทานองเพลงโทน
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงทับ

3.3 กระบวนท่าราแม่บทโนรา พบว่าโนราทั้ง 3 คณะมีลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกาย
ในการปฏิบัติท่าราลักษณะเดียวกับการราไทย เช่น ตั้งวง จีบ เอียงศีรษะ ก้าวหน้า ก้าวข้าง ยกหน้า
ยกข้าง กระดกหลัง นั่งคุกเข่า กระบวนท่าราของโนราทั้ง 3 คณะ ปฏิบัติกระบวนท่าราโดยการตีท่าให้
สอดคล้องกับบทร้องตามที่สืบทอดมาจากสายตระกูลที่ได้รับถ่ายทอดมา และมีการประดิษฐ์กระบวน
ท่าราเพิ่มเติม เพื่อสื่อความหมายตามบทร้องตามความสามารถและความคิดของตน จึงส่งผลให้มี
จานวนกระบวนท่าราไม่เท่ากันและมีลักษณะของกระบวนท่าราที่ต่างกัน ในลักษณะของท่าขยาย เช่น
กระบวนท่าราประกอบบทร้องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ อาชีพ เช่น
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1) บทครูสอน พบว่ามีท่าราที่แตกต่างเด่นชัดคือ ท่า “ต่อง่า” ของโนราห้วน คงดา ซึ่ง
ปฏิบัติท่ารา (ตีบท) โดยชนข้อมือทั้งสองข้าง ปลายนิ้วแยกออกวางข้อมือที่ปลายคาง ส่วนคณะอื่น ๆ
ปฏิบัติโดยตั้งวงหน้า นอกจากนี้จะพบท่าราที่ต่างไปซึ่งไม่ปรากฏในโนราคณะอื่น นอกจากโนราวิชา
ศุกศรีสอาด คือท่ารา “ตีนถีบสายคัก สองมือชักพระแส้ทอง”
2) บทสอนรา พบว่ามีท่าราแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่น บทวาดไว้ให้เหมือนรูปเขียน
ซึ่งโนราแต่ละท่านก็ปฏิบัติท่าราต่างกัน เช่น โนราน้อม คงเกลี้ยง และ โนราวิชา ศุกศรีสอาด ปฏิบัติ
ท่าราเป็นรูปวาด ส่วนโนราห้วน คงดาปฏิบัติท่าราเป็นลักษณะการวาดรูป
3) บทประถม พบว่ามีท่าราที่แตกต่างกันบ้าง เช่น “กระต่ายชมจันทร์” ของโนราวิชา
ศุกศรีสอาด ที่ปฏิบัติท่าราเป็นพระจันทร์ ส่วนท่านอื่น ๆ ปฏิบัติท่าราเป็นกระต่าย ท่าพระรถทิ้งสาร
ท่าเข้าวัง ท่าหลงใหลไปสิ้นงามโสภา เป็นต้น
ท่ า ร าหลั ก ที่ มี ลั ก ษณะกระบวนท่ า ร าที่ เ หมื อ นหรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น เช่ น บทร้ อ งที่ ก ล่ า วถึ ง
“ครูห มอโนรา, บรรพบุรุ ษหรือตายายโนรา” ก็จะปฏิบัติท่าราโดยการพนมมือไหว้ หรือบทร้องที่
กล่าวถึงการระบุตาแหน่งของร่างกาย อากัปกิริยา ก็จะปฏิบัติกระบวนท่าราให้ตรงกับบทร้อง เช่น
บทร้องครูให้ข้าราเทียมบ่า, ครูข้าให้ราเทียมพก, เป็นแพนผาหลา, พวงดอกไม้, ท่าโคมเวียน เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนราของโนราทั้งสามคณะ ในจังหวัด
พัทลุง มีข้อควรสังเกตดังนี้
1. อิทธิพลความเชื่อที่มีต่อพิธีครอบเทริดโนรา จากการศึกษาพบว่าความเชื่อของลูกหลาน
โนรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ยังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะความเชื่ อในบรรพบุรุษ
ตายายโนรา หรือผีบรรพบุรุษโนราที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเชื่อว่าบรรพบุรุษเหล่านี้เมื่อตายยังไม่ไปไหน
ยังอยู่กับลูกหลานเพื่อดูแลและคุ้มครองให้มีความสุข แต่หากลูกหลานเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ ก็จะ
ลงโทษให้ป่วยไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ จึงตั้งโรงครูขึ้นเพื่อเป็นการแก้บน และขอขมาในสิ่งที่เกิดขึ้น โดย
นายโรงโนราจะเป็นสื่อกลางในการตัดขาดพันธะสัญญาด้วยการ “ตัดเหมรย” ให้หายป่วยไข้หรือ
กลับมาเหมือนเดิม ซึ่งนายโรงผู้ประกอบพิธีต้องผ่านพิธีครอบเทริดโนรามาก่อน เพราะลูกหลานโนรา
เชื่อว่าผู้ที่ผ่านพิธีครอบเทริดโนราถือว่าได้รับการยอมรับจากบรรพบุรุษหรือตายายโนราว่าเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ พิธีครอบเทริดโนราเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายถึงการยอมรับให้เข้าสู่
ภาวะศิลปิน หรือเข้ามาเป็นเครือข่ายโนรา ตลอดจนเป็นการอนุญาตให้เป็นครูผู้สอนผู้อื่นได้ หรือการ
อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบพิธีครอบเทริดให้แก่โนราใหม่ การประกอบพิธีนั้นต้องกระทาตามธรรมเนียม
นิยม ซึ่งมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนและองค์ประกอบของพิธีกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
นายประสิทธิ์ รัตนมณี และนางสาวนราวดี โลหะจินดา (2550, น. 29-30) ได้กล่าวว่าสาเหตุของ
การแสดงโนราโรงครู มี 3 สาเหตุ คือ 1) รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามบรรพบุรุษ โดยการยกโรง
ครูขึ้นตามพันธสั ญญาระหว่างบุตรหลานกับครูหมอโนรา 2) รักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

241

เกิดจากครูหมอโนราได้มาลงโทษ 3) เกิดจากความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ซึ่งเกิดจากการบนบาน
ครูหมอโนรา ซึ่งต้องยกขันหมากมาให้นายโรงแก้บน ซึ่งนายโรงผู้ทาหน้าที่พิธีกรรมต้องผ่านพิธีกรรม
ครอบเทริดมาก่อน เพราะชาวบ้านเชื่อว่าร่างโนราที่ผ่านพิธีครอบเทริด เป็นร่างพิเศษเหนือมนุษย์
ทั่วไป สามารถสื่อสารกับโลกวิญญาณได้ เพราะการร่ายราโนราเป็นความรู้ของเทพดาที่มาบังเกิดใน
ร่างมนุษย์ และสอดคล้องกับ วิกรม กรุงแก้ว (2542, น. บทคัดย่อ) กล่าวไว้ว่า 1) โนราโรงครูเกิดจาก
ความเชื่อของปู่ ย่า ตา ยาย ในสมัยโบราณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เมื่อบรรพบุรุษสิ้นชีวิตลงก็ยังคงให้
ความช่วยเหลือลูกหลานอยู่ หากผู้ใดปฏิบัติตนผิดธรรมเนียมจารีตทางศี ล ธรรม ละเลยต่อตายาย
มโนราห์ ก็จะลงโทษให้ป่วยไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ จึงตั้งโรงครูขึ้นเพื่อเป็นการแก้บน และขอขมาในสิ่ง
ที่เกิดขึ้น 2) ความเชื่อทุกขั้นตอนจะสอดแทรกคติธรรมคาสอน เช่นความเชื่อในการบูชาบรรพบุรุษ
เพื่อให้ลูกหลานมีความเคารพ ความเชื่อในส่วนพิธีกรรม ได้แก่ รูปแบบของการประกอบพิธีกรรม
การปลูกสร้างโรงพิธี เครื่องสังเวยและเครื่องบูชาในพิธีกรรม การแต่งกายของผู้ประกอบพิธีกรรม
เครื่องดนตรีในพิธีกรรม และขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม
2. ขั้นตอนพิธีครอบเทริดโนรา จากการวิจัยพบว่าการประกอบพิธีครอบเทริดของโนรา 3
ท่าน มีขั้นตอนการประกอบพิธีที่เหมือนและต่างกันหลายขั้นตอน ดังสรุปเป็นตาราง ดังนี้
ตารางที่ 2 ขั้นตอนพิธกี รรมวันแรก
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
โนราห้วน คงดา
หัวข้อ
ขั้นตอนพิธี โนราตีกลองเป็นสัญญาณ
โนราตีกลองเป็นสัญญาณ
โนราตีกลองเป็นสัญญาณ
เจ้าบ้านเอาขันหมากมารับโนรา เจ้าบ้านเอาขันหมากมารับโนรา
เจ้าบ้านเอาขันหมากมารับโนรา
ทาน้ามนต์ ประพรมข้าวของเครื่องใช้
โนราใหญ่เสกข้าวสาร
ไล่เสนียดจัญไร
โนราทักโรง
โนราทักโรง
โนราเข้าโรง
โนราเข้าโรง
โนราเข้าโรง
ตั้งเครื่องบูชา วางเครื่องบูชา จัดเตรียมเครื่องบูชา เตรียมสถานที่ ตั้งเครื่องบูชา วางเครื่องบูชา
เบิกโรง ซัดหมาก
เบิกโรง พิธีซัดหมาก
เบิกโรง ซัดหมาก
โหมโรง
โหมโรง
โหมโรง
ลงโรงกาศครู
ลงโรงกาศครู
ลงโรงกาศครู
ว่าสัดดีชุมนุมครู
ว่าสัดดีชุมนุมครู ชุมนุม
ว่าสัดดีชุมนุมครู
ชุมนุมเทวดา
เทวดา ราตั้งบ้านตั้งเมือง
ชุมนุมเทวดา
กราบครู
กราบครู
กราบครู
เซ่นครูหมอ
เซ่นครูหมอ
ราตั้งบ้านตั้งเมือง
ราเล่นเพื่อความบันเทิง
ราเล่นเพื่อความบันเทิง
ราเล่นเพื่อความบันเทิง
ที่มา: ผู้วิจัย
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนพิธกี รรมวันที่สอง
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
หัวข้อ
ขั้นตอนพิธีกรรม ชุมนุมครู
วันที่สอง
กาศครู
ร้องสัดดี ชุมนุมครู
กราบครู
ถวายเครื่องบูชา
เครื่องสังเวย
ราหน้าศาล
นิมนต์พระสงฆ์มายังโรงพิธี
พิธีตัดจุก
พิธีครอบเทริด
ราถวายครู
รา 12 คาพรัด (บท)
จับบท 12
แก้พอก
ราเล่นเพื่อความบันเทิง
ที่มา: ผู้วิจัย
ตารางที่ 4 ขั้นตอนพิธกี รรมวันที่สาม
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
หัวข้อ
ขั้นตอนพิธีกรรม กาศครู
วันที่สาม
เชื้อตาหลวง
เชิญครูหมอมารับเครื่องบูชา
ราหน้าศาล
ราเก็บตกบทที่ยังไม่ได้
เล่น (มีหรือไม่มีกไ็ ด้)
ราคล้องหงส์
ราแทงเข้
พิธีส่งครู
ตัดเหมรย
ที่มา: ผู้วิจัย

โนราวิชา ศุกศรีสอาด

โนราห้วน คงดา

ชุมนุมครู
กาศครู
ร้องสัดดี ชุมนุมครู
กราบครู
ถวายเครื่องบูชา
เครื่องสังเวย
ราหน้าศาล
นิมนต์พระสงฆ์มายังโรงพิธี
พิธีตัดจุก
พิธีครอบเทริด
ราถวายครู
รา 12 คาพรัด (บท)
จับบท 12
แก้พอก
ราเล่นเพื่อความบันเทิง

ชุมนุมครู
กาศครู
ร้องสัดดี ชุมนุมครู
กราบครู
ถวายเครื่องบูชา
เครื่องสังเวย
ราหน้าพอก (ราหน้าศาล)
นิมนต์พระสงฆ์มายังโรงพิธี
พิธีตัดจุก
พิธีครอบเทริด
รา 12 คาพรัด (บท)
ราตั้งบ้านตั้งเมือง
โนราใหม่ไปบวชทางพระพุทธศาสนา
จับบท 12
ราเล่นเพื่อความบันเทิง

โนราวิชา ศุกศรีสอาด

โนราห้วน คงดา

กาศครู
เชื้อตาหลวง
เชิญครูหมอมารับเครื่องบูชา
ราหน้าศาล
ราเก็บตกบทที่ยังไม่ได้
เล่น (มีหรือไม่มีกไ็ ด้)
ราคล้องหงส์
ราเล่นเพื่อความบันเทิง

กาศครู
เชื้อตาหลวง
เชิญครูหมอมารับเครื่องบูชา
ราหน้าศาล
ราคล้องหงส์
ราแทงเข้
พิธีส่งครู
ตัดเหมรย
-

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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ซึ่งสอดคล้องกับ โอภาส อิสโม (2544, น. บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องศึกษาพิธีครอบเทริดโนรา
ผลการวิจัยพบว่าพิธีครอบเทริดโนราเป็นพิธีการสืบทอดการแสดงโนราจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดย
มีองค์ประกอบในพิธีครอบเทริดโนราดังนี้ โอกาสในการประกอบพิธีนั้นจัด 3 วัน 2 คืน เริ่มจากวันพุธ
ถึงวันศุกร์ นิยมในวันข้างขึ้นของเดือน ตั้งแต่เดือนอ้ายถึงเดือนเก้า การประกอบพิธีในวันแรกเริ่มใน
ตอนเย็นของวันพุธ หลังกาศครู บูชาครู เซ่นไหว้ครูหมอโนรา ผู้เข้าพิธีครอบเทริดโนราทาพิธีกราบครู
หมอโนรา การประกอบพิธีวันที่สอง เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าการกราบพระอาทิตย์ กาศครู บูชาครูหมอโนรา
โนราแต่งพอก พระสงฆ์อาราธนาศีล ตัดจุก ครอบเทริดโนรา รา 12 บท 12 คาพรัด และการเชิญครู
หมอเข้าประทับทรง การประกอบพิธีในวันที่สามเริ่มตั้งแต่กาศครูตอนเช้า ราบทคล้องหงส์ ราแทงเข้
เมื่อราเสร็จโนราทาพิธีส่งครูส่งเทวดา ถือว่าเสร็จพิธี หลังจากนั้นผู้เข้าพิธีครอบเทริดโนรา ไปราโนรา
3 วัด 3 บ้าน เพื่อเอาเคล็ดและบวชเป็ นพระภิกษุ พิธีครอบเทริดโนรามีการสืบทอดกันมาเป็นเวลา
ยาวนานจนถึงปัจจุบัน
3. วิเคราะห์กระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนรา (แม่บทโนรา) จากการวิจัยได้แบ่งศึกษา
เรื่องบทร้อง ทานองและกระบวนท่ารา ซึ่งพบว่า
1) บทร้อง ผลการศึกษาพบว่าบทร้องแม่บทโนราของโนราทั้ง 3 คณะมีจานวนเป็นดังนี้
ตารางที่ 5 จานวนคากลอนแม่บทโนรา ของโนราทั้ง 3 คณะ
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
โนราห้วน คงดา
ที่มา: ผู้วิจัย

บทครูสอน
9 คากลอน
9 คากลอน
9 คากลอน

จานวนคากลอน
บทสอนรา
27 คากลอน
27 คากลอน
21 คากลอน

บทประถม
18 คากลอน
16 คากลอน
16 คากลอน

จากตารางแสดงให้เห็นว่า โนราทั้ง 3 คณะมีจานวนคากลอนที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ซึ่งได้รับ
การสืบทอดมาจากคณะที่ตนได้รับการถ่ายทอด สอดคล้องกับรจนา ศรีใส (2536, น. บทคัดย่อ) ได้
วิจัยเรื่องแม่บทโนรา : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แม่บทโนราในจังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า บทร้องครูสอน มีจานวนคากลอนไม่เท่ากันคือ 8 คากลอน 6
คณะ 9 และ 10 คากลอนอย่างละคณะ บทสอนราพบว่ามีจานวนคากลอนไม่เท่ากันทั้ง 8 คณะ คือมี
จานวนคากลอนมากที่สุดถึง 43 คากลอน น้อยที่สุดเพียง 9 คากลอน เนื้อหาที่มีความแตกต่างกันจะ
เป็นตอนท้ายบท บทประถมมีคณะโนราเจริญ ชัยเพชร จังหวัดตรังเพียงจังหวัดเดียวที่มีคาร้องทั้งสิ้น
38 คากลอน ซึ่งคณะอื่น ๆ จะมี 31 คากลอนเท่านั้น
2) ทานองเพลงของแม่บทโนรา ครั้งอดีตยังไม่มีการกาหนดชื่อเรียกที่เป็นสากล การเรียก
ทานองเพลงของคณะโนรานั้นอาศัยเสียงที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดาเนินทานอง
หลัก คือ กลอง และทับ การเรียกชื่อทานองเพลงใช้หลักการว่า ในแต่ละบทร้องเครื่องดนตรีชิ้นใด
บรรเลงก็จะเรียกชื่อนั้น ส่งผลให้โนราทั้ง 3 คณะมีการใช้หน้าทับดังนี้
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ตารางที่ 6 ทานองเพลงแม่บทโนรา ของโนราทั้ง 3 คณะ
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
โนราห้วน คงดา
ที่มา: ผู้วิจัย

บทครูสอน
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงโทน

ทานองเพลงแม่บทโนรา
บทสอนรา
ทานองเพลงทับเพลงโทน
ทานองเพลงโทน
ทานองเพลงทับ

บทประถม
ทานองเพลงทับเพลงโทน
ทานองเพลงโทน
ทานองเพลงทับ

ซึ่งสอดคล้องกับนายเดชา ดาเกลี้ยง และนายกิตติชัย รัตนพันธ์ (การสนทนากลุ่มย่อย เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559) ได้กล่าวไว้ว่า ทานองเพลงที่ใช้ประกอบบทร้องแต่ละบท เรียกว่าหน้าทับ
ประกอบบทร้อง การจะใช้หน้าทับใดขึ้นอยู่กับบทร้อง ทานองเพลงใช้ในส่วนของหน้าทับเป็นตัวกากับ
ทานอง ทานองเพลงที่ใช้เป็นการเรียกชื่อหน้าทับประกอบบทร้อง ซึ่งแบ่งหน้าทับได้เป็น 2 ประเภท
คือ หน้าทับเพลงทับหรือเพลงกราว เป็นการบรรเลงร่วมระหว่างทับกับโหม่ง และหน้าทับเพลงโทน
(โทน หมายถึงกลองโนรา) เป็นการบรรเลงร่วมระหว่างทับ กลอง และโหม่ง
3) กระบวนท่ารา โนราทั้งสามคณะมีจานวนกระบวนท่าราที่ไม่เท่ากัน โดยแบ่งกระบวนท่า
ราออกเป็นท่าราหลักและท่า ราขยาย ซึ่งท่าหลักหรือแม่ท่ายังคงปฏิบัติตามบรมครู จึงทาให้ท่ารามี
ความใกล้เคียงกัน แต่รายละเอียดของท่าราอาจแตกต่างกันบ้างตามรายละเอียดของบทร้องที่แตกต่าง
กั น ท่ า ร าขยายนั้ น มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง จ านวนท่ า ร าและและกระบวนท่ า ร า ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถหรือความถนัดของโนราแต่ละท่าน เมื่อต่างครูต่างประดิษฐ์ท่าราส่งผลท่าราผิดแปลกกัน
ตารางที่ 7 จานวนกระบวนท่าราแม่บทโนรา ของโนราทั้ง 3 คณะ
จานวนกระบวนท่ารา
คณะโนรา
บทครูสอน
บทสอนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
มีจานวน 31ท่า
มีจานวน 83 ท่า
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
มีจานวน 36 ท่า
มีจานวน 79 ท่า
โนราห้วน คงดา
มีจานวน 41 ท่า
มีจานวน 86 ท่า
ที่มา: ผู้วิจัย

บทประถม
มีจานวน 79 ท่า
มีจานวน 65 ท่า
มีจานวน 85 ท่า

สอดคล้องกับ รจนา ศรีใส (2536, น. บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องแม่บทโนรา: การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบ แม่บทโนราในจังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา และนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ท่ารา
ของแม่บทโนราทั้ง 8 คณะ ในบทครูสอนทุกคณะมีท่าราที่เป็นท่าหลักท่าใหญ่หรือแม่ท่าที่ใกล้เคียงกัน
มาก ท่าราบทสอนราในตอนต้นบทจะใกล้เคียงกัน ตอนท้ายบทจะมีท่าราใกล้เคียงธรรมชาติตาม
ความหมายของบทร้ อง ท่าร าบทประถมจะใช้ท่าหลั กท่าใหญ่หรือแม่ท่าใกล้เคียงกัน จะมีท่าราที่
แตกต่างกันไปบ้างตามรายละเอียดของบทร้องที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับนายเดชา ดาเกลี้ยง
(การสนทนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559) ได้กล่าวไว้ว่า โนราน้อม คงเกลี้ยง เป็นโนราที่มี
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ชื่อเสียงในเรื่องของกระบวนท่ารา ทาให้ท่าราของท่านมีความสวยงาม โนราวิชา ศุกศรีสอาด จะมี
ชื่อเสี ย งและสนใจในเรื่ องไสยศาสตร์ ไม่ เน้ นกระบวนท่ าร า ส่ ว นโนราห้ ว น คงด า มีลั กษณะของ
กระบวนท่าราที่เพิ่มเติม แตกต่าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปฏิบัติกระบวนท่าราทุกคาร้องของ
บทร้อง จึงทาให้กระบวนของท่านมีท่ารามากกว่าคณะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษากระบวนท่าราบทคาพรัดให้ครอบคลุมทั้ง 12 บท เพราะเป็นบทที่ปรากฏในการ
แสดงโนราโรงครูทุกประเภท และเป็นบทที่โนราทุกคนต้องปฏิบัติกระบวนท่าราได้
2. ควรศึกษาขั้นตอนพิธีครอบเทริดโนรารวมทั้งกระบวนท่าราของสายโนราแปลก ชนะบาล
หรือสายท่าแค ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ ภายในจังหวัดพัทลุงให้ครบทุกคณะ เพื่อศึกษาความเหมือน
หรือความต่างของขั้นตอนพิธีกรรมและกระบวนท่ารา มีปัจจัยใดเป็นองค์ประกอบเหตุผลดังกล่าว
รายการอ้างอิง
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เพลงโหมโรงพุทธชยันตี
BUDDHA JAYANTHI OVERTURE
วีระศักดิ์ กลั่นรอด*
WERASAK GLUNRAWD

บทคัดย่อ
เพลงโหมโรงพุทธชยันตี เป็นงานสร้างสรรค์การประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ท านองหลั ก การประพั น ธ์ เ พลง พุ ท ธประวั ติ แ ละหลั ก ธรรมทาง
พุทธศาสนา และสร้างสรรค์ทานองเพลงโหมโรงพุทธชยันตีที่สะท้อนเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล และ
การปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา เป็นการร่วมการฉลองพุทธชยันตี ครบรอบ 2600 ปี
แห่ งการตรัส รู้ ของสมเด็จ พระสั มมาสั มพุทธเจ้า โดยใช้เพลงสาธุการเที่ยวน้ อย พระเจ้ าลอยถาด
ตวงพระธาตุ และกราวรา มาเป็นเพลงหลัก ใช้รูปแบบการยืดขยาย การย่อ การประพันธ์ทานองใหม่
และการเปลี่ยนทานอง เป็นเพลงอัตรา 3 ชั้น หน้าทับปรบไก่ ทานองท่อน 1 ยาว 3 จังหวะหน้าทับ
แทนความหมายของไตรลักษณ์ ท่อน 2 ยาว 5 จังหวะหน้าทับ แทนความหมายของศีล 5 และท่อน 3
ยาว 6 จังหวะหน้าทับ สื่อถึงหลักการปฏิบัติ 6 ข้อของพระธรรมทูต ทานองทางกรอสื่อถึงความทุกข์โศก
และความสงบเยือกเย็น ส่วนทานองที่เป็นลูกฆ้องอิสระสื่อถึงความเป็นอนัตตาไม่แน่นอน ทานอง
ลูกขัดสื่อถึงความสับสนวุ่นวาย และการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับความดีในจิตใจ ทานองลูกล้อสื่อถึง
การปฏิบัติหลักธรรมตามรอยพระพุทธองค์ ใช้ทานองเสียง เร แทนอริยสัจสี่ ทานองที่ไ ล่เสียงจากสูง
ลงต่าสื่อถึงการลดละกิเลส ทานองเรียงขึ้นลงของเสียง ฟา ซอล ลา แทนเสียงสวดมนต์ ทานองเพลง
กราวราในตอนท้าย แทนการอวยพรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ในการประพันธ์พบว่าการกาหนดรูปแบบของ
ทานองที่ต้องการสื่อความหมายกับแบบแผนของการประพันธ์ต้องปรับปรนเข้าหากันอย่า งพิถีพิถัน
และการยึดโครงสร้างเสียงตกจังหวะทุกเสียงของเพลงหลักทั้ง 4 เพลงมีความหมายเป็นมงคล และ
มีความสมบูรณ์ในสาระของทานองดนตรี
คาสาคัญ: โหมโรง พุทธชยันตี

*

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Angthong College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
Buddha Jayanthi overture was composed in order to represent principles of
the Buddhism, reflect the incidents during Buddha era and celebrate Sambuddha
jayanthi (the celebration of two thousand and six hundred years of the Buddha’s
enlightenment). The concepts of this composition result from study knowledge of
main melody, theory of composition, biography of Lord Buddha, and principles of
Buddhism. The main songs used in this composition are Sathukan Thiaw Noi, Phrajaw
Loy Thaad, Tuang Phrathaat and Kraow Ram. The patterns used in this composition
are augmentation, diminution, composition new melody and change melody. The
rhythm used in this composition is Nahthub Propkai in Sam Chan. The first section
lasts three nahthub-rhythms representing the Three Marks of Existence, the second
section lasts five nahthub-rhythms representing the Buddhist Five Precepts and the
third section lasts six nahthub-rhythms representing six practices of Buddhist
missionaries. Long melody conveys misery, sadness and peacefulness. Independent
melody conveys the doctrine of inconsistency. Lookkhat melody indicates chaos and
fight between goodness and desires inside human mind. Look-law melody passes on
the message about following Buddhist principles. The note ‘Re’ represents the Four
Noble Truths. The octave is raised up and pulled down represents forbearing passion.
The usage of ‘Fa’, ‘Sol’ and ‘La’ notes represents sound of prayer. Kraow Ram
melody at the end of song stands for blessing those who comply with Buddhist
principles. In composition, the pattern of melody and traditional composition must
be in line with each other and base on rhythm of four main songs which is favorable
and complete in terms of melody.
Keyword: Overture, Buddha Jayanthi

บทนา
ในปี พ.ศ. 2555 ได้เ กิด วาระส าคัญ ทางพุ ทธศาสนาขึ้น ในประเทศไทย โดยไทยได้ เป็ น
เจ้ าภาพในการจั ดงานเฉลิ มฉลองพุทธชยั น ตี 2600 ปี ซึ่งเป็นการเฉลิ มฉลองปีแห่ งการตรัส รู้ของ
พระพุทธเจ้าในช่วงเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา รัฐบาลไทยได้มีการกาหนดให้พุทธชยันตีเป็นวาระ
แห่ ง ชาติ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ช าวพุ ท ธนานาชาติ รู้ จั ก ประเทศไทยในฐานะเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
พระพุ ท ธศาสนาโลก ขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะต้ อ งท าให้ ช าวพุ ท ธในเมื อ งไทยเกิ ด ความตื่ น ตั ว มากขึ้ น
โดยรัฐบาลได้มอบธงตราสัญลักษณ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด รวมทั้งวัดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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นาไปประดับในสถานที่สาคัญ และได้กาหนดให้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลาง กาหนด
จัดกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อเผยแผ่ เกี่ยวกับการปฏิบัติบูชา การให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธชยันตี เพื่อ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับศาสนาที่มีมาแต่โบราณ และสืบเนื่องด้วยวาระอันสาคัญ
แห่งพุทธศาสนานี้ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ ดาเนินโครงการจะสร้างสรรค์เพลงไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเป็นบทเพลงที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับพุทธศาสนา เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการผ่านทาง
ดนตรี ที่ส ะท้อนแก่น แท้ของพุทธศาสนา เป็นการร่ว มราลึ กถึงชั ยชนะขององค์ส มเด็จพระสั มมา
สัมพุทธเจ้าต่อหมู่มาร เป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนได้ดาเนินรอยตาม นามาซึ่งความสุข
อันเกิดจากการได้ปฏิบัติตามหลักธรรม การเอาชนะกิเลสทั้งมวลเพื่อความหลุดพ้น โดยการศึกษา
รูปแบบกระบวนการประพันธ์เพลงโหมโรงจากโบราณาจารย์ด้านดนตรีไทย และศึกษาท่วงทานอง
เพลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บพุทธศาสนา นามาเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างทานองเพลงโหมโรงพุทธชยันตี
ที่สื่อความหมายของหลักธรรมทางพุทธศาสนาตามแนวคิดของผู้ประพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทานองหลัก การประพันธ์เพลง พุทธประวัติและหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา และสร้างสรรค์ทานองเพลงโหมโรงพุทธชยันตีที่สะท้อนเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล และการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา
ขอบเขตงานสร้างสรรค์
เป็นการศึกษาองค์ความรู้ด้านทานองหลัก ระเบียบวิธีการประพันธ์เพลง บริบทเกี่ยวกับพุทธประวัติ
และหลักธรรมทางศาสนาที่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยท่วงทานองเพลงไทย โดยสร้างทานองเพลง
โหมโรงพุทธชยันตี และนาเสนอการบรรเลงเพลงโหมโรงพุทธชยันตีโดยวงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์
กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์
1) เพลงโหมโรงพุทธชยันตี เป็นการแสดงสัญลักษณ์ทานองเพลงในดนตรีไทย ที่ประพันธ์ขึ้น
ตามระเบียบแบบแผนแห่งการประพันธ์เพลงไทย โดยศึกษาทานองเพลงที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
น ามาก าหนดเป็ น เพลงราก เพื่ อ สร้ า งทานองเพลงที่ ส ะท้ อ นแก่ น แท้ และผลแห่ ง การปฏิ บัติ ต าม
หลักธรรมทางพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นอนุสรณ์พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2) เพลงโหมโรงพุทธชยันตี เป็นการสืบสานความสัมพันธ์ และการบูรณาการวิชาการด้าน
ดนตรีกับพุทธศาสนาที่เคยมีมาแต่ก่อนให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสร้างสรรค์ทานองเพลงที่สามารถ
สื่ อให้ เ ห็ น ถึ งแก่น แท้ข องพุ ทธศาสนา อั นได้ แก่ การรู้ เห็ น สั จ ธรรมและการหลุ ดพ้น จากวงจรการ
เวี ย นว่ า ยตายเกิ ด อั น เป็ น ความสงบสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง ของมนุ ษ ย์ โ ลกที่ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ทรงค้นพบและทรงพระกรุณาสั่งสอนปวงชนทั้งหลาย
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ตารางที่ 1 โครงสร้างการออกแบบเพลงโหมโรงพุทธชยันตี
ท่อน 1
ท่อน 2
ท่อน 3
ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การต่อสู้เอาชนะมารและการหลุดพ้น ความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรม
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1
สาธุการเทีย่ วน้อย วรรค 1
สาธุการเทีย่ วน้อยวรรค 5-6
สาธุการเทีย่ วน้อยวรรค 7
(ขยายทานอง 2 เท่า)
(ขยายทานอง 2 เท่า)
(ขยายทานอง 2 เท่า)
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2
สาธุการเทีย่ วน้อย วรรค 2
ทานองประพันธ์ใหม่
เพลงตวงพระธาตุ 2 ชั้น ท่อน 1
(ขยายทานอง 2 เท่า)
(ปรับจากรูปแบบทานองที่มีอยู่เดิม)
(ขยายทานอง 1 เท่า)
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3
สาธุการเทีย่ วน้อย วรรค 3–4
พระเจ้าลอยถาด
เพลงกราวรา
(ขยายทานอง 1 เท่า)
(ย่อทานอง 1 เท่า)
(เปลี่ยนทานองโดยยึดเสียงลูกตกเดิม)
ที่มา: ผู้วิจัย

วิธีการศึกษา
ขอบข่ายของการประพันธ์ทานองเพลงโหมโรงพุทธชยันตี
ในการประพันธ์เพลงโหมโรงพุทธชยันตีได้กาหนดขอบข่ายไว้ดังนี้
1. กาหนดทานองเพลงที่ใช้เป็นหลัก (เพลงต้นราก) ในการสร้างทานองเพลง ดังนี้
1) เพลงสาธุการ ในช่วงท้ายที่เรียกว่า สาธุการเที่ยวน้อย หรือพระเจ้าเปิดโลก
2) เพลงพระเจ้าลอยถาด
3) เพลงตวงพระธาตุ 2 ชั้น
4) เพลงกราวรา
2. กาหนดใช้หน้าทับปรบไก่ในการกากับจังหวะ
3. กาหนดความยาว 3 ท่อน ทานองแต่ละท่อนสื่อความหมายดังนี้
1) ท่อนที่ 1 ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเป็นสัจธรรมของมนุษย์โลก
2) ท่อนที่ 2 การต่อสู้กับมาร คือ กิเลสเพื่อชัยชนะและความหลุดพ้น
3) ท่อนที่ 3 ความสุขอันเกิดจากการหลุดพ้น
วิธีการประพันธ์เพลงโหมโรงพุทธชยันตี
ในการประพันธ์เพลงโหมโรงพุทธชยันตี ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาทานองเพลงจากเพลงต้นรากที่กาหนด ได้แก่ บันไดเสียง เสียงลูกตก สานวนเพลง
เพื่อใช้ในการประพันธ์ทานองในแต่ละท่อน
2. ประพันธ์ทานองหลักเพลงโหมโรงพุทธชยันตี โดยกาหนดเพลงหลัก แล้วประพันธ์ทานอง
โดยวิธีขยาย ย่อ และประพันธ์ทานองเพิ่มเติม
3. ตบแต่งทานองหลักให้เป็นทานองสาหรับเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ เพื่อการ
บรรเลงรวมวง
4. บันทึกทานองหลักและทานองที่ตบแต่งเป็นโน้ตอักษรไทย

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
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ความสัมพันธ์ของทานองเพลงหลักกับทานองเพลงที่ประพันธ์
ทานองขึ้นนา เป็นการนาทานองขึ้นต้นของเพลงสาธุการมาตบแต่งเป็นทานองขึ้นนา
การประพันธ์ทานองเพลงท่อน 1 ใช้วิธียืดขยาย โดยยึดเสียงลูกตกจังหวะ จากทานองเพลง
สาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 1 และวรรคที่ 2 มายืดขยายออกเป็น 2 เท่า ส่วนวรรคที่ 3 และวรรคที่ 4
เป็นการยืดขยาย 1 เท่า เพื่อให้ความยาวของทานองครบ 3 จังหวะหน้าทับ
การประพันธ์ในจังหวะที่ 1
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 1
- ท- ท

ท ท- ร - ม - ร

-ท- ล

ทานองประพันธ์ จังหวะที่ 1 ขยายจากเพลงหลัก 2 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
- - - ร

- - - ซ

- - - ร

- - - ท - - - ซ ล ทด ร

- - - -

- - - -

- - - ล

- - - ซ

- - - ม

- - - ร

- - - -

- - - -

- - - ม ร ดท ล

การประพันธ์ในจังหวะที่ 2
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 2
- ท - ร - ท- ล ล ล- ซ ซ ซ- ม
ทานองประพันธ์ จังหวะที่ 2 ขยายจากเพลงหลัก 2 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
เที่ยวแรก
- - - - - - - ท

- - - - - - - ร

- - - -

- ร - ท - ล - ซ - ท - ล

- - - ท

- - - -

เที่ยวหลัง
- - - - - ท - ด

- ท - ด

- - - -

- ร - ท - ล - ซ - ท - ล

- ซ ลท

รม -

ร

- - - -

- - - ท

- ม - ร

- ท- ล

- ซ- ม - - - -

- - - -

- ซลท

- ท-

- ม - ร

- ซ- ม - - - -

ล

- - - -
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การประพันธ์ในจังหวะที่ 3
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 3 และวรรคที่ 4
-ฟ- ม

- ร - ด

ท ล- ท

- ดร ม - ลลล

- ท - ล - ซ- ม

- ซ - ล

ทานองประพันธ์ จังหวะที่ 2 ขยายจากเพลงหลัก 1 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
เที่ยวแรก
- - - ร - - - ซ

- - - ล

- - - ร

- - - ซ - - -

- - - ม

เที่ยวหลัง
- ม - ร รร - ซ
- - - ม

- - - ท

- ร - ท

ล - ท - ร

ซซ - ล ล ล - ท

- ร - ท

- ล - ซ - - - ฟ - - - ม
- ท - ล - ซ - ล - - - - ล - ซ

ซซ - ฟ

ฟฟ- ม

- ม - ม - - ดรม - ซ - ล - ท ท ท - ร - ล

- ซ - ล

- ล - ล

การประพันธ์ทานองเพลงท่อน 2 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วน
ที่ 3 ในส่วนที่ 1 ใช้วิธีการยืดขยาย จากทานองเพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 5 และวรรคที่ 6 นามายืด
ขยายออกเป็น 2 เท่า ส่วนที่ 2 เป็นการประพันธ์ทานองใหม่โดยยึดรูปแบบจากทานองเพลงสรภัญญะ
และในส่วน ที่ 3 เป็นการการย่อทานองจากเพลงพระเจ้าลอยถาด
การประพันธ์ในจังหวะที่ 1
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 5
- ร - ม - ร- ท ท ท- ล ลล- ซ
ทานองประพันธ์ จังหวะที่ 1 ขยายจากเพลงหลัก 2 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
(- ท ร ม

ร ซร ม

(- มรม

รทรม

ร ท ร ม ร ม - ม ) (- ท ร ม

ร ซร ม

ม ร ท ล ) (- ท ร ม

ซมรท

ซมรท

ร ท รม รทร ท)
รมรท

รทล ซ)

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
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การประพันธ์ในจังหวะที่ 2
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 6
-ซล ท - ร - ม - ร - ด - ท- ล
ทานองประพันธ์ จังหวะที่ 2 ขยายจากเพลงหลัก 2 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
ม
ม
(- ท ล ซ) (- ร ม ซ) (- ท ล ซ) (- ซล ท ) (- ม ร ท) (- ซ ล ท) (- ม ร ท) ( - ท ร ม) )
- - - ซ

- - - ม

- - - ร

- - - ด

- - รร

มร ดล

ซมซ ล

การประพันธ์ในจังหวะที่ 3
ม
ทานองที่ประพันธ์ สร้างทานองใหม่ โดยยึดรูปแบบทานองจากเพลงสรภัญญะ

- - - ม

- - - -

- - - ร

- - - -

- - - ซ

- - - -

- - - ร

- - - -

- - - ท

- - - -

- - - ร

- - - -

- - - ร

- - - -

- - - ร

- - - -

- - - ซ

การประพันธ์ในจังหวะที่ 4
เพลงหลัก เพลงพระเจ้าลอยถาด วรรคที่ 1 วรรคที่ 2 วรรคที่ 3 วรรคที่ 4 วรรคที่ 5 วรรคที่ 6
วรรคที่ 7 และวรรคที่ 8
- - - ซ - - ล ท

- ล - ซ

- ฟ - ม

- ม - ซ - ร ร ร - ม-ร
ม
- ร ร ร - ล - ท - ด-ม ร ดท ล - ร ร ร - ล-ท
ม
ร
- - ซ ม - ม มม - - ซร - ร ร
- ซ ล ท ล ทดร
ม
ทานองประพันธ์ ในจังหวะที่ 4 ย่อทานองจากเพลงพระเจ้าลอยถาด
ม
ลูกตกเดิมทุกวรรค

- ร ล ท

- ร - ล

- - - ด

- - - ร

- - - ม

- - - -

- ร - ม

- ทลซ

- - - ด

รมฟ ซ

มรดร

มฟซ ล - - - ด

ร ม ฟํ ซ ม ร ด ท

ดร- ด

- - - -

- - - ล
ม

- - - -

- - -

- - - ร - - - ม

- - - ด
ม

ม

ด - - - ม
ม

ม

ด ร- ด
ม
- ด -ท ด ร- ด
ม
- ร ล ท ด ร- ด
ม
1 เท่าตัว โดยคงเสียง
ม

ม
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การประพันธ์ในจังหวะที่ 5
เพลงหลัก เพลงพระเจ้าลอยถาด วรรคที่ 9 วรรคที่ 10 วรรคที่ 11 วรรคที่ 12 วรรคที่ 13
วรรคที่ 14 วรรคที่ 15 และวรรคที่ 16
- - ล ล

ดล ซม

- - ซซ ล ซ ม ร - ซ ล ท ล ทดร

- ร ล ท

ด ร- ด

- ม- ร
ม
- - - ม - ม - ม - ดรม - ซ - ล - ท - ล - ซ - ม - ซ - ล ล ล- ซ
ม
- - - ม - ม - ม - ดรม - ซ - ล - ซ - ด - ร - ม - ซ - ม - ร - ด
ม
ทานองประพันธ์ ในจังหวะที่ 5 ย่อทานองจากเพลงพระเจ้าลอยถาด 1 เท่าตัว โดยเปลี่ยน
ม
เสียงลูกตกเพลงพระเจ้าลอยถาด ในวรรคที่ 14 จากเสียงซอล เป็นเสียงเร ในทานองเพลงที่ประพันธ์
- ซ ซ ซ

- ดรม

- ฟ-ซ

- ล ล ล - ฟ ฟ ฟ - ซ - ล

- - - ซ

- - - ม

- - - ร

- - - ด - - - ล

- - - ด

-ร-ด

- ล- ร

- - - ล

-ล- ล

-ซ- ล

-ด- ร

-ด–ร

-ซ- ม

- ร- ด
ม

ม

-ลลล

- ซ - ฟ

การประพันธ์มทานองเพลงท่อน 3 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ ม
3 ในส่วนที่ 1 ใช้วิธีการยืดขยายจากทานองเพลงสาธุการเที่ยวน้อย โดยนาทานองวรรคที่ 7 มายืดขยาย
ออกเป็น 2 เท่าตัว และประพันธ์ทานองขึ้นใหม่เพื่อเชื่อมต่อทานอง ส่วนที่ 1 กับส่วนที่ 2 ในส่วนที่ 2
เป็นการยืดขยายจากเพลงตวงพระธาตุ สองชั้น โดยปรับเปลี่ยนเสียงลูกตก 1 แห่ง ในส่วนที่ 3 เป็นการนา
ทานองเพลงกราวรามาประพันธ์ทานองเปลี่ยนโดยยึดเสียงลูกตกเดิม
การประพันธ์ในจังหวะที่ 1
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 7
- ม - ท ม ร- ม - ล - ซ ซ ซ- ล
ทานองประพันธ์ จังหวะที่ 1 ขยายจากเพลงหลัก 2 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
ม
ม
ม
ม
- - - - - - - ล - - - - - - - ท - - - - - - - ร มรทร มซ- ม
- - - ซ

- - - ม

- - - ร - - - ซ - - - ล
ม
ม

- - - ท

ลทรท

ลซ- ล
ม
ม
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ทานองประพันธ์ในจังหวะที่ 2
ทานองประพันธ์ เป็นการประพันธ์ทานองขึ้นใหม่ เพื่อเชื่อมต่อทานองส่วนที่ 1 กับส่วนที่ 2
- - - ล
--- ท
---ร
--- ม
---ซ
--- ม
---ร
---ท
- - - ม

--- ร

--- ท

--- ล

-ร-ซ

-ล-ท

-มรท

-ล- ซ

- ด - ซ

- ล - ด

การประพันธ์ในจังหวะที่ 3
เพลงหลัก เพลงตวงพระธาตุ สองชั้นท่อน 1 วรรคที่ 1 และวรรคที่ 2
- - - ด

- ร ร ร - - - ม

- ร ร ร - ม - ร

- ด - ล

ทานองประพันธ์ เป็นการยืดขยายจากเพลงหลัก 1 เท่าตัว โดยเปลี่ยนเสียงลูกตกในเพลงตวงพระ
ม
ธาตุ ในวรรคที่ 2 ห้องที่ 2ม จากเสียงลา เป็นเสียงมี เพื่อความสอดคล้องกลมกลืนของทานองเพลงที่ประพันมธ์
- - - -

- - - ซ

- - - -

- - - ร

- - - -

- - - ซ

- - - -

- - - ร

- - - -

- - - ร

- - - -

- - - ม - - - ม

- - - ซ

- - - -

- - - ด
ม
ม

การประพันธ์ในจังหวะที่ 4
เพลงหลัก เพลงตวงพระธาตุ สองชั้นท่อน 1 วรรคที่ 3 และวรรคที่ 4
- - ฟฟ

ฟฟ- ซ ซ ซ - ล ล ล - ด - ร ด ล

- ซ - ฟ ฟ ฟ -ซ

ซ ซ- ล

ทานองประพันธ์ เป็นการยืดขยายจากเพลงหลัก 1 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
ม
ม
ม
ม
- - - ร ดทล ซ - - - - - - - - - - ซ ฟมร ด - - - - - - - - - - -

- - - ฟ - ซ- ล
ม

- ซ- ฟ - - - -

- - - ฟ - ซ- ล
ม

การประพันธ์ในจังหวะที่ 5
ม
เพลงหลัก เพลงกราวรา วรรคที่ 1 วรรคที่ 2 วรรคที่ 3 และวรรคที่ 4

- ซ- ล
ม

- มรซ

- ร - ร - ล ซ ม - ร - ด - - ฟซล

- ด - ร

- ม - ด

- ร - ม

- ซ - ล

- ซ - ม

- ด - ร

- ม - ซ

- ม - ร
ม

ม ม -ร

ร ร - ด - - ฟซล
ม
ม

ม

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

256

ทานองประพันธ์ เป็นการประพันธ์โดยตบแต่งทานองเปลี่ยนไปจากเพลงหลัก โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
- - - ม

-ม - ม

- ซ- ม

- ร- ด

- รรร

-ม - ด

ดด-ร

รร- ม

- ซ- ล

- ซ- ม

มม-ร

รร- ด
ม

- รรร

- ด- ร

- ม- ซ

- ม- ร
ม

การประพันธ์ในจังหวะที่ 6
ม
เพลงหลัก เพลงกราวรา วรรคที่ 5 วรรคที่ 6 วรรคที่ 7 และวรรคที่ 8
- รรร

- ด - ร

- ม - ร

- มรซ

- ร - ร

- ทร ล

- ฟซล

- ด - ร

ทลซ ม - ร - ซ -ซ ลท -มรท
ม
ทานองประพันธ์ เป็นการประพันธ์โดยตบแต่งทานองให้คงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
ม
- - - ร
-ร - ร - ม- ร - ด- ล - ล- ซ ซซ-ล
ลล-ด

รทล ซ
ม

- ซ- ม

ลล- ซ
ม

- ร- ด

ดด-ร

- ด - ล - ซซซ

ร ร- ม - ซ- ม
ม

- ล - ด

ม

- ร-ท

ทท-ล

ม
ดด- ร

การตรวจสอบและปรับปรุงผลงานเพลง
ม
ม
เป็ น การน าเสนอผลงานเพลงเพื่ อการตรวจสอบและพัฒ นา โดยถ่า ยทอดท านองเพลงแก่
ผู้บรรเลงวงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ทุกเครื่องมือ นาเสนอการบรรเลงเพลงโหมโรงพุทธชยั นตีในรูปแบบ
วงปี่ พาทย์ ดึ กดาบรรพ์ ต่อคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ใ ห้ ข้อคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะ และปรั บ ปรุ งเพลงโรงพุทธชยันตีตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการศึกษา
ผู้ประพันธ์ได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงเพลงโหมโรงพุทธชยันตี โดย
ประเด็นสาคัญอยู่ที่การปรับทานองเพลงให้สื่อความหมายที่ชัดเจนและเน้นการปรับวง โดยนาลักษณะ
เฉพาะตัวของเสียงเครื่องดนตรีมาช่วยสร้างบรรยากาศและความรู้สึกเพิ่มขึ้นจากทานองที่มีอยู่
สิ่งสาคัญของการประพันธ์เพลงโหมโรงพุทธชยันตีที่พบ คือ ความเหมาะสมลงตัวของทานอง
เพลง ซึ่งประกอบด้วยการกาหนดรูปแบบของทานอง ที่ต้องการสื่อความหมาย กับแบบแผนของการ
ประพันธ์ ที่ต้องปรับปรนเข้าหากันอย่างพิถีพิถัน
พบว่า โครงสร้างเสียงตกของบทเพลงที่เลื อกสรรซึ่งมีความหมายเป็นมงคลที่นามาเป็น เพลง
หลักทั้ง 4 เพลง เป็นผลให้โครงสร้างเสียงลูกตกของเพลงโหมโรงพุทธชยันตีมีความเหมาะสม สัมผัส
ได้ถึงความสงบ และความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์
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สรุปและอภิปรายผล
1. องค์ความรู้ด้านทานองหลัก การประพันธ์เพลง พุทธประวัติและหลักธรรมทางพุทธศาสนา
จากการศึกษาการประพัน ธ์เพลงโหมโรงของครูมนตรี ตราโมท พบว่า เพลงโหมโรง
ทุกเพลงที่ครูมนตรี ตราโมทแต่ง มีลักษณะการประพันธ์ด้วยการขยายทานอง ยกเว้นในเพลงโหมโรง
มหาราช 3 ชั้น ท่อน 1 ที่ประพันธ์ด้วยการดัดแปลงทานอง ส่วนรูปแบบสังคีตลักษณ์ หากเป็นเพลง
ที่ขยายขึน้ จากเพลงต้นรากเพลงเดียว นิยมคงจานวนท่อนเพลงไว้เท่าเดิม แต่ถ้ามีเพลงต้นราก 2 เพลง
จะให้เพลงประธานเป็นท่อนที่ 1 และเพลงต่อท้ายเป็นท่อนที่ 2
สาหรับเพลงโหมโรงพุทธชยันตี เป็นเพลงที่ใช้วิธีการประพันธ์ 4 แบบ ได้แก่ การยืดขยาย
การย่อ การแต่งขึ้นใหม่ และการเปลี่ยนทานอง โดยยึดเสียงลูกตกเดิม ซึ่งเป็นวิธีการที่แตกต่างจาก
แนวทางการประพันธ์เพลงโหมโรงที่ศึกษาจากครูมนตรี ตราโมท เนื่องจากต้องการให้โครงสร้างเสียง
ลู ก ตกของเพลงนี้ มาจากเพลงหลั ก ทั้ ง 4 เพลง ได้ แ ก่ สาธุ ก ารเที่ ย วน้ อ ย พระเจ้ า ลอยถาด
ตวงพระธาตุ และกราวราโดยครบถ้วน เพราะมีความเชื่อว่าโครงสร้างเสียงตกจังหวะทุกเสียงของเพลง
ทั้ง 4 ที่โบราณได้สร้างไว้ มีความสมบูรณ์ในสาระของทานองดนตรีที่คงความศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างมั่นคง
จากคากล่าวของอาจารย์พินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ ) ผู้ทรงคุณวุฒิ (พินิจ ฉาย
สุวรรณ, สัมภาษณ์) เกี่ยวกับหลักการของเพลงโหมโรงที่กล่าวขานกันต่อ ๆ มาว่า จะต้องประกอบด้วย
วิธีการดาเนินทานอง 6 แบบ ได้แก่ เก็บ กรอ ล้อ ขัด สะบัด และขยี้ รวมอยู่ในเพลงอย่างครบถ้วน
แต่เนื่องจากเพลงโหมโรงพุทธชยันตีนี้ เป็นเพลงที่ต้องการสื่อถึงความสงบ เยือกเย็น จากการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางพระพุทธสาสนา จึงมิได้ใช้ทานองสะบัดและขยี้ ซึ่งจะทาให้เกิดความรู้สึกเกรี้ยว
กราด แข็งกร้าว ไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของเพลง คงไว้แต่เพียง เก็บ กรอ ล้อ และขัด เท่านั้น
2. ทานองเพลงโหมโรงพุทธชยันตี ที่สะท้อนเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล และการปฏิบัติต าม
หลักธรรมทางพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
การสร้างสรรค์ทานองเพลงที่ต้องการสื่อถึงเหตุการณ์ที่เป็นนามธรรม ต้องระมัดระวัง
ในเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนการประพันธ์เพลงที่ต้องยึดตามขนบธรรมเนียมโบราณที่ได้วางไว้
และที่สาคัญต้องมีความงดงามในเชิงดนตรี ทั้ง 3 ประการนี้ต้องให้ลงตัวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง
ดังนั้นในบางครั้งจึงต้องออกนอกกฎเกณฑ์ อย่างไรก็ตามเพลงโหมโรงพุทธชยันตีนี้ เป็นเพลงหนึ่ง
ที่ต้องการสื่อถึงเหตุการณ์สาคัญในพุทธประวัติที่พุทธศาสนิกชนควรราลึกถึง อันเป็นประเด็นสาคัญ
ที่ย้าเตือนถึงการเข้าถึงพุทธศาสนาที่ควรถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของทานองดนตรีไทย
การสื่อความหมายของดนตรี มิอาจกาหนดไว้ในทานองเพลงที่ประพันธ์เพียงอย่างเดียว
สิ่งที่จะช่วยเสริมความชัดเจน ในการอธิบายความหมายของเพลงดนตรีได้อีกสิ่งหนึ่ง คือ ลักษณะ
เสียง และกลวิธีการบรรเลง ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ที่สามารถสร้างความ
ชัดเจนของการสื่อความหมายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการใช้กลวิธีในการปรับวงจึงเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่ต้องคานึงถึง ซึ่งในเพลงโหมโรงพุทธชยันตีก็ได้เลือกใช้วิธีนี้ด้วย
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ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น
ARTS OF KHAEN ACCOMPANIMENT FOR LAM TANGSAN
โยธิน พลเขต*
YOTHIN PHONKHET

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีความมุ่งหมายเพื่อ
1) ศึกษาศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น 2) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปะการเป่าแคน
ประกอบลาทางสั้น ข้อมูลได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์จากผู้รู้ ศิลปินหมอแคนและผู้ให้ข้อมูลทั่วไป
นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบด้วยวิธีการแบบสามเส้า วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และนาเสนอผลการวิจัย
ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า
1. การเป่าแคนประกอบลาทางสั้น มี 2 ลักษณะ คือ การเป่าแคนแบบตรงทานองลาและ
การเป่าแบบไม่ตรงทานองลา การเป่ามี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบกาเต้นก้อนและรูปแบบช้างเทียมแม่
โดยมีหลัก คือ เป่าลายโป้ซ้ายผสมลายสร้อย เป่าแบบสับราวง และเป่าแบบผสมลายน้อย การดาเนิน
ทานองจะกระชับไม่เอื้อนเสียง หมอแคนจะต้องเป่าให้สอดคล้องกับจังหวะและทานองลา รู้จักจังหวะ
ขึ้นลง รู้ใจหมอลาว่าต้องการให้เป่าอย่า งไร รวมทั้งมีศิลปะในการใช้ลม ลิ้น นิ้ว สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป่าให้มีความสัมพันธ์กับเสียงลา
2. แนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น โดยสร้างคุณค่า
และพัฒนาความรู้ความสามารถของศิลปิน สนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนเงินทุนสาหรับ
เยาวชนที่ส นใจอยากเรี ยนหรือประกอบอาชี พ หมอแคน ส่ งเสริม ให้ ศิล ปิ นรวมตัว กัน เป็นองค์ก ร
มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี เ กี ย รติ ทั ด เที ย มกั บ อาชี พ อื่ น ศิ ล ปิ น ต้ อ งรู้ จั ก ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
คาสาคัญ: การเป่าแคน ลาทางสั้น

*

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Roiet College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
This qualitative research aimed at: 1) to examining The Arts of Khean
accompaniment for Lam Tangsan; 2) to exploring the guidelines for preservation,
transmission of the arts of Khean accompaniment for Lam Tangsan. Written
document and field data were collected. The field data were obtained through
interviews and observation from 3 key-informants, 6 casual informants, and 6 general
informants.
The results of the study showed that the arts of Khean accompaniment for
Lam Tangsan showed that there were 3 type; these included: Khean
accompaniment for Lam Tangsan consists of two form is Katenkon and
Changteammae.Concerning the khean accompaniment, it was found that there is a
fixed khean pattern of 4 beats which is repeated like an ostinato in Western music.
Khaen accompaniment used a short pattern of 4 beats, repeatedly in the same
mode of Lam Tangsan.
Preservation and transmission of the arts of Khean accompaniment for Lam
Tangsan to give the important and develop the knowledge with the personal
ability.The government should give support to artists for their well-beings, giving
financial support for the youths who want to become professional artists. The
government should help artists to establish their own organization for their strength,
stability, and honor as other professions.
In conclusion the results of the study can be used in terms of the instruction
and the transmission of cultural arts as well as for national in which the government
should give the support and take a good care of artist’s profession.
Keywords: Khaen Accompaniment, lam tangsan,

บทนา
ดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นดนตรีที่แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด แต่งขึ้นโดยศิลปินพื้นบ้าน
ดนตรีพื้นบ้านอีสานจึงสะท้อนถึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีวัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ความ
อุดมสมบูรณ์ ความแห้งแลงโดยภาพสะท้อนเหล่านี้จะดูได้จากสำเนียงของบทเพลง ลักษณะของ
เครื่องดนตรีได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอีสานเป็นภาคที่มีอากาศที่ร้อนและแห้งแลง เมื่อถึงเวลาหน้าฝน
ชาวอีสานต้องรีบทามาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จนไมมีเวลาที่จะสนุกสนานมากนัก เครื่องดนตรี
พื้นบ้านอีสานจึงไม่สวยงาม เ พ ร า ะ ประดิษฐขึ้นอย่างง่าย ๆ โดยใช้วัสดุอุปกรณที่หาได้ในท้องถิ่น
จังหวะในการบรรเลงก็ค่อนข้างเร็วและมีลีลาที่คึกคัก กระชับและสนุกสนาน แสดงถึงความเร่งรีบ
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เครื่องดนตรีพื้นบ้ านอีสานมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป เชน แคน ปี่ภูไท พิณ ไหซอง ซอกะลา
โปงลาง กลองยาว โหวด (เจริญชัย ชนไพโรจน์, 2016 : สัมภาษณ์)
ความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทเครื่องเป่าคือ การเป่าแคนประกอบลาเกิดจาก
ภูมิปั ญญาของบรรพชนที่สื บ ทอดมาถึงปัจจุ บัน ส่ ว นใหญ่เป็นความรู้ในตัว ของศิล ปิ น หมอแคนที่
สูญหายไปพร้อมกับตัวศิลปินหมอแคนเป่าประกอบลา โดยเฉพาะความรู้ด้านการเป่าแคนประกอบลา
ของศิลปินหมอแคนที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละท่านนั้น ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจที่แตกต่างกัน
จากความสาคัญดังกล่าว จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “ศิลปะการเป่าแคน
ประกอบลาทางสั้น” เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและศึกษาศิลปะในการเป่าแคน ศึกษาลายดนตรีที่ใช้บรรเลง
ประกอบล า รวมถึ ง ศึ ก ษาแนวทางการอนุ รั ก ษ์ เผยแพร่ แ ละสื บ ทอดมรดกภู มิ ปั ญ ญา อั น เป็ น
ศิลปวัฒนธรรมของชาติที่มีค่าควรแก่การหวงแหน ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยเรื่องศิลปะการเป่าแคน
ประกอบลาทางสั้น โดยเฉพาะการศึกษาศิลปะการเป่าประกอบลาของหมอแคน ที่มีผลงานบันทึก
แผ่นเสียงยิ่งหาได้ยาก ซึ่งปัจจุบันศิลปินพื้นบ้านอีสานที่เป็นบรมครูและมีชื่อเสียงล้วนอยู่ในวัยสูงอายุ
หากไม่เร่งดาเนินการศึกษา อาจทาให้ความรู้ด้านการเป่าแคนประกอบลาสูญหายเหมือนในอดีต
จึงต้องควรเร่งศึกษาโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อการเก็บข้อมูล โดยจัดเก็บในรูปแบบที่เป็นเอกสาร วีดิทัศน์
โน้ตไทยและโน้ตสากล เพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและคนรุ่นหลังสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น
2. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธี
ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม
(Field Research) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
1.1 เอกสารสิ่งพิมพ์ ได้แก่ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ หนังสือและตาราที่เกี่ยวกับการเป่าแคนประกอบลา
1.2 เอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ ได้แก่ เทป แผ่นเสียง วีซีดี อินเทอร์เน็ต เป็นการศึกษาค้นคว้า
ดูการเป่าแคนประกอบลา ค้นหาแหล่งพื้นที่ในการเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม
1.3 ข้อมูลจากภาคสนาม (Field Research) ได้จากการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกต และการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1.3.1 การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interviews) ใช้
สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) และกลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้แก่ บุคคลที่เป็นศิลปินพื้นบ้านเพื่อให้ข้อมูล
ในประเด็นกลวิธีการเป่าแคนประกอบลาและแนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดการเป่าแคนประกอบลา
1.3.2 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured
Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ศิลปินหมอแคนที่มีประเด็นคาถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการเป่าแคน
ประกอบลา
1.3.3 การสังเกต โดยใช้แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และ
แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ใช้กับกลุ่มผู้รู้และกลุ่มผู้ปฏิบัติ เป็น
การสังเกตสภาพทั่วไป วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม เหตุการณ์ทั่วไป ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.3.4 การจัดสนทนากลุ่มเรื่องแนวทางการอนุรักษ์สืบทอดการเป่าแคนประกอบลา
ทางสั้นโดยเชิญศิลปิน ผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ สืบทอดดังกล่าว
1.4 ระยะเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
1.5 บุคลากรผู้ให้ข้อมูล
1.5.1 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ประกอบด้วย
1.5.1.1 นักวิชาการทางด้านดนตรี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย ชนไพโรจน์
และอาจารย์ชุมเดช เดชพิมล
1.5.1.2 ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ นายจาปี อินอุ่นโชติ
1.5.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) ประกอบด้วย นายบัวหอง ผาจวง
นายทองดา เต้าทอง นายปรีชา ศรีทะบาล นายหนูทอง นนพละ
1.5.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) ประกอบด้วย
1.5.3.1 ผู้ว่าจ้าง
1.5.3.2 ผู้ฟัง
ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือ
การวิจัยเรื่อง ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน
การวิจัย ดังต่อไปนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1.1 แบบสังเกต (Observation Form) มี 2 แบบ คือ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation) และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ใช้
กับกลุ่มผู้รู้ และกลุ่มผู้ปฏิบัติในพื้นที่ที่วิจัยโดยผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตสภาพทั่วไปภายในชุมชน
2.1.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) มี 2 แบบคือ
2.1.2.1 สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Form)
2.1.2.2 สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview Form)
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2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย สามารถตอบคาถามของการวิจัยได้ตามที่กาหนดไว้ มีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้
2.2.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้มาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป่าแคนประกอบลา ตลอดถึงความรู้ด้านวัฒนธรรม แนวคิด
และทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อีกทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับ
บริบทที่ศึกษา โดยค้นคว้าเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากหนังสือ ตารา งานวิจัย การศึกษาค้นคว้า
อิสระ อินเทอร์เน็ตและวีดีทัศน์
2.2.2 การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เก็บรวบรวมจากพื้นที่ที่ทาการวิจัย โดย
วิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกต (Observation)
ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบบสนทนากลุ่ม (Focused Group Guideline)
2.3 การจัดกระทาข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อมู ล จากการศึก ษาเอกสารงานวิ จั ยที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และข้ อมู ล จาก
การบันทึกรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยจาแนกข้อมูลแยกออกตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องว่าข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนเพียงพอเหมาะสมพร้อมแก่การนาไป
วิเคราะห์สรุปผลแล้วหรือไม่ ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้มามีความไม่สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจะใช้การตรวจสอบ
แบบสามเส้า (Triangulation) หากข้อมูลส่วนใดไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด
หายไปให้ได้ตามประเด็นวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์แบบอุปมาน (Induction) คือ วิธีตีความจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
หรือจากปรากฏการณ์ในพื้นที่ แล้วนามาวิเคราะห์และสรุปผล
2. การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจาแนก
ข้อมูลเป็นชนิด ๆ (Typological) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการตีความโดยใช้แนวคิดทฤษฎีหลักที่
มีอยู่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์และทฤษฎี
การวิเคราะห์ดนตรี
2.5 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา
วิเคราะห์
ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาศิ ล ปะการเป่ า แคนประกอบล าทางสั้ น ของศิ ล ปิ น นายบั ว หอง ผาจวง
นายหนูทอง นนพละ นายปรีชา ศรีทะบาลและนายทองดา เต้าทอง ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อศิลปะในการ
เป่าแคนประกอบลาทางสั้น ตามลาดับดังนี้
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1. ศิลปะการใช้สานวนเป่าแคนประกอบลาทางสั้น
หมอแคนทั้ง 4 ท่าน มีศิลปะการใช้สานวนในการเป่าประกอบลา 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่
1 เป็นการเป่าสานวนที่ยึดทานองลาเป็นหลัก ซึ่งทานองลามาจากคีตลักษณ์ของกลอนลาซึ่งมีเสียง
สูงเสียงต่าเสียงสั้นเสียงยาว ลักษณะที่ 2 เป็นการเป่าสานวนที่กาหนดทานองให้อยู่ในบันไดเสียงหรือ
โหมดของหมอล า ซึ่งเสี ย งแคนขณะเป่าประกอบลาจะมีเสียงเสพหรือเสี ยงโดรน ทาให้เกิดความ
ไพเราะยิ่งขึ้น (unity in contrast)
จังหวะหรือรูปแบบการเป่า ประกอบลาทางสั้นมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบกาเต้นก้อนและ
รูปแบบช้างเทียมแม่ ดังนี้
1. รูปแบบจังหวะกาเต้นก้อน มีลีลาจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว โดยสรุปได้ดังนี้ รูปแบบ
จังหวะกาเต้นก้อน การใช้ลมเป่าจังหวะกาเต้นก้อนใช้ลมกระชั้นถี่ เป็นจังหวะ ดังตัวอย่าง
ลม
จังหวะ

- - - ตู
- - - x
- - - ร

ลู ตู ลู ตู
x x x x
ล ด ลซ

ลู ตู ลู ตู
x x x x
ม ซ ดล

ลู ตู ลู ตู
x x x x
ซ ม ดร

ลู ตู ลู ตู
x x x x
ม ซ มซ

ลู ตู - ตู ลู ตู ลู ตู
x x - x x x x x
ล ม -ซ ด ล ซม

ลู ตู - ตู
x x - x
ด ม -ร

2. รูปแบบจังหวะช้างเทียมแม่ มีลีลาจังหวะที่ค่อนข้างช้า โดยสรุปได้ดังนี้ รูปแบบ
จังหวะช้างเทียมแม่ การใช้ลมเป่าจังหวะช้างเทียมแม่ ใช้ลมยาวหนึ่งครั้งให้ได้สองเสียง เน้นจังหวะช้า
มีจังหวะดังนี้
ลม
จังหวะ

- - - - - - - - - -

- - - ตู
- - - x
- - - ซ

- - - ตู
- - - x
- - - ซ

- - - ตู
- - - x
- - - ซ

- ลู - ตู
- x - x
- ม - ซ

- ลู - ตู
- x - x
- ม - ซ

- - - ตู
- - - x
- - - ล

- ลู - ตู
- x - x
- ซ - ม

รูปแบบจังหวะช้างเทียมแม่เป่าหนึ่งลมและเป่าจังหวะซ้อนเข้าไปอีก กล่าวคือเป่าลมหนึ่งครั้ง
ให้ได้สองจังหวะ การเป่าประกอบลาทางสั้น หมอแคนเป่าเกริ่นขึ้นก่อนเพื่อให้หมอลาเดินกลอนหรือ
ลาไปก่อน เพื่อหมอแคนได้รู้ว่าหมอลาจะลาไปแนวไหนจังหวะไหน ซึ่งอาจเป็นรูปแบบจังหวะแบบ
กาเต้นก้อนหรือจังหวะแบบช้างเทียมแม่ โดยแคนเป่าตามหมอลาทีหลัง ส่วนการเป่าให้หมอลาเกี้ยว
นั้น มีตัวอย่างดังนี้
ถ้าหมอลาขึ้นต้นกลอนว่า “ปาลาแก้มน้องปาลา” ก็แสดงว่าหมอลาจะลาเกี้ยว หมอแคนต้อง
เป่ าเกี้ย วให้ ห มอล า ซึ่งจั งหวะเกี้ย วนั้ น เป็น จังหวะปานกลางที่ไม่เร็ว หรือช้าจนเกิน ไป เป็น การ
ผสมผสานกันระหว่างจังหวะกาเต้นก้อนกับจังหวะช้างเทียมแม่และผสมจังหวะราวงเข้ามาด้วย เช่น
- - - - - - -

- ม - ม
- ม ซ ล

- ม ซ ร
ด ร ดล

- ด - ล
ซ ม - ซ

- - - - - ม ร

- ล - ด
- ซ - ม

- ด - ร
- ม ซ ร

ม ซ - ม
ด ล - ด
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หลักสาคัญในการเป่าประกอบลาทางสั้น คือ การเป่าลายโป้ซ้ายผสมลายสร้อย การเป่าแบบ
สับราวง และการเป่าแบบผสมลายน้อย เช่น
1. การเป่าผสมลายโป้ซ้ายกับลายสร้อย ใช้สาหรับการเกริ่นหรือตอนหมอลาชายฟ้อนเกี้ยวหมอลา
หญิง ดังตัวอย่าง
- - - ซ
ลซลท

- - - ซ
ซลซท

- ม ร ด
ซลซท

ลดลด
ลซลท

ร มรม
มซลซ

ใส่กัน
ร ม ซม
มซลซ

มาลาเกีย้ ว
ซลซท
มซลม

ใส่กัน
ล ร ลท
ลซ ลท

ซ ม ดร

ม ซ มซ

ล ม -ซ

ด ล ซม

ด ม -ร

ซ ม ดร
- ซ ฟ ล

- ซ - ร ล ดล

- ซ - ม
ด ร -ด

ซ ล ซม
- ล - ด

ด ม -ร
ล ซ -ฟ

ล ม -ซ

ด ล ซม

ด ม -ร

2. การเป่าสับราวงหรือผสมราวง คือ
- - - ร

ล ด ลซ

ม ซ ดล

3. การเป่าผสมลายน้อย คือ
ลาย
น้อย

- - - ร
- - - ร

ล ด ลซ
- ซ - ฟ

ม ซ ดล
ร ฟร ฟ

การเป่าญ่าวกับการเป่าเนิ้ง
การเป่าญ่าว หมอแคนจะต้องลงลายน้อย ดังตัวอย่าง
- - - ร

ล ด ลซ

ม ซ ดล

ซ ม ดร

ม ซ มซ

การเป่าเนิ้ง หมอแคนจะเป่าลายสุดสะแนนผสมลายน้อย แล้วค่อยกลับมาลายสุดสะแนนเหมือนเดิม
ดังตัวอย่าง
ลายน้อย

- - - ซ
- - - - - - ซ

- ซ -ม
- ซ -ฟ
- ม -ซ

ซดซ ล
รฟรฟ
- ม ร ด

ซ ม ซร
-ซ ฟ ร
ล ด รด

ม ซ มซ
ซลดร
มดรด

ล ม -ด
ดล- ซ
ลด รม

ล ซ มร
ล ซ -ม
ล ซ มร

ล ด -ร
ด ม -ซ
ล ด -ร

ลายแคนที่เป่าประกอบล ากลอนใช้ล ายทางสั้ น ท่อนขึ้นและท่อนจบไม่มีอัตราจัง หวะ
บังคับ แต่การดาเนินทานองแคนยึดสี่จังหวะเป็นหลัก โดยขึ้นและลงจบที่โน้ตตัวแรก (tonic) เช่น
ขึ้นด้วยเสียง ซอล ก็จบลงที่เสียงซอล การเป่าแคนประกอบลาทางสั้น ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
โครงสร้างของทำนองลาทางสั้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่อน คื อ ท่อนขึ้น , เกริ่นหัวบท , ท่อนทานอง
หลักและท่อนจบ โดยมีรูปแบบดังนี้
A/ B / C / D

A. ท่อนขึ้น เป็นการเป่าแคนขึ้นต้นก่อนการลา เพื่อเป็นการให้เสียงนาแก่หมอลา ทานอง
ดังกล่าวไม่จากัดความสั้นยาว ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหมอลา เมื่อหมอลากาหนดเสียงให้ตรงกับ
บันไดเสียงที่หมอแคนเป่าแล้ว จึงเริ่มขึ้นเสียงโอ้ โอ ทานองท่อนขึ้นก็สิ้นสุดลง ดังตัวอย่าง
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โน้ตบทขึ้น
- - - ซ

- - - -

ซมซม

ดมด ม

ดมรม

ด ม รด

ร ดลซ

- - - ซ

B. ท่อนเกริ่นหัวบท คือ ลายแคนทีเ่ ริ่มมีทานองลาเข้ามาร่วมกับทานองแคน โดยลา ประมาณ 3
– 10 บทแล้วลงจบ รูปแบบของทำนองคือมีทานองย่อย 2 ท่อน คือท่อน B (ทานองเนื้อหา) กับท่อน
C (ทานองจบ) รูปแบบของทานองเพลงเป็นดังนี้
B1 / B2 / B3 (B4 - B10 ) / C
C. ท่ อ น ทานองหลัก หลังจากที่หมอลาเกริ่นจบแล้ว ลาดับต่อไปก็จะเข้าสู่เนื้อหาที่ นำเสนอ
รายละเอียดที่ต้องการสื่อสาร ทานองลายแคนประกอบด้วยทานอง 2 ทานอง คือ ทานองลา และ
ทานองแคน เช่นเดียวกับทำนองเกริ่นหัวบทและทำนองจบ
โน้ตบททานองหลัก
- - - ซ
(:ล ด - ด

- - - ซ
ม ด รด

- - - ซ
ล ด รด

- - - ด
- ซมซ

ร ด- ด
ม ซ- ด

ร ด ลด
ม ด รด

ล ด- ด
ล ด- ด

- ด ร ด
- ด ร ด :)

D. ท่อนจบ เมื่อหมอลาลาเกริ่นเข้าเนื้อหาและกล่าวถึงเนื้อหาจนจบแล้ว ก็จะถึงทำนอง
สุดท้ายของการลำใน 1 กลอนลา เรียกว่า ท่อนจบ
โน้ตท่อนจบ
- - - -

- - - ด ลมดร

ซมรด

ลรดล

- มดร

- - ลด

- - ล ซ

2. ศิลปะการใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างหมอแคนกับหมอลา
การลงของหมอลาทางสั้น หมอลาจะนัดหมายกับหมอแคนเป็นภาษากลอนลา ยกตัวอย่างเช่น
1. ถ้าจบด้วยกลอน “สมพอควร แคนซ่วน ทางล่อง ทอนี่นา” แสดงว่าหมอแคนจะต้องลงจบ
แล้วติดสูดลายทางยาวหรือลายล่องให้หมอลา
2. ถ้าจบด้วยกลอน “สมพอควร แคนซ่วน ทางใหม่ ทอนี่นา” แสดงว่าหมอลาจะจบกลอน
แล้วให้หมอลาคนใหม่มาลาต่อ
3. ถ้าจบด้วยกลอน “ใส่กันมาลงฟ้อนใส่กัน ๆ” หมอแคนจะเป่าลายสุดสะแนนอีกหนึ่งวรรค
เพื่อให้หมอลาชายหญิงฟ้อนเกี้ยวกัน
4. กรณีกลอนลาไหว้ครู ถ้าหมอลาลากลอนว่า “ยุลาบั่น ยุติกลอนไว้ก่อน ขอเชิญพ่อบักน้อย
มาลาต้อยตื่ม กลอน” แสดงว่าจะเอากลอนใหม่มาลาต่อ หมอแคนก็จะต้องเป่ายืนจังหวะไว้เพื่อให้
หมอลาได้ลากลอนต่อไป
5. ถ้าจบด้วยกลอน “พอคาวแล้ว สิเดินกลอนไปใหม่ เอาละนอ บาดนี้สิลงไว้ บ่เดิน สีนานวล
ซ้วนอ้ายไว้ก่อน ทอนั่นนา”
6. ถ้าหมอลา ลาถึงประโยค “สีนานวล” ก็แสดงว่าหมอลาจะลงเพราะจบกลอนแล้ว
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ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น หมอแคนจะเป่าคลอไปกับหมอลาเฉพาะในช่วงโอ่
ขึ้น ต้น สั้ น ๆ เท่านั้ น ช่ว งหมอล าเดิน กลอน การดาเนิ นทานองจะกระชับ จั งหวะล าค่ อนข้างเร็ ว
ลายแคนจึงเก็บรายละเอียดเป็นส่วนใหญ่ ทานองลายแคนไม่มีรูปแบบตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมอแคน
แต่ละคนที่เป่าจากอารมณ์และสภาพแวดล้อม ได้แก่ หมอลาและผู้ชม กลอนลาทางสั้นแต่ละประโยค
ไม่ค่อยมีการเอื้อนเสียงหรือผ่อนลมหายใจ เนื่องจากมีจังหวะที่เร็ว เสียงลาจึงสั้น กลอนบางวรรค
อาจมีจังหวะยกสลับการเป่าลายแคนประกอบหมอลากลอน ใช้ลายแคนทางสั้นมีทั้งหมด 3 ทาง
(ระดับเสียง) ประกอบด้วย ลาย 3 ลาย คือ ลายสุดสะแนน ลายโป้ซ้าย ลายสร้อย
3. ศิลปะการดาเนินลายแคนประกอบลาทางสั้น
ลาทางสั้น เป็นทานองหลักของหมอลากลอน ทานองลาทางสั้นจะเป็นแบบเนื้อเต็ม คือไม่มี
การเอื้อน ยกเว้นตอนขึ้นต้น คือตอน “โอละนอ” ซึ่งมีท่วงทานองการเดินกลอนที่กระชับรวดเร็ว ไม่มี
การเอื้อนเสียงยกเว้นตอนขึ้นเกริ่นลา กลอนลามุ่งเนื้อหาสาระมากกว่าความไพเราะ กลอนลาทางสั้น
ใช้สาหรับไหว้ครู ถาม-ตอบปัญหา บรรยายเนื้อหากลอน ลาทางสั้นอีกแบบหนึ่ง เดิมเรียกว่า ทานอง
ลาเดินดง เพราะเป็นการลาพรรณนาถึงธรรมชาติ ได้แก่ ป่าดงพงไพร ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า“ลาญ่าว”
เพราะก่อนจะลา หมอลามักจะขึ้นนาว่า “ญ่าว ญ่าว ญ่าว” ซึ่งหมายถึงการเดินทางอย่างรีบเร่ง
การดาเนินลายแคนประกอบลาทางสั้น เนื่องจากหมอลามีขนบในการลา เป็นรูปแบบการ
ลาของหมอลากลอนกล่ าวคือเริ่มต้นด้วยการล าทางสั้ น (กลอนไหว้ครู ) ดังนั้นศิล ปะการเป่าแคน
ประกอบลาทางสั้น การดาเนินลายแคนของหมอแคน ถ้าเป่าให้หมอลาฝ่ายชายลาหมอแคนจะเป่า
ลายโป้ซ้าย แต่ถ้าเป่าให้หมอลาฝ่ายหญิงลาจะเป่าลายสุดสะแนน โดยการเป่าแคนคลอไปกับหมอลา
กลอนจะเป่าเฉพาะช่วงที่ขึ้นโอ่ตอนต้นเท่านั้น ช่วงที่หมอลาเดินกลอนลาหรือเริ่มลากลอน หมอแคน
จะเป่าให้จังหวะของลายแคนจะดาเนินทานองกระชับ จังหวะค่อนข้างเร็ว โดยหมอแคนคอยเป่าให้
จังหวะหมอลาเป็นส่วนใหญ่ ทานองของลายแคนในการเป่าไม่มีรูปแบบตายตัว กลอนลาทางสั้นแต่ละ
ประโยคจะไม่มีการเอื้อ นเสี ยงหรือผ่ อนลมหายใจ เนื่องจากกลอนล ามีจั งหวะเร็ว เสี ยงล าจึงสั้ น
กลอนบางวรรคอาจมีจังหวะยกสลับอยู่บ้าง ดังตัวอย่าง
ลม
จังหวะ
กลอนลา

- - - ตู
- - - x
- - - ซ
จั่งแม่นสา
ใส่หัว

ตู ลู - ตู
x x - x
ม ซ - ซ
ธุเด้อ
จอมเกล้า

ตู ลู - ตู
x x - x
ม ซ - ซ
ข้าขอนพ
วอน

ตู ลู - ตู
x x - x
ม ซ - ซ
นอบนิ้ว
เถิงเจ้า

ตู ลู - ตู
x x - x
ม ซ - ซ
ก้มกราบ
อาจารย์

ตู ลู - ตู
x x - x
ม ซ - ซ
วันทา
ผู้สอนสั่ง

ตู ลู - ตู
x x - x
ม ซ - ซ
ข้าขอวัน
ผู้ข้าลา

ลู ตู - ตู
x x - x
ม ซ - ซ
ทาน้อม
มื่อนี่

รูปแบบจังหวะลายแคน การใช้ลมเป่าจังหวะกาเต้นก้อนนั้นจะใช้ลมกระชั้นถี่ เป็นจังหวะดังตัวอย่าง
ลม
จังหวะ

- - - ตู
- - - x
- - - ร

- ลู - ตู
- x - x
- ร - ร

ตู ลู - ตู
x x - x
ร ร - ร

ตู ลู - ตู
x x - x
ร ร - ร

ตู ลู - ตู
x x - x
ร ร - ร

ตู ลู - ตู
x x - x
ร ร - ร

ตู ลู - ตู
x x - x
ร ร - ร

ลู ตู - ตู
x x - x
ด ม -ร
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4. ศิลปะการติดสูดเสียงเสพ
ในการเป่าแคนประกอบลาทางสั้นของหมอแคน จะมีเสียงประสานในตัว ซึ่งการเป่าแคนให้มี
เสียงประสานจะต้องติดสูดแคนหรือปิดรูเสียงที่ต้องการให้เป็นเสียงประสาน การติดสูดแคนเพื่อใช้
ประกอบลาทางสั้นนิยมใช้เสียงประสานคู่ 5 ซึ่งการเป่าแคนเป็นทานองและมีเสียงประสานในตัวถือ
เป็ น ลั กษณะการประสานที่ทาให้ เกิดความไพเราะ การติดสู ดแคนเสี ยงเสพเพื่อประสานทานอง
ผู้วิจัยได้ศึกษาการติดสูดแคนที่ใช้เป่าประกอบลาทางสั้นของหมอแคนทั้ง 4 ท่าน ดังนี้
หมอแคนบัวหอง ผาจวง ถ้าเป่ าลายโป้ซ้าย ลายสร้อย ลายสุดสะแนน จะไม่ติดสูด แต่ตาม
ความเห็นแล้วถ้าอยากจะให้เสียงกล่อม เกิดเสียงที่ไพเราะแล้วควรติดสูด
การติดสูด หมายถึง การทาให้เสียงประสานดังอยู่ตลอดเวลาช่วงที่หมอแคนเป่าแคน ทาให้
เสียงแคนมีความไพเราะกลมกลืน วิธีการติดสูดโดยการเอาขี้สูด (ปริมาณก้อนเท่าหัวไม้ขีดไฟ) ที่อยู่
บริเวณเต้าแคนไปปิดรูนับของเสียงประสานที่ต้องการ การติดสูดยึดหลัก ใช้เสียงต่าสุด ในแต่ละระดับ
เสียง ดังนี้
ลายสุดสะแนน ติดสูดเสียง ซอล (แพที่ 6 และ แพที่ 8)
ลายโป้ซ้าย
ติดสูดเสียง โด
ลายสร้อย
ติดสูดเสียง เร
สรุปได้ว่าการติดสูดหรือติดเสพประสานทานองตรงกับลักษณะการประสานเสียงแบบดนตรี
ตะวันตก เรียกว่า โดรน (Drone) การติดสูด หมายถึง การทาให้เสียงประสานดังอยู่ตลอดเวลาช่วงที่
หมอแคนเป่าแคน ทาให้เสียงแคนมีความไพเราะกลมกลืน วิธีการติดสูดโดยการเอาขี้สูด (ปริมาณก้อน
เท่าหัวไม้ขีดไฟ) ที่อยู่บริเวณเต้าแคนไปปิดรูนับของเสียงประสานที่ต้องการ การติดสูดยึดหลัก ใช้เสียง
ต่าสุด ในแต่ละระดับเสียง ดังนี้
ทานองลายแคนทางสั้นลายสุดสะแนน ติดสูดเสียง ซอล (แพที่ 6 และ แพที่ 8)
ทานองลายแคนทางสั้นลายโป้ซ้าย
ติดสูดเสียง โด
ทานองลายแคนทางสั้นลายเซ
ติดสูดเสียง เร
ทานองลายแคนทางยาวลายใหญ่
ติดสูดเสียง ลา มี
ทานองลายแคนทางยาวลายน้อย
ติดสูดเสียง เร ลา
ทานองลายแคนทางยาวลายเซ
ติดสูดเสียง ที
การประสานทานองเสียงลากับเสียงแคน พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ การประสานทานองเป็น
เสียงเดียวกันกับทานองลา กล่าวคือ เสียงลาของหมอลากับเสียงแคนมีทานองและจังหวะลีลาตรงกับ
โน้ตดนตรี อาจมีการเปลี่ยนแปลงเสียงไปจากโน้ตหลักบ้างเล็กน้อย
5. ศิลปะการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคน
จากการศึกษาศิลปะการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคนประกอบลาทางสั้นของหมอแคนทั้ง 4 ท่าน
พบว่า หมอแคนบัวหอง ผาจวง มีหลักการใช้ลิ้นในการเป่าแคนให้ได้สาเนียงไพเราะ โดยเป่าแคนต้อง
รู้หลักการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคนหรือทานองลา เพราะถ้าผู้เป่าแคนเป่าลมเข้าและดูดลมออกเพียง
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อย่างเดียวจะไม่เกิดสาเนียงและความไพเราะ จึงจาเป็นต้องใช้ลิ้นเป็นเครื่องมือในการสร้างสาเนียง
แคน เสียงที่เป่าจะมีเสียงยาว - สั้น ขึ้นอยู่กับการใช้ลิ้นของผู้เป่ากาหนดลมหายใจเข้า – ออก ว่าจะ
มีประสิทธิภาพเพียงใด หลักการใช้ลิ้นคือเวลาเป่าลมเข้าและดูดลมออกเต้าให้ใช้ปลายลิ้นตัดลมขณะที่
เป่าแคนเป็นจังหวะไม่ขาดตอน เมื่อฝึกจนชานาญแล้วจะทาให้เป่าแคนได้นานไม่เหนื่อยง่าย เสียงแคน
ที่เป่าออกมาก็จะได้สาเนียงแคนเกิดความไพเราะ ถ้าเป่าโดยใช้ลมอย่างเดียวจะทาให้มีอาการวิงเวียน
ศีรษะ ทาให้เหนื่อยง่าย
หมอแคนทองดา เต้าทอง มีหลักการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงคือ เวลาเป่าลมเข้าและดูดลมออกใช้
ปลายลิ้นตัดลมขณะที่เป่าแคนเป็นจังหวะต่อเนื่อง
หมอแคนหนูทอง นนพละ มีหลักการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคนคือ ใช้ปลายลิ้นตัดลมในขณะที่
เป่าแคนเป็นจังหวะ
หมอแคนปรีชา ศรีทะบาล มีหลักการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคนโดยใช้ ปลายลิ้นตัดลม ขณะที่
เป่าแคนเป็นจังหวะ
6. ศิลปะการใช้ลมสร้างสาเนียงแคน
จากการศึกษาศิลปะในการใช้ลมสร้างสาเนียงแคนของหมอแคนบัวหอง ผาจวง หมอแคน
ทองดา เต้าทอง หมอแคนหนูทอง นนพละ หมอแคนปรีชา ศรีทะบาล พบว่า มีหลักในการใช้ลมเป่า
แคนให้ได้สาเนียงที่ไพเราะ จาแนกลมเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) ลมยาว หมายถึง ลมดูดเข้าเป่าออก มาจากช่องท้องใช้สาหรับหมอลาขึ้นโอ่ อาศัย
นิ้วเป็นหลักในการเดินทานองลายแคน จะใช้ลมแบบนิ่มนวล เพราะทาให้ไม่เหนื่อยง่าย สามารถเป่า
ให้หมอลาได้ตลอดคืน
2) ลมลูกสูบ หมายถึง ลมดูดเข้าเป่ าออกที่ใช้ลมในลาคอเป็นหลัก ใช้ลมเข้ามากกว่าลม
ออก ไม่ใช้ลิ้นเป็นหลัก ลักษณะลมคล้ายอาการของคนที่เหนื่อยหอบเพราะจังหวะลมกระชั้น
3) ลมลิ้ น หมายถึ ง ลมดู ด เข้ า เป่ า ออก แต่ ใ ช้ ป ลายลิ้ น ตั ด ลมให้ เ สี ย งแคนสั้ น
ประกอบการใช้นิ้ว ลมประเภทนี้ใช้ได้นาน ไม่เหนื่อยง่ ายเพราะใช้ลมจากกระพุ้งแก้มมาที่ลิ้น ทาให้
การใช้ลมยาวไม่เหนื่อย เป็นลมที่ฝึกยากพอสมควร การฝึกเบื้องต้นคือหมุนลิ้นเป็นจังหวะสามพยางค์
ก่อนช้าๆ ก่อน เช่น แตนแลแตน เมื่อฝึกจนคล่องจึงเริ่มเร่งจังหวะเร็วขึ้น
หมอแคนบัวหอง ผาจวงเวลาเป่าออกและดูดเข้า จะเน้นให้ลมสัมพันธ์กันเป็นจังหวะไม่ใช่เป่า
ออกอย่างเดียว พอหมดลมจึงค่อยดูดลมเข้า โดยจะใช้ปากทาเป็นทานอง เช่น ต่าน ตู เต ตี แต่น
เป็นต้น ส่วนการใช้ลมให้เกิดคลื่น หมอแคนบัวหอง ผาจวงจะใช้บริเวณกรามและลมเป่ากระชั้นให้
เป็นคลื่นเหมาะสาหรับเป่าตอนอารมณ์เศร้าถ้าใช้ส่วนปลายลิ้นจะไม่ค่อยชัด ที่สาคัญคือลิ้น , นิ้ว และ
ลมจะต้องสัมพันธ์กัน
หมอแคนทองดา เต้าทอง เวลาเป่าออกและดูดเข้า เน้นให้ลมสัมพันธ์กันเป็นจังหวะไม่ใช่
เป่าออกอย่างเดียว
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หมอแคนหนูทอง นนพละ เวลาเป่าออกและดูดเข้า เน้นให้ลมสัมพันธ์กันเป็นจังหวะ
หมอแคนปรีชา ศรีทะบาล เวลาเป่าออกและดูดเข้า เน้นให้ลมสัมพันธ์กันเป็นจังหวะไม่ใช่
เป่าออกอย่างเดียว
7. ศิลปะการใช้นิ้วสร้างสาเนียงแคน
จากการศึกษาศิลปะในการใช้นิ้วสร้างสาเนียงแคนของหมอแคนบัวหอง ผาจวง หมอแคน
ทองดา เต้าทอง หมอแคนหนูทอง นนพละ และหมอแคนปรีชา ศรีทะบาลพบว่ามีหลักการใช้นิ้วใน
การเป่าแคนให้ได้สาเนียงที่ไพเราะ ดังนี้
หมอแคนมีวิธีการใช้นิ้วในการปิดรูนับ คือ ต้องใช้นิ้วปิดลูกแคนเหยียดตรงไม่คู้ เวลาปิดรูแคน
จะท าให้ ลื่ น ไหลเร็ ว นอกจากจะท าให้ ค ล่ อ งแคล่ ว ในการเป่ า แคนแล้ ว ยั ง ท าให้ ม องดู ส วยงาม
โดยการใช้นิ้วปิดรูแคนเน้นจั บเสียงคู่ เพราะเสียงแคนจะสมบูรณ์กว่าปิดรูเดียว ดังนั้นการใช้นิ้วปิด
รู แ คนที่ ถูก หลั ก จึ ง เป็ น สิ่ งส าคั ญ ที่ไ ม่ ค วรมองข้ า ม สรุ ป การใช้ นิ้ว ของหมอแคนคือ จะใช้ส่ ว นของ
ปลายนิ้วปิดและเปิดรูนับและใช้มือทั้งสองข้างประครองเต้าแคน แล้วเหยียดนิ้วให้อยู่เหนือเต้าแคน
(นิ้วไม่คู้) โน้มปลายนิ้วส่วนหน้าปิดรูนับ การใช้นิ้วลักษณะนี้หมอแคนทุกท่านให้ความเห็นว่าทาให้มี
ความคล่ องตัวในการเคลื่อนนิ้ วและเกิดความสวยงามการใช้นิ้วปิดรูนับต้องใช้นิ้ว ทั้งสิบนิ้วจึงจะมี
ความคล่องตัวและต้องปิดนิ้วเสียงคู่เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้เสียงไพเราะและหนักแน่น
8. ศิลปะการใช้ท่าทางและการวางตัวบนเวที
จากการศึกษาศิลปะในการเป่าแคนประกอบลากลอน ลาทางสั้นของหมอแคนบัวหอง ผาจวง
หมอแคนทองดา เต้าทอง หมอแคนหนูทอง นนพละ หมอแคนปรีชา ศรีทะบาลพบว่าศิลปะการใช้
ท่าทางและการวางตัวบนเวที มีส่วนประกอบที่สาคัญคือ
1) ลักษณะท่าทางการยืนบนเวที ของหมอแคนบัวหอง ผาจวง มีท่าทางการยืนหลายรูปแบบ
แต่ส่วนใหญ่จะยืนด้านข้างหมอลาแต่จะถอยลงมาเพื่อให้หมอลาอยู่ด้านหน้าเล็กน้อย

ภาพที่ 1 ท่าทางการเป่าแคนประกอบลาของหมอแคนทองดา เต้าทอง
โดยหมอแคนทองดา เต้าทอง ส่วนใหญ่เวลาเป่าแคนท่านจะยืนอยูก่ ับที่ด้านข้างหมอลา
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9. ศิลปะการใช้ไมโครโฟนกับการเป่าแคน
เวทีที่หมอลาใช้ลาส่วนใหญ่จะมีไมค์แคนและไมค์สาหรับหมอลาต่างหาก จากการศึกษาการใช้
ไมโครโฟนในการเป่าแคนของหมอแคนพบว่า หมอแคนบัวหอง ผาจวง หมอแคนปรีชา ศรีทะบาล
และหมอแคนทองดา เต้าทองใช้ไมค์ที่ติดไว้กับแคนบริเวณส่วนล่างสุดของแคน หมอแคนหนูทอง
นนพละ ใช้ไมค์บนเวที
การแสดงหมอลาบางเวทีที่ไมค์ที่สัญญานดีก็จะใช้ไมค์เพียงตัวเดียว ห้อยลงมาจากด้านบน
ของเวทีหรือตั้งอยู่หน้าหมอลา การใช้ไมโครโฟนสาหรับหมอแคนเพื่อเป่าแคนประกอบลาทางสั้นมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าไมค์แคนเสียงไม่ดีจะเกิดปัญหาด้านการแสดงทันที
10. ศิลปะการเข้า-ออกของหมอแคนกับหมอลา
จากการศึกษาการเข้าการออกของหมอแคนกับหมอลาถือว่ามีความสาคัญมากในการแสดง
บนเวที เพราะถ้าหมอแคนไม่รู้จักจังหวะการเข้าการออกว่าควรทาเวลาไหนจะทาให้หมอลาขาดความ
เชื่อมั่นบนเวที ศิลปะการเข้า-ออกกับหมอลาของหมอแคนทองดา เต้าทอง จะไม่สามารถทาได้เพราะ
ท่านพิการทางสายตา จึงทาได้เพียงการขยับตัวให้เข้ากับจังหวะแคนและจังหวะลา ส่วนหมอแคนอีก
สามท่านจะใช้วิธีสังเกตหมอลา เวลาหมอลามีการลาเกี้ยวคนเดียวถ้าไม่มีหมอลาฝ่ายชาย หมอแคน
ก็จะเดินจังหวะเข้า-ออกสลับกับหมอลาให้เป็นจังหวะ ทาให้การแสดงของหมอลามีความเป็นศิลปะที่
งดงามยิ่งขึ้นเป็นที่ประทับใจของผู้ชม
11. ลายแคนที่หมอแคนใช้เป่าประกอบลาทางสั้น
จากการศึกษาศิลปะในการเป่าแคนประกอบลาทางสั้นของหมอแคนทั้ง 4 ท่านพบว่าหมอ
แคนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในลายที่ใช้ประกอบลาทางสั้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ลาย คือ
1) ลายสุดสะแนน เป็นลายที่มีจังหวะกระชับท่วงทานองเร้าใจ เก็บรายละเอียดทานอง
และสร้างลูกเล่นลีลาได้ ดีไม่มีข้อจากัดเรื่องเสียง หมอแคนนิยมเป่าบรรเลงเดี่ยวเพราะถือเป็นลายครู
หรือลายต้นแบบ ลายสุดสะแนน มีเสียงประสานคือเสียง ซ ติดสูดลูกที่ 6 และลูกที่ 8 แพซ้าย ใช้ 5
เสียง เสียงแรก คือ เสียงซอล เสียงสุดท้าย คือ เสียง มี โดยเรียงลาดับจากเสียงต่าไปหาเสียงสูง คื อ
เสียงซอล ลา โด เร มี สรุปได้ว่าศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น มีรายละเอียดดังนี้
ศิลปะในการเป่าแคนประกอบลาทางสั้นที่สาคัญคือ การเป่าลายแคนสุดสะแนนที่สามารถ
แปรเสียงออกได้ถึง 7 เสียง สามารถสร้างเสียงผ่าน(passing tone) ซึ่งปกติแล้วลายแคนอื่น ๆ จะใช้
เพียง 5 เสียงเท่านั้น และถ้าสามารถเป่าลายสุดสะแนนได้แล้ว หมอแคนก็สามารถเป่าลายโป้ซ้ายกับ
ลายเซได้เช่นกันเพราะทั้งสองลายมีท่วงทานองคล้ายคลึงกับลายสุดสะแนน ต่างกันตรงระดับเสียง
เท่านั้น ในลายสุดสะแนนประกอบด้วย 5 เสียงคือ โด เร มี ซอล ลา แต่มีเสียงหลักคือ เสียงโด ซอล เร
1. การดาเนินลายแคนประกอบลาทางสั้น หมอแคนจะเป่าท่วงทานองที่กระชับไม่เอื้อนเสียง
(ยกเว้นตอนเกริ่นลาหรือโอละนอ) ลายแคนจะเน้นจังหวะที่แสดงถึงอารมณ์สนุกสนานและรวดเร็ว
ซึ่งถือเป็นทานองหลักของหมอลาเพื่อใช้ในการบรรยายกลอนลาที่ต้องการความรวดเร็ว บางครั้งหมอ
ลาอาจจะลาสลับกับคาพูด(กลอนด้น) หมอแคนจึงต้องรู้จักสังเกตหมอลาว่าจะหยุดช่วงไหน
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ลายแคนทางสั้น ถ้าเป็นลาวาดอุบลท่วงทานองจะฟังรื่นหู ทานองวาดมหาสารคามจังหวะ
ปานกลางคือไม่ช้าหรือเร็วเกินไปนัก ส่วนวาดขอนแก่นและวาดชัยภูมิมีจังหวะค่อนข้างเร็วกระชับ
ด้ว ยเหตุ นี้ ก ารด าเนิ น ลายแคนจึ ง ไม่ ต ายตั ว เพราะหมอล าแต่ ล ะคนมี ว าดล าหรื อ ส าเนี ย งล าที่ ไ ม่
เหมือนกัน หมอลากลอนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2. การติดสูดเสียงเสพ ศิลปะการเป่าแคนลาทางสั้น ถ้าเป็นลายสุดสะแนนจะติดสูดที่เสียง
ซอล (สะแนน) ส่วนลายโป้ซ้ายติดสูดเสียงซอลสูง และลายสร้อยติดสูดเสียงเสพขวา (ลาสูง) และ
แก่น้อย (เรสูง)
3. ศิลปะการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคน หมอแคนจะใช้ลิ้นในช่วงเกริ่นแคนก่อนการลา และช่วง
จังหวะลาที่ค่อนข้างเร็วให้มีลีลาสนุกสนาน ใช้ลิ้นสร้างจังหวะในการเป่าแคนให้สอดประสานกับหมอลา
4. ศิลปะการใช้ลมสร้างสาเนียงแคน โดยให้มีความสัมพันธ์กับลิ้น
5. ศิลปะการใช้นิ้วสร้างสาเนียงแคน โดยให้มีความสัมพันธ์กับลิ้น
6. ศิลปะการใช้ท่าทางและการวางตัวบนเวที หมอแคนจะต้องสังเกตหมอลาเป็นหลักว่าจะ
เดินเข้าเดินออกหรือฟ้อนเกี้ยวกัน หมอแคนก็จะต้องแสดงท่าทางให้เข้ากับจังหวะของหมอลา
7. ลายแคนที่ใช้ประกอบลาทางสั้น ประกอบด้วยลายสุดสะแนน ลายโป้ซ้ายและลายสร้อย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น การศึกษาครั้งนี้ตรงตามความ
มุ่งหมายของการวิจัย นาไปสู่การอภิปรายผลดังนี้
การเป่าแคนประกอบลาทางสั้น แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การเป่าแคนทานองเดียวกับทานอง
ลาและการเป่าแคนทานองที่ต่างจากทานองลาแต่เป่าเพียงประโยคเดียว แต่ต้องอยู่ในบันไดเสียง
เดียวกัน ทานองลาทางสั้น กล่าวคือแคนจะเป่าคลอไปกับทำนองลา เมื่อจบกลอนแคนก็จะเป่าลงบท
จบเลย การดาเนินทานองกระชับไม่เอื้อนเสียง ลายแคนจะแสดงถึงอารมณ์ที่สนุกสนาน ศิลปะการเป่า
แคนลาทางสั้น คือ การเป่าลายโป้ซ้ายผสมลายสร้อย การเป่าแบบสับราวง และการเป่าแบบผสมลาย
น้อย การเป่าญ่าวกับการเป่าเนิ้ง มีการศิลปะในการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคน, ศิลปะในการใช้ลมสร้าง
สาเนียงแคน, ศิลปะการใช้ท่าทางและการวางตัวบนเวที และศิลปะในการใช้นิ้วสร้างสาเนียงแคน
การนาเทคนิคและวิธีต่าง ๆ นามาใช้ ต้องพิถีพิถันสรรหาคาที่มีความไพเราะมากที่สุดสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภาลัย สุวรรณธาดา กล่าวว่า บทร้อยกรองมีคุณค่าในตัวเอง คือ มีความงาม ด้านรูป
(ฉันทลักษณ์และสัมผัส ) ด้านรส (รสแห่งวรรณคดี) ด้านพจน์ (ถ้อยคาภาษาที่ไพเราะและทาให้เกิด
ภาพพจน์) ด้านเสียง (เสียงอันไพเราะของถ้อยคา) บทร้อยกรองมีคุณค่าต่อผู้แต่งทั้งด้านจิตใจ ด้าน
สติปัญญา ด้านสังคม และมีคุณค่าทางการสื่อสารจากผู้แต่งถึงผู้อ่าน หลักสาคัญในการประพันธ์กลอน
ลา มี 3 ปัจจัย คือ 1) มีความรู้เรื่องเนื้อหาที่จะนามาแต่ง 2) มีความรู้เรื่องรูปแบบและฉันทลักษณ์
ของกลอนลาแต่ล ะประเภทที่จะแต่ง และ 3) มีความรู้และทักษะในการเลื อกใช้ถ้อยคาที่กระชับ
สามารถสื่อความหมายและก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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นภาลัย สุวรรณธาดา กล่าวว่า บทร้อยกรองมีคุณค่าในตัวเอง คือมีความงาม ด้านรูป (ฉันทลักษณ์
และสัมผัส) ด้านรส (รสแห่งวรรณคดี) ด้านพจน์ (ถ้อยคาภาษาที่ไพเราะและทาให้เกิดภาพพจน์) ด้าน
เสียง (เสียงอันไพเราะของถ้อยคา) บทร้อยกรองมีคุณค่าต่อผู้แต่ง ทั้งด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้าน
สังคม และมีคุณค่าทางการสื่อสารจากผู้แต่งถึงผู้อ่าน (นภาลัย สุวรรณธาดา, 2533, น. 31-47)
จากผลการวิจัยเรื่อง ศิลปะการเป่าแคนประกอบการลาทางสั้น ทาให้เห็นคุณค่า
ทางด้านดนตรีแคนได้แก่ความงามของเครื่องดนตรีแคน ความงามของท่วงทานองลายแคน ความงาม
ของท่าทางการเป่าแคนประกอบลา ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมและความรู้สึกคล้อยตามเป็น ความงาม
ทางด้านสุนทรียภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
1.1 รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเรียน
เป่าแคนประกอบลา และการทาแคนอย่างจริง จังโดยการของบประมาณหรือทุนจากต่างประเทศ
จัดทาโครงการส่ งเสริมกิจกรรมการประกวดเป่าแคนประกอบลาอย่างเอาจริงเอาจัง และจัดการ
ประกวดช่างฝีมือทาแคนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบ้าน ระดับเมือง ระดับแขวงและระดับประเทศ
1.2 บรรจุวิชาการเรียนการสอนเป่าแคนประกอบลาและช่างทาแคนเข้าไปในหลักสูตร
ของประเทศในทุกระดับเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการเป่าแคนประกอบลาและการทาแคน
1.3 จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนมาเรียนเป่าแคน จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชน
และคนในชาติเกิดจิตสานึก หวงแหน มีความตระหนักและภาคภูมิใจร่วมกันในเครื่องดนตรีประจาชาติ
1.4 จัดตั้งชมรมแคนเพื่อเสาะหาเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมตั้งวงแคนขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการเป่าแคนประกอบพิธีหมอเหยา
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนา สืบทอดลาทางสั้น
2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการทาแคน
2.4 ควรมีการเก็บบันทึก ศึกษารวบรวมลายแคน กลอนลาเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
รายการอ้างอิง
เจริญชัย ชนไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปินมรดกอีสาน. สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2016
นภาลัย สุวรรณธาดา. (2533) ความรู้เบื้องต้นทางการประพันธ์เอกสารคาสอนชุดภาษาไทย.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
เรื่อง พญาผานอง ตอน รักสามเส้า
THE CREATION INSTRUMENT MEDIA E-LEARNING FOR
THAI VOCAL MUSIC LITERATURE “PHRAYA PHA NONG”
TRIANGLE LOVER EPISODE
นพคุณ สุดประเสริฐ*
NOPPAKUN SODPRASERT

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่อง
พญาผานอง ตอน รักสามเส้า มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning การขับร้อง
เพลงละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ตอน รักสามเส้า และหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน
ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ทักษะ การขับร้องเพลงละคร เป็นงานวิจัยที่ดาเนินการ
วิจั ย ร่ ว มกัน ระหว่างผู้ วิจั ย และผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา การผลิ ตสื่ อการสอน และนักศึกษา โดยมี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาสาขาคีตศิลป์ไทย
โดยมีผลการศึกษา คือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลคะแนน
กิจกรรมระหว่างเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 78.75 และมีประสิทธิภาพของการวัดผลคะแนนการสอบปฏิบัติ
เฉลี่ยเท่ากับ 88.75
คาสาคัญ: สื่อการเรียนการสอน E-Learning, การขับร้องเพลงละครพันทาง
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Abstract
The research aims at producing teaching materials of Thai vocal Music subject
in Rak Sam Sao’s Episode in Phaya Phanong’s Lakhon Phanthangand assessing quality
of the material produced for Skill in Thai Voice subject in Lakhon performances.
The research was processed by researchers, specialists in subject content and
production of teaching materials, and students in Thai voice subject. There are two
representative sample groups, specialist group and students. The study has found
that the teaching material produce by the researcher specialists, the material
operational quality test during class activities is 78.75 in average while the material
operational quality test during skill examination is 88.75 in average.
Keywords: Teaching materials, Skill in Voice subject

บทนา
ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2558) เป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ
ด้าน ที่มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้มีการ
เน้น ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่ านทางสื่ อ
สารสนเทศและเทคโนโลยีมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมในการ
พัฒนาประเทศและการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยี
เหล่านี้มีบทบาทอย่างมากที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตในทุกๆ ด้าน และเทคโนโลยีสารสนเทศก็มี
บทบาทที่สาคัญสาหรับการนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545 - 2559) ได้กาหนดแนวนโยบายเพื่อ
ดาเนินการ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการพัฒนาประเทศ โดยมีกรอบการดาเนินงานให้
ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มคุณภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้และผู้ผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีจิตสานึก จรรยาบรรณ
มีความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สั ง คมในการผลิ ตสื่ อเพื่อ การศึ กษาที่ มี คุณ ภาพ รวมทั้ งพัฒ นาผู้ รั บและผู้ ใ ช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกสรรกลั่นกรองและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ดังนั้นบทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 จึงเน้นการเรียนการสอนที่
เรียนควบคู่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ทั้งคอมพิวเตอร์ และ
อิน เทอร์เนต มีความสาคัญส าหรับ การนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ห ลากหลายรูปแบบ
แต่รูปแบบที่สะดวกง่ายสาหรับผู้เรียนและผู้สอนคือ การเรียนการสอนด้วยระบบ E-leaning เพราะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ สอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดข้อจากัดหลายอย่าง
ของการเรี ย นการสอน และผู้ ส อนยั ง สามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนได้ เ หมาะสม
ตามความสามารถของผู้เรียนที่ผู้สอนคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ
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อยู่ เสมอ อย่างไรก็ตามความหมายของระบบ E-leaning ยังไม่ส ามารถสรุป แน่ชัด กล่ าวไว้ว่า
นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนที่เป็นอยู่เดิม เป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้ าเช่น อินเทอร์ เน็ ต อิน ทราเน็ ต เอ็กส์ตราเน็ ต ดาวเทียม วีดีโอเทปแผ่นซีดี ฯลฯ ดังนั้น
จึงหมายถึง การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงคือ เทคโนโลยี
การสื่อสารเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้
เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง (2556, น. 21) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนด้วยระบบ E-leaning
เข้ามามีบทบาทสาคัญในปัจจุบัน เนื่องจากหลักสู ตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในแต่ละ
รายวิชามีผู้ เรี ยนจานวนมากขึ้น ซึ่งสภาพแวดล้อมการเรีย นในห้ องเรียนมีข้อจากัดได้แก่ สถานที่
เครื่องขยายเสียง อีกทั้งการเข้าถึงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ในอดีตเมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจเนื้อหา
เรื่องราวหรือต้องทบทวนบทเรียนเพิ่ มเติมจะอ่านทบทวนจากเอกสาร หนังสือตาราเรียนในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น แต่ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัลในปัจจุบันทาให้การสื่อสารกว้างไกลไร้ขีดจากัด
ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตได้มากขึ้น แต่ข้อมูลบางอย่างไม่ใช่ข้อมูล
ที่ถูกต้องไม่สามารถนามาอ้างอิงเป็นความรู้ได้ ผู้เรียนอาจจะเข้าใจเนื้อหาไปในทางที่ผิดได้ จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงมีการออกแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ E-leaning ขึ้นมาโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ ต
ในการสื่ อ สาร มี ผู้ ส อนท าหน้ า ที่ ใ นการออกแบบบทเรี ย นของรายวิ ช า โดยน าสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ยมา
ผสมผสานและใช้ความมีส่วนร่วมในการสอนโดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองที่ไหน
เมื่อไรก็ได้ ไม่จาเป็นต้องเดินทางมามหาวิทยาลัยทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา อีกทั้งยังเป็นการให้
ผู้สอนได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การสร้ า งสื่ อ การเรี ย นการสอนด้ ว ยระบบ E-leaning จึ ง มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ต่ อ การเรี ย น
การสอนในวิช าคีตศิ ล ป์ ไ ทย เนื่องจากในอดีตการเรี ยนการสอนวิช าคีต ศิล ป์ ไทย มีการถ่า ยทอด
กระบวนการความรู้โดยผู้สอนเป็นผู้ทาแบบอย่างในการขับร้อง และใช้กลวิธีการต่าง ๆ ในการตบแต่ง
ท่วงทานองเพลงให้เกิดความไพเราะแก้ผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องจดจาและทาตามแบบอย่างของผู้สอน
ที่ ถ่ า ยทอดให้ โดยมี วิ ธี ก ารขั บ ร้ อ งแบบซ้ า ๆ ฝึ ก วิ ธี ก ารวางค า แบ่ ง ค า เปล่ ง เสี ย ง การหายใจ
เอื้อนเสียงต่าง ๆ การขับร้องจึงต้องมีกระบวนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และผู้ เรียนต้องฝึกสมาธิ
ในการเรียนเพื่อจดจาในวิธีการขับร้องและหลักปฏิบัติอื่น ๆ ที่สาคัญ ซึ่งบางครั้งผู้เรียนไม่สามารถ
จดจ าหลั กวิ ธีฝึ ก ทักษะในการขับ ร้อ งได้ ห มด ซึ่ งในปัจ จุบัน ผู้ เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยได้ เพื่ออาศัยเครื่องมือช่วยในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้เทคนิค รูปแบบและวิธีการ
สอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน
ในปัจจุบันนี้การสอนขับร้องเพลงไทย มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนแนวทางการศึกษา
รูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น พยายามปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมให้การขับร้องเพลงไทยมีการพัฒนาการ
เรีย นรู้ ที่ดีขึ้น ที่ผู้เรีย นสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้ง่ายขึ้น จึงได้มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะจัดทาการสร้างสื่อการเรียนการสอน
E-learning เพลงละคร เรื่ อ ง พญาผานอง ตอน รั ก สามเส้ า และน าเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
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การเรียนรู้แบบออนไลน์หรือ E-leaning มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนการสอนขับร้องเพลง
ไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปบัณทิต คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย ในรายวิชา
การขั บ ร้ อ งเพลงละคร เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท างด้ า นทั ก ษะการขั บ ร้ อ งเพลงละคร
ให้ ผู้ เรี ย นมีป ระสิ ทธิภ าพและใช้พัฒ นาระบบการเรียนการสอนวิช าคีตศิล ป์ไทยที่มีความทัน สมัย
สามารถเก็บองค์ความรู้ทางด้านคีตศิลป์ไทยไว้เป็นหลักฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้น และส่งผลดีต่อ
มาตรฐานในรายวิชาชีพได้เก็บไว้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ ผู้ เ รี ย น จึ ง ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้
สอดคล้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้สื่อการเรียนการสอน
E-leaning จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเน้นที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาด้วยตนเอง และเน้นการเรียนการสอนเพลงไทยเดิมในรูปแบบของการขับร้องเพลงละคร
พันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า เพื่อเป็นพื้นฐานที่มีเนื้อหา ท่วงทานอง การขับร้อง ที่ใช้
ฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องที่ง่ายขึ้น และสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนพัฒนาวิธีการขับร้อง
คีตศิลป์ไทยในรูปแบบสื่อที่ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งานต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ า งสื่ อ การเรี ย นการสอน E-learning การขั บ ร้ อ งเพลงละครพั น ทาง เรื่ อ ง
พญาผานอง ตอนรักสามเส้า ประกอบไปด้ว ย เพลงลาวราพึง เพลงลาวชมดง เพลงลาวเจริญศรี
เพลงกระแตเล็ก เพลงลาวแพนน้อย เพลงลาวดาเนินทราย เพลงใบคลั่ง เพลงลาวเสี่ยง เพลงล่องน่าน
ใหญ่ เพลงลาวเฉียง บทเสภาลาว 3 บท และบทเกริ่นลาว 1 บท
2. เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่อง
พญาผานอง ตอนรักสามเส้า ที่สร้างขึ้น
วิธีการศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า มีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1) วิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ E-learning วิเคราะห์หลักสูตร
เนื้อหา และผู้เรียน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning
2) ออกแบบสื่อการเรียนการสอน E-learning โดยเขียนแผนผังแสดงการทางานของสื่อการ
เรียนการสอน
3) สร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning
4) ตรวจสอบการใช้งานของสื่อการเรียนการสอน E-learning ที่สร้างขึ้น
5) นาสื่อการเรียนการสอน E-learning ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิคและการผลิตสื่อ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้น
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6) นาไปทดลองใช้กับผู้เรียน ในรายวิชา “ทักษะการขับร้องเพลงละคร”
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะรายวิชา ทักษะการขับร้องเพลงละคร ตามหลักสูตรศิลปบัณทิต
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย โดยสร้างเป็น สื่อการเรียนการสอน E-learning โดย
ศึกษาเพลงในบทละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ประกอบไปด้วย เพลงลาวราพึง
เพลงลาวชมดง เพลงลาวเจริญศรี เพลงกระแตเล็ก เพลงลาวแพนน้อย เพลงลาวดาเนินทราย เพลงใบ
คลั่ง 4 เพลงลาวเสี่ยง เพลงล่องน่านใหญ่ เพลงลาวเฉียง และบทเสภาลาว 3 บท บทเกริ่นลาว 1 บท
ซึ่งงานวิจัยเรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่อง
พญาผานอง ตอนรักสามเส้า มีการดาเนินการร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านสื่อ
การเรียนการสอน และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดของการวิจัย ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียน ดังนี้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ 1 คื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งบุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการผลิตสื่อ จานวน 3 คน จาก
การเลือกแบบเจาะจง โดยแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ มที่ 1 ด้า นเนื้ อหา มี ผู้ เ ชี่ย วชาญ 3 ท่ าน ได้แ ก่ นางวัฒ นา โกศิน านนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒ นธรรม นางสุพัชรินทร์ วัฒนพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และนายชัยยะ ทางมีศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยสานักการสังคีต กรมศิลปากร
กลุ่มที่ 2 ด้านสื่อการเรียนการสอน มีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. อิทธิณัฐ
ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์พิเศษด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
การจั ดการเรียนการสอนผ่ านเครือข่าย ให้ กับ มหาวิทยาลั ยรัฐ และเอกชน ดร. ธนกร ขันทเขตต์
รองคณบดีฝ่าบริหารและการสื่อสาร อาจารย์ประจาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทร
วิโรฒ และ ดร. ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ รองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา สังกัด
กลุ่มวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างบุคคลที่เป็นผู้เรียน มีการคัดเลือกจากการเลือก
แบบเจาะจง จากนักศึกษาสาขาวิ ชาคีตศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนาศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 คน ซึ่งต้องเรียนในรายวิชา “ทักษะการขับร้อง
เพลงละคร”
เมื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มแล้ว ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรในการวิจัย 2 ตัวแปร คือ
1) ตัวแปรอิสระ คือ สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า
2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลง
ละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า
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สาหรับวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยนาสื่อการเรียนการสอนที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว นาไปทดสองใช้ในการเรียนการสอน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า โดยนาบทเรียนที่
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ทดลองกับผู้เรียนที่เ ป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 2 คน โดยในการเรียนช่วงแรกครู
ประจาวิชาเป็นผู้สอน ซึ่งมีการเก็บคะแนนในระหว่างการเรียนการสอน (การสอบปฏิบัติ) หลังจากนั้น
ให้ผู้เรียนเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอน E-learning โดยชี้แจงวิธีการเรียนจากสื่อการเรียนการสอน
E-learning และผู้สอนเก็บคะแนนการสอบปฏิบัติหลังจากการเรียน เพื่อนาผลการเรียนที่ได้ไปหา
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning ที่สร้างขึ้น สามารถนาเสนอเป็นแผนภาพขั้นตอน
การทดลองใช้สื่อการเรียนการสอน E-learning ได้ดังนี้
เรียนกับครูผู้สอน (ครูประจาวิชา)

เก็บคะแนนระหว่างการเรียน
(การสอบปฏิบัติ)

เก็บคะแนนการสอบปฏิบัติ
หลังจากการเรียน

เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอน
E-learning

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทดลองใช้สอื่ การเรียนการสอน E-learning
ที่มา: ผู้วิจัย

ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2 แบบ โดยออกแบบให้สอดคล้องกัน คือ เครื่องมือที่ 1 สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้อง
เพลงละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ตอนรักสามเส้า และเครื่องมือที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพ
ของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า
เครื่องมือทั้ง 2 อย่างนี้จะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ผู้วิจัยจะใช้แบบประเมินเพื่อวัดผลประสิทธิภาพ
ของผู้ เ รี ย นหรื อ ผู้ ใ ช้ สื่ อ การเรี ย น การสอนทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ซึ่ ง แบบประเมิ น ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น นี้
มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) แบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหา และด้านที่ 2 ด้านเทคนิคและการผลิตสื่อ
จะทาให้สามารถวัดผู้เรียนหรือผู้ใช้สื่อได้อย่างเป็นมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
สาหรับการสร้ างสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่อง
พญาผานอง ตอนรักสามเส้านั้น ผู้วิจัยได้มีการเตรียมการเบื้องต้น ดังนี้

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

285

ขั้น ตอนที่ 1 ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าคี ต ศิล ป์ ไ ทย ชั้ น ปี ที่ 2
รายวิชาทักษะการขับร้องเพลงละคร และวิเคราะห์เนื้อหาว่า เนื้อหาใดสามารถนามาพัฒนาเป็นสื่อ
การเรียนได้ เพื่อช่วยผู้เรียนสามารถสร้างพัฒนาการในการเรียนได้ ผลปรากฏว่า การขับร้องเพลง
ละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ตอนรักสามเส้า เป็นเนื้อหาที่สามารถนามาพัฒนาเป็นสื่อการเรียน
การสอน E-learning ได้เนื่องจากมีเพลงทีม่ ีทานองไม่ยากสามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยั งมี
เป็นเพลงที่สามารถสอนเทคนิคในการขับร้องเบื้องต้นได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดรูปแบบสื่อการเรียนการสอน E-learning โดยใช้จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและรายวิชา จุดประสงค์ในการเรียน และการวัดผลของรายวิชาเป็นเกณฑ์ จากนั้น เขียน
แผนผังแสดงการทางานของโปรแกรมและเขียนแผนเรื่องราว พร้อมทั้งสร้างสื่อการเรียนการสอน โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม Adobe Captivate Version 6 นอกจากนี้แล้วยัง
ทดสอบการทางานของสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น ทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Web Browser) และรูปแบบของโปรแกรมที่บันทึกไว้ในแผ่นข้อมูล (CD-R) จากนั้นผู้วิจัยได้
นาสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (IOC) กรอบสอนของบทเรียน และขั้นตอนในการเรียนการสอน
ของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า
พร้อมทั้งคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน เมื่อ
โปรแกรมมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ผู้วิจัยได้นาสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการการสอน E-learning พร้อมจัดทาคู่มือประกอบ
การใช้สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น เมื่อมีปัญหาส่วนใดจึงนามาแก้ไขจนสมบูรณ์ พร้อมนาเสนอผ่าน
ระบบออนไลน์ และจัดเก็บโปรแกรมไว้ในแผ่นข้อมูล (CD-R)
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น คือ ผู้วิจัยใช้วิธีการ ดังนี้
1) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) การหา
ค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร
=
เมื่อ

แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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กาหนดระดับการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน E-learning 5 ระดับ คือ
ดีมาก
ให้ค่าเท่ากับ
5
ดี
ให้ค่าเท่ากับ
4
ปานกลาง
ให้ค่าเท่ากับ
3
พอใช้
ให้ค่าเท่ากับ
2
ควรปรับปรุง ให้ค่าเท่ากับ
1
ซึ่งเกณฑ์ในการยอมรับคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning จะพิจารณา
คาถามแต่ละข้อแล้วหาค่าเฉลี่ย เกณฑ์ที่ใช้กาหนดผลจากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยเป็นดังนี้ คือ
คะแนน 1.00-1.49
หมายถึง
คุณภาพควรปรับปรุงยิ่ง
คะแนน 1.50-2.49
หมายถึง
คุณภาพควรปรับปรุง
คะแนน 2.50-3.49
หมายถึง
คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนน 3.50-4.49
หมายถึง
คุณภาพอยู่ในระดับดี
คะแนน 4.50-5.00
หมายถึง
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
2) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75 โดยการคานวณหาค่าประสิทธิภาพตัวแรกจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเรียน ส่วนค่าประสิทธิ ภาพตัวหลังคานวณหา โดยนาผลการสอบ
ปฏิบัติหลังจากการเรียนไปหาค่าร้อยละ ซึ่งมีสูตรในการคานวณ ดังนี้
=
และ

=

เมื่อ
แทน ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning เมื่อคิดจาก
คะแนนเฉลี่ยของกิจกรรมระหว่างการเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
แทน ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning เมื่อคิดจาก
คะแนนเฉลี่ยของการสอบปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
แทน คะแนนรวมระหว่างเรียนของกลุ่มตัวอย่างทุกคน
แทน คะแนนรวมหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทุกคน
แทน จานวนผู้เรียนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง
แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างเรียนทั้งหมด
แทน คะแนนเต็มของการสอบปฏิบัติหลังเรียนทั้งหมด

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

โดยใช้ประกอบกับสื่อการเรียนการสอน E-learning ดังรูปต่อไปนี้

ภาพที่ 2 หน้าแรกของสื่อการเรียนการสอน E-learning
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 3 เมนูการเลือกหมวดหัวข้อในสื่อการเรียนการสอน E-learning
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 4 เมนูการเลือกหมวดเพลงในสื่อการเรียนการสอน E-learning
ที่มา: ผู้วิจัย

ผลการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ผลการศึกษาที่สาคัญ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ผู้วิจัยได้ผลิตสื่อ
การเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ที่ใช้
ในการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร 1 ชุด ประการที่ 2 ผู้วิจัยได้ผลเชิงสถิติที่ได้จากการประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้ใช้ที่ใช้สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญา
ผานอง ตอนรักสามเส้า ดังจะขอกล่าวต่อไปนี้
ผู้วิจัยจาเป็นต้องประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลง
ละครพัน ทาง เรื่ องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่ อการเรียนการสอน
E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า โดยทดลองใช้กับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คีตศิลป์ไทย จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 2 คน เพื่อได้
ทราบว่าสื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75 โดยมี
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการสอบปฏิบัติระหว่างเรียนกับคะแนนที่ได้จากการสอบปฏิบัติ
หลังจากการเรียน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยกาหนด
ลาดับเพลงดังนี้

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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เพลงที่ 1 : เพลงลาวราพึง
เพลงที่ 2 : เพลงเพลงลาวชมดง
เพลงที่ 3 : เพลงลาวเจริญศรี
เพลงที่ 4 : เสภาลาว (อั้วสิม)
เพลงที่ 5 : เพลงกระแตเล็ก
เพลงที่ 6 : เสภาลาว (ขุนไสยศ)
เพลงที่ 7 : เพลงลาวแพนน้อย
เพลงที่ 8 : เพลงลาวดาเนินทราย
เพลงที่ 9 : เสภาลาว (งาเมือง)
เพลงที่ 10 : เพลงใบ้คลั่ง 4
เพลงที่ 11 : เกริ่นลาว
เพลงที่ 12 : เพลงลาวเสี่ยง
เพลงที่ 13 : เพลงล่องน่านใหญ่
เพลงที่ 14 : เพลงลาวเฉียง
มีผลการทดลอง ดังนี้
ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญา
ผานอง ตอนรักสามเส้า
สอบปฏิบัติระหว่างเรียน
สอบปฏิบัติหลังเรียน
ประสิทธิภาพ
เพลงที่ คะแนน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
/
เต็ม
(n=2)
เต็ม
(n=2)
1
10
7.5
75
10
8.5
85
75/85
2
10
7.75
77.5
10
9
90
77.5/90
3
10
8.5
85
10
9.5
95
85/95
4
10
8
80
10
9
90
80/90
5
10
7.75
77.5
10
9.5
95
77.5/95
6
10
8
80
10
9
90
80/90
7
10
8
80
10
9
90
80/90
8
10
7.5
75
10
8.5
85
75/85
9
10
8.25
82.5
10
9
90
82.5/90
10
10
8
80
10
9
90
80/90
11
10
7.75
77.5
10
8.25
82.5
77.5/82.5
12
10
7.5
75
10
8.25
82.5
75/82.5
13
10
7.75
77.5
10
8.75
87.5
77.5/87.5
14
10
8
80
10
9
90
80/90
รวม
140
110.25
78.75
140
124.25
88.75
78.75/88.75
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จากตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลง
ละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ทั้ง 14 เพลง ปรากฏว่า ผลคะแนนรวมของการสอบ
ปฏิบัติระหว่างเรียนเป็น 220.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 280 คะแนน (เพลงละ 10 คะแนน จานวน
14 เพลง กลุ่มตัวอย่างจานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 280 คะแนน) มีค่าเฉลี่ย 110.25 คิดเป็นร้อยละ
78.75 ซึ่งสูงกว่าค่า ตามเกณฑ์ 75 ที่กาหนด และคะแนนรวมการสอบปฏิบัติหลังเรียนเป็น 248.5
คะแนน จากคะแนนเต็ม 280 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 124.25 คิดเป็นร้อยละ 88.75 ซึ่งสูงกว่าค่า
ตามเกณฑ์ 75 ที่กาหนดไว้ จากค่า / พบว่ามีประสิทธิภาพ 78.75/88.75 จึงสรุปได้ว่าสื่อการ
เรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
สรุปและอภิปรายผล
จากการดาเนินการวิจัย การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละคร
พันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากผลการวิจัยในการทดลองใช้กับผู้เรียน พบว่า
สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.75/88.75 นั่นคือสื่อการเรียนการสอนที่
สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ ซึง่ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากผลการวิจัยในการทดลองใช้กับผู้เรียน พบว่า
สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 78.75/88.75 โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการวัดผลคะแนนการสอบปฏิบัติก่อนเรียนทั้ง 14 เพลง เท่ากับ 78.75 และประสิทธิภาพ
ของการวัดผลคะแนนการสอบปฏิบัติหลังเรียนทั้ง 14 เพลง เท่ากับ 88.75 ทั้งนี้สามารถอภิปรายได้
ว่า ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ ให้ความสาคัญกับการสร้างและพัฒนาสื่อจึงส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ
วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551, น. 12) ที่กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เป็นตัวกลาง
หรื อ ตั ว น า ความรู้ ไ ปสู่ ผู้ เ รี ย น และท าให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้
นอกจากนี้สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรัก
สามเส้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีอิสระต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จะเห็นได้ว่า สื่อการเรียนการสอนดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ และสามารถ
เป็นแบบเรียนในยุคปัจจุบันได้แล้ว ผู้วิจัยยังเห็นถึงประโยนช์ที่เกิดจากผลการวิจัยอื่น ๆ อีกดังนี้
1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ได้สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า สาหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาทักษะการขับร้องเพลงละคร
สาขาคีตศิลป์ไทย
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2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ มีสื่อนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
3. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติการขับร้องเพลงละคร เรื่อง พญาผานอง ตอน
รักสามเส้า
4. ผู้เรียนห้องเรียนเครือข่าย ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ในภูมิภาคต่าง ๆ สามารถเรียนสื่อการเรียน
การสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ได้เหมือนกับ
ผู้เรียนในส่วนกลาง
ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่ อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละคร
พันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
การนาสื่อการเรียนการสอน E-learning มาใช้ในการเรียนการสอน เป็นแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมสมัย เกิดเป็นรูปแบบ
การเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการสร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง และ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้สอนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสอน และ
การเตรียมสื่อที่จะเป็นเครื่ องมือในการสอนก่อนมีการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้สอนควรเลือกใช้สื่อให้
เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งเนื้อหา และรูปแบบของสื่อ สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลง
ละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ถือเป็นสื่อที่เหมาะกับผู้เรียนซึ่งช่วยให้ผู้เรียนจาได้เร็ ว
และจาได้นาน ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและส่วนร่วมในการเรียน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาทักษะการขับร้องเพลงละครที่มีต่อการ
ใช้สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า
2) ควรมีการศึกษาการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการเรียน
การสอนปกติ และกลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอน E-learning
3) ควรมีการจัดทาสื่อการเรียนการสอน E-learning ในรายวิชาอื่น ๆ เช่น ทักษะการขับร้อง
เพลงตับ ทักษะการขับร้องเพลงสามชั้นและเพลงเถา
รายการอ้างอิง
เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง. (2556). “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning”.
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 9, 4: 21-28.
วรวิทย์ นิเทศศิลป์. (2551). สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: บริษัทสกายบุ๊กส์ จากัด.
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เพลงชุดโหมโรงเย็น : กรณีศึกษา วงน้องใหม่ไทรทอง
ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย์
STUDY OF HOMRONG–YEN SUITE : A EASE STUDY OF
NONG MAI SAI THONG GROUP NONG SAI SUBDISTRICT,
NANG – RONG DISTRICT, BUREERUM PROVINCE
น้าเพชร นกศิริ* และ รุจี ศรีสมบัติ**
NAMPETCH NOKSIRI AND RUJEE SRISOMBUT

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน กระบวนการสืบทอดและ
เพื่อศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยใช้วิธีการศึกษาในกระบวนทางมานุษยดุริยางควิทยา คือ การสารวจ สังเกต และการสัมภาษณ์
เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า วงน้องใหม่ไทรทองก่อตั้งมาประมาณ 70 ปี
ปัจจุบันมีนายอางค์ ปราบภัย เป็นผู้ดูแล ชาวบ้านโดยทั่วไปรู้จักในนามของ ครูแอ๋ว วงน้องใหม่ไทร
ทองเริ่มก่อตั้งโดยนายรัม ปราบภัย ซึ่งเป็นปู่ของครูแอ๋วโดยมีชื่อวงดนตรีว่า “วงหนองไทรบรรเลง
ศิลป์” เมื่อครูแอ๋วเข้ามาเป็นผู้ดูแลวงดนตรี จึงเปลี่ยนชื่อวงดนตรีจากเดิมเป็น “วงน้องใหม่ไทรทอง”
วงน้องใหม่ไทรทองให้ความสาคัญกับทางเพลงที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะ “การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น ” ทางบรรเลงนี้ได้รับสืบทอดต่อกันมาในชื่อทางบรรเลง
ว่า “ทางโบราณ” เนื่องจากเป็นทางบรรเลงที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ยุคสมัยที่เริ่มก่อตั้งวงดนตรีจากรุ่นสู่รุ่น
มาจนถึงปัจจุบัน เพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทองมีทั้งหมด 11 บทเพลง ดังนี้ 1) เพลง
สาธุการ 2) เพลงตระ 3) เพลงรัวสามลา 4) เพลงครอบจักรวาล 5) เพลงปฐม 6) เพลงลา 7) เพลง
เสมอ (ออกเพลงรัวลาเดียว) 8) เพลงเชิด 9) เพลงกลม 10) เพลงชานาญ 11) เพลงกราวใน (ออก
เพลงลา) การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของแต่ละเครื่องดนตรี พบว่า การบรรเลงทานองทางฆ้องวง
ใหญ่และการบรรเลงทานองทางระนาดทุ้มมีเอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็นลักษณะ
เด่นอยู่ 3 รูปแบบ การบรรเลงทานองทางปี่ในและการบรรเลงทานองทางระนาดเอกมีเอกลักษณ์
วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็นลักษณะเด่นอยู่ 4 รูปแบบ และการบรรเลงทานองทางฆ้องวงเล็ก
มีเอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็นลักษณะเด่นอยู่ 2 รูปแบบ แนวทางในการบรรเลงมี
การยึดทางบรรเลงทานองทางฆ้องวงใหญ่เป็นหลักในการแปรทางของเครื่องมืออื่น ๆ ในวง
คาสาคัญ: เพลงชุดโหมโรงเย็น ทางโบราณ
*
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Abstract
The study of Homrong–Yen suite : A ease study of Nong–Rong District,
Bureerum Province is the research which has the objectives that : study the history,
generality and study Homrong–Yen of Nong Mai Sai Thong Group, Nong Sai
subdistrict, Nang–Rong District, Bureerum Province. The research can be concluded
that: Nong Mai Sai Thong music band (fomerly Nong sai Ban Lang Sil) loeafed in
Bureerum Prouirce, ahich has Mr. Ang Prab pai or comnonly known as “Master
Aaew”. As a band conduetor. Nong Mai Sai Thong music band realizes to The
importaree of Homroug-yan suite and always play in a Typical way called “Tang
Boran”. Thre are 11 songs in Homrong-yan suite consist of 1. Sa-Tu-Gan 2. Tra 3. RluaSam-La 4. Craob-Jak-ka-Wan 5. Pra-Tom 6. La 7. Sa-Mer (is connected Rlua–La-Deaw)
8. Cherd 9. Klom 10. Chamnan and 11. Kraog-Nai (is connected La). From The study,
found That; 1)The Melody of Khong-Wong-Yai/Ra-Nad-Tum have three identity
features. 2) The Melody of Phee-Nai / Ra-Nad-Aeg has four identity features. 3) The
Melody of Khong-Wong-Lek has two in dentify feafures. The Melody of Homrong yan
Suite “Thang Boran”band has Their own domirants feature. And use the main
melody of Khong-Wong-Yai to improvise tor ofher music instruments. Nong Mai Sai
Tong music band still conserre and in herit this melody through The new generatious
unti now.
Keywords: Homrong yen Suite, Thang-Bo-Ran

บทนา
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีความหลายทางวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประเพณีไปจนถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งรกรากที่น่าสนใจมีประโยชน์ต่อ
การศึกษาเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดเล็กอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ
และมีศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ซึ่งมีลักษณะเป็ นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่สาคัญของจังหวัด (สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2544, น. 6-7) วัฒนธรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับดนตรีไทยในอาเภอประโคนชัย อาเภอนางรอง อาเภอกระสัง เพราะอาเภอทั้ง 3
อาเภอนี้ เป็น อาเภอที่มีคนไทยเชื้อสายกัมพูช าอาศัยอยู่มาก จึงทาให้ วัฒ นธรรมความเป็นอยู่ห รือ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิตแตกต่างไปจากที่อื่น ๆ ในปัจจุบันยังมีการรักษาวัฒนธรรมของตนอย่าง
เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็น ภาษา ขนบธรรมเนียม ความเป็นอยู่ วงดนตรีไทยที่อาศัยอยู่ในอาเภอทั้ง 3
อาเภอ ได้รับอิทธิพลทางด้ านดนตรีของกัมพูชาค่อนข้างชัดเจน พบได้จากทานองของเพลงที่บรรเลง
ลักษณะวิธีการบรรเลง หรือแม้แต่ขั้นตอน ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยล้วนมีความ
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คล้ายคลึงกับวงปี่พาทย์ของกัมพูชา ดังนั้นในปัจจุบันวงดนตรีใน 3 อาเภอที่กล่าวมานี้ จึงมีเอกลักษณ์
การบรรเลงของวงดนตรี ใ นแบบของตนที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ไม่ เ หมื อ นกั บ การบรรเลงของวงดนตรี
โดยทั่วไปที่เราพบเห็นในปัจจุบัน
วงดนตรีไทยที่น่าสนใจวงหนึ่งใน 3 อาเภอนี้ คือ วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วงน้องใหม่ไทรทองนี้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษนับเป็นระยะเวลา
มากกว่า 60 ปี ซึ่งเป็นวงดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดวงหนึ่งในอาเภอนางรอง ปัจจุบันมีนายอางค์
ปราบภัย หรือครูแอ๋วเป็นผู้ดูแลวงดนตรีไทยสืบต่อจากบิดา โดยการบรรเลงดนตรีไทยของวงน้องใหม่
ไทรทองนี้ ยึดถือทางบรรเลงในแบบของตน สาเนียงหรือทานองของการบรรเลงจะมีความแตกต่าง
จากการบรรเลงในพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทร
ทอง เป็นทางการบรรเลงที่วงน้องใหม่ไทรทองเรียกทางนี้ว่า “ทางโบราณ” ทางโบราณเพลงชุดโหม
โรงเย็นนี้ สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทางบรรเลงที่ใช้บรรเลงมาตั้งแต่ในสมัยที่เริ่มก่อตั้งวงดนตรี
โดยผู้ที่นาทางบรรเลงนี้มาถ่ายทอดคือ นายรัมย์ ปราบภัย (ผู้ก่อตั้งวง) ซึ่งเป็นปู่ของครูแอ๋ว ทาง
โบราณนี้สืบทอดต่อกันมาแบบมุขปาฐะ จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานมาจนถึงปัจจุบัน การบรรเลงเพลงชุด
โหมโรงเย็น “ทางโบราณ” นักดนตรีของวงน้องใหม่ไทรทองยึดถือเป็นหลักและให้ความสาคัญเป็น
อย่างมากโดยถือว่าเพลงชุดโหมโรงเย็น “ทางโบราณ” เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา
หากผู้ใดที่ต้องการฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเริ่มเรียนดนตรีไทย ศิษย์ผู้นั้นจะต้องเริ่มเรียนการบรรเลงฆ้อง
วงใหญ่โดยเริ่มต่อเพลงชุดเพลงชุดโหมโรงเย็น “ทางโบราณ” เป็นอันดับแรก เพื่อให้ศิษย์ผู้นั้นมีความ
เข้าใจในการบรรเลงทานองหลักของเพลงชุดโหมโรงเย็น เพื่อทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องของการบรรเลง
และที่สาคัญเพื่อให้ศิษย์นาความรู้ความเข้าใจจากการเรียนเพลงชุดโหมโรงเย็นไปเป็นพื้นฐานในการ
เรียนเครื่องดนตรีไทยเครื่องมืออื่น ๆ หรือการเรียนเพลงไทยเพลงอื่น ๆ ในลาดับต่อไป เพลงชุดโหม
โรงเย็นนี้ วงน้องใหม่ไทรทองจะใช้บรรเลงในช่วงหลังเที่ยงของวันสุกดิบไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองาน
อวมงคล เป็นการบรรเลงเพื่อบูชาครู เพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องดนตรีและเป็นการทดสอบ
ความพร้อมของนักดนตรีในวงดนตรีอีกด้วย วงน้องใหม่ไทรในปัจจุบันนับเป็นวงดนตรีไทยที่มีความ
เข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดทางด้านดนตรีไทยที่สืบ
ทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษหรือแม้แต่การสืบทอดแนวทางในการบรรเลงของวงดนตรี เพลงชุ ดโหม
โรงเย็น”ทางโบราณ” จึงเป็นที่น่าสนใจว่า เพราะเหตุใดวงน้องใหม่ไทรทอง จึงยังคงสามารถรักษา
วัฒนธรรมดนตรีไทยในวงดนตรีของตนได้อย่างเข็มแข็งมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 60 ปี จาก
สาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัย เพลงชุดโหมโรงเย็น : กรณีศึกษา วงน้องใหม่
ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและกระบวนการสืบทอดของ วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็นของ วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง เพลงชุดโหมโรงเย็น : กรณีศึกษา วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาจากการ
รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย เอกสาร ตาราต่างๆที่เกี่ยวข้องและออกมาปฏิบัติภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูล
จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเอาไว้ มาวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลการศึกษาเป็นรายงาน
การวิจัยโดยกาหนดแนวทางวิธีดาเนินการศึกษาวิจัยดังขั้นตอน ต่อไปนี้
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล
1.1 ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ได้รวบรวมจากเอกสารและสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสาร วารสาร
จุลสาร ซึ่งได้จากการศึกษา ค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
1.2 ข้อมูลภาคสนามได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางมานุษยวิทยา คือการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงน้องใหม่ไทรทองและสังเกตสภาพการเรียนการสอนหรือการบรรเลง
ดนตรีของวงน้องใหม่ไทรทองพร้อมทั้งบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
2. ขั้นศึกษาข้อมูล
2.1 นาข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ข้อมูลสัมภาษณ์ แถบบันทึกเสียง ภาพถ่ายและข้อมูลอื่น ๆ
จากการเก็บข้อมูลมาจาแนกตามหัวข้อต่าง ๆ ของวัตถุประสงค์การวิจัย
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบเอกสารรายงานวิจัย ตาราและหนังสือต่าง ๆ ทางวิชาการ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
2.3 ตรวจสอบข้อมูลโดยนามาวิเคราะห์ข้อมูล แก้ไข ปรับปรุงแล้วเรียบเรียงเนื้อหา
โดยจัดลาดับให้มีความสัมพันธ์กัน
3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ประกอบด้วยแบบคาถาม
สาหรับการสัมภาษณ์ในลักษณะของคาถามปลายเปิด โดยมีตัวอย่างประเด็นสอบถาม เช่น ประวัติ
คณะปี่ พาทย์ การสื บทอดของหัว หน้ าคณะปี่พาทย์ การรับงานของวงดนตรี เป็นต้น และมีกล้ อง
ถ่ายภาพและกล้องบันทึกวีดีโอ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง เพลงชุดโหมโรงเย็น: กรณีศึกษา วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลต่าง ๆ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางมานุษยดุริยางค
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วิทยา มาวิเคราะห์ตามหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของการวิจัย ได้แก่ สภาพปัจจุบัน
กระบวนการสืบทอดและศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็น จากนั้นนาข้อมูลการวิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ
มาเขียนในรูปแบบของการบรรยายให้มีความสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของงานวิจัย
ผลการศึกษา
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและกระบวนการสืบทอดของวงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของวงน้องใหม่ไทอง
ปัจจุบันวงน้องใหม่ไทรทอง มีนายอางค์ ปราบภัย เป็นผู้ดูแล ชาวบ้านโดยทั่วไปรู้จัก
ในนามของ ครูแอ๋ว ปัจจุบันครูแอ๋วอายุ 60 ปี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ 5 ตาบลหนองไทร
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นักดนตรีของวงน้องใหม่ไทรทองในปัจจุบันเป็นนักดนตรีที่เป็นเครือ
ญาติกันเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากวงน้องใหม่ไทรทองนี้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยปัจจุบัน
วงน้องใหม่ไทรทองมีสมาชิกประจาวงจานวนทั้งหมด 9 คน นักดนตรีในวงจึงประกอบอาชีพนักดนตรี
เป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพทาสวนเพื่อเป็นรายได้เสริมเนื่องจากมีที่ดินในการทาสวนเป็นของตนเอง

ภาพที่ 1 บ้านของนายอางค์ ปราบภัย หัวหน้าวงน้องใหม่ไทรทอง
ที่มา: ผู้วิจัย

วงน้องใหม่ไทรทองแต่เดิมมีเครื่องดนตรีที่เป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ วงเครื่องสายวงเล็ก
และวงโปงลาง แต่ในปัจจุบันนั้นเหลือเพียงวงปี่พาทย์เครื่องคู่ 1 วง เนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เพราะในวันที่เกิดเหตุนั้นครูแอ๋วนาวงปี่พาทย์เครื่องคู่นี้ไปบรรเลงที่งานจึงทา
ให้ในปัจจุบันยังคงเหลือวงปี่พาทย์เครื่องคู่ไว้ 1 วง และระนาดเอก 1 ราง การว่าจ้างวงน้องใหม่ไทร
ทองให้ไปบรรเลงตามงานต่าง ๆ มีด้วยกันหลายโอกาส ดังนี้ การว่าจ้างไปบรรเลงในพิธีอุปสมบท การ
ว่าจ้างไปบรรเลงในพิธีเชิญเทพ การว่าจ้างไปบรรเลงในงานบุญต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการว่าจ้าง
เพื่อบรรเลงประกอบพิธีกรรมในงานศพ เนื่องจากโดยมากนั้น ผู้จัดงานมักให้ความสาคัญกับการมี
ดนตรีประกอบพิธีกรรมในวันที่มีการสวดพระอภิธรรมศพในคืนสุดท้าย และให้ความสาคัญกับการมี
บรรเลงดนตรีเพื่อประกอบพิธีกรรมในวันที่มีการฌาปนกิจศพ ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้จัดงานจึงว่าจ้างให้
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วงน้องใหม่ไทรทองไปบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมงานศพในช่วง 2 วันสุดท้ายของการจัดงาน ราคา
ในการรับงานแต่ละครั้งจะเป็นการคิดราคาในแบบ 1 งาน คือ บรรเลงในวันสวดพระอภิธรรมศพ 1
คืน และวันที่มีการฌาปนกิจศพอีก 1 วัน โดยคิดราคาว่าจ้างต่องานจานวน 5,500 บาท การบรรเลง
ดนตรีเพื่อประกอบพิธีกรรมงานศพมีบทบาทต่อชุมชนในทุกช่วงเวลาตลอดทั้งปีเนื่องจากการจัดพิธี
งานศพนั้น สามารถจัดได้ทุกช่วงเวลา ทาให้บทบาทของวงปี่พาทย์น้องใหม่ไทรทองมีบทบาทค่อนข้าง
เด่นชัดต่อชุมชนในเรื่องของการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมงานศพมากพอสมควร
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบราคาในการรับงาน ของวงน้องใหม่ไทรทอง
งานศพ 1 งาน (2 วัน)
งานอุปสมบท 1 งาน
งานเชิญเทพ 1 งาน
งานบุญทั่วไป 1 งาน
ราคา : บาท
(2 วัน) ราคา : บาท
(2 วัน) ราคา : บาท
(2 วัน) ราคา : บาท
ราคาในการ ค่าตอบแทน ราคาในการ ค่าตอบแทน ราคาในการ ค่าตอบแทน ราคาในการ ค่าตอบแทน
รับงาน
นักดนตรี
รับงาน
นักดนตรี
รับงาน
นักดนตรี
รับ งาน
นักดนตรี
5,500
500
5,500
500
5,500
500
4,500
500
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 2 ผู้วิจัย และ นายอางค์ ปราบภัย (ครูแอ๋ว) หัวหน้าวงน้องใหม่ไทรทอง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 3 นักดนตรีประจาวงทั้งหมดในปัจจุบนั ของวงน้องใหม่ไทรทอง บรรเลงในงานศพ ณ วัดป่าหนองงิ้ว
หนองไทร ตาบลลาไทรโยง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 28 เมษายน 2559
ที่มา: ผู้วิจัย
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ตารางที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของนักดนตรีในวงปี่พาทย์น้องใหม่ไทรทองในปัจจุบนั
ที่
ชื่อ-สกุล
เริ่มเรียน เครื่องมือ
ข้อมูลการเรียนดนตรีเบื้องต้น
ดนตรี
ที่เรียน
อายุ
1 นายอ๋อย บนเกษม

12 ปี

-ปี่พาทย์ทุก
เครื่องมือ
-เครื่องสายทุก
เครื่องมือ

2 นายปรีชากรณ์ สิทธิกูล

11 ปี

3 นายกอง ปราบภัย

17 ปี

4 นายสนั่น ปราบภัย

9 ปี

-ระนาดเอก
-ฆ้องวง
-ระนาดทุ้ม
-ฆ้องวง
-เครื่องหนัง
-ฆ้องวง

5 นายเวียน อาจเอี่ยม

23 ปี

6 นายบังอร ปราบภัย

16 ปี

7 ด.ช.ภานุพงษ์ ปราบภัย
(เป็นบุตร ของ บุตรชาย
ครูแอ๋ว)
8 ด.ช.พงษ์ทวี ปราบภัย
(เป็นบุตร ของ บุตรชาย
นายบังอร ปราบภัย)

9 ปี

-ระนาดเอก
-เครื่องหนัง

10 ปี

-ฆ้องวงใหญ่
-ระนาดทุ้ม

-เครื่องหนัง
-ฆ้องวง
-เครื่องหนัง

เดิมอาศัยอยูจ่ ังหวัดนครราชสีมา
เริ่มเรียนดนตรีจากครูจักร โดย
เรียนทั้งเครื่องปี่พาทย์และ
เครื่องสายทุกเครื่องมือ ต่อมาย้าย
มาสร้างครอบครัวอยู่ที่ จังหวัด
บุรีรัมย์ (สมรสกับน้องสาวของ
มารดาของครูแอ๋ว)
เรียนกับครูแอ๋ว
เรียนดนตรีไทยจากพี่ชาย คือนาย
อ๋อยบิดาของครูแอ๋ว
เรียนดนตรีจากบิดา
(นายอ๋อย ปราบภัย)
เรียนจากบิดาของตน
เรียนดนตรีจากบิดา
(นายอ๋อย ปราบภัย)
เรียนดนตรีจากปู่ คือ ครูแอ๋ว

เรียนดนตรีจากปู่ คือ นายบังอร
(น้องชายครูแอ๋ว)
และครูแอ๋ว
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ความสัมพันธ์
กับหัวหน้า
วงดนตรี
(ครูแอ๋ว)
น้าเขย

ลูกศิษย์
อา

พี่ชาย
นักดนตรีในวง
น้องชาย
หลาน

หลาน

ที่มา: ผู้วิจัย

1.2 ศึกษากระบวนการสทบทอดของวงน้องใหม่ไทอง
วงน้องใหม่ไทรทองเป็นวงดนตรีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ก่อตั้งมาประมาณ 70 ปี
โดยนายรัม ปราบภัย ซึ่งเป็นปู่ของนายอางค์ ปราบภัยหรือครูแอ๋ว ภายหลังเมื่อปู่ของครูแอ๋วเสียชีวิต
ลงบิดาของครูแอ๋วหรือนายอ๋อย ปราบภัยจึงเข้ามาดูแลวงดนตรีจากปู่ ปัจจุบันนายอ๋อยได้เสียชีวิตแล้ว
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ครูแอ๋วจึงรับช่วงเป็นผู้ดูแลสืบทอดวงดนตรีสืบต่อจากบิดา แต่เดิมวงน้องใหม่ไทรทองมีชื่อวงดนตรีว่า
“วงหนองไทรบรรเลงศิลป์ ” เมื่อครูแอ๋วเข้ามาเป็นผู้ดูแลวงดนตรี จึงเปลี่ยนชื่อวงดนตรีจากเดิมเป็น
“วงน้องใหม่ไทรทอง” สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อวงนั้นเนื่องจากเพื่อความทันสมัยและเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาวงดนตรีสู่เด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในวงดนตรี ปัจจุบันครูแอ๋วจะพยายามนา
ลูกศิษย์ของตนไปบรรเลงตามงานในวงของตนเพื่อฝึกประสบการณ์ในทุกครั้งที่มีโอกาส ครูแอ๋วจึงเห็น
ว่าคาว่า “น้องใหม่” น่าจะเหมาะสมกับการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวงดนตรีของตน ครูแอ๋ว
นั บเป็ น นั กดนตรี ไทยที่ มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีปี่พ าทย์ทุ กเครื่อ งมือ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยให้แก่ผู้อื่นได้อย่างหลากหลาย ครูแอ๋วให้ความสาคัญกับการสืบทอดวง
ดนตรีไทยของตนมากพอสมควร เห็นได้จากการที่ครูแอ๋วยังยึดหลักขนบธรรมเนียมในการเรียนการ
สอนดนตรีไทยให้แก่ผู้อื่นอย่างเคร่งครัด ทั้งการกราบไหว้เคารพบูชา ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเริ่มฝึกหัด
ดนตรี ไทย ขั้น ตอนต่า ง ๆ ของการบรรเลงดนตรี ตามงาน หรื อแม้ก ระทั่ งขั้ นตอนต่ าง ๆ ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นที่บิดาของตนได้ปลูกฝังไว้ให้แก่ตน โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับทาง
เพลงในการบรรเลงที่วงดนตรีของตนได้รับสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น คือ “ทางโบราณ
การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น ” ตนจึงเลือกที่จะถ่ายทอดทางการบรรเลง “ทางโบราณ” นี้ให้แก่ผู้
ที่มาขอเรียนกับตนทุกคนและตนจะเริ่มสอนจากเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่ก่อนเสมอ เนื่องจากเป็น
เครื่องดนตรีที่เป็นหลักของวง เมื่อผู้ใดที่ต่อเพลงจนจบชุดโหมโรงเย็นแล้วตนจึงต่อเพลงในลาดับอื่น
ต่อไป การสืบทอดทางบรรเลง “ทางโบราณ” ให้คงอยู่รุ่นสู่รุ่น ถือเป็นการสืบทอดวงน้องใหม่ไทรทอง
ให้คงอยู่ต่อไป เนื่องจาก “ทางโบราณ” นี้เป็นทางการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์ของวงน้องใหม่ไทรทอง
และเป็นมรดกทางความรู้ที่สาคัญของวงน้องใหม่ไทรทอง (อางค์ ปราบภัย, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน
2558)

ภาพที่ 4 แสดงการสืบทอดของวงน้องใหม่ไทรทอง
ที่มา: ผู้วิจัย
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ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
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นศิลลปวั
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จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า “วงน้องใหม่ไทรทอง” เป็นวง
ดนตรีที่สามารถรักษาวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของตนไว้ได้อย่างเข็มแข็ง เห็นได้จากการที่นักดนตรี
ในวงประกอบอาชีพนั กดนตรีเป็นหลั ก และนักดนตรีส่ว นใหญ่เป็นเครือญาติกันซึ่งได้รับสื บทอด
วงดนตรีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ นับเป็นระยะเวลาประมาณ 70 ปี นักดนตรีในวงยังมีการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านดนตรีของตนให้แก่ชนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง และยังรักษาเอกลักษณ์แนวทางในการบรรเลง
ของวงดนตรี โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับทางบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์ของวงน้องใหม่ไทรทอง
คือ “ทางบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น ทางโบราณ” ที่วงน้องใหม่ไทรทองนั้น ได้รับสืบทอดต่อกันมา
เป็นระยะเวลานาน ทั้งยังสอนให้ชนรุ่นหลังเห็นถึงความสาคัญและช่วยกันรักษา “ทางบรรเลงเพลงชุด
โหมโรงเย็น ทางโบราณ” นี้ไว้ ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางความรู้ที่สาคัญควรค่าแก่การรักษาและสืบทอด
ให้คงอยู่ต่อไป
2. ศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็นของ วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นของเพลงชุดโหมโรงเย็น
เพลงชุดโหมโรงเย็น วงน้องใหม่ไทรทองจะใช้บรรเลงในช่วงเวลาหลังเที่ยงของวันสุก
ดิบในทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคล วงดนตรีที่ใช้บรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น คือ วงปี่
พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ก่อนที่จะมีการบรรเลงในทุกครั้ง ครูแอ๋วหรือผู้ ที่อาวุโ สที่สุดจะทาการถวาย
เครื่องไหว้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการไหว้ครู จากนั้นจึงเริ่มบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น เพลงชุดโหมโรงเย็น
ของวงน้องใหม่ไทรทองมีทั้งหมด 11 บทเพลง ดังนี้ 1.เพลงสาธุการ 2.เพลงตระ 3.เพลงรัวสามลา 4.
เพลงครอบจักรวาล 5. เพลงปฐม 6. เพลงลา 7. เพลงเสมอ (ออกเพลงรัวลาเดียว) 8. เพลงเชิด 9.
เพลงกลม 10. เพลงชานาญ 11. เพลงกราวใน (ออกเพลงลา) การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นนี้ วง
น้องใหม่ไทรทองถือว่าเป็นการบรรเลงเพื่อถวายครูและบูชาครู นอกจากนี้ยังทาให้นักดนตรีในวงได้
บรรเลงเพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องดนตรีของตน และเมื่อวงปี่พาทย์ไม้แข็งบรรเลงเพลงชุดโหม
โรงเย็นจบแล้วนั้น ผู้ที่กล่าวไหว้ครูในตอนแรกจะกล่าวลาเครื่องไหว้ เมื่อลาเครื่องไหว้เรียบร้อยแล้วจึง
นาเหล้าขาวที่ลาไหว้นั้นมาพรมเป็นน้ามนต์ให้แก่นักดนตรีในวงของตนเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักดนตรี
เมื่อเสร็จขั้นตอนในข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น วงปี่พาทย์จะบรรเลงอื่น ๆ ตามสมควรในลาดับต่อไป

ภาพที่ 5-6 เครื่องกานลไหว้ครูได้แก่ ผ้าขาว 1 ผืน, ธูป 5 ดอก, เทียน 1 เล่ม, กรวยใบตองใส่เงิน 24 บาท,
บุหรี่ 1 ซอง ขันใส่เหล้าเพื่อทาน้ามนต์พร้อมด้วยใบตองมัด 1 กา สาหรับใช้พรมน้ามนต์
ที่มา: ผู้วิจัย
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การบรรเลงดนตรีของวงน้องใหม่ไทรทองมีเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะ
ในเพลงชุดโหมโรงเย็นนี้ คือ ฉิ่งพร้อมฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก โดยมีตะโพนไทยและกลองทัดเป็นเครื่อง
ดนตรีสาหรับประกอบอัตราจังหวะหน้าทับ

ภาพที่ 7-9 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะได้แก่ ฉิ่งพร้อมฉาบใหญ่ กลองทัดและตะโพนไทย
ที่มา: ผู้วิจัย

ทางการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทองนั้น มีทานองทางฆ้อง
วงใหญ่เป็นเครื่องดาเนินทานองหลัก โดยมี ปี่ใน ระนาดเอก ระนาดทุ้มและฆ้องวงเล็ก เป็นเครื่องมือ
บรรเลงแบบแปรทานอง หลักของการแปรทานองในการบรรเลงของเครื่องมือต่าง ๆ นั้น จะแปร
ทานองโดยยึดเสียงลูกตกของห้องเพลงหรือเสียงลูกตกของวรรคเพลงจากทานองการบรรเลงฆ้อง
วงใหญ่เป็นหลักในการแปรทานอง
2.2 ลักษณะวิธีการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของเครื่องดนตรี
วิธีการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทองนั้น มีทานองทางฆ้อง
วงใหญ่เป็นเครื่องดาเนินทานองหลัก โดยมีปี่ใน ระนาดเอก ระนาดทุ้มและฆ้องวงเล็กเป็นเครื่องมือ
บรรเลงแบบแปรทานอง หลักของการแปรทานองในการบรรเลงของเครื่องมือต่าง ๆ นั้น จะแปร
ทานองโดยยึดเสียงลูกตกของห้องเพลงหรือเสียงลูกตกของวรรคเพลงจากทานองการบรรเลงฆ้อง
วงใหญ่เป็นหลัก
การบรรเลงทานองทางฆ้องวงใหญ่ พบว่า เอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือ
ที่เป็นลักษณะเด่น ของการบรรเลงทานองทางฆ้องวงใหญ่ เป็นวิธีการบรรเลงแบบแบ่งมือซ้ายขวาตี
สลับกันแทนการตีคู่แปดพร้อมกันโดยยึดเสียงลูกตกของห้องเพลงเป็นหลัก การแบ่งมือโดยใช้มือใดมือ
หนึ่งเป็นหลัก และการตีประสานเสียงโดยยึดเสียงมือซ้ายเป็นหลักแทนการตีคู่แปด โดยแบ่งออกได้
เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 รูปแบบวิธีการตีโยนมือซ้ายขวาตั้งแต่ 2 เสียงขึ้นไป คือ การตีแบบสลับ
มือซ้ายขวาโดยเริ่มจากการตีมือซ้ายก่อน สลับกันตั้งแต่ 2 เสียงขึ้นไปแล้วจบด้วยการตีสองมือพร้อม
กันในเสียงสุดท้าย
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ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
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มือขวา
มือซ้าย

-ซ-ล --ท- ท-รด -ท-ล --ดด
-ซฺ-ลฺ -ทฺ-ทฺ -ร-ด -ทฺ-ลฺ -ด--
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-ร-- ม-รด -ท-ล
-ร-ม -ร-ด -ทฺ-ลฺ

รูปแบบที่ 2 รูปแบบวิธีการตีคู่ประสานโดยมีเสียงมือซ้ายเป็นหลัก คือ การตีแบบ
ประสานเสียงโดยถือเอาเสียงมือซ้ายเป็นหลัก
มือขวา --ซซ -ล-- ท-ลท -ท-ล -ท-ท -ท-- ทท-- ลล-ซ
มือซ้าย -ซ-- -ลฺ-ทฺ -ลฺ-ร ---- -ร-ม -ร-ทฺ -ทฺ-ลฺ -ลฺ-ซฺ
รูปแบบที่ 3 รูปแบบวิธีการแบ่งมือในการตีตั้งแต่ 4 เสียงขึ้นไป คือ การแบ่งมือตั้งแต่
สีเสียงขึ้นไป โดยใช้มือใดมือหนึ่งเป็นหลักตีตั้งแต่ 3 เสียงขึ้นไป
มือขวา --ลล -ล-ล ดลซ- -ฟซล -รด- ดลซ- ซลซ- ซฟมมือซ้าย -ลฺ-- -ร-- ---ฟ ด--- ---ล ---ฟ ---ฟ ---ร
การบรรเลงทานองทางปี่ใน พบว่า เอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็น
ลักษณะเด่น ของการบรรเลงทานองทางปี่ใน เป็นวิธีการบรรเลงแบบเน้นการเป่าเสียงลูกตกเป็นหลัก
เสียส่วนใหญ่ และการเป่าเสียงสุดท้ายของห้องเพลงก่อนจังหวะตก โดยแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 รูปแบบของการเป่าโดยใช้ทานองเพลงที่ซ้ากันในเพลงเดียวกันบ่อยครั้ง
(อ้างอิงจากทานองเพลงสาธุการ)
ทานอง -ร-ม
-ร-ท-ซล
ลล-ซ
-ดดด
-ร-ม
-ร-ด
-ซ-ล
เพลง
พบจานวน 3 ครั้ง ดังนี้ บรรทัดที่ 4 , บรรทัดที่ 11 , บรรทัดที่ 14

ทานอง
เพลง
ทานอง
เพลง
ทานอง
เพลง

รูปแบบที่ 2 รูปแบบของการเป่าในเสียงที่ 2 และ 4 ของห้องเพลงเป็นหลัก
---ร
-ม-ร
-ม-ซ
-ซ-ซ
-ล-ล
ทลซม ซลซม
-ร-ท
รูปแบบที่ 3 รูปแบบของการเป่าในเสียงตกของห้องเพลงเป็นหลัก
---ล
---ซ
---ล
---ซ
-มรทฺ
-ร-ซ
---ล

--รท

รูปแบบที่ 4 รูปแบบของการเป่าในเสียงตกของห้องเพลงก่อนจังหวะตก
-รมฟ
-ฟ--ล-ฟ
-ม-ฟ
-ดรม
-ซ-ล
ดลซม

-ร--
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การบรรเลงทานองทางระนาดเอก พบว่า เอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือ
ที่เป็นลักษณะเด่น ของการบรรเลงทานองทางระนาดเอก เป็นวิธีการบรรเลงแบบตีกลอนเพลงคู่แปด
ผสมกับการตีเสียงประสานโดยยึดเสียงมือซ้ายเป็นหลักแทนการตีคู่แปด การตีกลอนกระโดด การตี
สะบัดสองเสียง โดยแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 รูปแบบวิธีการตีคู่ประสานโดยมีเสียงมือซ้ายเป็นหลัก คือ การตีแบบ
ประสานเสียงโดยถือเอาเสียงมือซ้ายเป็นหลัก
มือขวา
มมมม
มมรด
ซซฺซซฺ ฺ
-ซซซ
มือซ้าย
ซลซม
ซมรด
----ดรม
รูปแบบที่ 2 รูปแบบของการตีกลอนกระโดด คือ การตีกลอนเพลงที่มีการตีข้ามเสียง
ในช่วงห่างที่มากกว่า 5 เสียงขึ้นไป
รูปแบบ 2A
มรทฺลฺ
รทฺลฟฺ
(ช่วงห่าง 5 เสียง)
รูปแบบ 2B
(ช่วงห่าง 6 เสียง)

ฟมรทฺ

ลลลล

รูปแบบที่ 3 รูปแบบของการตีสะบัดสองเสียง
มดลฺลฺล
รทลฺซฺซฺ
รูปแบบที่ 4 รูปแบบของการตีโดยใช้ทานองเพลงที่ซ้ากันในเพลงเดียวกันบ่อยครั้ง
(อ้างอิงทานองจากเพลงสาธุการ)
ทานอง มรซม ทฺรทฺลฺ มรฟม ซฟลซ มรดม รดทร ดทลด ทลซล
เพลง
พบจานวน 3 ครั้ง ดังนี้ บรรทัดที่ 4 , บรรทัดที่ 11 , บรรทัดที่ 14
การบรรเลงทานองทางระนาดทุ้ม พบว่า เอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่
เป็นลักษณะเด่น ของการบรรเลงทานองทางฆ้องวงใหญ่ เป็นวิธีการบรรเลงแบบแบ่งมือซ้ายขวาตี
สลับกันแทนการตีคู่แปดพร้อมกันโดยยึดเสียงลูกตกของห้องเพลงเป็นหลัก การแบ่งมือโดยใช้มือใดมือ
หนึ่งเป็นหลัก และการตีประสานเสียงโดยยึดเสียงมือซ้ายเป็นหลักแทนการตีคู่แปด โดยแบ่งออกได้
เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
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รูปแบบที่ 1 รูปแบบวิธีการตีโยนมือซ้ายขวาตั้งแต่ 2 เสียงขึ้นไป คือ การตีแบบสลับ
มือซ้ายขวาโดยเริ่มจากการตีมือซ้ายก่อน สลับกันตั้งแต่ 2 เสียงขึ้นไปแล้วจบด้วยการตีสองมือพร้อม
กันในเสียงสุดท้าย
มือขวา --ซซ -ล-- ท-ลท -ท-ล ---ซ --ล- ท-ลซ -ฟ-ม
มือซ้าย -ซฺ-- -ลฺ-ทฺ -ลฺ-ร -ทฺ-ลฺ -ซฺ-- -ลฺ-ทฺ -ลฺ-ซ -ฟฺ-ทฺ
รูปแบบที่ 2 รูปแบบวิธีการตีคู่ประสานโดยมีเสียงมือซ้ายเป็นหลัก คือ การตีแบบ
ประสานเสียงโดยถือเอาเสียงมือซ้ายเป็นหลัก
มือขวา
-ลซซ
-ร-ด
-ท-ท
-ท-ล
มือซ้าย
---ม
-ร-ด
-ท-ร
-ท-ล
รูปแบบที่ 3 รูปแบบวิธีการแบ่งมือในการตีตั้งแต่ 4 เสียงขึ้นไป คือ การแบ่งมือตั้งแต่
สีเสียงขึ้นไป โดยใช้มือใดมือหนึ่งเป็นหลักตีตั้งแต่ 3 เสียงขึ้นไป ดังตัวอย่าง
มือขวา
--มฟ
-ล-ลฟมฟมรมือซ้าย
-ร----ม
---ร
---ทฺ
การบรรเลงทานองทางฆ้องวงเล็ก พบว่า เอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่
เป็นลักษณะเด่น ของการบรรเลงทานองทางฆ้องวงเล็กเป็นวิธีการบรรเลงแบบการตีในเสียงตกของ
ห้องเพลงก่อนจังหวะตก และวิธีการตีคู่ประสานโดยมีเสียงมือซ้ายเป็นหลัก โดยแบ่งออกได้เป็น 2
รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 รูปแบบของการตีในเสียงตกของห้องเพลงก่อนจังหวะตก คือการ
บรรเลงโน้ต 3 ตัวแรกของเพลงแล้วเว้นตัวโน้ตสุดท้ายของห้องเพลงไว้
มือขวา
ฟม-มท-ท-มซซ-ซมือซ้าย
-ร--ล-ร---ม-รูปแบบที่ 2 รูปแบบวิธีการตีคู่ประสานโดยมีเสียงมือซ้ายเป็นหลัก คือ การตีแบบ
ประสานเสียงโดยถือเอาเสียงมือซ้ายเป็นหลัก
มือขวา
-ลซซ
-ร-ด
-ท-ท
-ท-ล
มือซ้าย
---ม
-ร-ด
-ท-ร
-ท-ล
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จากการศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็น วงน้องใหม่ไทรทอง พบว่า วงน้องใหม่ไทรทองมีลักษณะ
วิธีการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของตน การนาเอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือ
ต่าง ๆ มาแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ นั้น ทาให้บุคคลทั่วไปเกิดความเข้าใจในวิธีการบรรเลง เพลงชุด
โหมโรงเย็น “ทางโบราณ” ของวงน้องใหม่ไทรทองในแต่ละเครื่องมือมากขึ้น ว่าวิธีการบรรเลงของแต่
ละเครื่ องมือนั้ นเป็นอย่างไร นอกจากนี้ การนาเพลงชุดโหมโรงเย็นมาบันทึกโน้ตและศึกษาวิธีการ
บรรเลงนั้น ยังทาให้ ทางบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น วงน้องใหม่ไทรทอง ได้รับการเผยแพร่ให้แก่
บุ ค คลอื่ น ๆ นอกจากนั ก ดนตรี ใ นวง ถื อ เป็ น การได้ ถ่ า ยทอดทางบรรเลง เพลงชุ ด โหมโรงเย็ น
“ทางโบราณ” ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ส นใจได้ ศึ ก ษาเป็ น ความรู้ ตามเจตนารมณ์ ข องหั ว หน้ า วงดนตรี
วงน้องใหม่ไทรทอง ให้คงอยู่ต่อไปมิให้สูญหาย
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึ กษาวิ จั ย เพลงชุด โหมโรงเย็ น วงน้ องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปและอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและกระบวนการสืบทอดของวงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วงน้ องใหม่ไทรทอง ตั้งอยู่ บ้ านเลขที่ 69 หมู่ 5 ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ปัจจุบันมีนายอางค์ ปราบภัยหรือครูแอ๋ว เป็นผู้ดูแล ปัจจุบันวงน้องใหม่ไทรทองมีสมาชิก
ประจาวงจานวนทั้งหมด 9 คน โดยนักดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันและประกอบอาชีพนักดนตรี
เป็นอาชีพหลักโดยมีอาชีพทาสวนเพื่อเป็นรายได้เสริม เนื่องจากมีที่ดินในการทาสวนเป็นของตนเอง
วงน้องใหม่ไทรทองก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาประมาณ 70 ปี ในปัจจุบันถือเป็นรุ่นที่ 3 ในปัจจุบันนั้นวง
น้องใหม่ไทรทองยังมีการรับบรรเลงตามงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่าง ๆ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น การไหว้ครู หรือขั้นตอนในการถ่ายทอด
ความรู้ ไว้ได้อย่างเข้มแข็ง
เนื่องจากวงน้องใหม่ไทรทอง เป็นวงที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และปัจจุบันนัก
ดนตรีในวงยังคงเป็นเครือญาติกันเสียส่วนใหญ่ นักดนตรีบางคนนั้นร่วมบรรเลงดนตรีกับวงน้องใหม่
ไทรทองมาตั้งแต่ยุคสมัยที่เริ่มก่อตั้งวงดนตรี บ้างก็เข้ามาในวงดนตรีในช่วงของรุ่นที่ 2 จนในปัจจุบัน
นักดนตรีในวงประกอบไปด้วยบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงหลาน ด้วยสาเหตุนี้เองจึงทาให้วงน้อง
ใหม่ไทรทองเป็น วงดนตรีที่มีความเข็มแข็งทางด้านวัฒ นธรรมดนตรีเพราะมีการสืบทอดกันอย่าง
ต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น นักดนตรีทุกคนยังคงให้ความสาคัญกับวงดนตรีของตนและช่วยกัน รักษาสืบทอด
ให้คงอยู่ต่อไป
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2. ศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็นวงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทอง เป็นทางการบรรเลงที่วงน้องใหม่ไทร
ทองเรียกทางนี้ว่า “ทางโบราณ” ทางโบราณเพลงชุดโหมโรงเย็นนี้ สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็น
ทางบรรเลงที่ใช้บรรเลงมาตั้งแต่ในสมัยที่เริ่มก่อตั้งวงดนตรี โดยผู้ที่นาทางบรรเลงนี้มาถ่ายทอด คือ
นายรัมย์ ปราบภัย (ผู้ก่อตั้งวง) ซึ่งเป็นปู่ของครูแอ๋ว ทางโบราณนี้สืบทอดต่อกันมาแบบมุขปาฐะ จาก
รุ่นลูกสู่รุ่นหลานมาจนถึงปัจจุบัน การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น “ทางโบราณ” นักดนตรีของวงน้อง
ใหม่ไทรทองยึดถือเป็นหลักและให้ ความสาคัญเป็นอย่างมากโดยถือว่าเพลงชุดโหมโรงเย็น “ทาง
โบราณ” เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา หากผู้ใดที่ต้องการฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเริ่ม
เรียนดนตรีไทย ศิษย์ผู้นั้นจะต้องเริ่มเรียนการบรรเลงฆ้องวงใหญ่โดยเริ่มต่อเพลงชุดเพลงชุดโหมโรง
เย็น “ทางโบราณ” เป็นอันดับแรก เพื่อให้ศิษย์ผู้นั้นมีความเข้าใจในการบรรเลงทานองหลักของเพลง
ชุดโหมโรงเย็น เพื่อทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องของการบรรเลงและที่สาคัญ เพลงชุดโหมโรงเย็นนี้ วงน้ อง
ใหม่ไทรทองจะใช้บรรเลงในช่วงหลังเที่ยงของวันสุกดิบไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคล เป็น
การบรรเลงเพื่อบูชาครู เพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องดนตรีและเป็นการทดสอบความพร้อมของ
นักดนตรี ในวงดนตรี อีกด้ว ย เพลงชุดโหมโรงเย็น ของวงน้องใหม่ไทรทอง ประกอบด้ว ยบทเพลง
ทั้งหมด 11 บทเพลง ดังนี้ เพลงสาธุการ เพลงตระ เพลงรัวสามลา เพลงครอบจักรวาล เพลงปฐม
เพลงลา เสมอ เชิด กลม ชานาญ และกราวใน
จากการที่ในปั จ จุ บั นวงน้องใหม่ไทรทองยังคงให้ ความสาคัญ รักษาแนวทางการบรรเลง
วิธีการบรรเลง พลงชุดโหมโรงเย็น “ทางโบราณ” ที่ว งน้ องใหม่ไทรทองได้รั บ สื บทอดกันมาเป็น
ระยะเวลายาวนานประมาณ 70 ปีนี้ ไว้ได้อย่างเข็มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน จึงทาให้วงน้องใหม่ไทรทอง
มีการบรรเลงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตนเป็นลักษณะเด่น ไม่เหมือนกับวงดนตรีใด ๆ เป็น
การสร้างเอกลักษณ์ให้แก่วงดนตรีของตนและทาให้นักดนตรีรุ่นหลังเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ดนตรีของตนที่ได้รับสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทาให้รู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่า ควรค่าแก่
การรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เพลงชุดโหมโรงเย็ น วงน้ องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง
จังหวัดฉะเชิงเทรานี้ เป็นการศึก ษาทานองการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทอง
จากผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ควรมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วมกันอนุรักษ์วงดนตรีในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ
ไม่ให้สูญหายและได้รับการสืบทอด นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ยังมีเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจสาหรับการ
ศึกษาวิจัย ในแง่มมุ ต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาการสืบทอดทางวัฒนธรรมของวงดนตรีในจังหวัดบุรีรัมย์
2. ศึกษาการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมของวงดนตรีในจังหวัดบุรีรัมย์
3. ศึกษาแนวทางการบรรเลงเพลงอื่น ๆ ของวงดนตรีต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
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การสืบทอดปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
TRANSMISSON OF MUSIC CULTURE MEUNG-PRA-JEAN-BU-REE
DISTRICT, PRA-JEAN-BU-REE PROVINCE
ธาณี แสงอรุณ* และ วีระ พันธ์เสือ**
THANEE SANGAROON AND VEERA PHANSUEA

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น บทบาทของวงปี่ พ าทย์ และ
กระบวนการสืบทอดของวงปี่พาทย์ ในอาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้วิธีการศึกษาในกระบวน
ทางมานุษยดุริ ยางควิทยา คือ การสารวจ สั งเกต และการสั มภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์
ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า
1. ปัจ จุ บัน อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีคณะปี่พาทย์ทั้งหมด 11 คณะ
นักดนตรี ในคณะส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพนักดนตรีเป็นหลั ก คิดเป็น ร้อยละ 69.01 ของนักดนตรี
ทั้งหมด วงปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรีทุกคณะจะมีวงปี่พาทย์มอญ ส่วนวงปี่พาทย์ไทยนั้นมีอยู่
7 คณะ บทบาทของวงปี่พาทย์ที่มีต่อชุมชนในปัจจุบันนั้น พบว่า วงปี่พาทย์มีบทบาทที่สาคัญในการ
บรรเลงเพื่อประกอบพิธีก รรมในงานศพมากที่ สุ ด ส่ ว นการบรรเลงเพื่ อประกอบพิธีกรรมในงาน
อุปสมบท งานบุญ งานไหว้ครู งานมงคลสมรส มีความสาคัญน้อยลงตามลาดับ
2. กระบวนการสืบทอดปี่พาทย์ พบว่า การสืบทอดทางสายนักดนตรีของนักดนตรีส่วนใหญ่
มาจากบรรพบุรุษ และยังพบอีกว่าบรรพบุรุษของหัวหน้าคณะในหลายคณะมีพื้นฐานอาชีพมาจาก
การทานา ทาสวน แต่มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านดนตรีเพื่อนามาประกอบเป็นอาชีพเสริม
และมีความมุ่งหวังให้ลูกหลานนาความรู้ทางด้านดนตรีมาสืบทอดเพื่อประกอบอาชีพได้ ในปัจจุบัน
หัวหน้าคณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพนักดนตรีเป็นหลัก
คาสาคัญ: วงปี่พาทย์มอญ สายนักดนตรี นักดนตรีอาชีพ

*

บัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Graduate School, Faculty of Fine Arts, Srinakhrinwirot University
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Graduate School, Faculty of Fine Arts, Srinakhrinwirot University
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Abstract
A Study of Inheritance of Phi Phat in Meung-Pra-Jean-Bu-Ree District, PraJean-Bu-Ree Province. This research called Ethnomusicoligy which was interviewing
Pi-Phat chief and relevant Pi-Phat persons in Pra-Jean-Bu-Ree District, Pra-Jean-BuRee Province. The research result are:
1) There were 11 Phi Phat 11 grop. Mainly musicians have main job 69.01
percent. Every Phee-Phat in Meung- Pra-Jean-Bu-Ree District, Pra-Jean-Bu-Ree
Province have Phee-Phat Mon band. There were 7 band of Phi Phat Thai. The very
important roles of Phee-Phat in Meung- Pra-Jean-Bu-Ree District, Pra-Jean-Bu-Ree
Province toward society was in funeral rites. Next below,Ordination as a
ordain,garland,salute teacher’s Day and Wedding.
2) The Inheritance Phee-Phat by predecessor.Originally,the owner of
bands was a farmer. But they are interested in music. So they practiceed the music
and taught the people in Meung-Pra-Jean-Bu-Ree District,Pra-Jean-Bu-Ree Province
Keywords: role, Phi Phat Mon, Musician

บทนา
การถ่ายทอดทางด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้อื่นให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ย่อม
ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายสิ่ง เช่น วิธีการถ่ายทอด บุคคลผู้ถ่ายทอด วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
พื้นที่นั้น ๆ หรือแม้แต่ตัวผู้รับการถ่ายทอดเอง การสืบทอดปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรีมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ว่าเพราะเหตุใดในปัจจุบันจึงยังมีสืบทอดการบรรเลงปี่พาทย์
กันอย่างเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันที่วัฒนธรรมทางด้านดนตรีของอาเภออื่น ๆ มีค่านิยมที่หลากหลาย
ในปัจจุบันวงปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี มี ปรากฏให้พบเห็นถึง 11 คณะ ซึ่งวงดนตรีเหล่านี้มี
บทบาทที่ ส าคั ญ มากต่ อ ชุ ม ชนในการประกอบพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ สามารถพบได้ เ ด่ น ชั ด ในการน า
วงปี่พาทย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีต่าง ๆ เช่น งานศพ งานอุปสมบท หรืองานมงคลต่ าง ๆ เป็นต้น
โดยปี่พาทย์ที่นาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานเหล่านี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่กาลเทศะของ
งานแต่ละงาน วงปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรีนี้มีทั้งวงปี่พาทย์ไทย และวงปี่พาทย์มอญ นักดนตรี
ที่บ รรเลงในวงต่าง ๆ ของอาเภอเมืองปราจีน บุรีนี้ป ระกอบไปด้ว ยนัก ดนตรีที่เป็นคนรุ่นเก่าและ
คนรุ่นใหม่บรรเลงอยู่ร่วมกันในวง หรือบางวงพบว่านักดนตรีในวงเป็นเพียงนักดนตรีฝึกหัดที่เจ้าของวง
นามาออกงานเพื่อฝึกประสบการณ์การบรรเลงดนตรี วงปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี คณะปี่พาทย์
ในบางคณะประกอบอาชีพการบรรเลงปี่พาทย์เป็นอาชีพหลัก บางคณะประกอบอาชีพการบรรเลง
ปี่พาทย์เป็นอาชีพเสริม แต่แม้จะประกอบเป็นอาชีพเสริมก็มิได้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบรรเลง
ปี่พาทย์ในวงลดน้อยลงหรือไม่มีประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นสาเหตุที่ทาให้เ ชื่อได้ว่า
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วงปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรีมีความเข้มแข็งควรค่าแก่การศึกษา ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่า
การสืบ ทอดหรือลักษณะการถ่ายทอดของวงปี่พาทย์อาเภอเมืองปราจีนบุรีมีลั กษณะเป็นอย่างไร
ตลอดจนบทบาทของนักดนตรี วงดนตรี จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงทาการศึกษา การสืบทอดปี่พาทย์ใน
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลของการวิจัย
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและบทบาทของวงปี่พาทย์ที่มีต่อชุมชนของวงปี่พ าทย์ในอาเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดของวงปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วิธีการศึกษา
การดาเนินการวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย เอกสาร ตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และออกมาปฏิบัติภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเอาไว้ มาวิเคราะห์
ข้อมูล และนาเสนอผลการศึกษาเป็ นรายงานการวิจัยในรู ปแบบการบรรยายโดยกาหนดแนวทาง
วิธีดาเนินการศึกษาวิจัยดังขั้นตอน ต่อไปนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็นการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจาก
ข้อมูลทางเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต ดังนี้
1. ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ได้รวบรวมจากเอกสารและสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสาร วารสาร
จุลสาร ซึ่งได้จากการศึกษา ค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2. การสังเกตสภาพการเรีย นการสอนปี่พาทย์แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก
และสังเกตการสอนแบบไม่มีส่วนร่วม
3. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จากหัวหน้าคณะ
ปี่พาทย์และผู้เกี่ย วข้องในวงปี่พาทย์อาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีประเด็นคาถามหลักตามที่
กาหนด แต่ในการสอบถามอาจยืดหยุ่นให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อิสระขึ้นอยู่กับประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์อย่าง
ไม่มีโครงสร้าง ประกอบด้วยแบบคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ในลักษณะของคาถามปลายเปิด โดยมี
ตัวอย่างประเด็นสอบถาม เช่น ประวัติคณะปี่พาทย์ การสืบทอดของหัวหน้าคณะปี่พาทย์ การรับงาน
ของวงดนตรี เป็นต้น และมีกล้องถ่ายภาพและกล้องบันทึกวีดีโอ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
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การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ จากการรวบรวมข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ต ามหั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของงานวิจัย โดยแบ่งออกตามประเด็นต่าง ๆ คือ สภาพปัจจุบันของ
คณะปี่พาทย์ บทบาทของวงปี่พาทย์ที่มีต่อชุมชน กระบวนการสื บทอดปี่พาทย์ และกระบวนการ
จั ดการเรี ย นการสอน และน าข้ อมู ล จากการวิเ คราะห์ ใ นประเด็น ต่า ง ๆ มาเขีย นในรู ป แบบของ
การบรรยายให้มีความสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของงานวิจัย
ผลการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและบทบาทของวงปี่พาทย์ที่มีต่อชุมชนของวงปี่พาทย์ในอาเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.1 สภาพปัจจุบัน
วงปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีคณะปี่พาทย์ทั้งหมด
11 คณะ มีตาแหน่งที่พักอาศัยอยู่ในตาบล 6 ตาบล ได้แก่ ตาบลดงพระราม ตาบลบ้านพระ ตาบล
หน้าเมือง ตาบลรอบเมือง ตาบลบางเดชะ ตาบลไม้เค็ด ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ตาบล
ดงพระราม
บ้านพระ
หน้าเมือง
รอบเมือง
บางเดชะ
ไม้เค็ด

คณะปี่พาทย์
จาลองศิลป์ , รัตนศิลป์บรรเลง , ท่อมทาเจริญ
จรัสศิลป์
เผือกศิลป์
ฉลองศิลป์
สัมฤทธิ์ศิลป์
ศ.ทิพย์ศิลป์ , พยุงศิลป์ , น้อยนาศิลป์ , บุญมีศิลป์

นักดนตรีในคณะปี่พาทย์อาเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งหมด มีจานวน 71 คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพนักดนตรีเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 69.01 ของนักดนตรีทั้งหมด วงดนตรีของคณะ
ปี่พาทย์อาเภอเมืองปราจีนบุรี ในทุกคณะจะมีวงดนตรีปี่พาทย์มอญเครื่องคู่เป็นหลักทุกวง ส่วนวง
ปี่พาทย์ไทยนั้นพบว่า มีคณะปี่พาทย์ที่มีวงปี่พาทย์ไทยเครื่องคู่อยู่จานวน 7 คณะ ได้แก่ คณะปี่พาทย์
จรัสศิลป์, คณะปี่พาทย์เผือกศิลป์, คณะปี่พาทย์สัมฤทธิ์ศิลป์, คณะปี่พาทย์ศ.ทิพย์-ศิลป์, คณะปี่พาทย์
พยุงศิลป์, คณะปี่พาทย์น้อยนาศิลป์ , คณะปี่พาทย์บุญมีศิลป์ นอกจากนี้ยั งพบอีกว่าในบางคณะปี่
พาทย์มีวงอังกะลุง, วงกลองยาว, วงพิณประยุกต์, วงแตรวง ประกอบอยู่ด้วย ได้แก่ คณะปี่พาทย์จรัส
ศิลป์, คณะปี่พาทย์สัมฤทธิ์ศิลป์, คณะปี่พาทย์ศ.ทิพย์ศิลป์, คณะปี่พาทย์พยุงศิลป์, คณะปี่พาทย์น้อย
นาศิลป์ การบรรเลงดนตรีของแต่ละคณะเป็นการบรรเลงเพื่อ ประกอบพิธีกรรม ส่วนใหญ่เป็นการ
บรรเลงประกอบพิธีกรรมในงานศพโดยใช้วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่หรือวงปี่พาทย์มอญ 3 โค้งในการ
บรรเลงประกอบพิธีกรรม ราคาในการรับงานบรรเลงมีราคาเฉลี่ยเวลาละ 4,000 บาท – 4,500 บาท
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สาหรับการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมในพิธีอุปสมบทนั้น คณะปี่ พาทย์จะใช้วงปี่พาทย์ไทยเครื่องคู่
บรรเลงในการประกอบพิธีกรรม โดยส่วนมากจะเป็นการบรรเลงในวันสุกดิบหรือวันที่มีพิธีทาขวัญ
นาค ราคารับการในการบรรเลงมีราคาเฉลี่ยเวลาละ 4,000 บาท – 5,000 บาท นักดนตรีของแต่ละ
คณะจะได้รับค่าตอบแทนในการบรรเลงดนตรีเวลาละ 300 บาทเท่ากันทุกวง โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางให้สาหรับนักดนตรีที่ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางเวลาละ 100 บาท การบรรเลงดนตรีของ
แต่ละคณะปี่พาทย์มีแนวทางในการบรรเลงใกล้เคียงกันโดยเฉพาะการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรม
งานศพของวงปี่พาทย์มอญ คณะปี่พาทย์ทุกคณะจะเริ่มจากการบรรเลงเพลงนางหงส์หรือที่เรียกว่า
“การประโคม” จากการสอบถามหัวหน้าคณะปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี หัวหน้าทุกคณะให้
ข้อมูลตรงกันว่า “การประโคม” นี้ถือเป็นหัวใจสาคัญของการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมงานศพ
โดยลาดับการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมงานศพของคณะปี่พาทย์อาเภอเมืองปราจีนบุรี มีการ
บรรเลงไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 บทบาทของวงปี่พาทย์ที่มีต่อชุมชน
คณะปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีบทบาทในการบรรเลงเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมต่อชุมชนมากพอสมควร โดยเฉพาะการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมในงานศพ
ชุมชนให้ความสาคัญกับการมีวงดนตรีปี่พาทย์มอญเพื่อบรรเลงประกอบพิธีกรรมงานศพเป็นอย่างมาก
เห็นได้จากคณะปี่พาทย์ทุกคณะมีวงปี่พาทย์มอญอยู่ในคณะของตนทุกคณะเพื่อคอยบริการชุมชน
ในเวลาที่ต้องการวงดนตรีปี่พาทย์มอญเพื่อประกอบพิธีกรรมในงานศพ การจัดงานศพสามารถจัดได้
ทุกช่วงเวลาของปีเพราะฉะนั้นวงปี่พาทย์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างเด่นชัดในการบรรเลงเพื่อประกอบ
พิธีกรรมงานศพจึงทาให้พบเห็นวงปี่พาทย์มอญได้บ่อยครั้ง ไม่เหมือนอย่างเช่นการจัดงานพิธีกรรม
อุปสมบท ที่สามารถจัดงานได้เพียงบางช่วงเวลาของปีจึงทาให้วงปี่พาทย์ไทยเข้ามามีบทบาทไม่เด่นชัด
เท่าที่ควร แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสทางชุมชนจะยังให้ความสาคัญกับการมีวงปี่พาทย์ไทยเพื่อ
บรรเลงประกอบพิธีอุ ป สมบทอยู่เสมอ โดยวงปี่พาทย์ไ ทยจะเข้ ามามีบ ทบาทในขณะที่ ประกอบ
พิธีกรรมในช่วงเวลาของพิธีทาขวัญนาค วงปี่พาทย์ไทยจะบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมในขั้ นตอน
ต่าง ๆ นอกจากการจัดพิธีงานศพและการจัดพิธีอุปสมบทแล้วนั้น วงปี่พาทย์ยังเข้าไปมีบทบาทสาคัญ
ในงานมงคลต่าง ๆ ของชุมชน ได้แก่ งานทาบุญ งานเทศน์มหาชาติ งานบวงสรวง งานมงคลสมรส
งานไหว้ครูดนตรีไทย โดยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น บางครั้งเป็นการนาวงดนตรีไปบรรเลงโดย
การว่าจ้างของทางคณะเจ้าภาพในการจัดงาน บางครั้งเป็นการนาวงดนตรีไปบรรเลงโดยจิตอาสาแบบ
การรวมผสมนักดนตรีของหลายคณะมาบรรเลงรวมกัน หรือคณะใดคณะหนึ่งนาคณะปี่พาทย์ของตน
ไปบรรเลงในงานต่าง ๆ ของชุมชนโดยจิตอาสา
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2. เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดวงปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2.1 กระบวนการสืบทอดวงปี่พาทย์

ภาพที่ 1 หัวหน้าคณะปี่พาทย์จาลองศิลป์ นายณรงค์เดช เกิดสุข (คนทางขวามือ)
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ ณ วัดเกาะเค็ดนอก ตาบลไม้เค็ด
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

คณะปี่พาทย์จาลองศิลป์ ก่อตั้งมาประมาณ 40 ปี ปัจจุบันมี นายณรงค์เดช เกิดสุข
เป็นหัวหน้าคณะโดยมีน้องชายฝาแฝดคือ นายณรงค์ชัย เกิดสุข คอยช่วยดูแลร่วมกัน คณะปี่พาทย์
จาลองศิลป์เริ่มก่อตั้งโดย นายจาลอง เกิดสุข ผู้เป็นบิดา ปัจจุบันได้เสียชีวิตลงแล้ว เหลือเพียงนาง
สว่าง เกิดสุข ผู้เป็นภรรยา นายจาลองเรียนกับบิดา (ผู้ใหญ่ลา) ซึ่งเป็นนักดนตรีไทยชาวบ้านแต่นาย
จาลองได้เริ่มเรียนดนตรีกับใครนั้นไม่มีใครทราบข้อมูล แต่เดิมครอบครัวยึดอาชีพทาสวนเป็นหลัก แต่
เมื่อมีบุตรฝาแฝดคือนายณรงค์ชัยและนายณรงค์เดช นายจาลองจึงเริ่มสร้างเครื่องดนตรีเป็นของ
ตนเองเพื่อหวังให้บุตรชายได้ดูแลต่อและมีอาชีพทามาหากิน โดยเริ่มจากการซื้อเครื่องมอญครบชุด
โดยมีฆ้องมอญทั้งหมด 5 โค้ง แล้วจึงตั้งชื่อคณะปี่พาทย์ว่า คณะปี่พาทย์จาลองศิลป์และยึด อาชีพนัก
ดนตรีเป็นหลัก ต่อมาเมื่อนายจาลองเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับ บุตรชายฝาแฝดจึงเข้ามาดูแลคณะ
ปี่พาทย์ต่อจากผู้เป็นบิดา

ภาพที่ 2 หัวหน้าคณะปี่พาทย์รัตนศิลป์บรรเลง นายชัยวัฒน์ คาผุด(คนกลาง)
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ ณ วัดเกาะเค็ดนอก ตาบลไม้เค็ด
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

คณะปี่พาทย์รัตนศิลป์บรรเลง เป็นคณะปี่พาทย์ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาประมาณ 3 ปี โดย
มีนายชัยวัฒน์ คาผุด เป็นผู้ดูแล นายชัยวัฒน์เริ่มเรียนดนตรีไทยตั้งแต่อายุ 17 ปี เริ่มแรกได้เริ่มเรียน

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด
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ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

315

กับผู้ใหญ่ลาซึ่งตนนับถือเป็นลุงโดยเรียนเครื่องปี่พาทย์ทั่วไป โดยพื้นฐานนั้นสามารถบรรเลงเครื่อง
ปี่พาทย์ได้ทุกเครื่องมือนอกจากตนจะได้เรียนกับผู้ใหญ่ลาแล้วจึงหาโอกาสเรียนดนตรีเพิ่มเติมจาก
นักดนตรีที่ตนรู้จัก ครูท่านแรกเป็นครูปี่และการขับร้องเพลงไทย คือ อ.ทองทิพย์ ศรีเยี่ยม ซึ่งครูท่านนี้
เรียนปี่ในกับ ครูเทียบ คงลายทอง ครูท่านที่ 2 เป็นครูที่สอนในเรื่องของการเป่าปี่ คือ อ.บุญช่วย
หวังงาม ครูท่านนี้เป็นนักดนตรีที่อยู่จังหวัดนครนายกแต่ครูเรียนดนตรีมาจากใครนั้นตนไม่ทราบ
ครูท่านที่ 3 เป็นครูที่สอนการบรรเลงฆ้องไทย คือ ครูปาน ครูท่านนี้เป็นนักดนตรีชาวบ้านที่มีความรู้
ทางด้านดนตรีใช้อาชีพนักดนตรีเป็นหลัก และครูท่านที่ 4 เป็นครูที่สอนในเรื่องของการขึ้นหนังหน้า
กลองแขก หนังหน้าตะโพน คือ ครูจัน ซึ่งเป็นนักดนตรีชาวบ้านที่สามารถขึ้นหนังหน้ากลองได้

ภาพที่ 3 หัวหน้าคณะปี่พาทย์ท่อมทาเจริญ นายเทียนชัย กล่าสวัสดิ์(คนทางขวามือ)
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ในงานอุปสมบท ณ วัดท่าศาลา หมู่ 11 ตาบลเนินหอม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 29 เมษายน 2559)

คณะปี่พาทย์ท่อมทาเจริญ เริ่มก่อตั้งมาประมาณ 50 ปี โดยนายท่อม กล่าสวัสดิ์
ซึ่งเป็นบิดาและมารดาคือ นางหอมหวน กล่าสวัสดิ์ ปัจจุบันนายเทียนชัย กล่าสวัสดิ์ เป็นผู้ดูแลคณะ
ปี่พาทย์สืบต่อจากผู้เป็นบิดาภายหลังจากที่บิดาเสียชีวิต นายเทียนชัยเริ่มเรียนดนตรีไทยกับผู้เป็นบิดา
ตั้งแต่ตนจาความได้ แต่บิดาเป็นดนตรีได้อย่างไรนั้นตนไม่ทราบ นายเทียนชัยเริ่มเรียนดนตรีจาก
เครื่ องปี่ พาทย์ไทยก่อนเนื่ องจากแต่เดิมบิดามีแต่เครื่ องปี่พาทย์ไทย ต่อมาบิดาได้ขายเครื่องไทย
เพื่อที่จะสร้างเครื่องปี่พาทย์มอญเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่จะไปบรรเลงตามงานมักจะเป็นการบรรเลง
ตามงานศพและเจ้าภาพนิยมที่จะว่าจ้างเครื่องมอญ บิดาจึงตัดสินใจขายเครื่องปี่พาทย์ไทยเพื่อนา
รายได้มาซื้อเครื่องปี่พาทย์มอญไว้สาหรับรับงานจึงทาให้ต่อมาตนได้เรียนเครื่องปี่พาทย์มอญ ต่อมา
เมื่อบิดาได้เสียชีวิตลงตนก็ไม่ค่อยได้รับบรรเลงตามงานเนื่องจากนักดนตรีในคณะก็กระจัดกระจายไป
คณะอื่นบ้าง อีกทั้งโดยส่วนตัวตนมีความชื่นชอบในการเป่าแตรวงมากกว่าการบรรเลงปี่พาทย์ ตนจึง
เลือกที่จะรับงานแตรวงให้กับคณะอื่นมากกว่าการรับงานปี่พาทย์
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ภาพที่ 4 หัวหน้าคณะปี่พาทย์จรัสศิลป์ นางโล่ โศกหาย(คนทางซ้ายมือ)
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ในงานศพ ณ วัดบางเตย หมู่ 3 ตาบลบางเตย
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 30 เมษายน 2559)

คณะปี่พาทย์จรัสศิลป์ เริ่มก่อตั้งมาประมาณ 90 ปี โดยผู้เป็นบิดาคือ นายจรัส ดัดงาม
ปัจจุบันทั้งบิดาและมารดาได้เสียชีวิต นางโล่ โศกหาย จึงเป็นผู้ดูแลคณะปี่พาทย์ต่อจากบิดา บิดา
เรียนดนตรีกับนักดนตรีชาวบ้านทั่วไปที่รู้จัก แต่เดิมครอบครัวของตนประกอบอาชีพทาสวนเป็นหลัก
เนื่องจากครอบครัวของตนมีสวนเป็นของตนเอง แต่ด้วยความชอบทางด้านดนตรีไทยของบิดา บิดาจึง
ขอเรียนกับนักดนตรีชาวบ้านทั่วไปเพื่อให้ตนเองสามารถบรรเลงดนตรีได้ เมื่อมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ที่บิดามีความรู้จากการเรียนดนตรีจนสามารถประกอบอาชีพได้ บิดาจึงริเริ่มการสร้างคณะปี่พาทย์
ของตนขึ้นและนาชื่อของตนมาตั้งชื่อคณะ ในช่วงเริ่มสร้างคณะนั้นบิดาเริ่มจากการซื้อเครื่องปี่พาทย์
ไทยก่อน ต่อมามายุคสมัยเปลี่ยนไปสังคมนิยมวงปี่พาทย์มอญ บิดาจึงซื้อเครื่องมอญเพิ่มเติม แต่เดิม
ในยุคสมัยที่บิดาเริ่มสร้างคณะนั้น นางโล่ไม่ได้มีความสนใจทางด้านดนตรีเท่าไรนัก เนื่องจากช่วย
มารดาทาสวน แต่ต่อมาประมาณอายุ 17 ปี บิดาให้มาเริ่มฝึกดนตรีกับบิดาและเริ่มพาตนเองไปตาม
งานต่างๆด้วยอย่างสม่าเสมอ ด้วยบิดามีความมุ่งหวังว่า ให้ตนเป็นผู้ดูแลสืบทอดคณะปี่พาทย์สืบต่อ
จากบิดา นอกจากนางโล่จะได้เรียนดนตรีกับผู้เป็นบิดาแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนปี่พาทย์เพิ่มเติมกับครู
สาเริง ซึ่งเป็นนักดนตรีชาวบ้านที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นอีกด้วย

ภาพที่ 5 หัวหน้าคณะปี่พาทย์เผือกศิลป์ สิบเอกภิภิศ เพิ่มน้าแก้ว (คนทางซ้ายมือ)
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ในงานศพ ณ วัดอุดมวิทยาราม ตาบลดงพระราม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด
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คณะปี่พาทย์เผือกศิลป์ ก่อตั้งมาประมาณ 20 ปี โดยสิบเอกภิภิศ เพิ่มน้าแก้ว เป็น
ผู้ก่อตั้งและควบคุมดูแลมาถึงปัจจุบัน สิบเอกภิภิศเริ่มเรียนดนตรีไทยกับบิดาตั้งแต่จาความได้ บิดาคือ
นายเจียม เพิ่มน้าแก้ว (เสียชีวิต) สมรสกับนางเจิม เพิ่มน้าแก้ว เนื่องจากบิดาของตนเป็นนักดนตรี
อาชีพและมีความถนัดทางด้านปี่พาทย์ (เครื่องหนัง ) ตนจึงเรียนเครื่องหนังกับบิดา ต่อมาตนได้หา
ความรู้เพิ่มเติมทางด้านดนตรีสากล โดยเข้าไปเรียนที่โรงเรียนสยามกลการด้วยมีความคิดที่ว่าจะนา
ความรู้ ด้า นนี้ ม าประกอบเป็ นอาชีพ หลั ก จนกระทั่ง ตนมี โ อกาสเข้า สอบที่ กองดุ ริ ยางค์ท หารบก
ค่ายจั กรพงษ์ จั งหวัดปราจี นบุรี ในตาแหน่งสิบ ตรี ในช่ว งประมาณปี 2537 จึงส่ งผลให้ ตนได้รั บ
ราชการมาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อตนได้เข้ารับราชการ ตนจึงเริ่มสร้างเครื่องดนตรีไทยและสร้างคณะ
ปี่พาทย์เป็นของตนเองโดยนาชื่อเล่นตนเองมาเป็นชื่อวง คือชื่อคณะเผือกศิลป์ จากนั้นจึงชักชวน
นักดนตรีชาวบ้านที่รู้จักหรือทหารที่ตนรู้จักและทราบว่าสามารถบรรเลงดนตรีไทยได้มาเป็นสมาชิกใน
คณะปี่พาทย์ของตน

ภาพที่ 6 หัวหน้าคณะปี่พาทย์ฉลองศิลป์ นายแถลง สังข์เผือก(คนที่บรรเลงระนาดเอก)
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์งานฉลองอายุวัฒนมงคล 76 ปี
พระครูสิริพัฒนโสภณ เจ้าคณะอาเภอปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดสง่างาม
ณ วัดสง่างาม ตาบลบางบริบูรณ์ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2559)

คณะปี่พาทย์ฉลองศิลป์ เริ่มก่อตั้งโดยนายฉลาง สังข์เ ผือก (เสียชีวิต) มาประมาณ
50 ปี ปัจจุบันมีนายแถลง สังข์เผือก (พี่ชาย) เป็นหัวหน้าคณะสืบต่อจากน้องชาย ชาวบ้านโดยทั่วไป
จะรู้จักน้องชายของตนในนามของ ผู้ใหญ่เปี๊ยก เนื่องจากน้องชายของตนเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้
นายแถลงมีความชื่นชอบดนตรีไทยตั้งแต่เด็กจนได้ มีโอกาสเรียนดนตรีไทยเมื่อตอน อายุ 18 ปี จาก
นักดนตรีอาชีพท่านต่าง ๆ โดยเรียนระนาดเอก จากครูเฉลิม ซึ่งเป็นนักดนตรีชาวบ้าน เรียนฆ้องวง
โดยเริ่มจากต่อเพลงชุดโหมโรงเย็น จากครูจรัส วงจรัสศิลป์ ต่อมาในภายหลังได้มีโอกาสเรียนกับ
ครูกฐิน วงศ์เชื้อ ที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในปัจจุบันเมื่อตนรับคณะปี่พาทย์มาดูแลต่อ ก็รับงานบ้าง
ไม่ รั บ บ้ า งแล้ ว แต่ โ อกาสจะพิ จ ารณาเป็ น กรณี ๆ ไป เพราะตนมี อ าชี พ เกษตรกรเป็ น อาชี พ หลั ก
นอกจากนี้นายแถลงยังมีความรู้ในเรื่องของการทาไม้ตีเครื่องปี่พาทย์ ได้แก่ ไม้ตีฆ้อง, ไม้ตีระนาดเอก,
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ไม้ตีระนาดทุ้ม, ไม้ตีกลองทัด ซึ่งตนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจนมีความเชี่ยวชาญในปัจจุบัน อีกทั้ง
การทาไม้ตีเครื่องปี่พาทย์นี้สามารถทาได้ทุกวันและเป็นเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับนักดนตรี จึงศึกษา
ด้วยตนเองจนมีความเชี่ยวชาญแล้วทาขายในราคาถูก

ภาพที่ 7 หัวหน้าคณะปี่พาทย์สัมฤทธิ์ศิลป์ นายเวชอุดม วงศ์เดิม (คนทางซ้ายมือ)
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 6 ตาบลบางเดชะ
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2559)

คณะปี่พาทย์สัมฤทธิ์ศิลป์ เริ่มก่อตั้งโดยนายสัมฤทธิ์ วงเดิม คณะปี่พาทย์สัมฤทธิ์นี้
ก่อตั้งมาได้ประมาณ 50 ปี ปัจจุบันมีนายเวชอุดม วงเดิม เป็นผู้ดูแลแทนนายสัมฤทธิ์ผู้เป็นบิดา บิดา
เริ่มจากสร้างวงปี่พาทย์ไทย ต่อมาประมาณปี 2534 บิดาจึงเริ่มสร้างวงปี่พาทย์มอญเพิ่มเติมโดยมีฆ้อง
มอญ 3 โค้ง รางหงส์ 2 โค้งและเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในวงปี่พาทย์มอญ และต่อมาในปี 2558 ตนจึงเริ่ม
สร้างวงกลองยาวและแตรวงเพิ่มเติมต่อจากบิดา เนื่องจากบิดาป่วยเป็นโรคอัมพฤกต์ บิดาป่วยเป็น
โรคนี้มาประมาณ 19 ปีแล้ว นับจากที่บิดาป่วยตนจึงเข้ามาดูแลคณะปี่พาทย์แทนบิดา คณะปี่พาทย์
สัมฤทธิ์ศิลป์นี้หากจะนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องรับงานก็นับได้ว่ามีคณะปี่พาทย์มาประมาณ 70 ปี แต่หาก
จะนับจากการประกอบอาชีพโดยยึดอาชีพนักดนตรีเป็นหลักนี้ก็ประมาณ 50 ปี ตนเรียนดนตรีจาก
บิดาของตนโดยเรียนเครื่องปี่พาทย์ทั่วไปสามารถบรรเลงได้ทุกเครื่องมือ นอกจากตนจะได้ เรียนดนตรี
กับบิดาแล้วนั้นตนยังมีโอกาสได้เรียนการเป่าปี่จากนายชัยวัฒน์ คาผุด หัวหน้าคณะปี่พาทย์รัตนศิลป์
บรรเลงเพิ่ ม เติ ม อี ก ด้ ว ย เอกลั ก ษณ์ ข องคณะปี่ พ าทย์ สั ม ฤทธิ์ ศิ ล ป์ นี้ คื อ รู ป แบบการบรรเลงที่ มี
การบรรเลงโดยนาเอาเพลงลูกทุ่งมาบรรเลงร่วมในวงปี่พาทย์มอญและมี การขับร้องประกอบ คณะปี่
พาทย์สัมฤทธิ์ศิลป์จะเน้นการบรรเลงปี่พาทย์มอญประยุกต์ และรับงานบรรเลงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
วงกลองยาว วงพิณประยุกต์
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ภาพที่ 8 หัวหน้าคณะปี่พาทย์ศ.ทิพย์ศิลป์ นายทองทิพย์ ศรีเอี่ยม(คนทางซ้ายมือ)
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ ณ บ้านเลขที่ 111 หมู่ 8 ตาบลไม้เค็ด
อาเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2559)

คณะปี่พาทย์ศ.ทิพย์ศิลป์ เริ่มก่อตั้งมาประมาณ 20 ปี โดยนายทองทิพย์ ศรีเยี่ยม
เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งด้วยตนเอง เริ่มจากการสะสมเครื่องดนตรีมาเรื่ อย ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 จึงมี
เครื่องดนตรีเต็มวงอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ นายทองทิพย์ เป็นผู้พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่กาเนิด
นายทองทิพย์มีความชื่นชอบดนตรีไทยตั้งแต่เด็กโดยเริ่มเรียนดนตรีไทยตั้งแต่อายุประมาณ 13 ปี
ตนมีความชื่นชอบในดนตรีไทยมากจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านโดยมีความมุ่งมั่นว่าตนจะต้องเป็น
ดนตรีไทยให้ได้ ตนได้มีโอกาสเรียนดนตรีไทยกับครูท่านต่าง ๆ ดังนี้ เริ่มฝึกระนาดเอกกับครูทอง มุกสี
ตั้งแต่อายุประมาณ 13 ปี เรียนในเรื่องของเครื่องปี่พาทย์ทุกเครื่องมือ กับจ่า คอบ สีงาม เรียนเครื่อง
เป่าโดยเฉพาะกับนายสมใจ สุ วรรณฉิม (บุคคลทั่ว ไปรู้จักกันในนามของนายแว้ ) ต่อมานายสมใจ
เห็นว่าตนมีความสามารถในการเป่าปี่เป็นอย่างมากจึงไปฝากตัวเป็นศิษย์กับครูเทียบ คงลายทอง
บทเพลงที่ครูได้ถ่ายทอดให้นั้นเป็นทางเดี่ยวปี่ใน ดังนี้ เพลงพญาโศก, เพลงสารถี, เพลงแขกมอญ,
เพลงช้าปี่, เพลงโอ้ปี่ ตนได้มีโอกาสเรียนกับครูเทียบอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปีตนจึงขอออกมา
อาศัย อยู่ กับ อากฐิ น วงศ์เชื้อ ซึ่งตนนับถือเป็นอา เมื่อมาอาศัยอยู่กับอากฐิ น ตนได้ศึกษาในเรื่อง
การบรรเลงเครื่องปี่พาทย์เพิ่มเติมกับอากฐิน ในขณะนั้นท่านรับราชการเป็นนักดนตรีเทศบาล กทม.
(วงดนตรีไทยกรุงเทพมหานคร) ตนเรียนและพักอาศัยอยู่กับอากฐินประมาณ 5 ปี ต่อมาเมื่อตนมี
ความรู้ความสามารถพอที่จะนามาประกอบเป็นอาชีพหลักได้แล้ว ตนจึงขอลาอากฐินกลับมาสร้าง
ครอบครัวที่จังหวัดปราจีนบุรีและสร้างคณะปี่พาทย์ ศ. ทิพย์ศิลป์ อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน
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ภาพที่ 9 หัวหน้าคณะปี่พาทย์พยุงศิลป์ นายสันติสขุ ผุยศรี(คนทางขวามือ)
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ ณ วัดเกาะเค็ดนอก ตาบลไม้เค็ด
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

คณะปี่ พ าทย์ พ ยุ ง ศิ ล ป์ ผู้ ก่ อ ตั้ ง คื อ นายพยุ ง ผุ ย ศรี (เสี ย ชี วิ ต ) โดยเริ่ ม ก่ อ ตั้ ง มา
ประมาณ 20 ปี ปั จจุบัน มีนายสันติสุข ผุ ยศรี เป็นผู้ดูแลต่อจากนายพยุง ผุยศรี ซึ่งเป็นตาของตน
ในจานวนญาติพี่น้องของตนรวมทั้งบุตร-ธิดาของคุณตาไม่มีใครสืบทอดเรื่องดนตรีต่อจากคุณตาเลย
มีเพียงตนเองที่เรียนดนตรีกับคุณตาและไปบรรเลงตามงานกับคุณตาทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เมื่อคุณตา
เห็นว่าตนมีความสามารถทางด้านดนตรี คุณตาจึงให้ตนไปเรียนดนตรีไทยเพิ่มเติมที่วิ ทยาลัยนาฏศิลป์
อ่างทอง จึงทาให้ตนได้เรียนดนตรีไทยเพิ่มเติมจากครูท่านต่าง ๆ คือ นายชานาญ แก้วสว่าง (เครื่อง
ปี่พาทย์), นายปกครอง ทองสมบัติ (ร้อง) แต่ตนมีโอกาสเรียนแค่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
เมื่อเรียนจบตนจึงกลับมาดูแลคณะปี่พาทย์อย่างจริงจังและยึดอาชีพนักดนตรีมาจนถึงทุกวันนี้

ภาพที่ 10 หัวหน้าคณะปี่พาทย์นอ้ ยนาศิลป์ นายทวีป อินทรเสียร
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ ณ บ้านเลขที่ 15/3 หมู่ 10 ตาบลไม้เค็ด
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 30 เมษายน 2559)

คณะปี่พาทย์น้อยนาศิลป์ เริ่มก่อตั้งมาประมาณ 80 ปี โดยบิดาของตนเอง คือ
นายปุ่น อินทรเสียร ปัจจุบันมีนายทวีป อินทรเสียร เป็นผู้ดูแลคณะปี่พาทย์สืบต่อจากบิดา นายทวีป
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เริ่มเรียนดนตรีกับบิดาตั้งแต่อายุ ประมาณ 16 ปี โดยเริ่มหัดเครื่องปี่พาทย์ (ระนาดทุ้ม) บิดามีความ
ถนัดในทุกเครื่องมือ บิดาเรียนดนตรีไทยกับจากพระที่บิดานับถือ ตนไม่ทราบแน่นอนว่าพระท่านชื่อ
ว่าอะไรทราบแต่เพียงว่า ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า หลวงตาแดง เป็นพระที่วัดโพธิ์ปากพลี จังหวัด
นครนายก เหตุที่บิดาของตนได้เรียนกับพระที่จังหวัดนครนายกนั้น เนื่องจากแต่เดิมครอบครัวของตน
อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครนายก ประกอบอาชีพทานา ทาสวน ต่อมาเมื่อบิดามีครอบครัวจึงย้ายมาสร้าง
ครอบครัวที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะมารดาของตนเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรี บิดาเริ่มสร้างคณะปี่พาทย์
จากการสร้างวงปี่พาทย์ไทยและจึงเริ่มสร้างปี่พาทย์มอญขึ้นในภายหลัง เมื่อบิดาเสียตนจึงรับดูแลสืบ
ทอดวงปี่พาทย์ต่อจากบิดาและเริ่มสร้างวงแตรวงเพิ่มเติม

ภาพที่ 11 หัวหน้าคณะปี่พาทย์บุญมีศิลป์ นายมีศลิ ป์ พรหมเทพ
(สุทธิศักดิ์ มิศิริ ถ่ายภาพ จากการสัมภาษณ์ ณ บ้านเลขที่ 120/1 หมู่ 1 ตาบลไม้เค็ด
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2559)

คณะปี่พาทย์บุญมีศิลป์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2542 โดยนายมีศิลป์
พรหมเทพเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลด้วยตนเอง เนื่องจากตนมีความชื่นชอบในด้านดนตรีไทยครอบครัวของ
ตนนั้นมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก แต่ด้วยความชอบส่วนตัวจึงได้หาโอกาสเรียนวิชาดนตรีไทยจาก
นักดนตรีที่ตนรู้จักและมีชื่อเสียง โดยตนได้เรียนดนตรีไทยกับ ครูถนอม อยู่เจริญ (เสียชีวิต ) ตนได้
เรียนดนตรีกับครูท่านนี้ตั้งแต่เด็ก ๆ แต่จะเรียนตั้งแต่อายุเท่าไรนั้นตนไม่แน่ใจ ต่อมาเมื่อตนพอที่จะมี
ทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องดนตรี ตนจึงเริ่มสร้างคณะปี่พาทย์บุญมีศิลป์ขึ้น โดยเริ่มจากการซื้อเครื่อง
ปี่พาทย์ไทยก่อน ภายหลังจึงเริ่มซื้อเครื่องปี่พาทย์มอญเพิ่มเติมเพราะในยุคสมัยหลังชาวบ้านนิยม
วงปี่ พ าทย์ มอญในการบรรเลงงานศพมากกว่า วงปี่ พาทย์ ไทย แต่ถึ งอย่ างไรก็ตามแม้ต นเองจะมี
คณะปี่พาทย์ตนก็ทาเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น อาชีพหลักตนยังคงยึดอาชีพทาสวนเป็นหลักสาเหตุที่ตน
ไม่ได้ยึดอาชีพนักดนตรีเป็นหลัก
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปข้อมูลการสืบทอดทางสายนักดนตรีของหัวหน้าวงปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
การสืบทอดทางสายนักดนตรี
หมายเหตุ
ที่ ชื่อคณะปี่พาทย์
นักดนตรี (ชื่อนักดนตรี
บรรพบุรุษ ครูเทียบ คงลายทอง ครูกฐิน วงเชื้อ
ชาวบ้าน)
ชาวบ้าน
1
จาลองศิลป์
/
2 รัตนศิลป์บรรเลง
/
/
1. ทองทิพย์
2. บุญช่วย
3. ครูปาน
4. ครูจัน
3
ท่อมทาเจริญ
/
4
จรัสศิลป์
/
/
1. สาเริง
5
เผือกศิลป์
/
6
ฉลองศิลป์
/
/
1. เฉลิม
2. จรัส
7
สัมฤทธิ์ศิลป์
/
/
8
ศ.ทิพย์ศิลป์
/
/
/
1. ทอง
2. จ่าคอบ
3. สมใจ
9
พยุงศิลป์
/
/
1. ชานาญ
2. ปกครอง
10
น้อยนาศิลป์
/
11
บุญมีศลิ ป์
/
1. ถนอม

จากการศึกษาข้อมูล ประวัติความเป็นมาของวงปี่ พาทย์อาเมื องปราจี นบุรี จังหวั ด
ปราจีนบุรี จานวนทั้งหมด 11 คณะนั้นสามารถแบ่งลักษณะการสืบทอดทางสายนักดนตรีได้เป็น 3 แบบ
คือ 1. การสืบทอดทางสายนักดนตรีโดยบรรพบุรุษเป็นดนตรี พบจานวน 3 คณะ 2. การสืบทอด
ทางสายนักดนตรีโดยการศึกษาด้วยตนเองจากนักดนตรีชาวบ้านพบจานวน 4 คณะ 3. การสืบทอด
ทางสายนักดนตรีโดยบรรพบุรุษและศึกษาด้วยตนเองจากนักดนตรีชาวบ้านพบจานวน 4 คณะ
2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาวิจัย พบว่า วงปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จาก
จานวนคณะปี่พาทย์ทั้งหมด 11 คณะ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้แก่
ศิษย์เท่าไรนัก เนื่องจากคณะปี่พาทย์ส่วนใหญ่เป็นการสืบทอดโดยบรรพบุรุษ นักดนตรีในวงดนตรีเป็น
แบบเครือญาติ ซึ่งอาศัยการเรีย นการสอนแบบครูพักลักจาและปลูกฝัง ตั้งแต่อายุยังน้อยหรือตั้งแต่
จาความได้ โดยมีคณะปี่พาทย์เพียง 1 คณะ ที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศิษย์ คือ
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คณะปี่พาทย์ ศ. ทิพย์ศิลป์ มีนายทองทิพย์ ศรีเยี่ยม เป็นหัวหน้าคณะ นายทองทิพย์ให้ข้อมูลว่า ตนมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศิษย์อยู่ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรก คือ ให้บุคคลที่มาขอฝากตัวเป็นศิษย์เตรียมสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้ ขันล้างหน้า,
เงิน 6 บาท, ผ้าขาว 1 ผืน, ดอกไม้, ธูป และเทียน จากนั้นก็นาสิ่งของที่เตรียมเข้ามาไหว้ตน มากล่าว
ขอฝากตัวเป็นศิษย์และเมื่อตนรับเป็นศิษย์แล้วตนก็จะเริ่มต่อเพลงชุดโหมโรงเช้าให้แก่ศิษย์ผู้นั้น
ขั้นตอนที่สอง คือเมื่อศิษย์ผู้นั้นต่อเพลงชุดโหมโรงเช้าจบแล้วนั้น ตนจะให้ศิษย์ผู้นั้น
เข้าสู่กระบวนการขั้นที่สอง คือให้เตรียมสิ่ งของต่าง ๆ ดังนี้ หัวหมู 1 หัว, ขันล้างหน้า, เงิน 12 บาท,
ผ้าขาว 1 ผืน, ดอกไม้, ธูป และเทียน จากนั้นก็นาสิ่งของที่เตรียมเข้ามาไหว้ตน หลังจากเสร็จพิธีการ
ไหว้ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ตนจะเริ่มต่อเพลงชุดโหมโรงเย็นให้แก่ศิษย์ผู้นั้นเป็นลาดับต่อไป
เมื่อศิษย์คนใดที่ผ่านขั้นตอนทั้ง 2 ขั้นตอนนี้แล้วนั้น จึงเริ่มต่อเพลงต่าง ๆ ที่เป็นเพลง
ที่ศิษย์สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาได้ในการประกอบอาชีพหรือใช้การต่างแล้วแต่ศิษย์จะขอเรียน
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่องการสืบทอดปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พบว่า ส่วนใหญ่คณะปี่พาทย์มีการสืบทอดทางสายนักดนตรีมาจากบรรพบุรุษและนักดนตรีในคณะ
ปี่พาทย์นั้นประกอบอาชีพนักดนตรีเป็นอาชีพหลัก วงปี่พาทย์ของอาเภอเมืองปราจีนบุรีนี้โดยมากเป็น
การบรรเลงในรูปแบบของวงปี่พาทย์มอญเพื่อประกอบพิธีกรรมในงานศพ เนื่ องจากชุมชนต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันให้ความสาคัญและนิยมที่จะมีการบรรเลงวงปี่พาทย์มอญในพิธีกรรมงานศพ จึงส่งผลให้วง
ปี่พาทย์ในคณะปี่พาทย์ต่าง ๆ ให้ความสาคัญกับการบรรเลงวงปี่พาทย์มอญของตนตามไปด้วย ซึ่งจาก
ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่องการสืบทอดปี่พาทย์ของท่านต่าง ๆ ดังนี้
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การสื บทอดปี่พาทย์จังหวัดอ่างทอง” โดยรสสุคนธ์ อิน คง (2546,
น. 132-135) ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สภาพการสืบทอดส่วนใหญ่มากจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันพบว่า
การบรรเลงปี่ พ าทย์ เ พื่ อ ประกอบพิ ธี ก รรมส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พิ ธี ก รรมในงานศพ ส่ ว นการบรรเลง
เพื่อประกอบการแสดงมีความลดน้อยลงมาก
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสืบทอดปี่พาทย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม” โดยสุภลักษณ์ สุขเกษม
(2548, น. 111-113) ผลการศึก ษาวิจั ย พบว่ า สภาพการสื บ ทอดของนัก ดนตรีส่ ว นใหญ่ม าจาก
บรรพบุรุษ ส่วนบทบาทของวงปี่พาทย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ปี่พาทย์มีความสาคัญในฐานะดนตรี
ประกอบพิธีกรรม ปัจจุบันพบว่าการบรรเลงปี่พาทย์เพื่อประกอบพิธีกรรม ส่วนใหญ่เป็นพิธีกรรมใน
งานศพ
จากผลการศึกษาวิจัยของท่านต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ เห็นได้ว่า วงปี่พาทย์ที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน
มีบทบาทสาคัญต่อพิธีกรรมในงานศพมากที่สุด และการสืบทอดปี่พาทย์เป็นการสืบทอดต่อกันไป
เรื่อย ๆ จากรุ่นสู่รุ่น จากการสืบทอดแบบรุ่นสู่รุ่นนี้ทาให้วัฒนธรรมทางดนตรีไทยได้รับการสืบทอด
ไม่สูญหาย นักดนตรีรุ่นใหม่ ๆ ยังคงมีให้พบเห็นอยู่เรื่อย ๆ เช่นกัน
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การสืบทอดปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีนั้น
ทาให้ทราบว่า วัฒนธรรมทางด้านปี่พาทย์ในอาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความเข้มแข็ง
มากและมีการสืบทอดทางด้านปี่พาทย์นี้มาตั้งแต่ยุคสมัยบรรพบุรุษ เห็นควรให้มีการก่อตั้งชมรมหรือ
มีหน่วยงานทางราชการเข้ามาร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมนี้มิให้สูญหาย และจากผลการศึกษา
ข้อมูลยังพบอีกว่า มีเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจสาหรับการศึกษาวิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมของคณะปี่พาทย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. ศึกษาความเข้มแข็งของวัฒนธรรมปี่พาทย์ในจังหวัดปราจีนบุรี
รายการอ้างอิง
ชัยวัฒน์ คาผุด. หัวหน้าคณะปี่พาทย์รัตนศิลป์บรรเลง. สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560
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สาขาวิชาศิลปกรรม (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
โล่ โศกหาย. หัวหน้าคณะปี่พาทย์จรัสศิลป์. สัมภาษณ์ 30 เมษายน 2559.
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สันติสุข ผุยศรี. หัวหน้าคณะปี่พาทย์พยุงศิลป์. สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560.
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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แนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทย
ของสนามมวยเวทีราชดาเนิน
PEE JAVA KLONG KAEK MUSIC AND MUAY THAI AT
RAJADAMNUEN BOXING STADIUM
พลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง*
PONNASAK SABBANGYANG

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนววิธีการบรรเลงของวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทย
ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า การบรรเลงวงปี่ชวากลองแขก
ของสนามมวยเวทีราชดาเนิน เริ่มจากบรรเลงเพลงโหมโรงก่อนการชกมวยคู่แรกเริ่มชก ช่วงไหว้ครู
ปี่ชวาบรรเลงเพลงสระหม่าไทย ผสานกับกลองแขกที่ตีหน้าทับโยน และฉิ่งที่ตีให้จังหวะหลักไปกับ
ลีลาท่าทางการราไหว้ครูของนักมวยไทย ช่วงที่ 3 ระหว่างการแข่งขันในยกที่ 1 โดยเริ่มบรรเลงเพลง
แขกเจ้าเซ็น 2 ชั้น ไปจนเวลาหมดยก และบรรเลงในยกที่ 2-4 ด้วยเพลงสาเนียงแขก อัตราชั้นเดียว
กลองแขกตีหน้าทับเจ้าเซ็น ส่วนยกที่ 5 บรรเลงเพลงเชิด ในขณะที่เวลาการชกยังเหลืออีก 1 นาที
เพื่อกระตุ้นให้นักมวยได้ใช้ศิลปะมวยไทยเข้าต่อสู้กันจนการแข่งขันสิ้นสุดลง
คาสาคัญ: การบรรเลงวงปี่ชวากลองแขก, มวยไทย, สนามมวยเวทีราชดาเนิน

Abstract
This research aims of this research to study the musical method in Muay Thai
Sport Art. The data were collected through the documentary study and interviews
with Musician experts and Muay Thai experts. The result of this research reveal
that the musical of Muay Thai is divided into 3 stages; firstly the stage before the Muay
Thai boxing begin, secondly the stage of pay homage process and thirdly the the stage
during the boxer box. The First stage used prelude song, the second stage used Plaeng
Thai Sarama song and the last stage since round 1 until round 5 used Kaek Jao Zen
song in round 1, Plaeng Sum Niang Kaek in round 2-4 and Plaeng Cherd in round 5
Keywords: Pee java Klong Kaek Music, Muay Thai, Rajadamnuen Boxing Stadium
*

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Lopburi College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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บทนา
กีฬามวยไทยมีพื้นฐานมาจากการทาศึกสงครามเพื่อป้องกันบ้านเมืองแล้ว ยังถือเป็นมหรสพ
เพื่อความบันเทิงในยามบ้านเมืองสงบได้อีกด้วย กฎหมายตราสามดวงพระอัยการเบ็ดเตล็ด มาตราที่
117 ได้กล่าวถึงความเป็นมหรสพของกีฬามวยไทยไว้ดังนี้ว่า “...มาตราหนึ่ง ชนทั้งสองมีเอกฉันท์มาตี
มวยด้วยกันก็ดีแลปล้้ากัน และผู้หนึ่งต้องเจ็บปวดก็ดี ถึงแก่มรณภาพก็ดี ท่านว่าให้โทษมิได้ อนึ่งผู้ยุยง
ตกรางวัลให้ปล้้ากันนั้นผู้ยุหาโทษมิได้ เพราะเหตุผู้ยุนั้นจะได้มีเจตนาที่จะใคร่ให้สิ้นชีวิตก็หาไม่ แต่ใคร่
จะดูเล่นเป็นผาสุกภาพ แก่ผู้มรณภาพเองแล...” (สมพงษ์ แจ้งเร็ว, 2526, น. 51)
ดนตรีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญและมีส่วนร่วมในกีฬามวยไทยและอาวุธโบราณในฐานะเครื่อง
ประโคมประกอบพิธีกรรมและในฐานะเครื่องมหรสพ เพื่อเสริมความเข้มข้นครึกครื้นให้กับตัวกีฬา
ต่างก็มีการพัฒนาการร่วมกันมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงบทเพลงและ
การบรรเลงให้หลากหลายและเหมาะสมกับการแสดง โดยใช้วงปี่ชวากลองแขก ซึ่ งเป็นวงดนตรีไทย
ประเภทหนึ่ ง มี ก ารผสมวงจนเกิ ด เป็ น รู ป แบบเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ใช้ บ รรเลงในโอกาสต่ า ง ๆ
ประกอบพระราชพิธีเสด็จ พระราชดาเนิน โดยกระบวนพยุ ห ยาตราทางชลมารค งานรั ฐ พิธี และ
งานทั่วไป เช่น ใช้ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การชกมวยไทย
รวมไปถึงการบรรเลงประกอบการแสดงต่าง ๆ ที่ใช้วงปี่ชวากลองแขกเข้าไปมีบทบาทในการบรรเลง
เพื่อให้เกิดอรรถรสและเข้าถึงในเสียงดนตรีอย่างแท้จริง
เพลงที่ใช้สาหรับศิลปะมวยไทย ได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงละคร เรื่องอิเหนา ตอนรากริช
โดยใช้ปี่ชวาบรรเลงเพลงสระหม่าไทยหรือสระหม่าใหญ่ ประกอบการร่ายราซึ่งปกติเพลงสระหม่าไทย
จะใช้บรรเลงถวายพระเกียรติยศเมื่อมีการจัดขบวนพยุหยาตรา และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
จะใช้บรรเลงเพลงสระหม่าในช่วงที่นักมวยทาการไหว้ครู ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบการบรรเลงจาก
เพลงที่ใช้โดยทั่วไป นามาปรับปรุงวิธีการบรรเลงให้เหมาะสมกับการแสดงมวยไทยและอาวุธโบราณ
เป็นกลวิธีชั้นสูงในการบรรเลงปี่ชวาและกลองแขก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบรรเลงเพลงโยนและเพลง
แปลงในสระหม่าไทยหรือสระหม่าใหญ่ ซึ่งมีเทคนิคและวิธีการบรรเลงที่มีลักษณะเฉพาะต่อมาได้
พัฒนาโดยนาเพลงแขกเจ้าเซ็นมาใช้บรรเลง ตั้งแต่เริ่มทาการในยกแรกจนการแข่งขันได้สิ้นสุดลง
มีหลักฐานการที่นาวงปี่ชวากลองแขก หรือเรียกกันภาษาสามัญว่า “วงปี่กลอง” นี้ได้เข้ามามีบทบาท
อย่ า งชั ด เจนในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงเสด็ จ พระราชด าเนิ น
ทอดพระเนตรการชกมวยหน้าพระที่นั่ง โปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงเมืองต่าง ๆ คัดนักมวยฝีมือดีมาชกกัน
หน้าพระที่นั่ง เพื่อหานักมวยที่เ ก่งที่สุดเข้าเป็นทหารรักษาพระองค์สังกัดกรมมวยหลวง นอกจากนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีมวยหลวงตามหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อทาหน้าที่ฝึกสอนจัดการแข่งขัน และ
ควบคุมการแข่งขันมวยไทย เมื่อมีงานพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น โสกันต์งานพระเมรุ งานรับแขกเมือง
สานักพระราชวังจะออกหมายเรียกให้มวยหลวงนาคณะนักมวย และคณะปี่กลองเข้ามาร่วมแสดงด้วย
(สมบัติ สวางควัฒน์, 2554, น. 29-30) หลังจากสมัยนั้นมวยไทยเริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีการสร้างเวที
มวยเกิดขึ้นหลายแห่ง จากอดีตสู่ปัจจุบันวงปี่ชวากลองแขกได้เข้ามามีบทบาทกับการแข่งขันชกมวยไทย
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มากขึ้น ผ่านยุคสมัยมาหลายยุคจนถึงปัจจุบัน ทั้งการชกมวยตามเวทีมาตรฐาน และการเดินทางไป
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมยังต่างแดนอยู่เสมอ ศิลปะมวยไทยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นไปตามสภาพ
สังคม ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบทเพลงที่ใช้บรรเลงกับการชกมวยไทย มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนไปจากองค์ความรู้เดิมที่มีอิทธิพลต่อการบรรเลงของวงปี่ชวากลองแขกกับการชกมวยไทย
จากหนังสือการสอนตาราและเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ส่วนมากจะกล่าวประวัติและที่มาไว้แต่เพียง
เล็กน้อย ขาดเนื้อหาสาคัญในเรื่องประวัติความเป็นมารูปแบบการผสมวงปี่ชวากลองแขกและบทเพลง
ที่นามาใช้บรรเลงประกอบการชกมวยไทยอย่างชัดเจน ทาให้ขาดการเอาใจใส่ต่อรูปแบบการบรรเลงที่
ถูกต้องที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งผู้บรรเลงปี่ชวา ผู้บรรเลงกลองแขกตัวผู้และตัวเมียและเครื่อง
ประกอบจังหวะ โดยเฉพาะผู้บรรเลงปี่ชวาซึ่งจะต้องได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอดกันมาอย่างถูกต้อง
อีกทั้งผู้จัดหาวงปี่ชวากลองแขกมาบรรเลงสาหรับการชกมวยไทยในปัจจุบันนี้ ไม่มีความรู้และเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ลึกซึ้งในจุดมุ่งหมายของบทเพลงที่บรรเลงกับการชกมวยไทย
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผู้วิจัยได้เคยเป็นผู้เป่าปี่ชวาในวงปี่
ชวากลองแขกของสนามมวยเวทีราชดาเนิน ประกอบการแข่งขันชกมวยไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง
จึงทาให้เกิดประสบการณ์ในการบรรเลงประกอบการชกมวยดังกล่าว ผู้วิจัย จึงเกิดความสนใจที่จะ
ศึกษาในเรื่องแนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยของสนามมวยเวทีราชดาเนิน เพื่อให้
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และพัฒนาการของวงปี่ชวากลองแขกที่ใช้บรรเลงประกอบการชกมวยไทย
เฉพาะองค์ความรู้เรื่องบทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการชกมวย ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้า
ทั้งในด้านอนุรักษ์ และเพื่อนาไปเผยแพร่ด้านทางของดนตรีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทยของ
ชาติสืบไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนววิธีการบรรเลงของวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทย
ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยเรื่อง แนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยของสนามมวยเวทีราชดาเนิน
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู-อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บรรเลงวงปี่ชวากลองแขกของ
สนามมวยเวทีราชดาเนินเท่านั้น
2. ขอบเขตด้านเนื้อหาประเภทเครื่องเป่าและเครื่องหนัง รูปแบบของบทเพลงที่ใช้บรรเลง
ประกอบการชกมวยไทย ได้แก่ เพลงสระหม่า โยน เพลงแขกเจ้าเซ็น ทั้งบทเพลงและหน้าทับ
3. ขอบเขตด้านเวลา เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2560
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วิธีการศึกษา
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกต และ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทย โดยมีขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร งานวิจัย และสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Web
site) ที่เกี่ยวข้องกับวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทย
2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยที่เป็นครู-อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้บรรเลงในสนามมวยเวทีราชดาเนิน ประเภทเครื่องเป่าและเครื่องหนัง จานวน 7 คน ดังนี้
2.1 นายปี๊บ คงลายทอง ดุริยางคศิลปินอาวุโส สานักการสังคีต กรมศิลปากร
2.2 จ.อ. สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ ดุริยางคศิลปินอาวุโส สานักการสังคีต กรมศิลปากร
2.3 นายสมพงษ์ ภู่สร อดีตข้าราชการบานาญ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
2.4 ผศ. สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา อาจารย์ประจาคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.5 พ.อ.อ. พิณ เรืองนนท์ ข้าราชการบานาญ กองดุริยางค์ทหารอากาศ อดีตผู้บรรเลง
กลองแขกสนามมวยเวทีราชดาเนิน
2.6 นายสมทรง ไตรวาสน์ หัวหน้าคณะวงปี่กลองและผู้บรรเลงกลองแขกสนามมวยเวที
ราชดาเนิน
2.7 นายสารวย จันทร์อ่อน อดีตผู้เป่าปี่สนามมวยเวทีราชดาเนิน
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
1. โหมโรง ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น ในเวลา 18.30 น. วงปี่ชวากลองแขกของสนามมวยเวที
ราชดาเนินแห่งนี้ เริ่มบรรเลงเพลงโหมโรง เป็นเพลงอัตรา 2 ชั้น มีทานองที่สั้น กระชับกับเวลาที่
เหมาะสม ได้แก่ เพลงกล่อมนารี เพลงแขกไทร เพลงกระบี่ลีลา เพลงมอญราดาบ ซึ่งผู้เป่าปี่ชวาเป็น
ผู้เป่าขึ้นนา โดยจะเลือกเป่าเพลงใดเพลงหนึ่งใน 4 เพลงดังกล่าว กลองแขกกับฉิ่งจะบรรเลงรับไปจน
จบเพลง ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที เพื่อเป็นอาณัติสัญญาณให้ ผู้เข้ามาชมได้รู้ว่าการแข่งขันชกมวยไทย
กาลังจะเริ่มขึ้นในเวลาที่กาหนดอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ เพลงดังกล่าวนี้ผู้เป่าปี่ใช้เป่าสลับกันไปในแต่ละ
วันที่มีการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ ไม่แน่นอนตายตัว เมื่อการบรรเลงเพลง
โหมโรงจบลงแล้ว นักมวยคู่แรกและกรรมการผู้ห้ามบนเวทีจะเริ่มขึ้นบนสังเวียนชกมวย กรรมการผู้ให้
คะแนนตลอดจนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอื่นก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะทาการเเข่งขันต่อไป
2. ไหว้ครู ถือสิ่ งสาคัญที่สุดของมวยไทย เป็ นประเพณีอันดีงามของคนไทย เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ ตลอดทั้งเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ท่าทาง
การไหว้ครูที่เป็นลักษณะกึ่งร่ายราที่ต้องฝึกให้ถูกต้องสวยงาม ก่อนเริ่มการแข่งขัน ต้องไหว้ครูทุกครั้ง
ในช่วงที่มีการไหว้ครูนี้ ปี่ชวาเริ่มเป่าทานองเพลงที่เรียกว่า “สระหม่าไทย” เป็นท่วงทานองที่ช้า ๆ
บรรเลงเป็นลักษณะเสียงลอยโหนยาว ไม่มีจังหวะที่แน่นอน กลองแขกจะไม่ตีหน้าทับสระหม่า แต่ไปตี
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ในส่วนของหน้าทับโยน ซึ่งเป็นหน้าทับหนึ่งในสระหม่าไทยที่เชื่อมหน้าทับหลักเข้าด้วยกันตีประสานกัน
ระหว่างกลองแขกตัวผู้และกลองแขกตัวเมีย โดยใช้ฉิ่ง ตียืนจังหวะเสียง “ฉิ่ง” แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ตี
เสียง “ฉับ” ในการบรรเลงประกอบการไหว้ครูมวยไทยนี้ ซึ่งก่อนการชกมีกติกากาหนดไว้ว่า นักมวย
ทุกคนต้องทาการร่ายราไหว้ครูบนสังเวียนได้ไม่เกินคนละ 8 นาที แนวการบรรเลงหรือความช้าเร็วนั้น
ดาเนินไปตามลี ลาของนักมวยที่ไหว้ครู ช่วยให้ลีลาดูเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ อ่อนช้อยงดงามเป็นจังหวะ
น่าชม จั งหวะดนตรีจึ งเป็ น ส่ว นสร้างความรู้สึ กให้ นักมวย รวมทั้งเป็นมนต์สะกดผู้ช มทั้งสนามให้
ตื่นเต้นพร้อมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ เป็นสุนทรียศาสตร์อีกแบบหนึ่งที่ได้ถูกนามาปรับใช้กันได้อย่างลง
ตัวระหว่างดนตรีกับกีฬาไทย สาหรับเพลงสระหม่าไทยนี้ เป็นเพลงสาหรับปี่ชวาที่สาหรับไว้ใช้เป่า
บรรเลงไปกับกลองแขกในวงปี่ชวากลองแขกโดยเฉพาะ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หรือ “สระหม่าใหญ่ ”
สาหรับการใช้บทเพลงประกอบการชกมวยไทยนี้ ปรากฏมีมาแต่ครั้งใด ไม่ปรากฏหลั กฐานแน่ชัด
แต่สันนิ ษฐานว่า คงนามาใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธ ยา ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.
2275-2301) จากเพลงสระหม่าแขกที่ใช้ในการรากริ ช ชวาเรื่องอิเหนา เป็ น เรื่องของการราอาวุธ
ต่อมามีก ารพัฒ นาโดยปรับ มาใช้กับการร าไหว้ ครู มวยไทย การราไหว้ครู และการต่อสู้ ข องกระบี่
กระบอง-อาวุธไทยโบราณที่มีการใช้ลีลาในงานศิลปะที่คล้ายคลึงกันมาก เป็นบทบาทในเชิงการต่อสู้
ของกีฬาที่ต้องใช้เสียงปี่ เสียงกลองเข้าไปกระตุ้น ให้เกิดความกล้าหาญที่จะทาการต่อสู้ เพื่อหวังผล
แพ้ชนะต่อไป เมื่อนักมวยทั้ง 2 ฝ่าย ไหว้ครูเสร็จสิ้นลง

ภาพที่ 1 นักมวยกาลังไหว้ครู ก่อนการแข่งขัน
ที่มา: ผู้วิจัย
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3. ประกอบการชกมวย เมื่อนักมวยทั้ง 2 ฝ่าย ไหว้ครูเสร็จ จึงเริ่มการแข่งขันยกที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการชกมวยไทยกับการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขก
ยกที่
ขั้นตอนการปฏิบัติ
การบรรเลงของวงปี่ชวากลองแขก
ไหว้ครู
- นักมวยนั่งคุกเข่ากลางสังเวียนเวที
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริม่ เป่าเพลง
- นักมวยกราบพระรัตนตรัย คุณบิดา มารดา
สระหม่าใหญ่
และครูอาจารย์ ต่อจากนั้นร่ายราในท่วงท่าการ - กลองแขก ตีหน้าทับโยน
ไหว้ครูที่เป็นแบบแผนตามที่ได้ศึกษาเรียนรู้ในแต่ - วงปี่กลองบรรเลงเสร็จสิ้น เมื่อนักมวยทั้งคู่
ละสานักมวย
ทาการไหว้ครูสิ้นสุดลงในท่าสุดท้าย
ยกที่ 1
- กรรมการเรียกนักมวยทั้งคู่มาชี้แจง
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริม่ เป่าเพลง
กติกาการชกที่กลางสังเวียนเวที
แขกเจ้าเซ็น 2 ชั้น
- นักมวยเดินกลับเข้ามุม พี่เลี้ยงถอดมงคล
- กลองแขก ตีหน้าทับเจ้าเซ็น
- กรรมการเรียกนักมวยมากลางสังเวียน เวที
- การบรรเลงดาเนินไปจนจบ เมื่อสัญญาณระฆังตี
และสับมือ เพื่อให้สัญญาณการชก
บอกเวลาสิ้นสุดยกที่ 1
(ยกเว้นในกรณีเมื่อนักมวยถูกน๊อคเอ๊าท์)
ยกที่ 2
- กรรมการให้สัญญาณการชก
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริม่ เป่าเพลงทานอง
- นักมวยเข้าต่อสู้กันตามกติกาชกมวยไทย
แขก อัตราชั้นเดียว
- กลองแขก ตีหน้าทับเจ้าเซ็น
- การบรรเลงดาเนินไปจนจบเมื่อหมดยกที่ 2
ยกที่ 3
- กรรมการให้สัญญาณการชก
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริม่ เป่าเพลงทานอง
- นักมวยเข้าต่อสู้กันตามกติกาชกมวยไทย
แขก อัตราชั้นเดียว
- กลองแขก ตีหน้าทับเจ้าเซ็น
- การบรรเลงดาเนินไปจนจบเมื่อหมดยกที่ 3
ยกที่ 4
- กรรมการให้สัญญาณการชก
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริม่ เป่าเพลงทานอง
- นักมวยเข้าต่อสู้กันตามกติกาชกมวยไทย
แขก อัตราชั้นเดียว
- กลองแขก ตีหน้าทับเจ้าเซ็น
- การบรรเลงดาเนินไปจนจบเมื่อหมดยกที่ 4
ยกที่ 5
- กรรมการให้สัญญาณการชก
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริม่ เป่าเพลงทานอง
- นักมวยเข้าต่อสู้กันตามกติกาชกมวยไทย
แขก อัตราชั้นเดียว
- กลองแขก ตีหน้าทับเจ้าเซ็น
- ผู้เป่าปี่ชวา จะเปลี่ยนมาเป่าเพลงเชิด เมื่อเวลา
ในการแข่งขันเหลืออีก 1 นาที จนกระทั่งหมดยก
สุดท้าย
ที่มา: ผู้วิจัย

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

331

ภาพที่ 2 ผู้บรรเลงวงปี่ชวากลองแขก สนามมวยเวทีราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจัย

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ องแนววิธีการบรรเลงวงปี่ช วากลองแขกกับ มวยไทยของสนามมวยเวที
ราชดาเนิน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
รูปแบบและแนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยนั้น แต่เดิมโบราณจารย์ได้วาง
พื้นฐานมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ด้วยยุคสมัย และสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนไป ทาให้รูปแบบการบรรเลง
ของวงปี่ชวากลองแขกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป จะสังเกตเห็นได้ว่าจากสื่อ เช่น โทรทัศน์หลายช่องมี
การถ่ายทอดการแข่งขัน ชกมวยไทยให้ได้รับชมอย่างแพร่หลายอยู่ในหลายแห่ง นอกเหนือไปจาก
สนามมวยเวทีราชดาเนินและสนามมวยเวที ลุมพินีที่ถือว่าเป็นสนามมวยมาตรฐานของไทยในขณะนี้
แล้ว ถ้าสังเกตหรือตั้งใจฟังจะพบว่า วงปี่ชวากลองแขกที่บรรเลงประกอบการชกมวยไทยนั้น บทเพลง
ที่บรรเลง ผู้เป่าปี่จะบรรเลงเพลงสมัยใหม่ เช่น เพลงลูกทุ่ง หรือ เพลงสากล ที่กาลังได้รับความชื่น
ชอบอยู่ในกระแสความนิยมเป็นส่ วนมาก เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคม
อาจกล่าวได้ว่า เมื่อสังคมหรือยุคสมัยเปลี่ยน สิ่งต่าง ๆ ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองเพี่อ
ความอยู่รอด ลักษณะเช่นนี้เองก็ส่งผลมาถึงการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกด้วยเช่นกัน กล่าวคือย่อมมี
การพัฒนาให้ต ามยุ คตามสมัยเพื่อความอยู่ร อด โดยที่ผู้ จัดการแข่งขันก็อาจไม่มีความรู้ในวิธีการ
บรรเลงของบทเพลงที่ถูกต้อง นอกจากนั้นแล้วปัจจัยอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเด็น
อื่น ๆ เช่น ฝีมือของผู้บรรเลง หรือ ระยะเวลาในการบรรเลงนั้นก็เป็นส่วนสาคัญ อย่างที่เคยทราบกัน
ดีอยู่แล้วการเรียนดนตรีไทยแทบทุกชนิดของเครื่องมือนั้น ย่อมมีการเรียนตามแบบแผนที่โบราณ
จารย์ได้คิดค้นไว้ การเรียนรู้รากฐานเป็นสิ่งสาคัญ เมื่อรากฐานแข็งแรงดีแล้ว จึงค่อยเพิ่มเติมความรู้
และประสบการณ์จนกล้าแข็ง การเรียนดนตรีนั้นจึงค่อยเป็นค่อยไป โดยครูผู้สอนต้องเป็นผู้พิจารณา
ในการให้ ความรู้ ต่าง ๆ อย่ างเป็นขั้นเป็นตอน การเรียนดนตรีไทยเช่นนี้ เองจะทาให้ สิ่ งที่เรียกว่า
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องค์ความรู้ที่สั่งสมจากโบราณอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้การเรียนดนตรีมีการพัฒนาด้าน
ความรู้ทางดนตรี องค์ความรู้ มิได้อยู่ที่ครูแต่อย่างเดียวแล้ว ความรู้สามารถหาได้ตามสื่อต่าง ๆ ทาให้
ความรู้เป็นที่แพร่หลาย ผู้ที่สนใจแม้มีฝีมือไม่ถึงก็สามารถศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้ จึงทาให้ความรู้ต่าง ๆ
ลดลงเป็นลาดับ
จากการศึกษาแนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยของสนามมวยเวทีราชดาเนิน
จะเห็นได้ว่า ยังคงให้ความสาคัญกับรูปแบบและวิธีการบรรเลง มิใช่เพียงแค่เป็นองค์ประกอบในการ
ชกมวยเท่านั้น รูปแบบของสนามมวยเวทีมวยราชดาเนินนั้นสามารถระบุให้ชัดเจนได้ดังนี้
1. โหมโรง เป็นการบรรเลงของวงปี่ชวากลองแขก ที่ต้องบรรเลงก่อนการชกมวยไทย ถือว่า
เป็นวิธีการบรรเลง ซึง่ เสียงปี่เสียงกลอง จะเป็นการสื่อสัญลักษณ์ให้ผู้เข้ามาชมรู้ว่า การแข่งขันชกมวย
กาลังจะเริ่มขึ้นแล้ว การโหมโรงนี้ตามประเพณีนิยมของการบรรเลงวงดนตรีของไทยประเภทต่าง ๆ
มีจารีตการปฏิบัติทางความเชื่อ เพื่อเข้าถึงการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนพระคุณครู ที่ได้สั่งสอน
วิชาความรู้จนได้มาประกอบสัมมาชีพ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรี คือ ปี่ชวา
กับกลองแขก เปรียบเทียบกับวงปี่พาทย์ เสภาก็คือ การบรรเลงเพลงโหมโรงเสภา ก่อนการประชันวง
ซึง่ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ พ.อ.อ. พิณ เรืองนนท์ (2559, 19 ธันวาคม) อดีตผู้บรรเลงกลองแขก
สนามมวยเวทีราชดาเนิน ได้กล่าวไว้ว่า “...ที่เวทีราชดาเนิน ปี่กลอง ต้องเป่าโหมโรงก่อนนะ ตั้งแต่
สมัยหมื่นสมัครฯ มาแล้ว ที่อื่นเป็นไงไม่รู้ แต่ที่นี่ ต้องเป่า โหมโรงก็เพลง 2 ชั้น พวกกระบี่ลีลา
แขกไทร เพลงอาวุธกระบี่กระบอง เนี่ยแหละ คนปี่ขึ้นเพลง กลองแขกก็ตีรับไปจนจบ...” จะเห็น
ได้ว่า การบรรเลงเพลงโหมโรงของวงปี่ชวากลองแขกสนามมวยเวทีราชดาเนินนี้ ได้มีการนาเพลง
ประจาอาวุธไทยโบราณมาใช้บรรเลงเป็นเพลงโหมโรง แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ เพื่อแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของวงปี่กลองสนามมวยเวทีราชดาเนิน สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ จ.อ. สุวัฒน์
อรรถกฤษณ์ (2560, 6 มกราคม) ได้กล่าวไว้ว่า “...ผมมาทางานที่นี่ เหมือนมาฝึกงานกันใหม่เลย
พี่ทองสุข ที่เป็นหัวหน้าคณะวงปี่กลอง แกไปตามผมถึงกองดุริยางค์ทหารอากาศเลย บอกมาช่วย
ที่ราชดาเนินหน่อย ไม่มีอะไรยากหรอก ค่อย ๆ เรียนรู้ไป เริ่มจากตีกลองแขกตอนโหมโรงก่อน
เป็นหน้าทับปรบไก่ 2 ชั้น เราได้อยู่แล้ว จนมาฟังปี่ชวาของอาสารวย (นายสารวย จันทร์อ่อน)
จนชินหู เรื่องโหมโรงก่อนมวยชกที่นี่มีมาก่อนใครเลยล่ะ สนามมวยอื่นตอนหลัง คือ ลุมพินี ทีวีสี 7
ก็ใช้ตามกันมา...” การบรรเลงเพลงโหมโรงก่อนที่จะทาการแข่งขันชกมวยนี้ ได้ยึดถือเป็นแบบแผนให้
ผู้บรรเลงรุ่นหลังได้ใช้เป็นแนววิธีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2. ไหว้ครู การไหว้ครูเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษไทยแต่โบราณได้เริ่มคิด และสร้างขึ้น
จากความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ตลอดจนเทพเจ้าที่สิ งสถิตอยู่ในสากลจักรวาล ซึ่งมองไม่เห็ นได้ด้ว ย
ตาเปล่า แต่สามารถดลบันดาลให้มนุษย์ที่กระทาความดีประสบผลสาเร็จ ช่วยปกป้องคุ้มครองมนุษย์
ตลอดจนสรรพสัตว์ให้รอดพ้นจากอันตรายและมีชัยชนะทั้งปวง ในการไหว้ครูมวยไทยที่มาแต่โบราณ
วงปี่ชวากลองแขก มี อิทธิพลโดยตรงต่อนักมวยค่อนข้างสูง เนื่องจากเสียงของปี่ชวาและเสียงของ
กลองแขก สามารถสื่อถึงอารมณ์ให้นักมวยในขณะที่กาลังทาการไหว้ครูอยู่บนสังเวียนนั้น ได้ยินถึง
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ท่วงทานองของจังหวะที่ช้า ๆ ลักษณะเป็นเสียงลอยโหนยาว สาเนียงของปี่ชวามีเสียงแหลมสูง สร้าง
มนต์สะกดให้เกิดความเข้มขลังในท่าร่ายราให้สวยงาม สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ นายปี๊ป คงลายทอง
(2560, 15 มกราคม) ได้กล่าวไว้ว่า “...ปี่ชวา เสียงมันแหลมสูง กลองแขกจะกระตุ้นความรู้สึกให้
ฮึกเหิม โดยเฉพาะตัวเมีย มีระบบเสียงที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกได้มาก เหมือนปืนใหญ่ ...” ทาให้วง
ปี่ชวากลองแขก เป็นวงดนตรีที่เข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมไหว้ครูได้อย่างกลมกลืนลงตัวในท่ารา ด้วย
น้าเสียงของปี่ชวา เสียงกลองแขก เสียงฉิ่ง เปรียบเสมือนเสียงปี่ ฆ้อง กลอง ที่บรรเลงไปอ้อนวอน
บวงสรวงเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ ตามประเพณีความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาง
ศาสนา ที่มีผลนับถือทางด้านจิตใจเป็นอย่างสูง อิทธิพลของเสียงดนตรีเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อหลอมรวม
และสร้างขวัญกาลังใจให้ นักมวยในขณะที่ตั้งจิตราลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพบูชากราบไหว้
อยู่ในขณะนั้น ให้รวมจิตเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่ จนเป็นความมุ่งมั่นที่กระตุ้นจิตใจให้เกิดการต่อสู้เพื่อ
หวังผลแพ้ชนะในการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า การไหว้ครูจึงเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
ที่แสดงความกตัญญูกตเวทีและคารวะต่อครูบาอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและช่วยให้มีกาลังใจดีขึ้น
ไม่ให้มีความประหม่า ตื่นเต้นหรือมีความหวาดกลัวในการต่อสู้ ที่จะต้องทาให้เกิดความผ่อนคลายและ
สร้างลีลาในกระบวนท่าราให้สวยงามอ่อนช้อย เข้มขลัง สง่างามน่าเกรงขามมากที่สุด ท่าราไหว้ครู
สามารถจะบ่งบอกถึง เอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นของสานักหรือค่ายมวยนั้น ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
ครูมวย การไหว้ครูสามารถปลูกฝังให้นักมวยรู้จักเคารพครูผู้ให้กาเนิดมวยไทย ปลูกฝังจิตสานึกให้
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะมวยไทยเกิดความรักและหวงแหนที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่เป็นศิลปวัฒนธรรม
ประจาชาติไทยได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรี
3. ประกอบการชกมวย สาหรับเพลงที่บรรเลงในยกที่ 1 คือเพลงแขกเจ้าเซ็นนั้น ถือได้ว่า เป็น
เพลงที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตลอดว่า จะต้องใช้เป่าในยกที่ 1 เท่านั้น เพื่อให้หมายรู้โดยทั่วกันว่า
การแข่งขันชกมวยในยกที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้ว และจะเป่าเพลงนี้ ซ้าหลายเที่ยวไปมาตลอดจนกระทั่ง
ยกที่ 1 ได้สิ้นสุดลง นับได้ว่าเพลงเเขกเจ้าเซ็นนี้ เป็นที่ได้ยินได้ฟังกันจนคุ้นหูกันดีมากสาหรับผู้ที่เข้ามา
ชมการแข่งขันการชกมวยกันอยู่เสมอ ถือว่าเป็นบทเพลงที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยอย่างโดด
เด่นมากที่สุด สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ พ.อ.อ. พิณ เรืองนนท์ (2559, 19 ธันวาคม) กล่าวไว้ว่า
“...แขกเจ้าเซ็น ทาไมมันถึงต้องเป็นแขก ก็หน้าทับมันบังคับอยู่ ว่าแขกเจ้าเซ็น และเพลงแขกมัน
ก็สนุกเร้าใจกว่าสาเนียงอื่นทั้งหมด แค่นั้น อย่าไปเป่าอย่างอื่น สู้แขกไม่ได้หรอก แล้วกลองแขก
เจ้าเซ็นมันตีขัดกันนะ เจ้าพระคุณเอ๊ย เพราะจะตาย ตัวผู้นา แล้วตัวเมียตามไปสักพัก ที่นี้ตัวเมีย
ต้องแหย่หรือตียัด ตัวผู้ต้องยืนให้นิ่ง ไม่งั้นรวนเลย มันขัดให้สนุกนะ จะมันไม่มันตรงตัวเมียนี่ไง
ฉิ่งอย่าไปฟังตัวเมียนะครับ ยืนไว้ ล่มมาหลายคนแล้ว จะบอกให้ เพลงมันเข้ากับท่าพอดี เหมือน
นักมวยที่มันจรดการ์ดมวย ออกมาจากมุมตอนระฆังดังยกที่ 1 มันสง่างามบอกไม่ถูก ตอนที่เพลง
ขึ้นน่ะคงไม่มีเพลงอะไรจะเหมาะเท่าแขกเจ้าเซ็นหรอก เชื่อเถอะ...”
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ภาพที่ 3 นักมวยกาลังทาการต่อสู้ ณ สนามมวยเวทีราชดาเนิน
ที่มา: ผู้วิจัย

บทเพลงที่นามาปี่ชวาใช้บรรเลงตั้งแต่ ยกที่ 2 เป็นต้นไปนั้น จะใช้เพลงไทยสาเนียงแขกชั้น
เดียวสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ นายสมพงษ์ ภู่สร (2559, 9 ธันวาคม) กล่าวไว้ว่า “...ไม่แน่นอน
ตายตัวเสมอไปนะ เรานึกจะเป่าเพลงนี้ ก็นึกเอาไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวนั้น เลย เราเลือกใช้เพลงตามใจที่
เราได้เลย แต่ต้องให้มันเข้ากับหน้าทับเจ้าเซ็นเท่านั้น เป็นอันรู้เรื่อง อย่างอาเนี่ยได้เพลงเยอะ จาก
ที่เรียนปี่พาทย์มาเอามาใช้เป่ามวยได้เยอะพวกตระกูลแขก ๆ มีสนุก ๆ ทานองน่าเป่าอยู่หลาย
เพลง แขกชวามีความเร้าใจในตัวมันเอง ยะวา แขกกะเร็ง บางเพลงมันก็ไม่มีชื่อนะ ทานองมันอยู่
ในเพลงภาษาร้องละครกัน เรื่องอิหนาในละครในเนี่ย มัน อยู่ใ นหัวแล้ว ...” เพลงสาเนียงแขก
ซึ่งเป็นเพลงทีน่ ิยมบรรเลงกันทั่วไป มีลักษณะทานอง ไม่ยาวจนเกินไป ได้แก่ เพลงแขกเชิญเจ้า เพลง
แขกหนัง เพลงแขกแดง เพลงแขกกะเร็ง เพลงแขกมัสรี เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เพลงยะวา และเพลง
เร็ว สาเนียงแขกชวา อื่น ๆ อีกหลายเพลง โดยที่ผู้บรรเลงปี่ชวาจะเป็นผู้เป่านาขึ้นมาก่อน แล้ วกลอง
แขกจะตีหน้าทับเจ้าเซ็น เพียงหน้าทับเดียวเท่านั้น โดยที่ไม่ ยักย้ายเปลี่ยนไปตีหน้าทับสาเนียงอื่น ๆ
แต่อย่ างใด ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กั บ ผู้ บ รรเลงปี่ ช วาเพียงผู้ เดียวที่จะเลื อกหรือกาหนดบทเพลงที่เหมาะสม
นามาใช้กับการแข่งขันการชกมวยไทยในแต่ละยก และให้เข้ากันกับหน้าทับเจ้าเซ็นเป็นประการสาคัญ
สาหรับหน้าทับเชิดชั้นเดียว ที่กลองแขกจะบรรเลงในยกสุดท้ายนี้ ผู้บรรเลงปี่ชวาจะเป่าเพลงเชิดตัว
แรกขึ้นนามาก่อน ในส่วนของกลองแขกจะอนุโลมให้ตีตามจังหวะไม้กลองที่กลองทัดในวงปี่พาทย์ตี
เป็นเพลงเชิด โดยตีตัวเมียที่หน้ารุ่ ยเป็นเสียงต่านาเป็นตัวแรกก่อน แล้วตามด้วยตัวผู้ ที่หน้ารุ่ยเป็น
เสียงสูง เมื่อตัวเมียตีหมดในอัตราส่วนของวรรคเพลงเชิดในส่ วนแรก ตัวผู้ก็ตีรับต่อเนื่องไม่ให้ขาด
จนจบท่อนเพลงเชิดในตัวแรก ตัวต่อไปก็ตีเหมือนกัน สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนายสมทรง
ไตรวาสน์ (2559, 7 ธันวาคม) หัวหน้าคณะวงปี่กลองสนามมวยเวทีราชดาเนินคนปัจจุบัน ได้กล่าวไว้
ว่า “...กลองแขกตอนเชิด ตีเหมือนกลองทัด ทั้งตัวผู้และตัวเมียเลย เชิดช่วงแรกตีตัวเมียก่อน
แล้วจึงรับช่วงหลังด้วยตัวผู้ ยังไงยังงั้นเลยครับ ต้องฟังปี่ให้ดี...”
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ความหมายของสระหม่า สระหม่าคือชื่อเพลงชนิดหนึ่งใช้บรรเลงเฉพาะปี่ชวากับกลองแขก
เท่านั้น คาว่า สระหม่ามีความหมายแยกกันว่า สะ หมายถึง หนึ่ง ระหม่า หมายถึง จังหวะ เมื่อนาคา
ทั้งสองมารวมกัน หมายถึง “หนึ่งจังหวะ” สระหม่าจัดได้ว่าเป็นเพลงเรื่อง เนื่องจากประกอบด้วย 3
ทานอง ได้แก่ สระหม่า โยน และแปลง สระหม่าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สระหม่าไทย และสระ
หม่าแขก
สระหม่า ไทย มีชื่ ออี กอย่า งหนึ่ง ว่า สระหม่ า ใหญ่ จ ะใช้ใ นงานมงคลเท่ านั้ น ห้ า มใช้ใ นงาน
อวมงคล ซึ่งโบราณได้กาหนดจารีตและกฎเกณฑ์ของการบรรเลงในเรื่องนี้ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สาหรับสระหม่าแขกเป็นเพลงสาเนียงแขกชั้นเดียว ใช้ได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล เพลงสระหม่า
ไทยและสระหม่าแขก ที่เราใช้บรรเลงกันอยู่นั้น คงจะต้องมีเพลงใดเพลงหนึ่งเป็นเเบบของอีกเพลง
หนึ่ง คือมีการลอกเลียนกันในตัว แต่ถ้านามาพิจารณาให้ถ้วนถี่ จะเห็นว่าเพลงสระหม่าแขกคงจะ
เกิดขึ้นก่อนอย่างแน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากวงกลองแขกนั้น ไทยได้รับมาจากทางประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคงจะรับเอาบทเพลงที่ใช้บรรเลงกันอยู่นั้นเข้ามาด้ว ย และคงจะนามาคิด
ดัดแปลงบ้างหรือนามาใช้เลย ไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่เพลงที่ รับเข้ามานั้น คงจะใช้ชื่อเรียกให้หมายรู้
กันว่าเรารับของเขาเข้ามา จึงเรียกว่า “สระหม่าแขก” และต่อมาในระยะหลัง ๆ ก็คงจะคิดประดิษฐ์
ทานองเพลงสระหม่าให้เป็นในแบบของเราบ้าง จึงได้คิดประดิษฐ์ “สระหม่าไทย” ขึ้นมาในภายหลัง
ซึ่งได้มีข้อกาหนดไว้เลยว่า สระหม่าไทย ใช้สาหรับงานมงคลเท่านั้น แต่สระหม่าแขกใช้ได้ทั้ง 2 งาน
คือทั้งมงคลและอวมงคล
สระหม่าไทย มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ทั้งโครงสร้างของปี่ชวาและโครงสร้างของกลองแขก รวมถึง
โครงสร้างของตัวเพลง ซึ่งสามารถแบ่งโครงสร้างออกได้ดังนี้ โครงสร้างบทเพลงสระหม่าไทย มีเพลง
หลั กอยู่ 2 เพลง ได้แก่ สระหม่า และแปลง โดยมี “โยน” เป็นทานองที่ใช้เชื่อมเพลงทั้งสองเข้า
ด้วยกัน สระหม่าไทยมักจะเรียกกันในหมู่นักดนตรีว่า “โยนใหญ่” โดยปี่จะต้องหาวิธีสร้างทานอง
ซึ่งเรียกว่า ทาทางให้มากและบรรเลงตามหน้าทับกลองโดยยึดกลองเป็นหลัก เมื่อบรรเลงแปลงแล้วจะ
ออกภาษา คือบรรเลงเพลงที่เลียนสานวนเพลงของชาติต่าง ๆ แล้วกลับมาบรรเลงแปลงอีกครั้งหนึ่ง
จึงลงจบที่เรียกว่า “พร้อมลงโยน” โครงสร้างสระหม่าไทยของปี่ชวา แบ่งกลุ่มทานองออกเป็น 4 ส่วน
หรือ 4 ท่อน เรียกว่า “ท่า” ดังนี้
ท่าที่ 1 ใช้เสียงในกลุ่มเสียงกลาง
ท่าที่ 2 ใช้กลุ่มเสียงสูง
ท่าที่ 3 ใช้กลุ่มเสียงต่า
ท่าที่ 4 ใช้กลุ่มเสียงกลางและเสียงสูงผสมกัน ใช้กลเม็ดที่เรียกว่า ปลิว และ ร่อน สอดแทรก
หน้าทับสระหม่ามีชื่อเรียกเฉพาะ ว่า “ไม้” ได้แก่ ไม้ต้น หรือไม้สะระหม่า ไม้โปรย และไม้แดก
ในแต่ละไม้ยังประกอบด้วยไม้ขนาดย่อมอีกจานวนหนึ่ง ดังนี้
ไม้ด้น ประกอบด้วย ไม้ต่าง ๆ 9 ไม้ ได้แก่ เข้าต้น ร่ายกลาง ควงต่าน รุ่ ยน้อย ตอนกลางไม้
ขัดต่าน ควงต่าน รุ่ยใหญ่ พร้อมลงและโยน
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ไม้โปรย ประกอบด้วยไม้ขนาดย่อม 12 ไม้ ได้แก่ ไม้โปรย รุ่ยใหญ่ เข้าต้น ร่ายกลาง ควงต่าน
รุ่ยน้อยตอนกลางไม้ ควงต่าน รุ่ยใหญ่ พร้อมลงและโยน
ไม้แดก ประกอบด้วยไม้ขนาดย่อม 12 ไม้ ได้แก่ ไม้แดก รุ่ยใหญ่ เข้าต้น ร่ายกลาง ควงต่าน
รุ่ยน้อย ตอนกลางไม้ ขัดต่าน ควงต่าน รุ่ยใหญ่ พร้อมลงและโยน
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของกลองแขกซับซ้อนที่สุด และเป็นตัวหลั กในการบรรเลงสระหม่าไทย
โดยมีปี่ชวา ซึ่งต้องฝึกซ้อมร่วมกับกลองแขก สร้างทานองให้เข้ากับกลองแขก ต้องอาศัยคนเป่าปี่ชวา
และคนกลองแขกที่ได้รับการฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างดี บทเพลงที่ใช้ประกอบมวยไทยนั้น ใช้เพลงโยน
ในสระหม่าไทยบรรเลงขณะราไหว้ครู และใช้เพลงแขกเจ้าเซ็นบรรเลง ในยกที่ 1 เท่านั้น ในยกต่อไป
คือ ยกที่ 2 ถึงยกที่ 4 จึงใช้เพลงสาเนียงแขกอื่น ๆ ที่เหมาะสมมาบรรเลง ไม่มีการกาหนดเพลงตายตัว
แต่ให้เข้าให้กันกับหน้าทับเจ้าเซ็น สาหรับใน ยกที่ 5 แต่เดิมใช้โยนแปลง ภายหลังจึงได้มีการปรับปรุง
โดยใช้เพลงเชิดชั้นเดียว ในนาทีที่ 3 ของยกที่ 5 ซึ่งเป็นยกสุดท้าย ผู้เป่าปี่สามารถเลือกเพลงที่มีความ
เหมาะสมมาบรรเลงได้ กลองแขกจะตีหน้าทับเจ้าเซ็นเท่านั้น ยกเว้นเพลงโยนและเพลงเชิดชั้นเดียวที่
กลองแขกใช้หน้าทับเฉพาะ
ความแตกต่างและพัฒนาการของการใช้บทเพลงสาหรับการบรรเลงประกอบการชกมวยไทยใน
สมัยที่หมื่นสมัครเสียงประจิต (เจ๊ก ประสานศัพท์ ) ซึ่งท่านเป็นคนแรกที่เป่าปี่อยู่นั้น (พ.ศ. 2488)
ตรงที่ท่านใช้เพลงสระหม่าไทย เริ่มตั้งแต่เป่าโยนออกแปลงโดยบรรเลงให้สั้นที่สุด แล้วจึงบรรเลงตัว
สระหม่า เมื่อใกล้จะหมดยกก็เปลี่ยนเป็นเพลงเชิดชั้นเดียวจนกระทั่งหมดยก ไม่ได้กาหนดลงไปตายตัว
ว่าจะต้องบรรเลงเพลงสระหม่าไทย แต่สามารถบรรเลงเพลงอื่น ๆ แทนได้ แต่เมื่อใกล้จะหมดยกจะ
ออกเพลงเชิดชั้นเดียวจนหมดยกเช่นกัน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเพลงสระหม่าไทยหรือสระหม่าใหญ่นี้
เป็นเพลงที่มีความยาวมาก การที่จะบรรเลงภายใน 3 นาทีนั้น จะทาให้ไม่ได้อรรถรสและเหมาะสม
ประการหนึ่ง และไม่สามารถจะตัดต่อเพลงให้เหมาะสมกับเวลาในการชกที่สิ้นสุดลงได้อย่างสนิทสนม
สาเหตุที่ต้องใช้เพลงสระหม่า เพราะเป็นเพลงสาหรับการใช้ฝึกอาวุธ ซึ่งรวมไปถึงกระบี่กระบองด้วย
สาหรับใช้การแสดงมหรสพที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยดูจากบทเพลงสระหม่าแขกที่
ใช้ประกอบการร ากริช ในเรื่ องอิเหนา ซึ่ง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ของ ผศ. สหวัฒน์ ปลื้ มปรีชา
(2560, 10 มกราคม) ได้กล่าวไว้ว่า “...วงปี่ชวากลองแขก มีหลักฐานปรากฏชัดว่าในสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2275-2301 นั้น ได้มีบทพระราชนิพนธ์เป็น
บทละครเรื่องอิเหนา ซึ่งเป็นเรื่องราวตานานของกษัตริย์ชวาโบราณ ใช้แสดงในราชสานักของ
กรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้สูญหายไปตอนเสียกรุงครั้งที่ 2 นับได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในสมัย
กรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบทละครเรื่องอิเหนาที่เกี่ ยวข้องกับการนาเอา “วงปี่ชวากลองแขก” เข้ามา
ใช้ประกอบกับการแสดง คือบทละครในบทที่กล่าวถึงว่า
“...เมื่อนั้น
พี่เลี้ยงเสนากิดาหยัน
รับสั่งแล้วบังคมคัล
ก็จัดคู่สู้กันทันใด...”
ฯ 2 คา ฯ กลองแขก
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จากบทละครเรื่องอิเหนาในตอนนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นบทละครที่แสดงการต่อสู้กัน ซึ่งเมื่อ
สังเกตจะเห็นได้ว่า ท้ายบทละครนั้นจะมีคาว่า “กลองแขก” คาว่า “กลองแขก” ในบทละครเรื่อง
อิ เ หนาในทุ ก ๆ บทที่ เ ห็ น นั้ น คื อ วงกลองแขก หรื อ วงปี่ ช วากลองแขกที่ จ ะต้ อ งบรรเลง
ประกอบการแสดงในการต่อสู้แบบชวา จะเป็นการต่อสู้ด้วยอะไรนั้นก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ต่อสู้ด้วยอาวุธกริชตามวัฒนธรรมของชาวชวา ดังนั้นจะต้องใช้วงกลองแขกบรรเลงประกอบการ
ต่อสู้ ซึ่งวงดนตรีนี้ ไทยได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวชวานั่นเอง...” สระหม่าแขกเป็นบทเพลงที่ง่าย
และสั้นกว่าสระหม่าไทย มีบทเพลงที่ใช้ประกอบการฝึกอาวุธและการแสดงอาวุธในงานมหรสพ ซึ่งไม่
ปรากฏหลั ก ฐานแน่ ชัด ว่าเป็ น เพลงใด และมีการบรรเลงวงปี่ช วากลองแขกในขบวนพยุห ยาตรา
ซึ่งเพลงที่ใช้ประกอบ ได้แก่ เพลงสระหม่าไทยหรือสระหม่าใหญ่ ที่มวยไทยและอาวุธโบราณได้นาส่วน
ของเพลงโยนและเพลงแปลงมาบรรเลง บทเพลงที่ใช้ประกอบการต่อสู้ในสมัยหมื่นสมัครเสียงประจิต
หลังจากที่ไหว้ครูเสร็จสิ้นลงแล้ว จะใช้เพลงแขกเจ้าเซ็นบรรเลงตั้งแต่ยกที่ 1 ถึงยกที่ 4 ส่วนในยกที่ 5
นั้น เดิมใช้เพลงโยนและแปลงในเรื่องสระหม่า โดยบรรเลงให้สั้นและบรรเลงเพลงสระหม่าไทยต่อ
ทันที ต่อมาได้ยักย้ายเปลี่ยนไปบรรเลงเพลงอื่น ๆ นอกจากเพลงแขกเจ้าเซ็น ได้แก่ เพลงแขกเชิญเจ้า
เพลงแขกหนัง เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ และเพลงสาเนียงแขกอื่น ๆ โดยกลองแขกยังคงตีหน้าทับแขก
เจ้าเซ็นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนในยกที่ 5 ซึ่งเป็นยกสุดท้ายนั้นก็ได้ใช้เพลงสาเนียงแขกบรรเลงขึ้นก่อน
จนกระทั่งเวลาเหลืออีก 1 นาทีจะหมดยก จึงออกเพลงเชิดชั้นเดียว สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นาย
สารวย จันทร์อ่อน (2536, 7 เมษายน) กล่าวไว้ว่า “...เขาเป่าโยนกันนะ ตอนไหว้ครู ยก 1 เป่าเจ้า
เซ็น ยก 2,3,4 เป่าแขกไปเรื่อย ๆ อย่างเดียว ยก 5 ก็ตั้งแขกไปจนได้นาทีกว่า ๆ ออกเชิดเลย เขา
เป่ากันมาตั้งแต่รุ่นหมื่นสมัครฯแล้ว...” ซึ่งกลายมาเป็นแบบแผนให้ ผู้บรรเลงดนตรีในวงปี่ชวากลอง
แขก ของสนามมวยเวทีราชดาเนินในรุ่นต่อมา และสนามมวยแห่งอื่นที่ได้ก่อกาเนิดหลังจากสนามมวย
เวทีราชดาเนิน ได้ยึดถือปฏิบัติตามเป็นแบบแผนการบรรเลงมาจนถึงปัจจุบันนี้
รายการอ้างอิง
ปีบ๊ คงลายทอง. (2560, 15 มกราคม). ดุริยางคศิลปินอาวุโส สานักการสังคีต กรมศิลปากร
[สัมภาษณ์].
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บุ๊ค เซ็นเตอร์.
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การขับร้องนูมาติกในเพลงไทยสากล
NEUMATIC SINGING IN THAI POP SONG
ณัฐธัญ อินทร์คง*
Nutthan Inkhong

บทคัดย่อ
การขั บ ร้ อ งเพลงไทยสากลเกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกในปี พ.ศ. 2468 ในการแสดงละครร้ อ งที่ มี
พัฒนาการมาอย่ างต่อเนื่ องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนในที่สุ ดองค์ประกอบต่าง ๆ ของการแสดงมี
การเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบตะวันตกรวมถึงการขับร้องด้วย ต่อมาการขับร้องเพลงไทยสากลถูกนามาใช้
ในธุรกิจบันเทิงอื่น ๆ และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนทาให้การขับร้องเพลงไทยสากลได้รับการ
ยอมรับและเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ฟังเพลงในทุกยุคสมัย การขับร้องเพลงไทยสากลเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างวัฒนธรรมภาษาของไทยกับวัฒนธรรมดนตรีของตะวันตก ซึ่งทาให้เกิดลักษณะเฉพาะที่สาคัญ
คือ การขับร้องนูมาติก หมายถึงการออกเสียงคาร้องหนึ่งพยางค์ใน 2 ระดับเสียงดนตรี การขับร้อง
นูมาติกในเพลงไทยสากลเกิดจาก 2 สาเหตุคือ (1) ความพยายามออกเสียงคาร้องให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และ (2) การแสดงทักษะขั้นสูงในการขับร้องเพลงไทยสากลด้วยการเลื่อนระดับเสียงใน
คาร้อง สิ่งเหล่านี้มีลักษณะตรงกับคาว่า “การปั้นคา” และ “การปั้นเสียง” ดังนั้นนักร้องเพลงไทย
สากลที่ดีควรมีความสามารถในการขับร้องนูมาติก เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ทักษะขั้นสูงได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับบทเพลงจนนาไปสู่ความสุนทรียะทางดนตรี
คาสาคัญ: นูมาติก การขับร้อง เพลงไทยสากล

*

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Graduate School, College of Music, Mahidol University
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Abstract
In 1925, Thai pop singing had firstly appeared in the musical theatre, which was
continually developed since the region of Rama V. Finally, the musical theatre’s
elements had changed to the western style including the singing. Afterward, the Thai
pop singing was used in the other entertainment business and it was continually
developed until it had been recognized and popular from the audience in all eras.
The Thai pop singing is combined between the Thai language culture and the western
music culture until it has the important characteristic as the neumatic singing, which
means the utterance of the one syllable in 2 notes. The neumatic singing in the Thai
pop song was caused by 2 motives included (1) trying to utter the text in the correct
pronunciation of Thai language and (2) to show the high skill in the Thai pop singing by
the sliding in the sound of text. They looked exactly like the 2 terms included Pan
Kham (pan kʰam) and (2) Pan Saeng (pan siaŋ). Therefore, the good Thai pop singer
should have the ability of the neumatic singing for using the high skill correctly and
appropriately with the songs until it leads to the musical aesthetics.
Keywords: nuematic, singing, Thai pop song

บทนา
การขับร้องเพลงไทยสากลเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เห็นได้ว่ามีการ
ประกวดการขับร้องเพลงไทยสากลเป็นจานวนมากและหลากหลายประเภท เช่น เพลงสตริง เพลง
ลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เป็นต้น การประกวดถูกจัดผ่านทางรายการโทรทัศน์ เครือ ข่ายอินเตอร์เน็ต และ
เวทีป ระกวดต่าง ๆ เช่น ห้ างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลั ย วัด เป็ นต้น สั งเกตได้ว่ามีผู้เข้า
ประกวดเป็นจานวนมาก และบางรายการมีผู้สมัครเข้าประกวดจานวนหลายพันคน แสดงให้เห็นว่า
การขับร้องเพลงไทยสากลเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนโดยทั่วไป รวมไปถึงผู้ฟังและผู้ชม
รายการประกวดต่าง ๆ ที่จานวนมากเช่นกัน
กติกาหนึ่งของการประกวดร้องเพลงไทยสากล คือ การออกเสียงคาร้องให้ถูกต้อง หรือที่
เรียกว่า “อักขระวิธี” โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความเหมาะสมในการออกเสียงคาร้องว่ามี
ความถูกต้องตามหลักภาษา เหมาะสมกลมกลื นไปกับทานองร้อง และชัดเจนในการสื่อความหมาย
ถึงแม้ว่ากติกานี้เป็นหลักการที่สาคัญของการขับร้องเพลงไทยสากล แต่ในคาร้องบางคาจะมีการออก
เสียงให้เพี้ยนไปจากหลักภาษาไทย ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ประพันธ์เพลงต้องการให้นักร้องออกเสียงคาร้อง
ให้ตรงกับทานองเพลงเป็นสาคัญ จึงต้องยอมให้เสียงของคาร้องมีความเพี้ยนซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏใน
เสียงวรรณยุกต์ ผู้วิจัยมีโอกาสสนทนากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีหลายครั้ง รวมถึงเรื่องการออกเสียง
คาร้องกับทานองเพลงว่าควรมีลักษณะสาคัญเป็นอย่างไร อาจารย์นคร ถนอมทรัพย์ (อ้างใน ณัฐธัญ
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อินทร์คง, 2559) ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติปี พ.ศ. 2554 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์
และขับร้อง) กล่าวโดยสรุปว่า “...การขับร้องเพลงไทยสากลในบางครั้ง ต้องออกเสียงคาร้องให้เพี้ยน
ไปจากเดิม เพื่อให้เสียงร้องถูกต้องตรงตามทานองเพลงที่ถูกแต่งมาอย่างดีแล้ว ถ้าหากพยายามออก
เสียงคาร้องให้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่ตัวโน้ตของคาร้องต้องเปลี่ยนไปนั้น ทาให้ทานองไม่เป็นไป
ตามความต้องการของนักแต่งเพลง เพราะถึงแม้ว่านักร้องออกเสียงคาร้องไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์
แต่ผู้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ว่านักร้องกาลังออกเสียงคาร้องว่าอะไร....”
ดังนั้นในกรณีนี้ดนตรีมี
ความสาคัญกว่าการออกเสียงคาร้องและเป็นที่ยอมรับได้
ในอีกด้านหนึ่ง บางคาร้องเมื่อมีการออกเสียงให้ตรงกับระดับเสียงดนตรีจะทาให้เกิดเสียงที่มี
ความเพี้ยนไปจากหลักภาษาไทย แต่นักร้องสามารถปรับเสียงคาร้องให้มีความกลมกลืนกับทานอง
เพลงได้ นั บ ว่ า เป็ น การแสดงความสามารถของนั ก ร้ อ งผู้ นั้ น ว่ า มี ค วามเข้ า ใจทางด้ า นภาษาให้
ความสาคัญกับการออกเสียงคาร้องให้ถูกต้อง และยังคงสามารถออกเสียงร้องให้มีความกลมกลืนกับ
ทานองเพลง ทาให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจและแปลความหมายของคาร้องได้โดยไม่ผิดเพี้ยนในขณะฟัง
เพลงไทยสากลนั้น ๆ ดังนั้นทักษะสาคัญด้านหนึ่งสาหรับการขับร้องเพลงไทยสากล คือ การออกเสียง
ค าร้ อ งให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ภาษาไทยหรื อ อั ก ขระวิ ธี เพราะภาษาไทยเป็ น ภาษาที่ มี ร ะดั บ เสี ย ง
ซึ่งประกอบด้วย (1) อักษรไทย 44 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเสียง ได้แก่ อักษรเสียงสูง 11 เสียง อักษร
เสียงกลาง 9 เสียง และอักษรเสียงต่า 20 เสียง (2) สระไทย 32 เสียง แบ่งออกเป็น สระเสียงสั้น และ
สระเสียงยาว นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มออกเป็น สระเดี่ยว และสระผสม และ (3) เสียงวรรณยุกต์ 5
เสี ย ง ได้แก่ เสี ยงสามัญ เสี ย งเอก เสี ย งโท เสี ยงตรี และเสี ยงจัตวา ด้ ว ยเหตุนี้ นักร้องจึ งต้องฝึ ก
การออกเสี ยงค าร้ อ งภาษาไทยให้ ถู กต้ อ ง มี ค วามเข้ า ใจในความหมายของค าร้ อ ง และสามารถ
ออกเสียงร้องให้มีความกลมกลืนไปกับระดับเสียงของดนตรี
จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการสอนขับร้องเพลงไทยสากลของผู้วิจัย พบว่าผู้เรียนใน
ระดับพื้นฐานส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงคาร้ องให้กลมกลืนเนียนสนิทไปกับระดับเสียงของทานอง
เพลงได้ สาเหตุประการหนึ่งคือ เมื่อนักเรียนพยายามออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ทาให้
เสียงร้องเพี้ยนไปจากทานองร้อง ซึ่งเกิดจากความเข้าใจว่าการขับร้องจาเป็นต้องออกเสียงให้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา แต่ในกรณีนี้สิ่งที่สาคัญในการขับร้องคือการออกเสียงให้ตรงตามทานองเพลง ทาให้
การแก้ไขในเบื้องต้นไม่ยากนัก เพียงแค่แนะนาให้ออกเสียงตามทานองที่ได้ยินโดยไม่ต้องกังวลว่าเสียง
ที่ได้นั้นมีความถูกต้องตามภาษาเขียนหรือไม่ ดังนั้นในบางคาร้องจึงมีการออกเสียงวรรณยุกต์ผิดไป
จากภาษาเขียน แต่ในการเรียนขับร้องในระดับสูงขึ้นไป ผู้เรียนจะถูกฝึกทักษะในการขับร้องโน้ต 2
เสียงในหนึ่งพยางค์ของคา จนสามารถนาทักษะนี้ไปใช้ในการออกเสียงคาร้องให้ถูกต้องตามหลั ก
ภาษาไทย ซึ่งการออกเสียงในลักษณะนี้ตรงกับคาว่า “การปั้นคา” และ “การปั้นเสียง” ด้วยเหตุผล
ข้างต้น ทาให้ ผู้ วิจั ยมีความสนใจศึกษาลั กษณะเฉพาะของการขับร้องเพลงไทยสากล เพื่อนาองค์
ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงความคิด การปฏิบัติการขับร้อง การสอนร้องเพลง และการ
ทางานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับตนเองและผู้อื่นที่มีความสนใจในการศึกษาเพิ่มเติม
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วิธีการศึกษา
บทความเรื่อง การขับร้องนูมาติกในเพลงไทยสากล เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์เรื่อง
“พัฒ นาการ ลักษณะเฉพาะ และองค์ความรู้ของการขับร้องเพลงไทยสากล” โดยมีวัตถุประสงค์
งานวิจัย คือ (1) ศึกษาพัฒนาการของการขับร้องเพลงไทยสากล (2) ศึกษาลักษณะเฉพาะของการขับ
ร้องเพลงไทยสากล และ (3) สั งเคราะห์ ห าองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยสากล ดังนั้น
การขับร้องนูมาติกในเพลงไทยสากลเป็นผลการวิจัยที่มาจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ลักษณะเฉพาะของการขับร้องเพลงไทยสากล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพด้านมานุษยดนตรีวิทยา โดยแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มข้อมูลบุคคล โดยผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับบุคคลข้อมูลจานวน 10 ท่าน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการขับร้อง
เพลงไทยสากล เช่น ศิลปิ นแห่งชาติ นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง นักวิชาการ เป็นต้น ด้วยแนว
คาถามการสั มภาษณ์จ านวน 12 ข้อที่มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกั บ
การวิจัย และ (2) กลุ่มข้อมูลเสียง คือ เพลงไทยสากลที่ถูกบันทึกระหว่างปี พ.ศ. 2468 – 2510 ซึ่ง
ถูกรวบรวมและคัดเลือกโดยผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นกลุ่มประชากรจานวน
317 เพลง จากนักร้อง 40 คน และถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 88 เพลง จากนักร้อง 20 คน
จากนั้นผู้วิจัยนากลุ่มตัวอย่างบทเพลงมาทาการถอดเสียงและบันทึกเป็นโน้ตสากล หลังจากทาการ
รวบรวมข้อมูลทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัยทาการแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงตามวัตถุประสงค์
งานวิจัย ตรวจสอบ และนาเสนอผลวิจัยในรูปแบบบรรยายพรรณนา
ที่มาของการขับร้องเพลงไทยสากล
การขับร้องเพลงไทยสากลปรากฏขึ้นชัดเจนเมื่อปี พ.ศ. 2468 ในการแสดงละครร้องที่มี
พัฒนาการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 คือ ละครปรีดาลัยของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พูนพิศ
อมาตยกุล, 2550, น. 234) ถึงแม้ในขณะนั้นดนตรีประกอบและการขับร้องยังคงเป็นแบบดนตรีไทย
เดิม แต่ด้วยรูปแบบการแสดงที่มีความแปลกใหม่ ทาให้ละครปรีดาลัยกลายเป็นต้นแบบของคณะ
ละครร้องในยุคต่อมา เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468) ละครร้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน เริ่มจากคณะละครร้องของแม่แก้ว (ประวัติ โคจาริก) เริ่มใช้ดนตรีประกอบการแสดงเป็นวง
เครื่องสายผสม คือ การนาวงดนตรีเครื่องสายไทยบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีตะวันตก เช่น เปียโน
ออร์แกน ไวโอลิน เป็นต้น ทาให้ดนตรีเกิดเป็นสาเนียงเสียงตะวันตกและส่งผลให้การขับร้องมีการ
เปลี่ยนแปลงจากแบบดนตรีไทยเดิมเป็นแบบดนตรีตะวันตกในเวลาต่อมาดนตรีประกอบการแสดง
ละครร้องได้ใช้เครื่องดนตรีตะวันตกบรรเลงประกอบทั้งหมด ทาให้วิธีการขับร้องเปลี่ยนแปลงไปสู่
แบบตะวันตกในที่สุ ด บุ ค คลส าคัญในงานละครร้อ ง ได้แก่ ประวัติโ คจริก (แม่แก้ว ) สมประสงค์
รัตนทัศนีย์ (เพชรรัตน์) จวงจันทน์ จันทร์คณา (พรานบูรพ์) และ พุฒ นันทพล (พูนพิศ อมาตยกุล
(2005) ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ (2011) และ ณัฐธัญ อินทร์คง (2008))
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นอกจากนี้ เพลงไทยสากลที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2468 - 2510 ได้ถูกนามาใช้ในธุรกิจ
บัน เทิงอื่น ได้แก่ ภาพยนตร์ไทย และวงดนตรีขนาดใหญ่ โดยดนตรีและการขับร้องที่มีลักษณะ
เหมือนกับที่ใช้ในละครร้องถูกนามาใช้ประกอบภาพยนตร์ไทย หลังจากการฉายภาพยนตร์ไทยเสียง
ในฟิล์มเรื่องแรกคือ “หลงทาง” ในปี พ.ศ. 2475 บริษัทฯ เริ่มใช้เพลงไทยสากลประกอบภาพยนตร์
ไทยเป็นครั้งแรกคือ “เพลงลาทีกล้วยไม้” (วิมลรัตน์ อรุณโรจน์สุริยะ, 2555, น.118) ในภาพยนตร์
เรื่อง “ปู่โสมเฝ้าทรัพย์” ซึ่งเพลงประกอบภาพยนตร์ในยุคนั้นถูกสร้างสรรค์และบรรเลงโดยวงดนตรี
ประจาบริษัทฯ เช่น วงเครื่องสายฝรั่งศรีกรุง ของบริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง (พูนพิศ อมาตยกุล,
2549, น.5-6) วงไทยฟิล์ม ของบริษัทภาพยนตร์ไทยจากัด (ไทยฟิล์ม) เป็นต้น บุคคลสาคัญที่แต่ง
เพลงไทยสากลประกอบภาพยนตร์ เช่น เรือโทมานิต เสนะวีณิน นารถ ถาวรบุตร ท่านผู้หญิงพวงร้อย
อภัยวงศ์ เป็นต้น ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 นายทุนนิยมสร้างภาพยนตร์ฟิล์มขนาด 16
มิลลิเมตร ซึ่งเป็นภาพยนตร์พากย์เสียงและเพลงประกอบใช้วิธีเปิดแผ่นเสียง ทาให้เพลงไทยสมัย
นิยมได้รับความนิยมในวงกว้างมากขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคของประเทศ
ในส่วนของวงดนตรีขนาดใหญ่ มีพัฒนาการมาจากวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็กที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2468 (พูนพิศ อมาตยกุล , 2549, น.3-5) จนในที่สุ ดมีการก่อตั้งวงดนตรีขนาดใหญ่โดย
รัฐบาลไทยในปี พ.ศ. 2482 เพื่อใช้บรรเลงในงานเต้นราและเผยแพร่นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
สู่ ป ระชาชน ได้ แ ก่ วงดุ ริ ย โยธิ น (สั ง กั ด กองทั พ บก) และวงดนตรี ก รมโฆษณาการ (ปั จ จุ บั น คื อ
กรมประชาสั ม พั นธ์ ) ซึ่ งได้ รับ ความนิย มเป็ นอย่า งมาก ทาให้ เอื้ อ สุ นทรสนาน (หั ว หน้ าวงกรม
โฆษณาการ) ก่อตั้งวงดนตรีเพื่อรับงานแสดงดนตรีนอกเวลาราชการและใช้ชื่อว่า “วงสุนทราภรณ์”
(พูนพิศ อมาตยกุล , 2549, น.10-11) โดยกลุ่ มนักร้องนักดนตรีทั้งหมดเป็นสมาชิกของวงดนตรี
กรมโฆษณาการ นั กร้ องที่มี ชื่อเสี ยง เช่น เอื้อ สุ น ทรสนาน ล้ ว น ควัน ธรรม วินั ย จุล ละบุษปะ
มัณฑนา โมรากุล เพ็ญศรี พุ่มชูศรี รวงทอง ทองลั่นทม เป็นต้น วงสุนทราภรณ์เป็นแหล่งสร้างสรรค์
เพลงไทยสากลให้เป็นที่ยอมรับกลายเป็นเพลงยอดนิยม และเป็นต้นแบบของอีกหลายวงดนตรี เช่น
กาญจนศิลป์ กรุงเทพสวิง โฆษณาสาร เป็นต้น (ไพบูลย์ สาราญภูติ, 2545, น.122) ส่งผลทาให้เกิด
นักแต่งเพลง นักดนตรี และนักร้องเพลงไทยสากลเป็นจานวนมากในยุคต่อมา นักร้องที่มีชื่อเสียง เช่น
สุเทพ วงศ์กาแหง ชรินทร์ นันทนาคร ธานินทร์ อินทรเทพ สวลี ผกาพันธุ์ เป็นต้น
การขับร้องเพลงไทยสากลที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2468 – 2510 นับได้ว่าเป็นช่วงเวลา
เริ่มต้นของการขับร้องเพลงไทยสากลที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนาไปสู่ ลักษณะเฉพาะของการ
ขับร้องที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลต่าง ๆ ในวงการเพลงไทยสากลขณะนั้น และกลายเป็นต้นแบบ
หรือแนวทางในการขับร้องเพลงไทยสากลในรูปแบบอื่น ๆ และยุคสมัยต่อไป เมื่อเวลาผ่านไป
ลักษณะเฉพาะของการขับร้องเพลงไทยสากลย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากรู ปแบบของ
เพลงไทยสากลที่ แ ตกต่ า งกั น หรื อ การสร้ า งสรรค์ ข องนั ก ร้ อ งที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะบุ ค คล แต่
ลักษณะเฉพาะหนึ่งที่ยังเป็นเอกลักษณ์ของการขับร้องเพลงไทยสากลที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น
จนถึงปัจจุบันคือ การขับร้องนูมาติก ซึ่งมีรายละเอียดในลาดับต่อไป
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การขับร้องนูมาติก (neumatic singing) ในเพลงไทยสากล
ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการขับร้องเพลงไทยสากล ระหว่างปี พ.ศ. 24682510 (ณัฐธัญ อินทร์คง, 2559) พบว่า ลักษณะเฉพาะของการเปล่งเสียงคาร้องในแต่ละพยางค์เสียง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การขับร้องซิลละบิก การขับร้องเมลิสมาติก และการขับร้องนูมาติก ซึ่งมี
ลักษณะตรงกับการวิเคราะห์ลักษณะการใช้โน้ตเพื่อการเปล่งเสียงในแต่ละพยางค์ของ gregorian
chant ของ William Mahrt (2006, 5-14) และการวิเคราะห์รูปแบบการจัดวางคาร้องในเพลงร้อง
ของจิตตพิมพ์ แย้มพราย (Jittapim Yamprai, 2005, p.22-23) โดยการเปล่งเสียงคาร้องในแต่ละ
พยางค์เสียงของเพลงไทยสากล มีรายละเอียดดังนี้
(1) การขับร้องซิลละบิก (syllabic singing) คือ การออกเสียงคาร้องหนึ่งพยางค์ในระดับ
เสียงดนตรี 1 ตัวโน้ต หรือ 1 พยางค์ 1 ตัวโน้ต แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ (1) เสียงตรงอักขระวิธีตรงเสียงดนตรี และ (2) เสียงเพี้ยนอักขระ-ตรงเสียงดนตรี

ภาพที่ 1 การขับร้องซิลละบิก (syllabic singing)
เพลงใครปั้นเธอ ขับร้องโดย จารัส สุวคนธ์
ที่มา: ณัฐธัญ อินทร์คง

(2) การขับร้องเมลิสมาติก (melismatic singing) คือ การออกเสียงคาร้องหนึ่งพยางค์บน
กลุ่มตัวโน้ตที่มีความต่อเนื่องหลายเสียง หรือการขับร้องเลื่อนระดับเสียงสูงขึ้นและต่าลงด้วยหางเสียง
หรือคาอื่น ๆ เช่น เออ, เอิง, อือ เป็นต้น ในการขับร้องเมลิสมาติกถูกดัดแปลงมาจากการเอื้อนเสียงใน
การขับร้องเพลงไทยเดิม เมื่อนักแต่งเพลงนาเพลงไทยเดิมมาดัดแปลงหรือเป็นแนวทางในการทางาน
จะกาหนดให้ในบทเพลงมีการเอื้อนเสียงเพื่อให้เห็นที่มาของบทเพลง หรือเพื่อให้เพลงไทยสากลนั้นมี
สาเนียงและความรู้สึกอย่างเพลงไทยเดิมตามความต้องการของนักแต่งเพลง

ภาพที่ 2 การขับร้องเมลิสมาติก (melismatic singing)
เพลงจูบจันทร์ ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ
ที่มา: ณัฐธัญ อินทร์คง
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(3) การขับร้องนูมาติก (neumatic singing) คือ ลีลาของเพลงร้องแนวเดียว คาร้องหนึ่งพยางค์
ต่อโน้ ตกลุ่ มหนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่ า นู มส์ (Neumes) โดยปกติ จะเป็ นกลุ่ มโน้ ต 2-4 ตั วจั บกลุ่ มกั น (ณั ชชา
โสคติยานุ รั กษ์ , 2547, น. 204) ส าหรับการขับร้องเพลงไทยสากลพบว่า ส่ วนใหญ่เป็นการร้องหนึ่ง
พยางค์ต่อโน้ต 2 เสียง ในบทความนี้ ผู้วิจัยมุ่งอธิบายเกี่ยวกับการขับร้องนูมาติก มีรายละเอียดดังนี้
การขับร้องนูมาติกในเพลงไทยสากลเกิดจากความพยายามของนักร้องในการผันเสียงคาร้อง
ให้ ถู ก ต้ อ ง โดยการเลื่ อ นระดั บ เสี ย งขั บ ร้ อ งเข้ าหาเสี ย งวรรณยุ ก ต์ ข องค าร้ อ ง มี ลั ก ษณะตรงกั บ
ความหมายคาว่า “การปั้นคา” และ “การปั้นเสียง” การปั้นคา คือการตั้งใจออกเสียงคาร้องได้ชัดเจน
ถูกต้องตามอักขระวิธี หรือการออกเสียงคาร้องให้ตรงตามตัวโน้ตหรือตามเสียงเครื่องดนตรี การปั้นเสียง
คือการร้องเสียงจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตอีกตัวหนึ่งด้วยเสียงต่าลงหรือสูงขึ้น ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดจาก
การตีความคาร้อง (ณัฐธัญ อินทร์คง, 2559, น.337) ในกรณีของเพลงไทยสากลแต่งใหม่ นักร้องที่มี
ประสบการณ์และทักษะที่ดีจะพยายามออกเสียงให้ได้คาร้องถูกต้องตรงตามอัก ขระวิธี และมีความ
กลมกลืนกับระดับเสียงของทานองร้อง ด้วยวิธีการเลื่อนระดับเสียง 2 เสียงในพยางค์ร้องนั้นโดยไม่ให้
เสียงแยกออกจากกัน
ในช่วงแรกของการขับร้องเพลงไทยสากล นักร้องมีความพยายามในการเปล่งเสียงคาร้องให้
ตรงกับระดับเสียงของดนตรีและเสียงอ่านของคาร้องนั้ น ๆ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ บางครั้งที่นักร้อง
พยายามออกเสียงคาร้องให้ตรงกับระดับเสียงของดนตรี อาจเกิดเสียงเพี้ยนในคาร้องใน 3 แบบคือ
การเพี้ยนเสียงพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์ และเมื่อนักร้องมีความตระหนักถึงการสื่อภาษาในขณะ
ขับร้องให้มีความถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อให้ผู้ฟังสามารถได้ยินคาร้องได้อย่างถูกต้องชัดเจนและ
สามารถเข้าใจความหมายและเกิดความซาบซึ้งในขณะฟังเพลงได้ นักร้องจึงพยายามออกเสียงคาร้อง
โดยการเลื่อนระดับเสียง 2 ตัวโน้ตหรือมากกว่านั้นในหนึ่งพยางค์ของคาร้อง ซึ่งมีลักษณะตรงกับ
การขับร้องนูมาติก โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การเลื่อนระดับเสียงสูงขึ้นไปยังเสียงคาร้องตามหลัก
ภาษา และการเลื่อนระดับเสียงต่าลงไปยังเสียงคาร้องตามหลักภาษา
ตัวอย่างการขับร้องนูมาติกที่ปรากฏในเพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ. 2468-2510

ภาพที่ 3 การขับร้องนูมาติก: การเลื่อนระดับเสียงสูงขึน้ ไปยังเสียงคาร้องตามหลักภาษา
เพลงมนต์รักบ้านนา ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กาแหง
ที่มา: ณัฐธัญ อินทร์คง (2559, น. 273)

346

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

ภาพที่ 4 การขับร้องนูมาติก: การเลื่อนระดับเสียงต่าลงไปยังเสียงคาร้องตามหลักภาษา
เพลงจันทร์กระพ้อร่วง ขับร้องโดย มัณฑนา โมลากุล
ทีม่ า: ณัฐธัญ อินทร์คง (2559, น. 274)

จากตัวอย่างภาพที่ 3 และ 4 ตัวโน้ตในกรอบเป็นส่วนแสดงคาร้องที่มีการขับร้องนูมาติก
ในแบบการเลื่อนระดับเสียงสูงขึ้นและต่าลงไปสู่เสียงคาร้องตามหลักภาษา ในลักษณะนี้หากออกเสียง
เฉพาะในโน้ตตัวที่ 1 จะให้ได้เสียงของคาร้องที่ไม่ ตรงกับหลักภาษาไทย คือ ไม่ตรงเสียงวรรณยุกต์
นักร้องจึงผันระดับเสียงไปยังโน้ตตัวที่ 2 คือการออกเสียงให้สูงขึ้นหรือต่าลงโดยไม่ให้เสียงแยกออก
จากกัน ทาให้ได้เสียงของคาร้องที่ตรงเสียงวรรณยุกต์ในที่สุด ในกรณีนี้นักร้องต้องคิดและทาด้วย
ตนเอง แต่ถ้าเป็นนักร้องใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ทางด้านนี้ จะได้รับคาแนะนาจาก นักแต่งเพลง
และปฏิบัติตาม (มัณฑนา โมรากุล, อ้างใน ณัฐธัญ อินทร์คง, 2559, น. 271) ในการคิดและขับร้อง
นูมาติกด้วยตนเองในยุคแรกของการร้องเพลงไทยสากลนั้น นักร้องมีจุดประสงค์เพื่อให้การออกเสียง
คาร้องถูกต้องตามหลักภาษาไทยและเป็นการปฏิบัติเทคนิคนี้ทันทีในขณะที่กาลังขับร้อง ลักษณะ
ดังกล่าวนี้เป็นการปฏิบัติที่ตรงกับการแอดลิป (ad-lib) หรือการด้นสด (improvisation) ที่ปรากฏใน
เทคนิคการขับร้องแบบตะวันตก ต่อมาเมื่อนักร้องรุ่นใหม่นาเพลงไทยสากลที่มีลักษณะการขับร้อง
นูมาติกมาขับร้อง โดยยึดการออกเสียงตามแบบของนักร้องต้นฉบับทั้งหมดอย่างนี้ไม่นับว่าเป็นการ
แอดลิปหรือการด้นสด เพราะนักร้องรุ่นใหม่คนนั้นไม่ได้ออกแบบการขับร้องนูมาติกด้วยตนเอง
การขั บ ร้ อ งนู ม าติ ก ไม่ มี ข้ อ ก าหนดที่ ชั ด เจนว่ า ต้ อ งมี ร ะยะขั้ น คู่ (interval) เป็ น อย่ า งไร
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเสียงวรรณยุกต์ของคาร้องและระดับเสียงของดนตรี และผล
ของการศึกษาในครั้งนี้ มาจากการถอดเทปเสียงขับร้องของนักร้องต้นฉบับซึ่งใช้เทคนิคการเลื่อน
ระดับเสียงขับร้องเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงคาร้องที่ไม่ตรงเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้อ งตามหลักภาษา
ซึ่งการขับร้องดังกล่าวไม่ได้ถูกกาหนดระดับเสียงจากนักแต่งเพลงมาก่อน ดังนั้นระยะขั้นคู่ในการเลื่อน
ระดับเสียงจึงไม่มีการกาหนดแน่นอน ตัวอย่างคาร้องที่ใช้เทคนิคการขับร้องนูมาติกประกอบคาบอก
ระยะขั้นคู่เชิงปริมาณ แสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 คาร้องที่ใช้เทคนิคการขับร้องนูมาติก
ประกอบคาบอกระยะขั้นคู่เชิงปริมาณ
ที่มา: ณัฐธัญ อินทร์คง

จากลักษณะของกลุ่มโน้ตที่ปรากฏในการใช้เทคนิคการขับร้องนูมาติก สามารถเขียนโน้ต
และคาร้องที่มีการผันเสียงวรรณยุกต์ในระดับเสียงแต่ละตัวโน้ตดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 คาร้องในระดับเสียงแต่ละตัวโน้ต
ที่มา: ณัฐธัญ อินทร์คง

จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นว่าระดับเสียงดนตรีตัวที่ 1 ทาให้การออกเสียงคาร้องเพี้ยนไปจาก
เสียงวรรณยุกต์ที่ต้องการ แต่เมื่อนักร้องพยายามผันเสียงให้ได้เสียงถูกต้องตรงตามเสียงวรรณยุกต์
ของคาร้อง โดยการเลื่อนระดับเสียงสูงขึ้นหรือต่าลง ทาให้เกิดเป็นระดับเสียงใหม่เพื่อให้ได้เสียงของ
คาร้องตรงตามวรรณยุกต์ ในกรณีนี้นักแต่งเพลงไม่ได้กาหนดระดับเสียงดนตรีไว้ล่วงหน้า ดังนั้นการ
ออกเสีย งคาร้องภาษาไทยบางคาจาเป็น ต้องใช้เทคนิคการร้ องนู มาติก เพื่อให้ ได้เสียงของคาร้ อง
ถูกต้องตามหลักภาษาหรือภาษาเขียน
จากผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของการขับร้องเพลงไทยสากล ระหว่างปี พ.ศ. 2468-2510
(ณัฐธัญ อินทร์คง, 2559) พบว่าการขับร้องนูมาติกลดน้อยลงในช่วงทศวรรษที่ 4-5 (พ.ศ. 24912510) ในบางบทเพลงจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารใช้ เ ทคนิ ค ขั บ ร้ อ งนู ม าติ ก เพี ย งครั้ ง เดี ย วเท่ า นั้ น
เนื่องจากเสีย งวรรณยุกต์ของคาร้องภาษาไทยและทานองร้องมีความกลมกลืนกันมากยิ่งขึ้น จาก
คาสัมภาษณ์ของ สุเทพ วงศ์กาแหง (อ้างใน ณัฐธัญ อินทร์คง, 2559, น. 271) เล่าให้ฟังว่า “...นักแต่ง
เพลงให้ความสาคัญต่อการเขียนคาร้อง ให้สามารถขับร้องเข้ากับเสียงดนตรีได้ง่ายขึ้น หากคาร้องไม่
เข้ากับดนตรี นักแต่งเพลงจะเปลี่ยนคาร้องเพื่อให้เข้ากับทานองเพลงที่แต่งไว้ ทาให้ออกเสียงคาร้อง
ง่ายขึ้น...” ด้วยเหตุนี้ทาให้นักร้องสามารถออกเสียงคาร้องต่าง ๆ ให้กลมกลืนไปกับระดับเสียงดนตรี
ได้ไม่ยากเหมือนในช่วงเวลาที่ผ่านมา
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นอกจากนี้ การขับร้องนูมาติกยังถูกแบ่งออกเป็นอีก 4 แบบ ได้แก่ การเลื่อนระดับเสียงสูงขึ้น
จากคาร้องตามหลักภาษา การเลื่อนระดับเสียงต่าลงจากเสียงคาร้องตามหลักภาษา การเลื่อนระดับ
เสียงสูงขึ้นไปยังคาร้องถัดไป และการเลื่อนระดับเสียงต่าลงไปยังคาร้องถัดไป ดังนี้

ภาพที่ 7 การขับร้องนูมาติก แบบการเลื่อนระดับเสียงต่าลงและสูงขึ้นจากคาร้องตามหลักภาษา
เพลงวอลท์ปลื้มจิต ขับร้องโดย ประทุม ประทีประเสน
ที่มา: ณัฐธัญ อินทร์คง (2559, น. 280)

ภาพที่ 8 การขับร้องนูมาติก แบบการเลื่อนระดับเสียงต่าลงและสูงขึ้นไปยังคาร้องถัดไป
เพลงจันทร์งาม ขับร้องโดย ประทุม ประทีประเสน
ที่มา: ณัฐธัญ อินทร์คง (2559, น. 282)

การขับร้องนูมาติก ในแบบการเลื่อนระดับเสียงไปจากคาร้องตามหลักภาษาและไปยังคาร้อง
ถั ด ไป เป็ น เทคนิ ค ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการพยายามแก้ ปั ญ หาในการออกเสี ย งวรรณยุ ก ต์ ข องค าร้ อ ง
เหมือนใน 2 แบบข้างต้น แต่เป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มความงดงามของน้าเสียงให้เกิดความสุนทรีย์มากขึ้น
ซึ่งมีลักษณะตรงกับคาว่า “การปั้นเสียง” เช่นเดียวกับ 2 แบบข้างต้น แต่แตกต่างกันด้วยสาเหตุของ
การสร้างเทคนิค คือ การขับร้องนูมาติก 4 แบบนี้เกิดจากทักษะขั้นสูงหรือความสามารถเฉพาะบุคคล
ของนักร้องจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น เทคนิคนี้เกิดจากความเข้าใจและการตีความหมาย
ของคาร้อง จากนั้นจึงแสดงความรู้สึกที่ได้จากการตีความผ่านการออกเสียงขับร้อง ทาให้เกิดเสียงเพิ่ม
จากระดับ เสีย งเดิมของคาร้ องนั้ นกลายเป็น 2 เสียงหรือมากกว่านั้น โดยนักร้องใช้เ ทคนิคเหล่านี้
แตกต่ า งกั น ออกไปซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ประสบการณ์ ใ นการขั บร้ อ งของแต่ ล ะคน จากค าสั ม ภาษณ์ ข อง
ครูผ่องศรี วรนุช (อ้างใน ณัฐธัญ อินทร์คง, 2559, น. 292) ศิลปินแห่งชาติปี พ.ศ. 2535 สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีลูกทุ่ง) กล่าวโดยสรุปได้ว่า “...การสื่ออารมณ์ของนักร้องแต่ละคนมีความเข้าใจ
ตีความ และแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป ทาให้ลักษณะเฉพาะของการขับร้องแตกต่างกันออกไป
เช่น เสียงนุ่มนวล เสียงหนัก-เบา การเอื้อนเสียง การใช้หางเสียง เสียงลูกคอ...” ด้วยเหตุนี้ การขับร้อง
นูมาติกเป็นทักษะขั้นสูงของนักร้องที่ควรฝึกปฏิบั ติ จนกระทั่งนาไปใช้การขับร้องเพลงไทยสากลได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบทเพลง
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การอภิปราย
การขับร้องนูมาติกเป็นลักษณะหนึ่งของการเปล่งเสียงคาร้องในแต่ละพยางค์เสียง ซึ่งถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การขับร้องซิล ละบิก การขับร้องเมลิสมาติก และการขับร้องนูมาติก จาก
การศึกษาการขับร้องนูมาติก ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ลักษณะการใช้โน้ต
เพื่อการเปล่งเสียงในแต่ละพยางค์ของ gregorian chant ของ William Mahrt (2006, 5-14)
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ (1) เรซิเททีฟ คือ การขับร้องหลายพยางค์ในระดับเสียงโน้ตเดียวกัน
เหมือนกับทานองเพลงสวด (2) ซิลละบิก คือ การขับร้อง 1 พยางค์ใน 1 ระดับเสียง (3) นูมาติก คือ
การขับร้อง 1 พยางค์บนกลุ่มระดับเสียง 2 - 4 ตัวโน้ต และ (4) เมลิสมาติก คือ 1 พยางค์บนกลุ่มตัว
โน้ตที่มีความต่อเนื่องหลายเสียง จากแนวการวิเคราะห์ของวิลเลียม มาห์ทนี้ จิตตพิมพ์ แย้มพราย
(Jittapim Yamprai, 2005, p. 22-23) นามาเป็นแนวทฤษฎีในการวิเคราะห์รูปแบบการจัดวางคา
ร้องในเพลงสวด ซึ่งแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) ซิลละบิก คือ 1 โน้ตใน 1 พยางค์ของคาร้อง (2)
เมลิสมาติก คือ กลุ่มโน้ตจานวนหนึ่งใน 1 พยางของคาร้อง (3) นูมาติก คือ 2-3 โน้ตใน 1 พยางค์ของ
คาร้อง และ (4) ซาล์มโมดิก คือ หลายพยางค์ของคาร้องใน 1 โน้ต จากการอภิปรายพบว่าในการขับ
ร้องเพลงไทยสากลไม่ป รากฏการเปล่ งเสี ยงคาร้องในแต่ล ะพยางค์เสี ยงในรูป แบบเรซิเททีฟของ
วิลเลียม มาห์ท หรือรูปแบบซาล์มโมดิกของจิตตพิมพ์ แย้มพราย
การขับร้องนูมาติกในเพลงไทยสากล มีลักษณะที่เด่นชัดคือการขับร้องเลื่อน 2 ระดับเสียงใน
1 พยางค์ของคาร้อง ซึ่งตรงกับลักษณะเฉพาะของการขับร้องเพลงไทยเดิมที่แสดงอยู่ในข้อมูลเกณฑ์
ประเมินการขับ ร้ องเพลงไทย ของส านั กมาตรฐานอุดมศึกษา ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลั ย
(2544, น. 338-366) ได้แก่ (1) รวบเสียงหรือ สะบัดเสียง คือลักษณะการขับร้องที่มีการรวบ 2 เสียง
เข้าไว้ด้วยกันเป็นกลุ่ม (2) หางเสียง คือ การเอื้อนเสียงปลายวรรคเพลงเพื่อให้การร้องมีลีลาที่ไพเราะ
มากขึ้นด้วยหางเสียงคู่ 3 หรือคู่ 4 ที่หวนขึ้นจากเสียงหลัก (3) เสียงครั่น คือการร้องเปลี่ยนเสียงขั้น
คู่ 2 และกลับมาเสียงเดิมอย่างรวดเร็ว ให้ได้เสียงเชื่อมการเอื้อนให้ต่อเนื่องกับการร้อง (4) โหนเสียง
คือการร้องคู่เสียงอย่างต่อเนื่องจากเสียงสูงไปเสียงต่า หรือเสียงต่าไปเสียงสูง ทาให้การร้องมีลีลา
นุ่มนวล โดยเฉพาะคู่เสียงที่มีช่วงกว้าง ด้วยเสียงต่อเสียงมีการเชื่อมรอยต่อกัน ทาให้การดาเนิน
ทานองเรียบไม่มีรอยสะดุด (5) โยกเสียง คือการเปลี่ยนเสียงร้องไปยังคู่ 2 อย่างช้า ๆ พร้อมกับร้อง
ดังขึ้น จากนั้นจึงค่อย ๆ ลากเสียงกลับลงมาที่เดิมด้วยเสียงที่ค่อย ๆ เบาลง และ (6) ผ่านเสียง คือการ
ร้องคาร้องจากเสียงหนึ่งไปยังเสียงหนึ่ง ลักษณะเสียงเคลื่อนขึ้นหรือลงทีละน้อย
ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาการขับร้องนูมาติกในเพลงไทยสากลแนวอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลและที่มา
ของการขับร้องนูมาติก
2. ศึกษาลั กษณะเฉพาะของการขับร้ องเพลงไทยสากลในด้านอื่น เพื่อเป็นความรู้และ
แนวทางในการปฏิบัติการขับร้องต่อไป
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3. ศึกษาลักษณะเฉพาะของการขับร้องเพลงไทยสากลในช่วงเวลาและแนวเพลงที่แตกต่างกัน
เพื่อนาความรู้มาเปรียบเทียบหาองค์ความรู้ร่วมกันและแตกต่างกัน
สรุป
การร้องนูมาติก กลายเป็นลักษณะเฉพาะหรือเทคนิคสาคัญสาหรับการขับร้องเพลงไทยสากล
ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) ความพยายามออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและ (2) การแสดง
ทักษะขั้ น สู งในการขับ ร้ องเพลงไทยสากล สิ่ งเหล่ า นี้มี ลั ก ษณะตรงกับ คาว่ า “การปั้น คา” และ
“การปั้นเสียง” คือการออกเสียงคาร้องให้ตรงอักขระวิธี และการออกเสียงให้มีความงดงามจนเกิด
เป็นสุนทรียะทางดนตรี การขับร้องนูมาติกแบ่งออกเป็น 6 แบบ ได้แก่ การเลื่อนระดับเสียงสูงขึ้น
และต่าลงจากคาร้องตามหลักภาษา การเลื่อนระดับเสียงสูงขึ้นและต่าลงจากคาร้องตามหลักภาษา
และการเลื่อนระดับเสียงสูงขึ้นและต่าลงไปยั งคาร้องถัดไป สาหรับการขับร้องนูมาติกในเพลงใหม่
หรื อการที่นักร้ องใช้เทคนิ คการขับร้ องเหล่ านี้ด้วยตนเอง นับได้ว่าเป็นการออกเสี ยงที่มีลั กษณะ
เหมือนกับการแอดลิป หรือการด้นสดที่เกิดขึ้นในการขับร้องแบบดนตรีตะวันตก แต่ถ้าเป็นการขับร้อง
ตามต้นฉบับหรือการร้องเลียนแบบทั้งหมดจะไม่นับรวมเป็นแอดลิปหรือการด้นสด แต่ก็ยังคงเป็น
การแสดงออกถึงทักษะขั้นสูงที่นักร้องได้ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และเมื่อนักร้องมีประสบการณ์
ในการขับร้องนูมาติกมากขึ้นจะสามารถนาทักษะเหล่านี้ไปใช้ได้ในอนาคต รวมถึงการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป
นอกจากนี้ การขับร้องนูมาติกเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในการขับร้องเพลงไทยสากล ซึ่งมี
ที่มาแตกต่างจากการขับร้องแบบดนตรีตะวันตก เนื่องจากการขับร้องนูมาติกในเพลงไทยสากลเป็น
การออกเสียงที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทางด้านภาษาเข้ากับวัฒนธรรมทางด้านดนตรี
คือ คาร้องภาษาไทยรวมเข้ากับแนวปฏิบัติของดนตรีตะวันตก ด้วยเหตุที่ว่าภาษาไทยมีความจาเป็น
ในการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาเพื่อให้ได้เสียงของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่ถูกต้อง
เพราะเสียงที่แตกต่างกันของคาในภาษาไทยได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้ นนักร้อง
เพลงไทยสากลที่ดีจาเป็นต้องผันเสียงของคาร้องให้ถูกต้อง เพื่อการสื่อความหมายของคาได้ตรงตาม
ความตั้งใจของนักแต่งเพลง และการออกเสียงคาร้องที่ถูกต้องชัดเจนทาให้ผู้ฟังได้ยินและเข้าใจใน
คาร้องได้ทันทีไม่ผิดเพี้ยนไปจากความหมายที่ตั้งไว้
รายการอ้างอิง
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________. (2559). พัฒนาการ ลักษณะเฉพาะ และองค์ความรู้ของการขับร้องเพลงไทยสากล.
ปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี) ไม่ได้รับการตีพิมพ์, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
พูนพิศ อมาตยกุล. (2549). ในการ สัมมนาทางวิชาการเรื่องพลังการเมือง ต่อการก่อกาเนิดบทเพลง
สาคัญของชาติครั้งที่ 2 เรื่องเพลงที่ประชาชนและหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐสร้างขึ้น
(น. 1-16). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
________. (2550). จดหมายเหตุดนตรี 5 รัชกาล. กรุงเทพฯ: เดือนตุลา.
ไพบูลย์ สาราญภูติ. (2545). พระเจ้าทั้งห้า ตานานความเป็นมาของสุนทราภรณ์. กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัมลิชชิ่ง.
ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ. (2554). การเปลี่ยนแปลงของเพลงละครร้องจากเพลงไทยเดิมเป็นเพลงไทย
สากล. ปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี) ไม่ได้รับการตีพิมพ์, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิมลรัตน์ อรุณโรจน์สุริยะ (บก.). (2555). หลักหนังไทย ขุนวิจิตรมาตรา. นครปฐม: ลินคอร์น
โปรโมชั่น.
สานักมาตรฐานอุดมศึกษา สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
และเกณฑ์การประเมิน. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
Yamprai jittapim. (2005). Music in Roman Catholic Mass of Thailand. Master of Arts
(Music), Faculty of graduate studies, Mahidol University.
Mahrt, William. (n.d.). Sacred Music, Gregorian chant as a paradigm of sacred
music, Spring 2006, Volume 133, No.1, pp. 5-14, Retrieved March 5, 2015,
From http://media.musicasacra.com/publications/sacredmusic/113/1/
1_1.html

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

353

กลวิธีการฝึกซ้อมเปียโนโดยใช้เทคนิคของ Dorothy Taubman : กรณีศึกษา
บทเพลง Liebesfreud ประพันธ์โดย Rachmaninov
A TAUBMAN’S APPROACH FOR PIANO PRACTICE:
RACHMANINOV’S LIEBESFREUD
อรณิช ทองสุวรรณ*
ORANICH THONGSUWAN

บทคัดย่อ
การฝึกซ้อมเปียโนโดยใช้เทคนิคของ โดโรธี ทาวบ์แมน (Dorothy Taubman) : กรณีศึกษา
บทเพลง Liebesfreud ประพันธ์โดยรัคมานินอฟ (Rachmaninov) มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนา
องค์ความรู้ในการฝึกซ้อมเปียโนอย่างถูกต้อง โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการสอน อีก ทั้ง
วิเคราะห์เทคนิค ศึกษาสภาพปัญหาและแก้ปัญหาในบทเพลงตามแนวทางของโดโรธี ทาวบ์แมน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกบทเพลง Liebesfreud เป็นกรณีศึกษา บทเพลงนี้เต็มไปด้วย
เทคนิคที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหากไม่ศึกษาวิธีก ารซ้อมที่ถูกต้อง ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาประวัติ
และพัฒนาการของเทคนิคการฝึกซ้อมเปียโนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ค้นพบว่า เทคนิคการเล่น
เปียโนในแต่ละยุคสัมพันธ์กับพัฒนาการของการสร้างเปียโน โดยเปียโนในยุคแรก ๆ จะมีน้าหนักของ
ลิ่มนิ้วที่เบา แต่เปียโนในยุคหลังจนถึงปั จจุบัน มีลิ่มนิ้วที่ค่อนข้างหนัก และต้ องใช้พลังในการเล่นสูง
อั น เนื่ อ งมาจากบทเพลงที่ ถู ก พั ฒ นาในช่ ว งยุ ค โรแมนติ ก และศตวรรษที่ 20 ในบทวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย
ได้ ด าเนิ น ขั้ นตอนโดยการวิ เ คราะห์ สั งคี ต ลั กษณ์ ข องบทเพลง วิเ คราะห์ เ ทคนิ ค และจั ด กลุ่ ม โน้ ต
ในบทเพลง และน ามาประยุ กต์ ใช้ ในการฝึ ก ซ้อม จากการศึกษาข้อมูล นามาประยุ กต์ใช้ ทดลอง
ฝึ ก ซ้ อ มและประเมิ น ผลพั ฒ นาการของผู้ วิ จั ย ในการเล่ น พบว่ า อาการเกร็ ง กล้ า มเนื้ อ น้ อ ยลง
การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ไม่มีอาการปวดเมื่อยในขณะที่เล่นและฝึกซ้อม ลักษณะเสียง
มีพลังและความนุ่มลึกกว่าเดิม
คาสาคัญ: เปียโน เทคนิค ทาวบ์แมน

*

บัณฑิตศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Graduate School, Faculty of Music, Silpakorn University
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Abstract
The purpose of this research is to study the approach of Dorothy Taubman
for piano practice. The study includes history and suitable methods for body form
which lead to freedom and ease of movement in piano playing without pain, injury
or limitations.The author chose Liebesfreud for this study. The piece requires
strength to play loudly with full stretching of fingers. Liebesfreud is full of technics
which are risky to injure the players without correct and suitable practice method.
This research has studied in history of piano invention along with technics from past
to present. The first piano technic was concentrated on finger work only which
related to the light action in the early period of the development of the piano. With
the development of the new piano action which had more resistance in the keys and
with the heightened demands of complicated piano writing. The pianist had to deal
with the heavier instrument with the growing obsession with technic that caused
injuries. Taubman’s Approach discoveries about the pianist’s body movement
including basic of sitting, hand alignment, in and out, walking hand and arm which
are complimentary technics that can work extremely well together. With these
various technics can create a facile and yet powerful piano technic. From the
research data, testing and evaluate of the effectiveness training, found the result that
the body movement actively with less pain and not fatigue. The sound and tone
color have deep powerful and well balance.
Keyword: Piano, Technic, Taubman

บทนา
เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่มีเทคนิคการเล่นที่สลับซับซ้อน บทเพลงต่าง ๆ ที่ประพันธ์ขึ้นมา
สาหรับเปียโนมักจะมีความยาก ซึ่งต้องใช้เทคนิคเฉพาะและความทุ่มเทในการฝึกซ้อม อุปสรรคต่าง ๆ
เหล่านี้ ทาให้นักเปียโนหลาย ๆ คนไม่สามารถบรรเลงออกมาได้อย่างไพเราะ อีกทั้งในการฝึกซ้อม
อย่างหนักนั้น มักจะนาพามาซึ่งอาการบาดเจ็บที่นิ้ว มือ หรือแขน อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาหลักของ
นักเปียโนที่ซ้อมด้วยความทุ่มเทแต่ผิดวิธี
โดโรธี ทาวบ์แมน (Dorothy Taubman) นักเปียโนและปรมาจารย์ด้านการสอนเปียโน
ชาวอเมริกันผู้คิดค้นกลวิธีฝึกซ้อมเปียโนโดยใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า The Taubman Approach เทคนิคนี้
มุ่งเน้นให้นักเปียโนใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่รู้สึกฝืนหรืออาการ
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เกร็งจนทาให้เกิดความเจ็บปวดของร่างกาย วิธีการสอนของทาวบ์แมน ทาให้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหว
ของนิ้ว มือ และแขนที่สัมพันธ์กันอย่างลงตัว
จากสาเหตุ ของการฝึ ก ซ้อมที่ ทาให้ เกิดอาการบาดเจ็บซึ่ง ผู้ วิจัย เคยมี ป ระสบการณ์ได้รั บ
การบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะบทเพลงในยุคโรแมนติกตอนปลายที่จะต้องใช้
กาลังในการเล่นเสียงให้ดัง การยืดนิ้วเพื่อกดคอร์ดที่กว้างเต็มมือเกือบตลอดเวลา และการเล่น บันได
เสียงโครมาติก (Chromatic Scale) ที่ขนานกันเป็นคู่ 3 คู่ 5 คู่6 เป็นต้น เทคนิคดังที่กล่าวข้างต้น
ล้ว นแต่เป็ น เหตุที่ทาให้ เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายทั้งสิ้ น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้เลื อกบทเพลง
Liebesfreud เป็นกรณีศึกษา ซึ่งบทเพลงนี้เต็มไปด้วยเทคนิคการประพันธ์ ที่มีความยากสลับซับซ้อน
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง
จากการศึกษาข้อมูลและค้นคว้าเกี่ยวกับ The Taubman Approach ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้
กลวิธีในการฝึกซ้อมตามแนวทางของทาวบ์แมน จะทาให้การฝึกซ้อมบทเพลง Liebesfreud ประสบ
ความสาเร็จโดยการเล่นที่เป็นธรรมชาติ เคลื่อนไหวมือได้อย่างคล่องแคล่ว มีน้าเสียงที่ไพเราะ และ
สามารถตีความบทเพลงได้ในระดับสูง
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาและวิ เคราะห์กลวิธีการสอนตามแนวทางของโดโรธี ทาวบ์แมน ในการฝึกซ้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์เทคนิค เพื่อประโยชน์ในการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ
3. ศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการฝึกซ้อมตามแนวทางของ โดโรธี ทาวบ์แมน
4. พัฒนาองค์ความรู้ในการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดาเนินวิจัย 4 ขั้นตอนสาคัญคือ
ขั้นตอนที่1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปเป็นฐานข้อมูลหลักของงานวิจัย แบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยคือ
1.1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของ โดโรธี ทาวบ์แมน เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเบื้องหลั งของ
แนวคิ ด ในการพั ฒ นาเทคนิ ค นี้ และเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจว่ า ท าไมโดโรธี ทาวบ์ แ มน ถึ ง ใส่ ใ จและสนใจ
ในเรื่องอาการบาดเจ็บจากการซ้อมเปียโน
1.2 ศึกษากลวิธีการฝึกซ้อมเปียโนในแบบฉบับของ The Taubman Approach เพื่อให้
เข้าใจถึงลักษณะการทางานของกล้ามเนื้อนิ้ว แขน ข้อมือ และสรีระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทาให้
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการเล่นที่
ผิดลักษณะอันควร
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เทคนิคและจัดกลุ่มในบทเพลง
2.1 จากการศึกษาบทเพลง Liebesfreud ของ รัคมานินอฟ ผู้วิจัยยึดหลักในการวิเคราะห์
ดังนี้ 1) วิเคราะห์โครงสร้างของเพลง 2) วิเคราะห์เทคนิคการเล่น
2.2 จัดกลุ่มเทคนิคและวิเคราะห์ผลเพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แนวคิดของ
โดโรธี ทาวบ์แมน ในการฝึกซ้อม
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาสภาพปัญหาจากการทดลองใช้หลักการซ้อมเปียโนของ โดโรธี ทาวบ์แมน
ในกลุ่มเทคนิคที่ได้จากการวิเคราะห์บทเพลง หากการจัดกลุ่มไม่เหมาะสมก็จะต้องนามาจัดกลุ่มใหม่
ขั้น ตอนที่ 4 สรุ ป ผลการทดลองจากขั้น ตอนที่ 3 และสั ง เคราะห์ เ ป็น องค์ ความรู้ เพื่ อใช้
ประโยชน์ต่อไป
ผลการศึกษา
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเล่นเปียโนตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาจนถึง
ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จะเห็นว่าการเล่นเปียโนมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ นิ้ว มือ และแขน เป็นอย่าง
มาก อีกทั้งยังเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม ดังนั้นความเข้าใจในระบบการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อ ระบบกายวิภาค และระบบการซ้อมที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ประสบ
ความสาเร็จในการเล่นเปียโนในระดับสูง The Taubman Approach เป็นแนวทางหนึ่งในการฝึกซ้อม
ที่ผู้วิจัยเห็นว่า มีความทันสมัย เข้าใจง่าย มีความชัดเจนในเรื่องของความเข้าใจเชิงกายวิภาค และเป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และสามารถแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บจากการซ้อมเปียโนได้อย่างดี โดย
ผู้วิจัยเน้นศึกษาในเรื่องของประวัติความเป็นมาและหลักการพื้นฐานที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
ในบทเพลง

ภาพที่ 1 Dorothy Taubman
ที่มา: Dorothy Taubman, accessed August 16, 2016, available from
http://www.nytimes.com/2013/04/17/arts/music/dorothy-taubman-95-dies-helped-pianists
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ประวัติความเป็นมาของโดโรธี ทาวบ์แมน (Dorothy Taubman)
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1950 โดโรธี ทาวบ์แมนได้เริ่มพัฒนาวิธีการเล่นเปียโนที่มีชื่อว่า The
Taubman Technic โดยในเทคนิคนี้ ได้สนับสนุนวิธีการหมุนแขน เพื่อลดความจาเป็นในการบิด
และยืดในตาแหน่งการเล่นที่ไม่สะดวกสบาย รวมไปถึงการประสานกันของการเคลื่อนไหวและการจัด
ตาแหน่งที่เหมาะสมของนิ้วมือ แขน และมือ อีกด้วย
วิธีการสอนเปียโนของ โดโรธี ทาวบ์แมน นั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีลูกศิษย์
มากมายที่สานต่อวิธีการสอนนี้ หนึ่งในนั้นคือ เอ็ดนา โกลันสกี (Edna Golansky) เอ็ดนาได้กล่าวว่า
โดโรธี ทาวบ์แมน นั้นมีสมองในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ดีดุจดังนักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน
เอ็ดนา ได้เปิดสถาบันสอนเปียโนที่มีชื่อว่า The Golandsky Institue ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนตาม
แนวทางของ โดโรธี ทาวบ์แมน และ โยฮีฟ คาพลินสกี (Yoheved Kaplinsky) ซึ่งปัจจุบันเป็น
ประธานของภาควิชาเปียโนที่จูลิอาร์ด (Juilliard) และยังคงสอนโดยใช้วิธีการตามแนวทางของโดโรธี
ทาวบ์แมน
โดโรธี ทาวบ์แมน ได้ทางานร่ว มกับนักเปียโนหลายคนที่มีชื่อเสี ยงและประสบปัญหา
ด้านอาการบาดเจ็บอันเป็นเหตุที่ส่งผลต่อด้านอาชีพการงานโดยตรง ตัวอย่างเช่น ลีออน ไฟลเชอร์
(Leon Fleisher) ผู้ซึ่งเคยประสบปัญหากับระบบประสาทของกล้ามเนื้อ จนทาให้สูญเสียการควบคุม
มือข้างขวาไป ในปี ค.ศ. 1964 หลังจากนั้นเป็นเวลาหลายสิ บปีที่ ได้ทาการแสดงและบันทึกเสียง
บทเพลงที่ใช้เฉพาะมือซ้ายบรรเลง และในช่วงปลายปี ค.ศ. 1990 ก็ได้ริเริ่มที่จะฟื้นฟูการใช้งานมือ
ข้างขวาขึ้นใหม่อีกครั้ง ภายใต้ความช่วยเหลือของ โดโรธี ทาวบ์แมน
แนวคิดของ โดโรธี ทาวบ์แมน นั้นเกี่ยวกับสรีรศาสตร์ของการเล่นเครื่องดนตรี ซึ่ง พบว่า
อาการบาดเจ็บนั้นมีมานานแล้วในโลกของนักดนตรี และในท้ายที่สุด แนวคิดของโดโรธี ทาวบ์แมน
นั้น ก็ได้รับการยอมรับ โดโรธี ทาวบ์แมน ไม่เคยจบการศึกษาจากวิทยาลัย แต่ได้ศึกษาเอาหลักสูตรที่
จูลิอาร์ด (Juilliard) และ โคลอมเบีย (Columbia) โดยศึกษากับนักเปียโนที่มีชื่อเสียง โรซาลิน ทูเรค
(Rosalyn Tureck)
โดโรธี ทาวบ์แมน ได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนเปียโนที่มีชื่อว่า The Dorothy Taubman School
of Piano ในแมสซาชูเสทส์ (Massachusetts) อีกทั้งยังสอนที่ The Aaron Copland School of
Music of Queens College และ Temple University ซึ่งเป็นที่จัดงานสัมมนาวิธีการสอนของ
โดโรธี ทาวบ์แมน ขึ้นเป็นประจาทุกปี ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ สถาบันที่จัดงานสัมมนานี้ขึ้นมาเพื่อ
สืบสานต่อวิธีการของ โดโรธี ทาวบ์แมน ต่อไป
โดโรธี ทาวบ์แมน ผู้ซึ่งคิดค้นและพัฒนาวิธีการที่จะช่วยให้นักเปียโนเสริมสร้างเทคนิคการเล่น
และหลี ก เลี่ย งอาการบาดเจ็ บ จากการซ้อม ได้เสี ยชีวิตลงด้ว ยโรคปอดบวม เมื่อวัน ที่ 3 เมษายน
ค.ศ. 2013 อายุรวม 95 ปี
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หลักการพื้นฐานของ The Taubman Approach
การนั่ง (sitting)

ภาพที่ 2 การนั่ง
ที่มา: ผู้วิจัย

เป็ น สิ่ ง แรกที่ ค วรต้ อ งค านึ ง ถึ ง เพื่ อ ให้ ก ารท างานของนิ้ ว มื อ และแขน เป็ น ไปได้ อ ย่ า ง
สอดคล้องกัน โดยที่ท่อนแขนช่วงล่างจะอยู่ในลักษณะแนวนอนขนานกับพื้น ระยะการวางประมาณ
ได้จากข้อศอกที่จะอยู่ในระดับเดียวกันกับคีย์ขาวของเปียโน
ความสูงของเก้าอี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของต้นแขนกับลาตั วของผู้เล่น ถ้าหากนั่งเก้าอี้ในระดับ
ที่ต่าเกินไป ก็จะทาให้น้าหนักที่แขนลงไปอยู่ที่ข้อศอก ส่งผลให้นิ้ว และมือที่วางอยู่บนตัวคีย์เปียโนนั้น
ไม่มีแรงประคอง และด้วยกลไกธรรมชาติของร่างกาย ข้อมือจะถูกยกสูงขึ้นเองเพื่อให้นิ้วมือ สามารถมี
แรงกดลงไปบนคีย์เปียโนได้ เมื่อข้อมือถูกยกสูงขึ้นแล้ว ไหล่และข้อศอกก็จะถูกยกสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอาการเจ็บปวดที่บริเวณแขน คอ ไหล่ และหลังได้
ในทางกลับกัน ถ้าหากนั่งเก้าอี้ในระดับที่สูงเกินไป อาจก่อให้เกิดถึงความรู้สึกไม่มั่นคง แทนที่
ควรจะรู้ สึ กถึ งความควบคุมได้ม ากกว่า นอกจากจะทาให้ ความสามารถการในควบคุมเสี ย งและ
ความเร็วบั่นทอนลดลงไปแล้ว ยังก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณแขนส่วนบนหรือกล้ามเนื้อที่หลังได้
นอกจากนี้แล้วการวางข้อมือที่มีระดับต่าเกินไป ก็จะไปกระทบกับกลไกความสัมพันธ์ของ นิ้ว
มือ และแขนได้ อีกทั้งยังเป็นการดึงไหล่ลงมาให้ใกล้ชิดกับคีย์เปียโนมากขึ้น ดังนั้น การนั่งจึงเป็ นเรื่อง
ที่สาคัญมาก ความสูงของที่นั่งและระยะห่างของเก้าอี้ จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับผู้เล่น เพื่อที่
ท่อนแขนจะได้ถูกใช้ได้อย่างอิสระ
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การจัดให้ถูกตาแหน่ง (Alignment)
เมื่อจัดการกับที่นั่งเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปคือการจัดวางตาแหน่งของนิ้วมือ มือ และแขน โดย
ความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วนนี้ ควรเป็นในลักษณะของความรู้สึกแบบเดียวกันกับการห้อยแขนโดยที่
นิ้ ว และมื อ วางอยู่ บ นคี ย์ การจั ด วางที่ เ ป็ น ไปในลั ก ษณะธรรมชาติ เ ช่ น นี้ จะท าให้ ร่ า งกายนั้ น
เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบาย
ตาแหน่งมือ (Hand Position)

ภาพที่ 3 การวางตาแหน่งมือในแบบธรรมชาติ
ที่มา: ผู้วิจัย

โดโรธี ทาวบ์แมน ได้สนับสนุนในเรื่องการวางตาแหน่งมือให้เป็นไปในรูปแบบของธรรมชาติ
ซึ่งมีบทความทางด้านดนตรีจานวนมากที่เห็นด้วยและให้การสนับสนุนแนวความคิดนี้ แต่การตีความ
ของการวางมือแบบ ธรรมชาติ นั้น มีมากมาย ตั้งแต่ การวางมือบนลูกบอล หรือ ผลส้ม โดโรธี ทาวบ์
แมน เชื่อว่า การวางมือโดยทิ้งน้าหนักจาก ส่วนกระดูกข้อต่อที่อยู่ระหว่างฝ่ามือกับนิ้ว จะช่วยทาให้
เกิดความสะดวกสบายที่กล้ามเนื้อในส่วนที่งอข้อต่อของกระดูกนิ้ว ส่งผลให้นิ้วนั้นเคลื่อนที่ได้เป็น
อย่างดี

ภาพที่ 4 การวางตาแหน่งมือในลักษณะนิ้วโค้งงอ
ที่มา: ผู้วิจัย
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ลักษณะนิ้วมือโดยปกติ จะมีความโค้งงอตามธรรมชาติอยู่แล้ว จากข้อนิ้วซึ่งประกอบด้วย
นิ้วหัวแม่มือ จานวนสองข้อต่อ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย มีจานวนทั้งสิ้นนิ้วละสามข้อต่อ
การวางต าแหน่ งมือ ในลั กษณะนิ้ ว โค้ง งอเป็น ที่ ยอมรับ ของเหล่ าบรรดาปรมาจารย์ผู้ ส อนเปียโน
ทั้งหลาย และถึงแม้ว่ารูปมือจะถูกวางในลักษณะโค้งงอตามแบบธรรมชาติแล้ว แต่ถ้าหากว่า มีข้อต่อ
ของนิ้วไม่ตั้งขึ้น หรือที่เรียกว่าปลายนิ้วหัก ก็จะทาให้มือผิดรูป ส่งผลต่อข้อจากัดในการเคลื่อนไหว
ของนิ้ว อีกทั้งยังเป็นสาเหตุการเกิดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย
นิ้วโป้ง (The Thumb)
ในขณะที่เล่นเปียโนโดยใช้นิ้ว 2 3 4 และ 5 นั้น กล้ามเนื้อที่เป็นส่วนงอข้อต่อของนิ้วโป้งจะ
พานิ้วโป้งเคลื่อนที่ไปยังฝ่ามือโดยธรรมชาติ ในการเคลื่อนย้ายนิ้วโป้งไปบนคีย์เปียโน เป็นการย้ายนิ้ว
อื่นๆไปด้านข้าง (Abduction) ซึง่ การเคลื่อนย้ายนิ้วโป้งในลักษณะนี้ ไม่สามารถทาให้เล่นเร็วได้ อีกทั้ง
ยังเป็นสาเหตุการเกิดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย
วิธีที่ดีที่สุดสาหรับการใช้นิ้วโป้ง คือ การย้ายนิ้วโป้งในรูปแบบของการเตรียมการเคลื่อนไหว
ล่วงหน้า โดยเป็นกลไกการทางานร่วมกันระหว่างข้อต่อของนิ้วกับการหมุนของแขนช่วงล่าง อย่างไรก็
ตาม นิ้วโป้งต้องได้รับแรงจากมือและแขนมาช่วยในการเล่นด้วย
การผลิตเสียงโดยการทิ้งน้าหนักตามธรรมชาติ (Free Fall)
คือการปล่อยให้มือ แขน และนิ้วที่ใช้เล่น ลงน้าหนักตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อที่จะให้
กล้ามเนื้อทางานน้อยที่สุด เพื่อลดอาการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเสียงที่ไพเราะ และ
สามารถฝึกซ้อมได้เป็นเวลานานขึ้น
การหมุน (Rotation)
เทคนิ ค ในการหมุน นี้ เป็ น หั ว ใจของการเล่ น เปีย โนตามแบบฉบับ ของ โดโรธี ทาวบ์แ มน
เทคนิ คนี้ ร วมไปถึงการหมุน ของนิ้ ว มือและแขน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการเล่ นโน้ตที่มี
ความเร็วสูง ซึ่งผู้เล่นไม่ควรจะเกร็งกล้ามเนื้อแขนส่วนบนและข้อศอกในขณะที่ทาเทคนิคการหมุน
เพื่อให้ การเคลื่ อนไหวของนิ้ วเป็น ไปอย่างอิส ระ ถ้าหากไม่ใช้เทคนิคการหมุนนี้เป็นตัว ช่วยในการ
เคลื่อนไหวนิ้ว จะทาให้เกิดการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อติดขัด และบางครั้งก็อาจจะเกิดอาการกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงได้อย่างง่ายดาย นอกจากเทคนิคนี้จะทาให้เคลื่อนไหวได้เร็วแล้ว ยังช่วยให้เล่นโน้ตกระโดด
กว้างๆได้อย่างง่ายดาย ไม่มีอาการนิ้วพันกัน และทาให้นิ้วแต่ละนิ้ว แข็งแรงขึ้นด้วย เทคนิคการหมุน
สามารถเคลื่อนที่ได้ในลักษณะ 2 ทิศทาง คือ 1. ขึ้นและลง 2.ซ้ายและขวา ซึ่งนิ้วและแขนท่อนล่าง
จะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
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ตาแหน่งการกดบนคีย์ (In and Out)
การวางตาแหน่ง การกดบนคี ย์ คื อการที่ ผู้ เ ล่ น เลื อ กตาแหน่ง การวางนิ้ ว ในการกดคี ย์ ใ ห้
เหมาะสมตามลักษณะการเดินขึ้นลงของโน้ตที่สัมพันธ์กับนิ้วที่เลือกใช้ เนื่ องจากความยาวของนิ้วทั้ง
5 นั้นมีความยาวไม่เท่ากัน โดโรธี ทาวบ์แมน กล่าวไว้ว่าถ้าหากปรับเปลี่ยนตาแหน่งเพียงเล็กน้อย
เพื่อให้นิ้วแต่ละนิ้วกดลงบนจุดที่ผ่อนแรง (โดยการเล่น ชิดใน(In) หรือ ชิดนอก(Out)) จะทาให้การ
ควบคุมเสียง และควบคุมความเร็วได้อย่างเป็นธรรมชาติ
การออกแบบการเคลื่อนไหวของมือและแขน (Walking Hand and Arm)
นอกจากเทคนิคการหมุนและการเลือกวางตาแหน่งการกดแล้วนั้น โดโรธี ทาวบ์แมน ยังได้
นาเสนอเทคนิคที่เรียกว่าการออกแบบการเคลื่อนไหวของมือและแขน (Walking Hand and Arm)
ซึ่งหมายถึง การผสมผสาน และปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของมือและแขน ในขณะที่นิ้วทั้งหมดกดลง
และยกขึ้น เปรียบเสมือนท่อนมือและแขนเดินขึ้นลงบนคีย์เปียโน เพื่อให้เกิดความแม่นยาในการเล่น
โน้ตต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นที่มีมือขนาดเล็กสามารถเล่นโน้ตแยก (Arpeggio) และโน้ตกระโดดกว้างได้
อย่างง่ายดาย
ขั้นคู่และโน้ตคู่แปด (Intervals and Octaves)
การเล่ น โน้ ตที่เป็ น โน้ตขั้นคู่ต่างๆและโน้ตคู่แปดบนเปียโนให้ ดีนั้น โดโรธี ทาวบ์ แมน ให้
คานึงถึงน้าหนักที่ส่งมาจากท่อนแขนและข้อมื อ น้าหนักที่ส่งมาอย่างถูกต้อง จะทาให้ความเข้มของ
เสียงขั้น คู่เหล่านั้นสมดุลน่าฟัง การควบคุมน้าหนักขั้นคู่เสียงใด ๆ ก็ตามจะต้องถ่ายน้าหนักไปมา
ระหว่างท่อนแขนไปยังนิ้วที่เล่นเสียงสาคัญและนิ้วโป้งเสมอ (แม้ว่าบางครั้งนิ้วโป้งจะไม่ได้ใช้ก็ตาม แต่
ก็ต้องคิดแบบนี้เสมอ) นอกจากนั้น การเล่นคู่กว้างหรือคู่แปด ข้อมือและท่อนแขนจะอยู่ในตาแหน่งที่
สูงกว่าปกติเป็นรูปโค้ง (Arch Structure) ซึ่งทาให้เกิดกาลังในการกดขั้นคู่กว้าง ๆ ได้แรงขึ้น
การแบ่งกลุ่มโน้ต (Grouping)
การแบ่งกลุ่มโน้ตเป็นการจัดระบบความคิดและร่างกาย ทาให้สมองและกล้ามเนื้อสามารถจา
กระบวนการเคลื่อนไหวได้ ทาให้ผู้เล่นบรรเลง ประโยคของเพลงที่มีความยากและซับซ้อน ออกมาได้
อย่างง่ายดาย โดยวิธีการแบ่งกลุ่มโน้ตนั้น จะแบ่งกลุ่มโดยดูจาก ทิศทางของโน้ต (Direction of the
notes), การกระโดดของทานอง (Leaps), หรือลักษณะของเนื้อดนตรี (Texture) แต่บางครั้งการ
แบ่งกลุ่มโน้ตก็สามารถแบ่งตามจังหวะได้เช่นเดียวกัน
การกระโดดของทานอง (Leaps)
ในตาราของ โดโรธี ทาวบ์แมน ได้กล่าวถึงวิธีการเล่นท่วงทานองที่มีการกระโดดไว้ว่า ให้
เตรียมวางก่อนที่จะเล่นโน้ตตัวแรก จากนั้นค่อยส่งมือและแขนไปยังจุดหมายปลายทาง โดยระหว่าง
ทางก่อนถึงจุดหมายนั้น มือและแขนจะต้องเคลื่อนที่ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน
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การเลือกใช้นิ้ว (Fingering)
นักประพันธ์เพลง ย่อมใส่เครื่องหมายต่าง ๆ รวมไปถึงเลขนิ้ว ลงไปในบทประพันธ์ เพื่อบ่ง
บอกถึงทิศทาง หรือแนวทางวิธีการเล่นให้แก่ผู้บรรเลง ซึ่งนักเปียโนส่วนใหญ่นั้นมักจะมีความซื่อตรง
ต่อต้นฉบับ อย่างในกรณีที่มีโน้ตกระโดดกว้าง แล้วต้องเล่นให้เสียงมีความยาวต่อเนื่องกัน (Legato)
นักเปียโนมักเลือกที่จะยืดนิ้วออกไปแทนที่จะใช้เพเดิล โดโรธี ทาวบ์แมน มองว่า การที่นักเปียโนยึด
ติดกับเครื่องหมายที่ถูกกาหนดจากผู้ประพันธ์มากเกินไป จะทาให้เกิดผลเสียต่อตัวนักเปียโนเองใน
เรื่องของ อารมณ์เพลง เพราะเนื่องมาจากการไม่ได้เลือกใช้นิ้วที่ทาให้เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบาย
นักเปียโนจึงไม่สามารถที่จะสร้างเสียงที่ต้องการได้ โดโรธี ทาวบ์แมน จึงแนะนาว่า ให้เปลี่ยนนิ้วทันที
เมื่อรู้สึกได้ถึงความไม่ถนัด
การประยุกต์ใช้กลวิธีการฝึกซ้อมแบบ โดโรธี ทาวบ์แมน ในบทเพลง
ผู้วิจัยได้เลือกนากลวิธีการฝึกซ้อมในแบบฉบับของ โดโรธี ทาวบ์แมน มาใช้จานวนทั้งสิ้น 5
ขั้นตอน โดยได้แบ่งตามลาดับพร้อมทั้งกาหนดเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์บท
เพลงไว้ดังนี้
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์บทเพลง
1.การแบ่งกลุ่มโน้ต (Grouping)
2.การเลือกใช้นิ้ว (Fingering)

12345
3.ตาแหน่งการกดบนแป้นนิ้ว (In and Out)
ชิดใน (In)
ชิดนอก (Out)
4.การหมุน (Rotation)
หมุนไปทางขวา
หมุนไปทางซ้าย
หมุนต่อเนื่องโดยเริ่มจากทางขวา
หมุนต่อเนื่องโดยเริ่มจากทางซ้าย
5.การกระโดดของทานอง (Leap)
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ตัวอย่างบทวิเคราะห์ท่อน Introduction (ห้องที่1-22)

ภาพที่ 5 ท่อน Introduction ของ Liebesfreud
ที่มา: ผู้วิจัย

ในท่อนช่วงนาของบทเพลง (Introduction) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มโน้ต (Grouping)
โดยดูจาก ทิศทางการเคลื่อนที่ซึ่งในท่อนช่วงนาบทเพลงตั้งแต่ห้องที่ 1-22 มีลักษณะเป็นรูปแบบของ
กลุ่มคอร์ด ในแต่ละกลุ่มคอร์ดที่เป็นคอร์ดเดียวกัน ตาแหน่งการวางมือ จะอยู่ในตาแหน่งใกล้กัน
ผู้วิจัยจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ตามความเหมาะสมและความพอดีของตาแหน่งมือ การเลือกใช้นิ้ว
(Fingering) โดยรวม เมื่อได้วิเคราะห์จากตาแหน่งการวางมือตามที่ได้แบ่งกลุ่มโน้ตไว้แล้วนั้น จัดได้ว่า
มีความพอดีของนิ้วเป็นอย่างดี (Pianistic) การเลือกใช้นิ้วควรเลือกใช้โดยคานึงถึงความสบายของ
กล้ามเนื้อ กล่าวคือ ไม่เกร็ง และอีกกลวิธีที่ช่วยให้นิ้วเกิดความสบายได้อย่างลงตัวมากขึ้นคือ การจัด
ตาแหน่งการวางนิ้วชิดใน ชิดนอกบนแป้นคีย์
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จุดสาคัญในท่อนช่วงนาของบทเพลง ผู้วิจัยได้พบปัญหา จานวน 3 ตาแหน่ง โดยตาแหน่ง
แรกนั้นอยู่ใน ห้องที่ 1 กลุ่มโน้ตอยู่ในตาแหน่งคีย์ขาวทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้เขียนกากับให้ใช้นิ้ว 3 และ
ให้จัดวางอยู่ในตาแหน่งชิดใน เนื่องจากนิ้ว 3 เป็นนิ้วที่ยาวที่สุด การวางในระนาบเดียวกันกับนิ้วอื่น
จะทาให้นิ้ว 3 เกิดอาการเกร็ง เมื่อย้ายนิ้วดังกล่าวเข้าตาแหน่งชิดในแล้ว จึงเกิดความรู้สึกสบาย พอดี
กับนิ้ว
ตาแหน่งต่อมา ห้องที่ 11-12 ผู้วิจัยให้ใช้มือซ้าย ในโน้ตจังหวะที่หนึ่งของทั้งสองห้อง และใช้
นิ้วที่ผู้วิจัยได้เขียนกากับไว้ ผู้วิจัยเคยลองใช้นิ้วอื่นและใช้มือซ้ายเล่นเพียงแต่โน้ตตัวแรกของทั้งสอง
ห้อง ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา โน้ตยังคงเดิมแต่อัตราส่วนของจังหวะนั้น เมื่อได้ฟังแล้วไม่สามารถรู้สึกได้ถึง
อัตราจังหวะ 3 / 4 แต่ถ้าหากใช้นิ้วตามที่ผู้วิจัยได้กากับไว้ เมื่อเล่นแล้วจะรู้สึกถึงอัตราจังหวะที่ไม่
เปลี่ยนไป อีกทั้งยังต้องระวังตาแหน่งการกดของนิ้วด้วย ตามที่ผู้วิจั ยได้เขียนกากับไว้ เป็นตาแหน่งที่
จัดวางชิดนอก ชิดในได้อย่างพอดีกับรูปมือ
ตาแหน่งสุดท้ายที่ผู้วิจัยพบปัญหา คือตาแหน่งมือซ้ายห้องที่ 13-14 โน้ตคอร์ดมีความกว้าง
และมีการกระโดดไกลในจังหวะที่สองไปยังจังหวะที่สาม อีกทั้งยังมีการกระโดดจากโน้ตจังหวะที่ 1 ไป
ยังจังหวะที่ 2 เช่นกัน แต่เนื่องจากว่าเป็นคอร์ดเดียวกัน การกระโดดจึงไม่พบปัญหาเพราะยังอยู่ใน
ตาแหน่งการเคลื่อนที่ในระนาบเดียวกัน ในการแก้ปัญหานี้ผู้วิจัยได้นาวิธีการหมุน (Rotation) มาช่วย
และแยกซ้อมโน้ตกระโดดตัวล่างสุดของคอร์ด เพื่อให้นิ้วได้ชินกับโน้ตที่มีตาแหน่งในระนาบที่ต่างกัน
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง กลวิธีการฝึกซ้อมเปียโนโดยใช้เทคนิคของ โดโรธี ทาวบ์แมน : กรณีศึกษาบท
เพลง Liebesfreud ประพันธ์โดย รัคมานินอฟเป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแง่มุมต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการเล่นเปียโน เกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์พัฒนาการของ
เปียโน และเทคนิคการฝึกซ้อมของปรมาจารย์เปียโนในอดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ประวัติเพลง
และสังคีตลักษณ์ การวิเคราะห์เทคนิคการฝึกซ้อมของ โดโรธี ทาวบ์แมน และการจัดหมวดหมู่เทคนิค
การฝึกซ้อม เพื่อการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ จาแนกการสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
1. สรุปผลการวิจัยด้านเทคนิคการฝึกซ้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. อภิปรายผลการประยุกต์ใช้กลวิธีการฝึกซ้ อมโดยใช้เทคนิคของ โดโรธี ทาวบ์แมนในการ
เล่นบทเพลง Liebesfreud
3. ข้ อ เสนอแนะในการใช้ เ ทคนิ ค ของ โดโรธี ทาวบ์ แ มนในการฝึ ก ซ้ อ มและการแสดง
อย่างมีประสิทธิภาพในมุมมองของผู้วิจัย
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สรุปผล
สรุปผลการวิจัยด้านเทคนิคการฝึกซ้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่กล่าวถึงพัฒนาการของการสร้างเปียโนพบว่า เปียโน
เป็นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดที่พัฒนามาจาก ฮาร์ปซิคอร์ดและคลาวิคอร์ด เครื่องดนตรีทั้งสอง
ไม่ต้องการน้าหนักนิ้วหรือพลังนิ้วในการเล่นมากนัก ดังนั้นผู้เล่นคีย์บอร์ดในยุคแรก จึงใช้พลังที่มาจาก
กล้ามเนื้อนิ้วแต่เพียงส่วนเดียว
ต่อมาในช่วงปี ค .ศ. 1820 เครื่องคีย์บอร์ดเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้มีเสียงที่ดีและมีความ
กังวานมากยิ่งขึ้น แต่ใช้น้าหนักและพลังการเล่นที่มาจากนิ้วเพียงอย่างเดียวไม่ได้ นักคีย์บอร์ดในยุคนี้
จึงพัฒนาเทคนิคในการเล่นใหม่ โดยการใช้กล้ามเนี้อในส่วนของข้อมือมาช่วยในการเล่น ประกอบกับ
บทเพลงในยุ คนี้ เน้ น เรื่ องความเร็ ว ของท านองและความแตกต่างในการทาเสี ยงดั ง เบา การใช้
กล้ามเนื้อข้อมือส่งพลังไปยังคีย์บอร์ดที่มีระบบกลไกการดีดและการปล่อยกลับที่รวดเร็ว (Double
Action) จึงเป็นสาระสาคัญของการเล่นในยุคนี้
ในช่ ว งปลายศตวรรษที่ 19 ถึ ง ศตวรรษที่ 20 เป็ น ช่ ว งเวลาส าคั ญ ที่ เ กิ ด เทคนิ ค ใหม่
เนื่องมาจากเปียโนได้รับการพัฒนาขึ้นอีกโดยมีรูปแบบโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น คีย์มีน้าหนักมากขึ้น ทาให้
ผู้เล่นจาเป็นจะต้องใช้แรงมาก วิธีที่ผู้เล่นใช้เพิ่มเติมในการเล่น คือการใช้น้าหนักจากแขนมาเสริมการ
ใช้ข้อมือและการใช้นิ้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเทคนิคการถ่ายเทน้าหนัก จากการที่ตัว เปียโนได้ถูก
พัฒนาให้ใช้แรงที่มากยิ่งขึ้นในการเล่น และบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาในช่วงยุคเวลานั้น ก็เป็นบทเพลง
ที่ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงถึงศักยภาพของเครื่องดนตรีรวมไปถึงความสามารถของผู้เล่น ที่ต้องใช้
กาลังในการเล่นมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์บทเพลงยุคโรแมนติกตอนปลาย จึงส่งผลให้นักเปียโนส่วนหนึ่ง
ได้รับการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม
ต่อมาในช่วงต้นปี ค.ศ. 1950 โดโรธี ทาวบ์แมน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการหลีกเลี่ยง
อาการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม จึงได้คิดค้นระบบและกลวิธีในการฝึกซ้อมของเธอ
ขึ้น ผู้วิจัยได้ นามาศึกษาและพบว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ด้วยกลวิธีของ โดโรธี ทาวบ์แมน ทาให้
ผู้เล่นตระหนักถึงการใช้กล้ามเนื้อส่ วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของการเคลื่อนไหว และ
เป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุด ทาให้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
เพราะมีความสั มพันธ์กันอย่ างดี เป็น ระบบ ในขณะเดียวกัน ก็มีก ารผ่ อนแรงและเพิ่มแรงได้อย่า ง
เหมาะสมตามเนื้ อหาของบทเพลง ไม่มากไม่น้อยเกินไป เกิดความสมดุลของพลั ง และจังหวะการ
เคลื่อนไหวอย่างลงตัว
อภิปรายผล
อภิปรายผลการประยุกต์ใช้กลวิธีการฝึกซ้อมโดยใช้เทคนิคของ โดโรธี ทาวบ์แมน ในการเล่น
บทเพลง Liebesfreud
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ก่อนที่ผู้วิจัยจะได้ใช้เทคนิคของโดโรธี ทาวบ์แมน ในการฝึกซ้อม ผู้วิจัยมีปัญหาเรื่องเทคนิค
หลายประการ เช่นการเล่นเปียโนแล้วรู้สึกถึงอาการเกร็งกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในส่วน
ต่าง ๆ ไม่คล่องแคล่ว มีอาการเมื่อยและปวดกล้ามเนื้อในขณะที่เล่นและฝึกซ้อม ลักษณะเสียง (Tone
Color) ขาดพลังและความนุ่มลึกของเสียง มีปัญหาในการเลือกใช้ นิ้วและแบ่งวรรคประโยคเพลง ทา
ให้นิ้วติดขัด วิญญาณดนตรี (Musicality) ของเพลงไม่ชัดเจน ไม่มีมิติความหลากหลายในการสื่อสาร
กับผู้ฟัง เพราะมีอาการเหนื่อยล้าในขณะบรรเลงบทเพลงที่มีความยาว
ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิควิธีการเล่นเปียโนของโดโรธี ทาวบ์แมน แล้วนามา
ประยุกต์ใช้ในบทเพลง Liebesfreud ผู้วิจัยได้คานึงตามหลักการของ โดโรธี ทาวบ์แมน ในเรื่องของ
การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่ต้องสัมพันธ์กับทิศทาง รวมไปถึงการจัดลักษณะท่าทางการนั่ง การวางมือ
การจัดแบ่งกลุ่มโน้ต การเลือกใช้นิ้ว ทาให้ฝึกซ้อมได้ยาวนานหมดปัญหาอั นก่อให้เกิดความเมื่อยล้า
และอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังทาให้เสียงเปียโนที่ผู้วิจัยเล่นมีความไพเราะขึ้นกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการใช้เทคนิ คของ โดโรธี ทาวบ์ แมน ในการฝึ กซ้อมและการแสดงอย่าง
มีประสิทธิภาพในมุมมองของผู้วิจัย
บทสรุปที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษากลวิธีการสอนของ โดโรธี ทาวบ์แมนซึ่งมีจุดประสงค์ชัดเจน
คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม ลดอาการบาดเจ็บและใช้กล้ามเนื้อต่าง ๆ ให้ประสานกัน
อย่างเป็นธรรมชาติ การฝึกซ้อมในระบบ โดโรธี ทาวบ์แมนจาเป็นจะต้องคานึงถึงหลักการสาคัญ
ต่อไปนี้
1. ความสาคัญของการวางตาแหน่งกล้ามเนื้อต่าง ๆ
ตาแหน่งของจุดนั่ง ตาแหน่งของลาตัว เมื่อเปลี่ยนช่วงเสียง ตาแหน่งแขน ตาแหน่งข้อมือ
และตาแหน่งนิ้วที่วางบนคีย์ ผู้เล่นจะต้องระวังและคานึงถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิด
การเคลื่อนไหวที่ธรรมชาติที่สุด
2. วิเคราะห์บทเพลงเพื่อการวางแผนการซ้อม
วิเคราะห์บทเพลงโดยการจัดแบ่งกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการหาจุดหมุนมือ จุดชิดนอกชิด
ใน และการเลือกใช้นิ้วที่เป็นธรรมชาติ
3. การบริหารจัดการโน้ตที่มีคู่กว้าง คู่กระโดดและคู่แปด
การบริ ห ารจั ด การโน้ ต ที่ มี คู่ ก ว้ า ง คู่ ก ระโดดและคู่ แ ปด จะต้ อ งฝึ ก ซ้ อ มแบบเตรี ย ม
การเคลื่อนไหวล่วงหน้า โดยการส่งมือและแขนไปยังจุดหมาย ในระหว่างจุดหมายนั้น มือและแขน
ต้องเคลื่อนที่ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน
จากบทสรุปทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า นักเปียโนในปัจจุบันจาเป็นต้องเล่นและ
แสดงบทเพลงที่มีความยาก ต้ องการพลังและต้องฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นเวลานาน อีกทั้งเปียโนในยุค
ปัจจุบันก็มีน้าหนักคีย์ที่ค่อนข้างหนัก หากนักเปียโนเหล่านั้น นั่งผิดท่า ผิดตาแหน่ง วางมือไม่ถูกต้อง
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และมีการใช้กล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวในลั กษณะฝืนธรรมชาติ ฝืนแรงโน้มถ่วงของโลก จะทาให้เกิด
อาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคนิคขั้นสูง นักเปียโนหลายท่านไป
ไม่ถึงฝั่งฝันเพราะสาเหตุเหล่ านี้ การซ้อมในระบบ โดโรธี ทาวบ์แมน เป็นการสร้างนิสัยการใช้
กล้ามเนื้อให้เป็นธรรมชาติ ผู้เล่นจาเป็นจะต้องวิเคราะห์บทเพลง เพื่อวางแผนการใช้นิ้ว ใช้กล้ามเนื้ อ
และแผนการเคลื่อนไหวกล้ ามเนื้อเพื่อประสิ ทธิภ าพสู งสุดในการซ้อมและการแสดง ผู้วิจัยหวังว่า
งานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยจุดประกายให้นักเปียโนรุ่นใหม่ รู้จักบริหารจัดการ การซ้อม อย่างชาญฉลาด
โดยใช้แรงและพลังงานน้อยที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รายการอ้างอิง
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การแสดงเดี่ยวเฟรนช์ฮอร์นระดับมหาบัณฑิตศึกษา บทเพลงคอนแชร์โต้
หมายเลขสามของโมสาร์ท
GRADUATE MASTER FRENCH HORN RECITAL, HORN CONCERTO
NO.3 K.447 BY WOLFGANG AMADEUS MOZART
สุปรีติ อังศวานนท์*
SUPREETI ANSVANANDA

บทคัดย่อ
เครื่องดนตรีฮอร์นหรือเฟรนช์ฮอร์น (French Horn ) เป็นเครื่องที่มีการเรียนการสอนใน
ประเทศไทยมาหลายทศวรรษ แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนผู้เล่นและองค์ความรู้ในการเรียนการ
สอนที่ถูกต้องที่สามารถนามาถ่ายทอดได้ โดยเฉพาะการแสดงเดี่ยวฮอร์นในรูปแบบของ Recital นั้น
ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากเท่าที่ควร ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยทาให้เครื่องดนตรี
ชนิดนี้เป็น ที่นิ ยมมากขึ้น และเพื่อนามาเพื่อช่ว ยในการเตรียมการซ้อมและทาให้ การแสดงมีความ
ราบรื่น ไพเราะและเหมาะสมกับที่ผู้แต่งได้มีความมุ่งหมายไว้
ในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเพลงมาตรฐานสากล เช่น Horn Concerto No. 3
K. 447 ของโมสาร์ท เป็นเพลงที่แสดงกันอย่างแพร่หลายในระดับสากลและยังใช้เ ป็นเพลงที่นามา
ทดสอบวั ด ความสามารถทั้ง ในสถานศึก ษาและระดับ อาชี พ ดั งนั้ น จึ งมี ค วามจ าเป็น ส าหรั บ การ
พัฒนาการเล่นฮอร์นในประเทศไทย ในการดาเนินงานวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากตารา
แบบฝึกหัดจากอาจารย์หลายท่านทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศถึงวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น
การหายใจ การตัดลิ้น ตัวโน้ต การวางมือขวาที่ถูกต้อง เป็นต้น โดยนาความรู้ที่ได้มาจัดระเบียบให้
เข้าใจได้ง่าย และนามาทดลองฝึกซ้อม และหลังจากนั้นได้นาไปแสดงสู่สาธารณะและสามารถนามา
สรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อการถ่ายทอดและเป็นประโยชน์ต่อไป
คาสาคัญ: ฮอร์น โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ท เทคนิค ตัดลิ้น

*

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Faculty of Music, Silpakorn University
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Abstract
The French horn was introduced to Thailand music society for many decades.
The problem facing Thailand development of French horn playing are lacking of
pedagogy material and musicians who took French horn as their primary instrument.
Recital performance of solo French horn is not widespread in popularity and not
performed as much as other wind instruments. Therefore, this research project is
aiming not only to popularize the instrument as a solo instrument but also to
develop the new method of practicing the French horn so that the recital
performance will be fluent and with correct interpretation like the intention of the
composer.
Horn Concerto No. 3 by Wolfgang Amadeus Mozart is a standard repertoire
both internationally as well as being in a contest piece to entry Thailand tertiary
music institution. Therefore this piece holds significance value in developing
Thailand’s French horn standard of playing. Throughout this study, the author
studied, compiled and tested the method from different sources as well as
interviewing renowned teachers both internationally and domestically. This
methodology will deal with various problems such as correct breathing, tonguing,
and hand position. By gaining knowledge on how to solve problems in this piece,
the author performed this piece in the recital for general public. Then the author
will compile methodology on performing Mozart horn concerto no. 3 for publication
and offer to other music community.
Keywords: French horn, Mozart, performance, tonging

บทนา
เครื่องดนตรีฮอร์นนั้นได้มีในประเทศไทยมานานและมีการเล่นกันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่
ทราบโดยทั่วไปว่าการศึกษาและการแสดงเครื่องดนตรีฮอร์นนั้นยังยากและขาดองค์ความรู้ในการ
บรรเลงและความรู้เหล่านั้นยังไม่กระจายไปทั่วประเทศเท่าที่ควร จากการที่ผู้วิจัยเป็นอาจารย์และได้
เดิน ทางไปสอนและแสดงในจั งหวัดต่ าง ๆ บ่อยครั้ งได้พบนักเรีย นที่ฝึ กซ้ อมอย่า งผิ ดวิธี และไม่ มี
ประสิทธิภ าพ เช่น การออกเสีย งที่แม่นยา การหายใจที่ถูกต้อง การเล่ นเสี ยงสู ง ทานองเสี ยง
(intonation) ในการแสดงเดี่ยว การตัดลิ้ น การใช้มือขวาสอดมือในล าโพงที่ถูกต้อง ตลอดจน
การศึกษาจากเครื่องดนตรีโบราณที่ใช้กันในยุคของโมสาร์ท ดังนั้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลง Horn
Concerto No. 3, K. 447 ในการแสดงเดี่ยวฮอร์นนั้นผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลง ประพันธ์โดย โวล์ฟ
กาง อะมาเดอุส โมสาร์ท ในการแสดงเดี่ยวฮอร์นระดับมหาบัณฑิต เพราะเป็นบทเพลงมาตรฐานที่ใช้

การประชุมมวิวิชชาการน�
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ครั้ง้งทีที่ ่ 11
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ในโปรแกรมการแสดงทั่ว โลกและเป็ นบทเพลงส าคั ญที่ ใช้ ในการสอบเข้ า สถานศึ กษาดนตรีแ ละ
วงออเคสตร้าในระดับนานาชาติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นามาต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมและแก้ปัญหา จนสามารถนามาแสดงเดี่ยวได้อย่างราบรื่น
ไพเราะและสามารถสื่ อสารกับผู้ ชมได้สอดคล้ องกับผู้ประพันธ์ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ส าหรับ
องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกซ้อมและแก้ปัญหานั้นจะนามารวบรวมเพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของฮอร์นและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่ออศึกษาแนวทางการแก้ ไขปัญหาที่เกิดในการซ้อมเตรียมตัวแสดงเดี่ยวฮอร์น จาก
การศึกษา และการฝึกซ้อมผู้แสดงได้ค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อย่อยดังนี้
2.1 ปัญหาการหายใจที่ถูกต้อง
2.2 ปัญหาการเล่นเสียงสูง
2.3 การตัดลิ้น
2.4 ปัญหาความเข้าใจจากการเล่น Natural Horn เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการแสดง
เดี่ยว
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนสาคัญ คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของฮอร์นและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการแสดงเดี่ยว
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยคือ
1.1 ศึกษาประวัติของผู้ประพันธ์เพลงและ เครื่องดนตรีฮอร์น ทั้งในปัจจุบันและเครื่องดนตรี
โบราณคือ Natural Horn
1.2 ศึกษาแบบฝึกหัดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางเทคนิค
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม
ขั้นตอนที่ 3 การฝึกซ้อม
ขั้นตอนที่ 4 แสดงผลงาน
ผลการศึกษา
ประวัติความเป็นมาชองฮอร์น
นิยามทั่วไปของฮอร์นหรือ เฟรนช์ฮอร์นนั้น คือ เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งในประเภทเครื่องลม
ทองเหลืองทาด้วยโลหะและใช้ ลมเป็นตัวกาเนิดเสียง ตัวท่อมีความยาวประมาณ 15 ฟุต เป็นเครื่อง
ดนตรีทดเสียงในกุญแจเสียง F เป็นเครื่องดนตรีมาตรฐานในวงดุริยางค์ซิมโฟนี
เครื่องดนตรีฮอร์นเป็นเครื่องดนตรีที่กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นมาช้านานและมี
การใช้เครื่องดนตรีฮอร์นในทุกยุคสมัย ฮอร์นในยุคแรกนั้นเป็นการนาเอาเขาสัตว์และมีการตัดตรงด้าน
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แหลมของเขาสัตว์และสามารถทาให้เกิดเสียงโดยการเป่าและผ่านทางการสั่นสะเทือนของริมฝีปากทา
ให้ได้ระดับเสียงที่แตกต่างกัน ในวัฒนธรรมของชาวยิวมีการค้นพบเครื่องดนตรีโบราณที่เรียกว่าโชฟาร์
(Shofar) มีการนาเอาเขาของแพะมาผลิตเป็นเครื่องดนตรีและเป่าเพื่อให้เกิดเสียงดนตรีและการ
บรรเลงในพิธีทางศาสนาของชาวยิว มีการค้นพบเครื่องดนตรีที่คล้ายคลึงตระกูลฮอร์นนั้นเป็นเครื่อง
ดนตรีของประเทศในแถบแสกนดิเนเวียที่มีชื่อเรียกกันว่า ลูวร์ (Lur) ในประมาณศตวรรษที่ 6 ก่อน
คริสตกาล มีลักษณะคล้ายแตรงอนขนาดใหญ่เป็นเครื่องดนตรีโบราณที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้ในการสงคราม
โดยบรรเลงเป็นเสียงดังในการข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม
ในประเทศทางแถบทวีปยุโรปเครื่องดนตรีที่ได้ค้นพบและผลิตด้วยทองเหลืองได้รับความนิยม
ในประเทศฝรั่งเศสและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นไปพร้อมพร้อมกับประเพณีในการล่าสัตว์ ในปี
ค.ศ. 1636 นักวิชาการดนตรีจากประเทศฝรั่งเศสได้บันทึกไว้ในหนังสือ (Harmonie Universelle)
ว่ามีฮอร์นอยู่ สี่ประเภทได้แก่ Le grand cor (ฮอร์น ขนาดใหญ่), Cor a plusiers tours (ฮอร์นทีขด
หลายครั้ง) le cor qui n’a qu’un seul tour ฮอร์นขดเพียงครั้งเดียว และle huchet ฮอร์นที่ใช้
เรียกจากระยะไกล ฮอร์นที่มีชื่อว่า Cor de chasse หรือ trompe de chasse ก็ได้บรรจุอยู่ใน
ประเภทสุดท้ายนี้ด้วย
หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการค้นพบว่ามีการนาเอาฮอร์นไปใช้ในการเล่นประกอบฉากละคร
และโอเปร่ าให้ ได้ร สชาติมากขึ้น โดยเป็ น การสร้ างบรรยากาศของการเลี ย นแบบฉากเลี ย นแบบ
สถานการณ์จริงในป่าเขา โดยมีบุคคลที่เป็นผู้ที่สนับสนุนให้ฮอร์นได้รับความนิยมคือ ท่านเค้าท์ฟรานส์
อันตนวอนชปอร์ค (Franz Anton von Sporck) ผู้มีชีวิตอยู่ในแคว้นโบฮีเมียและเยอรมันและมี
ความชื่นชอบในการล่าสั ตว์เป็นพิเศษ เมื่อท่านเค้าท์ได้ยินเสียงของฮอร์นในการล่าสัตว์ที่ประเทศ
ฝรั่งเศส จึงได้ส่งให้นักดนตรีสองคนในการปกครองไปเรียนนั้นคือ เวนเซช สวีด้า (Wenzel Sweda)
และ (Peter Rollig) ได้นาความรู้มาพัฒนาและถ่ายทอดการเล่นฮอร์นให้เป็นที่แพร่หลายในโบฮีเมีย
ออสเตรีย และเยอรมัน
เมื่อฮอร์นล่าสัตว์ได้รับความนิยมมากขึ้น ต่อมาได้เกิดการพัฒนาโดยมีการบรรเลงด้วยระดับ
เสียงที่สูงขึ้นตามลาดับเพราะโน้ตเสียงสูงนั้นมีฮาร์โมนิคที่ ใกล้กันจึงทาให้สามารถสร้างแนวทานอง
(melody) ที่ยากขึ้นได้ เพื่อให้ฮอร์นสามารถเล่นได้ในบันไดเสียงอื่นนักประดิษ ฐ์ได้คิดค้นท่อมาเพิ่ม
และลดความยาวสั้นขึ้นเพื่อให้ฮอร์นระบบนี้สามารถเล่นได้หลากหลายคีย์มากขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 1760 นักฮอร์นที่มีชื่อเสียงชาวโบฮีเมี่ยนซึ่งเล่นดนตรีอยู่ในราชสานักของเมืองเด
รสเดน ชื่อ อันตน เฮมเพล ( Anton Hempel) ได้มีการคิดค้นเทคนิคชนิดใหม่ขึ้นคือการนามือขวา
เข้าไปใส่ในลาโพงของฮอร์นและการเปลี่ยนลักษณะการอุดปากลาโพงนี้เองสามารถทาให้ฮอร์นหรือ
เนเชอรัลฮอร์น สามารถมีลาดับเสียงทุกเสกลได้ตั้งแต่ต่าที่สุดและไปหาสูงที่สุด ทาให้ฮอร์นได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นเครื่องดนตรีสาหรับวงออเคสตร้าโดยสมบูรณ์ และนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของยุคคลาสสิค เช่น โมสาร์ท หรือ ไฮเด้น ได้ประพันธ์คอนแชร์โต้ใว้มากมาย โดยโมสาร์ท สี่บท
และไฮเดนถึงสองบทด้วยกัน
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การพัฒนาการของเครื่องดนตรีฮอร์น
เมื่อเครื่องดนตรีฮอร์นยังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นระบบวาล์วอย่างปัจจุบัน เครื่องดนตรี ฮอร์นที่
เป็ น ที่ นิ ย มใช้ ใ นสมั ย ของโมสาร์ ท นั้ น มี ส องประเภทได้ แ ก่ ออเคสตร้ า ฮอร์ น และฮอร์ น โซโล
ออเคสตร้าฮอร์นมีการใช้ท่อที่ขดท่อแรกที่สามารถเปลี่ยนได้ตามความสั้นและยาวของคีย์ที่ต้องการ
เริ่มตั้งแต่สั้นที่สุด คีย์ ซีอัลโต้ไปจนต่าที่สุดที่คีย์ บีแฟลทเบส และตรงกลางของเครื่องนั้นมีท่อจูนเสียง
อยู่ ด้ว ย ออเคสตร้ าฮอร์ นนั้ น เป็นที่นิยมมาตั้งแต่ยุคปลายบาโรกจนกระทั่งยุคคลาสสิ คตอนปลาย
ฮอร์นประเภทที่สองนั้น เริ่มมีการผลิตจาก ราอูในประเทศฝรั่งเศสเป็นเครื่องที่มีการนาท่อเปลี่ยนคีย์
และท่อจูนเสียงนามารวมอยู่ในท่อเดียว ดังที่กล่าวข้างต้นว่าถ้าต้องการจะเล่นให้ได้คีย์ที่สูงมากนั้นตัว
ท่อต้องสั้นมากและจะให้เสียงที่แหลมเล็กและสว่าง และในทางกลับกันถ้าเป็นคีย์ที่ต่ามากขึ้น ก็ต้องมี
การนามาใช้ท่อเปลี่ยนกุญแจเสียง (Key) ที่ยาวมากและจะให้เสียงที่ทุ้มและต่ามากแต่จะมีข้อบกพร่อง
เป็นการขาดความชัดเจน ดังนั้นจะมีเพียงบางคีย์เท่านั้นที่นักดนตรีและนักประพันธ์นิยมเลือกใช้ใน
การแสดงและนามาใช้ในการประพันธ์เพลงที่เครื่องดนตรีฮอร์นมีความสาคัญซึงก็คือ G, F, E, Eb,
และ D นักประพันธ์เพลงในสมัยของโมสาร์ทนั้นเชื่อว่าเสียงของฮอร์นที่มีความไพเราะสวยงามเหมือน
เสียงมนุษย์มากที่สุดเป็นสีสันของเสียงในคีย์ระดับกลางนั่นเอง

ภาพที่ 1 Orchestral horn
ทีม่ า: Manuel Général de Musique Militaire accessed August 15, 2015 Available from
http://www.public.asu.edu/~jqerics/natural_horn.htm

ภาพที่ 2: Cor Solo
ที่มา Méthode pour le Cor accessed August 15, 2015 Available from
http://www.public.asu.edu/~jqerics/natural_horn.htm

374

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

ในการเล่นเนเชอรัลฮอร์นนั้นผู้เล่นสามารถเล่นโน้ตให้ได้จากัดและชัดเจนเป็นเพียงระดับเสียง
ที่อยู่ในเสียงพื้นฐานของแต่ละคีย์นั้นที่ไม่ต้องมีการสอดมือเข้าไปช่วยเปลี่ยนเสียงในลาโพง กล่าวคือ
เสียงพื้นฐานจะเล่นได้ชัดเจนมากกว่าแต่ว่ามีโน้ตพื้นฐานบางโน้ตที่มีคู่เสียงที่ใกล้มากและไม่ชัดเจนเช่น
Ab, F#, Bb และ Ab ในโน้ตที่เขียนของคีย์นั้นตามรูปประกอบ

ภาพที่ 3 : the harmonic series
ที่มา Méthode pour le Cor accessed August 15, 2015 Available from
http://www.public.asu.edu/~jqerics/natural_horn.htm

นักฮอร์นเริ่มมีความสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงที่นอกเหนือจากเสียงพื้นฐานโดยการสอดมือเข้า
ไปที่ลาโพงของเครื่องดนตรีโดยการปิดมือมากน้อยจะได้เสียงที่สามารถเล่นบันไดเสียงทีละครึ่งเสียงได้
แต่จะให้เสียงที่มีความชัดเจนมากน้อยต่างกันไป ดังนั้นนักประพันธ์เพลงที่มีความรู้ ในด้านนี้จึงนิยม
เลือกประพันธ์ส่วนสาคัญของเครื่องดนตรีฮอร์นโดยการตัวโน้ต ธรรมชาติ ที่สาคัญเป็นองค์ประกอบ
หลัก และหลีกเลี่ยงจากการใช้โน้ตอื่นอื่นที่มีการใช้ เทคนิคการใช้มือมาประกอบมากเกินไป ดังนั้นนัก
ประพันธ์ส่วนใหญ่จึงเลือกคีย์หลักของบทเพลงที่จะประพันธ์โดยการใช้เครื่องดนตรีฮอร์นโดยการ
เขียนโน้ตในคีย์เดียวกัน
บทเพลงที่ใช้ในการแสดงเดี่ยว Concerto for Horn and Orchestra in Eb KV. 447
โดย โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ท
การวิเคราะห์บทเพลง
คอนแชร์โตชิ้นนี้แบ่งออกเป็น 3 กระบวนได้แก่
I. Allegro moderato (จังหวะเร็วปานกลาง)
II. Romance (Andante)
III. Rondo (Allegro vivace) 6/8
ท่อนที่หนึ่งนั้นโมสาร์ทได้เลือกจังหวะเร็วปานกลางเพื่อเป็นการเริ่มต้นบทแรกของเพลงคอน
แชร์โต้บทนี้ซึ่งนับว่าเป็นปรกติของยุคสมัยคลาสสิคโดยใช้ สังคีตลักณ์ เอบีเอ และจังหวะเป็น 4/4
เริ่มต้นด้วย introduction ในคีย์ Eb และในตรงกลางเพลงได้เปลี่ยนบันไดเสียงเป็น F Minor และ
กลับมา Bb Major และ Eb Major ตามลาดับ โดยก่อนจะจบท่อนนั้นได้มีการแสดงความสามารถของ
ฮอร์นโดยมาการแสดงเดี่ยวโดยไม่มีวงออเคสตร้าประกอบ (Cadenza) และในตอนก่อนจะจบท่อน
แรกนั้นยังมีการแสดงเทคนิคทั้งการเล่น โน้ตแยก (Arpeggio) อย่างรวดเร็วและการขยับปากพรมโน้ต
(Lip Trill) อีกด้วย
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ในท่อนที่สองโมสาร์ทได้เลือกจังหวะอัตตราช้าปานกลาง (Andante) ในคีตลักษณ์เอบีเอ
โดยเริ่มต้นในคีย์ Ab Major และได้พัฒนาไปตรงกลางท่อนโดยเปลี่ยนไปที่คีย์ Eb Major โดยใช้
การเปลี่ยนคีย์แบบวงจรคู่ห้าไปที่คีย์ C Minor และกลับไปสู่ท่อนจบโดยคีย์ Ab Major ในที่สุด
ในท่อนสุดท้าย โมสาร์ทได้เลือกประพันธ์ในแบบสังคีตลักษณ์รอนโด้ Rondo Form ในส่วน
จังหวะ 6/8 เปรียบเสมือนการให้บรรยากาศของการแสดงฮอร์นล่าสัตว์แบบโบราณ ในยุคคลาสสิกนั้น
จังหวะ 6/8 นั้นยังเกี่ยวข้องกับการควบม้าอีกด้วย
ประวัติของบทเพลง
โมสาร์ทเป็นนักประพันธ์เพลงที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากว่ามีความเป็นเลิศในด้านการ
ประพัน ธ์เพลงในทุกด้านและที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคคลาสสิก เป็นที่ยอมรับโดยทั่ว ไปว่าเขาได้
ประพันธ์เพลงประเภทอุปรากรได้เป็นที่นิยมไปทั่วทุกสังคมในยุโรปและทุกชนชั้น เพราะอุปรากร ของ
โมสาร์ทนั้นเนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่ายและหลายเรื่องเป็นเรื่องขาขันและไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น
เหมือนสมัยก่อนหน้าเช่นยุคบาโรก จะเห็นได้ว่าในยุคสมัยของโมสาร์ทนั้นยังไม่มีการสื่อสารมวลชนที่
พัฒนาไปมากและรวดเร็วอย่างปัจจุบันทาให้คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงบทเพลงได้มากนักจากัดเพี ยง
แค่การไปชมอุปรากรและการแสดงสดเพียงอย่างเดียว การที่จะสามารถรับอรรถรสทางดนตรีที่ผู้ฟัง
ชื่นชอบในที่อยุ่ของตนนั้นทาได้ยาก ดังนั้นสิ่งที่ทาได้สาหรับการที่จะบรรเลงเพลงของโมสาร์ทก็คือการ
เรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่โดยใช้เครื่องดนตรีที่ปุถุชนทั่วไปสามารถเล่นได้ที่บ้านหรือกลุ่มเล็กลง
เช่น ฮาร์พซีคอร์ด เปียโนกับนักร้องเดี่ยว หรือเพลงเชมเบอร์เครื่องสายวงขนาดเล็กหรือวงเครื่องเป่า
ขนาดเล็กเป็นต้น ในครอบครัวของโมสาร์ทเองนั้นทั้งบิดาซึ่งเป็นนักแต่งเพลงและสามารถเล่นไวโอลิน
หรือน้องสาวซึ่งก็มีความสามารถทางด้านเปียโนและไวโอลิน ในครอบครัวที่มีความสามารถเล่นเครื่ อง
ดนตรีได้หลายชนิดนั้นเอง โมสาร์ทจึงมีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีประเภทเชมเบอร์กับนักดนตรี
เครื่องต่างต่างมากมายเริ่มจากในครอบครัวและเมื่อได้ไปแสดงคอนเสิร์ตในประเทศต่างต่างทั่วยุโรป
และได้ซึมซับทั้งเทคนิคการเล่น แนวทาง และเสี ยงสีสันของเครื่องดนตรีประเภทต่างต่างเมื่อครั้ง
เยาว์วัย
เพื่ อ นสนิ ท ของโมสาร์ ท คนหนึ่ ง เป็ น นั ก ดนตรี ฮ อร์ น ที่ มี ค วามสามารถเป็ น เลิ ศ ที่ โ มสาร์ ท
ประพันธ์คอนแชร์โต้บทที่สามอุทิศให้นั้นชื่อ โจเซฟ อิกนาส ลอยท์เกบ (Joseph Ignaz Leutgeb)
เป็นนักฮอร์นที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถเป็นอย่างมากและโด่งดังเป็นอันดับหนึ่ งเทียบได้กับนัก
ดนตรีเดี่ยวเครื่องดนตรีชนิดอื่นในเวลานั้น ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นทั้งไมเคิล ไฮเด้น
(Michael Haydn), เลียวโปลด์ ฮอฟแมน (Leopold Hofmann) หรือ โจเซฟ ไฮเดิน (Joseph
Haydn) ก็เคยประพันธ์เพลงประเภทคอนแชร์โต้ให้กับล็อยท์เก็บมาแล้วทั้งสิ้น นอกจากเป็นเพื่อนของ
โมสาร์ทเองและเป็ นเพื่อนของบิดาของโมสาร์ทอีกด้วย ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเป็นระยะเวลาที่
ยาวนานนั้นเนื่องจากทั้งครอบครัวของโมสาร์ทและได้ทางานร่วมกันกับวงออเคสตร้าของ อาร์คบิช็อบ
ของเมืองซาลส์บวร์กประเทศออสเตรียเป็นระยะเวลายาวนาน เป็ นที่เข้าใจกันว่าล็อยท์เก็บเป็นนัก
ดนตรีฮอร์นที่โมสาร์ทชื่นชอบมากที่สุดเพราะว่าโมสาร์ทประพันธ์หลายบทเพลงให้อย่างต่อเนื่อง
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ปัญหาการหายใจที่ถูกต้อง
ผู้วิจัยได้นาแนวทางของการหายใจอย่างถูกวิธีของอาจารย์ อาร์โนล เจคอบ (Arnold Jacob)
ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติว่าเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการหายใจ โดยใช้แบบฝึกหัด 2
ข้อหลักได้แก่
1. การกอดอกและนาแขนสองข้างพาดเข้าหากันโดยเอามือขวาจับที่ไหล่ซ้ายและมือซ้ายจับที่
ไหล่ขวา จากนั้นให้เป่าลมหายใจออกจากปอดให้หมดและทาการกลั้นหายใจเป็นเวลา 10-15 วินาที
แล้ ว ค่อยผ่ อนคลาย การทาแบบฝึ กหั ดนี้จ ะท าให้ การหายใจเข้า เป็น ธรรมชาติม ากที่สุ ด และไม่ มี
ความเครียดเกร็งของร่างการในการหายใจ
2. การหายใจเข้า และออกจากช้ าไปหาเร็ ว พร้ อ มการใช้ เ ครื่ อ งนั บ จัง หวะโดยมี รู ป แบบ
ที่ต่างกันเช่น
เข้า 6 จังหวะและออก 6 จังหวะโดยการใช้จังหวะที่ช้า (โน้ตตัวดาเท่ากับ 72)
เข้า 4 จังหวะและออก 6 จังหวะโดยการใช้จังหวะที่ช้า (โน้ตตัวดาเท่ากับ 72)
เข้า 4 จังหวะและออก 8 จังหวะโดยการใช้จังหวะที่ช้า (โน้ตตัวดาเท่ากับ 72)
เข้า 1 จังหวะและออก 4 จังหวะโดยการใช้จังหวะที่ช้า (โน้ตตัวดาเท่ากับ 84)
โดยจะเห็นได้ว่าผู้ที่ทาตามแบบฝึกหัดจะสามารถหายใจได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและ
ผ่อนคลาย และจะทาให้การเล่นเครื่องดนตรีเป็นไปได้ง่ายขึ้น เล่นได้นานขึ้นและเสียงที่มีคุณภาพดีขึ้น
ปัญหาการเล่นเสียงสูง
ผู้วิจัยได้นาเอาแบบฝึกหัดของเจมส์ แสตม (James Stamp) ในการฝึกซ้อมการใช้ลมและ
ผลิตเสียงที่ถูกต้องจากการเป่าปากเป่าของฮอร์น ที่ให้เสียงที่ไม่เพี้ยนและกังวานไพเราะ จากนั้นค่อย
นาปากเป่าเข้ามาประกอบกับเครื่องโดยมี การเล่นแบบฝึกหัดขึ้นไปทีละครึ่งเสียง ในแบบฝึกหัดนี้ นั้น
James Stamp ได้นามาจากการฝึกซ้อมของนักร้องโอเปร่าในการวอร์มเสียงและ การวางลิ้นและการ
เปิดช่องปากที่ถูกต้องในระดับเสียงจากต่าไปหาสูงอย่างช้าและเป็นลาดับ ทาให้การเล่นเสียงสูงเป็นไป
ได้อย่างง่ายขึ้น

ภาพที่ 4 : James Stamp method
ที่มา: James Stamp (1981)
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การตัดลิ้น
ผู้วิจัยได้นาเอาแบบฝึกหัดของ Jean Baptiste Arban โดยเลือกนามาใช้ให้เหมาะสมเพราะมี
ส่วนคล้ายกับท่อนสุดท้ายของ Horn Concerto No. 3 ซึ่งเป็น Rondo จังหวะ 6/8 เช่นเดียวกัน แต่
แบบฝึกหัดของ Arban นั้นเป็นการฝึกซ้อมตัวเขบ็ตแบบสามพยางค์ เมื่อนามาต่อกันแล้วทาให้ผู้ซ้อม
มีการพัฒนากล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นและสามารถแสดงได้นานขึ้น อีกทั้งสามารถนาแบบฝึกหัดนี้
ไปเปลี่ยนคีย์ต่าง ๆ เพื่อให้สร้างการซ้อมที่ต้องใช้การประสานกันระหว่างการบังคับกล้ามเนื้อของมือ
ฮอร์นคอนแชร์โต้หมายเลขสามของโมสาร์ทจากการศึกษาแนเชอรัลฮอร์น
เมื่อโมสาร์ทได้ประพันธ์เพลงคอนแชร์โต้บทที่สามนี้ให้กับนักฮอร์นซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดคน
หนึ่ งที่ชื่อ อีกนาส ล็ อยท์เก็บ ในยุคของโมสาร์ทนั้นการที่นักเล่ นฮอร์นที่เก่งหรือมีชื่อเสี ยงว่าเป็น
นักเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วยังต้องคุณสมบัติที่สามรถบรรเลงโดยมีเสียงที่ไพเราะ การเปลี่ยนเสียงที่นุ่มนวล
และสาเนียง (intonation) ไม่เพี้ยน และความสามารถที่จะบังคับ รูปปากให้เล่นระดับเสียงอาร์เปโจ
ได้เร็ว ซึ่งก็ได้มีอยู่ครบทั้งหมดในเพลงนี้ คอนแชร์โ ต้ของโมสาร์ทนั้นได้ประพันธ์มาอย่างสมบูรณ์
ในหลายหลายด้าน
โมสาร์ทได้แต่งทานองหลักของเพลงด้วยเสียงโน้ตพื้นฐานหลักของเครื่องดนตรีฮอร์นคีย์ (Bb,
D, F, Bb1, D1,F1)

ภาพที่ 5: Mozart Horn Cocnerto No. 3 K. 447 introduction
ที่มา: Robert G. Patterson accessed August 15, 2015 available from http://imslp.org/wiki/
Horn_Concerto_in_E flat_major,_K.447_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)

ดังจะเห็นได้ว่าโน้ตส่วนใหญ่ของทานองหลักนั้นอยู่ในโน้ตนี้ทั้งสิ้น ถ้าในการนามาเล่นกับ
เครื่องดนตรีฮอร์นปัจจุบันนั้น เสียงที่ได้จะมีเนื้อเสียงไกล้เคียงกันมากเกือบทุกโน้ต แต่การศึกษาการ
เล่นเนเชอรัลฮอร์น ทาให้ผู้แสดงสามารถศึกษาว่าความต้องการของโมสาร์ทในขณะประพันธ์เพลงนั้น
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ โน้ ต ตั ว ใหนมากกว่ า เช่ น โมสาร์ ท เลื อ กที่ จ ะสร้ า งท านองให้ มี ค วามดั ง ขึ้ น โดย
ธรรมชาติโดยการเลือกโน้ตที่ต้องใช้มือสอดในลาโพง A และ G ในห้องที่ 34 (บรรเลงด้วยการนามือ
ขวาสอดลึกขึ้นและปิดลาโพง) ไปหาตัวสุดท้ายของทานองหลักด้วยการเลือกตัว C ในฮอร์นคีย์อีแฟลท
ในห้องที่ 36 (บรรเลงโดยการนามือขวาออกมากขึ้นและเปิดลาโพง) ซึ่งเป็นคอร์ดหนึ่งหรือบันไดเสียง
อีแฟลทเมเจอร์ในเพลงนี้
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ภาพที่ 6: Mozart Horn Cocnerto No. 3 K. 447 development
ที่มา: Robert G. Patterson accessed August 15, 2015 available from http://imslp.org/
wiki/Horn_Concerto_in_E flat_major,_K.447_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)

ถ้าเราพิจารณาในห้องที่ 149 จะสามารถทราบได้ว่าโมสาร์ทต้องการให้ผู้เล่นมีการเล่นให้ดัง
ขึ้นทีละน้อยจากการปิดมือและต่อด้วยโน้ตเปิดมือตามโน้ต ห้องที่ 151 C-C#-D, 152 D-D#-E, 153
E-E-F และ F-G ดังนั้นจากการปิดมือซึ่งได้โทนเสียงที่เบาไปหาการเปิดมือซึ่งจะได้โทนเสียงที่ดัง
มากกว่า จากความคิดดังกล่าวในห้องที่ 153-154 นั้นเป็นการเปิดมือทั้งหมด ซึ่งก็แน่นอนว่าต้องการ
โทนเสียงที่มีพลังมากกว่าและไปหาตัว C ซึ่งเป็นโน้ตพืน้ ฐานของเครื่องดนตรีฮอร์นในคีย์

ภาพประกอบ 7: Mozart Horn Cocnerto No. 3 K. 447 ending
ที่มา Robert G. Patterson accessed August 15, 2015 available from http://imslp.org/wiki/
Horn_Concerto_in_E flat_major,_K.447_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)

จากที่กล่ าวข้ างต้น นั้ น การที่นักดนตรี ฮอร์นในยุค สมัยคลาสสิ ค สามารถแสดงความเป็ น
นักดนตรีชั้นเยี่ยมและสามารถแสดงความเป็น เวอทูโอโซ่ด้วยการที่ใช้เทคนิคการเล่นโน้ตแบบอาร์เพจ
จิโอได้เร็วและมีการใช้เทคนิคเรื่องมือได้ได้ง่ายเทียบเท่ากับเครื่องดนตรีชนิดอื่น จะพิจารณาจาก
ตัวอย่างในห้องที่ 161-162 ว่าต้องมีการใช้เทคนิคมือขวาทุกทุกสามตัวโน้ต และยังมีความชัดเจนใน
ห้องที่ 163-164 ได้มีการใช้การเล่นโน้ตแบบอาร์เพจจิโอที่เร็วและทาให้เกิดความน่าตื้นเต้นก่อนไปจบ
ที่คอร์ด V-I หรือ Bb-Ebที่ห้อง 166-167 ตามลาดับ
สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การแสดงเดี่ยวเฟรนช์ฮอร์นบทเพลงคอนแชร์โต้หมายเลขสามของโมสาร์ท เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประวัติของเครื่องดนตรีและ
ผู้ประพันธ์ ตลอดจนแบบฝึกหัดและเทคนิคเพื่อนามาใช้เป็นองค์ความรู้ในการฝึกซ้อมและแก้ใขปัญหา
ในการแสดงเดี่ยวได้อย่างราบรื่นและสามารถสื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัยออกมาเป็น 4 ตอนดังนี้
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1. สรุปผลการวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติของผู้ประพันธ์เพลงและเครื่องดนตรี
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ในการแสดงเดี่ยว
ในขั้ น ตอนนี้ มี ค วามส าคั ญ ไม่ น้ อ ยไปกว่ า การฝึ ก ซ้ อ มเครื่ อ งดนตรี เ พราะความรู้ เ รื่ อ ง
ประวัติศาสตร์ทั้งของโมสาร์ท เหตุการณ์สาคัญในชีวิตของผู้ประพันธ์ และความเป็นมาของเครื่อง
ดนตรีนั้นทาให้ผู้แสดงมีข้อมูลที่มากพอที่จะประกอบการตัดสินใจในการตีความบทเพลงให้สอดคล้อง
กับประวัติศาสตร์และสมัยนิยม ผู้วิจัยใช้ตาราประวัติศาสตร์จากเกร้าท์และพาลิสกา และโน้ตเพลง
ต้นฉบับที่เหลืออยู่ของโมสาร์ทเพื่อหาความรู้ในอดีตและปัจจุบันเพื่อนามาใช้ในการซ้อมและแสดงเช่น
ระดับความดังเบา สั้นยาวและการออกเสียงของตัวโน้ตในระดับเสียงต่าง ๆ
2. สรุปผลการวิจัยด้านเทคนิคการฝึกซ้อมบทเพลง
ในการฝึกซ้อมบทเพลงผู้วิจัยได้นาเอาเทคนิคการหายใจและการฝึกลมจากตาราของ จาคอบ
ทาให้หายใจได้ง่าย ผ่อนคลายและสามารถเล่นได้นานขึ้น เทคนิคการพัฒนาเสียงสูง จากตาราของ
แสตม ทาให้การเล่นเสียงสูงนั้นง่ายขึ้น เทคนิค การออกเสียงและการควบคุมลักษณะเสียงจากตารา
ของ อาร์ บ าน ท าให้ ได้ การออกเสี ย งที่ชั ดเจนและแม่ นยามากขึ้ น โดยนามาประกอบการฝึ กหั ด
บทเพลง ทาให้การฝึกซ้อมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น
3. สรุปผลการประยุกต์การฝึกซ้อมเพลงที่ได้มาจาก Natural Horn
ในการฝึกซ้อมการแสดงจากการศึกษาเทคนิคของ Natural horn นั้นทาให้เห็นได้ว่าในยุค
คลาสสิคของโมสาร์ทนั้นผู้เขียนมีจุดประสงค์และความต้องการอย่างไรที่อยากจะให้การแสดงออกมา
ตรงและถูกต้องใกล้เคียงยุคสมัยมากยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยของเมเยอร์ ทาให้สามารถนาข้อดี
และข้อเสียของทั้งเครื่องดนตรีฮอร์นสมัยใหม่ (Modern Valve horn) มาเปรียบเทียบกับ Natural
horn จากนั้นนาข้อมูลที่ได้เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกการวางมือขวาในลาโพงอย่างถูกต้อง และการ
เลือกใช้การควบคุมลักษณะเสียง (articulation) ที่ถูกต้อง
4. การแสดงเดี่ยวฮอร์น
ซึ่งได้จัดขึ้นที่สยามรัชดาออดิโทเรี่ยมในวันที่ วันศุกร์ที่ 6 พฤจิกายน 2559 เวลา 19.00 น.
ผู้แสดงได้เลือกเพลง Horn Concerto No. 3 ของโมสาร์ทเป็นเพลงแรก โดยมีผู้ชมได้ให้การตอบรับ
เป็นอย่างดีและเป็นส่วนหนึ่งที่สมบูรณ์ของการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยพบว่า นักดนตรีควรกาหนดให้มีเวลาฝึกซ้อมที่พอควรและมีเวลามากพอใน
แต่ละวัน ซึ่งนอกเหนือจากการฝึกซ้อมทั่วไปแล้วยังต้องใช้เวลาให้เพียงพอในการค้นคว้า ตาราและ
แบบฝึกหัด การฟังการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติตั้งแต่ในอดีต อีกทั้งในการซ้อมต้ อง
มีการทดลองใช้แบบฝึกหัดต่างเครื่องดนตรีซึ่งสามารถนามาประกอบการซ้อมและแก้ปัญหาได้อย่างดี
ตลอดจนสามารถเพิ่มสมาธิและความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เพื่อที่จะสามารถแสดง
ได้ตลอดจนจบโดยไม่เหนื่อยเกินไปและแสดงได้อย่างไพเราะต่อผู้ฟังให้ได้คุณภาพสูงสุด
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ดนตรีบาบัด : การพัฒนาเด็กออทิสติกทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
MUSIC THERAPY: THE DEVELOPMENT OF AUTISTIC CHILDREN IN
LANGUAGE USAGE FOR COMMUNICATION
รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์*
RUAMSAK JIEMSAK

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ วิธี การวิจั ย เชิ งคุ ณภาพ มุ่ง เน้ น การพั ฒ นาเด็ ก ออทิส ติ กทางด้ านทัก ษะ
การสื่อสารด้วยภาษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมดนตรีบาบัดที่มีต่อพัฒนาการ
ทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติก โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กออทิสติกจานวน 6 คน
ที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา เก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรม
และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (ก่อนเข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด ) แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (หลังเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรี
บาบัด) แบบสัมภาษณ์ครู (ก่อนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด) แบบสัมภาษณ์ครู (หลังเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด ) ผลการวิจัยพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดของเด็กออทิสติก
ช่วยให้เด็กมีพัฒนาทางด้านการใช้ภาษาที่ดีขึ้นโดยลาดับ จากการที่เด็กได้ฝึกร้องเพลง ทาให้ได้เรียนรู้
คาศัพท์ในเพลงต่าง ๆ และมีความพยายามในออกเสียงคาเหล่านั้น นอกเหนือจากนี้ ดนตรียังมีผลช่วย
ให้เด็กมีพัฒนาการในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น สมาธิ อารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนมีปฏิกิริยาการตอบสนอง
ผู้อื่นได้รวดเร็วมากขึ้น
คาสาคัญ: ดนตรีบาบัด การใช้ภาษา การสื่อสาร เด็กออทิสติก
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Abstract
This qualitative research emphasized the development of Autistic children in
language usage for communication. The objective of the research was to study the
efficiency in music therapy activities for Autistic children. The population comprised 6
children studying in special center, faculty of education, Rajabhat Phra Nakhon Si
Ayutthaya University. The research instruments were the participating observation
and the in-depth interview in order to analyze the data. Both pre and post music
therapy activities were recorded from their parents and teachers. The research
findings showed music therapy activities could gradually develop language usage in
Autistic children. They can learn some vocabulary in song and try to pronounce. In
addition, music can distinctly help other human behaviors like meditation, emotion,
and social interaction.
Keywords: music therapy, language usage, communication, Autistic children

บทนา
เด็กที่มีความบกพร่อง ผิ ดปกติทางด้านร่างกายหรือสมอง ตลอดจนการแสดงออกทางด้าน
พฤติกรรมที่แปลกแยกไปจากเด็กปกติ ได้ถูกเรียกขานต่าง ๆ กันไป เช่น เด็กพิเศษ (Special Child)
เด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ (Children with Special Needs) หรือบุคคลพิการทางการศึกษา
โดยที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กาหนดประเภทและหลั กเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ. 2552 ในพระราชกิจจานุเบกษา (2552, น. 45) ได้แบ่งบุคคลดังกล่าวเป็น 9 ประเภท
ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคล
ที่มีความบกพร่ องทางการเรี ย นรู้ บุ คคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ บุคคลพิการซ้อน บุคคลออทิสติก
บุ ค คลหรื อ เด็ ก ออทิ ส ติ ก คื อ เด็ ก ที่ มี อ าการออทิ ส ซึ ม ถู ก ค้ น พบครั้ ง แรกโดยจิ ต แพทย์
ชาวอเมริกัน ชื่อ ลีโอ แคนเนอร์ (Leo Kanner) ในปี ค.ศ. 1943 ออทิสซึม (autism) มีรากศัพท์มา
จากภาษากรีก กล่าวคือ ออโต (auto) แปลว่า ตัวเอง (self) หมายถึง มีอาการถดถอย (withdrawn)
และอยู่ ใ นโลกของตั ว เอง หรื อ หนี ไ ปจากความเป็ น จริ ง ส่ ว นสมาคมจิ ตแพทย์ แ ห่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกสรุปความหมายของออทิสซึมว่า เป็นความผิดปกติทางด้าน
พัฒนาการหลายอย่างร่วมกัน (pervasive development) เกิดจากความผิดปกติที่ระบบประสาท
(neurological disorders) ท าให้ มี ค วามบกพร่ อ งของความสามารถในการเรี ย นรู้ การรั บ รู้
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การเคลื่อนไหว การบูรณาการประสาทความรู้สึกและพัฒนาทางอารมณ์ ฯลฯ (เบญจมาศ พระธานี ,
2554, น. 3)
เด็กออทิสติกเป็นผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือถดถอย แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
ในลั กษณะแปลก ๆ เช่น หลีกเลี่ ยงการมองหน้าผู้ อื่น ไม่ส บตา มีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อเสี ยงที่ได้ยิน
การสัมผัส หรือความเจ็บป่วยในลักษณะที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป หรือไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ต่อ
สิ่งเร้าใด ๆ ทั้งสิ้น มีปัญหาด้านการพูดและภาษาไม่สามารถแสดงการตอบโต้กับคน สิ่งของ หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ (สาวิตรี รุญเจริญ, 2549, น. 16) อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาสาคัญประการหนึ่งที่เป็น
อุปสรรคในการดาเนินชีวิตของเด็กออทิสติก คือการใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่น
ลักษณะของความบกพร่องในการใช้ภาษาและการพูดที่พบในเด็กออทิสติกคือ บางคนไม่
สามารถพัฒนาการพูดขั้นเลียนแบบไปสู่การพูดในเชิงการสื่อความหมาย ในขณะที่เด็กบางคนสามารถ
พูดเป็นคา วลี และประโยคที่มีความหมายได้ กระนั้นก็ตาม เด็กออทิสติกที่พูดได้แล้วก็ยังพบว่ามี
ความบกพร่องทางภาษาอยู่ ได้แก่ การรับรู้และใช้คาศัพท์ที่ยากขึ้น เช่น คาสรรพนาม คาวิเศษณ์
คาบุพบท คาสันทาน คาที่แสดงกาลเวลา คาตรงข้าม คาพ้องรูป พ้องเสียง คาเชื่อม คาศัพท์ที่มี
ความหมายเชิงนามธรรม คาที่แสดง ความรู้สึก อีกทั้งในเรื่องของการรับรู้และใช้ประโยคที่มีโครงสร้าง
ไวยากรณ์อันซับซ้อน
ในปัจจุบันมีศาสตร์การบาบัดประเภทต่าง ๆ ที่ถือกาเนิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็น ทางเลือกในการ
รักษาอาการป่วยต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น สุคนธบาบัด ศิลปะบาบัด อัญมณีบาบัด วารีบาบัด แสง
บาบัด ธรรมชาติบาบัด กายภาพบาบัด และจิตบาบัด เป็นต้น สาหรับกระบวนการบาบัดทางเลือกที่มี
ผู้นาไปใช้พัฒนาเด็กพิเศษนั้นมีหลายประเภท เช่น ศิลปะบาบัด (art therapy) บาบัดด้วยสัตว์
(animal therapy) หุ่นยนต์บาบัด (robot therapy) การฝังเข็ม (acupuncture) เครื่องเอชอีจี
(HEG; hemoencephalogram) เป็นต้น ศาสตร์การบาบัดเหล่านี้ถูกนามาใช้เพื่อเป็นแนวทางเสริมใน
การรักษาตามการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีผลการศึกษาที่ระบุว่าการบาบัดดังกล่าวช่วยเยียวยา
รักษา และพัฒนาเด็กพิเศษได้ หนึ่งในศาสตร์การบาบัดที่มีความน่าสนใจและยังไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้คือ
ดนตรีบาบัด
ดนตรีบาบัด คือ การใช้ดนตรีและวิธีการทางดนตรีในการช่วยฟื้นฟู รักษา และพัฒนาด้าน
อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจเพื่อให้มีสภาพที่ดีขึ้น (บุษกร บิณฑสันต์, 2553, น. 3) ดนตรีประเภทนี้เป็น
ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ บ างครั้ ง ได้ ถูก น ามาใช้เ ยี ย วยาผู้ ป่ว ยร่ ว มกั บ การแพทย์ แผนปั จจุ บั น โดยการจั ด
ประสบการณ์ดนตรีและกิจกรรมทางดนตรีให้แก่ผู้ป่วย เพื่อเพิ่มเติมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ
ตลอดจนร่างกาย และกล้ามเนื้อให้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ ดนตรีบาบัดยังได้ถูกนาไปใช้พัฒนาเด็ก
พิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และในด้านต่าง ๆ เช่น ความล่าช้าทาง
พัฒนาการด้านสั งคม การสื่ อความหมาย ภาษาและจินตนาการ มีพฤติกรรมบางประการที่ไม่พึง
ประสงค์อย่างชัดเจน เนื่องมาจากหน้าที่ของสมองบางส่วนทางานผิดปกติเด็กเหล่านี้จะมีปัญหาในการ
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ใช้ความคิดสติปัญญา การรับรู้ซึ่งมีผลให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้ มีปัญหาในการสื่อสารอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นและการคบเพื่อน จัดเป็นภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือทุกๆ ด้าน
การนาดนตรีมาใช้บาบัดเด็กออทิสติกนั้นไม่ได้มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะทางดนตรี หากแต่ มี
จุดหมายอยู่ที่การพัฒนาด้านทางร่างกาย จิตใจ สังคม และภูมิปัญญา ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2550,
22-23) กล่าวไว้ว่า ดนตรีบาบัดสามารถนามาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเด็ก
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย เพื่อตอบสนองความจาเป็นที่แตกต่างกันไป เช่ น ปัญหาบกพร่องของ
พั ฒ นาการ สติ ปั ญ ญา และการเรี ย นรู้ ประโยชน์ ข องดนตรี บ าบั ด นั้ น มี ม ากมาย เช่ น กระตุ้ น
เสริ มสร้าง และพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ และความจา (cognitive skill)
กระตุ้นการรับรู้
(perception) เสริมสร้างสมาธิ (attention span) เสริมสร้างทักษะสังคม (social skill) พัฒนา
ทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา (communication and language skill)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี เ ด็ ก พิ เ ศษ
หลายประเภท หลายอาการ ได้แก่ เด็กออทิสติก (Autistic Child) เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (Attention
Deficit Hyperactivity Disorde, ADHD) เด็ก ที่มีค วามบกพร่องในการเรียนรู้ ( Learning
Disabilities, LD) เด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการทดลองเบื้องต้นโดย
การนากิจกรรมดนตรีบาบัดไปใช้กับเด็กพิเศษในสถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ได้ผลการ
ทดลองจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนว่า เด็กมีพัฒนาการในการตอบสนองต่อสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้
สัมผัสมากขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยยังไม่ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นระบบในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ด้ว ยเหตุดัง ที่ได้ก ล่ าวมาข้า งต้นนี้ ผู้ วิ จัยจึ งมีความสนใจและตระหนัก ถึงความส าคัญใน
การศึกษาดนตรีบาบัดที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการใช้ภาษาในการสื่ อสารของเด็กพิเศษอย่างเป็น
ระบบเพื่อต่อยอดจากเดิมที่เคยทดลองไว้ โดยมุ่งเป้าไปที่เด็กออทิสติกเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ด้วยคาดหวัง
เป็ น อย่ างยิ่ งว่าผลการวิจั ยนี้ อาจเป็น อีกแนวทางเลื อกหนึ่งในการนาไปประยุ กต์ใช้ช่ว ยเหลือและ
เยียวยาเด็กออทิสติกให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมดนตรีบาบัดที่มีต่อพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาเพื่อ
สื่อสารของเด็กออทิสติก
ขอบเขตของโครงการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาทางด้ านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาของเด็กออทิสติก
โดยศึกษาเด็กดังกล่าวที่เป็นนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจานวน 6 ราย ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับปฐมวัย อายุระหว่าง 4-6 ปี
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นในด้านงานวิจัย และ
บทความวิ ช าการเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดนตรี บ าบั ด เด็ ก ออทิ ส ติ ก ตลอดจนเรื่ อ งพั ฒ นาการเด็ ก จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา และจากการสื บค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี สารสนเทศ คือ เว็บ ไซต์ต่างๆ ที่เปิด
ให้บริการดาวน์โหลดงานวิจัย และบทความวิชาการ เช่น ThaiLIS (Thai Library Integrated
System), ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ), และคลังปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อประเทศไทย (CUIR)
2. การสารวจพื้นที่ในการทาวิจัย การขอคาแนะนาจากผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
และการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกภาคสนามเพื่ อ ส ารวจสถานที่ ที่ จ ะท าการวิ จั ย เรื่ อ ง
ดนตรีบาบัด : การพัฒนาเด็กออทิสติกทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมุ่งเป้าไปที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ (กศพ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้รับคาแนะนา
ต่าง ๆ จากผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ผู้อานวยการช่วยคัดเลือก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยเลื อ กจากนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ แ ล้ ว ว่ า เป็ น ออทิ ส ติ ก อี ก ทั้ ง
ผู้อานวยการได้ให้ข้อมูล สนับสนุน ตลอดจน ช่วยอานวยความสะดวกต่างๆ อย่างดียิ่ง จึงเห็นว่าศูนย์
ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการดาเนินการวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ เด็ก
ออทิสติกอายุ 4 – 6 ปี จานวน 6 คน
3. การทดลองจัดกิจกรรมดนตรีบาบัด เบื้องต้น ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ดนตรีบาบัดเบื้องต้น กับ
เด็กพิเศษ รวมถึงเด็กออทิสติก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปรากฏว่า ได้ผลตอบรับที่ดีจากเด็ก และครู
ประจาชั้น ตลอดจนผู้อานวยการศูนย์ฯ
4. การออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (ก่อนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมดนตรีบาบัด ) แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (หลังเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด ) แบบ
สัมภาษณ์ครู (ก่อนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด ) แบบสัมภาษณ์ครู (หลังเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมดนตรีบาบัด)
การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ต้องมีการ
วางแผน และเตรี ย มการให้ พร้อมรวมทั้งดาเนินการตามขั้นตอนจะช่ว ยให้ ได้ข้อมูล จริงจากผู้ ให้
สัมภาษณ์ จุดประสงค์ คือ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ งโดยเฉพาะ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์เป็นชุดคาถามและอาจจะใช้จดบันทึกคาตอบของผู้
สัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. แบบสั ม ภาษณ์ที่ มีโ ครงสร้าง หรือ แบบสั ม ภาษณ์ ที่เ ป็นทางการ (Structured
Interview) คือ แบบสั มภาษณ์ที่กาหนดคาถามไว้ล่ ว งหน้า โดยใช้คาถามเดียวกันส าหรับผู้ ใ ห้

386

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

สัมภาษณ์ทุกคน มีขั้นตอนในการถาม มีทิศทางการสัมภาษณ์ที่ชัดเจน ไม่อาจดัดแปลงคาถามหรือ
เปลี่ยนคาถามได้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ง่าย
2. แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง หรือแบบสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ (Unstructured
Interview) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่น ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการใช้คาถามที่เหมาะสม ทาให้
ได้ ข้ อ มู ล ในระดั บ ลึ ก ทุ ก แง่ มุ ม ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญของ
ผู้สัมภาษณ์
3. แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง หรือแบบสัมภาษณ์แบบผสม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
แบบสัมภาษณ์กึ่งทางการ คือแบบสัมภาษณ์มีลักษณะผสมกันระหว่างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างกับ
แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง
สรุปว่าการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างสาหรับครูประจาชั้น
และผู้ปกครองเด็กออทิสติก
แนวทางการสร้ า งและพั ฒ นาแบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง มี โ ครงสร้ า งส าหรั บ ครู ป ระจ าชั้ น และ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมที่จะสัมภาษณ์
2. กาหนดประเด็นต่างๆ ที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน
3. ออกแบบและสร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเพื่อเสนอต่อที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
4. ปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น ตามคาแนะนาของที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
จากนั้นนาไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้มีการปรับปรุง แก้ไขโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้
6. ปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์
ในการการเก็บข้อมูลภาคสนามการวิจัยเรื่องดนตรีบาบัด : การพัฒนาเด็กออทิสติกทางด้าน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมีหลักการและข้อปฏิบัติของการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย ตลอดจนขั้นตอนการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน
2. ติดต่อขอความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ ตลอดจนวางแผน กาหนดวัน เวลา สถานที่
ให้ชัดเจน
3. ผู้สัมภาษณ์เตรียมตัว และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม
4. ผู้สัมภาษณ์เลือกใช้คาถามที่มีความกระชับ และเหมาะสม
5. สร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์ให้มีความเป็นกัลยาณมิตร
6. กระตุ้ น ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการตอบ ด้ ว ยข้ อ ค าถามที่ มี ค วาม
น่าสนใจ
7. จัดเรียงลาดับก่อน-หลังของข้อคาถามตามความเหมาะสม เรียงลาดับข้อคาถามให้ดี
ไม่ควรถามย้อนไปมา หรือวกวน
8. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิของผู้ให้สัมภาษณ์
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9. จัดสิ่งแวดล้อมบริเวณที่สัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสม ปราศจากสิ่งและเสียงรบกวน
ใด ๆ
10. จดบันทึกการสัมภาษณ์ให้กระชับ ชัดเจน
5. การทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้ทาหนังสือถึงคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นต้นสังกัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อขอ
อนุญาตในการเข้าไปทากิจกรรมดนตรี บาบัดให้กับเด็กออทิสติก เมื่อคณบดีฯ อนุญาตแล้ว จึงได้นา
หนังสือดังกล่าวรายงานต่อผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งคือ เนื่องจาก
เด็กออทิส ติก เป็ น บุ คคลประเภทเปราะบาง (Vulnerable persons) จึง ต้องมีการขออนุญาต
ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกในเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีความละเอียดอ่อน โดยใช้หนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)
6. การตรวจสอบเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ ในขั้นตอนนี้กระทาขึ้นเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม (IOC: Index of item objective congruence) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของแบบสั ม ภาษณ์ เ ป็ น รายข้ อ ท าให้ ท ราบว่ า ค าถามที่ ตั้ ง ครอบคลุ ม เนื้ อ หาตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี เด็กพิเศษ และการวัดและ
ประเมินผล เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการหาค่าความเที่ยงตรงกลับคืนมาแล้ว จึงนามา
ปรับแก้ในเรื่องของการใช้ภาษาให้เหมาะสม ตลอดจนปรับแก้ข้อคาถามต่าง ๆ และตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
ได้แสดงความคิดเห็นไว้
7. การทดสอบเครื่องมือ เมื่อผ่านการตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงนาเครื่องมือดังกล่าวนี้ไปทดสอบหรือทดลองใช้ 2 ครั้ง ซึ่งได้ผลดี เนื่องจาก ข้อคาถามต่างๆ
ครอบคลุมประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา จึงไม่ต้องปรับแก้แบบสัมภาษณ์เพิ่มเติม
8. การจัดกิจกรรมดนตรีบาบัด ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดาเนินการจัดกิจกรรมดนตรี ณ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ให้ กับ เด็กพิเศษจ านวน
ประมาณ 20 คน ซึ่งกิจกรรมแต่ละครั้งมีเด็กเข้าร่วมไม่แน่นอน อันเป็นเรื่องปกติของเด็กเล็ก ที่ป่วย
และขาดเรียนเป็นครั้งคราว ไปจนถึงขาดเรียนบ่อยครั้ง หลักใหญ่ใจความคือ ผู้วิจัยมุ่งสังเกตเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่าง คือออทิสติกอายุ 4-6 ปี จานวน 6 คน กิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นทั้งสิ้น 16 ครั้ง ครั้งละ
45 นาที ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 ก่อนเริ่มต้นจัดกิจกรรมดนตรีให้กับเด็กออทิสติกเป็นครั้ง
แรก คือในวันวันพุธที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 14.30-15.15 น. นั้น ในช่วงเวลา 12.00-13.30 น. ผู้วิจัย
ได้ขอให้ผู้ปกครองทาความเข้าใจหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยพร้อมลงลายเซ็น จากนั้น
จึงสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กทั้ง 6 คน (ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกบางคนมาทั้งบิดาและมารดา
บางคนมารดามาเพียงคนเดียว บางคนบิดามาเพียงคนเดียว) และสัมภาษณ์ครูประจาชั้น 2 คน เพื่อ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมของเด็กออทิสติก พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง
(ก่อนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด ) และแบบสัมภาษณ์ครู (ก่อนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
ดนตรีบาบัด)
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วันและเวลาในการจัดกิจกรรมดนตรีบาบัดสาหรับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 มีดังนี้
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 14.30-15.15
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 28 ต.ค.2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 2 พ.ย. 2559 เวลา 14.30-15.15
ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 9 วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 14.30-15.15
ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 12 วันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 13 วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 14 วันพุธที่ 30 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 10.05-10.50
ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 14.30-15.15
เรื่องการรับรู้เสียงของเด็กออทิสติกนั้น กิ่งแก้ว ปาจรีย์ (2553,47) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กมักมี
ปัญหาในการฟังเสียงบางเสียง จึงควรให้เด็กฟังเสียงหลายๆ แบบ แล้วประเมินการตอบสนองต่อเสียง
เหล่านั้น เช่น ลองพูดเบา ๆ และพูดดัง ๆ ลองเปิดเพลงประเภทต่าง ๆ เช่น เพลงคลาสสิก เพลงร็อก
เพลงเด็ก ให้เด็กฟังเสียงเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ แล้วลองสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองต่อเสียง
เหล่านั้น ซึ่งผู้วิจัยได้นาคากล่าวนี้มาวางแผนในการจัดกิจกรรมดนตรีบาบัด โดยให้เด็กได้ฟังเสียง
เครื่องดนตรีที่หลากหลาย และด้วยเหตุที่ว่าการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กออทิสติกทางด้าน
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษา ผู้วิจัยจึงได้เน้นกิจกรรมการร้องเพลงสั้น ๆ เพื่อให้เด็กออทิสติกได้มีความ
พยายามในการออกเสียงร้องตามอีกด้วย
กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมดนตรีบาบั ดสาหรับเด็กออทิสติกในแต่ละครั้ง
ใช้เวลา 45 นาที ดังต่อไปนี้
1. หาภาพที่สอดคล้องกับบทเพลงให้เด็กดู แล้วให้เด็กพยายามเปล่งเสียงตอบคาถามว่า
ภาพนั้นๆ คือภาพอะไร (ใช้เวลา 5 นาที)
2. ผู้วิจัยท่องเนื้อร้องให้เด็กฟัง และให้เด็กพูดตาม หลังจากนั้นจึงร้องเป็นทานองเพลง
ให้เด็กฟังหลายๆ รอบ แล้วให้เด็กร้องเพลงไปพร้อมๆ กัน (ใช้เวลา 10 นาที)
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3. ต่อมา ให้เด็กทากิจกรรมการละเล่นประกอบเพลงนั้นๆ เช่น ร้องเพลงเครื่องบิน
พร้อมกับการร่อนเครื่องบินกระดาษไปด้วย ร้องเพลงลูกบอลพร้อมกับการให้นักเรียนโยนลูกบอลยาง
รับ-ส่งกับเพื่อนๆ เป็นต้น (ใช้เวลา 15 นาที)
4. นาเครื่องดนตรีประเภทเคาะ ตี เขย่า (Percussion Instrument) ให้เด็กได้บรรเลง
อย่างอิสระ นอกจากนี้ ยังมีการนาเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดมาบรรเลง และให้เด็กๆ ได้ทดลองกด
อีกด้วย (ใช้เวลา 10 นาที)
5. ก่อนสิ้นสุดการทากิจกรรม ให้เด็กๆ ได้ร้องทบทวนเพลงที่ได้เรียนตอนต้นคาบ และ
ร้องทบทวนเพลงที่ได้เรียนมาของสัปดาห์ก่อนๆ (ใช้เวลา 5 นาที)
เมื่อการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดาเนินมาถึงครั้งสุดท้าย ครบระยะเวลาที่กาหนดไว้แล้วคือ 16
ครั้ง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00-10.00 น. จึงได้มีการนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และครู
ประจาชั้น เพื่อบันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (หลังเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด)
และแบบสัมภาษณ์ครู (หลังเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด)
9. การวิเคราะห์เนื้องาน และการเขียนงานวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ไม่มีการศึกษาข้อมูลในเชิงตัวเลข ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดสาหรับผู้ปกครองและครูประจาชั้น เป็นที่เรียบร้อย จึงนาข้อมูล
ดังกล่าวมาเรียบเรียง จัดกระทา จัดหมวดหมู่ ทาการวิเคราะห์ และเขียนรายงานการวิจัย
10. การนาเสนอข้อมูล ใช้การเขียนอธิบายงานวิจัย ในลักษณะบรรยายเป็นความเรียงแบบ
พรรณนาโวหาร
ผลการศึกษา
พฤติกรรมทั่วไป และพฤติกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติกแต่ละคน
“ก่อน” การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด มีดังนี้
เด็กคนที่ 1
ค าให้ สั ม ภาษณ์ ข องผู้ ป กครอง: เด็ ก คนที่ 1 มี ค วามคุ้ น เคยกั บ มารดามากที่ สุ ด ชอบ
เลี ย นแบบตามที่ ดู ใ นโทรทั ศ น์ ชอบรายการเพลง เช่ น เดอะวอยซ์ ไ ทยแลนด์ ไมค์ ท องค า ชอบ
ภาษาอังกฤษ ชอบดูการ์ตูนเสียงในฟิล์ม เช่น หมีพูห์ (winnie the pooh) ไม่ค่อยพูดมาก พูดเป็น
คาๆ ไม่เป็นประโยค เป็นลักษณะการบ่นพึมพา การสื่อสารด้วยภาษาพูดกับคนทางบ้านยังไม่ชัดเจน
ใช้ท่าทางในการสื่อสารได้ เช่น ชี้ไปยังสิ่งที่ต้องการ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าห้องน้าเองได้
บางครั้งเวลาออกนอกบ้านเกิดความตื่นเต้น ดีใจ ทาให้เดินพลัด หลงจากผู้ ปกครองไปชั่วคราวก็มี
ทางครอบครัวมีแนวทางในการช่วยพัฒนาเด็กคือ พยายามพูดคุยด้วยให้มากขึ้น ช่วยนาร้องเพลง
หรือฮัมเพลง
คาให้สัมภาษณ์ของครู : เด็กคนที่ 1 เป็นเด็กร่าเริง แจ่มใส กล้ามเนื้อมือไม่ค่อยแข็งแรง มัก
กลืนอาหารลงคอโดยไม่เคี้ยวเนื่องจากยังเคี้ยวไม่ค่อยเป็น ชอบได้รับคาชม จะทาให้ตื่นเต้น ดีใจ เป็น
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กาลังใจในการทาสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ชอบดนตรี และเสียงเพลง รวมทั้งชอบร้องเพลงอีกด้วย ชอบอิสระ
ตั้งใจเรียน ในบางครั้งคราวขาดความกระตือรือร้น อีกทั้งไม่นิ่งในบางครั้ง และไม่สามารถจดจ่อกับ
สิ่ งใดได้ น าน ๆ รวมถึง ไม่ร่ ว มงาน เป็น เหตุให้ ครูต้องคอยกระตุ้ นเตือน สามารถพูดเป็น ประโยค
ตอบคาถามได้ และตอบได้ตรงคาถามในบางโอกาส อีกทั้ง สามารถใช้ท่าทางในการสื่อสารได้ค่อนข้าง
ดี ครูมีแนวทางในการช่วยพัฒนาเด็กคือ พยายามกระตุ้นให้ตอบคาถามอย่างตรงประเด็น เนื่องจาก
บางครั้งเด็กคุยคนละเรื่องกับผู้อื่น
เด็กคนที่ 2
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : เด็กคนที่ 2 มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับบิดา และมารดา
นอกจากนี้ คนในครอบครัว ยังมีย าย และพี่ช ายอีกด้วย ชอบเล่ นคนเดียว เล่ นซ้าๆ เดิมๆ โดยนา
สิ่งของมาจัดวางเรียง ๆ กัน ไม่ชอบการวาดรูประบายสี แต่ชอบการปี นป่าย และมักเล่นแรงๆ ตาม
ประสาเด็กผู้ชาย แต่ไม่ก้าวร้าว ยังไม่สามารถพูดได้ สื่อสารโดยใช้ท่าทางแต่ยังไม่ดีและไม่ชัดเจนมาก
นัก ใช้วิธีการจูงมือคนในครอบครัวไปหาสิ่งที่ต นเองต้องการ อารมณ์ดี ร่าเริง ไม่ค่อยร้องไห้ งอแง
ชอบนั่งจักรยานยนต์ ชอบออกนอกบ้าน เวลาออกนอกบ้านจะติดผู้ปกครองไม่ห่าง เจอคนแปลกหน้า
ได้ แต่ไม่สามารถอยู่ด้วยได้นาน แนวทางในการช่วยพัฒนาเด็กคือ พยายามคุยกับเด็กมากๆ
คาให้สัมภาษณ์ของครู : เด็กคนที่ 2 มีกล้ามเนื้อแข็งแรง ชอบยกของ วิ่ง เล่นกลางแจ้ง และ
ตัวต่อเลโก้ ไม่ชอบและขาดความสนใจในการเรียนวิชาการ แต่ชอบปฏิบัติกิจกรรม ยังเขียนหนังสือ
ไม่ได้ ไม่มีสมาธิมากนัก ชอบอะไรที่เสียงดัง และเคลื่อนไหว เป็นเด็กที่ครูต้องดูแลอย่างใกล้ชิดชนิดตัว
ต่อตัวเนื่องจากมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบตัว ไม่ชอบสังคม และยังไม่สามารถปฏิบัติ
ตามคาสั่งได้ดี เมื่อต้องการสิ่งใดจะใช้วิธีสื่อสารกับครูโดยการจูงมือไปหาสิ่งเหล่านั้น ยังไม่พูดเป็นคาที่
มีความหมาย ครูมีแนวทางการพัฒนาเด็กโดยเน้นการใช้ภาพส าหรับปฏิบัติ กิจกรรมในห้องเรียน
เพื่อให้เด็กสนใจ ครูช่วยฝึกเป่าปาก อ้าปาก เพื่อจะได้ออกเสียงได้ต่อไป
เด็กคนที่ 3
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : เด็กคนที่ 3 มีความสนิทสนมกับบิดา ชอบเล่นคนเดียว ชอบ
ปั่นจักรยาน ไม่ชอบดูการ์ตูน ไม่ชอบเสียงดัง แต่ชอบดนตรี และรายการเพลง มักเต้นตามเมื่อได้ชม
รายการดังกล่าว พร้อมทั้งทาท่าถือไมโครโฟน และฮัมทานองอ้อแอ้ไปตามบทเพลง ยังสื่อสารได้ไม่ดี
มากนัก บางครัง้ ใช้วิธีจูงมือผู้ปกครองไปหาหาสิ่งที่ตนต้องการ สามารถพูดตามได้แต่ยังไม่ชัดเจน และ
ไม่เป็นประโยค ปฏิบัติตามคาสั่งได้ รับประทานอาหารเองได้ เข้าสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลก
หน้าได้ ผู้ปกครองมีแนวพัฒนาเด็กคือ พยายามพูดคุยด้วยให้มากขึ้น ชักชวนให้อ่านหนังสือ เล่านิทาน
ให้ฟัง
คาให้สัมภาษณ์ของครู : เด็กคนที่ 3 มีนิสัยร่าเริง ชอบปฏิบัติกิจกรรม ชอบเลียนแบบ
สามารถท่อง ก ไก่ -ฮ นกฮูก และ A-Z ได้ รวมทั้งชอบอ่านตัวอักษรเหล่านี้ด้วย กล้ามเนื้อยังไม่
แข็งแรงทาให้ยังเขียนหนังสือได้ไม่สวยนัก สามารถพูดตามครูได้ แต่ยังไม่เป็นประโยคที่ชัดเจน สื่อสาร
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กับบุคคลคุ้นเคยด้วยการพูดเป็นคาๆ มองสิ่งนั้น และใช้ท่าทาง หรือชี้ไปยังสิ่งที่ต้องการ ยังควบคุม
อารมณ์ได้ไม่ดีนัก เช่น ถ้าบิดามารับ ก็จะรีบกลับบ้านโดยที่ไม่ฟังครูเลย มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายด้วย
ตนเอง ครูมีแนวทางการพัฒ นาเด็กคือ ช่ว ยฝึกให้ เ ด็กจาเป็ นคาๆ ฝึ กพูดตามอย่ างช้าๆ และชัดๆ
นอกจากนี้ ครูยังพยายามให้ตอบคาถามที่ยากขึ้น และพยายามให้เด็กตอบให้ยาว และมีรายละเอียด
มากขึ้น
เด็กคนที่ 4
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : เด็กคนที่ 4 มีความคุ้นเคยกับย่าและป้า รวมทั้งบิดาด้วย
ไม่กลัวคนแปลกหน้า แต่ก่อ นชอบดูโทรทัศน์ ต่อมาทางบ้านปรับเปลี่ยนให้ดูหนังสือ ดูภาพเป็นการ
ทดแทน เช่น ภาพสัตว์ ชอบไปสนามเด็กเล่นเพื่อสนุกกับเครื่องเล่นต่าง ๆ และยังชอบขี่จักรยานอีก
ด้วย ชอบเล่นน้าโดยใช้สายยางฉีดใส่ผนังกาแพงบ้าน สามารถอยู่กับกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้เป็นนาน
ชั่วโมง และชอบลงเล่นน้าทะเลมาก ชอบทากิจกรรมซ้า ๆ ไม่ค่อยสบตาผู้คน มีพฤติกรรมเฉพาะตัว
คือเคาะสิ่งของรอบตัวให้เกิดเสียง สามารถปฏิบัติตามคาสั่งได้ ไม่สื่อสารกับผู้อื่นด้วยวิธีการพูด แต่
บางครั้งหลุดคาพูดที่มีความหมายออกมาเมื่อเผลอ เช่น ปลา ช้าง เป็นต้น และบางครั้งก็เป็นคาที่ไ ม่
เป็นภาษา ชอบใช้วิธีการจูงมือบุคคลอื่นไปทาสิ่งต่าง ๆ ที่ตนต้องการ เข้าห้องน้าเองได้ ผู้ปกครองมี
แนวทางช่วยพัฒนาคือ พูดคุยกับเด็กมากๆ งดกิจกรรมการชมภาพเคลื่อนไหว โดยให้ชมภาพนิ่งแทน
คาให้สัมภาษณ์ของครู : เด็กคนที่ 4 เป็นเด็กที่มีบุคลิกไม่ค่อยนิ่ง ครูต้องคอยบอกและย้า
เตือน มีพฤติกรรมชอบเคาะสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดเสียง เช่น เคาะโต๊ะ เคาะกาแพง แม้กระทั่งเคาะหน้าผาก
ตนเองจนเป็นรอยช้าแดง ชอบลูกบอล กระดานลื่น และการเล่นน้า อีกทั้งชอบเสียงเพลงด้วยเช่นกัน
ไม่พูดเป็นคาเลย แต่ออกเสียงเป็นคาที่ไม่มีความหมาย เช่น อื่อ ๆ สื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยวิธีการใช้
ท่าทาง และจูงมือบุคคลที่สื่อสารด้วยไปทาในสิ่งที่ต้องการ สามารถช่วยเหลือตัวเองในเรื่องต่างๆ ได้
ครูมีแนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาคือ พยายามฝึกให้เด็กเป่าปาก ฝึกบริหารปาก พูดกับเด็กบ่อยๆ
และกระตุ้นให้เด็กออกเสียงพูด
เด็กคนที่ 5
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : เด็กคนที่ 5 มีความสนิทและคุ้นเคยกับบุคคลในครอบครัว
คือ ป้า มารดา และบิดา ตามลาดับ พบปะบุคคลแปลกหน้าได้ ชอบเล่นน้าทะเล น้าตก จักรยาน ดู
วิดีโอเพลง แล้วทาท่าทางตามนั้น ตลอดจนชอบเล่นตัวต่อที่เป็นตัวอักษร ยังพูดไม่เป็นภาษาที่ชัดเจน
บางครัง้ สามารถพูดเป็นคาได้ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ไป เป็นต้น มีความพยายามในสื่อสารด้วยการพูดคุย
กับผู้อื่น และใช้มือช่วยประกอบการพูดบ้าง เมื่อผู้ปกครองเรียกชื่อ จะไม่ค่อยขานรับหรือไม่มาหา
เพราะห่วงเล่น ทากิจกรรมต่างๆ ได้ช้า เช่น บอกให้นั่ง กว่าเด็กจะนั่งได้ต้องใช้เวลานาน รับประทาน
อาหารเองได้ เวลาปวดท้องจะขับถ่ายไม่บอก แต่เดินวนไปวนมาบริเวณห้องน้า ทางครอบครัวมีแนว
ในการช่วยพัฒนาเด็กคือ พยายามพูดกับเด็กให้มากขึ้น ใช้ของเล่นที่มีประโยชน์เป็นสื่อในการเรียนรู้
พาไปสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตา
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คาให้สัมภาษณ์ของครู : เด็กคนที่ 5 ชอบนั่งตักบุคคลคุ้นเคย ชอบดูตนเองในกระจก มักทา
สิ่งต่าง ๆ แบบเดิมๆ ซ้าๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการเลียนแบบ เช่น เลียนแบบ
ท่าเต้นจากมิวสิกวิดี โอเพลงต่างๆ ความจาดี จาท่าเต้นได้ดี ชอบแสดงออก ชอบเต้นประกอบเพลง
พยายามร้องเพลงตามนั้น แต่ ยังไม่เป็นภาษาที่ชัดเจน ยังพูดไม่ค่อยได้ พอสื่อสารเป็นคาพูดได้บ้าง
เมื่อต้องการสิ่งใดก็ใช้วิธีจูงมือครูไปหาสิ่งนั้น ครูมีแนวทางในการช่วยพัฒนาเด็กคือ กระตุ้นให้เด็กพูด
ตาม พูดเป็นคาๆ ออกเสียงตามบัตรภาพ
เด็กคนที่ 6
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : เด็กคนที่ 6 มีความสนิทสนมกับแม่ ปู่ ย่า และพี่ชาย มีโลก
ส่ ว นตั ว สู ง มั ก ชอบเล่ น คอมพิ ว เตอร์ แ ละใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ เปิ ด เพลงส าหรั บ เด็ ก แล้ ว ร้ อ งตาม
นอกจากนี้ ยังชอบดนตรี และการเต้น แต่ไม่ชอบดูการ์ตูน ชอบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รู้จัก
ตัวอักษรของทั้งสองภาษานี้ ออกเสียงเป็นคาไทยและอังกฤษได้ แต่ยังเขียนไม่ค่อยได้ สามารถสื่อสาร
กับผู้อื่นเป็นประโยคยาวได้ รับฟังคาสั่งได้อย่างเข้าใจ รับประทานอาหาร และช่วยเหลือตนเองในเรื่อง
อื่นๆ ได้ ผู้ปกครองมีแนวทางในการพัฒนาเด็กคือ พยายามเพิ่ม กิจกรรมเสริมนอกสถานที่ ทัศนศึกษา
พูดกับเด็กดีๆ
คาให้สัมภาษณ์ของครู : เด็กคนที่ 6 มีลักษณะเฉพาะตัวคือเดินเขย่งเท้า มีความมั่นใจใน
ตัวเองสูง แต่กลับไม่กล้าแสดงออกในบางครั้ง มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและอังกฤษ ยังเขียน
หนังสือได้ไม่คล่อง ชอบเรียนทั้งวิชาการและกิจกรรม มักมีส่วนร่วมในการตอบคาถามครู พูดเก่ง ชอบ
พูด มักพูดเสียงดัง และตะโกน ถ้าไม่พอใจสิ่งใดก็ร้องไห้ออกมา สามารพูดสื่อสารได้ ชอบให้ผู้อื่น
ชมเชย ทาสิ่งต่างๆ ซ้าเดิม ไม่ชอบผู้ชายแปลกหน้าโดยมีปฏิกิริยาส่งเสียงกรีดร้อง ครู มีแนวทางในการ
พัฒนาเด็กคือ พยายามหาสิ่งแปลกใหม่มาเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็ก ฝึกตอบคาถามให้เก่งมากยิ่งขึ้น
พฤติ กรรมการใช้ภ าษาเพื่อการสื่อ สารของเด็ กออทิสติกแต่ละคน“หลัง ”การเข้า ร่ ว ม
โครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด มีดังนี้
เด็กคนที่ 1
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : การทีเ่ ด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยส่งเสริมให้
มีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น ทาให้มีปฏิกิริยาในการ
ตอบสนองต่อคาพูดของผู้อื่นมากขึ้น อารมณ์ดี เรียบร้อย สงบเสงี่ยมขึ้น สามารถร้องเพลงที่ใช้ใน
กิจกรรมดนตรีบาบัดได้ แต่ยังไม่ชัดเจนมากนัก บางครั้งตอบคาถามได้ตรงประเด็น ปฏิบัติตามคาสั่งได้
เรียกใช้ให้ทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ผู้ปกครองชอบกิจกรรมนี้ และอยากให้มีโครงการนี้ต่อไป โดยขยายเวลา
ของกิจกรรมซึ่งจากเดิมใช้เวลา 40 นาที เป็น 60 นาที
คาให้สัมภาษณ์ของครู : ดนตรีบาบัดช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและ
การแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น ทาให้เด็กสามารถร้องเพลงเป็นประโยคยาวได้เกือบทุกเพลง
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รวมถึงพูดเป็นประโยคยาวได้ ตอบคาถามได้ตรงประเด็นมากขึ้น มีความพยายามในการสื่อสาร และ
เลียนแบบ
เด็กคนที่ 2
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยส่งเสริมให้
มีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจาก
เด็กมีพื้นฐานที่ไม่ชอบดนตรี ไม่ช อบการเต้นรา แต่ก็สามารถฟังเพลงได้บางครั้งคราว อย่างไรก็ดี
กิจกรรมนี้ได้ช่วยส่งเสริมให้เด็กอารมณ์ดี และใจเย็นมากขึ้น ทาให้เด็กมีการออกเสียงอ้อแอ้ และฮัม
เพลงในบางครั้งคราว แต่ยังไม่สามารถพูดเป็นคาและประโยคที่มีความหมายได้ แม้กระนั้นก็ตาม เด็ก
ก็มีความพยายามในการสื่อสารมากขึ้น แต่โดยมากจะทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองโดยไม่ได้ร้องขอผู้อื่น
ช่วยเหลือตนเองได้ เช่น ถอดเสื้อ ถอดรองเท้า สามารถปฏิบัติตามคาสั่งได้ เช่น บอกให้ยุดก็หยุด
ผู้ปกครองชอบกิจกรรมนี้ และอยากส่งเสริมให้มีโครงการนี้ต่อไป
คาให้สัมภาษณ์ของครู : ครูเห็นว่าการที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยให้เด็ก
ชอบดนตรีมากขึ้น แต่ยังไม่เห็นผลในเชิงพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้
ภาษาที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ค่อนข้างช้า
เด็กคนที่ 3
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี บาบัดนั้นถือเป็น
ประโยชน์ คือ ช่วยให้เด็กมีการตอบสนองที่ดีขึ้น มีใจสงบเรียบร้อย และอารมณ์ดี ทาให้เด็กอยากเล่น
ดนตรี อยากร้องเพลง แม้จะยังร้องได้ไม่ชัดก็ตาม แต่ก็พอมีเค้าโครงของทานองให้ได้ยินอยู่บ้าง มีการ
นาไมโครโฟนและกีตาร์ของเล่นมาใช้ประกอบการร้องเพลงในบางครั้ง นอกเหนือจากนี้ กิจกรรม
ดนตรีบาบัดยังช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษา
มากขึ้น สามารถตอบคาถามโต้ตอบได้บ้างในบางโอกาส เช่น ถามว่ าจะไปไหน เด็กก็ตอบผู้ถามได้ว่า
จะไปตลาด เป็นต้น เพียงแต่ยังพูดได้ไม่ชัดเจนมากนัก สามารถปฏิบัติตามคาสั่งได้ เมื่อที่บ้าน เด็กไม่
เล่าให้คนในครอบครัวฟังว่าได้ทากิจกรรมดนตรีอะไรที่โรงเรียนมาบ้าง แต่เด็กจะหาสิ่งของที่บ้านเพื่อ
นามาปฏิบัติเหมือนกับอยู่ที่โรงเรียน เช่น เด็กได้ตีกลองที่โรงเรียน เมื่อกลับบ้าน เด็กก็จะหาสิ่งของ
ต่างๆ มาตีทดแทนกลอง เป็นต้น ผู้ปกครองปรารถนาให้มีโครงการนี้ต่อไป โดยจัดทุกวัน วันละ 1
ชั่วโมง
คาให้สัมภาษณ์ของครู : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยส่งเสริมให้มี
พัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น สามารถพูดตาม และฟัง
คาสั่งได้ ตอบตรงคาถามได้ในบางครั้ง สื่อสารด้วยวิธีการบอกกล่าว หรือจูงมือผู้อื่นไปช่วยกระทาสิ่ง
นั้น ๆ มีปฏิกิริยาในการตอบคาถามที่เร็วขึ้น เป็นคาตอบสั้นๆ แต่ยังตอบยาว ๆ ที่ชี้แจงเหตุผลไม่ได้
เช่น ถามว่า “ชอบมาโรงเรียนมั้ย” เด็กก็ตอบว่า “ชอบ” แต่ชอบเพราะอะไรจะไม่ทราบ เด็กสามารถ
ร้องเพลงได้หลายเพลง และร้องเป็นจังหวะมากขึ้น แต่คาที่ร้องออกมานั้นยังไม่ชัดเจนนัก
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เด็กคนที่ 4
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : เมื่อเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัด ทาให้เด็กมีสมาธิ
มากขึ้น และส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น คือ
มีการพูดคาที่มีความหมายในบางครั้ง เช่น ยาย จับปลา เสือ หมา ไป เป็นต้น ผู้ปกครองส่งเสริมให้มี
กิจกรรมดนตรีบาบัดต่อไป
คาให้สัมภาษณ์ของครู : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยให้เด็กมีความ
สนใจในเครื่องดนตรี ปรบมือตามจังหวะบทเพลงได้มากขึ้น ยังไม่ร้องเพลงตาม เพียงแต่มีส่งเสียง
อ้อแอ้ตามในบางครั้ง ยังไม่เห็นผลการแสดงออกทางการใช้ภาษาเท่าที่ควรและชัดเจน แต่ในเรื่อง
พัฒนาการทางด้านการสื่อสารสังเกตเห็นอยู่บ้าง คือสามารปฏิบัติตามคาสั่งที่ครูบอกได้ และว่านอน
สอนง่าย เมื่อต้องการสิ่งใดก็ใช้วิธีจูงมือผู้อื่นไปหาสิ่งนั้น
เด็กคนที่ 5
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : กิจกรรมดนตรีบาบัดช่วยให้ เด็กมีสติ สมาธิมากขึ้น ใจเย็น
ร่าเริง อารมณ์ดี และส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางด้านการสื่อ สารและการแสดงออกทางการใช้ภาษา
มากขึ้น มีความพยายามในการเรียกชื่อครู และพูดเป็นคา สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้บ้าง บางครั้งใช้
วิธีการจูงมือไปทาในสิ่งที่ตนต้องการ สามารถทาอะไรได้หลากหลายมากขึ้น ฟังคาสั่งได้ แต่ชอบให้
พูดจาไพเราะด้ว ย ไม่ช อบให้ ดุ ชอบร้อ งราทาเพลงที่ บ้า น แม้ร้ องได้ไม่ เป็น ภาษาที่ ชัดเจนก็ ตาม
ผู้ปกครองสนับสนุนให้มีกิจกรรมดนตรีบาบัดต่อไป
คาให้สัมภาษณ์ของครู : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ทาให้เด็กมีการร้องฮัม
ทานองเพลง ร้องเป็นคาๆ แต่ไม่จบเพลง ช่วยปรบมือตามจังหวะในบางครั้ง มีสมาธิในการฟังคาสั่งครู
มากขึ้น มีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้นบ้าง ยังพูดได้ไม่
มากนัก พูดเป็นคาๆที่มีความหมายบ้าง ไม่มีความหมายบ้าง และยังพูดไม่ชัด ใช้วิธีการจูงมือผู้อื่นไป
ทาในสิ่งที่ตนเองต้องการ
เด็กคนที่ 6
คาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครอง : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยให้เด็ก
อารมณ์ดี ช่วยส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น
โต้ตอบผู้อื่นได้ตรงคาถาม และฟังคาสั่งได้เข้าใจมากขึ้น มีความพยายามในการพูด สามารถใช้ทางาน
ต่างๆ ได้ โดยพื้นฐาน เด็กเป็นคนที่ชอบดนตรี การร้องเพลง และการเต้นรา อยู่เป็นทุนเดิม
คาให้สัมภาษณ์ของครู : การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น สามารถร้องเพลงได้เกือบทุกเพลง
ปรบมือร่ วมกิจกรรม พูดเป็นประโยคถาม-ตอบได้ และบางครั้งใช้วิธีการจูงมือครู ไปทาในสิ่งที่ตน
ต้องการ
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นอกเหนือจากนี้ ครูได้แสดงความคิด เห็นเพิ่มเติมว่าดนตรีบาบัดเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
ทาให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องจังหวะ ทานองเพลง ได้ส่งเสริมให้เด็กได้ภาษาด้วย (จากคาร้องในบทเพลง)
ช่วยให้เด็กผ่อนคลายและมีความสุข ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจ และช่วยส่งเสริมให้มี
พัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น มีความคิดที่เป็นระบบมาก
ขึ้น ครูส่งเสริมให้ทากิจกรรมนี้ต่อไป โดยลดเวลาจากเดิม 40 นาที ให้เหลือ 30 นาที เพื่อให้กิจกรรม
กระชับมากขึ้น และเพิ่มเพลงร้องให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กได้ฝึกออกเสียงจากคาร้องในบทเพลง
กิจกรรมสาหรับดนตรีบาบัดสาหรับเด็กออทิสติกจัดขึ้นทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยที่
เด็กคนที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 16 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
เด็กคนที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม 10 ครั้ง คิดเป็น 62.5 เปอร์เซ็นต์
เด็กคนที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม 16 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
เด็กคนที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 13 ครั้ง คิดเป็น 81.25 เปอร์เซ็นต์
เด็กคนที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม 13 ครั้ง คิดเป็น 81.25 เปอร์เซ็นต์
เด็กคนที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม 13 ครั้ง คิดเป็น 81.25 เปอร์เซ็นต์
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและครูประจาชั้นในเรื่องพฤติกรรมการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติกแต่ละคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด
นั้น ชี้ให้เห็นว่า เด็กทั้ง 6 คนมีพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ดี โดยพิจารณาจากคา
ให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครองและครูประจาชั้น ซึ่งได้กล่าวไว้ตรงกัน อย่างไรก็ตาม เด็กคนที่ 2 และ 4
อาจมีพัฒนาการในด้านดังกล่าวไม่ชัดเจนมากนัก ซึ่งเด็กคนที่ 2 อาจเกิดจากการที่เด็กมีภาวะของโรค
ออทิสซึมที่หนักกว่าผู้อื่น และเข้าร่วมกิจกรรมน้อยครั้งกว่าเด็กคนอื่น ส่วนเด็กคนที่ 4 นั้นอาจเกิดจาก
การที่เด็กมีภาวะของโรคออทิสซึมรุนแรง
สรุปและอภิปรายผล
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและครู ในเรื่องพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารของเด็กออทิสติกหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น พบว่าโดยภาพรวมเด็กออทิสติก
ทุกคนมีพัฒนาการทางด้านดังกล่าวที่ดีขึ้นโดยลาดับ บางคนมีพัฒนาการอย่างชัดเจน และบางคนมี
พัฒนาการที่อาจไม่ชัดเจนนัก อันเป็นผลมาจากการจัดประสบการณ์ทางดนตรีให้กับเด็ก ทาให้เด็ก
รู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทาให้เด็กได้มีความพยายามในการร่วมร้องเพลง
ปรบมือ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ ทาให้ได้ฝึกการออกเสียง หรือแม้กระทั่งการฮัมทานองเพลง
นอกจากนี้กิจกรรมดนตรียังช่วยให้เด็ก ใจเย็น มีสมาธิ และช่วยให้เด็กได้มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น
ผลการศึกษาในครั้งนี้มี ความสอดคล้องกับงานของทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2550) ที่กล่าวว่า
ดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ สังคม และภูมิปัญญา โดยมีผลต่อการทางานของ
สมองในหลายๆ ด้าน ดนตรีบาบัดนั้นสามารถนามาช่วยเสริมและกระตุ้นการพูดและการสื่อสารได้
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อีกทั้งยังสามารถสอนให้เด็กเรียนรู้คานาม กริยา หรือวลี ผ่านบทเพลงสั้นๆ และการทาท่าทางอีกด้วย
นอกเหนือจากนี้ สาหรับเด็กออทิสติกบางคน พบว่ามีความสามารถพิเศษทางดนตรี ซึ่งความสามารถ
ประเภทนี้สามารถพบได้บ่อยกว่าความสามารถประเภทอื่น และมีการตอบสนองต่อเสียงดนตรีที่พิเศษ
จากทั่วไป และบางคนสามารถเรียนรู้และเล่นดนตรีได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง ทาให้
เด็กออทิสติกตอบสนองต่อดนตรีบาบัดได้ค่อนข้างดี
นอกจากนี้ การที่เด็กออทิสติกแต่ละคนมีพัฒ นาการที่อาจแตกต่างกันอยู่บ้างนั้น อุมาพร
ตรังคสมบัติ. (2545:6-7) ได้อธิบายไว้ว่า โรคออทิสซึมเป็นโรคที่มีลักษณะแตกต่างกันได้มาก อาการมี
หลายอย่าง และความรุนแรงก็ต่างกัน ตั้งแต่น้อยไปจนถึงรุนแรงมาก กลุ่มแรกคือเด็กออทิสติกที่มี
อาการรุนแรงน้อย มักมีสติปัญญาดี มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีพอใช้ สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได้
บางรายเรียนได้สูงถึงปริญญาเอก เด็กกลุ่มที่สองคือออทิสติกที่มีอาการรุนแรงปานกลาง มีพัฒนาการ
ทางสังคมและภาษาที่จากัด เรียนหนังสือได้ไม่สูงเท่ากลุ่มแรก แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีพอใช้
เด็กกลุ่มที่สามคือเด็กออทิสติกที่มีอาการรุนแรงมาก มีภาวะดาวน์ซินโดรมร่วมด้วย ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้และต้องมีผู้ดูแลตลอดชีวิต
ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมดนตรีบาบัดให้กับเด็กออทิสติกประมาณ 2
เดือน จานวน 16 ครั้ง ซึ่งถ้าได้เพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ให้ยาวนานขึ้น เช่น 4 -6
เดือน อาจช่วยให้เด็กดังกล่าวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลาดับอย่างชัดเจนก็เป็นได้
2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมดนตรีบาบัดที่มีต่อ
พัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารของเด็กออทิสติกเท่านั้น ผู้วิจัยเห็นว่าในงานครั้งต่อไปควร
ศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น อาทิ เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD)
เด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ป่วยโรคต่าง ๆ
3. การบาบัดประเภทอื่น เช่น ศิลปะบาบัด วารีบาบัด ธรรมชาติบาบัด เป็นทางเลือกหนึ่งที่
ใช้เสริมการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่ง เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาว่าการบาบัดเหล่านั้น
สามารถใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้ที่มีความผิดปกติและความบกพร่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และอื่น ๆ ได้มากน้อยเพียงไร
รายการอ้างอิง
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กลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวาแบบเลื่อนรัดอกและ
ไม่เลือ่ นรัดอก กรณีศึกษาเพลงลมพัดชายเขาสามชั้น
THE SO DUANG IMPROVISATION IN KHRUANG SAI PI CHAWA
ENSEMBLE WITH AND WITHOUT RAT OK ADJUSTING METHOD:
A CASE STUDY IN LOMPHAD CHAY KHAO SAM CHAN SONG
สุวรรณี ชูเสน*
SUWANNEE CHOOSEN

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบเสียงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวาและเพื่อศึกษา
กลวิธีบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา แบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อนรัดอก กรณีศึกษาเพลงลมพัด
ชายเขา สามชั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ งต่าง ๆ
และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวาและด้านดุริยางคศิลป์
ไทย มาศึก ษาวิเ คราะห์ แล้ ว สรุป เป็ นองค์ค วามรู้ ผลการวิ จัย พบว่า ระบบเสี ยงของซอด้ ว งในวง
เครื่องสายปี่ชวานั้น สามารถใช้ได้ 2 กรณี คือ ระบบ 7 เสียง และระบบ 17 เสียง กรณีเลื่อนรัดอก
จะต้องเทียบเสียงสายเปล่าของซอด้วงให้ตรงกับเสียงของปี่ชวา และแบบไม่เลื่อนรัดอกจะต้องเทียบ
เสี ย งสายเปล่ า ของซอด้ว งให้ ตรงกับ เสี ยงของขลุ่ ย เพี ยงออ พบกลวิ ธีในการบรรเลงซอด้ ว งในวง
เครื่องสายปี่ชวา เพลงลมพัดชายเขาสามชั้น สรุปได้เป็น 4 กลวิธี คือ ดาเนินกลอนลักษณะเดียวกัน
ดาเนินกลอนแตกต่างกัน ใช้นิ้วเดียวกันในห้องเดียวกัน และใช้นิ้วแตกต่างกันในห้องเดียวกัน
คาสาคัญ: รัดอก ซอด้วง วงเครื่องสายปี่ชวา เพลงลมพัดชายเขา

*

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Faculty of Music and Drama, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
This research aims to study the Sound System of So Duang in Khruang Sai Pi
Chawa Ensemble and The So Duang Improvization in Khruang Sai Pi Chawa Ensemble
with and without Rat Ok Adjusting Method : A Case Study in LomPhad Chay Khao
Sam Chan Song. The study analyzed data from information from various sources and
interviews with The So Duang Khruang in Sai Pi Chawa Ensemble experts and Thai
Music experts. The study to analysis and summarize knowledge. There have been
found that the aims of the Sound System of So Duang in Khruang Sai Pi Chawa
Ensemble was 2 cases are Equal-distant heptatonic scale system and 17 tone
temperament system. The Rat Ok Adjusting Method must tune the string of So Duang
with Pi Chawa and without Rat Ok Adjusting Method must tune the string of So
Duang with Khlui Phiang Au. The So Duang Improvization in Khruang Sai Pi Chawa
Ensemble was 4 method are The Same Improvization The Diferrent Improvization
The Same Finger in the same bar and The Diferrent Finger in the same bar.
Keywords: Rat Ok, So Duang, Khruang Sai Pi Chawa Ensemble,LomPhad Chay Khao Song

บทนา
ดนตรีไทย เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาติไทย ผ่านการสรรค์สร้างโดยดุริยาจารย์
และมีการพัฒนามาช้านานแล้วถึงแม้ว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันทางวิชาการว่ามีถิ่นกาเนิดมาจากประเทศ
จีนหรืออินเดียก็ตามแต่ดนตรีไทยก็คงอยู่คู่กับชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันเป็นหลักวิชาการให้นักดนตรี
ไทยได้ยึดถือปฏิบัติกันสืบมา และมีองค์ความรู้ทางดนตรีไทยอันเป็นแบบแผน อาทิ ประเภทของเพลง
ระบบเสียง เครื่องดนตรีไทย การดาเนินทานอง การประพันธ์เพลง การปรับวง การประสมวงดนตรี
ไทย เป็นต้นล้วนแล้วแต่มีความสาคัญต่อวงการวิชาชีพดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่ง
วงเครื่องสายปี่ชวา เป็นวงดนตรีไทยที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการดนตรีไทย
อันพิเศษ โดดเด่นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย ซึ่งดุริยาจารย์ในอดีตได้ใช้
ภูมิปัญญาในการคิดประสมวงดนตรีขึ้นใหม่เมื่อครั้งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพัฒนาการมาจาก
วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว รวมวงเข้ากับวงกลองแขก แล้ววินิจฉัยอย่างมีหลักการ คัดเลือกเอาเครื่อง
ดนตรีบางชิ้นคงไว้และเอาบางชิ้นออกไป แต่ยังคงเครื่องดนตรีทั้ง 2 ส่วน เพื่อทาหน้าที่ตามหลักการ
ประสมวง จากการประสมของวงดนตรีไทยทั้งสองวงเข้าด้วยกัน จึงปรากฏองค์ความรู้ของทั้งสองวง
และยังส่งผลต่อวิธีการบรรเลงที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของระบบเสียงและกลวิธี
การบรรเลง ซึ่ง ผู้ บ รรเลงเครื่ อ งดนตรีท าท านองในวงเครื่อ งสายปี่ ช วา ต้อ งใช้ก ลวิ ธีก ารบรรเลง
ที่แตกต่างไปการบรรเลงในวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวที่เป็นฐานแห่งการบรรเลงจากการศึกษาพบว่า
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เครื่ องดนตรีที่มีความพิเศษและมีกลวิธีการบรรเลงแตกต่างไปจากเครื่องดนตรีชิ้นอื่นในวง ได้แก่
ซอด้ ว งซึ่ ง พบการบรรเลงอยู่ 2 แบบ คื อ กลวิ ธี ก ารบรรเลงแบบเลื่ อ นรั ด อกและไม่ เ ลื่ อ นรั ด อก
การบรรเลงซอด้วงทั้ง 2 แบบนี้ ส่งผลให้ผู้บรรเลงจะต้องคิดกลวิธีในการใช้การดาเนินกลอนซอด้วง
ให้เหมาะสม
ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจในองค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งกลวิ ธี ก ารบรรเลงซอด้ ว งในวงเครื่ อ งสายปี่ ช วา
ทั้ง 2 แบบ โดยเลือกเพลงลมพัดชายเขา สามชั้น มาเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเพลงลมพัดชายเขา
สามชั้น เป็นเพลงที่จัดอยู่ในประเภทเพลงดาเนินทานองและมีโครงสร้างของกลุ่มเสียงซึ่งสามารถ
นามาใช้เป็นเพลงตัวอย่างได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเพลงลมพัดชายเขาสามชั้น ยังเป็นเพลงที่ถูกบรรจุอยู่
ในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมถึ งความรู้ในเรื่องกลวิธีบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา แบบเลื่อนรัดอก
และไม่เลื่อนรัดอกยังไม่ปรากฏออกมาในรูปแบบของงานวิจัยเท่าที่ควร ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ทาการศึกษาวิจัย เพื่อจะนาไปบูรณาการการเรียนการสอนและยังประโยชน์ให้แก่วงวิชาการดนตรีไทย
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระบบเสียงซอด้วง ในวงเครื่องสายปี่ชวา
2. เพื่อศึกษากลวิธีบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา แบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อนรัดอก
กรณีศึกษาเพลงลมพัดชายเขา สามชั้น
วิธีการศึกษา
งานวิจัยฉบับนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาค้นคว้า จากข้อมูลเชิงเอกสาร
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย และ การสังเกตจากการบรรเลงวงเครื่องสายปี่ชวาของ
สานักการสังคีต กรมศิลปากร โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
2. สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า นดนตรี ไ ทยที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารบรรเลงดนตรี ไ ทย
ในวงเครื่ อ งสายปี่ ช วาและครอบคลุ ม ทุ ก เครื่ อ งมื อ คื อ ซอด้ ว งซออู้ ปี่ ช วาจะเข้ เ ครื่ อ งหนั ง
และขับร้อง โดยแบ่งกลุ่ มของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านซอและกลุ่ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอื่น ๆ ดังนี้
2.1 กลุ่มผู้ทรงคนวุฒิทางด้านซอ ได้แก่
2.1.1 อาจารย์วรยศ ศุขสายชล
2.1.2 อาจารย์เชวงศักดิ์ โพธิสมบัติ
2.1.3 อาจารย์จีรพล เพชรสม
2.1.4 อาจารย์วีระศักดิ์ กลั่นรอด
2.1.5 อาจารย์ธีระ แถบสิงห์
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2.1.6 อาจารย์สุริยะ ชิตท้วม
2.1.7 อาจารย์เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
2.1.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เอื้อจิตรเมศ
2.2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย ได้แก่
2.2.1 อาจารย์บุญช่วย โสวัตร
2.2.2 อาจารย์ปี๊บ คงลายทอง
2.2.3 อาจารย์อภิชัย พงษ์ลือเลิศ
2.2.4 อาจารย์สมาน น้อยนิตย์
2.2.5 อาจารย์บุญช่วย แสงอนันต์
2.2.6 อาจารย์มัณฑนา อยู่ยั่งยืน
2.2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยา ชิตท้วม
2.2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุพร สีม่วง
3. ข้อมูลจากบันทึกการบรรเลงวงเครื่องสายปี่ชวา สานักการสังคีตกรมศิลปากรการศึกษา
ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาจากบันทึกการบรรเลงวงเครื่องสายปี่ชวาโดยใช้แบบสังเกตเป็น
เครื่องมือในการวิจัยและทาการสังเกตบันทึกการบรรเลงวงเครื่องสายปี่ชวา ของศิลปินจากสานักการ
สังคีตกรมศิลปากรเพื่อเก็บข้อมูลกลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา
4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารบุคคลและการสังเกตจากบันทึกการ
บรรเลง เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
4.1 ระบบเสียง
น าข้ อ มู ล จากเอกสารการสั ม ภาษณ์ แ ละการสั ง เกตจากบั น ทึ กการบรรเลง
วงเครื่องสายปี่ชวา สานักการสังคีตกรมศิลปากร มาใช้วิเคราะห์ภายใต้หลักการเรื่องระบบเสียง
ของดนตรี ไ ทยและระบบเสี ย งของซอด้ ว ง เพื่ อ ศึ ก ษาระบบเสี ย งซอด้ ว งในวงเครื่ อ งสายปี่ ช วา
หลั ง จากนั้ น น าข้ อมู ล ที่ ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ ในประเด็น นี้ ม าสรุ ป ผล และเสนอให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ทาง ด้านซอทวนสอบผลการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง
4.2 กลวิธีการบรรเลง
ศึ ก ษากลวิ ธี ใ นการบรรเลงเพลงประเภทด าเนิ น ท านอง จากนั้ น น ามาสร้ า ง
เป็นกลวิธีการดาเนินกลอนซอด้วงทั้งแบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อนรัดอก เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น
4.3 กลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา
วิเคราะห์กลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา 2 แบบ คือ แบบเลื่อนรัดอก
และไม่เลื่ อนรั ดอก โดยใช้ ทางฆ้องวงใหญ่ ซึ่ งได้รับ การตรวจสอบจาก อาจารย์บุญช่ว ย โสวัต ร
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงการ
ใช้นิ้วให้ไม่ขัดต่อการดาเนินกลอนของซอด้วง
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5. ตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์สามเส้า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านซอ ได้แก่
5.1 อาจารย์วรยศ ศุขสายชล
5.2 อาจารย์ธีระ แถบสิงห์
5.3 ผศ. วันชัย เอื้อจิตรเมศ
6. นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์กลวิธีในการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสาย
ปี่ชวาทั้ง 2 แบบ คือแบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อนรัดอก
ผลการศึกษา
ผลการวิจัยเรื่องกลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวาแบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อน
รัดอก กรณีศึกษา เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ
1. ระบบเสียงของซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา
2. กลวิ ธี ก ารบรรเลงซอด้ ว งในวงเครื่ อ งสายปี่ ช วาแบบเลื่ อ นรั ด อกและไม่ เ ลื่ อ นรั ด อก
กรณีศึกษา เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น
1. ระบบเสียงของซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา
จากการศึกษาระบบเสียงของดนตรีไทย (ไม่นับเครื่องประกอบจังหวะ) พบว่า มีเสียง
ตั้งแต่ต่าไล่ชั้นขึ้นเป็นลาดับเรียงไปหาสูง เช่นเดียวกับเสียงดนตรีทุก ๆ ชิ้น แต่ความถี่ห่างระหว่าง
เสียงหนึ่งกับเสียงหนึ่งซึ่งเรียงลาดับขึ้นไปนั้นมีความแตกต่างกัน การเรียงเสียงของดนตรีไ ทยซึ่งมีอยู่
7 เสียง การเรียงเสียงของดุริยางค์สากลนั้นก็มี 7 เสียงเช่นเดียวกัน ซึ่งจวบจนถึงเสียงที่ 8 นั้นมีเสียงที่
ซ้ากับเสียงที่ 1 ส่วนความถี่ห่างของดนตรีไทยและดนตรีสากลมิได้เท่ากันทุกระหว่างขั้นเสียง
ระบบเสียงของดนตรีไทยนั้น แบ่งเป็นเสียงย่อยลงไปได้ 7 เสียงเท่า ๆ กัน ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ระบบเสียงของซอด้วง ซึ่งจะกล่าวต่อไป ส่วนระบบเสียงของดนตรีสากลนั้น มีเสียงแบ่งย่อยลงไปเป็น
12 ส่ ว น เท่ าๆ กัน ซึ่ง เมื่ อรวมเป็ น 7 เสี ย งแล้ ว บางเสี ย งก็ห่ า งกั น เป็ น 2 ส่ ว นบ้ าง 1 ส่ ว นบ้ า ง
(ส่วนหนึ่งๆ เท่ากับครึ่งเสียงสากล) ดังนั้นหากจะเทียบเสียงที่ 1ของดนตรีไทยกับสากลให้ตรงกันแล้ว
เสี ย งที่ 2-3-4-5-6-7 จะไม่ ต รงกั น เลยแม้ แ ต่ เ สี ย งเดี ย ว นอกจากเสี ย งที่ 8 ซึ่ ง เท่ า กั บ เสี ย งที่ 1
เท่านั้นเอง ดังภาพ
ระบบไทย
1

2

3

1
2
ระบบสากล (Major Scale)

4

3

4

5

6

5

7

6

ภาพที่ 1 การแบ่งระยะห่างของเสียงระบบไทยและระบบสากล
ที่มา: ผู้วิจัย

8/1

7

8/1
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ระบบเสียงของดนตรีไทย ระบบ 7 เสียง นั้นเป็นระบบที่นาไปใช้ในการบรรเลงดนตรีไทย
ซึ่งปรากฏเป็นระดับของขอบเขตของบันไดเสียงแบบไทย ตามหลักการของดนตรีไทย โดยสรุปได้ดังนี้
1. ทางเพียงออล่าง ใช้กับ วงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์
2. ทางใน ใช้กับ วงปี่พาทย์พิธี
3. ทางกลาง ใช้กับ วงปี่พาทย์ประกอบหนังใหญ่
4. ทางเพียงออบน ใช้กับ วงเครื่องสาย และ วงมโหรี
5. ทางนอก ใช้กับ วงปี่พาทย์เสภา
6. ทางกลางแหบเรียกตามปี่กลางที่เป่าทางแหบ ไม่ได้ใช้ประจากับวงใด
7. ทางชวา ใช้กับ วงเครื่องสายปี่ชวาและ ปี่พาทย์นางหงส์
ระบบเสียงดนตรีไทยดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นระบบเสียงตามลักษณะของการบรรเลงของวง
ดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ โดยเมื่อนักดนตรีไทยจะบรรเลงด้วยวงดนตรีแบบใด ก็จะพิจารณาถึงระบบ
เสียงของวงตามมาตรฐานนี้ แต่จากการศึกษาพบว่ายังมีองค์ความรู้เรื่องระดับเสียงของเพลงที่ดุริยาจารย์
ระบุเป็นการเฉพาะเพลงในดนตรีไทย หากแต่ยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้ปรากฏออกมาเป็นตาราหรือ
เอกสารทางวิชาการ มีเพียงการถ่ายทอดทางมุขปาฐะเท่านั้นว่า เพลงแต่ละเพลงมีขึ้นเฉพาะวงใด
อาจารย์บุญช่วย โสวัตร ให้หลักการพิจารณาเรื่องของระบบเสียงของเพลงว่า นักดนตรีควร
ตรวจสอบบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพลง ว่ามีเพลงลักษณะเดียวกันหรือเพลงประเภทเดียวกันที่ใช้
อยู่เดิมหรือไม่ หากมี ก็อาจจะอุปมานได้ว่า เป็นเพลงที่ใช้กับวงชนิดนั้น เช่น เพลงโหมโรง แต่ เดิม
ใช้กับปี่พาทย์พิธี ซึ่งใช้วงปี่พาทย์ในการบรรเลง ดังนั้น ระดับเสียงที่ใช้กับเพลงโหมโรงก็น่าจะเป็น
ทางใน หมายถึง ระดับเสี ยงประจ าของเพลง แต่เมื่อถูกเอามาใช้เพื่อบรรเลงโดยวงเครื่องสาย
ก็จะต้องใช้ระดับเสียงเพียงออบน ดังนั้น เพลงจึงถูกเปลี่ยนเป็นระดับเสียงเป็น เพียงออบน นั่นเอง
หากพิจารณาตามข้อมูล ดังกล่าว จะเห็ น ได้ว่า เรื่ องของระดับ เสี ยงที่ใช้กับ การบรรเลง
ดนตรีไทย มีส่วนสาคัญอยู่ 2 ประการ คือ ระดับเสี ยงประจาวงดนตรี และระดับเสียงประจา
บทเพลง เพื่อให้เห็น ภาพที่ชั ดเจนยิ่ งขึ้น ผู้วิจัยจะกาหนดเสียงเริ่มต้นของแต่ล ะระดับเสียงตาม
มาตรฐานทางทั้ง 7 ทาง ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการกาหนดเสียงเริ่มต้นของแต่ละระดับเสียงตามมาตรฐานทางทั้ง 7 ทาง
ทางชวา
ทางนอก
ม
ทางกลางแหบ
ร
ทางเพียงออบน
ด
ทางกลาง
ท
ทางใน
ล
ทางเพียงออล่าง
ซ
ที่มา: ผู้วิจัย

ฟ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงกลุ่มเสียงปัญจมูล
ทางเพียงออล่าง
ทางใน
ทางกลาง
ทางเพียงออบน
ทางนอก
ทางกลางแหบ
ทางชวา
ที่มา: ผู้วิจัย
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ซลทXรม
ลทดXมฟ
ทดรXฟซ
ดรมXซล
รมฟxลท
มฟซxทด
ฟซลxดร

จากกรณีศึกษา เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น พบว่าเมื่อบรรเลงด้ว ยวงเครื่องสายปี่ช วา
ก็จะบรรเลงในทางชวา ตามหลักการของระบบเสียงดนตรีไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบกระสวนทานอง
เดียวกันแต่เมื่อเคลื่อนระดับเสียงไปตามระบบเสียงประจาวง เสียงของกลุ่มเสียงก็จะเปลี่ยนไปตาม
หลักการของระบบเสียงดนตรีไทย นั่นเอง ซึ่งแสดงให้ เห็นกลุ่มเสียงในแต่ละทาง โดยจะยกตัวอย่าง
กระสวนทานองจากประโยคเพลงในเพลงลมพัดชายเขา สามชั้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
ตัวอย่างกระสวนทานองในเพลงลมพัดชายเขา สามชั้น
- - - X -XXX
---X
-XXX -XXX
ทางเพียงออล่าง (ซลทXรม)
--- ม -ซซซ
---ล
-ซซซ -ดรม
ทางใน (ลทดXมฟ)
- - -ฟ -ลลล
---ท
-ลลล -รมฟ
ทางกลาง (ทดรXฟซ)
- - -ซ -ททท
---ด
-ททท -มฟซ
ทางเพียงออบน (ดรมXซล)
- - -ล -ดดด
---ร
-ดดด -ฟซล
ทางนอก (รมฟXลท)
- - -ท -รรร
---ม
ทางกลางแหบ (มฟซXทด)
- - -ด -มมม
---ฟ
ทางชวา (ฟซลXดร)
- - -ร -ฟฟฟ ---ซ

-X-X

-X-X

XX - X

-ซ-ล

-ซ-ล

ลล-ซ

-ล-ท

-ล-ท

ทท-ล

-ท-ด

-ท-ด

ดด-ท

-ด-ร

-ด-ร

รร-ด

-รรร

-ซลท

-ร-ม

-ร-ม

มม-ร

-มมม

-ลทด

-ม-ฟ

-ม-ฟ

ฟฟ-ม

-ฟฟฟ

-ทดร

-ฟ-ซ

-ฟ-ซ

ซซ-ฟ
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ในกรณีที่เป็นระบบเสียงประจาเพลงนั้น ผู้บรรเลงจะต้องพิจารณาว่าเดิมบรรเลงด้วยวงใด
และใช้กลุ่มเสียงหรือทางใด หากนาเพลงนั้นมาบรรเลงด้วยวงที่แตกต่างไป ก็จะต้องใช้การเปลี่ยนกลุ่ม
เสียงไปตามระดับของวงที่ใช้ ในบทความฉบับนี้ ใช้เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น ตามโน้ตทางฆ้อง
ที่ไ ด้ รั บ การตรวจสอบจากอาจารย์ บุ ญ ช่ ว ย โสวัต ร ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นดนตรี ไ ทย เป็ น กรณี ศึ ก ษา
พบว่า การบรรเลงเพลงลมพัดชายเขา สามชั้น ด้วยวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ซึ่งเป็นวงมาตรฐานนั้น
เมื่อนามาบรรเลงด้วยวงเครื่องสายปี่ชวา ตามวิชาการดนตรีไทย จะต้องใช้กลุ่มเสียงที่สูงขึ้นเป็นคู่ 4
ของระดับเสียงเดิม ดังนั้นเมื่อบรรเลงซอด้วงก็จะเปลี่ยนเสียงให้สูงขึ้นไปอีก 4 เสียงเช่นเดียวกัน
ซึ่งจะแสดงตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
-- - ม -ซซซ ---ล -ซซซ -ดรม -ซ-ล -ซ-ล ลล-ซ
วงเครื่องสายปี่ชวา
--- ล -ดดด --- ร -ดดด -มซล -ด-ร

-ด-ร รร-ด

จะเห็นได้ว่าประโยคที่ยกตัวอย่างมานั้น ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ซลทXรม หรือ ทางเพียงออล่าง
ดังนั้น เมื่อบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา ก็จะใช้กลุ่มเสียงที่สูงขึ้นเป็นคู่ 4 ของกลุ่มเสียงเดิม คือ
ดรมXซล หรือ ทางเพียงออล่าง
จากการศึกษาระบบเสียงของซอด้วง พบว่า การบรรเลงซอด้วงนั้น นอกจากจะสามารถ
บรรเลงโดยใช้ร ะบบเสียงอย่างระบบเสียงของดนตรีไทยดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบระบบเสียง
ซอด้ว งอีก 1 ระบบ คือ ระบบ 17 เสี ยง ตามทัศนะของอาจารย์ ว รยศ ศุขสายชล ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านซอ สานักดนตรีตักศิลา ดังจะแสดงภาพของระบบเสียงของซอด้วงทั้ง 2 ระบบ ได้ดังนี้
สายเปล่าสายทุ้ม

สายเปล่าสายเอก

ตาแหน่งนิ้วชี้

ตาแหน่งนิ้วชี้

ตาแหน่งนิ้วกลาง

ตาแหน่งนิ้วกลาง

ตาแหน่งนิ้วนาง

ตาแหน่งนิ้วนาง

ตาแหน่งนิ้วก้อย

ตาแหน่งนิ้วก้อย

ภาพที่ 2 ตาแหน่งการกดนิ้วของซอด้วง ตามระบบ 7 เสียง
ที่มา: ผู้วิจัย
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ระบบเสียงซอด้วง ระบบ 7 เสียง คือ ระบบการแบ่งระยะห่างของตาแหน่งนิ้วในเสียงที่ 1–7
ให้เท่า ๆ กัน มีความถี่ห่างเท่า ๆ กันหมดทุกระหว่างขั้นเสียง
ซ๋
ซ ล ล ล๋

ท ท ท๋

ด ด

ด๋ ร
ร

ร๋
ม

ม ม๋ ฟ ฟ

ฟ๋
ซ

ภาพที่ 3 การแบ่งระยะห่างของเสียงระบบ 17 เสียง
ที่มา: ผู้วิจัย

หลักการของระบบ 17 เสียง ที่ใช้ในการบรรเลงซอด้วงเป็นระบบเสียงในระบบเสียงไม่เท่า
ใน 1 คู่แปด จะประกอบด้วย 17 เสี้ยวเสียง ใน 1 เสียงเต็มจะประกอบด้วย 3 เสี้ยวเสียง ในเสียง
ชิดกันก็จะประกอบด้วย 1 เสียง เสียง ใน 2 เสี้ยวเสียงจะเป็นเสียงที่ใกล้กันการวางตาแหน่งของการ
กดนิ้วต่างๆ นั้นจะต้องใช้การพิจารณาถึงกลุ่มเสียงที่ใช้ประจาเพลง โดยยึดถือตามเสียงร้องซึ่งถือว่า
เป็นระบบเสียงแห่งธรรมชาติ หลักการคือ เสียงที่เกิดจากการขับร้องเป็นเสียงที่ถูกกาหนดไว้อย่าง
แน่ชัดในทุกๆ เสียงซึ่งเป็นการแบ่ง 7 เสียง อย่างไม่เท่ากัน หากร้องถูกสัดส่วนของเสียงก็จะเกิดความ
ไพเราะแก่ผู้ฟัง โดยเฉพาะเพลงที่เ ป็นเพลงสาเนียงต่างๆ ยิ่งเห็นเด่นชัดว่าเกิดการแบ่งอย่างไม่เท่ากัน
ตามหลั กการคลอร้องจะใช้เครื่องดนตรีที่ส ามารถทาเสียงไม่เท่าได้มีห น้าที่คลอร้อง ซึ่งจะได้เสียง
ที่สนิทสนมกลมกลืนกันเป็นอย่างดี
ตาแหน่งของการวางนิ้วในการบรรเลงซอด้วงโดยใช้ระบบ 17 เสียงนั้น มีระยะห่างไม่เท่ากัน
และมีการเปลี่ยนตาแหน่งไปตามกลุ่มเสียงที่ใช้ ซึ่งจะแสดงตัวอย่างการวางนิ้วพอสังเขป ดังภาพ

สายเปล่าสายทุ้ม

สายเปล่าสายเอก

ตาแหน่งนิ้วชี้

ตาแหน่งนิ้วชี้
ตาแหน่งนิ้วกลาง

ตาแหน่งนิ้วกลาง
ตาแหน่งนิ้วนาง

ตาแหน่งนิ้วนาง

ตาแหน่งนิ้วก้อย

ตาแหน่งนิ้วก้อย

ภาพที่ 4 ตาแหน่งการกดนิ้วของซอด้วง ตามระบบ 17 เสียง
ที่มา: ผู้วิจัย
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จากการศึกษา พบว่า ระบบเสียงของซอด้วง ทั้ง 2 ระบบ ขึ้นอยู่กับผู้บรรเลงว่าจะปฏิบัติ
ตามแนวทางใด ซึ่งต้องทาการศึกษาวิจัยต่อไป ในส่วนที่สัมพันธ์กับวิจัยฉบับนี้ คือ ขอบเขตเสียงที่เกิด
จากการเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อนรัดอก ซึ่งจะเป็นผลให้มีขอบเขตเสียงแตกต่างกันไป ดังนี้
ซอล (สายทุ้ม)

เร (สายเอก)

ลสูง

ภาพที่ 5 เสียงซอด้วงระบบ 7 เสียง แบบไม่เลื่อนรัดอก
ที่มา: ผู้วิจัย

ซอล (สายทุ้ม)

เร (สายเอก)

ลาลา

มีมี

ทีที

ฟาฟา

โดโด

ซอลสูงซอ

เรเร

ลาสูงลาสูง

ภาพที่ 6 เสียงซอด้วงระบบ 17 เสียง แบบไม่เลื่อนรัดอก
ที่มา: ผู้วิจัย

รัดอกรัดอก
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(สายทุ้ม)
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ซอล (สายเอก)

รัดอก

ที

ภาพที่ 7 เสียงซอด้วงระบบ 7 เสียง แบบเลื่อนรัดอก
ที่มา: ผู้วิจัย

โด (สายทุ้ม)โด

ซอล (สายเอก)

เรเร

ลาลา

มีมี

ที

ฟาฟา

โดสูงโดสูง

ซอลซอล

เรสูงเรสูง

รัดอก

ภาพที่ 8 เสียงซอด้วงระบบ 17 เสียง แบบเลื่อนรัดอก
ที่มา: ผู้วิจัย

2. กลวิธี การบรรเลงซอด้วงในวงเครื่ องสายปี่ชวาแบบเลื่อนรั ดอกและไม่เ ลื่อนรั ดอก
กรณีศึกษา เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น
ผู้วิจัยวิเคราะห์กลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา แบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อน
รัดอก กรณีศึกษาเพลงลมพัดชายเขา สามชั้น ด้วยวิธีการเปรียบเทียบการใช้นิ้วในการกดสายซอด้วง
ระหว่างกลวิธีการบรรเลงซอด้วงแบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อนรัดอก ซึ่งดาเนินทานองไปตามโครงสร้าง
ของทานองหลักซึ่งผู้วิจัยกาหนดให้ ตัวเลข 0 – 4 แทนการกดด้วยนิ้วต่าง ๆ ได้แก่

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

410
0
1
2
3
4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การสีซอด้วงสายเปล่า
การสีซอด้วงโดยการกดนิ้วชี้
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การสีซอด้วงโดยการกดนิ้วนาง
การสีซอด้วงโดยการกดนิ้วก้อย

ตัวอย่างการวิเคราะห์
ทานองหลักเพลงลมพัดชายเขา สามชั้น
ท่อน 1 ประโยคที่ 1
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-333
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ห้องเพลงที่
1- 6
7-8
1-4
4-8

จะเห็ น ได้ว่า ในท่อน 1 ประโยคที่ 1 พบกลวิธีการบรรเลงซอด้ว งทั้งสิ้ น 4 กลวิธี คือ
การดาเนินกลอนลักษณะเดียวกัน ในห้องที่ 1- 6 การดาเนินกลอนแตกต่างกันในห้องที่ 7 - 8
การใช้นิ้วเดียวกันในห้องเดียวกัน ห้องที่ 1 - 4 และการใช้นิ้วแตกต่างกันในห้องเดียวกัน ห้องที่ 4 - 8

3

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

411

ท่อน 1 ประโยคที่ 2
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กลวิธี
ดาเนินกลอนลักษณะเดียวกัน
ดาเนินกลอนแตกต่างกัน
ใช้นิ้วเดียวกันในห้องเดียวกัน
ใช้นิ้วแตกต่างกันในห้องเดียวกัน

432

103
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3
3

0 1
3

232

0123
3

ห้องเพลงที่
1 - 2, 4 - 8
3
1-2
3-8

จะเห็ น ได้ว่า ในท่อน 1 ประโยคที่ 2 พบกลวิธีการบรรเลงซอด้ว งทั้งสิ้ น 4 กลวิธี คือ
การดาเนินกลอนลักษณะเดียวกันในห้องที่ 1 - 2, 4 - 8 การดาเนินกลอนแตกต่างกันในห้องที่ 3
การใช้นิ้วเดียวกันในห้องเดียวกัน ห้องที่ 1 - 4 และการใช้นิ้วแตกต่างกันในห้องเดียวกัน ห้องที่ 4 - 8
ผลการวิเคราะห์กลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา แบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อน
รัดอก กรณีศึกษาเพลงลมพัดชายเขา สามชั้น สรุปได้ว่า มี 4 กลวิธีการบรรเลง คือ การดาเนินกลอน
ลักษณะเดียวกัน การดาเนินกลอนแตกต่างกัน การใช้นิ้วเดียวกันในห้องเดียวกัน และการใช้นิ้ว
แตกต่างกันในห้องเดียวกัน
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องกลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา แบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อน
รัดอก กรณีศึกษา เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ
1. เพื่อศึกษาระบบเสียงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา
2. เพื่อศึกษากลวิธีบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ ชวา แบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อนรัดอก
กรณีศึกษาเพลงลมพัดชายเขา สามชั้น
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า กลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา แบบเลื่อนรัดอกและ
ไม่เลื่อนรัดอก กรณีศึกษา เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ระบบเสียงของซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบ 7
เสียง และระบบ 17 เสียง ขึ้นอยู่กับผู้บรรเลงว่าจะเลือกบรรเลงโดยใช้ระบบเสียงแบบใด ปัจจัย
สาคัญอยู่ ที่การเทียบซอเสียงสายเปล่ า คือกรณีเลื่อนรัดอกให้ เทียบเสี ยงสายเปล่ าให้ ตรงกับเสียง
โด กับ ซอล และ กรณีไม่เลื่อนรัดอกให้เทียบเสียงสายเปล่าให้ตรงกับเสียง ซอล กับ เร ของปี่ชวา
2. การบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวามี 4 กลวิธี คือ การดาเนินกลอนลักษณะ
เดียวกัน การดาเนินกลอนแตกต่างกัน การใช้นิ้วเดียวกันในห้องเดียวกัน และการใช้นิ้วแตกต่างกัน
ในห้องเดียวกัน
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าว นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ระบบเสียงประจาวงดนตรีนั้นมีกาหนดและมีเอกสารทางวิชาการอธิบายหลักการใช้เสียง
ประจาวงดนตรีแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจน แต่เรื่องของเสียงประจาเพลงนั้นเป็นเพียงการยึดถือและ
เข้าใจกันในทางปฏิบัติแต่ยังขาดเอกสารทางวิชาการที่เพียงพอ
2. เสียงซอด้วง มีความแตกต่างกันในเรื่องของความถี่ห่างระหว่างขั้นเสียง แม้ว่าจะใช้การ
ดาเนินทานองเหมือนกัน แต่เสียงที่ออกมานั้นส่งผลแตกต่างกัน หากนาซอด้วงบรรเลงทั้ง 2 ระบบ
พร้อมกันจะได้เสียงที่ตรงกันเฉพาะเสียงสายเปล่าเท่านั้น ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับผู้บรรเลงว่าจะเลือกใช้
ระบบเสียงแบบใด ด้วยเหตุผลทางวิชาการอย่างไร และจาเป็นต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไป
3. เสียงซอด้วงระบบ 7 เสียง สอดคล้องกับแนวคิดของอาจารย์มนตรี ตราโมท ว่าด้วยเรื่อง
ของระบบเสียงของดนตรีไทย และ ระบบเสียงซอด้วงระบบ 17 เสียง สอดคล้องกับแนวคิดของ
อาจารย์วรยศ ศุขสายชล ว่าด้วยเรื่องของระบบเสียงของซอด้วง
4. กลวิธีในการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา มีตัวแปรสาคัญอยู่ที่ผู้บรรเลงหรือ
ผู้ประพันธ์ทางเพลง ฉะนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินทานองใหม่ หรือคิดทางซอด้วงใหม่
ตาแหน่งการใช้กลวิธีบรรเลงในแต่ละห้องก็จะเปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ดี ผลสรุปการวิเคราะห์ก็ยังคง
เหมือนเดิม คือ พบกลวิธี 4 วิธี
5. การเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อนรัดอก ส่งผลต่อกลวิธีการบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา
ในกรณีเลื่อนรัดอก เสียงสายเปล่าเป็นเสียง โด กับ ซอล ซึ่งจะเป็นการเทียบเสียงอย่างเดียวกับซออู้
แต่ผู้บ รรเลงจะต้องใช้กลวิธีการบรรเลงให้เป็นไปตามหลักวิชาการว่าด้ว ยเรื่องบทบาทหน้าที่ ของ
เครื่ องดนตรี ซึ่งกาหนดที่ไว้เป็ นการเฉพาะแล้ ว จึงไม่สมควรใช้กลวิธีการบรรเลงเช่นเดียวกับ ซออู้
แต่ผู้บรรเลงต้องใช้ ศักยภาพในการคิดกลวิธีการบรรเลงเพื่อให้สามารถแสดงเอกลักษณ์ของซอด้วง
ออกมาให้ประจักษ์ ส่วนกรณีไม่เลื่อนรัดอก เสียงสายเปล่าของซอด้วงเป็นอย่างปกติ คือ เสียง ซอล
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กับ เร แต่มกี ารเปลี่ยนระดับเสียงให้สูงขึ้นเป็นคู่ 4 ของระดับเสียงเดิม ดังนั้น ผู้บรรเลงจะต้องใช้กลิธี
ในการบรรเลงซอด้วงโดยใช้นิ้วให้ไม่ขัดต่อการดาเนินกลอนซอด้วง
ข้อเสนอแนะ
กลวิธีบรรเลงซอด้วงในวงเครื่องสายปี่ชวา แบบเลื่อนรัดอกและไม่เลื่อนรัดอกยังไม่ปรากฏ
ออกมาในรูปแบบของงานวิจัยเท่าที่ควร หากมีการศึกษาวิจัย เพื่อจะนาไปบูรณาการการเรียนการ
สอนและยังประโยชน์ให้แก่วงวิชาการดนตรีไทยต่อไป
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
1. ศึกษาระบบเสียงของซอด้วงที่มีต่ออรรถรสของผู้ฟัง
2. ศึก ษากลวิ ธีใ นการบรรเลงเครื่ องสายปี่ช วาในเครื่อ งมื อ อื่น ๆ และการกลวิธี ใ นการ
บรรเลงในระดับที่สูงขึ้น
เนื่องจากวงเครื่องเครื่องปี่ชวาเป็นวงที่มีองค์ความรู้ต่างๆ ซ่อนอยู่อีก
มากมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้ คงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการวิชาการดนตรีไทยได้
ไม่มากก็น้อย
รายการอ้างอิง
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วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง
KHLUIPHIANG O’ S PERFORMANCE PRACTICE BASED ON
KHRU THIAP KHONGLAITHONG’S STYLE
บุญเสก บรรจงจัด*
BOONSEK BUNJONGJUD

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่องวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง มีวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย 1. เพื่อศึกษากายภาพของขลุ่ยเพียงออ ระบบเสียง และข้อจากัดในการใช้เสียงของขลุ่ย
เพียงออ 2. เพื่อศึกษาวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของ ครูเทียบ คงลายทอง เพลงประเภท
ดาเนินทานอง 3. เพื่อศึกษาวิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงประเภทดาเนินทานอง โดย
ดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และจากการปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์
เพื่อนามาสรุปผลการวิจัย ผลจากการวิจัยพบว่า วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออของครูเทียบ คงลายทอง
ใช้หลักวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ด้วย “วิธีมุขปาฐะ” โดยท่านได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับครูบุญช่วย
โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง โดยให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการเป่าขลุ่ยตั้งแต่ท่านั่ง ท่าจับเครื่องดนตรี
ลักษณะของการวางนิ้ว ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของบุคลิกภาพในการเป่าขลุ่ยเพียงออ ช่วงเสียงของขลุ่ย
เพียงออ มี 2 ช่วงเสียง คือช่วงเสียงกลาง 7 และ ช่วงเสียงแหบ 5 เสียง รวม 12 เสียง เสียงที่ต่าที่สุด
คือเสียง โด และเสียงสูงที่สุดคือเสียง ซอล เสียงที่เหมาะสมกับการสร้างสานวนกลอนในการบรรเลง
เพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้น มี 10 เสียง โดยไม่ควรเกินเสียง มี ในช่วงเสียงแหบ วิธีการสร้าง
สานวนกลอนของขลุ่ยเพียงออ 1) ใช้ทานองหลักเป็นเกณฑ์ 2) ใช้วิธีการผูกสานวนเพื่อหลีกเลี่ยง
ข้อจากัด 3) การสร้างสานวนกลอนให้สัมพันธ์กันในแต่ละวรรค ด้านวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ เพลงลม
พัดชายเขา 3 ชั้น ที่พบมี 14 วิธีดังนี้ 1) เป่าประคองลม 2) เป่าประคบเสียง 3) สะบัดลมรวบเดียว
4) เป่าพยางค์ห่าง ๆ 5) ระบายลม 6) เป่าครั่น 7) เป่าเก็บ 8) เป่าครวญ 9) เป่าตอด 10) พรมนิ้ว
11) ตีนิ้ว 12) เสียงควง 13) ยักเยื้องจังหวะ 14) เป่าสะบัด การเป่าเสียงขลุ่ยจะต้องเรียบสม่าเสมอ
ไม่โขยก ลักษณะการเคลื่อนที่ของทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น มีลักษณะดังนี้
1) เป่ าเรี ย งเสี ย งขึ้น 2) เรี ย งเสี ยงลง 3) เป่ าข้ามเสี ยง 4) เป่า สลั บเสี ยงสู งต่า 5) การผั นทานอง
6) การยักเยื้องจังหวะ 7) การเป่าพัน โดยพบทานองที่เคลื่อนที่ในบทเพลง ได้แก่ ทางเพียงออ ซึ่งเป็น
ทางบรรเลงที่สะดวกสาหรับกับการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออ
คาสาคัญ: วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ, ครูเทียบ คงลายทอง
*

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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Abstract
This research are to study: the physicality and pitch system of KhluiPhiang O, the
approach and practice of playing KhluiPhiang O based on KhruThiapKhonglaithong’s style
in PhlengDamnoenThamnong, the method of producing KhluiPhiang O’s variation in
PhlengDamnoenThamnong. This research employs qualitative research method. The result
shows that KhruThiapKhonglaithong’s performance practice has been transmitted by oral
tradition, starting with the appropriate sitting position for playing and the way to posit
hands on the KhluiPhiang O (write hand, top and left hand, bottom). KhluiPhiang O has
two pitch ranges: middle-pitch range (7 notes) and high-pitch range or Hap (5 notes), the
lowest note is Do and highest is Sol. The most convenient keys for playing KhluiPhiang O
(based on Thai music scale) are ThangPhiang O Lang, ThangPhiang O Bon as well as
ThangChawa. The crucial notes for producing KhluiPhiang O’s variation includes twelve
notes. However, for Fa and Sol in high-pitch range (Hap), it requires well-trained musician
to play. The method to produce KhluiPhiang O’s variation in PhlengDamnoenThamnong
depends on 1) the basic melody of the piece, 2) the way to connect a sub-musical
sentence within the variation to avoid the difficulty of playing some notes, and 3) the
coherence of each sub-musical sentence developed to be KhluiPhiang O’s variation. In
addition, the research also found that there are various techniques used for developing
KhluiPhiang O’s variation (a case study of the piece, LomPhat Chai Khao), including 1) Pao
PraKhongLom, 2) Pao PraKhopLom, 3) SabatLomDiaokan, 4) Pao Pha-yang hang, 5) RabaiLom, 6) PaoKhran, 7) PaoKep, 8) PaoKhruan, 9) Pao Tot, 10) PhromNiw, 11) Ti Niw, 12)
Siang Khuang, 13) Yak Yuang Chang Wa, and 14) PaoSabat. The quality of all techniques
can be accomplished by keeping consistent blowing related to basic melody of the piece
in order to invent particular KhluiPhiang O’s variation. Moreover, within the piece,
LomPhat Chai Khao, there was found that the most techniques used was PaoKeb. There
different directions of melody used in LomPhat Chai Khao, including upward, downward,
step over, switching high-low notes, altering the suitable accent for KhluiPhiang O,
changing the rhythmic pattern of notes, and KanPaoPhan which is largely found in
ThangPhiang O,

Keywords: KhluiPhiang O’s variation, KhruThiapKhonglaithong
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บทนา
“ขลุ่ ย ถือเป็ น เครื่ องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า ที่ใกล้ ชิดกับคนไทยมากที่สุ ดชนิดหนึ่ ง
คนทั่วไปนิยมเป่าขลุ่ยมากกว่าเล่นดนตรีชนิดอื่น หรือแม้แต่คนในวงการดนตรีไทยที่เล่นเครื่องดนตรี
ชนิดอื่นก็มักเป่าขลุ่ยด้วย เนื่องด้วยขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถนาติดตัวได้สะดวก เสียงไพเราะ
การหัดในเบื้องต้นนั้นอาจไม่ยากนัก โดยทั่วไปคนมักเข้าใจว่าขลุ่ยนั้นเล่นง่าย แต่ความจริงแล้วสิ่งที่เรา
เห็นว่าง่ายนั้ นที่สุดกลับเป็นสิ่งที่เล่นยากที่สุด คนที่เป่าขลุ่ยได้ดีในปัจจุบันจึงหาได้ยาก นักดนตรีจึง
ขาดครูผู้แนะนาไปด้วย ครูเทียบ คงลายทอง ซึ่งเรื่องขลุ่ยเป็นเรื่องที่อธิบายด้วยภาษาพูดหรือภาษา
เขียนได้ยากนอกจากจะฝึกหัดด้วยตนเองจึงจะรู้ ” (บรรลือ พงศ์ศิริ และ ปี๊บ คงลายทอง อ้างถึงใน
หนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดาเนินพระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง, 2525, น. 99)
ขลุ่ยเพียงออ เป็นขลุ่ยชนิดหนึ่งของไทยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเสียงซึ่งบรรเลงด้วยหลัก
และวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ บ รมครู ท างด้ า นดนตรี ไ ทยได้ คิ ด ประดิ ษ ฐ์ วิ ธี ก ารบรรเลงขึ้ น เกิ ด การสั่ ง สม
คุณลักษณะในการบรรเลงในแต่ละยุค แต่ละสมัย ส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน จนเกิดเป็นหลักวิชาการที่
ใช้เป็ นหลักเกณฑ์ทั้งใช้ในการบรรเลงและถ่ายทอดให้ กับลู กศิษย์ ครูบุญช่ว ย โสวัตร (สั มภาษณ์ ,
18 พฤษภาคม 2558) ได้อธิบายไว้ว่า “หลักวิชาการที่มาจากการสั่งสมของผู้ ค้นพบในแต่ละยุค และ
ส่งทอดมานั้นมาโดย 3 ทาง คือ 1) ด้วยมุขปาฐะ 2) ด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 3) ด้วยการ
ได้รับการสืบทอดจากครูสู่ลูกศิษย์ ผลทั้งหมดที่รวมอยู่ในตัวของผู้บรรเลงแล้วบุคคลต่าง ๆ ที่ได้ยินได้
ฟังได้ให้ความเห็นว่า “เป็นผู้เป่าขลุ่ยดี มีความไพเราะ”
ครูเทียบ คงลายทอง เป็นศิลปินต้นแบบที่มีความสามารถเป็นเลิศในเรื่องของการเป่าปี่ และ
การเป่าขลุ่ย ซึ่งท่านเป็นศิษย์เอกของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษในด้านดนตรีไทย ดังความตอนหนึ่งว่า “ครูเทียบ เป่าปี่ได้ไพเราะยิ่งนัก เสียครูเทียบ คือการเสีย
เพชรน้ าเอกในวงการดนตรี ไทย” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ้างถึงใน
หนั งสื ออนุส รณ์ในการเสด็จ พระราชดาเนินพระราชทานเพลิ งศพ นายเทียบ คงลายทอง, 2525)
“เสี ย งปี่ ที่ไ พเราะจั บ ใจที่ ครู เที ยบ สวมวิ ญญาณศิล ปิ น โดยแท้ป ระจงบรรเลงฝากไว้ ” นายเดโช
สวนานน (อ้างถึงใน หนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดาเนินพระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ
คงลายทอง, 2525) อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น รวมถึงครูมนตรี ตราโมท (อ้างถึงใน หนังสือ
อนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดาเนินพระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง, 2525) ก็ได้กล่าวไว้
เช่นเดียวกันนี้ว่า “นายเทียบ คงลายทอง เป็นผู้ที่มีฝีมือในทางเป่าปี่ใน ปี่ชวาที่มีความสามารถผู้หนึ่ง
นิ สั ย ร่ า เริ ง ชอบล้ อเลี ย นเพื่อ นและผู้ ที่ คุ้น เคย เป็ นคนสร้า งความสนุ ก สนานไม่ เงี ยบเหงา” ซึ่ง ก็
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก ครูทัศนีย์ ขุนทอง (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2558) กล่าวว่า “พ่อเทียบ
คงลายทอง เป็นผู้มีอุปนิสัยร่าเริงสนุกสนาน เป่าปี่เป็นคาพูดหยอกล้ อทักทายทาให้เกิดความครื้นเครง
สนุกสนานเวลาได้ร่วมบรรเลง และเป็นผู้ที่มีความแม่นยาในบทเพลง เวลาที่ท่านเป่าปี่ไม่ว่าจะเป็น
เพลงฉุยฉาย หรือเพลงอื่น ๆ ท่านเป่าได้ไพเราะจับใจ และบุคคลที่ทาหน้าที่เป่าปี่เป่าขลุ่ยได้ดี ได้
ไพเราะตามแบบอย่ างของพ่อเทียบ คงลายทอง ก็มีลู กชายท่าน คือ ครูปี๊บ คงลายทอง อีกคน”
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ซึ่งเห็นได้ว่าครูเทียบ คงลายทอง ท่านเป็นศิลปินทางด้านเครื่องเป่า โดยแท้จริง ครูเทียบ คงลายทอง
ได้สืบทอดความรู้ในด้านการเป่าปี่และการเป่าขลุ่ยจากพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) และ
ใช้หลักวิธีการเป่าปี่ เป่าขลุ่ย ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของท่าน ได้แก่ ครูบุญช่วย โสวัตร และ ครูปี๊บ
คงลายทอง ซึ่งเป็ น ศิษย์ ที่ได้เรี ย นทักษะการเป่าปี่ เป่าขลุ่ ยจากครูเทียบ คงลายทอง อย่างลึ กซึ้ง
รวมถึงติดตามครูเทียบ คงลายทอง ไปบรรเลงในงานการแสดงต่าง ๆ ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง
หลักการและวิธีการที่ครูบุญช่วย โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง ได้ใช้เป่า และถ่ายทอดให้กับศิษย์นั้น
ล้วนเป็นวิธีการที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากครูเทียบ คงลายทอง ทั้งสิ้น ครูปี๊บ คงลายทอง
(สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) ได้อธิบายไว้ว่า “เวลาพ่อเทียบ คงลายทอง เป่าขลุ่ยเสียงขลุ่ยที่เป่า
ออกมาจะมีความโดดเด่น โดยเฉพาะการเป่าเสียงขลุ่ยที่เชื่อมโยงไปเสียงต่าง ๆ นั้นกลมกลืนไพเราะ
โดยเฉพาะเป่ าขลุ่ ยกับ วงเครื่องสาย หรือวงปี่พาทย์ไม้นวม เสี ยงขลุ่ ยที่ได้ฟังมีความโดดเด่นมาก
รวมถึงการใช้ลมใช้นิ้ว ปิดเปิดเสียง การประคับประคองลม หรือการพรมนิ้ว การเป่าเสียงปริบ หรือ
การดาเนินทานองต่าง ๆ การเชื่อมโยงเสียงพ่อเทียบ เป่าขลุ่ยออกมาได้อย่างสนิทสนม น่าฟังน่าสนใจ
เวลาที่เรียนกับพ่อเทียบ พ่อจะต่อเพลงให้ทีละวรรค ทีละช่วง ทีละเพลง ซึ่งทาให้เรารู้ว่าเสียงต่าง ๆ
วิธีต่าง ๆ การใช้สานวนกลอน การใช้ลมใช้นิ้วต่าง ๆ อย่างเป็นระบบนั้นเป็นอย่างไรแต่การจะเป่าขลุ่ย
หรือปี่ ให้ได้ดีก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างถูกต้องถูกวิธี หมั่นทาหมั่นปฏิบัติตามเพลงต้นแบบที่เป็น
พื้นฐานในการฝึกปฏิบัติ และนาไปปรับใช้กับเพลงอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะเพลงทางพื้นต่าง ๆ อย่างเช่น
เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เพลงพันธุ์ฝรั่ง เพลงกล่อมนารี เพลงลมพัดชายเขา เป็นต้น ซึ่งเป็นเพลง
พื้นฐานที่จะต้องเรียน”
ปัจ จุ บัน การเป่าขลุ่ย เพีย งออมีความหลากหลายในสั งคมไทย เพราะขลุ่ ยเป็นเครื่องมือที่
สามารถเป่าได้ง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนเครื่องมือปี่ ฉะนั้นใครถนัดอย่างไรก็เป่าไปตามนั้น แต่การจะเป่า
ขลุ่ยให้เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ตามหลักการและวิธีการของศิลปินต้นแบบอย่างครูเทียบ คงลาย
ทองนั้น ยังไม่มีผู้เข้าไปศึกษาและเก็บข้อมูลในการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องหลักการและวิธีการในการเป่า
ขลุ่ยเพียงออ จึงทาให้ผู้วิจัยตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ที่จ ะนาองค์ความรู้จากการศึกษา
วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้
ในสถาบัน บัณฑิตพัฒ นศิลป์ และเป็น แหล่งข้อมูล เรียนรู้ให้กับผู้ ที่สนใจจะศึกษาเรื่องการเป่าขลุ่ ย
เพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง อันจะเป็นคุณค่าทางสังคมและประเทศชาติสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากายภาพของขลุ่ ยเพียงออ ระบบเสี ยง และข้อจากัดในการใช้เสี ยงของขลุ่ ย
เพียงออ
2. เพื่อศึกษาวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพลงประเภท
ดาเนินทานอง
3. เพื่อศึกษาวิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงประเภทดาเนินทานอง
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วิธีการศึกษา
วิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557–กันยายน 2558
1. ขั้นเตรียมการ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ครูบุญช่วย โสวัตร ครูปี๊บ คงลายทอง เพื่อขอคาแนะนาในการทาวิจัย
เรื่องวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง
ติ ด ต่ อ เบื้ อ งต้ น กั บ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล โดยชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย และการ
สัมภาษณ์ข้อมูล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แนวคาถามการสัมภาษณ์ข้อมูล
2.2 ผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองเรียนรู้และจดจาทักษะปฏิบัติ
2.3 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูล เช่น สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง ขลุ่ย
เพียงออ คอมพิวเตอร์
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล
3.1 รวบรวมข้อมูลข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตารา งานวิจัย จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รักษ์ศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฝ่ายวิจัยสานักการสังคีตกรม
ศิล ปากร หอสมุดกลาง จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย ห้ อ งสมุ ดคณะศิล ปกรรมศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ห้ อ งสมุ ด คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ส านั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลแผ่นบันทึกเสียงการเป่า
ขลุ่ยเพียงออของครูเทียบ คงลายทอง จากครูปี๊บ คงลายทอง จากอินเตอร์เน็ต
3.2 สั มภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ ทางด้านเครื่องมือขลุ่ ยเพียงออ 5 ท่าน ได้แก่ ครู บุญช่ว ย
โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเป่าไทย ครูปี๊บ คงลายทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเป่าไทย สานักการ
สั ง คี ต กรมศิ ล ปากร ครู อ นั น ต์ สบฤกษ์ อาจารย์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวั ฒ นธรรมดนตรี
สถาบันวิจัยภาษาและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ครูจักรายุธ ไหลสกุล ครูชานาญการวิทยาลัย
นาฏศิ ล ป สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ ครู ส มศั ก ดิ์ เกตุ แ ก่ น จั นทร์ อาจารย์ ค ณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยนาสิ่งที่ได้รับจากการ
ถ่ายทอดวิ ธีก ารเป่ าขลุ่ ย เพีย งออ จากครูบุ ญช่ ว ย โสวัต ร และ ครู ปี๊บ คงลายทอง มาเรีย บเรีย ง
วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตารา เอกสาร แผ่นบันทึกเสียง และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
5. ขั้นตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลให้ครูบุญช่วย โสวัตร ครูปี๊บ คงลายทอง ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อวันที่
12-15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จากนั้นผู้วิจัยจึงนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
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6. ขั้นนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัย เรื่องวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลาย
ทอง เป็นรูปเล่มเอกสาร 5 บท โดยการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา และนาเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น
ซึ่งเป็นเพลงประเภทเพลงดาเนินทานองทางพื้น ที่ได้รับการถ่ายทอดนามาเป็นต้นแบบของวิธีการเป่า
ขลุ่ยเพียงออ
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางกายภาพของเป่าขลุ่ยเพียงออ ระบบเสียง และข้อจากัดในการใช้เสียงของ
ขลุ่ยเพียงออ
1.1 ลักษณะทางกายภาพของขลุ่ยเพียงออ
เลาขลุ่ ย เพี ย งออท าจากไม้ ไ ผ่ จ ะให้ คุ ณ ภาพเสี ย งดี เสี ย งจะไพเราะนุ่ ม นวลเป็ น
ธรรมชาติ เลาขลุ่ ย มี ค วามยาวประมาณ 45-46 เซนติ เ มตร องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของเลาขลุ่ ย
ประกอบด้วย

ภาพที่ 1 องค์ประกอบขลุ่ยเพียงออของครูเทียบ คงลายทอง
ที่มา : ผู้วิจัย

1) ดากขลุ่ย เป็นวัสดุที่ทาจากไม้เหลาให้เป็นรูปทรงกลมให้พอดีกับปล้องเลาขลุ่ยที่
จะสวมลงไป ถากหัวไม้เพื่อให้เป็นช่องลมสาหรับไว้เป่า เรียกว่า “ดากขลุ่ย” ดากขลุ่ยเป็นส่วนสาคัญที่
ใช้สาหรับเป่า ฉะนั้นถ้าหากดากขลุ่ยกว้างเกินไปก็จะ “กินลม” คือใช้ลมเป่ามาก ถ้าดากขลุ่ยเล็กไป ก็
จะกินลมน้อยแต่ก็จะ “อั้นลม” ลมออกได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นดากขลุ่ยจะต้องมีความพอดีเป่าแล้วไม่กินลม
จนมากเกินไป หรืออั้นลมมากเกินไป
2) ปากนกแก้ว เป็นรูที่ทาให้เกิดเสียง ซึ่งเกิดจากการหักเหของลม
3) รูเยื่อ เป็นส่วนที่ช่วยสร้างให้ขลุ่ยมีเสียงที่พิเศษขึ้น โดยขึ้นอยู่กับวัสดุที่นามาปิดรู
เยื่อ เช่น เยื่อไม้ไผ่ เยื่อหัวหอม เยื่อระกา ฯลฯ

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

421

4) รูบังคับเสียง ด้านหน้ามี 7 รู และรูนิ้วค้าด้านล่างมี 1 รู สาหรับใช้นิ้วปิด-เปิด เพื่อ
บังคับเสียง
1.2 ระบบเสียงของขลุ่ยเพียงออ
ช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ มี 2 ช่วงด้วยกัน มีเสียงทั้งหมด 12 เสียง เสียงที่ต่าที่สุด
คือเสียง โด และเสียงที่สูงที่สุดคือเสียง ซอล ซึ่งเรียกช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ ว่า “เสียงกลาง”และ
“เสียงแหบ”

ภาพที่ 2 ระดับช่วงเสียงของขลุย่ เพียงออ
ที่มา : ผู้วิจัย

ระดับช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ มี 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เสียงกลาง คือเสียงที่อยู่ในระดับกลาง มี 7 เสียง
ช่วงที่ 2 เสียงแหบ คือ เสียงที่อยู่ในระดับเสียงแหบ มี 5 เสียง
1.3 ข้อจากัดในการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ
ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ครูเทียบ คงลายทอง (2525, น. 104)
ได้อธิบายถึงเรื่ องทางของขลุ่ยเพียงออไว้ว่า “แต่การที่จะเป่าแหบโหยจนเสี ยงสูงมากเป็นการไม่
สมควรอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่ชานาญพอเสียงจะเพี้ยนได้ง่าย และทาให้รกรุงรัง ฟังดูไม่ไพเราะ” และ
จากหนังสือเล่มเดียวกันนี้ในบทส่งท้าย ข้อคิดจากคาพูดของครูเทียบ คงลายทอง ได้พูดถึงเรื่องของ
ขลุ่ยเพียงออไว้ว่า “ห้ามเป่าขลุ่ยเสียงสูงเกินไป คือ ห้ามเกิน เสียงมี ในทางแหบ ยกเว้นในเพลงเดี่ยว
บางเพลง เช่น กราวใน” ครูบุญช่วย โสวัตร (สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2558) อธิบายว่า “ครูเทียบ
คงลายทอง สอนว่าเสียงที่เป่าในเสียงแหบ เกินเสียงมี ไม่ได้”
จากเสี ยงของขลุ่ ยเพียงออ 12 เสี ยง เสี ยงที่เหมาะสมและนามาใช้ คือ 10 เสียง
สาหรับเพลงประเภทบรรเลงโดยทั่วไป ที่ใช้บรรเลงรวมวงในวงเครื่องสายและวงปี่พาทย์จากข้อจากัด
นี้ ทาให้เกิดข้อจากัดในการผูกสานวนกลอนหรือข้อจากัดในการสร้างทางบรรเลง
2. วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ ตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพลงประเภทดาเนิน
ทานอง
ซึ่งผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ และวิธีการสร้างสานวนกลอน จาก
ครูบุญช่วย โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง ซึ่งเป็นศิษย์ของครูเทียบ คงลายทอง โดยได้นาเพลงลมพัด
ชายเขา 3 ชั้น ซึ่งเป็นเพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้นมาเป็นต้นแบบในการศึกษา ดังนี้
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2.1 ท่านั่ง ท่าจับขลุ่ยเพียงออ
ท่านั่ง จะนั่งพับเพียบ ลาตัวตั้งตรงไม่ก้มหน้า กางข้อศอกเล็กน้อยพองาม
ท่าจับขลุ่ยเพียงออ ใช้มือขวาอยู่ด้านบนและมือซ้ายอยู่ด้านล่าง โดยให้วางลักษณะ
ขวางกับเลาขลุ่ยโดยนิ้วอยู่เหนือรูบังคับเสียงประมาณ 1 เซนติเมตร นิ้วก้อยมือขวาแตะที่เลาขลุ่ยเพื่อ
ประคองเลาขลุ่ย ดังรูปภาพ

ภาพที่ 3 ท่านั่ง ท่าจับขลุ่ยเพียงออ
ที่มา : ผู้วิจัย

ตัวอย่างลักษณะการนั่ง และการจับเครื่องดนตรี โดยภาพจากวีดีโอการเป่าขลุ่ยเพียงออของ
ครูเทียบ คงลายทอง

ภาพที่ 4-5 ท่านั่ง ท่าจับขลุ่ยเพียงออ
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=tc8VQYAMeWc

จากภาพเห็นได้ว่าครูเทียบ คงลายทอง จับขลุ่ยเพียงออใช้มือขวาอยู่ด้านบนและมือซ้าย อยู่
ด้านล่าง ลักษณะการนั่ง ครูเทียบ คงลายทอง จะนั่งพับเพียบซึ่งแสดงถึงมารยาททางวัฒนธรรมที่
สุภาพเรียบร้อยของไทย ข้อศอกไม่กางจนเกินงาม ลาตัวตรง ไม่ก้มหน้า แสดงถึงความสง่าภาคภูมิ
และมีความสุภาพเรียบร้อยในขณะบรรเลง
คุณประโยชน์จากการไม่นั่งก้มหน้า จะทาให้ขณะเป่าขลุ่ยน้าลายไม่ไหลลงมาจนทาให้เสียง
ขลุ่ ยเกิดเสี ยงเพี้ย น หรื อน้ าลายเข้าไปจนทาให้ ดากขลุ่ ยขยายตัว ทาให้ เสี ยงขลุ่ ยหายเป่าเสี ยงไม่
สม่าเสมอ ซึ่งเสียงดนตรีนั้นนอกจากจะสรรค์สร้างทานองให้ไพเราะน่าฟังแล้ว ท่วงที กิริยา ท่านั่งท่า
จับเครื่องดนตรีก็นับเป็นสิ่งสาคัญต่อภาพลักษณ์ที่ได้นาเสนอออกไปสู่สายตาผู้ชมผู้ฟัง อีกทั้งยังแสดง
ให้เห็นถึงมารยาทอันงดงามในการบรรเลงเครื่องดนตรีตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย
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2.2 วิธีการสร้างสานวนกลอนของขลุ่ยเพียงออ
ตัวอย่างที่ 1 การสร้างสานวนกลอน ในลักษณะ “ลูกเท่า” สานวนในการขึ้นเพลง

ภาพที่ 6 การสร้างสานวนกลอน ในลักษณะ “ลูกเท่า” สานวนในการขึ้นเพลง
ที่มา : ผู้วิจัย

การขึ้นเพลงโดยใช้สานวนในการขึ้นเพลงนั้นนับเป็นศิลปะ และลีลาอันเป็นวิจิตร
ศิลป์ของการเป่าขลุ่ย ลักษณะการสร้างทานองในการขึ้นเพลงนั้น จะต้องอยู่ในโครงสร้างของทานอง
หลักของเพลง จังหวะ และแนวการบรรเลงที่จะส่งไปยังการรับร่วมกันของวงบรรเลงฉะนั้นผู้ขึ้นเพลง
จะต้องตัง้ แนวการบรรเลงและจังหวะในสานวนกลอนของตัวเองเพื่อส่งต่อไปสู่การบรรเลงรวมวง
ตัวอย่างที่ 2 ลักษณะการสร้างสานวน “ลูกเท่า” ในการ “กลับต้น”
ลักษณะการบรรเลงดนตรีไทยโดยเพลงปกติทั่วไปจะบรรเลงซ้าอีกหนึ่งครั้งในท่อน
หนึ่ง ๆ โดยจะเรียกว่า “กลับต้น” คือย้อนไปบรรเลงซ้าท่อนเดิมอีกหนึ่งรอบ

ภาพที่ 7 การสร้างสานวน “ลูกเท่า” ในการ “กลับต้น”
ที่มา : ผู้วิจัย

ตัวอย่างที่ 3 การสร้างสานวนกลอนที่หลบหลีกข้อจากัดที่ไม่ให้เกินเสียงแหบ โน้ต
เสียง (มี)
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ภาพที่ 8 สานวนกลอนที่หลบหลีกข้อจากัดที่ไม่ให้เกินเสียงแหบ โน้ตเสียง (มี)
ที่มา : ผู้วิจัย

ครูบุญช่วย โสวัตร ใช้วิธีการผูกสานวนกลอนโดยใช้ช่วงเสียงกลาง
ครูปี๊บ คงลายทอง ใช้วิธีการผูกสานวนกลอนโดยใช้เสียงกลางเรียงเสียงมาทางเสียง
ต่าทั้งสองลักษณะสานวนกลอน ใช้วิธีเป่าเก็บเช่นเดียวกัน
วิธีในการสร้างสานวนขลุ่ยเพียงออ จะต้องใช้ทานองหลักเป็นฐานในการสร้างสานวน
กลอน ในแต่ละวรรค แต่ละประโยค เชื่อมโยงกันจนจบบทเพลงลักษณะวิธีการสร้างสานวนนี้จะใช้
ทานองหลักเป็นเกณฑ์ในการสร้างสานวนทางขลุ่ย และหาวิธีในการผูกสานวนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจากัด
ของช่วงเสียง และต้องมีความสัมพันธ์ของสานวนในแต่ละวรรคเชื่อมโยงไปยังประโยคของเพลง
2.3) วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ เพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้น เพลงลมพัดชาย
เขา 3 ชั้น
1) วิธีเป่าสะบัดรวบลมเดียว ลซฟซล โดยเริ่มเป่าเสียงแรกที่เสียงลา แล้วใช้นิ้วนาง
มือขวาบนตีนิ้ว ลงไปพร้อมกับเป่าเสียงซอล และเสียงอื่นๆ ด้วยลมเดียวกัน

ภาพที่ 9 วิธีเป่าสะบัดรวบลมเดียว ลซฟซล
ที่มา : ผู้วิจัย

2) วิธีประคองลม ในขณะที่ใช้ลมเป่าออกไปในทุก ๆ เสียง ลมที่อยู่ในช่องปากผู้เป่า
จะต้องประคองลม ให้เสียงที่เป่าออกมาเป็นเสียงที่เรียบสม่าเสมอ เช่น ถ้าเป่าเสียงเบาแผ่ว ก็ต้อง
ประคองลมที่เป่าออกไปไม่ให้เสียงขลุ่ยขาดหายไปลมที่เป่าต้องสม่าเสมอไม่โขยกและบังคับลมให้ตรง
ตาแหน่งของแต่ละเสียงในทุกๆเสียง ซึ่งผู้เป่าขลุ่ยจะต้องมีโสตประสาทหูที่ดี นิ้วที่ปิดเปิดเสียงต้องสา
พันธ์กับลมที่เป่า และนิ้วต้องปิดรูบังคับเสียงให้สนิท ลมที่เป่าออกไปต้องไม่ใช้ลมกระแทก
3) วิธีเป่าเสียงครั่น คือ การทาให้เสียงขลุ่ยที่เป่าอยู่สะดุดหรือสั่นสะเทือนโดยการ
บังคับลมให้เกิดแรงดันลมเป็นช่วง ๆ ในลาคอเช่นเดียวกับการขับร้อง ตัวอย่างเสียงแรกในประโยคที่ 2
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4) วิธีระบายลม เป็นวิธีที่สาคัญสาหรับคนขลุ่ยและคนปี่จะต้องฝึกฝนและปฏิบัติการ
ระบายลมให้ ได้นั้ น จะช่วยทาให้ เสี ยงที่เป่าออกมามีความยาวเชื่อมโยงกันได้อย่างต่อเนื่อง ลมที่
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องช่วยทาให้มีกาลังในการเป่าขลุ่ย เป่าปี่ และสามารถทากลวิธีต่างๆได้อย่างสนิท
สนม วิธีการระบายลม ผู้เป่า ต้องสูดลมเข้าปอดไว้เพียงพอสาหรับที่จะเป่าลมออกทางช่องปาก เมื่อ
เป่าลมออกมา 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้เป่าเกร็งมุมปากทั้ง 2 ข้างพร้อมสูดลมหายใจเข้าทางจมูก ขณะที่
สูดลมเข้าจมูกผู้เป่าต้องบังคับหลอดลมที่เพดาลในลาคอให้เปิด พร้อมทั้งเกร็งมุมปากไว้เพื่อช่วยบีบลม
ที่ อ ยู่ ใ นช่ อ งปากและกระพุ้ ง แก้ ม ออกไปสู่ ข ลุ่ ย ลมที่ สู ท เข้ า ไปใหม่ จ ะเข้ า ไปแทนที่ ล มที่ อ อกไป
ทาหมุนเวียนต่อเนื่องอย่างเป็นระบบแบบนี้
5) วิธีการพรมคือ เป่าลมออกพร้อมกับพรมนิ้วลงไปให้ถี่และละเอียด ตัวอย่างวิธีการ
พรมในโน้ตเสียงเร ในห้องสุดท้ายท่อนที่ 2 การยกนิ้วเพื่อปิดเปิดเสียงที่พรม ถ้าใช้สองนิ้วพรมพร้อม
กันจะเป็นเสียงคู่ 3 เช่นนิ้วกลางกับนิ้วนาง ในขณะที่พรมปลายนิ้วที่กดปิดรูบังคับเสียงจะต้องยกสูง
เท่ากันและพรมลงไปพร้อมกันด้วยความถี่ละเอียดจนริก เสียงที่ปรากฏออกมาจะต้องสม่าเสมอ

ภาพที่ 10 การพรมในโน้ตเสียงเร ในห้องสุดท้ายท่อนที่ 2
ที่มา : ผู้วิจัย

6) วิธีการเป่าเสียงควง คือ การเป่าที่ใช้เทคนิคการปิดเปิดนิ้วที่รูบังคับเสียงต่างกัน
เสียงที่ออกมาจะเป็นเสียงระดับเดียวกัน โดยใช้ลมเป่าเดียวกัน ตัวอย่างการควงเสียง ประโยคขึ้นต้น
ของเพลง ห้องที่ 3 ซึ่งเทคนิควิธีนี้นอกจากจะต้องปิดเปิดนิ้วให้ถูกต้องแล้ว ผู้เป่า จะต้องบังคบลมให้
ได้เสียงที่ถูกต้องด้วย

ภาพที่ 11 การควงเสียง ประโยคขึ้นต้นของเพลง ห้องที่ 3
ที่มา : ผู้วิจัย

7) วิธีการเป่าเก็บ เป็นวิธีการเป่าเพื่อดาเนินทานองเป็นพยางค์ถี่ ๆ ซึ่งผู้เป่าจะต้อง
ใช้ปลายลิ้น ในการช่วยตอด หรือใช้การตอดลม เพื่อให้เสียงที่ดาเนินไปแต่ละเสี ยงมีความชัดเจน
ตัวอย่างวิธีการเป่าเก็บท่อนที่1 ประโยคที่ 3

ภาพที่ 12 การเป่าเก็บท่อนที่1 ประโยคที่ 3
ที่มา : ผู้วิจัย
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8) วิธีการตอด ตัวอย่างโน้ตใน (7) โดยใช้ปลายลิ้นเป็นกลไกในการผลักลม เมื่อเริ่ม
เป่าเสียงใด เสียงหนึ่งออกไป ให้เตรียมใช้ปลายลิ้นแตะที่ฟันหน้าบนด้านใน โดยใช้เป่าในแต่ ละเสียง
ใช้ปลายลิ้นและลม (แตะ เป่า แตะ) เพื่อให้เสียงที่ออกมาชัดเจน ดังภาพ

ภาพที่ 13 วิธีการตอด
ที่มา : http://z6.invisionfree.com/seniorthai/ar/t4.htm

9) วิธียักเยื้องจังหวะ เป็นวิธีการเป่าที่สร้างให้เกิดอรรถรสที่น่าฟัง โดยการดาเนิน
ทานองยักเยื้องไม่ลงตรงตามจังหวะถ้าเสียงที่ลงก่อนจังหวะเรียกว่า “ลักจังหวะ” ถ้าลงหลังจังหวะ
เรียกว่า “ย้อย” การใช้สานวนกลอนในลักษณะอย่างนี้ผู้เป่าจะต้องมีความแม่นยาในเรื่องจังหวะ
ตัวอย่างวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะในประโยคที่ 4 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 2
ภาพที่ 14 วิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะในประโยคที่ 4 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 2
ที่มา : ผู้วิจัย

10) วิธีการเป่าประคบเสียง คือ บรรจงเป่าลมออกไปที่เสียงแต่ละเสียงด้วยความ
นุ่มนวล โดยการใช้เป่าเสียงยาวให้ลมนิ่งเรียบสม่าเสมอ
11) วิธีการตีนิ้วคือ การใช้ลมเป่าร่วมกับการตีนิ้วลงไปยังเสียงที่ต้องการ วิธีการคือ
เป่าลมออกไปพร้อมกับตีนิ้วลงไปยังรูบังคับเสียงที่ต้องการ เพื่อให้เสียงเกิดการสั่นสะเทือนจากการตี
นิ้วถี่ ๆ ตัวอย่างวิธีการตีนิ้วในประโยคที่ 2 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 1-2

ภาพที่ 15 การตีนิ้วในประโยคที่ 2 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 1-2
ที่มา : ผู้วิจัย

12) วิธีการเป่าครวญ คือ ลักษณะการเป่าเสียงพยางค์ห่างๆแต่สอดแทรกกลวิธีไว้
หลายอย่าง เช่นการครั่น การพรม การปริบ การโปรย เพื่อเชื่อมโยงเสียงของทานองเพลงในวรรค
นั้นๆ ตัวอย่างแสดงวิธีการเป่าครวญในประโยคที่ 4 ท่อนที่1 ห้องที่ 4

ภาพที่ 16 การเป่าครวญในประโยคที่ 4 ท่อนที่1 ห้องที่ 4
ที่มา : ผู้วิจัย
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13) วิธีการเป่าเสียงยาวพยางค์ห่าง ๆ เป็นวิธีการเป่าเพื่อดาเนินทานองอย่างหนึ่ง
ของขลุ่ยหรือปี่ เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มทานองต่าง ๆ เป็นเสียงพยางค์ห่าง ๆ บ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างของ
ทานองเพลงและเอื้อต่อการพักนิ้วพักลม หรือเป่าเก็บเป็นพยางค์ถี่ ๆ บ้าง ตามคุณลักษณะหน้าที่ของ
เครื่องมือตัวอย่างแสดงวิธีการเป่าเสียงห่าง ๆ ในประโยคสุดท้ายท่อนที่ 2

ภาพที่ 17 การเป่าเสียงห่าง ๆ ในประโยคสุดท้ายท่อนที่ 2
ที่มา : ผู้วิจัย

14) การเป่าสะบัด คือ การใช้ลมเป่าโน้ตสามพยางค์อย่างรวดเร็ว และต้องสัมพันธ์
กับ นิ้ว ที่ปิ ดเปิ ดเสีย งแต่ล ะเสี ยงต้องใช้น้าหนักเสี ยงที่เท่ากัน เสี ยงต้องออกมาชัดเจนทั้งสามเสี ยง
ตัวอย่างแสดงวิธีการเป่าสะบัดในประโยคที่ 3 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 4

ภาพที่ 18 การเป่าสะบัดในประโยคที่ 3 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 4
ที่มา : ผู้วิจัย

3.วิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออ เพลงประเภทดาเนินทานอง
โดยลั กษณะวิธีการดาเนิ นทานองที่ใช้ในเพลงประเภทดาเนิ น ทานองทางพื้นนั้น
ใช้การเป่าเก็บ ซึ่งลักษณะสานวนกลอนจะปรากฏดังนี้ 1) การดาเนินทานองแบบเป่าเรียงเสียงขึ้น
2) การเป่ าเรี ยงเสี ยงลง 3) การเป่ าข้ามเสี ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่แสดงถึงการสร้างส านวนกลอนที่มี
ความสัมพันธ์ สัมผัส และเชื่อมโยงกัน จากวรรคของเพลงร้อยเรียงเชื่อมโยงเป็นประโยค

ภาพที่ 19 ตัวอย่างประโยคที่ 8 ท่อนที่ 2 เพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 20 ตัวอย่างประโยคที่ 2 ท่อนที่ 2 เพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น
ที่มา : ผู้วิจัย
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4) การเป่าสลับเสียงสูงต่า

ภาพที่ 21 ตัวอย่างประโยคที่ 3 ท่อนที่ 2 เพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น
ที่มา : ผู้วิจัย

5) การเป่าพลิกผันสานวนกลอนจากเสียงต่าแล้วหลบหลีกไปหาเสียงสูง และ วิธีการ
เป่าหลบเสียงคู่แปดอย่างมีลีลา เป็นวิธีที่แสดงถึงความรอบรู้ในเชิงการผูกสานวนกลอน ทางภาษา
ดนตรีเรียกว่า “ไม่จนกลอน” แสดงถึงการรอบรู้เรื่องช่วงเสียง และขอบเขตของการใช้เสียงขลุ่ย

ภาพที่ 22 ตัวอย่างประโยคที่ 5 ท่อนที่ 1 เพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น
ที่มา : ผู้วิจัย

6) การเป่ายักเยื้องจังหวะ

ภาพที่ 23 การเป่ายักเยื้องจังหวะ
ที่มา : ผู้วิจัย

7) การเป่าพัน หรือ เป่าเก็บ

ภาพที่ 24 การเป่าพัน หรือ เป่าเก็บ
ที่มา : ผู้วิจัย
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นอกจากนี้ ยั งมีวิธีการที่เป็ นลายละเอีย ดช่ว ยเสริมสร้างให้ เป่าขลุ่ ยได้ไพเราะขึ้น
วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออนอกจากจะเป่าเก็บแล้ว ยังใช้วิธีเป่าเสียงยาวห่าง ๆ บ้าง เป่าครวญบ้าง ซึ่งเป็น
ลักษณะลีลาเฉพาะของเครื่องมือปี่หรือขลุ่ยประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง ลักษณะวิธีการเป่าเสียงยาว
จะเอื้อต่อการระบายลม และเชื่ องโยงการสร้างสานวนกลอนได้อย่างไพเราะน่าฟัง การขยับนิ้วเพื่อ
ช่วยในการครั่นเสียงการผ่อนลม โดยให้แรงลมที่เป่าผ่อนลงมาเพื่อสร้างอรรถรสของเสียงให้มีความ
ไพเราะ การหยุดลม หลังการตีนิ้วเพื่อให้เสียงที่เกิดจากการตีนิ้วมีความคมชัดเป็นต้น
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะทางกายภาพของขลุ่ยเพียงออ ระบบเสียง และข้อจากัดการใช้เสียงของขลุ่ย
เพียงออ
1.1 ลักษณะทางกายภาพของขลุ่ยเพียงออ เลาขลุ่ยเพียงออ ที่ทาจากไม้ไผ่จะให้คุณภาพ
เสียงดี เสียงจะไพเราะนุ่มนวลเป็น ธรรมชาติ เลาขลุ่ยยาวประมาณ 45-46 เซนติเมตร องค์ประกอบ
สาคัญของเลาขลุ่ยประกอบด้วย 1) ดากขลุ่ย 2) ปากนกแก้ว 3) รูเยื่อ 4) รูบังคับเสียง
1.2 ระบบเสี ยงของขลุ่ยเพียงออ แบ่งออกเป็น 2 ช่ว งเสียงด้วยกัน มีเสี ยงทั้งหมด 12
เสียง เสียงที่ต่าที่สุดคือเสียง โด และเสียงที่สูงที่สุดคือเสียง ซอล ซึ่งเรียกช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ ว่า
“เสียงกลาง” และ “เสียงแหบ”
1.3 ข้อจากัดการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ จากระบบช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ เสียงที่
เหมาะสมและนามาใช้ คือ 10 เสียง สาหรับเพลงประเภทเสียงตรง ที่ใช้บรรเลงรวมวงในวงเครื่องสาย
และวงปี่พาทย์ จากช่วงเสียงทั้ง 2 ช่วงนี้ ปรากฏเสียงที่ใช้สาหรับดาเนินทานองของขลุ่ยในเพลงทั่วไป
มี 12 เสียง แต่ช่วงเสียงแหบ เสียงฟา และเสียงซอล นั้น เป็นเสียงสูงถ้าเป่าไม่ชานาญก็จะทาให้เสียง
ขลุ่ยที่เป่าออกมาเพี้ยนได้ง่าย ดังนั้นในการบรรเลงรวมวงทั่วไปเสียงแหบจึงไม่ควรเกินโน้ตเสียงมี
2. วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพลงประเภทดาเนิน
ทานอง
2.1 ท่านั่ง จะนั่งพับเพียบ ลาตัวตั้งตรงไม่ก้มหน้า กางข้อศอกเล็กน้อยพองาม ท่าจับขลุ่ย
เพียงออ ใช้มือขวาอยู่ด้านบนและมือซ้ายอยู่ด้านล่าง
2.2 วิธีการสร้างสานวนกลอนของขลุ่ยเพียงออ ต้องดาเนินไปบนเงื่อนไขของช่วงเสียงที่มี
จากัด ซึง่ ลักษณะวิธีการสร้างสานวนกลอนของขลุ่ยเพียงออเพลงดาเนินทานองประเภททางพื้น มีดังนี้
1) ใช้ทานองหลักเป็นเกณฑ์ในการสร้างสานวนทางขลุ่ย 2) ใช้วิธีการผูกสานวนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจากัด
ของช่ ว งเสี ย ง 3) การสร้ า งส านวนกลอนโดยค านึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องส านวนในแต่ ล ะวรรคๆ
เชื่อมโยงไปเป็นประโยคต่อประโยคจนจบบทเพลง
2.3 วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพลงลมพั ดชายเขา
3 ชั้นที่พบใช้วิธีการดังนี้ 1) เป่าประคองลม 2) เป่าประคบเสียง 3) เป่าสะบัดรวบลมเดียว 4) เป่า
พยางค์ห่าง ๆ 5) ระบายลม 6) เป่าครั่น 7) เป่าเก็บ 8) เป่าครวญ 9) เป่าตอด 10) พรมนิ้ว 11) ตีนิ้ว
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12) เป่าเสียงควง 13) เป่ายักเยื้องจังหวะ 14) การเป่าสะบัด การเป่าในแต่ละเสียงเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนจะใช้ปลายลิ้นตอด ใช้ลมปลายลิ้น ในขณะเป่า ผู้เป่าจะต้องเป่าโดยการประคองลมให้เสียง
ออกมาเรี ย บสม่าเสมอไม่โ ขยก ผู้ เป่ าต้องใช้วิธีการต่าง ๆ ให้ ถูกต้องกับเสี ยงและส านวนกลอนที่
ต้องการใช้ โดยคานึงถึงหน้าที่ของขลุ่ยเพียงออคือเป่าเก็บบ้างโหยหวนบ้าง และอยู่ในโครงสร้างของ
ทานองหลัก และจังหวะ
3. วิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้นเพลงลมพัด
ชายเขา 3 ชั้น
วิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น พบวิธีการดาเนินทานอง
ด้วยวิธีการเป่าเก็บเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงลมพัดชายเขา
3 ชั้น มีดังนี้ 1) ลักษณะการเป่าเรี ยงเสียงขึ้น 2) เรียงเสียงลง 3) การเป่าข้ามเสียง 4) การเป่าสลับ
เสียงสูงต่า 5) การผันทานองเพื่อสร้างสานวนกลอนที่สะดวกกับลักษณะของเครื่องมือขลุ่ย 6) การยัก
เยื้องจั งหวะ 7) การเป่าพัน โดยพบทานองที่เคลื่อนที่ในบทเพลง ได้แก่ ทางเพียงออ ซึ่งเป็น ทาง
บรรเลงที่สะดวกสาหรับกับการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออ
อภิปรายผล
1. ลักษณะทางกายภาพของขลุ่ยเพียงออ ระบบเสียง และข้อจากัดในการใช้เสียงของ
ขลุ่ยเพียงออ
1.1 เลาขลุ่ยเพียงออ ถือเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีให้เกิดความไพเราะโดย
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ข้อมูลนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเป่าขลุ่ยไทยต่างให้คาตอบได้ว่า
ขลุ่ยเพียงออที่ทาจากไม้รวกหรือไม้ไผ่จะให้คุณภาพเสียงดี เสียงจะไพเราะนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ ที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับ คาแนะนาของครูเทียบ คงลายทองในหนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดาเนิน
พระราชทานเพลิงศพ ครูเทียบ คงลายทอง (2525, น. 101-104) แต่ขลุ่ยที่ดีๆนั้นค่อนข้างยาก ต้อง
ผ่านกรรมวิธีในการทาเป็นไม้ ไผ่ที่แก่จัด และต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะไม้รวกหรือไม้ไผ่นี้แตก
ง่าย ส่วนสาคัญของเลาขลุ่ยประกอบไปด้วย 1) ดากขลุ่ย 2) ปากนกแก้ว 3) รูเยื่อ 4) รูบังคับเสียง
สาหรับขลุ่ยในปัจจุบันนี้ ไม่ค่อยพบขลุ่ยที่มีรูเยื้อแล้ว ลักษณะของขลุ่ ยที่ดีจะต้องมีคุณภาพเสียงที่ได้
มาตรฐานทดลองเป่าแล้วไม่เพี้ยน ไม่กินลม หรือ อั้นลม จนเกินไป
1.2 ระบบเสี ยงของขลุ่ยเพียงออ แบ่งออกเป็น 2 ช่ว งเสียงด้วยกัน มีเสี ยงทั้งหมด 12
เสียง เสียงที่ต่าที่สุดคือเสียง โด และเสียงที่สูงที่สุดคือเสียง ซอล ซึ่ งเรียกช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออว่า
“เสียงกลาง”และ “เสียงแหบ” ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากครูที่ถ่ายทอดความรู้และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ระบบเสียงของขลุ่ยเพียงออ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ อาจารย์จรัญ กาจนประดิษฐ์ (หนังสือเรื่องขลุ่ย
เพียงออ, 2554, น. 81) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 ส่วนข้อจากัดการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ ในเพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้น
เสียงที่เหมาะสมในการนามาใช้ คือ 10 เสียงสาหรับเพลงประเภทเสียงตรง ที่ใช้บรรเลงรวมวงในวง
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เครื่องสาย และวงปี่พาทย์ จากช่วงเสียงทั้ง 2 ช่วงนี้ ปรากฏเสียงที่ใช้สาหรับดาเนินทานองของขลุ่ยใน
เพลงทั่วไปมี 12 เสียง แต่ช่วงเสียงแหบ เสียงฟา และเสียงซอลนั้น เป็นเสียงสูงถ้าเป่าไม่ชานาญก็จะ
ทาให้เสียงขลุ่ยที่เป่าออกมาเพี้ยนได้ง่าย ซึ่งในการรับการถ่ายทอดความรู้จากครูบุญช่วย โสวัตร ท่าน
ได้กล่าวว่า “ครูเทียบ สอนว่าเสียงที่เป่าในเสียงแหบเกินเสียง (มี) ไม่ได้” ซึ่งตรงกับข้อมูลใน (หนังสือ
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง, 2525, น. 145) การเป่าในช่วงเสียงแหบนั้น
ครูปี๊บ คงลายทอง จะใช้วิธีการแก้เสียงแหบเพี้ยนด้วยวิธีเปิดนิ้วชี้มือขวาครึ่งหนึ่งเพื่อใช้ลมในการเป่า
บังคับเสียงไม่ให้เพี้ยนต่า
2. วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพลงประเภทดาเนิน
ทานองทางพื้นเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น
2.1 การนั่งเป่าขลุ่ยเพียงออ จะนั่งพับเพียบ เพื่อแสดงถึงมารยาททางวัฒนธรรมที่สุภาพ
เรียบร้อยของไทย การใช้มือจับเครื่องดนตรีทั้งปี่และขลุ่ย จะใช้มือขวานา คือใช้มือขวาอยู่ด้านบน
มือซ้ายอยู่ด้านล่าง ข้อศอกไม่กางจนเกินงาม ลาตัวตรง ไม่ก้มหน้า แสดงถึงความสง่าภาคภูมิและมี
ความสุภาพเรียบร้อยในขณะบรรเลง ในหนังสือเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ได้อธิบายไว้ว่า
“โดยประเพณี นิ ย มใช้มื อขวาไว้ ข้า งบน มือ ซ้า ยจับ เลาขลุ่ ย ส่ ว นล่ าง และใช้ หั ว แม่ มือ ค้าเลาขลุ่ ย
ลักษณะการวางนิ้วทั้งมือขวาและมือซ้าย โดยให้นิ้วอยู่เหนือรูบังคับเสียงประมาณ 1 เซนติเมตร และ
ใช้นิ้วบริเวณผิวหนังส่วนที่นูนใต้ปลายนิ้วมือ (ท้องปลายนิ้ว) เป็นส่วนที่ใช้ปิดเปิดรูบังคับเสียง” ซึ่งเป็น
วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ผู้วิจัยได้รับจากการถ่ายทอดในการเป่าขลุ่ยเพียงออกับครูบุญช่ว ย โสวัตร
และ ครูปี๊บ คงลายทอง และจากการสัมภาษณ์ครู อนันต์ สบฤกษ์ ครูสมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ และ
ครูจักรายุธ ไหลสกุล ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลตรงกัน
2.2 วิธีการสร้างสานวนกลอนของขลุ่ยเพียงออ นับเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างทานองในการ
บรรเลงให้เกิดความไพเราะ โดยใช้ทานองหลักเป็นเกณฑ์ในการสร้างสานวนทางขลุ่ย ใช้วิธีการผู ก
สานวนกลอนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจากัดของช่วงเสียง และจะต้องมีความสัมพันธ์ของสานวนกลอนในแต่
ละวรรค ๆ เชื่อมโยงไปเป็นประโยคจนจบบทเพลง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
ครูบุญช่วย โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง อีกทั้งสอดคล้องกับคาข้อมูลการสัมภาษณ์ ของครูทั้งสอง
ท่าน ในการเรียนขลุ่ย เรียนปี่กับครูเทียบ คงลายทอง ท่านได้ใช้วิธีการเรียน มุขปาฐะแบบนี้ด้ว ย
เช่นกัน
2.2 วิธีการเป่ าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
รั บ การถ่ ายทอดการเป่ าขลุ่ ย เพี ยงออ ผ่ านลู ก ศิษ ย์ข องครู เที ยบ คงลายทอง ทั้ง 2 ท่ านซึ่ง ครู ไ ด้
ถ่ายทอดหลักวิธีการเป่าขลุ่ยโดยใช้เพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น เป็นเพลงต้นแบบในการถ่ายทอดวิธีการ
เป่าขลุ่ยเพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้น โดยเริ่มจากท่านั่งท่าจับเครื่องดนตรี วิธีการวางนิ้วมือ
ปิดเปิดเสียงที่เลาขลุ่ย เป่าทีละเสียง ไล่เรียงเสียง ลักษณะวิธีการใช้ลมในการเป่า วิธีการระบายลม
การ ตีนิ้ว การพรม การเป่าครั่น เป่าเสียงควงต่าง ๆ แม้นว่าครูเทียบ ไม่เคยได้บอกว่าเป็นแนวทาง
ของท่านก็ตาม แต่การส่งต่อศิลปะการเป่าขลุ่ยเพียงออ ที่ครูบุญช่วย โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง
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ได้ถ่ายทอดให้นั้น ครูได้นาหลักวิธีที่ครูเทียบ คงลายทองได้ใช้ถ่ายทอดสืบต่อกันมานามาถ่ายทอด
ให้กับผู้วิจัย รวมถึงวิธีการเป่าต่าง ๆ เหล่านี้ยังได้ถูกนาไปใช้ในการบรรเลงจริง ๆ กับการรวมวงด้วย
ซึ่งหลั กวิธีที่ครู เทีย บ คงลายทอง ได้ใช้ถ่ายทอดให้ กับลู กศิษย์ล้ วนเป็นหลั กวิธี ที่ใช้ในการปฏิบัติ
บรรเลงจริงทั้งสิ้น เพียงแต่การฝึกฝนในช่วงขั้นแรก ๆ อาจจะยังไม่ชานาญอย่างครูที่เชี่ยวชาญแล้ว
แต่นับเป็นหลักวิธีที่จะนาไปสู่ความเป็นสุนทรีย ะในภายภาคหน้า ซึ่งหลักต่าง ๆ ของวิธีการบรรเลง
ส่วนใหญ่ มีความสอดคล้องกับ (หนังสือเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของดนตรีไทย, 2544, น. 210-235)
3.วิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้นเพลงลมพัด
ชายเขา 3 ชั้น
วิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น พบวิธีการดาเนินทานอง
ด้วยวิธีการเป่าเก็บเป็นพื้น โดยใช้หลักวิธีจากการสร้างสานวนกลอนแล้วดาเนินทานองทางขลุ่ยให้มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับทานองหลักดังลักษณะในกรอบแนวคิดนี้

ภาพที่ 25 กรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ที่มา : ผู้วิจัย

ครูเทียบ คงลายทอง เป็นศิลปินที่มีความเป็นเลิศในการเป่าปี่และเป่าขลุ่ย ด้วยคุณลักษณะ
ฝีมือที่ยอดเยี่ยมของท่านทาให้การบรรเลงในแต่ละครั้งมีมิติที่หลากหลายทางความเป็นสุนทรียศิลป์
สานวนกลอนที่ใช้ก็มีความพิเศษแตกต่างกันออกไปอันเป็นความชานาญจากความสามารถเฉพาะ
บุคคล แต่การบรรเลงและการถ่ายทอดทางหลักวิชาการที่ครูเทียบ คงลายทอง ได้ถ่ายทอดไว้ให้กับลูก
ศิษย์นั้น ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ได้ถูกคิดถูกไตรตรองไว้แล้ว สาหรับ การให้องค์ความรู้และปลูก
สร้างเยาวชนต้นกล้าทางดนตรีไทยในเครื่องมือปี่และขลุ่ย การวางรากฐานในการเรียนรู้ คุณครูเทียบ
คงลายทอง ได้สอนศิษย์ของท่านตั้งแต่ท่านั่ง ท่าจับเครื่องดนตรี วิธีเป่า วิธีดาเนินทานองในเพลง
ประเภทต่างๆ วิธีการสร้างสานวนกลอน และวิธีการผูกสานวนกลอน ซึ่งเป็นต้นแบบขององค์ความรู้ที่
จะสร้างให้ศิษย์เกิดความแตกฉานในการเป่าขลุ่ยต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการทางานวิจัย
การวิจัยนั้นชิ้นนี้มีส่วนเชิงลึกเกี่ยวกับเพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้นในการบรรเลง
ขั้นพื้นฐานทั่วไปเท่านั้น ยังขาดในเรื่องของวิธีการในเรื่องของเพลงประเภทบังคับทางเพลงเดี่ยว เป็น
ต้นซึ่งผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าหรือทางานวิจัยใน
ขั้นต่อ ๆ ไป
2) ข้อเสนอแนะทั่วไป
ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลและบทบาทต่อเยาวชนไทย ประเพณี หรือ
ศิลปะที่งดงามต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมไทย อาจลบเลือนหายไปกับการเวลาและสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้น
การอนุรักษ์สืบสาน ควรมีนโยบายหลักจากทางประเทศชาติเพื่อส่งเสริมพื้นฟูให้ศิลปวัฒนธรรมแขนง
ต่ า ง ๆ อั น เป็ น สมบั ติ ช าติ มี ค วามยื น ยงถาวร และร่ ว มกั น ปลู ก ฝั ง เยาวชนคนรุ่ น ใหม่ ใ ห้ รู้ จั ก
ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่บรรพบุ รุษชนชาติไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นมาจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติไม่ให้สูญสิ้นหรือลบเลือนไป
รายการอ้างอิง
คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมการดนตรีไทยสานักมาตรฐานอุดมศึกษา สานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2538). เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
จรัญ กาญจนประดิษฐ์. (2553). ขลุ่ยเพียงออ. (พิมพ์ครั้งที่1). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. (2542). สารานุกรมเพลงไทย. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
ทัศนีย์ ขุนทอง, ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย-คีตศิลป์ไทย). สัมภาษณ์,
20 กันยายน 2558.
บุญช่วย โสวัตร, ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2558.
บุญธรรม ตราโมท. (2481). คาบรรยายวิชาดุริยางค์ศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
ปี๊บ คงลายทอง, ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยสานักการสังคีตกรมศิลปากร. สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม
2558.
หนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดาเนินพระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง. (2525).
กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง.
https://www.youtube.com/watch?v=tc8VQYAMeWc
http://z6.invisionfree.com/seniorthai/ar/t4.htm
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อีสานคอรัส: อีสานบ้านของเฮา
ESAN CHORUS: ESAN BAN KHONG HAO
ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี*
NARONGRUCH WORAMITMAITREE

บทคัดย่อ
“อีสานคอรัส” เกิดขึ้นจากโครงการประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียงระดับอุดมศึกษา
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2554 จาก
แนวคิดวงขับร้องประสานเสียงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ผู้วิจัยจึงนาชื่อนี้มา
เป็ นแนวคิดในการสร้ างสรรค์ผ ลงานการเรียบเรียงเสี ยงประสานส าหรับ วงขับ ร้องประสานเสี ยง
“อีสานคอรัส” คือการนาเอาเพลงลูกทุ่งอีสานหรือเพลงหมอลาต่าง ๆ และสไตล์การขับร้องแบบหมอลา
มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนาเพลง “อีสานบ้านเฮา” หรือ “อีสานบ้านของเฮา”
ประพันธ์โดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ครูเพลงลูกทุ่งอีสานและศิลปินแห่งชาติประจาปี พ.ศ. 2557 และ
บทเพลงนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งในด้านการใช้ภาษาและวรรณกรรมที่สามารถสื่อสะท้อนถึ งความเป็น
อีสานได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงนาบทเพลงนี้มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน จากนั้นกาหนด
กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ คือ ทาการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง โดย
ทาการเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวเสียง (Part Writing Harmony) มี 5 แนวคือ โซปราโน
อัล โต้ เทเนอร์ บาริ โ ทน และเบส ผสมผสานกับ การเรียบเรียงเสี ยงประสานแบบ “อะคัพเพลา”
(A cappella) คือ การใช้เสียงร้องของมนุษย์ทาเสียงเลียนเสียงเครื่องดนตรี สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
คือ 1) กลุ่มร้องเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะ 2) กลุ่มร้องเป็นคอร์ดเลียนเสียงแคนและเสียงอื่น ๆ
3) กลุ่มร้องแบบแยกแนวเสียง 4) กลุ่มร้องเสียงเบส แล้วนามาขับร้อง โดยใช้รูปแบบการร้องแบบ
ผสมผสานระหว่างการร้ องแบบคอรัส การร้องเลี ยนเสี ยงเครื่องดนตรี และการร้ องแบบหมอล า
ร่ว มกับ การบรรเลงเปี ยโนประกอบ ซึ่งน าแนวคิดของลายดนตรีพื้น บ้ านอี ส าน คือ ลายเซิ้ง ลาย
ตังหวาย และลายผู้ไท มาพัฒนาผสมผสานการบรรเลงเปียโนประกอบให้เป็นลักษณะเฉพาะแบบ
“เปียโนพื้นบ้าน” เพื่อทาให้งานสร้างสรรค์ “อีสานคอรัส” นี้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ
คาสาคัญ: การเรียบเรียงเสียงประสาน อีสานคอรัส เปียโนพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้านอีสาน อีสานบ้านของเฮา

*

สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Department of Western Music, College of Music, Mahasarakham University
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Abstract
The term “Esan Chorus” has evolved from the Higher Education Choral
Singing Competition organized by the Higher Education Commission, Ministry of
Education, in 2011. With the idea of establishing a choral group in the Northeastern
region, or Esan, the researcher has initiated the concept of creating choral singing in
the form of “Esan Chorus” by taking Esan country or folk songs, along with the
Morlam singing style, as raw materials for new arrangements. The first song that was
rearranged for choral singing was the song entitled “Esan Ban Hao” or “Esan Ban
Khong Hao,” composed by Pongsak Jantharukkha, a renowned composer of Esan
country songs, and a National Artist 2014. The song is considered important in that it
well represents the Northeastern region as well as Esan songs, with its unique use of
language and literature that clearly reflects Esan ways of life. Having chosen the
song as a raw material, the researcher follows a conceptual frame to rearrange the
song for choral singing, employing a 5-part harmony comprising soprano, alto, tenor,
baritone, and bass, in combination with “a cappella”, a singing style using human
voices to imitate the sounds of musical instruments, consisting of 4 groups: 1)
percussions, 2) the sounds of khaen to create chords 3) choral and 4) the sounds of
bass. The singing combines choral, a cappella, and Morlam styles accompanied by
the piano playing Esan folk melodies called Serng, Tangwai, and Phu Thai. The
accompaniment of “folk piano” contributes to the prominence and uniqueness of
“Esan Chorus”.
Keywords: Choral Arranging, Esan Chorus, Folk Piano, Esan Music, Esan Ban Khong Hao

บทนา
คาว่ า “อี ส านคอรั ส ” เกิ ดขึ้ น มาจากโครงการประกวดการขั บ ร้ อ งเพลงประสานเสี ย ง
อุดมศึกษา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธัน วาคม 2554
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์อยู่
หลายด้านคือ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการขับร้องประสานเสียงสร้างความเจริญก้าวหน้า
ทางวิช าการศิล ปะดนตรี ซึ่งสามารถที่จะแสดงศักยภาพงานด้านคีตศิล ป์ และเพื่อเป็ น การเฉลิ ม
พระเกียรติด้วย
ซึ่งในโครงการนี้ มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคามได้ส่ งที มเข้า ร่ว มประกวดทั้ งหมด 2 วงคื อ
วงขับร้องประสานเสี ยง “MSU Chorus” และวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส” ซึ่งผู้วิจัยมี
แนวคิดในการทาวงขับร้องประสานเสียงของทั้งสองให้มีความแตกต่างกันคือ วงขับร้องประสานเสียง
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“MSU Chorus” จะเน้นเพลงแบบไทยประยุกต์ ส่วนวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส” จะเน้น
เพลงแบบลูกทุ่งอีสานหรือหมอลาเป็นหลัก ซึ่งผลการประกวดรอบภูมิภาค ทั้งสองวงได้รับคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนในระดับภูมิภาค โดยวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส” ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ
วงขับร้องประสานเสียง “MSU Chorus” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
จากแนวความคิดของชื่อวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส” ซึ่งเป็นแนวคิดการตั้งชื่อ
มาจากการเป็นวงขับร้องประสานเสียงที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ ภาคอีสาน หรือ ใน
จังหวัดมหาสารคาม ผู้ วิจัย จึ ง นาชื่อนี้มาเป็น แนวคิดในการสร้างสรรค์ ผ ลงานการเรียบเรียงเสี ยง
ประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียงในรูปแบบที่เรียกว่า “อีสานคอรัส” คือการนาเอาเพลงลูกทุ่ง
อีสานหรือเพลงหมอลาต่าง ๆ ของอีสานมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน
เพลง “อีส านบ้ า นเฮา” หรือ “อี ส านบ้ านของเฮา” เป็ น บทเพลงหนึ่งซึ่งมีค วามส าคั ญ
เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ เพลงประจาภาคอีสานเลยก็ว่าได้
ด้วยเพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งในด้านการใช้ภาษาและวรรณกรรมที่สามารถสื่อสะท้อนถึงความเป็น
อีสานได้อย่างชัดเจน โดยที่ แวง พลังวรรณ (2545, 360) ได้กล่าวไว้ว่า “...เพลงนี้คือคาอธิบาย
ความหมายของคาว่า “ลูกทุ่งอีสาน” ได้ดีที่สุด เพลงนี้เ พียบพร้อมทั้งรูปแบบ เนื้อหา ท่วงทานอง
จังหวะลีลา คาร้อง ภาษาที่งดงาม และเป็นเพลงที่สื่อสะท้อนบรรยากาศของภาคอีสานและวิถีชีวิต
ของชาวอีสานได้อย่างหมดจด...” และยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า เป็นเพลงที่ผู้แต่งมีความกล้าหาญในการ
เลือกใช้คาภาษาถิ่นมาปลุกเร้าจิตวิญญาณความเป็นอีสานให้รัก เทิดทูน หวงแหนถิ่นเกิด รักพงศ์
รักเผ่า รักแผ่นดินเกิด เพลงนี้สอนให้คนอีสานรักความเป็นจริง รักสิ่งที่ตนเองมีและเป็นและรักสภาพที่
แวดข้าง มองสิ่งที่รายรอบตัวเป็นดั่งสรวงสวรรค์ สวรรค์แห่งความเป็นจริงและสวรรค์ที่อยู่บนพื้นพิภพ
นี้ บทเพลงนี้ได้สอดแทรกกลอนลาเข้าประกอบในเพลงอย่างกลมกลืน จังหวะทานองเพลงเป็นทานอง
เซิ้งและเข้ากันได้ดีกับดนตรีอีสาน อันมีพิณและแคน และเพลงนี้เป็นเสมือนเพลงประจาภาคอีสาน
เพลงนี้ไม่เคยเสื่อมความนิยมแม้จะถูกสร้างขึ้นร่วม 30 ปีแล้ว แม้ในปัจจุบันชาวอีสานที่เคยใช้ชีวิตใน
บ้านเกิด ได้ฟังเพลงนี้ทีไรเป็นต้องเกิดความรู้สึกคึกคักตามจังหวะของเพลง และขณะเดียวกันวิญญาณ
ของพวกเขาก็ถูกฉุดรั้งให้ดิ่งด่าลึกจมลงไปกับเนื้อหาของเพลง ดิ่งจมไปสัมผัสความยากแค้นของการ
ดาเนินชีวิต เพลงนี้จึงเป็นเหมือนเส้นชีวิตของชาวอีสานเป็นกระจกบานใหญ่ที่ส่องฉายชีวิตคนอีสานได้
อย่างหมดเปลือก เนื้อหาและรูปแบบของเพลงได้สะท้อนเงาให้เห็นว่า ชีวิตชาวอีสานนั้น คือชีวิตที่มี
ทั้งสุขและทุกข์จนระคนปนเปกันไปในเวลาเดียวกัน จนแยกไม่ออกว่า ไหนสุขไหนทุกข์ เพลงนี้เป็น
เหมือนหีบห่อที่บรรจุชีวิตของชาวอีสานไว้ทั้งหมด นี่คือเพลงที่ยิ่งใหญ่ ที่เป็นเสมือนเพลงประจาภาค
เพลงที่เผยให้เห็นภูมิปัญญา เพลงที่กลั่นจากมันสมองและเคี่ยวด้วยประสบการณ์ของมหาปราชญ์ด้าน
การแต่งเพลงชาวอีสาน นามว่า พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ครูเพลงผู้มีชื่อเสียง ผู้ที่ได้รับขนานนามให้เป็น “มหาปราชญ์แห่งท้อง
ทุ่งอีสาน” เป็นนักประพันธ์เพลงที่เป็นต้นแบบแห่งศิลปินอีสาน และยังได้รับรางวัลเป็นศิลปินแห่งชาติ
อีกด้วย โดยที่ ทินกร อัตไพบูลย์ (2546, 14) ได้กล่าวไว้ว่า “...ครูเพลงพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา นับว่าเป็น
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ผู้ที่มีความเป็นเอกในด้านการประพันธ์เพลงที่ใช้ทานองพื้นบ้านมาปรับประยุกต์เป็นเพลงลูกทุ่ง และ
เป็นเจ้าของเพลงอีสานบ้านเฮา สาละวันเตี้ยลง พี่จ๋าหลับตาไว้ ลานาอีสาน ฯลฯ ได้นาคาภาษาอีสาน
ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นเข้าสู่เพลงลูกทุ่ง เป็นครูต้นแบบครูในฝันในดวงใจของนักประพันธ์รุ่นใหม่...”
ธีร์ อันมัย (2558) ได้กล่าวถึง พงษ์ศักดิ์ จั นทรุกขา ไว้ว่า "คา" ที่เขาเลื อกใช้นั้น งดงาม
เรียบง่ายและมีความหมายลึกซึ้งถึงอารมณ์ความรู้สึก คือ นอกจากจะทาหน้าที่เล่าเรื่อง พรรณนาให้
อารมณ์ความรู้สึกและให้บรรยากาศไอดิน กลิ่นดอกไม้ให้อบอวลในเสียงเพลงแล้ว เขาคือผู้นา "คาลาว
อีสาน" อันเคยเป็นภาษาต้องห้ามในระบบโรงเรียนและระบบราชการให้มีที่อยู่ที่ยืน ให้ปรากฏใน
เสียงเพลงลูกทุ่งอย่างแนบเนียนและสง่างาม และ สลา คุณวุฒิ นักแต่งเพลงลูกทุ่งแถวหน้า ผู้ยกให้
พงษ์ศักดิ์ จั น ทรุ กขา เป็ น "ครู " กล่ าวถึงเพลง "อีส านบ้ านเฮา" ที่ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา เขียนให้
เทพพร เพชรอุบล เมื่อปี 2514 ว่า "...ด้วยถ้อยคาที่ง่ายแต่งดงาม ด้วยจินตนาการที่นาให้ผู้ฟังเห็น
ภาพลึกซึ้งและกินใจ สาหรับผม ได้วางเพลงนี้ไว้ในลาดับต้น ๆ ของชาร์ตเพลงที่อยู่ในดวงใจ และเมื่อ
หันมาจับปากกาแต่งเพลง เพลงนี้ของพ่อก็ได้ยกไว้บนหิ้ง เป็นครู เป็นตาราแก่การเขียนเพลงของผม
ตั้งแต่นั้นมา..."
แวง พลังวรรณ (2556) ได้กล่าวถึงเพลง “อีสานบ้านของเฮา” ไว้ว่า เพลงนี้คือคาอธิบาย
ความหมายของคาว่า “ลูกทุ่งอีสาน” ได้ดีที่สุด เพลงนี้เพียบพร้อมทั้ งรูปแบบเนื้อหา ท่วงทานอง
จังหวะ ลีลา คาร้อง ภาษาที่งดงาม และเป็นเพลงที่สื่อสะท้อนบรรยากาศของภาคอีสานและวิถีชีวิต
ของชาวอีสานได้อย่างหมดจด
จากข้างต้นที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงได้นาบทเพลง “อีสานบ้านของเฮา” ซึ่งประพันธ์เนื้อร้องและ
ทานอง โดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสาน
สาหรับวงขับร้องประสานเสียงในแบบที่เรียกว่า “อีสานคอรัส ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา และ
ส่งเสริมให้เกิดความรักในวัฒนธรรมของชาติ โดยใช้การขับร้องประสานเสียงมาเป็นสื่ อกลางระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมแบบตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อวัฒนธรรมให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาภูมิปัญญาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรีให้มีความทันสมัย และมีความ
ยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรมธรรมท้องถิ่นอีสาน โดยใช้การขับร้อง
ประสานเสียงเป็นสื่อ
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียงให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ จะทาเฉพาะการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้อง
ประสานเสียง ในรูปแบบที่เรียกว่า “อีสานคอรัส” โดยผู้วิจัยได้นาบทเพลงลูกทุ่งอีสาน เพลง “อีสาน
บ้านของเฮา” ซึ่งประพันธ์เนื้อร้องและทานอง โดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา มาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
สร้างสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง “อีสาน
คอรัส” ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้
1. กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ คือ ทาการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้อง
ประสานเสียง
2. ทบทวนวรรณกรรมและหาข้ อ มู ล เพลงลู ก ทุ่ ง อี ส าน และเพลงพื้ น บ้ า นอี ส านโดย
การปรึกษาหารือจากผู้รู้ โดยได้รับคาแนะนาจากคณาจารย์ของสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัย
ดุริยางคิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วทาการคัดเลือกบทเพลงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
3. ทาการเรีย บเรี ย งเสียงประสานส าหรับวงขับร้องประสานเสี ยง ภายใต้ กรอบแนวคิด
“อีสานคอรัส”
4. ทาการแยกแนวเสียงประสาน แล้วนาไปให้คณะนักร้องประสานเสียงทาการฝึกซ้อม และ
ในระหว่างการซ้อม ผู้วิจัยจะทาการสังเกตพร้อมกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ แล้วนากลับมา
แก้ไขปรับปรุง
5. ทาการแสดงจริงบนเวที และทาการบันทึกภาพและเสียงตลอดการแสดง
6. จัดทาบทวิเคราะห์ นาเสนอเป็นรูปเล่ม และบันทึกลงแผ่นซีดีในรูปแบบวีซีดี (VCD) หรือ
แบบดีวีดี (DVD) เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ วิจัย คาดหวังว่า ผลงานการสร้ างสรรค์การเรีย บเรีย งเสี ยงประสานส าหรั บ วงขั บร้อ ง
ประสานเสียงนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
1. เป็นการอนุรักษ์บทเพลงเก่าที่มีคุณค่า และการพัฒนาเพื่อให้เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน
เพื่อสร้างจิตสานึกในความรักถิ่นฐานบ้านเกิด และวัฒนธรรมไทย
2. เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบวิชาการ
3. เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมอีสานกับวัฒนธรรมแบบตะวันตก โดย
ใช้การขับร้องประสานเสียงเป็นสื่อเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสัมผัสหรือเข้าถึงได้
4. ช่วยกระตุ้นความสนใจเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน และมีจิตสานึกรักในวัฒนธรรมของชาติ
5. ช่วยสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ
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ผลการสร้างสรรค์และลักษณะเฉพาะของ “อีสานคอรัส”
ในการศึกษาความสาคัญของงานสร้างสรรค์ “อีสานคอรัส” ผู้วิจัยทาการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมในสองประเด็นที่สาคัญ คือ ดนตรีอีสานหรือดนตรีพื้นบ้านอีสาน และ การเรียบเรียงเสียง
ประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง โดยทาการศึกษาค้นคว้าจากงานเอกสาร ตารา งานวิชาการ
งานวิจัย คลิปวีดีโอ และ ข้อมูลต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต โดยสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
ทบทวนวรรณกรรม ในภาพที่ 1 ได้ดังนี้

อีสานคอรัส

การเรียบเรียงเสียง
ประสานสาหรับวงขับ
ร้องประสานเสียง

เพลงร้องอีสาน

เพลงลูกทุ่งอีสาน

เพลงพื้นบ้านอีสาน

แนวคิดและทฤษฎีการ
เรียบเรียงเสียงประสาน

เทคนิคการขับร้องและ
รูปแบบวงขับร้อง
ประสานเสียง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทบทวนวรรณกรรม
ที่มา: ผู้วิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของเพลงลูกทุ่งอีสาน เพลงพื้นบ้านอีสาน แนวคิดทฤษฎี
การเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง เทคนิคการขับร้องและรูปแบบวงขับร้อง
ประสานเสียงเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติเพลง และประวัติผู้แต่งใน
ส่วนของเพลงลูกทุ่งอีสาน เพื่อที่จะได้ทราบถึงเรื่องราวของบทเพลง แรงบัลดาลใจในการประพันธ์ของ
นักประพันธ์เพลงลูกทุ่งอีสาน และนามาสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัยในการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ คือ ทาการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้อง
ประสานเสียง แบบ “อีสานคอรัส”
แนวคิดหลักในการสร้างสรรค์
แนวคิดหลักของ “อีสานคอรัส” คือ ทาการเรียบเรียงเสียงประสานวงขับร้องประสานเสียง
แบบ 11 แนว โดยแบ่งนักร้องเป็น 4 กลุ่ม ใช้นักร้องประสานเสียงประมาณ 60 คน ร้องร่วมกับ
“เปียโนพื้นบ้าน” ที่ผู้วิจัยเรียบเรียงขึ้น ดังนี้
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1. กลุ่มร้องเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะ (Percussions) ผู้วิจัยกาหนดให้มี 3 แนว ใช้
นักร้องประมาณ 14 คน คือ
- แนวเสียงไฮแฮท (Hi hat) หรือ ฉาบ (Cymbal) ใช้นักร้อง 2 คน
- แนวเสียงฆ้อง (Gongs) ใช้นักร้อง 4 คน
- แนวเสียงกลองกระเดื่อง (Drums) ใช้นักร้อง 4-8 คน
2. กลุ่มร้องเป็นคอร์ดเลียนเสียงแคนและเสียงอื่น ๆ ผู้วิจัยกาหนดให้มี 3 แนว ใช้นักร้อง
ประมาณ 6 คน คือ
- แนว Voice 1 ใช้นักร้อง 2 คน
- แนว Voice 2 ใช้นักร้อง 2 คน
- แนว Voice 3 ใช้นักร้อง 2 คน
3. กลุ่มร้องแบบ แยกแนวเสียง (Part Writing) ผู้วิจัยกาหนดให้มี 4 แนว ใช้นักร้อง
ประมาณ 16 คน คือ
- แนวเสียงโซปราโน (Soprano) ใช้นักร้องประมาณ 6-8 คน
- แนวเสียงอัลโต้ (Alto) ใช้นักร้องประมาณ 6-8 คน
- แนวเสียงเทเนอร์ (Tenor) ใช้นักร้องประมาณ 6-8 คน
- แนวเสียงบาริโทน (Baritone) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นแนวเบส ของการแยกแนวเสียง
ก็ได้ ใช้นักร้องประมาณ 6-8 คน
4. กลุ่มร้องเสียงเบส ในสไตล์การบรรเลงแบบวงดนตรีพื้นบ้าน หรือ วงดนตรีหมอลา ใช้
นักร้องประมาณ 6-8 คน
ใช้เทคนิคการขับร้องแบบผสมผสานระหว่างการขับร้องแบบคอรัส การขับร้องเลียนเสียง
เครื่องดนตรี การขับร้องทาเสียงเป็นซาวด์แบบต่าง ๆ และการขับร้องแบบหมอลา แล้วร้องร่วมกับ
การบรรเลงเปียโนประกอบ ในลักษณะที่เรียกว่า “เปียโนพื้นบ้าน” ซึ่งนาแนวดนตรีของลายดนตรี
พื้นบ้านอีสาน คือ ลายเซิ้ง ลายตังหวาย และลายผู้ไทมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาผสมผสาน แล้วทา
การเรียบเรียงดนตรีสาหรับ การบรรเลงเปียโนประกอบ ให้มี ลักษณะเฉพาะภายใต้แนวคิดที่กาหนด
เพื่อทาให้งานสร้างสรรค์ “อีสานคอรัส” มีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
การจัดที่นั่ง
ในงานสร้างสรรค์ “อีสานคอรัส” มีการจัดที่นั่ง (Choral seating plan) หรือการยืนในวง
ขับร้องประสานเสียง เพื่อให้ ได้ เสียงที่มีความสมดุล (Balance) และมีมิติ โดยใช้ กลุ่มเสี ยง Voice
1,2,3 เป็นจุดศูนย์กลาง ให้แนวเสียงอื่น ๆ อยู่ตามตาแหน่งในภาพประกอบ และในท่อนที่ต้องร้อง
เดี่ยว (Solo) ให้นักร้องเดี่ยวที่อยู่ในวง ออกมาร้องในตาแหน่งด้านหน้าของวง โดยยืนเยื้องไปทางซ้าย
หรือขวา ด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อย (วาทยกรจะได้ไม่บัง) พอร้องเสร็จก็เดินกลับเข้าวงในตาแหน่งที่อยู่
เดิมตามตัวอย่างภาพที่ 2
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Soloist
Conductor

ภาพที่ 2 การจัดที่นั่งหรือยืนของวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส”
ที่มา: ผู้วิจัย

สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
บทเพลง “อีสานบ้านของเฮา” ใช้อัตราความเร็วปานกลาง ประมาณโน้ตตัวดามีค่าเท่ากับ
80 ครั้งต่อนาที บรรเลงในบันไดเสียงอีไมเนอร์ (Em) ใช้อัตราจังหวะ 4/4 มีโครงสร้างฟอร์ม ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ท่อน ได้ดังนี้
1. ท่อนนา (Introduction) ห้องที่ 1-10 โดยสามารถแบ่งย่อยได้เป็นสองตอนคือ
“เกริ่น” ห้องที่ 1-4 และ ตอนร้องประสาน “อีสานคือบ้านของเฮา” ห้องที่ 7-10
2. ท่อน A ห้องที่ 11-20
3. ท่อน A1 ห้องที่ 21-29
4. ท่อน B ห้องที่ 30-35
5. ท่อน C (Solo) ห้องที่ 36-47
6. ท่อน A2 ห้องที่ 48-59
7. ท่อน A3 ห้องที่ 60-67
แล้วย้อนกลับไปท่อน C A2 และ A3 แสดงในภาพที่ 3 ดังนี้
ท่อนนา

A

A1

B

C (Solo)

A2

A3

ภาพที่ 3 โครงสร้างเพลง “อีสานบ้านของเฮา”
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่อนนา (Introduction)
ในท่อนนี้สามารถแบ่งเป็นสองตอน คือ “เกริ่น” ห้องที่ 1-4 กลุ่มเสียงที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้
คือ กลุ่ม Voice โดยกลุ่มนี้จะแยกได้ 3 แนวคือ Voice 1, Voice 2 และ Voice 3 ร้องทาเสียง
เลียนแบบเสียง “แคน” ร้องเป็นคาว่า “เวา อู เวา อู เวา....” โดยทาปากให้กลม เปล่งเสียงให้ลมออก
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จมูกให้มีเสียงก้องกังวาน กาหนดให้ Voice 1 กับ Voice 2 บรรเลงเป็นเสียงค้าง (Drone) และให้
Voice 3 บรรเลงทานองลายพื้นบ้านอีสาน ที่แต่งขึ้นมาใหม่ และในการเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้วิจัย
ให้นักร้องกลุ่ม Voice แยกออกเป็น 2 แนว เพื่อที่จะได้สลับกันร้อง (Division) เพื่อทาให้เกิดมิติ และ
เป็นการแบ่งช่วงจังหวะการหายใจ ทาให้แนวทานองมีความราบลื่น แสดงตัวอย่างในภาพที่ 4 ได้ดังนี้

ภาพที่ 4 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบ ใช้เสียงร้องเลียนเสียงแคน
ที่มา: ผู้วิจัย

ในการร้องโน้ตเสียงยาวในห้องแรก และห้องสุดท้ายของวรรค ผู้วิจัยให้นักร้องกลุ่ม Voice
ออกเสียง “เวา” ค้างยาว แล้วใช้มือตีป้องไปที่ปาก เพื่อเป็นการทาเสียงให้มีลูกเล่นคล้ายกับการสั่น
เสียง (Vibrato)
และในห้องที่ 7-10 เป็นทานองที่ผู้วิจัยแต่งขึ้นมาใหม่ ร้องคาว่า “อีสานคือบ้าน ของเฮา”
3 รอบ โดยค่อย ๆ เพิ่มความดังขึ้น (Dynamic) ใช้การเรียบเรียงเสียงประสานแบบ แยกแนวเสียง
เป็น 4 แนวเสียง (4 Part Writing) และใช้การเทคนิคการร้องประสานเสียงแบบคลาสสิก คือ
อ้าปากกว้างและใช้พลังเสียงให้เต็มที่ และใช้ทางเดินคอร์ด (Chord Progression) จากบันไดเสียง
ไมเนอร์แบบเนเจรัล (Natural Minor) ในบันไดเสียงอีไมเนอร์ (Em) ใช้คอร์ดหลักคือ VII i VII VI VII I
และในคอร์ดจบ ผู้วิจัย ได้เปลี่ยนโหมดในตอนจบเป็นคอร์ด อีเมเจอร์ (E) เพื่อสร้างสีสันให้เกิดความ
สว่าง และส่งต่อเข้าท่อน A ต่อไป แสดงตัวอย่างในภาพที่ 5 ดังนี้

ภาพที่ 5 ทานองที่ประพันธ์ขนึ้ มาใหม่ และการเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวเสียง 4 แนว
(4 Part Writing)
ที่มา: ผู้วิจัย
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ท่อน A (ห้องที่ 11-20)
ในท่ อ นนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ แ นวคิ ด ในการเรี ย บเรี ย งเสี ย งประสานแบบ หลากแนวท านอง
(Polyphonic texture) มีทั้งหมด 3 ทานอง คือ ทานอง a, b และ c โดยกาหนดให้แนวเสียงเทเนอร์
ร้องทานองหลัก (ทานอง a) แนวเสียงบาริโทน ร้องแบบกึ่งพูด (ทานอง b) โดยนาลักษณะของการ
ร้องแบบ กึ่งร้องกึ่งโห่ มาจากท่อนสร้อยเพลงของ “ลาคอนสะหวัน” ร้องว่า “เฮ้ย ยะ เฮ้ยยะๆ ๆ” มา
ใส่เพื่อสร้างบรรยากาศให้บทเพลงมีความสนุกสนาน และแนวเบส ร้องทานองเลียนเสียงเบส (ทานอง
c) โดยใช้เทคนิคการบรรเลงเบสวนซ้าไปมา (Ostinato หรือ Ground bass) บรรเลงวนจนจบท่อน
ซึ่งแนวคิดนี้ได้มาจากสไตล์การบรรเลงเบสของวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน หรือวงดนตรีลูกทุ่งหมอลา ซึ่ ง
เป็นรูปแบบการบรรเลงเบสที่เป็นที่นิยม และมีเอกลักษณ์เฉพาะมาประยุกต์ใช้ โดยให้แนวเสียงเบส
ร้องออกเสียงว่า “ตุ่ม..ตุ่ม ตุ้มตุ้ม.. ตุ้มตุ้ม ตุ่ม..” เลียนเสียงเบส และใช้กลุ่มเสียงไฮแฮท ร้องคาว่า
“ซิ” โดยให้ เสีย งออกเสี ยงจากไรฟัน ให้มีเสียงคล้ายกับไฮแฮทหรือฉาบ ร้องเป็นกระสวนจังหวะ
(Pattern) แสดงในตัวอย่างภาพที่ 6
การบรรเลงเปียโนประกอบในท่อนนี้ ได้นาแนวดนตรีของลายดนตรีพื้นบ้านอีสาน คือ ลาย
เซิ้ง และ ลายตังหวาย มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาผสมผสานรูปแบบการบรรเลง แสดงในตัวอย่าง
ภาพที่ 7

ภาพที่ 6 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบ หลากแนวทานอง (Polyphonic texture)
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 7 การเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับ “เปียโนพื้นบ้าน”
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่อน A1 (ห้องที่ 21-29)
ในท่อนนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มคาร้องเข้ามา ว่า “สู่อีสานบ้านเฮา” ในห้องที่ 20 เพื่อทาหน้าที่เชื่อม
ท่อนเพลง และเป็นการนาเข้าสู่ท่อน A1 ใช้การเรียบเรียงเสียงประสาน แบบคู่ 6 ขนานกับทานองไป
ตลอด โดย 4 ห้องแรกใช้แนวเสียงโซปราโนร้องทานองหลัก ใช้แนวเสียงอัลโตประสานคู่ 6 และใน 4
ห้องหลังสลับให้แนวเทเนอร์ร้องทานองหลัก แนวบาริโทนร้องประสานคู่ 6
ท่อนนี้ใช้แนวเบสบรรเลงในลักษณะจังหวะเหมือนกับท่อน A แต่ทานองจะมีการเคลื่อนที่
ขึ้น-ลง ตามทางเดินคอร์ ด โดยใช้โครงสร้างคอร์ดจากบันไดเสี ยงแบบเนเจอรัลไมเนอร์ (Natural
Minor) คือ i VII i iv III I VI I III VII III I
ใช้แนวเสียง Voice 1,2,3 ร้องเสียง “เวา” โดยร้องออกเสียงขึ้นจมูก ใช้การประสานเสียง
แบบบล๊อคคอร์ด (Block Chord) บรรเลงในลักษณะจังหวะขัด (Syncopation) แล้วใช้แนวเสียงไฮ
แฮท ร้องเสียง “ซิ” บรรเลงในลักษณะจังหวะขัด ที่มีความคล้ายคลึงกันกับแนว Voice เพื่อสร้าง
ความเป็นเอกภาพของบทเพลง แสดงตัวอย่างในภาพที่ 8
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ใช้เชื่อมท่อนเพลง

ใช้การประสานเสียงแบบคู่ 6 ขนาน
ใช้เสียง “ซิ”ร้องเลียนเสียงไฮแฮท ในลักษณะจังหวะขัด

ใช้การประสานเสียงแบบบล็อกคอร์ด ในลักษณะจังหวะขัด
ภาพที่ 8 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบคู่ขนาน 6 การบล็อกคอร์ด
และการใช้เสียงไฮแฮทในลักษณะจังหวะขัด
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่อน B (ห้องที่ 30-35)
ในท่อนนี้ถือว่าเป็ นท่อนที่มีความส าคัญ ผู้วิจัย จึงใส่ เนื้อหาด้านดนตรีให้ มี
ความ
เข้มข้นขึ้น โดย ใช้ทุกกลุ่มเสียงร้องในท่อนนี้ ยกเว้นแนวเสียงไฮแฮท ทาการเรียบเรียงเสียงประสาน
แบบ แยกแนวเสียง เป็น 4 แนวเสียง (4 Part Writing) ในกลุ่ม โซปราโน อัลโต เทเนอร์ และ บาริ
โทน เพื่อร้องทานองหลัก ใช้แนวเบสบรรเลงในลักษณะจังหวะเหมือนกับท่อน A (สไตล์การบรรเลง
เบสของวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน) ร้องออกเสียง “ตุ่ม..ตุ่ม ตุ้มตุ้ม.. ตุ้มตุ้ม ตุ่ม..”แต่ทานองจะมีการ
เคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตามทางเดินคอร์ด โดยในท่อนนี้ใช้โครงสร้างคอร์ด จากบันไดเสียงแบบเนเจอรัลไม
เนอร์ (Natural Minor) คือ i VII i III VI I III I III VII i แสดงตัวอย่างในภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวเสียง
และใช้แนวเบสบรรเลงในลักษณะจังหวะแบบหมอลา
ที่มา: ผู้วิจัย

เพิ่มแนวของกลุ่มร้องเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะ ร้องเลียนเสียงฆ้อง ออกเสียง “โม้ง”
โดยแบ่งนักร้องออกเป็นสองแนว ร้องประสานเสียงคู่ 5 เปอร์เฟค (โน้ต E-B) ในแนวเสียงต่า (โน้ต E)
หรือ โทนิค (Tonic) ร้องคาว่า “โหม่ง” แนวเสียงประสาน (โน้ต B) หรือ ดอมิแนนท์ (Dominant)
ร้องคาว่า “ม้ง” พอร้องพร้อมกันทั้งสองแนวแล้ว ก็จะได้เสียงที่คล้ายกับเสียงฆ้อง และให้ใช้มือป้อง
ตรงบริเวณปากทั้งสองมือ ทาให้คล้ายกับเป็นโทรโข่ง เพื่อทาให้เกิดเสียงก้องกังวานและขยายเสียงให้
ดังและมีความชัดเจนมากขึ้น และในส่วนของกลุ่มร้องเลียนเสียงกลองนั้น ร้องออกเสียง “ตู่มส์”
บรรเลงในลักษณะจังหวะแบบ “เซิ้ง” และเมื่อนามาบรรเลงร่วมกันก็จะได้ลักษณะจังหวะแบบ “เซิ้ง”
หรือ “วงกลองยาว” ซึ่งเป็นลักษณะจังหวะที่เป็นที่นิยมของวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน แสดงตัวอย่างใน
ภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การเรียบเรียงเสียงประสาน สาหรับกลุม่ ร้องเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะ
ที่มา: ผู้วิจัย

กลุ่มเสียง Voice ให้ร้องแบบสนุกสนาน ออกเสียง “เวา.. เวา แว้ว เวา แว้ว เวา แว้วเวา...”
โดยร้องออกเสียงขึ้นจมูก ประสานกันเป็น คู่ 6 และ คู่ 8 โดยแนว Voice 1 ร้องเสียงสูงคู่ 8 (โน้ต E)
แนว Voice 2 (โน้ต G) ร้องประสานเสียงคู่ 6 และ Voice 3 ร้องเสียงหลัก (โน้ต E) เพื่อสร้างอารมณ์
ให้มีความรู้สึกครื้นเครง สนุกสนานตามวิถีของ คนอีสาน แสดงตัวอย่างในภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 การเรียบเรียงเสียงประสาน กลุ่ม Voice ประสานเสียงแบบ คู่ 6 และ คู่ 8
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่อน C (Solo) (ห้องที่ 36-47)
ก่อนจะเข้าท่อนร้องโซโล่ในท่อนนี้ ผู้วิจัยให้กลุ่มเสียงเบส ร้องเดี่ยวประมาณ 2 ห้องเพื่อลด
ความหนาแน่นของท่อน B และ ลดความดังของทุกแนวเสียงลง เพื่อที่จะให้แนวร้องเดี่ยวมีความโดด
เด่นขึ้น ในท่อนนี้ใช้เทคนิคการบรรเลงเบสวนซ้าไปมา (Ostinato หรือ Ground bass) 2 ห้อง โดยนา
ลักษณะจังหวะกลองของ “ลาผู้ไท” มาให้แนวเสียงเบสบรรเลงพร้อมกันกับแนวเสียงกลอง ให้กลุ่ม
แนวเสียงฆ้อง ร้องลักษณะจังหวะและใช้เทคนิคเดียวกันกับท่อน B นามาร้อง และให้กลุ่มเสียงไฮแฮท
บรรเลงในลักษณะจังหวะที่เร็วและถี่ โดยแยกออกเป็น 2 แนว เพื่อที่จะได้สลับกันร้อง (Division) เพื่อ
ทาให้เกิดมิติ และเป็นการแบ่งช่วงจังหวะการหายใจ และใช้เปียโนบรรเลงประกอบแบบ “เปียโน
พื้นบ้าน” โดยนาลาย “ลาผู้ไท” กับ “ลาตังหวาย” มาพัฒนาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ แสดงตัวอย่างใน
ภาพที่ 12

ภาพที่ 12 การเรียบเรียงเสียงประสานเปียโน กับกลุ่มเครื่องประกอบจังหวะโดยใช้ลักษณะจังหวะของ“ลาผู้ไท”
ที่มา: ผู้วิจัย
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ใช้การประสานเสียงแบบแยกแนวเสียง เป็น 4 แนวเสียง (4 Part Writing) ในกลุ่ม
โซปราโน อัลโต เทเนอร์ และ บาริโทน ร้องเป็นคอร์ด I (Em) คาว่า “ฮืม” เบาๆ เพื่อทาหน้าที่เป็น
ฉากหลัง (Background) เสริมทานองให้มีความโดดเด่นขึ้น โดยใช้นักร้องหมอลาผู้ชายร้องเดี่ยวใน
รอบแรก และ หมอลาผู้หญิงร้องเดี่ยวในรอบสอง มาร้องเดี่ยวในสไตล์หมอลา และในท่อนนี้ นักร้อง
เดี่ยวสามารถที่จะด้น (Improvisation) ได้บ้างตามสไตล์แบบหมอลา แสดงตัวอย่างในภาพที่ 13

ภาพที่ 13 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวเสียง (4 Part Writing) กับการร้องเดี่ยวแบบหมอลา
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่อน A2 (ห้องที่ 48-59)
ในท่อนนี้ มีการเปลี่ยนลักษณะจังหวะจาก “ลาผู้ไท” มาเป็นโน้ตตัวขาว 2 ตัวในหนึ่งห้อง
และเปลี่ยนลักษณะจังหวะของไฮแฮท ให้มีลักษณะจังหวะที่มีตัวหยุด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นวรรค
ตอน เพื่อเป็นการสร้างความหลากหลาย (Varity) และเป็นการเตรียมตัวที่จะให้ กลุ่มเครื่องประกอบ
จังหวะหยุดร้องในท่อน A3 แสดงตัวอย่างในภาพที่ 14

ภาพที่ 14 การเปลี่ยนลักษณะจังหวะจาก “ลาผู้ไท” มาเป็นโน้ตตัวขาว
ที่มา: ผู้วิจัย
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ใช้การเรียบเรียงเสียงประสานแบบการร้องสลับกันระหว่างชายกับหญิง เป็นวรรคเพลง โดย
ให้แนวเทเนอร์ร้องก่อน สลับกับแนวอัลโต และให้แนว Voice ร้อง “รัน รันระรัน รัน รัน รัน ฮิ้ว...”
เป็ น คอร์ ด เพื่ อ สร้ า งเป็ น พื้ น หลั ง หรื อ ลั ก ษณะจั ง หวะประกอบ เพื่ อ สร้ า งสี สั น และสื่ อ ถึ ง ความ
สนุกสนาน มีชีวิตชีวา แสดงตัวอย่างในภาพที่ 15

ภาพที่ 15 การเรียบเรียงแบบการร้องสลับชายกับหญิง และการร้องเป็นคอร์ดเพื่อสร้างพื้นหลัง (Background)
ที่มา: ผู้วิจัย

วรรคหลัง ใช้การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนว 4 เสียง ประกอบกับเสียงเบส โดย
ให้แนวโซปราโน และ แนว Voice 1,2,3 ร้องทานองหลัก เพื่อทาให้ทานองหลักมีความเข้มขึ้น และ
เสียงดังขึ้น แสดงตัวอย่างในภาพที่ 16

ภาพที่ 16 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนว 4 เสียง ประกอบกับเสียงเบสท่อน A2
ที่มา: ผู้วิจัย
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ท่อน A3 (ห้องที่ 60-70)
ในท่อนนี้ ใช้การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนว 4 เสียง ประกอบกับเสียงเบส โดยให้
แนวโซปราโน และ แนว Voice 1,2,3 ร้องทานองหลัก เพื่อทาให้ทานองหลักมีความเข้มขึ้น และ
เสียงดังขึ้น ใช้โครงสร้างคอร์ดจากบันไดเสียงแบบเนเจอรัลไมเนอร์ (Natural Minor) คือ i iv I III iv
III (i , I) และในตอนย้อน คอร์ด i (Em) ในตอนจบเปลี่ยนโหมดด้วยคอร์ดเมเจอร์ I (E) เพื่อสร้างสีสัน
ให้เกิดความสว่างและโปร่งขึ้น และทาให้เป็นการจบที่ยิ่งใหญ่ แสดงตัวอย่างในภาพที่ 16

ภาพที่ 17 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนว 4 เสียง ประกอบกับเสียงเบสท่อน A3
ที่มา: ผู้วิจัย

สรุปและอภิปรายผล
งานสร้างสรรค์ “อีสานคอรัส” เป็นการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสาน
เสี ย ง โดยใช้เพลง “อีส านบ้ านของเฮา” ประพันธ์โ ดย พงษ์ศัก ดิ์ จัน ทรุก ขา ครูเพลงและศิล ปิ น
แห่งชาติ มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ ผลงาน โดยใช้แนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยก
แนวเสียง (Part Writing Harmony) ผสมผสานกับการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ “อะคัพเพลา”
(A cappella) คือ การใช้เสียงร้องของมนุษย์ทาเสียงเลียนเสียงเครื่องดนตรี ใช้เทคนิคการขับร้องแบบ
ผสมผสาน ระหว่างการขับร้องแบบคอรัส การขับร้องเลียนเสียงเครื่องดนตรี การขับร้องทาเสียงเป็น
ซาวด์แบบต่างๆ และ การขับร้องแบบหมอลา แล้วนามาร้องร่วมกับการบรรเลงเปียโนประกอบ ใน
ลักษณะที่เรียกว่า “เปียโนพื้นบ้าน” ซึ่งนาแนวคิดของลายดนตรีพื้นบ้านอีสาน คือ ลายเซิ้ง ลายตัง
หวาย และลายผู้ไท มาพัฒนาผสมผสานและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้บรรเลงประกอบกับ “วง
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อีสานคอรัส” ซึ่งมีแนวประสานเสียงทั้งหมด 11 แนว สามารถแยกเป็นกลุ่มหลักได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม
ดังนี้
1) กลุ่มร้องเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะ (Percussions) มี 3 แนว คือ แนวเสียงไฮแฮท
(Hi hat) ใช้คาร้อง“ซิ” โดยให้ทาเสียงออกจากไรฟัน, แนวเสียงฆ้อง (Gongs) ใช้คาร้อง“โม้ง” และใช้
มือป้องตรงบริเวณปากทั้งสองมือ ทาให้คล้ายกับเป็นโทรโข่ง เพื่อทาให้เกิดเสียงก้องกังวานและขยาย
เสียงให้ดังและมีความชัดเจนมากขึ้น และแนวเสียงกลองกระเดื่อง (Drums) ใช้คาร้อง“ตุ่บส์”
2) กลุ่มร้องเป็นคอร์ดเลียนเสียงแคนและเสียงอื่นๆ มี 3 แนว กาหนดให้เป็น Voice 1,2,3
โดยร้องเป็นคาว่า “เวา อู เวา อู เวา....” โดยทาปากให้กลม เปล่งเสียงให้ลมออกจมูกให้มีเสียงก้อง
กังวาน และใช้คา “รัน รันระรัน รัน รัน รัน ฮิ้ว...” ร้องเพื่อสร้างสีสัน สร้างบรรยากาศทาให้เกิดความ
สนุกสนาน มีชีวิตชีวา
3) กลุ่มร้องแบบแยกแนวเสียง (Part Writing) 4 แนว คือ เสียงโซปราโน (Soprano)
เสียงอัลโต้ (Alto) เสียงเทเนอร์ (Tenor) และเสียงบาริโทน (Baritone) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
แนวเบส ในกลุ่มนี้
4) กลุ่มร้องเสียงเบส ร้องในสไตล์การบรรเลงเบสของวงดนตรีพื้นบ้าน หรือวงดนตรีหมอลา
โดยร้องเป็นคาหรือประโยคว่า “ตุ่ม..ตุ่ม ตุ้มตุ้ม.. ตุ้มตุ้ม ตุ่ม..”
รายการอ้างอิง
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การศึกษาราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
THE STUDY OF THE ANCIENT THAI FOLK DANCE OF TAPONYAI
VILLAGE IN KHLUNG DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE
ธนันญภา บุญมาเสมอ*, ภรภัทธ์ กุลศรี* และ พรอุษา แก้วสว่าง*
THANANYAPHA BOONMASMER, PORNPAT KULSRI AND PORNUSA KAEWSAWANG

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของราวงโบราณ ประวัติและผลงานของนายกาญจน์
กรณีย์ และองค์ประกอบของการแสดงรวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ราวงโบราณ
ของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่มีความประสงค์จะสืบทอดและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไว้ให้เยาวชนในรุ่นหลังได้เรียนรู้ โดยการนาของ นายกาญจน์ กรณีย์
ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอขลุ ง ได้ริเริ่ มก่อตั้งกลุ่ มอนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงพื้นบ้านของ
หมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นไม่ สูญหายไป
ตามกาลเวลา มีชื่อเรียกว่าราวงเขี่ยไต้ ราวงย้อนยุค และราวงโบราณ เป็นการแสดงที่เล่นในงานรื่นเริง
งานเทศกาล งานวั ด งานฉลองต่ า ง ๆ การพบปะสั ง สรรค์ ข องคนในหมู่ บ้ า น และงานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของทางราชการ รูปแบบการแสดงลักษณะที่อนุรักษ์ตามแบบโบราณคือการร้องรา
โดยมีกองเชียร์ มีการพัฒนาในส่วนขององค์ประกอบของการแสดง ได้แก่ การขับร้อง การแต่งกาย
ท่ารา และเครื่องดนตรี โดยนายกาญจน์ กรณีย์ เป็นผู้รวบรวมเนื้อร้องจากพ่อเพลงแม่เพลง กองเชียร์
และจากนางรา การแต่งกายมีการพัฒนารูปแบบเป็นลักษณะเฉพาะของคณะคือชายนุ่งกางเกงขาก๊วย
ใส่ เ สื้ อ ม่ อ ฮ่ อ ม หญิ ง นุ่ ง โจงกระเบน ใส่ เ สื้ อ คอกระเช้ า ท่ า ร า เป็ น การแสดงท่ า ทางตามเนื้ อ ร้ อ ง
เครื่องดนตรี ยั งคงรักษารูปแบบตามโบราณ โดยใช้กลองทัดหรือกลองเพลตีให้จังหวะในลักษณะ
ท่วงทานองราวง เพิ่มเครื่องตีประกอบจังหวะคือฉิ่งและกรับ
คาสาคัญ: ราวงโบราณ หมู่บา้ นตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

*

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Chanthaburi Dramatic Arts College, Bunditpatanasilpa Institute

454

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

Abstract
The purpose of this research were to study 1 the history of ancient Thai folk
dance 2 Mr. Kan Korani’s biography and his work 3 the performance’s components
and contexts. The results of the study were found that this Thai folk dance of
Taponyai Village was taken place by the villagers leading by Mr.Kan (the chairman of
Chanthaburi House of Culture) in Khlung District. This dance named “Ramwong
Kheaitai” “Ramwong Yonyung” and “Ramwong Boran”. It was performed for festivals.
The styles for performance had to sing with rooters. The performance’s components
were developed in singings, costumes, dancings and musical instruments. Mr.Kan
gathered the lyrics from singers, rooters and dancers. The male dancers wore the
shorts in Chinese style and Mohom shirts. The female dancers wore chongkraben
and saukhokrashout (women’s vests). The dancing performed according to the lyrics
and music with ancient style.
Keywords: The Ancient Thai Folk Dance, Taponyai Village, Khlung District, Chanthaburi Province

บทนา
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของไทยที่มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เกิดจาก
การผสมผสานและการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากภาคอื่น ๆ เป็นชุมชนที่มีความเป็นมาในอดีต
อย่างยาวนาน ดังปรากฏหลั กฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางมนุษยวิทยา แสดงให้ เห็ นถึง
พัฒนาการการสร้างถิ่นฐาน ความเจริญรุ่งเรืองด้านชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ รวมถึงด้านวัฒนธรรม
มี ก ารถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรมและมี ก ารพั ฒ นามาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี เ อกสารหนั ง สื อ ของฝรั่ ง เศส
ชื่อแคมโบช (Le Cambodge) เขียนเมื่อ พ.ศ. 2444 กล่าวว่า ได้มีบาทหลวงองค์หนึ่ง ค้นพบ
หลักศิลาจารึกภาษาสันสกฤต ที่ตาบลเขาสระบาป และแปรได้ข้อความว่า เมื่อหนึ่งพันปีล่วงมาแล้ว
ในบริเวณ ชุมชนเขาสระบาป ตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง ได้มีหมู่บ้านชื่อ ควนคราบุรี เป็นเมือง
ที่มีอาณาเขตเป็นรูปผืนผ้า กว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ร่องรอยปรากฏ
เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการตั้งชุมชนมาก่อนแล้ว มีหลักฐานที่ บริเวณชุมชน
วัดทองทั่ว และพื้นที่ใกล้เคียง ตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542, 31)
อาเภอขลุง เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีการสื บเชื้อสายมาจากชนเผ่าดั้งเดิม
พื้นที่ดังกล่าวมีอารยธรรมมาตั้งแต่อดีต เพราะสิ่งต่างๆ ล้วนแทรกซึมอยู่ในวิถีการดารงชีวิตประจาวัน
ของมนุ ษ ย์ ใ นยุ ค สมั ย นั้ น ๆ เช่ น การละเล่ น พื้ น บ้ า น และรวมถึ ง ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมด้ ว ย
การละเล่นพื้นบ้านของอาเภอขลุงที่โดดเด่นนั้น ก็คื อ “การราวง” มีลักษณะคล้ายการราวงพื้นบ้าน

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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ของพื้นที่ต่างๆ มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ประมาณ 2-3 ช่วงอายุคน ในอดีตมักนิยม
เล่นกันตามงานประเพณี หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานมักเล่นกันในหมู่คณะ
ร าวงโบราณ หมู่ บ้ า นตะปอนใหญ่ ของอ าเภอขลุ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น จากความคิ ด ริ เ ริ่ ม ของ
นายกาญจน์ กรณีย์ ซึ่งเป็นผู้นาทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้รวบรวมและก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สร้างความบันเทิง สนุกสนานให้กับท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นการแสดงที่ได้รับ
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมมาจากภาคกลาง มีรูปแบบการเล่นที่มีทั้งความเหมือนและความ
แตกต่างไปจากการแสดงราวงของภาคกลาง
นายกาญจน์ กรณีย์ เป็นบุคคลที่เป็นผู้นาของกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของหมู่บ้าน
ตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและ
ที่มี บ ทบาทส าคั ญ ในการอนุ รั กษ์ ศิ ล ปะพื้ น บ้า นไว้ โดยก่ อ ตั้ง เป็ นกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์วั ฒ นธรรมพื้น บ้ า น
เพื่ออนุรั กษ์การแสดงพื้นบ้านของชุมชนทุกรูปแบบ จนเกิดความเข้มแข็ง เป็น ที่รู้จักของคนทั่วไป
นายกาญจน์ กรณีย์ ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนให้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอขลุ ง
เป็ น ผู้ เ ผยแพร่ แ ละสื บ ทอดศิ ล ปะการแสดง การละเล่ น หลายอย่ า ง เช่ น เรื่ อ งการร าสงฟาง
การเล่นชักเย่ อเกวียน และการแสดงราวงโบราณ เนื่องจากลักษณะรูป แบบการเล่ นร าวงโบราณ
มี ค วามน่ า สนใจหลายประการ เช่ น เรื่ อ งของบทร้ อ งที่ ใ ช้ ป ระกอบการร าวง จั ง หวะเพลง
และการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดง ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะตัวของราวงโบราณใน
หมู่บ้านตะปอน อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่มีความแตกต่างจากการแสดงราวงของภาคกลางและ
ภาคอื่น ๆ ทาให้คณะผู้วิจัยเห็นความสาคัญและมีความประสงค์ที่จะศึกษาเพื่อนาไปเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพร่สืบทอดต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการแสดงราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
วิธีการศึกษา
การดาเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบการแสดง การขับร้อง การแต่งกาย ท่ารา
เครื่ อ งดนตรี วิ ธี ก ารขั บ ร้ อ งและบรรเลงเพลงร าวงโบราณของหมู่ บ้ า นตะปอนใหญ่ อ าเภอขลุ ง
จังหวัดจันทบุรี ทาการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม แล้วนาข้อมู ลมาทาการบันทึกตามหลักดุริยางคศิลป์
แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ประกอบด้วยนายกาญจน์ กรณีย์ ประธานสภาวัฒนธรรม
อาเภอขลุ ง ผู้ แสดงและขับ ร้ องราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุ ง จังหวัดจันทบุรี
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จานวน 15 ท่าน และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
มีดังนี้
ขั้นตอนแรก ศึกษาข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บข้อมูลภาคสนาม
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม
ขั้นตอนที่สอง ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้รู้ในพื้นที่
ขั้นตอนที่สาม จัดระเบียบ แยกแยะ จัดเรียง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
ขั้นตอนที่สี่
สรุปผลการวิจัยและตรวจสอบผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ห้า จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ผลการศึกษา
ประวัติความเป็นมาของราวงโบราณ
การศึกษาร าวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุ ง จังหวัดจันทบุรี เกิดจากการ
รวมตัวของชาวบ้านผู้ที่ชื่นชอบการแสดงราวงของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่ ได้พบเห็นมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย
โดยการนาของ นายกาญจน์ กรณีย์ ซึ่งขณะนี้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอขลุง โดยเริ่มรวมตัว
กันครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2486 เพื่อแสดงในงานฉลองสระบัว ที่วัดตะปอนใหญ่ เป็นการหารายได้
ให้กับวัดในการทากิจอันเป็นกุศล ชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานรื่นเริงและกิจกรรมนี้ขึ้นมา
นั บ ว่า เป็ น จุ ดเริ่ มต้ น ของการรวมตัว กั นในการก่อตั้ง “ร าวงโบราณ”หรือ “ราวงย้ อนยุ ค ” ดังค า
สัมภาษณ์ “ท่านเจ้าอาวาสจัดงานฉลองสระบัว ที่วัดตะปอน ตอนนั้นป้าอายุประมาณ 11 ปี ตอนนี้
อายุ 80 แล้ว รากัน 3 คน มีป้า (ป้าสนม) ป้าอวด สร้อยพันธ์ และป้าคิมหัน แซ่ลิ้ม เป็นนางรา แล้วแต่
ใครจะมาโค้ง ร าเป็ นรอบ สมัยนั้ นคนเป็น นางร าก็จะรับ งานเป็น งานๆ ไป” (สนม บุญประกอบ,
สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2555) การรวมตัว ก่อตั้งกลุ่ มอนุรักษ์วัฒ นธรรมพื้นบ้านโดยใช้ชื่อว่า
“กลุ่มอนุรักษ์หมู่บ้านตะปอนใหญ่” ได้รวบรวมการแสดงต่าง ๆ ของท้องถิ่นไว้ไม่ให้สูญหาย เพื่อเป็น
การอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านไว้ให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นได้รู้จัก “ราวงโบราณ” นี้มีชื่อเรียกหลาย
แบบ คือ ราวงเขี่ยใต้ ราวงย้อนยุค
การแสดงราวงในสมัยแรกดั้งเดิมนั้นจะเป็นการร้อง การราที่เกิดจากงานรื่นเริงงานฉลองต่าง ๆ
และการพบปะสังสรรค์ของคนในหมู่บ้าน ลักษณะคือมีผู้หญิงเป็นนางรา ก็จะราเป็นวงกลมอยู่รอบ
กองไฟที่ ใ ช้ ไ ต้ จุ ด ให้ แ สงสว่ า งและก็ จ ะมี ก องเชี ย ร์ ร้ อ งเพลงปรบมื อ อยู่ ร อบ ๆ มี เ ครื่ อ งดนตรี
ประกอบการร้ องร าไปด้วย เมื่อร าไปเรื่อยไฟใต้นั้นจะมอดดับ ผู้ คนจึงเขี่ยขี้ใต้เพื่อให้ไฟนั้ นยังติด
ลุ ก สว่ า งอยู่ ไ ด้ จึ ง เป็ น ที่ ม าของค าเรี ย กว่ า “ร าวงเขี่ ย ใต้ ” ดั ง ค าสั ม ภาษณ์ ข องนายกาญจน์ ว่ า
“การราวงในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ มีแต่ใต้ไฟให้แสงสว่าง ก็ราไปเห็นไฟจะมอดดับก็เขี่ยขี้ใต้ออกให้
ไฟลุก ก็เลยเรียกว่าราวงเขี่ยใต้ ” (กาญจน์ กรณีย์, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2555) นอกจากนี้ยังเรียก
กันอีกชื่อหนึ่ งคือ “ราวงย้ อนยุค” เนื่องจากว่าเป็นราวงที่สืบทอดมาจากสมัยโบราณ ชาวบ้านจึง
เรียกว่าราวงย้อนยุค
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ภาพที่ 2 ผู้ราวงในปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย

ประวัตินายกาญ กรณีย์
นายกาญจน์ กรณีย์ อายุ 64 ปี เกิดวันที่ 8 เมษายน 2492 อยู่บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ที่ 1
ตาบลเกวียนหัก อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อนายเป้า กรณีย์ มารดาชื่อนางห้อย กรณีย์
มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นบุตรคนที่ 5 สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน
วัดตะปอนใหญ่ สมรสกับนางกลิ่ นทอง กรณีย์ มีบุตร 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน ปัจจุบัน
ประกอบอาชีพทาสวนผลไม้ และเป็นประธานสภาวัฒ นธรรมอาเภอขลุ ง จังหวัดจันทบุรี เป็น
กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านตะปอนใหญ่
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 3 นายกาญจน์ กรณีย์ ประธานสภาวัฒนธรรม อาเภอขลุง
ที่มา: ผู้วิจัย

องค์ประกอบในการแสดงราวงโบราณ
บทร้อง
บทร้องหรือเพลงที่ใช้ร้องในการแสดงราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี นายกาญจน์ กรณีย์ ได้จดจามาจากการที่ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ร้องในการร้องเชียร์ราวง
ตามเทศกาลงานวัด และการร้ อ งเชี ย ร์ ก ลองยาว ในงานเทศกาลต่ าง ๆ ที่ จัด ขึ้ น ตามท้ อ งถิ่ น ใน
อาเภอขลุงและที่อื่นบ้าง เมื่อมีการร้อง การแสดงการละเล่นที่ไหนก็จะไปดูไปชม เมื่อเห็นว่า เพลงนั้น
ไพเราะ และมีความน่าสนใจในคาร้องและท่วงทานอง ก็จะจามาร้องเล่นกัน หรือแม้แต่การร้องที่
แต่งขึ้นจากปฏิภาณไหวพริบอย่างฉับพลันของผู้แสดงเอง นายกาญน์ กรณีย์ ก็จามาร้องเล่นกัน
สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังคาสัมภาษณ์
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“ผมเป็นหัวหน้าคณะกลองยาว ชิงแชมป์ภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดชนะเลิศ
แรงบันดาลใจที่เขาร้องเชียร์กลองยาว เขาจะเอาเพลงอย่างนี้มาเชียร์ หูก็แว่วเอ๊ะ ..
แปลกก็เลยรีบตะครุบเอาแต่ตอนนั้นแล้ว ผมได้ยินเพลงไพเราะเพราะพริ้งมาก คิดว่า
กลัวจะสูญหายไปกับคนที่รานี้เสียแล้ว ก็เรียกมาบ้า นเรียกมาคุยกัน แล้วก็มาเอา
เพลงใครร้องเพลงอะไรได้ ใช้เวลาเป็นปีที่รวบรวมเนื้อ บางทีเขาก็ลืมไปบ้าง บางที
เพลงเดียวกันเนื้อร้องจะสังเกตว่า กันมั่ง เธอมั่งก็แล้วแต่เขาจา บางทีก็ร้องผิดเพี้ยน
ไปบ้าง ผมก็สรุ ปเอาว่าอย่างนี้ ร้องอย่างนี้ แล้ว ก็มาตั้งชื่อเพลงไม่อ ย่างนั้นเราจะ
ไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนก่อน ลงตรงไหนก่อน เพราะมันไม่มีชื่อ พอเราจะจัดคณะก็มา
ตั้ ง ชื่ อ เพื่ อ นั ด หมายให้ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น เราร้ อ งท่ อ นนั้ น ท่ อ นนี้ ไม่ อ ย่ า งนั้ น คนนี้
ขึ้นอย่างนั้น อีกคนขึ้นอย่างนี้” (กาญจน์ กรณีย์, สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2555)
ตัวอย่างบทร้อง
เพลงไหว้ครู
ฉันราชวนชิด
ยกมือวันทา
ไหว้ครู ไหว้ครู

ประดิษฐ์ราบา
ฉันราไหว้ครู
ไหว้ครูในวงฟ้อนรา
เพลงเร็วเข้าสิ

เร็วเข้าซิมีราวง
ไปป่าเขาสาวเจ้าเจริญใจ
ชวนกันร้องเป็นเพลงชื่นชม

ชายร้องส่งให้หญิงรา
เก็บดอกไม้เสียบใส่ลอนผม
เก็บลั่นทมร้อยเป็นมาลา (ซ้า)

เพลงราวงกันก่อนนะเธอ
ราวงกันก่อนนะเธอ
แรกเจอสายตาก็รักกัน
ราวงเหมือนทอดสะพาน
สุขสาราญตัวฉันรักเธอ (ซ้า)
รักกันนั้นมันแสนยาก
คารมปากชายเชื่อไม่ได้
ใจชายหมุนเวียนเปลี่ยนไป
เชื่อไม่ได้น้าใจอย่างเธอ (ซ้า)
การขับร้อง
การขับร้องเพลงราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
มีผู้ขับร้องนา 2 คน คือ นายกาญจน์ กรณีย์ และนักร้องหญิง นางทิพย์วัลย์ ประทุม เป็นผู้ร้อง
ให้ผู้แสดง โดยผู้แสดงก็จะร้องและราไปด้วย ทาหน้าที่เสมือนเป็นต้นเสียง นอกจากจะมีหน้าที่ร้องแล้ว
ยังทาหน้าที่บอกบทให้กับผู้แสดงอีกด้วย ท่วงทานองลีลาในการร้องก็จะมีลักษณะสนุกสนานไปตาม
ความหมายของเพลง อัตราจั งหวะในการขับร้องปานกลาง เทียบกับอัตราจังหวะเพลงไทยก็จะมี
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ลักษณะเป็นอัตราจังหวะ 2 ชั้น โดยร้องไปตามจังหวะของกลองเพลที่ตีให้จังหวะในการร้องและ
การร า ในการแสดงแต่ละครั้ งก็จะขึ้น อยู่กับ ระยะเวลาในการแสดง โดยต้องขึ้นด้ว ยเพลงไหว้ครู
ก่อนเสมอ จากนั้นจึงขับร้องเพลงอื่น ๆ เป็นลาดับไป เมื่อจะจบการแสดงก็จะลงด้วยเพลงลา ซึ่งหาก
จัดเรียงลาดับเพลงตามการแสดงแต่ละครั้งก็จะประมาณ 13 เพลง ตามลาดับดังนี้ 1. เพลงไหว้ครู
2. เพลงเร็วเข้าสิ 3. เพลงราวงกันก่อนนะเธอ 4. เพลงเจ้านกเขา 5. เพลงนกเขาไฟ 6. เพลงปักษา
จะบิน 7. เพลงยามเย็น 8. เพลงรุ้งกินน้า 9. เพลงกระต่ายเจ้าขา 10. เพลงคล้องช้าง 11. เพลงสีซอ
12. เพลงกาเหว่า 13. เพลงชวนน้องขึ้นรถ แล้วร้องเพลงลา
นอกจาก 13 เพลงนี้แล้วยังมีเพลงอื่น ๆ ที่นามาร้องในการแสดงอีกด้วย ได้แก่ เพลงจันทร์ลอย
เพลงยามเย็นเดินเล่นทะเลเหนือ เพลงสาวน้อยพายเรือ เพลงหน้าหนาว เพลงหงส์ทอง เพลงเดือนจ๋า
เพลงชวนน้องล่องเรือ เพลงเจ้าดอกเฟื่องฟ้า เพลงชวนสาวราวง เพลงโอษฐ์สะอาด เพลงไชโย เป็นต้น
ดังคาสัมภาษณ์ที่ว่า
“เพลงต้องมีลั กษณะขนมจีนน้ายา เคล้ าน้าเคล้ าเนื้อ จริงๆ เพลง
ไม่มีชื่อ พอเอามาจับร้องผมตั้งชื่อ ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเล่นที่ไหน ก็เรียกกั นมา
หลายคนก็ถามว่าเอาไหมชื่อนั้นชื่อนี้ ต่อไปทุกคนจะเล่นได้เหมือนกัน เรียกคนนั้นคนนี้
มาร้องพอตรวจดูว่าเหมือนกันก็ตั้งชื่อเรียก ระยะเวลาในการแสดงก็แล้วแต่งานถ้าเวลา
มากก็ร้องไปเรื่อย ๆ หลายเพลงถ้าเวลาน้อยก็จะเลือกร้องเพลงตามที่นัดแนะซ้อมกันไว้
ตามลาดับเพลงแล้วร้องลาผู้ชมด้วยเพลงลา” (กาญจน์ กรณีย,์ สัมภาษณ์, 19 มีนาคม
2555)
การแต่งกาย
การแต่งกายของผู้แสดงราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ แต่งเป็นผู้ชายและแต่งเป็นผู้หญิง ในคณะผู้แสดงเป็น
หญิงล้วน จึงได้แบ่งการแต่งกายเพื่อสื่อให้เห็นว่า “ราวง” เป็นการแสดงที่ราเป็นคู่ระหว่างชาย – หญิง
โดยให้เหมาะสมเพื่อความสะดวกของผู้แสดง ดังคาสัมภาษณ์ของ นายกาญจน์ กรณีย์ หัวหน้าคณะ
ราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ว่า
“การแต่งกาย เดิมนุ่งผ้ าโจง ใส่ เสื้ อคอกระเช้า ใส่ แขนกระบอกก็แล้ว แต่ สมัย
โบราณใส่กระโปรง มาช่วงอนุรักษ์ใส่ ผ้าโจงเพราะว่าผ้าโจงมันกลมกลื น กลบกลื่ น
ร่างกายไว้ได้ ในการราบางคนราอ่อน บางคนราไม่ อ่อน คนที่ราไม่เป็นราแข็งพอนุ่ง
กระโปรงราไม่ได้ จับนุ่งกางเกงขาก๊วย ใส่เสื้อคอกระเช้า” (กาญจน์ กรณีย์, สัมภาษณ์.
29 กันยายน 2555)
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การแต่งกายคนราที่แสดงเป็นผู้ชาย นุ่งกางเกงขาก๊วยสีน้าเงิน ใส่เสื้อม่อฮ่อมสีน้าเงิน
ใช้ผ้าขาวม้าผูกเอว
การแต่งกายคนราที่แสดงเป็นผู้หญิง นุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อคอกระเช้า
การแต่งกายของนักดนตรี ทั้งชายและหญิง นุ่งกางเกงสุภาพ ใส่เสื้อม่อฮ่อมสีน้าเงิน

ภาพที่ 4 การแต่งกายของผู้แสดง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 5 การแต่งกายของนักดนตรี
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่ารา
ราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้มีการคิดริเริ่ม
ใส่ท่าร าตามบทร้องเพื่อให้ส ามารถสื่ อสารเข้าใจตรงกันและง่ายต่อการฝึกซ้อม โดยผู้แสดงที่เป็น
ชาวบ้านในชุมชนได้รวมตัวกันอนุรักษ์การแสดงราวงโบราณนี้ไว้ นายกาญจน์ กรณีย์ เป็นหัวหน้าคณะ
ได้คิ ดท่ าร าขึ้ นตามความหมายของคาร้อ ง ใส่ ท่า ทางสื่ อให้ เ ห็ น ถึงความเรีย บง่ าย สนุก สนาน ไม่
สลั บ ซับ ซ้อน ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนที่มีความร่ว มมือร่วมใจกันทากิจกรรมรื่นเริง เพื่อ
ประโยชน์ ของท้องถิ่น ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีรั กใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดี ดังคา
สัมภาษณ์
“ผมเป็ น พ่ อเพลงเองด้ ว ยและสรุ ป ท่ าร ามาจากพ่ อ เพลงแม่เ พลง พ่ อเยื้ อ น
แม่สนมเองด้วย ลีลาของเขาสวยมาก เป็นการทาท่าไปตามเนื้อเพลง แต่พอเป็นลีลา
ที่จ ะแสดงต้อ งใส่ ท่า ให้ ชั ดเจน เพื่อ ให้ เ ห็ น ว่ าเพลงนี้ใ ส่ ท่ า อย่ างนี้ จะร าอย่า งนี้
เพลงแรกเป็ น เพลงไหว้ ค รู ท่ า ร าไหว้ ท างขวา ทางซ้ า ย กลาง ลี ล าเพลงแรก
เก็บดอกไม้เสียบใส่ลอนผม มีท่าประจาเกือบทุกเพลง” (กาญจน์ กรณีย์, สัมภาษณ์.
29 กันยายน 2555)
ในการแสดงราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้มี
การจัดเรียงลาดับเพลงเพื่อให้ผู้แสดงได้เข้าใจและนัดหมายกันให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง คนร้อง
คนรา ทาให้การแสดงมีความต่อเนื่องและเข้าใจตรงกัน คนราสามารถทาท่าทางราประกอบเพลงได้
โดยเรียงลาดับท่าราตามการแสดงราวงโบราณ คณะหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ดังนี้ เพลงไหว้ครู เพลงเร็วเข้าสิ เพลงราวงกันก่อนนะเธอ เพลงเจ้านกเขา เพลงนกเขาไฟ เพลงปักษา
จะบิน เพลงยามเย็น เพลงรุ้งกินน้า เพลงกระต่ายเจ้าขา เพลงคล้องช้าง เพลงสีซอ เพลงกาเหว่า และ
เพลงชวนน้องขึ้นรถ แล้วร้องเพลงลา
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ภาพที่ 6 ท่าราเพลงไหว้ครู
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 8 ท่าราเพลงราวงกันก่อนนะเธอ
เนื้อร้อง “รักกันนั้นมันแสนยาก”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 10 ท่าราเพลงนกเขาไฟ
เนื้อร้อง “ถึงยามสนุกจู้กรุกจู้กรู”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 7 ท่าราเพลงเร็วเข้าสิ
เนื้อร้อง “เก็บดอกไม้เสียบใส่ลอนผม”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 9 ท่าราเพลงเจ้านกเขา
เนื้อร้อง “ล่องลอยไปตามสายลม”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 11 ท่าราเพลงปักษาจะบิน
เนื้อร้อง “บินปักษาจะบิน”
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 12 ท่าราเพลงยามเย็น
เนื้อร้อง “ได้ยินเสียงแจ้วแว่วตามลมมา”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 13 ท่าราเพลงรุ้งกินน้า
เนื้อร้อง “พระอาทิตย์ฉายแสงลงมา”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 14 ท่าราเพลงกระต่ายเจ้าขา
เนื้อร้อง “อีกสักเมื่อไรจะได้เจอกัน”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 15 ท่าราเพลงคล้องช้าง
เนื้อร้อง “ตัดยอดเอาไว้ยาว ๆ”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 16 ท่าราเพลงสีซอ
เนื้อร้อง “สีซออยุธยา”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 17 ท่าราเพลงกาเหว่า
เนื้อร้อง “ไม่ใช่คู่เธออย่ามาเพ้อแลมอง”
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 18 ท่าราชวนน้องขึ้นรถ
เนื้อร้อง “เอามาบรรเลงเป็นเพลงฮาวาย”
ที่มา: ผู้วิจัย

เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีที่ใช้ มีเพียงเครื่องดนตรีให้จังหวะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีเครื่อง
ดนตรีในการดาเนินทานอง เครื่องดนตรีที่ใช้ได้แก่ กลองเพลหรือกลองทัด จานวน 1 ลูก เนื่องด้วยใน
สมัยโบราณแรกเริ่มของการเล่นราวง จะมีเล่นในงานเทศกาลของประเพณีประจาปีของหมู่บ้านหรือ
งานเทศกาลต่าง ๆ ยังไม่มีการจัดตั้งเป็นคณะมีงานที่ไหนก็บอกกล่าวให้นางรา ไปช่วยในงานต่าง ๆ
เครื่องดนตรียังไม่มี จึงได้ไปขอยืมกลองของวัดที่ใช้ตีบอกเวลาจึงเรียกว่ากลองเพล ในปัจจุบันราวง
โบราณ หมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ยังคงใช้กลองเพลงตามรูปแบบอย่างสมัย
โบราณ โดยนายกาญจน์ กรณีย์ เป็นผู้จัดทาขึ้นเอง มีการเพิ่มเครื่องประกอบจังหวะ ฉิ่ง และกรับ เข้า
มาด้วย ดังคาสัมภาษณ์ “เครื่องดนตรีก็จะมีกลอง ที่รู้จักกันดีก็คือกลองทัด แต่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า
กลองเพล ต่อมาก็เอาฉิ่ง ฉาบ กรับ เข้ามาด้วย” (หงิม เสนาะศัพท์, สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2555)
เครื่องดนตรีกลองเพลหรือกลองทัด ตัวกลองทาจากไม้เนื้อแข็ง หน้ากลองทาจาก
หนั งกระบื อ ยึ ดด้ว ยหมุดท าจากอะลู มิ เนียม มีเส้ น ผ่ านศู นย์กลางยาว 39 เซนติเมตร ความยาว
รอบกลอง 162.5 เซนติเมตร ความสูงของกลองหรือส่วนสูง 49 เซนติเมตร และไม้ตีลองทาจาก ไม้ไผ่
จานวน 2 อัน มีความยาว 45 เซนติเมตร

ภาพที่ 19 กลองทัด เครื่องดนตรีประกอบการแสดงราวงโบราณ
ที่มา: ผู้วิจัย
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วิธีการขับร้องและบรรเลงเพลงราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
วิธีการขับร้อง มีลักษณะการร้องที่มีท่วงทานองสนุกสนาน จังหวะไม่ช้าและไม่เร็ว
จนเกินไป โดยผู้ราและคนร้องที่เรียกว่า “ร้องเชียร์ราวง” เป็นผู้ขับร้อง นาโดยนายกาญจน์ กรณีย์
ผู้ที่ได้รวบรวมเนื้อร้องและทานองเพลงจากนางราและกองเชียร์ สมัยเริ่มแรกนั้น การแสดงแต่ละครั้ง
จะราและร้องกี่เพลง ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและระยะเวลาที่เจ้าภาพกาหนด ในส่วนของการแสดง
กาหนดจานวน 13 เพลง เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานราชการ
วิธีการบรรเลง ผู้บรรเลงนั่งขัดสมาธิตัวตรง ตั้งกลองให้เอียงประมาณ 45 องศา เพื่อ
ความเหมาะสมในการตี มือขวาจับไม้ตีหน้ากลอง มือซ้ายจับไม้ตีข้างตัวกลอง โดยตีเป็นจังหวะดังนี้
กลอง
ฉิ่ง
กรับ

- - - แต๊ก
- ฉิ่ง – ฉับ
- - - -

- ตึ้ง – ตึ้ง
- ฉิ่ง – ฉับ
- - - กรับ

- - - แต๊ก
- ฉิ่ง - ฉับ
- - - -

- ตึ้ง - ตึ้ง
- ฉิ่ง - ฉับ
- - - กรับ

ภาพที่ 20 การบรรเลงดนตรีเพลงราวงโบราณของหมูบ่ ้านตะปอนใหญ่
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ที่มา: ผู้วิจัย

ตัวอย่างทานองเพลง
ทานองเพลงไหว้ครู
ทานอง
เนื้อร้อง

-ล–ฟ
-ฉัน-รา

-ฟ-ล
-ชวน-ชิด

-ฟ-ฟ
-รา-บา

-ล-ฟ
-ยก-มือ

-ฟ–ฟ
-วัน-ทา

-ล-ฟ
-ฉัน-รา

มร - ม
-ไหว้-ครู

- ต๋ - ต๋
- +
- - - *

- - ฟม
-ประดิษฐ์
- - -ต
- +
- - - -

กลองทัด
ฉิ่ง
กรับ

- - -ต
- +
- - - -

- ต๋ - ต๋
- +
- - - *

- - -ต
- +
- - - -

- ต๋ – ต๋
- +
- - - *

- - -ต
- +
- - - -

- ต๋ - ต๋
- +
- - - *

ทานอง
เนื้อร้อง
กลองทัด
ฉิ่ง
กรับ

------- - -ต
- +
- - - -

-ร-ฟ
-ไหว้-ครู
- ต๋ - ต๋
- +
- - - *

------- - -ต
- +
- - - -

-ร-ม
-ไหว้-ครู
- ต๋ - ต๋
- +
- - - *

------- - -ต
- +
- - - -

- ทฺ – ร
-ไหว้-ครู
- ต๋ – ต๋
- +
- - - *

- - ทฺทฺ
- -ในวง
- - -ต
- +
- - - -

- ร - ทฺ
-ฟ้อน-รา
- ต๋ - ต๋
- +
- - - *
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ประวัติและความเป็นมาราวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์หมู่บ้านตะปอนใหญ่ประมาณปี พ.ศ. 2486 โดยการนา
ของ นายกาญจน์ กรณีย์ ซึ่งขณะนี้เป็นประธานสภาวัฒนธรรม อาเภอขลุง เพื่อแสดงในงานฉลอง
สระบัวที่วัดตะปอนใหญ่เป็นการหารายได้ให้กับวัดในการทากิจอันเป็นกุศล รวมทั้งมีความประสงค์
ที่จะสืบทอด อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนไว้ให้เยาวชนในรุ่นหลังได้รู้ว่าในท้องถิ่นที่ตนอาศัย
อยู่มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีคุณค่า มีความเป็นมาที่ยาวนานโดยการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
นายกาญจน์ กรณีย์ เป็นผู้นาชุมชนกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ประกอบอาชีพ ทาสวน
ผลไม้ ได้รับตาแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรม
จังหวัดจันทบุรี และเป็นประธานกลุ่ มอนุรักษ์วัฒ นธรรมพื้นบ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี
บทร้อง นามาจากการร้องเชียร์ราวงตามเทศกาลงานวัด และการร้องเชียร์กลองยาว โดย
นายกาญจน์ กรณีย์ เป็นผู้บันทึกจดจาและบันทึก
การขับร้อง มีนักร้องนา 2 คน คือ นายกาญจน์ กรณีย์ และนางทิพย์วัลย์ ประทุม และ
ผู้แสดงก็จะร้องและราไปด้วย อัตราจังหวะในการขับร้องมีอัตราจังหวะ 2 ชั้น ท่วงทานองมีลักษณะ
สนุกสนานไปตามความหมายของเพลง โดยเรียงตามลาดับดังนี้ เพลงไหว้ครู เพลงเร็วเข้าสิ เพลงราวง
กันก่อนนะเธอ เพลงเจ้านกเขา เพลงนกเขาไฟ เพลงปักษาจะบิน เพลงยามเย็น เพลงรุ้งกินน้า
เพลงกระต่ายเจ้าขา เพลงคล้องช้าง เพลงสีซอ เพลงกาเหว่า เพลงชวนน้องขึ้นรถ แล้วร้องเพลงลา
การแต่งกาย คนรา ผู้ชายนุ่งกางเกงขาก๊วย ใส่เสื้อม่อฮ่อมสีน้าเงิน ใช้ผ้าขาวม้าผูกเอว ผู้หญิง
นุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อคอกระเช้า นักดนตรี ทั้งชายและหญิง นุ่งกางเกงสุภาพ ใส่เสื้อม่อฮ่อมสีน้าเงิน
ท่ารา ใส่ท่าทางตามบทร้องสื่อให้เห็นถึงความเรียบง่าย สนุกสนาน ไม่สลับซับซ้อน
เครื่องดนตรี ที่ใช้ประกอบด้วย กลองเพลหรือกลองทัด จานวน 1 ลูก ฉิ่ง และกรับ
วิธีการขับร้องและบรรเลง มีท่วงทานองสนุกสนาน จังหวะปานกลาง คนร้องเชียร์ราวง เป็น
ผู้ขับร้อง การแสดงเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานราชการกาหนด จานวน 13 เพลง
ส่วนงานทั่ว ๆ ไปไม่ได้กาหนดขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและระยะเวลาที่เจ้าภาพต้องการ
อภิปรายผล
จากการศึก ษาร าวงโบราณของหมู่ บ้ า นตะปอนใหญ่ อาเภอขลุ ง จัง หวั ดจั น ทบุ รี พบว่ า
ราวงโบราณ มีพัฒนาการในแต่ละช่วง ดังนี้
1. ระยะเวลาช่วงที่ใช้ไต้ ให้ความสว่าง เรียกว่า ราวงเขี่ยไต้
2. ระยะเวลาช่วงที่ใช้ตะเกียงเจ้าพายุ ให้ความสว่าง เรียกว่าราวง
3. ระยะเวลาช่วงที่ใช้ไฟฟ้าให้ความสว่าง เรียกว่าราวงย้อนยุคหรือราวงโบราณในปัจจุบัน
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รูปแบบการแสดง ยังคงอนุรักษ์ไว้ตามรูปแบบของโบราณคือการร้องราโดยมีกองเชียร์ และมี
การพัฒนาในส่วนขององค์ประกอบของการแสดง ได้แก่ การขับร้อง การแต่งกาย ท่ารา และเครื่อง
ดนตรี นายกาญจน์ กรณีย์ เป็นผู้รวบรวมเนื้อร้อง จากพ่อเพลงแม่เพลงกองเชียร์ และจากนางรา
แต่ละคนอาจจะมีการผิ ดเพี้ย นแตกต่างกันไปบ้าง จึงได้ตกลงร่ว มกันเพื่ อให้การร้องเป็นแนวทาง
เดียวกัน สามารถนัดหมายและทาความเข้าใจได้ตรงกันในคณะ การแต่งกายของผู้ราได้พัฒนารูปแบบ
เป็ นลั กษณะเฉพาะของคณะคือชายนุ่งกางเกงขาก๊วย ใส่ เสื้อม่อฮ่อม หญิงนุงโจงกระเบน ใส่เสื้ อ
คอกระเช้า เพื่อสะดวกต่อคนราและเป็นรูปแบบเดียวกัน ท่ารา เป็นการแสดงท่าทางตามเนื้อร้อง ได้มี
การคิดท่าราเพื่อให้เข้าใจและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถนัดหมายสร้างความเข้าใจได้ตรงกัน
เครื่องดนตรี ยังคงรักษารูปแบบตามโบราณไว้ คือใช้กลองทัดหรือกลองเพลตีให้จังหวะ “แต๊ก ตึ้ง ตึ้ง”
โดยเพิ่มเครื่องตีประกอบจังหวะคือฉิ่งและกรับ
ด้วยความสามัคคี ความตั้งใจและความมุ่งมั่น ของชาวบ้านตาบลตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง
จั ง หวั ดจั น ทบุ รี ในการอนุ รั ก ษ์สื บ ทอดร าวงโบราณ ทาให้ ราวงโบราณของหมู่ บ้ า นตะปอนใหญ่
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดทาบันทึกทางวิชาการเกี่ยวกับท่าราและมีการสร้างสรรค์ท่ ารา เป็นชุดการแสดง
ราวงโบราณของหมู่บ้ านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุ ง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ให้ กับ
เยาวชนรุ่นหลังต่อไป
2. สร้างสรรค์ทานองเพลงราวงโบราณเพื่อให้มีความสมบูรณ์ในการแสดง
3. ควรมีการวิจัยการแสดงพื้นบ้านของภาคตะวันออกในจังหวัดอื่น ๆ
รายการอ้างอิง
กาญจน์ กรณีย.์ ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอขลุง, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2555
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์
และภูมิปัญญา จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542.
สนม บุญประกอบ. อดีตนางราหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. สัมภาษณ์,
19 มีนาคม 2555.
หงิม เสนาะศัพย์. อดีตนักดนตรีหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.สัมภาษณ์,
29 กันยายน 2555.
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การสร้างสรรค์ศลิ ปะร่วมสมัยจากแนวคิดคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา1
CREATION OF CONTEMPORARY ART BASED ON
BUDDHIST COSMOLOGY CONCEPTION
ฉลองเดช คูภานุมาต*
CHALONGDEJ KUPHANUMAT

บทคัดย่อ
งานสร้างสรรค์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประวั ติความเป็นมาของคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ
และจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาที่ปรากฏในงานศิลปกรรมล้านนา ตลอดจนสังเคราะห์องค์ความรู้
ที่ได้รั บจากการศึกษามาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ผลการศึกษาพบว่า
คติ ไ ตรภู มิแ ละจั ก รวาลวิท ยาในพุ ทธศาสนา คื อ ภู มิ ปัญ ญาอั น ลุ่ มลึ ก ในการอธิ บายลั ก ษณะของ
จิ ต วิ ญ ญาณ โดยการสร้ า งจิ น ตภาพที่ ส ะท้ อ นถึ ง รู ป ลั ก ษณ์ ธ รรมชาติ ฝ่ า ยนามธรรม เพื่ อ อธิ บ าย
โครงสร้างจิตใจของมนุษย์ ด้วยสื่อสัญลักษณ์ที่เทียบเคียงให้สอดคล้องกับรูปธรรมจากประสบการณ์
ในโลกแห่งวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมวัฒนธรรมล้านนา คติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนายังเป็น
รากฐานสาคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่ งสะท้อนพลังความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา และความ
ยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ด้วยวรรณกรรมและศิลปกรรม ทั้งนี้ สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์งาน
ศิล ปกรรมล้ านนา สามารถสะท้อนถึงความลึ กซึ้งของพุทธปรัชญา ผ่านรูปทรงสั ญลั กษณ์จากคติ
จักรวาลที่ปรากฏในงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ ผู้ ศึกษาได้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมัย รูปแบบศิลปะจัดวาง ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นล้านนา และแสดงออก
ถึงความศรัทธาในหลักพุทธธรรม ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์โดยตีความหมายแนวคิดคติจักรวาลวิทยาจาก
งานศิลปกรรมล้านนา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมวิธีคิดอันเป็นผลผลิตทางพุทธิปัญญาของชาวพุทธ
คาสาคัญ: คติจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

1

การสร้างสรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง จิต-จักรวาล การสร้างสรรค์ศลิ ปะร่วมสมัยให้เป็นสื่อสร้าง
สานึกทางศีลธรรม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจาปีงบประมาณ 2558
*
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
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Abstract
This creation has the objectives of studying the history of representations of
the Tribhumi and Buddhism Cosmology Beliefs in Lan Na art and conducting an
analytical study of the knowledge to get inspiration for contemporary art creation.
The results show that the Buddhist cosmology concept developed from the
profound wisdom in explaining the nature of the soul by creating the imaginative
reflection of the abstract part in order to explain the human spiritual structure using
comparative symbols to the concrete experience in the material world. In Lan Na
society, the Buddhist concept of cosmology formed an important basis of the
ancient wisdom reflecting their strong faith in Buddhism and the superior power of
their kings as revealed in their literary works as well as their arts. The
accomplishment of Lan Na art creation depicted the depth of Buddhist philosophy
through the symbolic form of the cosmology concept as could be holistically
perceived in all disciplines of their art creation. In addition, the researcher created
some contemporary art installations depicting Lan Na identity and uniqueness that
reflected their faith in Buddhism in some symbolic forms by means of interpreting
the cosmology concept in Lan Na art in order to pass on the thinking, culture and
outcome of the Buddhist intellect.
Keywords: Buddhist Cosmology Conception, Creation of Contemporary Art

บทนา
จักรวาลวิทยา คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องโลกธาตุ อันมีขอบเขตกว้างไกลทั้งในกาละและเทศะ โดย
มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง องค์ ป ระกอบและความสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั น ของสรรพสิ่ ง ทั้ ง หลาย ในทาง
พระพุทธศาสนา จักรวาล หมายถึง ปริมณฑลแห่งภพภูมิทั้ง 3 หรือไตรภูมิ โดยสามารถแบ่งเป็นภพ
ภูมิย่อย ๆ ซึ่งประกอบด้วย กามภูมิ 11 รูปภูมิ 16 อรูปภูมิ 4 รวมเป็น 31 ภพภูมิ การที่จะได้ไปเกิด
ในสถานะชีวิตระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมดีและกรรมชั่วของตน (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2542,
น. 12) สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป วนเวียนอยู่ในสามภูมินี้ ไม่มีที่สิ้ นสุด เรียกว่า
“วัฏสงสาร” ความหมายของ กามภูมิ คือ สถานะชีวิตระดับต่าของผู้ที่ยังข้องอยู่ด้วยกามตัณหา มี
ความโลภ โกรธ หลง ประกอบด้วยอบายภูมิและสุคติภูมิ ส่วนรูปภูมิหรือรูปพรหม คือ สถานะชีวิต
ระดับกลางที่มีความสุขอันไม่มีเรื่องกามแต่ยังมีรูปร่างอยู่ และอรูปภู มิหรืออรูปพรหม คือ สถานะชีวิต
ระดั บ สู ง ไม่ มี รู ป มี แ ต่ จิ ต นอกเหนื อ จากการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ในไตรภู มิ ห รื อ โลกิ ย ภู มิ แ ล้ ว
พระพุทธศาสนายังมีหนทางหลุดพ้นออกจากวัฏสงสาร ไปสู่โลกุตตรภูมิหรือนิพพานภูมิ ซึ่งเป็นสถานะ
ชีวิตที่ห่างไกลกิเลส สามารถตัดกรรม ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิ ดอีกต่อไป โลกุตตรภูมิประกอบด้วย
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พระอริยบุคคล 4 และ แดนนิพพาน ส่วนผู้ที่จะเข้าถึงได้ก็คือ สัตว์โลกที่บาเพ็ญบารมีจนตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหั นต์เท่านั้น นอกจากนี้ คัมภีร์ทางพุทธศาสนายังมี
ความรู้เกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐาน และองค์ประกอบของโลกจักรวาล อันเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์
ในภพภูมิต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน
เนื้อหาในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา กล่าวว่า จักรวาลมีจานวนมากมายจนนับไม่ถ้วน สัณฐาน
ของจักรวาลทุกแห่งมีลักษณะเหมือนกันหมด โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่ว น คือ ส่ว นแรกเป็น
พื้นดินและน้า ส่วนที่สองเป็นที่ว่างหรือท้องฟ้า ส่วนที่เป็นพื้นดินและน้ามีรูปทรงคล้ายมะนาวครึ่งผล
ผ่าซีกตั้งหงายหน้าขึ้น ลอยอยู่ในมหาสมุทรอวกาศ ด้านล่างมีลมเคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงหนุน
มหาสมุทรแห่งอวกาศไว้ ทุกจักรวาลตั้งอยู่บนมหาสมุทรอวกาศแบบเรียงประชิดต่อเนื่ องกันไม่มีที่
สิ้นสุด ลักษณะพื้นจักรวาลแต่ละแห่งเป็นแผ่นระนาบรูปวงกลม เขาพระสุเมรุตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลาง
มีภูเขารูปวงแหวนตั้งล้อมรอบอีก 7 ชั้น เรียกว่าเขาสัตตบริภัณฑ์ ระหว่างภูเขาวงแหวนแต่ละชั้นมี
ทะเลสีทันดรคั่นอยู่ ภูเขาพระสุเมรุมีความสูงมากที่สุด บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มี
พระอินทร์เป็นจอมเทพ เหนือขึ้นไปบนอากาศมีสวรรค์ และพรหมชั้นต่าง ๆ ลอยสูงขึ้นไปตามลาดับ
ส่วนเขาสัตตบริภัณฑ์มีความสูงแบบลดหลั่นออกจากวงในสู่วงนอก ถัดจากภูเขาวงแหวนนอกสุดเป็น
มหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาล จนจดภูเขากาแพงจักรวาลหรือขอบจักรวาล ท่ามกลางมหาสมุทรมีทวีป
ประจาทิศทั้งสี่ อันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ได้แก่ ทิศตะวันออกชื่อ บูรพาวิเทหทวีป ทิศตะวันตกชื่อ
อมรโคยานทวีป ทิศเหนือชื่อ อุตรกุรุทวีป และทิศใต้ชื่อ ชมพูทวีป

ภาพที่ 1 เขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑ์
ภาพที่ 2 คติไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา
รอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุก วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
ลายรดน้าบนตู้พระธรรม
ที่มา: ผู้วิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย
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คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา เป็นแนวคิดที่เข้ามาพร้อมกับการ
เผยแผ่ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ จนเป็นที่ยอมรับของผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย มาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 19 (สน สีมาตรัง, 2550, น. 10)
โดยเฉพาะในบริ บ ทของสั งคมและวัฒ นธรรมไทย ซึ่ ง เป็ น ดิน แดนแห่ ง พระพุ ท ธศาสนาที่ มี ความ
เจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน ความรู้จากคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ มีความหมายอย่างยิ่งใน
ด้านการสร้างค่านิยมทางสังคม ทัศนคติ และโลกทัศน์ของผู้คน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2544, น. 121)
ชาวพุทธในสังคมไทยถ่ายทอดความรู้เรื่องไตรภูมิจากพระไตรปิฎกและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
เช่น ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิ พระร่วง จักรวาฬทีปนี โลกบัญญัติ โลกทีปกสาร อรุณวดีสูตร โอกาสโลก
ทีปนี และไตรภูมิโลกวินิจฉัย เป็นต้น ทั้งนี้ เนื้อหาในคัมภีร์ช่วยปลูกฝังความเชื่อเรื่องการละเว้นจาก
ความชั่ว การสร้างคุณงามความดีเพื่อสั่งสมบุญบารมี ตลอดจนความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม การรับผล
ของกรรมดีและเกรงกลัวผลจากกรรมชั่วที่ประกอบด้วย ความสุข ความทุกข์ ตลอดจนการหลุดพ้น
จากความสุขและความทุกข์ คือ พระนิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็ด้วยเหตุแห่ง
การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนอันดีงามดังกล่าว จึงส่งผลให้สังคมไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข
สืบมา

ภาพที่ 3 นรกภูมิ มหาโรรุวนรก
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา–กรุงธนบุรี
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 4 เทวภูมิ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี
ที่มา: ผู้วิจัย

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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นอกเหนือจากนี้ คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิยังเป็นรากฐานสาคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ใช้
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
งานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา คือ
ภาพสะท้อนพลังความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ในรูปของงาน
ศิลปกรรม โดยปรากฏให้เห็นหลากหลายรูปแบบตามสภาวะของบุคคล กล่าวคือ งานศิลปกรรมที่
สะท้อนเรื่องคติจักรวาลที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า มักพบเป็นงานพุทธศิลป์อยู่ตามวัดวาอาราม
ส่ว นที่เกี่ย วข้องกับพระมหากษัตริย์ มักพบในงานศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งจารีต
ประเพณีการยกย่องบุคคลให้เปรียบเสมือนพระอินทร์ หรือพระโพธิสัตว์ตามคติในพุทธศาสนา และ
เป็นสมมุติเทพตามคติของพราหมณ์ (วิไลรัตน์ ยังรอด, 2540, น. 68) โดยเฉพาะคติไตรภูมิในงาน
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
นายช่ า งศิ ล ปิ น ในอดี ต สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปกรรมขึ้ น จากพลั ง ความศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็นวิธีการสร้างบุญกิริยาวัตถุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ผลงานศิลปกรรมล้านนา
ที่เนื่องในพระพุทธศาสนานั้น สร้างขึ้นโดยอาศัยเรื่องราวและรูปสั ญลั กษณ์ที่เกิดจากการตีความ
เนื้อหาจากคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาอยู่เสมอ อาทิ งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ การวางผังเมือง
การวางผังศาสนสถาน สถูปเจดีย์ อุโบสถ วิหาร ซุ้มโขงปราสาท และซุ้มประตูโขง งานจิตรกรรม
ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนัง สมุดภาพ ภาพพระบฏ และลายรดน้าบนหีบธรรม งานประติมากรรม ได้แก่
พระพุทธรูป และลายปูนปั้น ส่วนงานประณีตศิลป์อื่น ๆ ได้แก่ ธรรมมาสน์ รอยพระพุทธบาทประดับ
มุก สัตตภัณฑ์ และปราสาทศพพระสงฆ์ เป็นต้น กล่าวได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมประเพณี
ที่ปรากฏในเขตวัฒนธรรมล้านนา ล้วนมีรากฐานมาจากคติความเชื่อและแรงบันดาลใจจากไตรภูมิและ
คติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น
อนึ่ ง งานศิล ปกรรมร่ว มสมัยที่ต้องการสะท้อนเอกลั กษณ์ความเป็นไทย โดยนาเสนอ
รูปแบบไทย ด้วยเทคนิควิธีการแบบใหม่ แต่เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
กระแสทุน นิ ย ม บริ โ ภคนิ ย มในปั จจุบั น ส่ งผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ของงานศิล ปะร่ว มสมั ยเปลี่ ยนแปลง
แตกต่างจากงานศิลปะไทยในอดีต ซึ่งมีรากฐานมาจากคติความเชื่อในพุทธศาสนา ดังนั้น การสืบทอด
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ ว ยฐานคิ ด ว่ า วั ฒ นธรรมไม่ ใ ช่ ภ าพที่ ห ยุ ด นิ่ ง แต่ เ ป็ น
ภาพเคลื่อนไหว และวัฒนธรรมคือความคิดสร้ างสรรค์ (อานันท์ กาญจนพันธุ์ , 2542, น. 21) ที่
สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบันได้ งานศิลปกรรมร่วมสมัยที่
นาเสนอแนวคิดไทยจะเป็ นเครื่องมือที่มีป ระสิทธิภ าพในการสร้ างความภาคภูมิใจ ความมั่นใจใน
วัฒนธรรม และช่วยกระตุ้นให้เกิดความรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึกษาประวั ติความเป็ น มาของคติค วามเชื่ อเรื่ องไตรภูมิแ ละจั กรวาลวิทยาใน
พุทธศาสนาที่ปรากฏในงานศิลปกรรมล้านนา
2. เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย โดยสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่อง
ไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาจากงานศิลปกรรมล้านนา นามาเป็นแรงบันดาลใจและ
แนวทางในการสร้างสรรค์
วิธีการศึกษา
ดาเนินการสร้างสรรค์โดยใช้วิธี วิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ (Art Creative Research) เป็น
ซึ่งมีกระบวนการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 ทาการศึกษาคติความเชื่อเรื่ องไตรภูมิและจั กรวาลวิทยาพุทธศาสนาในงาน
ศิลปกรรมล้านนา เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด สัญลักษณ์ และรูปแบบทางศิลปกรรม
ส่วนที่ 2 การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย โดยสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาใน
ส่วนที่ 1 มาเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยด้วยรูปแบบศิลปะ
จัดวาง (Installation)
ผลการศึกษา
1. คติ จั ก รวาลวิ ท ยาพุ ท ธศาสนา คื อ ผลผลิ ต ทางภู มิ ปั ญญาอั น ลุ่ ม ลึ ก ในการอธิ บ าย
ลักษณะของจิตวิญญาณ ด้วยวิธีการสร้างจินตภาพที่สะท้อนถึงรูปลักษณ์ของธรรมชาติฝ่ายนามธรรม
เพื่ อ อธิ บ ายโครงสร้ า งของจิ ต ใจมนุ ษ ย์ โดยการสร้ า งสื่ อสั ญ ลั ก ษณ์ ต่า ง ๆ น ามาเปรี ยบเที ย บให้
สอดคล้องกับรูปธรรมบางส่วนจากประสบการณ์ในโลกแห่ง วัตถุของมนุษย์ในยุคสมัยโบราณ ดังนั้น
การตีความหมายแนวคิดเชิงสัญลักษณ์จากคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาก็คือ การศึกษาวิเคราะห์
แผนผังของโครงสร้างทางนามธรรม หรือระดับสภาวะจิตของมนุษย์ โดยเฉพาะในบริบทของสังคม
วัฒนธรรมล้านนา คติจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนายังเป็นรากฐานสาคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่ใช้
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมและวัฒนธรรม โดยถ่ายทอดผ่านทางวรรณกรรมและงานศิลปกรรม
2. งานศิ ล ปกรรมประเพณี ล้ า นนา ก็ จ ะอาศั ย เรื่ อ งราวและรู ป สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เ กิ ด จาก
การตีความหมายจากคติจักรวาลวิทยา นามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนง
ต่าง ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จิตรกรรมล้านนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคติจักรวาลมีทั้งที่ปรากฏอยู่ในภาพเขียนเล่าเรื่องพุทธประวัติ ชาดก
วรรณกรรมพื้นบ้าน และสื่อความหมายด้วยรูปทรงสัญลักษณ์ รูปแบบและกรรมวิธีในการสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมล้านนามีลักษณะเด่นและสามารถสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์โดยสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
งานศิ ล ปกรรมแขนงอื่ น ๆ ภายในพุ ทธสถานล้ านนาแบบเป็ นองค์ ร วม ทั้ งนี้ สั มฤทธิ ผ ลของการ
สร้างสรรค์ ยังทาหน้าที่เป็นสื่อศิลปะที่สะท้อนความหมายอันลึกซึ้งของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
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3. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา มาเป็นแรง
บั น ดาลใจและแนวทางในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน รู ป แบบศิ ล ปะจั ด วาง (Installation) ด้ ว ย
แนวความคิด วัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์ ที่สามารถแสดงออกถึง ความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลักพุทธ
ธรรมผ่านรูปทรงสัญลักษณ์ที่ตีความหมายจากแนวคิดคติจักรวาลวิทยาในงานศิลปกรรมล้านนา
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ
1. โลกิยะ-โลกุตตระ โลกิยะภูมิ คือ ปริมณฑลแห่งภพภูมิทั้ง 3 หรือไตรภูมิ คือ กามภูมิ
รูปภูมิ และอรูปภูมิ สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิด -ดับวนเวียนอยู่ในสามภูมินี้ ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่า
“วั ฏ สงสาร” ส่ ว นโลกุ ต ตระภู มิ นั้ น หมายถึ ง ภู มิ ที่ ย อดเยี่ ย มเหนื อ โลก หรื อ พ้ น ไปจากโลก คื อ
พระนิพพาน โลกุต ตระภูมิมีลักษณะความเป็นไปตรงกันข้ามโลกิยะภูมิทุกอย่าง กล่าวคือ สรรพสิ่ง
ทุกอย่างในโลกิยะภูมิต้องอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ฟื้น ดอกบัว, 2550,
น. 311)
2. ไตรวัฏ และปฏิจจสมุปบาท ลักษณะสาคัญที่สุดประการหนึ่งของโลกิยะภูมิก็คื อ วัฏฏ
หมายถึง การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย หรือ เวียนว่ายตายเกิด ด้วยอานาจของกิเลส กรรม
และวิบาก เรียกว่า ไตรวัฏ ซึ่งมีความหมายถึง วัฏฏ 3 วงวน หรือวงจร 3 ส่วนของปฏิจจสมุปบาท
ซึ่งหมุนเวียนสืบเนื่องต่อกันไป ทาให้มีการเวียนว่ายตายเกิด หรือเกิดวงจรแห่ง ทุกข์ อันได้แก่ กิเลส
กรรม และวิบาก (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, น. 86)
3. พระฉั พ พรรณรั ง สี หมายถึ ง รั ศ มี 6 ประการ ซึ่ ง เปล่ ง ออกจากพระวรกายของ
องค์พระสัมมาสั มพุทธเจ้ า คือ 1) นี ล เขียวเหมือนดอกอัญชั น 2) ปี ต เหลื องเหมือนหรดาลทอง
3) โลหิต แดงเหมือนตะวันอ่อน 4) โอทาต ขาวเหมือนแผ่นเงิน 5) มัญเชฐ สีหงสบาท เหมือนดอกเซ่ง
หรือหงอนไก่ 6) ประภัสสร เลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, น. 53)
แสงรัศมีทั้ง 6 ประการนี้ พวยพุ่งแผ่ซ่านออกมาจากพระวรกายพร้อมกัน แสงรัศมีไม่ทาให้เกิดเงาและ
ความร้อน รัศมีนี้จะเกิดขึ้นแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าและเทวดาเท่านั้น
4. สัญลักษณ์ดอกบัว พุทธศาสนิกชนชาวไทยนับแต่สมัยโบราณ ได้นาดอกบัวมาใช้
สักการบูชาพระพุทธรูป พระสงฆ์ เพราะดอกบัวเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์
สะอาด ชาวพุทธจึงเปรียบดอกบัวกับพระพุทธเจ้า (คณิตา เลขกุล, 2535, น. 58) นอกจากนี้ ดอกบัว
ยังเป็นเครื่องหมายสาคัญที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ รวมทั้งการนาสัญลักษณ์
ดอกบัว มาใช้เป็น สื่ อในการถ่ายทอดเนื้อหาทางธรรม และเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในพุทธประวัติ
ผ่านทางงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ อยู่เสมอ ดอกบัวมีลักษณะพิเศษ คือ เกิด เติบโต เจริญในน้ า
แต่ไม่แปดเปื้อนน้านั้น เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติในโลก แต่ไม่ถูกครอบงาด้วยโลกธรรม
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ภาพที่ 5 ลายรดน้าบนอาสนา
วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 6 เขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑ์
จิตรกรรมฝาผนัง วิหารน้าแต้ม วัดพระธาตุลาปางหลวง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 7 จิตรกรรมฝาผนัง เปรตภูมิ และนรกภูมิ
ภาพที่ 8 จิตรกรรมฝาผนัง นรกภูมิ
วัดภูมินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
วัดบวกครกหลวง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา: ผู้วิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 9 ดาวเพดานงานแกะสลักไม้
วัดพระฝาง จ.อุตรดิตถ์
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 10 ซุ้มประตูโขง
วิหารวัดปราสาท จ.เชียงใหม่
ที่มา: ผู้วิจัย
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ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
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ภาพที่ 11 รอยพระพุทธบาทไม้
วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 12 สมุดภาพไตรภูมิ
ฉบับอักษรธรรมล้านนา
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 13 ภาพฉัพพรรณรังสี
ศิลปิน กฤษณะ สุริยกานต์
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 14 ภาพสัญลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท
ที่มา: ผู้วิจัย
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แนวความคิด (Concept)
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ
และจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาที่ปรากฏในงานศิลปกรรมล้านนา ด้วยรูปแบบศิลปะแนวจัดวางที่มี
ลักษณะเฉพาะตน เพื่อแสดงให้เห็นวัฒนธรรมวิธีคิด อัน เป็นผลผลิ ตทางพุทธิปัญญาของชาวพุทธ
ตลอดจนเป็นสื่อศิลปะที่สะท้อนคุณค่าและความหมายของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นสาคัญ
ผลการสร้างสรรค์

ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 16 ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 17 ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ โลกิยะ-โลกุตระ
ขนาด ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ เทคนิค ศิลปะแนวจัดวาง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 18 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 19 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 20 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 21 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 22 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 23 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 24 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย
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นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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ความหมายเชิงสัญลักษณ์ในผลงานสร้างสรรค์
1. รูปทรงกรวยแหลม วางแนวนอนขนานกับพื้น ผิวด้านนอกติดกระจกสีทอง ด้านในเป็น
สีเงินมีลักษณะกลวงเป็นโพรง เป็นสัญลักษณ์ของโลกิยะภูมิ (ภาพที่ 18)
2. พื้นที่ว่างภายในรูปทรงกรวยแหลม หมายถึง ห้วงแห่งกาลเวลาหรือสังสารวัฏ
3. ด้านกว้ างของรู ป ทรงกรวยมีลั กษณะเป็ น ทรงกลม ที่เกิดจากการประกอบกันของ
เส้นตรงทั้งหมด 31 เหลี่ยม หมายถึง จานวนภพภูมิย่อยทั้ง 31 ในไตรภูมิ ได้แก่ กามภูมิ 11 รูปภูมิ
16 และอรูปภูมิ 4
4. แผ่นกระจกสีทองรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่ติดบนพื้นผิวนอกรูปทรงกรวยแหลม
หมายถึง จิตวิญญาณ ของเหล่าเวไนยสัตว์ในวัฏสงสาร
5. รูปทรงจานโค้ง ติดกระจกสีเป็นรูปสัญลักษณ์ดอกบัว หมายถึง โลกุตระภูมิ (ภาพที่ 21)
6. สัญลักษณ์ดอกบัวบนจานโค้ง มี 7 กลีบ หมายถึง โพชฌงค์ 7 คือ ธรรมที่เป็นองค์แห่ง
การตรัสรู้ ประกอบด้วย สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปิติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
7. กระจกสี 6 สี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีคราม สีขาว และสีเลื่อมพราย ที่ติดเป็น
รูปทรงกลีบดอกบัว หมายถึง ฉัพพรรณรังสี
8. แสงสีที่สะท้อนออกจากกระจกสี หมายถึง พระฉัพพรรณรังสี อันเป็น เครื่องหมายของ
ปัญญาและอานาจ เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วแผ่รังสีออก สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งความประเสริฐสูงสุดในทาง
พุทธศาสนา หรือธรรมคุณ 6 ประการ ได้แก่ 1. สวากขาโต ภควตา ธัมโม 2. สันทิฏฐิโก 3. อกาลิโก
4. เอหิปัสสิโก 5. โอปนยิโก 6. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, น.
264) (ภาพที่ 24)
9. รูปทรงแปดเหลี่ยม ด้านหลังรูปทรงจานโค้งสัญลักษณ์ดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของพระ
อริย ะบุ คคล 4 ประเภท ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ โดย
แบ่งย่อยเป็น 8 ประเภท
10. วงกลมลายกงจักรสีขาวติดกับปลายแหลมของรูปทรงกรวย หมายถึง ปฏิจจสมุปบาท
คือ การแสดงให้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร และจะสามารถดับลงได้อย่างไรโดยละเอียด และเป็น
การแสดงให้รู้ว่า การที่ทุกข์เกิดขึ้นและดับไปนั้น มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกัน (พุทธทาส
ภิกขุ, 2554, น. 10-11) (ภาพที่ 17)
11. รูปสรรพสัตว์ในภพภูมิต่าง ๆ จากงานจิตรกรรมไทยประเพณี นามาจัดวางตาแหน่ง
เป็นวงกลม ฉายด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์เข้าไปในพื้นที่ว่างของรูปทรงกรวยแหลม กาหนดให้รูปทรง
ทั้งหมดหมุนวน และเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ตลอดเวลา หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์
ในวัฏสงสาร (ภาพที่ 21 และ 22)
12. เสียงบทสวดอัปปมัญญา เป็นบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
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สรุปและอภิปรายผล
การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากแนวคิดคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษางานศิลปกรรมล้านนาที่สะท้อนคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา
ตลอดจนสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาเป็นแรงบั นดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัย ผลการศึกษาพบว่า คติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา คือ ภูมิปัญญาอันลุ่มลึกในการอธิบาย
ลักษณะของจิตวิญญาณ โดยการสร้างจินตภาพที่สะท้อนถึงรูปลักษณ์ธรรมชาติฝ่ายนามธรรม เพื่อ
อธิ บ ายโครงสร้ า งจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ ด้ ว ยสื่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เ ที ย บเคี ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ รู ป ธรรมจาก
ประสบการณ์ในโลกแห่งวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมวัฒนธรรมล้านนา คติจั กรวาลวิทยาในพุทธ
ศาสนายังเป็นรากฐานสาคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งสะท้อนพลังความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา
และความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ด้ว ยวรรณกรรมและศิล ปกรรม โดยเฉพาะงานศิลปกรรม
ล้ า นนาที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ คติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งไตรภู มิ แ ละจั ก รวาลวิ ท ยา มี ทั้ ง ที่ ป รากฏอยู่ ใ นงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยสื่อความหมายด้วยรูปทรงสัญลักษณ์ รูปแบบและ
กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ มีลักษณะเด่น และมีความหลากหลาย ทั้งนี้ สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์
งานศิล ปกรรมล้านนา สามารถสะท้อนถึงความลึกซึ้งของพุทธปรัชญา ผ่ านรูปทรงสัญลั กษณ์จาก
คติจักรวาลที่ปรากฏในงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมัย รูปแบบศิลปะจัดวาง ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นล้านนา และแสดงออก
ถึงความศรัทธาในหลักพุทธธรรม ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์โดยตีความหมายแนวคิดคติจักรวาลวิทยาจาก
งานศิลปกรรมล้านนา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมวิธีคิด อันเป็นผลผลิตทางพุทธิปัญญาของชาวพุทธ
รายการอ้างอิง
คณิตา เลขะกุล. (2535). บัวราชินีแห่งไม้น้า. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสวนหลวง ร. 9.
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การพัฒนารูปแบบหนังสือภาพสาหรับเด็ก “เรือ่ งกุมารทอง”
THE DESIGN DEVELOPMENT OF CHILDREN’S BOOK
“KUMANTHONG”
นางกาญจนา ชลสุวัฒน์*
KANCHANA CHOLSUWAT

บทคัดย่อ
หนังสือภาพสาหรับเด็กที่มีที่มาจากการจินตนาการจากตัว ละครหลักเรื่องขุนช้างขุนแผน
ตอนกาเนิดกุมารทอง ซึ่งต่อยอดเรื่องราวขึ้นใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับหนังสือ ภาพสาหรับเด็ก
โดยมีวัตถุป ระสงค์คือ 1. เพื่อพัฒ นาผลงาน วิเคราะห์ห าข้อมูล และการปรับปรุงงานสร้างสรรค์
หนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทอง 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อหนังสือ
ภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสร้างสรรค์ คือ เด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี
โรงเรียนวัดศาลาท่าทรายชั้นประถมศึกษาตอนต้น จานวน 30 คน ผู้ปกครองและครู จานวน 30 คน
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง แบบประเมินความพึงพอใจ
1 ฉบับ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการพั ฒ นารู ป แบบหนังสื อภาพส าหรับ เด็ก เรื่ องกุ มารทอง ตามความคิ ดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าคุณภาพของหนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทองอยู่ในระดับดี
2) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ ตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ป กครองและเด็ ก ชั้ น
ประถมศึกษาตอนต้นที่มีต่อหนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทองพบว่าอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: หนังสือภาพสาหรับเด็ก พัฒนารูปแบบ กุมารทอง

*

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Suphanburi College of Fine Art, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
A creativity research in form children’s book that were emerged from the
imagination through the main character of Khun Chang Khun Phan story, in the
episode of “The birth of Gold Ghost”. Author has further up the story in order to suit
with the level of the children. The purposes of creating this book are include;
1. to develop a work, analyze the data and develop this creative children’s book
named Gold Ghost, 2. to study the satisfaction of the readers toward the picture
book, the sample that used in this research includes 30 students in primary level in
Wat Sa La Tasai school, which are in the range of 6 to 9 years old, and 30 of parents
and teachers in the school. The research tools are include; the picture book of Gold
Ghost, a satisfaction survey which include five rating scale. The result shows that;
1. The experts said that the development of the gold ghost picture book is in
the good quality.
2. The comments from teachers, parents, and primary students in the survey
found that, the gold ghost picture book is in the great level.
Keywords: Children’s book , design development, Kumanthong

บทนา
“การพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากพัฒนาคน และต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเยาวชน
ก่อนที่จะสายเกินไป หนังสือเป็นปัจจัยและเครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการอบรม บ่มเพาะและเลี้ยงดูเด็ก
ให้ เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทั้งกาย อารมณ์ สั งคมและสติปัญญา เด็กเรียนรู้ภาษา ศิล ปะ
การสื่ อสารความหมาย ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยมและศีล ธรรมอัน ดีงามจาก
หนังสือ นอกจากนี้จินตนาการอันบรรเจิดไร้ขอบเขตที่มีชีวิตชีวาในหนังสือ ยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้
ละเมียดละไม ละเอียดอ่อนและมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดอันจะพัฒนาไปสู่การมีนิสั ย
รักการอ่านของเขาเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในที่สุด
หนังสือยังเป็นตัวเชื่อมความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นและโยงใยสายสัมพันธ์ในครอบครัว
ให้ แ น่ น แฟ้ น ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยการที่ พ่ อ แม่ ปู่ ย่ า ตายายใช้ เ วลาอ่ า นหนั ง สื อ เล่ า นิ ท านให้ ลู ก หลานฟั ง
เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละวันที่เด็กรอคอยก็ว่าได้ เด็กจะรู้สึกถึงน้าเสียงแห่งความอ่อนโยนและ
อ้อมกอดหรื อสั มผัส ที่อบอุ่นจากการที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ เขาฟัง ความรู้สึ กมั่นคง
ปลอดภัย สบายกายและใจจึงเกิดขึ้น กระบวนการอันมีค่านี้ สมควรให้เกิดขึ้นในวัยเด็กของเด็กทุ กคน
หนั ง สื อ จึ ง ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น ทรั พ ยากรให้ ค วามรู้ ความบั น เทิ ง เท่ า นั้ น หากยั ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เพื่ อ น
กล่อมเกลาจิตใจ ชี้แนะแนวทางอย่างสร้างสรรค์และบ่มเพาะค่านิยมอันดีงามให้ด้วย” (รพินทร
ณ ถลางคงสมบูรณ์, 2555)
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หนังสือภาพสาหรับเด็กเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่มีความสาคัญ และมีความเชื่อมโยงต่อการพัฒนา
สติปัญญาและอารมณ์ การส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและรู้จักคุณค่าของหนังสือภาพจึงมีความจาเป็น
อย่ างยิ่งเพราะถือได้ว่าเป็ น การพัฒ นาอนาคตของเด็กและสั งคมไปพร้ อมกัน เพราะหนั งสื อภาพ
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์อารมณ์ ความรู้สึก ของผู้สร้างสรรค์ไปสู่ผู้อ่านให้มีจิตนาการที่กว้างไกล
ไร้ขอบเขต หนังสือภาพหรือหนังสือนิทานสาหรับเด็กที่อาศัยเรื่องราวที่ไม่ใช่ของจริง แต่สามารถยึด
เอามาเป็ นของจริ งได้ด้วยจินตนาการและยังสามารถสอดแทรกคุณธรรม คาสอน ไว้ภายในอย่ าง
แนบเนียน จากพลังปัญญาที่มีในหนังสือภาพที่มีคุณภาพ และเข้าไปอยู่ภายในใจของผู้อ่านทั้งเนื้อหา
เรื่องราวและรูปแบบ ซึ่งเป็นหัวใจหลักสาคัญของกระบวนการสร้างสรรค์ นอกจากความสวยงาม
ความแปลกใหม่แล้วยังต้องปรับรูปแบบให้เข้ากับสภาพการยอมรับของเด็กในสังคมปัจจุบันด้ว ย เมื่อ
เด็กอ่านแล้วต้องรู้สึกมีความสุขในเนื้อเรื่องและรูปภาพประกอบที่ประทับใจ เขาจะเกิดความสุขและ
ยอมรับการอ่านหนังสือ ในสภาพสังคมปัจจุบัน นิสัยรักการอ่านของเด็กลดน้อยลงเนื่องจากปัจจัยจาก
สภาพของสั งคมมี รู ป แบบการดาเนิ น ชีวิตที่เ ปลี่ ยนแปลงไป โดยกระแสทางเทคโนโลยี ที่เข้ามามี
บทบาทในการใช้ชีวิตประจาวันที่นับวันยิ่งมีแต่ความเร่งรีบสะดวกรวดเร็ว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในสังคม
ปัจจุบันคือทิ้งโทรศัพท์มือถือให้เด็กไว้เล่นในช่วงเวลานาน ๆ โดยเด็กจะอยู่กับเกมในโทรศัพท์ได้นาน
ไม่มีการรบกวน การปลูกฝังด้วยวิธีนี้ทาให้เด็กเกิดความคุ้ นชิน ภาพที่เคยปรากฏในอดีตที่มีแม่อ่าน
หนังสือให้ลูกฟังนั้นได้เลือนหายไป การอ่านหนังสือจึงเปรียบเสมือนเรื่องน่าเบื่อของเด็ก ความนิยม
ในการซื้อหนังสือให้ลูกอ่านจึงลดน้อยลงไป
ในความสาคัญดังกล่าวได้นาสาระเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับ
เด็กโดยจิ นตนาการจากตัวละครจากเรื่องขุนช้างขุนแผนในเนื้อหาที่แฝงคติสอนใจที่ข้องเกี่ยวกับ
ความรัก ความเสียสละและมิตรภาพที่งดงามซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภาษาภาพให้มีความจรรโลงสู่จิตใจ
จากผู้เขียนถึงผู้อ่าน ทั้งยังสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับครอบครัวได้อีกแนวทางหนึ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่ง
ความสาคัญในการสร้ างสรรค์หนังสื อภาพที่ต้องมีความประณีตในทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เนื้ อหาเรื่องราว ภาพประกอบและการจัดวางองค์ป ระกอบภายใน เมื่อมีความเสร็จสมบูรณ์เป็น
ต้นฉบับแล้วนาไปสารวจความพึงพอใจ และนากลับมาวิเคราะห์หาข้อมูลในการปรั บปรุงแก้ไขต่อไป
ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ในการสร้ า งสรรค์ ห นั ง สื อ ภาพที่ มี คุ ณ ภาพและตรงตาม
ความต้องการของผู้อ่าน ต้องนามาพิจารณา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผู้สร้างต้องการสร้างรูปแบบสวยงาม
แปลกใหม่ เรื่องดีเด่นตามหลักการและทฤษฎีต่างๆ หรือสามารถขายได้ หากต้องมองให้ลึกซึ้งถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของเด็ก ที่มีความสนใจหนังสือที่สร้างสรรค์อย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาหนังสือภาพ
ที่มีความสมบูรณ์ และเมื่อมีความสมบูรณ์พร้อม ผู้วิจัยสร้างสรรค์จะดาเนินการจัดพิมพ์รูปเล่ม ซึ่งเมื่อ
มีหนังสือคุณภาพที่ผลิตได้โดยคนไทยก็จะสามารถเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้อ่านได้มากขึ้น เมื่อผู้อ่านเกิด
ความสนใจ นิสัยรักการอ่านก็ตามมา เพราะการอ่านทาให้มีความสุขไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
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การนาตัวละครจากวรรณคดีไทยเลื่องชื่อในท้องถิ่นมาผูกเรื่อง ต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อให้มี
จินตนาการร่วมกับเรื่องเดิม มุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยในท้องถิ่น และยังเป็นทางเลือกใหม่
ในการสร้างสรรค์ห นั งสื อภาพส าหรับเด็ก ที่แสดงรูปแบบความเป็นเอกลั กษณ์ของไทยไว้ภ ายใน
หนังสือภาพ เพราะในความมีเอกลักษณ์นั้นสามารถเข้าสู่สากลได้อย่างยั่งยืน
เมื่ อ หนั ง สื อ ภาพที่ ท าการวิ จั ย สร้ า งสรรค์ ค รั้ ง นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ แต่ ข าดการประเมิ น จาก
ผู้เชี่ย วชาญ และกลุ่มตัว อย่ าง จึงนาต้นฉบับจัดทาเล่ มจาลองเพื่อประเมิน ความพึงพอใจกับ เด็ก ,
ผู้ปกครอง และผู้เ ชี่ยวชาญ ผลที่ได้เกิดการพัฒนาหนังสือให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์มากขึ้น โดยปรับ
ทางด้านภาษาและเนื้อเรื่องบางตอนให้มีความกระชับชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการพัฒนา วิเคราะห์หาข้อมูล และการปรับปรุงงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก
เรื่องกุมารทอง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อหนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
ขอบเขต
ในการวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัยโดยใช้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ
1. เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 6-9 ขวบ โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
2. ผู้ปกครองและครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัย
วิธีการศึกษา
การดาเนินการวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการพัฒนารูปแบบหนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
มีวิธีการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาหนังสือจาลองจากต้นฉบับ เรื่องกุมารทอง โดยมีขนาดรูปเล่ม 9.5x10.5 นิ้ว
ขั้นตอนที่ 2 น าผลงานสร้างสรรค์ห นังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง นาเสนอต อ
ผูเชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์และเรื่องภาษาจานวน 7 ทาน และกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบแลวนามา
แก้ไขขอบกพรอง เพื่อประเมินประสิทธิภาพผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทอง ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขเนื้อหาเรื่องราวเพื่อสอดคล้องกับหลักการและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ปรับปรุงแก้ไข
เนื้ อ หาให้ มีค วามกระชั บ โดยใช้ ภ าษาที่ เ ข้ าใจง่ า ยเพื่อ เป็ น การพัฒ นาการอ่า น เพิ่ ม ฉากต ามการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่อง ลดทอนบางฉากลงให้เรื่องและภาพประกอบมีความสอดคล้องกันมากขึ้น
โดยแก้ไขฉากที่ 13 ชื่อสลับร่าง เปลี่ยนเป็น ฉากชื่อ กุมารทองหายไป และสร้างฉากเพิ่มเติม 1 ฉาก
ชื่อว่า หลงทาง เพื่อให้เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยผู้อ่าน ตามคาแนะนาจากผู้เชี่ ยวชาญ ทาให้ฉาก
ในหนังสือภาพเพิ่มขึ้นรวมเป็นทั้งหมด 16 ฉาก
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Thailand 4.0”
4.0”

ภาพที่ 1 สลับร่าง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 2 กุมารทองหายไป ขนาด 19x21นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 3 หลงทาง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ขั้นตอนที่ 3 นาผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง “กุมารทอง” แบบแก้ไข
สมบูรณ์แล้ว ประเมินความพึงพอใจผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง “กุมารทอง”
สาหรับผู้ปกครองและครูของกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
ขั้นตอนที่ 4 นาผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง “กุมารทอง” ประเมินความ
พึงพอใจกับกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเมินผลอภิปราย นาเสนอผลงานแนวทางการปรับปรุงรูปเล่มหนังสือ
ภาพสาหรับเด็กเรื่อง “กุมารทอง”
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไดสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยดังนี้
1. ผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง “กุมารทอง” ขนาด 9.5x 10.5 นิ้ว
สาหรับกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
2. แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง “กุมารทอง” สาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์และเรื่องภาษา จานวน 7 ท่าน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 3
ด้าน คือ
ด้านที่ 1 ด้านของเนื้อหา
ด้านที่ 2 ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านที่ 3 ด้านของการออกแบบภาพประกอบ
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3. แบบสัมภาษณ์จานวน 1 ฉบับ สาหรับกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
4. แบบประเมิน ความพึงพอใจผลงานสร้างสรรค์ห นังสื อภาพส าหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
สาหรับผู้ปกครองของกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย ซึ่งเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับระดับ 3 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 ด้านของเนื้อหา
ด้านที่ 2 ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านที่ 3 ด้านของการออกแบบภาพประกอบ
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนารูปแบบผลงานสร้างสรรค์หนังสือ
ภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง ผู้วิจัยสร้างสรรค์ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยสร้างสรรค์ทาหนังสือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อขออนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการทาวิจัย ถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
2. ผู้วิจัยสร้างสรรค์ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ของ
โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย และผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์ ด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยสร้างสรรค์ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบประเมิน
แล้วนาผลมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์ เกณฑ์สัมบูร ณ์จากการกาหนดเกณฑ์การผ่านของผู้เชี่ยวชาญโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( X )
2. นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. นาข้อมูล แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง สาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์และเรื่องภาษามาหาค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของแบบ
ประเมินในส่วนที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด
(2532, น. 111)
ค่าเฉลี่ยระดับ
4.51 – 5.00 มีความคิดเห็นระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ
3.51 – 4.50 มีความคิดเห็นดี
ค่าเฉลี่ยระดับ
2.51 – 3.50 มีความคิดเห็นพอใช้
ค่าเฉลี่ยระดับ
1.51 – 2.50 มีความคิดเห็นควรปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยระดับ
1.00 – 1.50 มีความคิดเห็นตัดทิ้งสถิติที่ใช้ในการวิจัย

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจจัยัยและพั
และพัฒนาการศึ
นาการศึกกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
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4. นาข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทอง
สาหรับผู้ปกครองของกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ของชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
กับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด (2532, น. 111)
ค่าเฉลี่ยระดับ
4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระดับ
3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ
2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระดับ
1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระดับ
1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
ทั้งฉบับและในแต่ละด้าน โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน
2.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้อมูลที่เป็นแบบประเมินที่มีลักษณะ
คาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับ
4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระดับ
3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ
2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระดับ
1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระดับ
1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่อง “กุมารทอง” โดยใช้ตัวละครจากวรรณคดี
ไทยในท้องถิ่น เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกาเนิดกุมารทอง จินตนาการและต่อยอดเรื่องราวขึ้นใหม่ให้มี
ความเหมาะสมกับหนังสือภาพสาหรับเด็ก ซึ่งมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความเสียสละและความรักระหว่าง
เพื่อนและพ่อลูก โดยใช้ตัวละครหลักคือกุมารทอง ขั้นตอนการทามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ
1. การสร้างโครงเรื่อง โครงเรื่องแบ่งออกเป็นสามตอนคือ 1. การผจญภัย 2. มิตรภาพ
3.ความเสียสละ รวมทั้งหมด 16 ฉาก ซึ่งภายในเนื้อเรื่องสอดแทรกด้วยคติธรรม
2. การสร้างสรรค์ตัวละคร กุมารทอง และโหงพรายนามาจากหนังสือวรรณคดีเรื่องขุ นช้าง
ขุนแผน ส่วนหมอผีและลูกชาย ได้สร้างตัว ละครเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดเรื่องราวและความ
สมบูรณ์ของหนังสือภาพตามแนวความคิด
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3. การออกแบบ การออกแบบฉากและตัวละครจะใช้ลายเส้นและรูปทรงแบบตัดทอนเรียบ
ง่ายเพื่อส่งเสริมจินตนาการและสื่อสารทางภาษาภาพที่ชัดเจน
4. การเตรียมฉากในเล่มมีดังนี้ 1. กลางดึกของคืนหนึ่ง 2. โหงพราย 3. การเดินทาง 4. หมอผี
5. บ่วงมนต์ดา 6. การจับกุม 7. บ้านหมอผี 8. เพื่อนใหม่ 9. เล่น 10. ความหวัง 11. กุมารทองหายไป
12. ลาจาก 13. หลงทาง 14. ความรักของพ่อ 15. มุ่งหน้า 16. กลับบ้าน
เรื่องย่อมีดังนี้ กุมารทองต้องการอิสรภาพจากการถูกจองจา แกละเป็นผู้ช่วยให้กุมารทอง
ได้รับอิสระและสร้างมิตรภาพที่งดงาม นอกจากนี้แกละยังเป็นผู้ปลดปล่อยพ่อของเขาจากการทา
ความชั่วและกลับกลายเป็นคนดี พ่อและเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
การจัดกลุ่มเนื้อหาในฉากคือ ฉากที่ 1-2, 4, 5-6 และ 13 คือฉากผจญภัย ฉากที่ 3,
7-11, 15, 16 คือฉากมิตรภาพ
5. จั ดทาภาพต่อเนื่อง ภาพต่อเนื่องใช้ลายเส้ นง่าย ๆ แบ่ งฉากตามที่วางแผนไว้ 16 ฉาก
รวมหน้าปกและปกรอง ทั้งหมด 18 หน้า
6. การจั ดทาต้นฉบั บ นาภาพร่างมาขยายและสร้างผลงานจริงโดยใช้เทคนิคการเขียน
สีอะคริลิกลิคบนกระดาษลัง
7. การจั ดทาหนั งสื อเล่ มจ าลอง ผลส าเร็จในการสร้างสรรค์ ต้นฉบับ มีดังนี้ โดยเรียงจาก
หน้าปก ปกรอง และฉากที่ 1-16 (ภาพที่ 4–22)

ภาพที่ 4 หน้าปก ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 5 ปกรอง ขนาด 9.5x10.5 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 6 โหงพราย ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 7 กลางดึกของคืนหนึ่ง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจจัยัยและพั
และพัฒนาการศึ
นาการศึกกษาไทยด
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
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ภาพที่ 8 การเดินทาง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 9 หมอผี ขนาด 19x21 นิว้
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 10 บ่วงมนต์ดา ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 11 จับกุม ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 12 บ้านหมอผี ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 13 เพื่อนใหม่ ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 14 เล่น ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 15 ความหวัง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 16 กุมารทองหายไป ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 17 หลงทาง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 18 ลาจาก ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 19 ความรักของพ่อ ขนาด 19x21นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 20 มุ่งหน้า ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 21 กลับบ้าน ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 22 รูปเล่มจาลอง ขนาด 9.5x10.5 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจจัยัยและพั
และพัฒนาการศึ
นาการศึกกษาไทยด
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
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ผลการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อหนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
มีดังนี้
1. ประเมินคุณค่าและประสิทธิภาพของหนังสือภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ใน
ระดับดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ ย 4.16 รองลงมา คือ
ด้านการออกแบบภาพประกอบมี ค่าเฉลี่ ย 3.93 และในด้านเนื้อหามีค่ าเฉลี่ ยน้อ ยที่สุ ด คือ 3.86
ผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาในส่วนของด้านเนื้อหาว่า ว่าควรต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป
ควรและจดจาง่าย เนื้อหาควรปรับให้กระชับและมีความต่อเนื่องให้มากยิ่งขึ้นและปรับให้เหมาะสมกับ
วัยผู้อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ วินัย รอดจ่าย (2540, น. 8-9) ที่กล่าวถึงลักษณะเด่นของหนังสือสาหรับ
เด็กในด้านของเนื้อหาคือ เนื้ อหามีความสนุกสนาน ความยากง่ายเหมาะสมกับวัย เนื้อหาถูกต้อง
ดาเนินเรื่องความเร้าใจชวนติดตาม เนื้อหาของเรื่องความสั้นยาวจะต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กเป็ น
อย่างมาก ไม่ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปในเด็กแต่ละวัย ประโยชน์และแง่คิดหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้
แล้ว เด็กจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง และสานวนภาษาต้องเหมาะสมกับวัยเด็กเป็นอย่างยิ่ง ผู้อ่าน
จากนั้ นผู้วิจัยได้ปรั บแก้เรื่องการใช้ภาษา โดยให้มีความเรียบง่ายและง่ายต่อการจดจาไม่ซับซ้อน
ตัดทอนประโยคบางประโยคให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน ทางด้านเนื้อหา
ได้ปรับให้เนื้อหาบางตอนมีความเหมาะสมกับวัยของผู้อ่านโดยให้โครงเรื่องเป็นในแนวทางที่อบอุ่น
เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเรื่องราวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาและการสร้างภาพประกอบ
ที่มีความละเอียดอ่อนสมบูรณ์สวยงาม ความพึงพอใจในหนังสือภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
พบว่านักเรียนอายุระหว่าง 6-9 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ข้อ ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. ข้าพเจ้า
ชอบภาพประกอบเรื่องกุมารทอง รองลงมาคือ ข้อ 3. กุมารทองเป็นตัวละครที่ชอบมากที่สุด และ
ข้อ 5. ข้าพเจ้าเข้าใจว่ากุมารทองเป็นหนังสือสาหรับเด็กที่มีที่มาจากวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน
การรับรู้และการวิเคราะห์เรื่องราวเนื้อหาจากการอ่านหนังสือภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
ของเด็กอายุ 6-9 ปี วิเคราะห์เรื่องราวของฉากที่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน คือส่วนที่เกี่ยวกับ
การผจญภัย ส่วนที่ 2 คือการเสียสละ ส่วนที่ 3 คือเรื่องของมิตรภาพ โดยการรับรู้ของเด็กอยู่ในระดับ
มาก เด็กสามารถบอกถึงคติธรรมในเรื่องได้ในระดับมากและสามารถนาภาพประกอบไปเขียนภาพ
เชิงจินตนาการได้ในระดับมาก
2. ความพึงพอใจในหนังสือนิทานภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง ในกลุ่มของครู
และผู้ปกครองพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้าน
ของการออกแบบภาพประกอบอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.67 และรองลงมาคือด้านด้านคุณค่า
และประโยชน์ ที่ ได้รั บ อยู่ ในระดับมากที่สุ ดมีค่าเฉลี่ ย 4.58 และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุ ดคือด้าน
เนื้อหามีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.45
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. หนั งสื อ นิ ทานภาพประกอบส าหรับเด็ก เรื่องกุ มารทอง ส าหรั บเด็ก 6-9 ปี พบว่ า
ผู้เชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับดี ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์จากขั้นตอน
ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ตัวละครที่สามารถสื่อสารกับเด็กโดยนามาจากวรรณคดีพื้นบ้าน สร้างเนื้อ
สาระที่มีทั้งการผจญภัย มิตรภาพ และการเสี ย สละรวมอยู่ใ นเรื่องเดีย วกันเพื่อ ความสนุ กสนาน
จินตนาการและแฝงคติธรรม โดยเน้นให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้อ่าน
1.2 การออกแบบภาพประกอบ เริ่ ม จากการออกแบบตั ว ละครมี ก ารออกแบบไว้
หลากหลายเพื่อได้เลือกในตัวละครที่เหมาะสมมากที่สุด เส้นและรูปทรงที่นามาสร้างภาพประกอบนั้น
ได้ตัดทอนในแบบศิลปะเด็กเป็น ลายเส้นและรูปทรงที่มีความเป็นอิสระรูปทรงง่าย ๆ เพื่อเชื่อมโยง
จินตนาการจากผู้สร้างสรรค์สู่ผู้อ่านให้มีความสอดคล้องกัน
1.3 การวางโครงสี ใช้โครงสีที่มีสีสดและทึบทึมสลับฉากกันเน้นสีในตัวละครหลักให้ มี
ความโดดเด่นและจดจาได้ง่าย โดยลงสีทึบเป็นพื้นหลักและทับสีอ่อนลงไปและเว้นเส้นขอบแทนการ
ตัดเส้น ซึ่งผลที่ได้ทาให้มีรูปทรงที่มีความเป็นอิสระ “หนังสือสาหรับเด็กไม่จาเป็นต้องมีแต่สีสวยหวาน
เท่านั้ น หากหนั งสื อภาพขาว-ดา หรื อสี ทึบทึมก็เป็นหนังสื อที่ดีส าหรับเด็กได้ ถ้าสามารถสื่ อสาร
อารมณ์ของเรื่องได้ หนังสือที่ดีระดับโลกหลายเล่มที่ครองใจเด็กมาอย่างยาวนานก็เป็นหนังสือภาพ
ขาวดา” (ปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์, 2558)
2. ความพึงพอใจในหนังสือนิทานภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง พบว่าเด็กมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยวางโครงเรื่องที่เกี่ยวกับมิตรภาพของเด็กในโลกต่างมิติ
ซึ่งมีทั้งความรักความเสียสละและการผจญภัย ทาให้เกิดความรู้สึกว่าผีนั้นไม่น่ากลัวแต่กลับน่าสงสาร
และอยากช่วยเหลือด้วยความอ่อนโยน ซึ่งเพิ่มพูนจินตนาการได้อย่างกว้างไกล ตัวละครสร้างแบบ
ตัดทอนรูปทรงและเป็นในรูปแบบเกินจริงสามารถแสดงอารมณ์ที่หลากหลาย และเสริมจินตนาการ
ต่อยอดเรื่องราวได้อย่างไร้ขีดจากัด ภาพประกอบฉากบางส่วนออกแบบเป็นของเล่นที่ไม่มีอยู่จริง
ทาให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และเห็นภาพแบบกึ่งจริงกึ่งฝัน สีที่ใช้มีความเรียบง่ายแต่เน้นสีเข้ม
หนักสดเพื่อกระตุ้นความสนใจ
3. ความสามารถการสรุปเนื้อหาและการวิเคราะห์ของเด็กหลังจากอ่านหนังสือหนังสือ เรื่อง
กุมารทอง พบว่า เด็กสามารถสรุ ป และวิเคราะห์ เนื้ อ หาได้ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะผู้ วิจั ยได้
สอดแทรกคติธรรมไว้แบบไม่ยัดเยียดจนเกินไป แต่เด็กสามารถที่จะซึมซับจากเรื่องราวและวิเคราะห์
จากการดาเนินเรื่องของตัวละครที่เกี่ยวข้องกับความรักความเสียสละระหว่างเพื่อนด้วยเรื่องที่ไม่
ซับซ้อนเข้าใจง่าย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยที่มีข้อจากัดในกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในนักเรียนชั้นปฐมวัย อายุระหว่าง 6-9 ปี ของ
โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งอาจต้องมีการนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
อื่นที่กว้างขวางออกไป
2. การสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กจาเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการสร้างภาพประกอบให้
มีความหลากหลาย คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเกิดเป็นงานศิลปะร่วมสมัย
รายการอ้างอิง
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การศึกษางานจิตรกรรมตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19
THE STUDY OF WESTERN PAINTING IN THE 19TH CENTURY
สุนันทา เงินไพโรจน์*
SUNANTHA NGOENPAIROT

บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ของลั ท ธิ ศิ ล ปะและองค์ ป ระกอบของ
จิตรกรรมตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 วิธีดาเนินการวิจัย คือ การรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ
บทความ งานวิจัย ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ทบทวนวรรณกรรม นาแนวคิดหรือทฤษฎีของนักวิชาการ
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดและรูปแบบ ผลการวิจัยคือ จิตรกรรมตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19
มีการเปลี่ ย นแปลง เกิดจากปัจจัยที่ส าคัญคือเรื่องการเมืองทาให้ มีเสรีภาพในการแสดงความคิด
ด้านเศรษฐกิจเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการประดิษฐ์เครื่องจักรที่ช่วยพัฒนางานจิตรกรรม มีการ
ติดต่อกับดินแดนอื่น ทาให้ศิลปินเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนภาพแบ่งได้ 2 แนวทาง คือ แนวทาง
แรกสายวิชาการ คือ ลัทธินีโอ-คลาสสิค ลัทธิโรแมนติค ลัทธิบาร์บิซง ลัทธิเรียลลิสม์ การทางานมี
ระเบียบเหตุผล เรื่องราวมีที่มา ด้านเทคนิคสมจริง สัดส่วนถูกต้อง แนวทางที่สองสายก้าวหน้า คือ
ลั ท ธิ อิ ม เพรสชั น นิ ส ม์ ลั ท ธิ นี โ อ-อิ ม เพรสชั น นิ ส ม์ ลั ท ธิ โ พสต์ -อิ ม เพรสชั น นิ ส ม์ ลั ท ธิ ซิ ม บอลิ ส ม์
ลัทธิอาร์ตนูโว เรื่องราวไม่ส าคัญ นาเสนอสิ่งที่เห็นด้วยตา แสดงความประทับ ใจธรรมชาติ ด้าน
เทคนิคเน้นความเคลื่อนไหว เป็นแนวทางให้ศิลปินในยุคต่อมาในการทางาน
คาสาคัญ: จิตรกรรมตะวันตกคริสต์ศตวรรษที่ 19, แนวคิด

* วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Suphanburi College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
The purpose of the research is to study the concept of ideological and artistic
elements of Western painting in the 19th century. Methods Gather information from
books, articles, research, Internet, literature review. The concept of academic or
theoretical analysis. The concept and format
The research is Western painting in the 19th century has changed. The
important factor is to have the freedom to express political ideas. Economics of the
Industrial Revolution, the invention of a machine that helps develop the painting.
Have contact with other lands. Make-up artist was inspired to write the image There
are two lines. The First Academic style is Neo–Classical art, Romantic art, Barbizon
school and Realism art. Working with the regulations. The story and technical that
realistic, technical anatomy correct. The Second Avant Garde is Impressionist art,
Neo-Impressionist art, Post-Impressionist art, Smbolism art and Art Nouveau. The
story is not important. They were impressed nature. The movement of technical is
realism. They are the guide to artists in the later work.
Keywords: Western painting in the 19th century, concept

บทนา
ด้านการเมืองเริ่มต้นเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ. 1789 ทาให้การปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์สิ้นสุดลง และได้ลุกลามไปยังอีกหลายประเทศในยุโรป เช่น
ออสเตรีย อิตาลี เยอรมัน ฮังการี เชคโกสโลวะเกีย รัสเซีย สเปน กรีซ เบลเยี่ยม โปแลนด์ เป็นต้น
ประชาชนเรียกร้องเสรีภาพในทุก ๆ ด้าน ผลจากกการกระทาเหล่านี้ ทาให้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมา คือ
ชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมาชีพ
ด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือและเครื่องยนต์อย่างกว้างขวาง
เช่น รู้จักใช้พลังงานไอน้า ในปี ค.ศ. 1807 ชาวอเมริกันชื่อ Fuiton ประดิษฐ์เรือกลไฟสาเร็จทาให้
กิจการเดินเรือก้าวหน้าและยังมีผู้ใช้ไอน้าในการเดินรถไฟ George Stephenson สร้างรถไฟไอน้า
สาเร็จทาให้เกิดทางรถไฟสายแรกของโลกเกิดขึ้นในอีกห้าสิบปีต่อมา กิจการรถไฟรุ่งเรืองมากแล้ว
ขยายออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรปอย่างรวดเร็ว เกิดการสร้างรถไฟเชื่อมต่อกันทั่วยุโรป ทาให้
การเดินทางในยุโรปสะดวกสบายมากขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ เมื่อการสร้ างเครื่องจักรเครื่ องยนต์เจริญขึ้นจึงทาให้ เกิดโรงงานที่ทันสมัย
การผลิตสินค้าจึงออกมาสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อแรงงานเพราะ
เครื่องจักรเหล่านี้เข้ามาแย่งงานคน ทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
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ด้านสั งคม จากความเจริ ญด้านอุตสาหกรรมทาให้ เกิดช่องว่างระหว่างนายทุน กับชนชั้น
กรรมาชีพ นายทุนเป็นผู้ควบคุมอานาจทางสังคมและเศรษฐกิจ ในขณะที่ชนชั้นกรรมาชีพยากจน
รายได้น้อยทาให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้น
การปฏิวัติอุตสาหกรรมทาให้เกิดความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์
มีรูปแบบงานศิลปะที่แตกต่างจากอดีต รูปแบบที่แตกต่างเหล่านี้เกิดจากศิลปินกลุ่มหนึ่งได้พยายาม
นาเสนองานศิลปกรรม ทัศนคติของคน ทัศนคติเหล่านี้มีผลต่อการสร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบ และ
วิธีการนาเสนอต่อผู้ชม งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารวบรวมตามแนวคิดข้างต้น แสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างศิลปินกลุ่มนั้น ๆ หรือแนวคิดทางสังคมที่มีต่อผลงานศิลปะ
วัตถุประสงค์
� 1. เพื่อศึกษาแนวคิดของลัทธิศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 19
� 2. เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบศิลปะที่ปรากฏในงานจิตรกรรม
วิธีการศึกษา
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษางานจิ ต รกรรมตะวั น ตกในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 19 เป็ น การวิ จั ย
เชิงประวัติศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎีแนวความคิดทางศิลปะเป็นเครื่องมือการวิจัย ศึกษางานจิตรกรรม
ที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 คือ ค.ศ. 1801 ถึง ค.ศ. 1900 วิธีการดาเนินการวิจัยกาหนดไว้
2 ประเภท คือ วิธีการดาเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย
ผลการศึกษา
ในการศึกษาจิตรกรรมตะวันตกคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ผ่านมาได้มีการกล่าวถึงลัทธิต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น ประวัติศิลปิน และตัวอย่างผลงาน โดยกาหนดให้คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นการเข้าสู่ศิลปะ
สมัยใหม่เนื่องจากมีรูปแบบที่ต่างจากอดีต แต่งานจิตรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในแต่ละลัทธิยังมี
ความแตกต่างในเรื่องรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิค ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยนี้จะใช้รูปแบบเนื้อหา และ
เทคนิคเป็นหลักเพื่อศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยได้แบ่งงานจิตรกรรมตะวันตกในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 เป็น 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงแรก จิตรกรรมตะวันตกครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 19 ค.ศ. 1801-1850 มีลัทธิศิลปะ
เกิดขึ้น คือ ลัทธินีโอ-คลาสสิค ลัทธิโรแมนติก ลัทธิบาร์บิซง และลัทธิเรียลลิสม์
ช่วงที่สอง จิตรกรรมตะวันตกครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ค.ศ. 1850-1900 มีลัทธิ
ศิล ปะเกิ ดขึ้น คือ ลั ทธิอิม เพรสชัน นิ ส ม์ ลั ท ธินีโ อ-อิ มเพรสชั น นิส ม์ ลั ทธิโ พสต์ - อิมเพรสชันนิส ม์
ลัทธิซิมบอลิสม์ และลัทธิอาร์ตนูโว
ในการที่แบ่งงานศิลปะเป็นลัทธิเนื่องจากในคริสต์ศตวรรษที่ 19 รูปแบบการทางานและ
แนวคิดมีความหลากหลายจึงไม่สามารถเรียกเป็นสมัยได้
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ในการศึกษาผู้วิจัยเน้นผลงานของประเทศฝรั่งเศสเป็นหลัก เนื่องจากศูนย์กลางศิลปะใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19 อยู่ที่ฝรั่งเศสและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด งานจิตรกรรมในช่วงนี้มีความ
แตกต่างกันในแต่ละลัทธิ เนื่องจากศิลปินมีเสรีภาพในการแสดงออก ครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 19
งานจิตรกรรมมีการทาตามแบบดั้งเดิม มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในลัทธิเรียลลิสม์ มีสาเหตุมาจาก
แนวคิดทางปรัชญา การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าทางโบราณคดี และการถ่ายภาพ คือ
ใน ค.ศ. 1839 ได้มีการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสชื่อดาแกร์ ต่อมาชาวอังกฤษชื่อ
ฟอกซ์ แทลบอต นามาปรับปรุงให้ดีขึ้น จากสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ทาให้การวาดรูปเหมือนเริ่มเสื่อม
ความนิย มลง พร้ อมกัน นั้ นจิ ตรกรหั น เหนความนิย มจากการวาดภาพตามคติ แบบเก่า ที่ช อบยึ ด
เรื่องราวเป็นหัวใจของงาน เช่นถือกันว่าถ้าวาดภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จ ะถูกยกย่องให้เกียรติว่ามี
คุณค่าทางศิลปะเหนือกว่าการวาดภาพทิวทัศน์หรือภาพหุ่นนิ่ง จิตรกรได้หันเหจากทัศนคติเดิมที่เคย
ยึ ด ถื อ ไปสนใจสภาพความจริ ง จากธรรมชาติ แ ละสั ง คมมากขึ้ น แต่ ไ ด้ ด้ า นเทคนิ ค ยั ง ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นในช่วงครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 19 รูปแบบการทางานจึงยังทาตามหลักวิชาการ
Academic Style
ช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปะมีลักษณะเป็นของตนเองมากขึ้น แนวคิดเรื่องเสรีนิยม
เฟื่องฟูทาให้ศิลปินมีอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์เหมือนสมัยก่อน ศิลปะในช่วงนี้จึงเป็นแบบสาย
ก้าวหน้าเรียกว่า Avant Guard เป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการปฏิวัติอุตสาหกรรม การค้นคว้า
ทางวิทยาศาสตร์ ลัทธิทางสังคมที่เกิดขึ้น เช่น ลัทธิเสรีนิยม ลัทธิชาตินิยม การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้
ชัดเจนเริ่มในลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ มีหลักการที่สาคัญ คือ
1. สร้างงานตามสภาพความเป็นจริง มีการออกไปวาดภาพภายนอกห้องทางาน
2. เชื่อว่าความงามมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งเป็นสิ่งที่สายตามองเห็น ไม่ว่าจะเป็นที่สกปรก
ที่สุดหรือที่หรูหรา ศิลปะไม่จากัดเรื่องราว มีคุณค่าสูงได้หากเป็นเรื่องจริง เท่ากับมีการยอมรับสภาพ
ความเป็นธรรมชาติและสังคมว่ามีความงามและคุณค่าที่สาคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ยอมรับการค้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์ มีการค้นหาความจริงที่พิสูจน์ได้
ครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19
(Academic Style)
จิตรกรรมในคริสต์ศตวรรษที่
19

-นีโอ-คลาสสิค
-โรแมนติก
-เรียลลิสม์
-บาร์บิซง
-อิมเพรสชันนิสม์

ครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 (Avant-Garde)

-นีโอ-อิมเพรสชันนิสม์
-โพสต์-อิมเพรสชันนิสม์
-ซิมบอลิสม์
-อาร์ต นูโว
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เนื้อหาและเรื่องราว
ศิลปะสายวิชาการ (Academic style) มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะกรีกโรมัน
โบราณ เทพปกรณัม ศาสนา เรื่องจากคัมภีร็ไบเบิล ภาพเหมือนบุคคลนิยมเขียนวีรบุรุษ เน้นความ
เสียสละ ความรักชาติ ความกล้าหาญ ดังงานในลัทธินีโอคลาสสิคที่ไม่ได้แค่เลียนแบบลักษณะของ
ศิลปะกรีก-โรมันในด้านความงามของร่างกายเท่านั้น เป็นการย้อนกลับไปสู่ยุครุ่งเรืองของกรีก -โรมัน
เป็นสังคมแบบอุดมคติเน้นความมีศีลธรรมจรรยา เชื่อว่าความดีงามในอดีตจะกลับมาอีกครั้งแม้จะไม่
เหมือนเดิม มีลักษณะเรียบง่ายสง่างามและรสนิยมสูง ดังภาพที่ 1 The Oath of The Horatii

ภาพที่ 1 The Oath of The Horatii, Jacques-Louis David
ที่มา : Nineteenth Century Art: A Critical History : (Stephen F Eisenman,1994, p. 17)

ต่อมาเปลี่ยนรูปแบบการวาดภาพมาเป็นแบบสะท้อนสังคมซึ่งตรงกับช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส
หรือเรื่องราวจากบทกวีในลัทธิโรแมนติก แต่ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีการเปลี่ยนแปลง
การนาเสนอเรื่องราวในลัทธิเรียลลิสม์ เนื่องจากศิลปินเรียลลิสม์เกิดในชนชั้นกลางแต่มีความสนใจใน
ชีวิตของคนที่ด้อยกว่าซึ่งเป็นรสนิยมของชนชั้นกลาง ศิลปินเรียลลิสม์เปิดเผยให้สังคมเห็นภาพคนที่
ยากลาบาก เช่น ชีวิตกรรมกร เพื่อต้องการยกชีวิตคนยากจนให้สูงขึ้น ภาพที่ 2 The Gleaners

ภาพที่ 2 The Gleaners, Jean-François Millet
ที่มา : Nineteenth Century Art: A Critical History : (Stephen F Eisenman,1994, p. 207)
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ศิล ปิ น เรี ย ลลิ ส ม์ ไ ด้ ท าลายเนื้ อ หาแบบคลาสสิ ค ที่ ท ากั น มา แบบเก่ า นิ ย มเขี ย นภาพทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ส าคั ญ กว่ า ภาพทิ ว ทั ศ น์ เรี ย ลลิ ส ม์ ส อนให้ หั น มาสนใจสิ่ ง ที่ ม องเห็ น ได้ ใ นชี วิ ต จริ ง
ความงามมีอยู่ทุกที่ ส่วนด้านเทคนิคเรียลลิสม์ทาตามแบบเดิม ไม่มีอะไรใหม่ ๆ แต่นาทางให้กลุ่ม
อิมเพรสชันนิสม์ในการเขียนภาพต่อมา
ศิลปะสายก้าวหน้าจะแสดงภาพเกี่ยวกับชีวิตประจาวันของชนชั้นสูงร่ารวยและชีวิตคนจนใน
ระดับล่าง เช่น ภาพชีวิตการพักผ่อนกลางแจ้ง ปิกนิก งานเลี้ยงในเรือ ภาพที่ 3 Woman in the Garden

ภาพที่ 3 Woman in the Garden, Claude Monet
ที่มา : Nineteenth Century Art: A Critical History : (Stephen F Eisenman, 1992, p. 51)

หรืออาจเป็นที่สกปรกที่สุดหรือที่หรูหรา แต่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของชาวฝรั่งเศส
สมัยนั้นจริง ๆ
ส่วนภาพทิวทัศน์เขียนอย่างตรงไปตรงมาเห็นอย่างไรก็เขียนอย่างนั้น เหมือนภาพถ่าย ไม่มี
การจัดภาพเป็นระเบียบแบบแผน ดังเช่นภาพที่ 4 Impression Sunrise

ภาพที่ 4 Impression Sunrise, Claude Monet
ที่มา : The golden encyclopedia of art : painting sculpture, architecture and ornament from
prehistoric time to the twentieth century (Eleanor C Munro, 1961, 223)
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ปลายคริ ส ต์ศตวรรษที่ 19 บางลั ทธิเห็ น ว่าความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ไม่ส ามารถ
แก้ปัญหาเรื่องร้าย ๆ ได้ จึงเกิดศิลปะซิมบอลิสม์ขึ้นเน้นเรื่องราวเร้นลับ แสดงออกด้วยสัญลักษณ์
เพื่อแก้ปัญหาระหว่างโลกวัตถุกับโลกวิญญาณ โดยเชื่อว่าโลกวัตถุนั้นมีโลกแห่งวิญญาณอยู่ ผลงาน
จึงแสดงออกถึงเรื่องความลี้ลับ ความฝัน สิ่งเหนือธรรมชาติ ศาสนา นาเรื่องราวมาจากกวีนิพนธ์
หรือจินตนาการ เช่นผลงานของมอโรแสดงภาพเกี่ยวกับความฝัน เทพนิยาย ดังตัวอย่างภาพที่ 5
Oedipus and Sphinx

ภาพที่ 5 Oedipus and Sphinx, Gustaf Moreau
ที่มา : Gustaf Moreau (http://upload.wikimedia.org, 2556)

รูปแบบและองค์ประกอบ
แบบวิชาการเน้นกายวิภาค ทัศนียวิทยา การจัดองค์ประกอบภาพเป็นแบบสมมาตร ตัวคน
เรียงเป็นแนวดังผลงานของดาวีที่เน้นเรื่องเส้น หรืองานของแองเกรอซ์ ศิลปะนีโอคลาสสิคจัดภาพ
คนให้เด่นซ้อนกันอยู่ในแนวระนาบเรีย งลึกเข้าไป มองเห็นอย่างคมชัด มองเห็นภาพบุคคลได้ทันที
เห็นตัวอย่างได้ชัดจากภาพที่ 1 The Oath of The Horatii ของดาวิด
ลัทธิโรแมนติก เน้นการตัดแสงและเงา ใช้สีที่เกินความจริงเพื่อให้ผู้ชมเกิดอารมณ์หวั่นไหว
คุณค่าอยู่ที่การแสดงอารมณ์ แสดงท่าทางอย่างรุนแรง จัดองค์ประกอบแบบทแยงมุม งานของโกยา
เน้นสีดาทาให้บรรยากาศหดหู่ ภาพที่ 6 The Third of May 1808
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ภาพที่ 6 The Third of May 1808, Francisco de Goya
ที่มา : The golden encyclopedia of art : painting sculpture, architecture and ornament from
prehistoric time to the twentieth century (Eleanor C Munro, 1961, p. 216)

นอกจากนั้นการคิดค้นทฤษฎีทางสายตาทาให้การถ่ายภาพพัฒนาขึ้น ทาให้ ภาพเขียนในช่วง
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมภาพถ่ายถ่ายผ่านบนแผ่นกระจกทาให้เห็นภาพ
เลือนราง ภาพเขียนจึงดูนุ่มนวลดังงานของลัทธิบาร์บิซง มีแสงสะท้อนทาให้ความชัดของเส้นรอบ
นอกหายไป ส่งอิทธิพลให้กับ ลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ เช่น ภาพที่ 7 Boulevard des Capucines
ของโมเนห์ แต่วิธีการนี้ถูกนักวิจารณ์ศิลปะในสมัยนั้นโจมตี

ภาพที่ 7 Boulevard des Capucines, Claude Monet
ที่มา: Art A world History (Jo Marceau, 1998, p. 490)

ลัทธิบาร์บิซงเลิกทาภาพทิวทัศน์สวยๆ หรือทาตามอารมณ์แบบโรแมนติก หันมาทาแบบ
วิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์โครงสร้างต้นไม้ ลักษณะพื้นดินเก็บรายละเอียด เน้นให้เห็นลาต้นที่หนาหนัก
แน่นทึบ มีใบไม้แน่นทึบ น้านิ่งมีเงาสะท้อนเหมือนกระจก บรรยากาศมัวให้ความรู้สึกเศร้าแฝงอยู่
Space และระนาบไม่จากัด ฝีแปรงหนักชัด ให้ความรู้สึกหนาหนักแบบชนบท ภาพที่ 8 Oak Trees
in The Forest of Fontainebleau
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ภาพที่ 8 Oak Trees in The Forest of Fontainebleau,
Rousseau
ที่มา : Canvas Replicas (http://www.canvasreplicas.com, 2556)

แม้ว่าภายหลั งการทางานจะกลับไปอยู่ในห้องเหมือนเดิมทาให้ ขาดความสมจริง อากาศ
ไม่ถ่ายเท แสงไม่เต้นระยิ บระยับ แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ กับศิลปินกลุ่ มต่อมาคือลั ทธิเรียลลิส ม์
ในเรื่องการสังเกตความเป็นจริง
การจัดองค์ประกอบภาพของศิลปะสายก้าวหน้าไม่ทาแบบประเพณีคือจัดภาพให้สมมาตร
เท่ากันหมด แต่จัดภาพแบบอสมมาตรคือภาพบุคคลไม่อยู่ตรงกลางอาจเยื้องไปด้านในด้านหนึ่ง โผล่
เพียงครึ่งตัวหรือเสี้ยวหนึ่งเช่นภาพ มุมมองไม่เป็นแนวนอนเรียงกันเป็นระเบียบแต่ทาแบบมองจากที่
สูงที่เรียกว่าแบบตานก (Bird’s eye view) เช่นงานในลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ผลงานของโมเนห์
ภาพที่ 7 Boulevard des Capucines, ปิซาโร่ ในด้านฝีแปรงและบรรยากาศลัทธิอิมเพรสชัน
นิสม์สามารถถ่ายทอดความเหมือนจริงของธรรมชาติได้บรรลุถึงจุดสูงสุดคือ เขียนภาพน้าเป็นระลอก
กระเพื่อม หมอกควันฟุ้งกระจายสลายตัว เปลวแดดแปรปรวน ใบไม้ไหวระริก สายลมแทรกเคล้า
กลีบบัว และความเคลื่อนไหวที่สัมผัสด้วยสายตาอย่างฉับพลันดังภาพที่ 9 La Grenouillere

ภาพที่ 9 La Grenouillere, Claude Monet
ที่มา: Britannica biographical encyclopedia of artists vol 5
(Lawrence Gowing,Sir, 2005, p. 799)
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ด้วยการสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วทาการทดลองตามทฤษฎี และวิทยาการใหม่ ๆ จิตรกรกลุ่มนี้ได้
พบวิธีการที่จะนามาใช้อย่างเหมาะสม คือจะไม่มีเส้นรอบนอกบอกรูปทรงของวัตถุ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่าวัตถุและบรรยากาศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีแสงเป็นตัวการสาคัญ สีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จะเปลี่ ย นไปโดยแสงที่ อยู่ ร อบ ๆ และโดยเงาสะท้อนจากสิ่ ง อื่น และโดยการตัดกั นของสี ที่อ ยู่
ใกล้เคียง ไม่มีสีดาอยู่ในธรรมชาติ เขาจะใช้สีสด ๆ แต้มเป็นช่วง ๆ โดยไม่ซ่อนรอยต่อของฝีแปรง
เพื่อที่จะจับและสื่อความรู้สึกของความสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวในบรรยากาศ บางภาพถ้าดูใกล้ ๆ จะ
เห็นเป็นหลาย ๆ สีเลอะเลือนไปหมด ต่อเมื่อถอยห่างออกมาได้ระยะพอสมควรสายตาก็จะผสมสี
เหล่ านั้ น เอง จิ ตรกรกลุ่ มอิมเพรสชัน นิส ม์ได้นาสิ่ งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบมาผสมผสานเข้ากับลั ท ธิ
ธรรมชาติของพวกบาร์บิซงและเรียลลิสม์ และหลักทฤษฎีสีของเชพเริลมารวมกันเป็นสิ่งเดียว บวก
เข้ากับความสามารถเฉพาะตัวของศิลปินทาให้เกิดการแสดงออกโดยไม่ต้องบังคับ สามารถปล่อยทุก
สิ่งทุกอย่างแสดงออกอย่างอัตโนมัติ จิตรกรลัทธิอิมเพรสชันนิสม์สร้างงานในสิ่งที่ดูเ หมือนจะเป็นไป
ไม่ได้ เช่น วาดภาพสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้และไม่มีตัวตน เช่นความเคลื่อนไหวของอากาศ และ
ของเหลวที่ไหลได้เช่นน้า คือ ภาพที่ 10 Vetheuil in the Fog

Vetheuil in the Fog

Ve´heuil in Summer

Ve´heuil in Winter

ภาพที่ 10 Vetheuil in the Fog, Claude Monet
ที่มา: Oil-paintings (http://www.oceanbridge.com, 2556)

พวกเขาสนใจสิ่งใหม่ ละทิ้งสิ่งที่เคยทาในสมัยก่อนที่จาเจ พอใจที่จะวาดภาพแม่น้า ทะเล
ชอบวาดสิ่ ง ที่เ คลื่ อ นไหว มีก ารเปลี่ ย นแปลงในเรื่อ งของแสงอยู่ เสมอ เช่ น ในฤดู ห นาวน้าจะ
กลายเป็นหมอกหรือกลายเป็นน้าแข็ง มีหิมะขาวโพลน พอถึงฤดูร้อนทุกสิ่งเต็มไปด้วยสีแสงอันสดใส
อย่างงานของโมเนห์ภาพชุดที่เขียนในฤดูต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน ที่แสงสีเปลี่ยนไป ภาพที่ 10
Vetheuil in the Fog
ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์มาจากการสังเกตชีวิตประจาวันอย่างแท้จริง ช่วงแรกภาพอิมเพรสชัน
นิสม์เป็นภาพทิวทัศน์ ช่วงที่สองเป็นภาพการใช้วิถีชีวิตกลางแจ้ง งานเลี้ยงรื่นเริง ดังในงานของ
โมเนห์และเรอนัวร์ ภาพที่ 3 Woman in the Garden, ภาพที่ 11 Le Moulin de La
Galette
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ภาพที่ 11 Le Moulin de La Galette, Claude Monet
ที่มา: Nineteenth Century Art: A Critical History :
(Stephen F Eisenman, 1994, p. 247)

ด้านเทคนิคมาจากหลักวิทยาศาสตร์ของเออแชน เชอเวรย (
e evre ) Harmony
and Contrast of Colours, and their Application to the Arte พิมพ์ใน ค.ศ. 1839 มีทฤษฎีที่
สาคัญคือ สีที่อยู่ใกล้เคียงกันจะแผ่อิทธิพลและส่งเสริมซึ่งกันและกัน สีที่อยู่สีเดียวจะปรากฏตรงข้าม
จาง ๆ รอบ ๆ สีนั้นคือ สีแดงบนพื้นขาวดูเหมือนมีสีเขียวอยู่รอบ ๆ (จิตติมา อมรพิเชษฐ์กุล, 2536,
14) ศิลปินอิมเพรสชันนิสม์นาเอาทฤษฎีนี้ใปใช้ด้วยการให้สีเงาของสิ่งของเป็นสีตรงข้ามของสิ่งนั้น
การให้สายตาผสมสีเองเมื่อมองดูในระยะไกลออกมา ทาให้ได้สีที่เข้มสดขึ้นกว่าผสมสาเร็จในจานสี
และการใช้สีตรงข้ามที่แต้มชิดกันถ้าแต้มเป็นบริเวณกว้างจะช่วยให้เกิดความเข้มซึ่งกันและกัน ขณะที่
ถ้าแต้มเป็นบริเวณเล็ก ๆ จะผสมผสานกันกลายเป็นสีกลางดังภาพที่ 12 Flowering Garden at
Sainte-Adresse

ภาพที่ 12 Flowering Garden at Sainte-Adresse, Claude Monet
ที่มา: Flowering Garden at Sainte-Adresse (http://fineartamerica.com, 2556)
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ฝี แ ปรงและสี ที่ โ ดดเด่ น ในแบบก้ า วหน้ า ที่ สุ ดคื อ งานของแวนโก๊ ะ ห์ ต กอยู่ ใ ต้ อิ ทธิ พ ลของ
อิม เพรสชั น นิ ส ม์ และภาพพิ มพ์ ญี่ ปุ่ น จึ งใช้สี ที่ส ว่ างกว่ าเดิ ม ท างานตามอารมณ์ ในขณะนั้น คื อ
ในขณะที่อารมณ์สงบสีจะสดใส เส้นหนักแน่น แต่ถ้าอยู่ในอารมณ์แปรปรวน สีจะรุนแรง รูปทรง
บิดเบี้ยว เส้นหมุนวนและรุนแรง ภาพที่ 13 Road with Cypresses

ภาพที่ 13 Road with Cypresses, Vincent Van Gogh
ที่มา: Vincent Van Gogh (http://upload.wikimedia.org, 2556)

ภาพทิ ว ทั ศ น์ ข องอิ ม เพรสชั น นิ ส ม์ เ ขี ย นอย่ า งตรงไปตรงมาเห็ น อย่ า งไรก็ เ ขี ย นอย่ า งนั้ น
ต่างจากภาพทิว ทัศน์ แบบวิช าการจะมีการจัดระเบียบอย่างมีเหตุผ ลคือมีองค์ป ระกอบที่ส มบูรณ์
คอนสเตเบิลกล่าวว่า “แสงและเงาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่”
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลมาจากการที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าส่งผลต่อศิลปกรรมทาให้มี
การเปลี่ยนแปลง ล้มเลิกแบบประเพณีโดยเด็ดขาด
งานในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1. ใช้รูป ทรง องค์ประกอบ สี เป็นสัญลักษณ์แทนจิตใต้สานึก จินตนาการและสิ่งที่ไม่มีอ ยู่
ในโลก คือ ซิมบอลิสม์
2. เป็นงานตกแต่ง ใช้สีเส้นและรูปทรงประดิษฐ์ลงบนพื้นราบ คือ อาร์ตนูโว
ในช่วงแรกสายวิชาการเจริญรุ่งเรืองมากกว่า เพราะได้รับการยอมรับจากประชาชนและ
สถาบันทางศิล ปะ ต่างจากสายก้าวหน้าที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในการทางาน ทาให้เกิ ดความ
ขัดแย้งระหว่างศิลปินที่มีแนวคิดอนุรักษ์กับกลุ่มที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ดาเนินไปตลอดในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปินแต่ละคนจึงมีการทางานที่แสดงถึงลักษณะบุคลิกส่วนตัวที่ชัดเจนทาให้
เกิดลัทธิศิลปะต่าง ๆ ที่หลากหลาย แม้ว่าสายวิชาการจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ เพราะศิลปินหัวก้าวหน้า
ทั้ง หลายก็ ยั ง ต้อ งอ้ า งอิ งท างานแบบวิ ช าการในเรื่ องวิ ธีก าร องค์ ประกอบ แต่ ส ายก้ า วหน้า ก็ มี
ความส าคั ญ ใกล้ เ คี ย งกั น ประชาชนในสมั ย นั้ น ปรั บ ตั ว ไม่ ทั น กั บ แนวใหม่ ข องอิ ม เพรสชั น นิ ส ม์
จึงวิจารณ์โจมตีว่าไร้สาระ หาโครงสร้างหรือสิ่งบันดาลใจไม่ ได้ งานแสดงของกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ที่
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จัดแสดงตั้งแต่ ค.ศ. 1874 นั้นยุติลงในปี ค.ศ. 1886 กลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ก็สลายตัวลง แต่นับได้ว่า
แนวทางที่ศิลปินหัวก้าวหน้าทั้งหลายได้ทิ้งไว้ทาให้ศิลปะสมัยใหม่เจริญก้าวหน้าต่อมาจนถึงทุกวันนี้
เป็น แรงบัน ดาลใจให้ศิลปิน รุ่นหลังแสดงความเป็นตัว เองออกมา ค้นห้ าวิธีการเทคนิคใหม่ ๆ มา
พัฒนาการทางานศิลปะ ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในคริสต์ศตวรรษต่อมา
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวคิดของลัทธิศิลปะและองค์ประกอบงานจิตรกรรม
ตะวันตกทีเ่ กิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19
จากผลการวิจัยพบว่าจิตรกรรมตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมายจากในอดี ต อั น เป็ น ผลมาจากปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ คื อ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งท าให้
ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้น สามารถแสดงแนวคิดที่หลากหลายออกมา ด้านเศรษฐกิจเกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมท าให้ มี การประดิ ษฐ์ เครื่ องจัก รที่ ช่ว ยให้ เกิ ดการพั ฒ นาต่ อวงการจิ ตรกรรม มี การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับดินแดนที่ห่างไกล ทาให้ศิลปินเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนภาพ
งานจิตรกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แบ่งได้ 2 แนวทาง คือ
แนวทางแรก สายวิชาการ Academic style ประกอบด้วยลัทธินีโอ-คลาสสิค ลัทธิโรแมนติค
ลัทธิบาร์บิซง ลัทธิเรียลลิสม์
ลัทธินีโอ-คลาสสิคย้อนไปในยุคกรีก-โรมัน มีบทบาททางการเมือง
ลั ทธิโ รแมนติกถ่ายทอดความรู้ สึ กออกมาจากแรงบั น ดาลใจที่ ได้จากประวัติศาสตร์
เรื่องจริง บทกวี นิยาย เรื่องราวต่างถิ่น
ลัทธิเรียลลิสม์ยึดวิทยาศาสตร์เป็นหลักคือการนาเสนอ “ข้อเท็จจริง ” ด้วยวิธีสังเกต
โดยตรงแล้วบันทึกออกมาเป็นภาพ
ลัทธิบาร์บิซง เป็นผู้นาในการออกไปเขียนภาพกลางแจ้ง ภาพทิวทัศน์ยังไม่สมจริง
แนวทางที่สอง สายก้าวหน้า Avant Garde ประกอบด้วยลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ ลัทธินีโออิมเพรสชันนิสม์ ลัทธิโพสต์-อิมเพรสชันนิสม์ ลัทธิซิมบอลิสม์ ลัทธิอาร์ต นูโว
ลั ท ธิ อิ ม เพรสชั น นิ ส ม์ แสดงความประทั บ ใจต่ อ ธรรมชาติ โดยใช้ ท ฤษฏี ท าง
วิทยาศาสตร์ เรื่ องแสงสีในการถ่ายทอดความสมจริง ฝี แปรงทิ้งร่องรอย ฉับไว ทาให้ เกิ ดความ
เคลื่อนไหว
ลัทธินีโอ-อิมเพรสชันนิสม์ ใช้เทคนิคการผสมสีด้วยสายตา ป้ายสีหลายสีลงในบริเวณ
เดียวกันเมื่อมองห่างออกมาสายตาจะเห็นเป็นสีใดสีหนึ่ง
ลัทธิโพสต์-อิมเพรสชันนิสม์ ศิลปินในลัทธินี้มีรูปแบบการทางานต่างกัน แต่มีแนวคิด
เดียวกันในเรื่องทฤษฎีแสงสี
ลัทธิซิมบอลิสม์ ใช้สัญลักษณ์แทนความหมาย นาเสนอเรื่องลี้ลับ ความฝัน
ลัทธิอาร์ต นูโว เป็นงานศิลปะแบบตกแต่ง ใช้เส้นโค้ง ลวดลายจากธรรมชาติ
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ศิลปะสายวิชาการเน้นเรื่องการทางานถูกต้องตามหลักวิชาการ มีระเบียบ มีเหตุผล เรื่องราว
มีที่มา ด้านเทคนิคมีความสมจริง สัดส่วนถูกต้อง ส่วนสายก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อหาและ
เทคนิ คชัดเจน ศิล ปิ น สายก้ าวหน้ าทางานต่ างจากศิล ปิ น ในอดีต อย่างชัดเจน คื อ ในด้านเนื้อหา
ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องสาคัญ นาเสนอสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองจริง ๆ แสดงความประทับใจต่อธรรมชาติ
ด้านเทคนิคมีความก้าวหน้าใช้ฝีแปรงหยาบ คล้ายภาพสเก็ตช์ แต่ทาให้ภาพมีความเคลื่อนไหวสมจริง
แม้ว่าช่วงแรกจะไม่ได้รับการยอมรับจากทั้งทางสถาบันศิลปะหรือคนดู แต่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญ
ในการทางานศิลปะ เป็นแนวทางให้กับศิลปินในยุคต่อมาในการทางาน แต่อย่างไรก็ตามศิลปะสาย
วิชาการมีความสาคัญต่อสายก้าวหน้าเพราะได้ส่งอิทธิพลและเป็นแนวทางให้กับศิลปะสายก้าวหน้า
ในการพัฒนางาน
ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัย เรื่อง การศึกษางานจิตรกรรมตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีลัทธิหรือแนวคิด
ศิลปะหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีเรื่องราวที่น่าสนใจสามารถนาไปทาเป็นงานวิจัยในครั้งต่อไปได้อีกหลาย
หัวข้อ เช่น อิทธิพลภาพพิมพ์ญี่ปุ่นที่มีต่องานจิตรกรรม, ชีวิตชนชั้นสูงในคริสต์ศตวรรษที่ 19, หรือ
เรื่องราวจากดินแดนอันห่างไกลที่ศิลปินนามาถ่ายทอดในงานจิตรกรรม ฯลฯ
รายการอ้างอิง
จิตติมา อมรพิเชษฐ์กุล. (2536). เอกสารประกอบคาบรรยายวิชาศิลปะตะวันตกคริสต์ศตวรรษที่
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Fontainebleau. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก :// http://www.canvasreplicas.com
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Lawrence Gowing, sir, (2005). Britannica biographical encyclopedia of artists vol 5.
London: encyclopedia.
Oil-paintings. (19 เมษายน 2556). Vetheuil in the Fog. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก ://
http://www.oceanbridge.com
Stephen F Eisenman. (1994). Nineteenth Century Art: A Critical History.

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

511

การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านที่สะท้อนวิถีชวี ิตและความเชื่อของคน
ในชุมชนริมน้าตลาดเก่าหัวตะเข้
LOCATION AND HOME DÉCOR THAT REFLECT LIFESTYLE AND
BELIEFS OF HUATHAKAE OLD MARKET
WATERFRONT COMMUNITY
นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์*
SAKCHI BOON-INTR

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการจัดสถานที่และการตกแต่ง
ที่พักอาศัยกับวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้าตลาดเก่าหัวตะเข้ทั้ งในแง่มุมทางคติชนวิทยา
และสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม มุมมองทางทัศนศิลป์และศิลปกรรมที่สะท้อนอั ตลักษณ์และ
รูปแบบของวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้า รวมถึงการเรียนรู้อดีตจากหลักฐานร่องรอย
การตกแต่ง จัดสถานที่บ้านเพื่อท้าความเข้าใจวิถีชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
วิธีด้าเนินการวิจัยเริ่มจากการเก็บข้อมูลโดยใช้เอกสารและวั ตถุที่เกี่ยวข้อง สังเกต บันทึก
การใช้เครื่องมือในการวิจัย การสัมภาษณ์ พูดคุย การใช้วิธีกระบวนการทางศิลปกรรม เป็นการวิจัย
เชิงส้ารวจแบบชุมชนมีส่วนร่วม และใช้การตรวจสอบข้อมูลเชิงวิทยวิธี เช่น มุมมองทางคติชนวิทยา
มุมมองทางศิลปกรรม และมุมมองทางลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการตรวจสอบข้อมูล
เชิงแนวคิดทฤษฎี
ผลการวิจัยพบว่า คนในชุมชนมีความศรัทธาในศาสนา ความดีงาม เข้าใจสัจธรรมชีวิต เชื่อใน
สิ่ ง เร้ น ลั บ โชคลาง คาถาอาคม เคารพบรรพชน รั กความสงบ มี ค วามสมถะ พอเพีย ง รั ก ชุม ชน
มีจิ ต สาธารณะ พร้อมจะฟื้นฟูความงดงามในอดีตให้ สัมพันธ์กับความเปลี่ ยนแปลง มีอัตลักษณ์ที่
ผสมผสาน และมีเอกลักษณ์ รูปแบบเฉพาะในการจัดสถานที่และตกแต่งบ้าน
ค้าส้าคัญ: การตกแต่งบ้าน วิถีชีวิต ชุมชนริมน้้า ความเชื่อ ตลาดเก่าหัวตะเข้

*

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
This research has objective to study and explain about relation between the
location/home décor and lifestyle/beliefs of waterfront community, Hua Thakae Old
Market, in the aspect of folkloristics and changing condition of the society. There is
also study of view point in visual art and fine arts reflecting identity and form of
lifestyle and beliefs of people in waterfront community. This research also study
about past events from traces of decoration, arrangement of houses, in order to
understand lifestyle in changing of present time, to derive direction determination of
action in the future of the community.
Methods for research started from collection of data by using relevant
documents and materials, observing, recording, using research tools, discussion, using
of fine art process. The research was surveying research; the community participated
in the research. The researcher checked information by resource method, for
example, in the aspect of folkloristics, fine art view point and view point on social
changing condition and information checking regarding guidelines and theory.
The research result found that the community had faith in religions,
goodness, understanding about real meaning of life, belief in unseen things,
prophetic signs, black magic, respect for ancestors, peacefulness, serenity, sufficiency,
loving community, having public mind, ready to restore past splendor to be related
with changing, having mixed identity, having uniqueness and specific form in arranging
of place and house decoration.
Keywords: Decoration, Lifestyle ,Waterfront Community, Beliefs and Huathakae Old Market

บทนา
มนุษย์สะท้อนความต้องการในด้านความปลอดภัยมั่นคง และความสุขในการด้ารงชีวิตด้วย
ลักษณะการสร้างที่พัก อาศัย และสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้วยรูปแบบการจัดสถานที่และตกแต่ งบ้าน
ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ความเชื่อทั้งในด้านบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความ
สัมพัน ธ์ในลั กษณะกลุ่ มสั งคมที่มี องค์ป ระกอบภายในและภายนอกของบ้าน ประกอบกัน ขึ้น เป็น
ลักษณะของหน่วยย่อยและรวมกันเป็นหน่วยใหญ่ ของกลุ่มผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้้า ในลักษณะชุมชนอัน
เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมที่สงบเรียบง่ายของสังคม ไทยในอดีตเป็นรูปแบบและลักษณะเฉพาะที่
สะท้อนนัยยะของชีวิตและทัศนคติความเชื่อ เช่น การติดตั้งหิ้งบูชาสะท้อนความศรัทธาในศาสนา
การติดรูปถ่ายบรรพบุรุษ คนในครอบครัวที่มีลักษณะของความผูกพัน การแขวนประดับบ้านด้วย
วัตถุมงคลที่แสดงถึง ความเชื่อในเรื่องโชคลาง เป็นต้น
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การศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากลักษณะการตกแต่งบ้าน และจัดสถานที่ของคนในชุมชน
ริมน้้าตลาดเก่าหัวตะเข้ด้วยมุมมองทางคติชนวิทยา สภาพและมุมมองทางทัศนศิลป์ รวมทั้งมุมมอง
ทางสภาพธรรมชาติแวดล้อม บริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และความเจริญทางวัตถุ
เทคโนโลยีสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเชื่อที่มีอัตลักษณ์น้ามาซึ่งความเข้าใจในวิถีการด้ารงชีวิต
ยุคปัจจุบัน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา อธิบาย ถึงความสัมพันธ์ของการจัดสถานที่ และการตกแต่งที่พักอาศัยกับ
วิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้าตลาดเก่าหั วตะเข้ทั้งในแง่มุมทางคติชนวิทยาและสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เพื่อศึกษา บรรยายถึงมุมมองทางทัศนศิลป์และศิลปกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และรูปแบบ
ของวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้า
วิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาและวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ หรือชุมชนหลวงพรต-ท่าน
เลี่ยมเลี่ยม ตลาดเก่าหัวตะเข้ อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร โดยใช้กรณีศึกษาบ้านของคนใน
ชุมชนดังต่อไปนี้ 1. บ้านของคุณวีระและคุณยายยิ่ง ผลงาม บ้านเลขที่ 252/1 (หลังการศึกษาวิจัย
คุณยายยิ่ง ผลงามได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชราในปี พ.ศ. 2558) 2. เธียรชัยทนายความ บ้านเลขที่ 108
ม.2 3. ร้านหงีจิ้นหลี บ้านคุณชัย (เฮียชัย) บ้านเลขที่ 124-5/2

ภาพที่ 1-4 ชุมชนชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่มา: ผู้วิจัย
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บ้านทั้ง 3 หลังมีลักษณะเฉพาะของการตกแต่งบ้านและสถานที่ มีเอกลักษณ์ชัดเจนสะท้อน
วิถีชีวิตในชุมชนริมน้้าได้เป็นอย่างดี เช่น บ้านคุณวีระ และคุณยายยิ่ง ผลงาม เป็น ร้านตัดผม อาชีพ
ดั้งเดิมของชุมชน บ้านคุณชัยเป็ นร้านค้าขายของช้าเก่า มีประวัติการขนส่งสินค้า ทางน้้า ด้วยเรือ
ขนาดใหญ่ในการน้าสิ่งของมาส่งที่ร้าน และมีการตกแต่งบ้านด้วยลักษณะของความเชื่อในศาสนาพุทธ
ลัทธิมหายาน บ้านคุณเธียรชัยซึ่งเป็นทนายความ มีการตกแต่งบ้านที่สะท้อนความเชื่อเรื่องโชค ลาง
ของขลัง ทั้งนี้การศึกษาบ้านหลังอื่น ๆ ในชุมชนก็มีการเก็บบันทึก ศึกษาข้อมูล สัมภาษณ์ พูดคุยด้วย
ตามลักษณะเฉพาะและความพิเศษในการตกแต่งบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชน
ริมน้้าตลาดเก่าหัวตะเข้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วิธีการเก็บข้อมูล
ประกอบด้วย 1) ใช้เอกสารข้อมูลและวัตถุที่เกี่ยวข้อง 2) การเดินส้ารวจ (Transect
Walk) 3) สังเกต บันทึก 4) สัมภาษณ์ 5) ท้าแผนที่เดินเท้า 6) ศิลปะฐานชุมชน ศิลปะพื้นบ้าน
(รวมถึงลักษณะการตกแต่ง จัดสถานที่ ที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ) 7) ภาพถ่ายเล่าเรื่อง
ภาพเคลื่อนไหว 8) ช่วงเวลาเหตุการณ์และประวัติชีวิต
2. วิธีการและกระบวนการทางศิลปกรรม
ประกอบด้วย 1) บันทึกชุมชน [sketch drawing] มีผู้ร่วมกิจกรรมและบันทึก เช่น ผู้ที่
สนใจ นักเรียนศิลปะ เป็นต้น 2) จิตรกรรมและศิลปกรรมกับชุมชนที่มีหัวข้อสัมพันธ์กับการตกแต่ง
บ้านและจัดสถานที่ของคนในชุมชน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม เช่น ผู้คนในชุมชน ผู้ที่สนใจ นักเรียนศิลปะ
เป็นต้น 3) สอบถามความต้องการ การออกแบบการจัดสถานที่ร่วมกับชุมชนรวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นร่วม กันในด้านสุนทรียศาสตร์ ความงามของการออกแบบตกแต่งบ้านและจัดสถานที่ร่วมกับ
คนในชุมชน
3. การตรวจสอบข้อมูล
3.1 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)
3.1.1 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าเชิงข้อมูล เชิงเวลา: เวลาที่ต่างกันท้าให้ได้ข้อมูลที่
ต่างกันหรือเชิงสถานที่ : สถานที่ต่างกันท้าให้ได้ข้อมูลที่ต่างกันหรือไม่ เชิงบุคคล : แต่ละบุคคลให้
ข้อมูลเหมือนและต่างอย่างไร (ชิตชยางค์ ยมาภัย, พธู คูศรีพิทักษ์, 2557)
3.1.2 การตรวจสอบข้อมูลเชิงวิทยวิธี ใช้มุมมองที่แตกต่างกันในการเก็บข้อมูล เช่น
ในมุมมองคติชนวิทยา มุมมองทางทัศนศิลป์ มุมมองทางทางศาสนาความเชื่อ มุมมองทางการเปลี่ยน
แปลงวัฒนธรรม เพื่อให้ได้มุมมองที่ผสมผสานศาสตร์ในการมองปรากฏการณ์เดียวกัน
3.1.3 การตรวจสอบข้อมูลเชิงแนวคิดทฤษฎี ใช้ทฤษฎีที่ต่างกันในการมองลักษณะ
และสถานการณ์หนึ่ง ๆ เป็นชุดมโนภาพในการอธิบายความจริงที่ต่างกัน เช่น ใช้ทฤษฎีศิลปกรรม
พื้นบ้านหรือศิลปะชาวบ้ านร่วมกับทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ รวมทั้งศาสตร์ในเรื่องฮวงจุ้ย หลักการ
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ออกแบบตกแต่งสมัยใหม่ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตก และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อธิบาย
ลักษณะหรือ ปรากฏการณ์เดียวกัน
3.14 การตรวจสอบข้อมูลเชิงศิลปกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้กระบวนการทางทัศนศิลป์
ประสบการณ์ของผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
3.15 การตรวจสอบข้อมูลร่วมกับคนในชุมชน เช่น การสอบถามความต้องการในการ
ออกแบบตกแต่งบ้าน และจัดสถานที่ร่วมกับคนในชุมชน เพื่อก้าหนดทิศทางและความต้องการของ
ชุมชนร่วมกัน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน วัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหว กระดาษ ดินสอ สี (สร้างผลงานวาดเส้น จิตรกรรมและแผนที่เดินเท้า) ศิลปวัตถุ ศิลปะ
พื้นบ้าน
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1. เพื่อศึกษา อธิบาย ถึงความสัมพันธ์ของ
การจัดสถานที่และการตกแต่งที่พักอาศัยกับวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้าตลาด
หัวตะเข้ทั้งในแง่มุมทางคติชนวิทยา และสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม
การอธิบายด้วยแง่มุมทางคติชนวิทยา จากการได้ส้ารวจศึกษาลักษณะการตกแต่งบ้านและ
จัดสถานที่ของคนในชุมชน ทั้งจากการท้าแผนที่เดินเท้าและการบันทึกภาพถ่าย การพูดคุยกับผู้คนใน
ชุมชน และการสืบค้นหลักฐานข้อมูล สามารถจ้าแนกความหมายในการศึกษาอธิบายด้วยแง่มุมทาง
คติชนวิทยาเป็น 2 ลักษณะกว้าง ๆ คือ วัตถุที่ใช้ในการตกแต่งบ้านและจัดสถานที่ทั้งภายนอกและ
ภายในตัวอาคาร
วัตถุที่ใช้ในการตกแต่งและจัดสถานที่ภายนอกตัวอาคาร
ประตูและช่องลมเหนือประตู อาคารของบ้านแต่ละหลังเป็นลักษณะห้องแถวไม้ติดกันมีการติด
ประดับวัตถุมงคล เช่น ยันต์จีน ยันต์ไทย กระจก 8 เหลี่ยม ยันต์รูปนางเงือก ท้าวเวสสุวรรณ กระจก
แปดเหลี่ยม สิงห์คาบกั้นหยั่น ยันต์ครุฑ จระเข้คาบบัว รูปปั้นหงส์ เป็นต้น โดยติดประดับตามประตู
และช่องลมเหนือประตู ซึ่งหลักฐานต่าง ๆ ในการศึกษาได้บ่งบอกถึงลักษณะของวิถีชีวิตและความเชื่อ
ของคนในชุมชนพอเป็นสังเขป เช่น กระจกแปดเหลี่ยมและสิงห์คาบยั่นจะมีการติดไว้หากบ้านและ
ห้องอยู่ในจุดที่เรียกว่า ทางสามแพร่ง (ทางผีผ่าน เคลื่อนศพไปวัด) หรือทางลงสะพานตัดกับทางปกติ
มักมีการใช้กระจกแปดเหลี่ยมหรือใช้กระจกใหญ่สะท้อนสิ่งไม่ดีออกไป ยันต์รูปนางเงือก (นางสุพรรณ
มัจฉา) มีความเชื่อว่าเป็นเมตตามหานิยม ยันต์รูปท้าวเวสสุวรรณ มีความหมายและความเชื่อเรื่อง กัน
ภูต ผี ปี ศ าจทุ ก ชนิ ด กั น และแก้ คุ ณ ไสย ยั น ตร์ ร าหู อ มจั น ทร์ เ ชื่ อ ว่ าราหู คื อ เจ้า แห่ ง ยั กษ์ แ ละเป็ น
ผู้ปกครองเหล่าปีศาจช่วยหนุนดวงชะตาโดยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีและต่อต้านสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ
ยันต์รูปจระเข้คาบบัว (เถรขวาด) มีความเชื่อเรื่องความส้าเร็จ ความเมตตา และความโชคดี
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ภาพที่ 5-7 กระจกแปดเหลี่ยม และสิงห์คาบกั้นหยั่น และนางสุพรรณมัจฉา
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 8-10 ยันต์รูปจระเข้คาบบัว (เถรขวาด) ฮู้ หรือยันต์จีน และรูปปั้นหงส์
ที่มา: ผู้วิจัย

ยันต์ ธง (จีน) ฮู้ หรือยันต์เป็นหนึ่งในลักษณะของเครื่องรางที่ได้รับความนิยมติดตามบ้านใน
ชุมชน มี 2 รูปแบบคือ “1) ตัวอักษร เช่นชื่อเทพเจ้า, ค้าอวยพร 2) รูปภาพ เช่น รูปเทพเจ้า สัตว์
ศักดิ์สิทธิ์เหลี่ยม หยิน-หยาง ท้าจากกระดาษ ผ้า โลหะ ไม้แกะสลัก ฯลฯ เชื่อว่าจะช่วยคุ้มครอง
ป้องกันภัย บ้าบัดรักษาโรคและให้โชคลาภแล้วแต่สรรพคุณของยันต์แต่ละชนิด ” ([ออนไลน์] เข้าถึง
จ า ก ,http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9540000052260)
รูปปั้นหงส์ติดประดับเหนือประตูบ้าน สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของคนมอญ โดยมีข้อมูลจากศูนย์
ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวไว้ดังนี้ “ต้านานหงส์ สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของ
ชาวมอญ หงส์ คือสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจ้าชาติมอญ มีประวัติความเป็นมาปรากฏอยู่ในต้านาน
เรื่องการตั้งเมืองหงสาวดี”
เพดาน คาน ขื่อ (ภายนอกบ้าน) คนในชุมชนมักนิยมน้าโมบายมาแขวนประดับตามคาน ขื่อ
ทั้งโมบายหอย โคมจีนกลม เหรียญเงินจีนโบราณรวมถึงยันต์ที่ติดตามประตู ขอบประตูภายนอกบ้าน
โดยมีลักษณะของวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนพอเป็นสังเขป เช่น โมบายหอย จากค้าบอก
เล่าของคนในชุมชนบางท่านถึงความเชื่อเรื่องเสียงของโมบายเปลือกหอย จากการกระทบกันของ
เปลือกหอยท้าให้ปลวกกลัวและไม่กล้าขึ้นบ้านโดยเฉพาะบ้านที่สร้างด้วยไม้ ประทัด (เผ้าจู๋) เป็น
สัญลั กษณ์ของวันตรุ ษจี น หรื อปี ใหม่ เชื่อกัน ว่าประทัดมีวิวัฒ นาการจากการทิ้งไผ่ล งไปในกองไฟ
ในภาพศิริมงคลการน้าประทัดมาวางไว้หลาย ๆ อันมีความหมายว่าทุก ๆ ปี โดยทั่วไปประทัดมักจะ
ท้าเป็นสีแดงทั้งนี้เพราะสีแดงเป็นสีแห่งศิริมงคล (พรพรรณ จันทโรรานนท์, 2540, 35)
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ภาพที่ 11-13 โคมจีน ประทัด โมบายหอย
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 14 ระเบียงบ้านริมน้า
ที่มา: ผู้วิจัย

ระเบียง ชาน การตกแต่งด้วยต้นไม้ตามระเบียง ชานบ้าน นอกจากเพื่อความสดชื่น ความ
สวยงามแล้วยังมีคติเรื่องความเชื่อและค่านิยมด้วย เช่น ต้นบานไม่รู้โรยถือเป็นไม้ดอกที่ชื่อเป็นมงคล
นามอยู่แล้วว่า บานไม่รู้โรย จะช่วยเสริม "ด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกัน "
([ออนไลน์] เข้าถึงจาก ,www.kapook.com ,www .horoscope.sanook.com) ต้นทับทิมเป็นความ
เชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ การมีบุตรมากรวมถึงการมีบุตรมากและขจัดความชั่วร้ายต่าง ๆ
วัตถุสิ่งของที่ใช้ตกแต่งและจัดสถานที่ภายในบ้าน จากการศึกษาบ้านแต่ละหลังมีการจัด
สถานที่และตกแต่งบ้านตามจุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ผนังและการติดตั้ง มีการติดตั้งหิ้งพระตามหลักความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและ
และหิ้งอื่น ๆ เช่น หิ้งนางกวักซึ่งมีกุมารทอง น้้าแดงและของเล่นติดตั้งอยู่บนหิ้ง มีความเชื่อด้านคติ
ชนในด้านการค้าขาย ความเจริญรุ่งเรือง หิ้งที่มีลักษณะของความหลากหลายทางวัตถุมงคล เช่น
ฤาษี ยักษ์ พญานาค พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม สัญลักษณ์ครองราชย์ ร. 9 พระพิฆเนศวร์ โดยมี
ความเชื่ อเรื่ องวัตถุมงคลแต่ล ะอย่างที่แตกต่างกัน ตัว อย่างเช่น พระบรมฉายาลั กษณ์ ร.5 เสด็จ
ประพาสบ้านริม น้้า พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 สะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์ รวมถึงมีลักษณะความเชื่อในเรื่องบุญบารมี รูปถ่ายบรรพบุรุษ คนในครอบครัว สะท้อนความ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษ ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย หลักฮวงจุ้ยยังได้พูดถึงการติดรูปครอบครัวไว้ในห้องนั่งเล่น
อย่างน้อย 9 รูปจะท้าให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น
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ภาพที่ 15-16 หิ้งนางกวัก และหิง้ ที่มีความหลากหลายทางวัตถุมงคล
ที่มา: ผู้วิจัย

เพดาน คาน ขื่อ ภายในบ้าน มีการแขวน ติดตั้งวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อใน
ลักษณะคติชนวิทยา ดังต่อไปนี้ เช่น การแขวนปลาตะเพียน มีความเชื่อว่า “ปลาตะเพียนจะมีฤทธิ์
เดชให้ พุ ท ธคุ ณ ในเรื่ อ งความร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข พยุ ง และเสริ ม ฐานะแบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปแก่ ผู้ บู ช า”
([ออนไลน์] เข้าถึงจาก http://horoscope .thaiza.com)

ภาพที่ 17-18 ปลาตะเพียน และไซดักปลา (ทรัพย์)
ที่มา: ผู้วิจัย

การแขวนไซดักปลา (ทรัพย์) เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายตามบทความดังต่อไปนี้ “ไซดัก
ปลาเป็นลักษณะของเครื่องจักสานที่ใช้ส้าหรับดักจับปลาโดยการวางไซทิ้งเอาไว้ในน้้า ก็จะมีปลาว่าย
เข้าไปติดในไซเองครูบาอาจารย์ที่ถือเคล็ด จึงได้น้าเอาไซนี้มาท้าเป็นเครื่องรางของคลังที่เด่นพุทธคุณ
ในด้านประกอบสัมมาอาชีพ ดักทรัพย์สินเงินทอง” ([ออนไลน์] เข้าถึงจาก http://amulet99.com )
น้้าเต้าจีน (หู หลู) เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายตามบทความดังต่อไปนี้ “ต้นน้้าเต้าเป็นเครือยาว
ออกไปอย่างไม่จักจบสิ้น และออกผลไม่รู้จักหมดชาวจีนจึงเปรียบความไม่รู้จักจบสิ้นของน้้าเต้าเท่ากับ
หมื่นชั่วคนของมนุษย์” (พรพรรณ จันทโรรานนท์, 2540, น. 16)
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สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการจัดสถานที่ตกแต่งบ้าน
และวิถีชีวิต การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านสะท้อนลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น บ้านใน
ตลาดเก่าและร้านค้าที่เคยมีอยู่เดิมต้องถูกปรับปรุงและเคลื่อนย้ายไปด้านหน้าระเบียงที่ไม่โดนไฟไหม้
(จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ) ท้าให้การตกแต่งบ้านและจัดสถานที่ไม่สามารถ
ใช้วัสดุเดิมได้อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องราคารวมถึงวัสดุบางอย่างไม่สามารถหาทดแทนได้ การเปลี่ยน
สะพานไม้บริเวณทางเดินหน้าบ้านเป็นปูน เกิดการจราจรมีรถมอเตอร์ไซด์วิ่งผ่านในชุมชน สะท้อน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การตกแต่งบ้านในลักษณะร้านค้ามีจ้านวนน้อยลงและขนาดเล็กลง สินค้า
มีลักษณะเปลี่ยนไปตามความนิยมของผู้คนแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เช่น สภาพ
เศรษฐกิจท้าให้ผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ดั้งเดิมบางส่วนละทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น คนสูงอายุไม่สามารถด้าเนิน
กิจการต่อได้ คนรุ่นใหม่มีความเชื่อในวิถีการด้ารงชีวิตแบบใหม่ไม่สืบทอดกิจการและค่านิยมดั้งเดิม
อีกทั้งร้านค้าขายได้ยากขึ้น เพราะมีตลาดและร้านสะดวกซื้อเกิดใหม่รอบๆชุมชน เป็นต้น การตกแต่ง
บ้านในลักษณะใหม่ อาชีพใหม่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในชุมชน เช่น อาชีพท้าระหัด
วิดน้้าไม้ อาชีพท้าเคียว ลับเคียว อาชีพการท้าบายศรี อาชีพขายอุปกรณ์จับสัตว์น้าประเภท เบ็ด อวน
แห ตะข้อง สุ่ม เป็นต้น จากการศึกษายังพบอีกว่าความเปลี่ยนทางสังคมได้สร้างค่า นิยมของคนใน
สังคมไทยเรื่อง การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ จึงท้าให้เริ่มเกิดธุรกิจประเภทร้านกาแฟ ตกแต่งร้านเป็น
แบบร้านค้าขายของที่ระลึกและของเก่า รวมถึงบ้านพักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay)
ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ ที่ 2. เพื่ อ ศึ ก ษา บรรยายถึ ง มุ ม มองทาง
ทัศ นศิลป์แ ละศิลปกรรมที่สะท้อน อัตลักษณ์ แ ละรู ปแบบของวิถีชีวิตและความเชื่อของคนใน
ชุมชนริมน้า จากการศึกษาข้อมูล หลักฐานร่องรอยทางวัตถุได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและวิถีในการ
ด้ า รงชี วิ ต ที่ เ รี ย บง่ า ยและมี ค วามงดงามสะท้ อ นคุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปกรรม ด้ ว ยอั ต ลั ก ษณ์ อั น เป็ น
ลักษณะเฉพาะของวิถีในการด้ารงชีวิต โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ปรัชญาการดารงชีวิตตามหลักศาสนา การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชน
สะท้อนความศรัทธาพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน เช่น พิธีกรรมการเซ่นไหว้บรรพชน
การตั้งศาลเจ้าเป็นการแสดงความเคารพต่อคุณความดีของเทพ การบูชาพระ เซียน พระโพธิสัตว์
สะท้อน การเข้าใจถึงสัจธรรมในชีวิต เรื่อง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการเวียนว่าย ตาย เกิด การติด
รูปถ่ายบรรพบุรุษในบ้านสะท้อนปรัชญาการด้ารงชีวิตตามหลักศาสนา เช่น การกตัญญูกตเวทิตาต่อ
บรรพบุรุษ
คุณค่าในลักษณะงานจิตรกรรมไทย การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชนมีคุณ ค่า
คล้ายคลึงกันกับงานจิตรกรรมไทยดังต่อไปนี้ เช่น คุณค่าในทางศิลปะที่แสดงออกด้วยลักษณะของ
สุนทรียภาพใน สี บรรยากาศของชุมชน เรื่อง ความอบอุ่น ความสงบ คุณค่าในการศึกษาประเพณี
และวัฒนธรรมที่แสดงออกด้วยลักษณะการจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชนโดยสะท้อนให้
เห็นวิธีการด้ารงชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีขนบธรรมเนียมแบบแผนที่สืบทอดมายาวนานแสดงถึง
ลักษณะประเพณีและวัฒนธรรม
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ลักษณะของศิลปกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนใน
ชุมชนสะท้อนลักษณะของศิลปกรรมพื้นบ้าน หรือศิลปะท้องถิ่นของชาวบ้านและภูมิปัญญาไทย เช่น
การอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เห็นคุณ ค่าของการต่อเรือ ท้าระหัด การท้าบายศรี เครื่องดนตรีไทย การแขวน
ปลาตะเพียน ไซดักปลา เป็นต้น วัฒนธรรมพื้นบ้านคือวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งได้ปฏิบัติในสังคมแบบ
ชนบทแสดงให้เห็นถึงเอก ลักษณ์ชองชุมชนและท้องถิ่น ลักษณะความงามของช่างชาวบ้านที่เกิดจาก
ความศรัทธา มีความประณีตบรรจง
สุน ทรี ยศาสตร์ ความงาม การจัดสถานที่และตกแต่งบ้ านของคนในชุมชนสะท้อนหลั ก
สุนทรียศาสตร์ อันประกอบไปด้วยความงามทางกาย (physical beauty) ได้แก่ ความงามของรูปทรง
ที่ก้าหนดด้วยเรื่องราวหรือเกิดจากการประสานกันของทัศนธาตุ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2538) เช่น รูปทรง
ของไซ ดักปลา ปลาตะเพียนสาน ยันต์แปดเหลี่ยม สิงห์คาบดาบ รูปยันต์จระเข้ และความงามทางใจ
(Moral beauty) ได้แก่ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่แสดงออกในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ๆ เช่น การประดับภาพ
ถ่ายของบรรพบุรุษรวมกันที่ฝาผนัง แสดงออกถึงอารมณ์ที่อยู่ในห้วงค้านึง ความโศกเศร้า หรือความ
ประทับใจในอดีต
หลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชนแสดงให้เห็นถึง
หลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ เช่น ลักษณะทางทัศนธาตุที่สามารถมองเห็นได้จากสี และบรรยากาศ
ที่มีลักษณะเป็นโทนใกล้เคียงกลมกลืนกันกับลักษณะสีไม้ในสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของร้านค้า
ลักษณะพื้นผิวของวัตถุที่มีร่องรอยความเก่าให้ความรู้สึกถึงความเร้นลับสะท้อนแนวเรื่องของความ
งดงามที่เคยมีมาในอดีต และลักษณะของความหลากหลายที่สามารถมองเห็นได้จากรูปภาพที่มีความ
หลากหลายทั้ง ขนาด รูปแบบ ลวดลายแต่สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีเอกภาพ เป็นต้น
รูปแบบ (style) ที่มีลักษณะเฉพาะ การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชนมี
รูปแบบ (style) ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ลักษณะที่สะท้อนความเชื่อจากการประดับด้วยหิ้งวัตถุ
มงคล ยั น ต์ ต่ า ง ๆ มี ค วามหลากหลายทั้ ง รู ป ทรง ขนาด และลั ก ษณะด้ ว ยการประดั บ รู ป ภาพ
พระ เซียน พระบรมฉายาลักษณ์ รูปบรรพบุรุษ นิยมลวดลายวิจิตรบรรจง มีการจัดเก็บประดับของ
ในตู้โชว์ตกแต่งบ้านด้วยสิ่งของจ้านวนมากชิ้นและหลายลักษณะ การตกแต่งมีความกลมกลืนกันกับ
สภาพบรรยากาศและสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมด้วยการจัดแสงสลัวไม่สว่างจ้า นิยมใช้สีแดง ทอง
น้้ า ตาลมี ลั ก ษณะการผสม ผสานทางวั ฒ นธรรมทั้ ง ไทย จี น มอญ โดยแสดงออกด้ ว ยลั ก ษณะ
การประดับ ห้อย แขวนวัตถุมงคลที่มีสีสันและความหลากหลาย อีกทั้งยังแสดงถึงคุณค่าทางเชื้อชาติ
และประวั ติ ศ าสตร์ ด้ ว ยการประดั บ ธงชาติ สั ญ ลั ก ษณ์ ทางศาสนา และพระบรมฉายาลั ก ษณ์
มีลักษณะของศิลปกรรมพื้นบ้านหรือศิลปะท้องถิ่นของชาวบ้านที่แสดงออกด้วยการติดประดับปลา
ตะเพียน ไซดักปลาทีส่ ะท้อนหลักความพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อด้วยการจัดสถานที่และตกแต่งบ้านจากวัสดุ
ราคาถูกและวัสดุบางชนิดสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีการตกแต่งรูปสัตว์ที่ท้าขึ้นจากหลอดกาแฟที่
ใช้แล้ว ลักษณะที่สะท้อนอาชีพและวิถีชีวิตแสดงออกด้วยลักษณะของวิถีการด้ารงชีพ ร้านค้า แสดง
ถึงอาชีพและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ร้านตัดผม ร้านขายอุปกรณ์จับสัตว์น้า รวมทั้งการประดับ
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ต้นไม้มงคลระเบียงบ้าน ลักษณะการประยุกต์แสดง ออกด้วยลักษณะการจัดสถานที่และตกแต่งบ้าน
ไปตามความจ้าเป็น ไม่ยึดกับรูปแบบและลักษณะการใช้งานของสิ่งของมากเกินไป ลักษณะการจัด
สถานที่และตกแต่งบ้านที่สัมพันธ์กับระบบในธรรมชาติ ลักษณะความเป็นปัจเจกชนโดยท้าตามความ
พึงพอใจของตนเอง นิยมแขวนโมบายที่เคลื่อนไหวมีเสียงตามธรรมชาติรวมถึงการจัดสถานที่และ
ตกแต่งบ้านนิยมความร่มรื่น สงบ เป็นธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจด้วยการแสดงออกในลักษณะของการแต่งบ้านด้วยสิ่งของที่สัมพันธ์กับการค้าขายด้วย
นางกวัก ไซดักปลา กระดิ่งลม รวมถึงการตกแต่งบ้านให้มีลักษณะเป็นโฮมสเตย์ (Home Stay)
สรุปและอภิปรายผล
จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาในการวิจัยเรื่อง การจัดสถานที่และตกแต่งบ้าน
ของคนในชุมชนริมน้้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างที่ พักอาศัย และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่สะท้อนความ
ต้องการทั้งทางด้านกายภาพด้านความสะดวกสบาย ปลอดภัยและความต้องการที่เป็นนามธรรมด้าน
จิตใจ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความรู้สึก และจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ โดยออกแบบรูปลักษณ์
เฉพาะขึ้นทางวัตถุให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมและเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมธรรมชาติมีการพัฒนาปรับ
เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถสืบค้นร่องรอยหลักฐานทางความเชื่อ ทัศนคติในการด้ารง
ชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะชุมชนริมน้้าการศึกษาเป็นลักษณะวิจัย เชิงส้ารวจ และสะท้อนความต้องการ
ของชุมชนโดยตั้งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นบ้าน 3 หลังที่มีความต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ อาชีพ และ
ลักษณะเด่นของการตกแต่งบ้านเพื่อใช้เป็นต้นแบบกับการ ศึกษาบ้านหลังอื่น เช่น หลังที่หนึ่งเป็นคน
ไทยเชื้อสายจีนมีอาชีพค้าขาย หลังที่สองเป็นคนเชื้อสายมอญที่มาตั้งถิ่นฐานในชุมชนตั้งแต่อดีตมีอาชีพ
ตัดผมและท้าบายศรี หลังที่สามผู้อาศัยมีอาชีพทนายความและมีลักษณะเด่นในการแต่งบ้านในด้าน
ความเชื่อเรื่องเครื่องราง วัตถุมงคลแบบไทยเป็นการศึกษาด้วยวิธีเก็บข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่างและใช้เป็น
ฐานในการด้าเนินงานขั้นต่อไปโดยใช้แบบสอบถามในลักษณะบันทึกการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับคน
ในชุมชนท้าให้ ส ามารถได้มูล ในเชิง ลึ กแบบชุมชนมีส่ ว นร่ว มซึ่งสะท้อนความรู้สึ กนึก คิดและความ
ต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงวิทยวิธีเป็นหลักทั้ง การ
ใช้มุมมองที่ต่างกันทั้ง มุม มองคติชนวิทยา มุมมองทางทัศนศิลป์ มุมมองทางศาสนาความเชื่อ มุมมอง
ทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เพื่อให้ได้มุมมองที่ผสมผสานศาสตร์ในการมองปรากฏการณ์เดียวกันขึ้น
ประกอบการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วม ท้าให้ได้ข้อมูลที่มีมิติหลาย ๆ ด้านรวมทั้งใช้การตรวจสอบข้อมูล
เชิงแนวคิดทฤษฎีโดยใช้ทฤษฎีที่ต่างกันในการมองลักษณะและสถานการณ์หนึ่ ง ๆ เป็นชุดมโนภาพ
ในการอธิบายความจริงที่ต่างกัน เช่น ใช้ทฤษฎีศิลปกรรมพื้นบ้านหรือศิลปะชาวบ้านร่วมกับทฤษฎี
องค์ประกอบศิลป์ ศาสตร์ในเรื่องฮวงจุ้ย หลักการออก แบบตกแต่งสมัยใหม่ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์
ตะวัน ตก หลั กเศรษฐกิ จ พอเพีย งมาใช้ ร่ว มกัน ในการอธิ บ ายลั ก ษณะ หรื อ ปรากฏการณ์ เดี ยวกั น
การค้นคว้าหาเอกสารมาเปรียบเทียบการวิจัยในเรื่องคล้ายกัน ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) ดังที่กล่าวมาข้างต้น การตกแต่งจัดสถานที่
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บ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อซึ่งเป็นการท้าความเข้าใจวิถีชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยน แปลงยุค
ปัจจุบันทั้งทางวัตถุและเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ และค่านิยมในการ
ด้ารงชีวิตของคนในชุมชน เช่น การเกิดสนามบิน นานาชาติ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง การเกิดสื่อออนไลน์
เคเบิลเทวีรอบ ๆ ชุมชน การก่อสร้างตึกอาคารพาณิชย์ ร้านสะดวกซื้อ ลักษณะความทัน สมัยของ
เมืองใหญ่ เป็นต้น ลักษณะการจัดสถานที่และตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและ
ความจ้าเป็นท้าให้เกิดการปรับสภาพของรูปแบบและอัตลักษณ์ แต่ยังแฝงไว้ซึ่งลักษณะทางนามธรรม
อันมีคุณค่าของชุมชน เช่น การเคารพ ความศรัทธาในความดี ความเชื่อเรื่องบุญกรรม การระลึกถึง
บรรพบุรุษ การเคารพในวิถีชีวิตและอาชีพ การเชื่อเรื่องโชค ลาง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้สืบทอดส่งผ่าน
จากคนแต่ละรุ่ น ในลั กษณะวัฒ นธรรมริมน้้าที่แสดงออกถึงความเรียบง่าย สมถะ มีความพอเพียง
รักธรรมชาติ
จากผลการศึกษาวิจัย มีประเด็นส้าคัญที่ควรน้ามาอภิปราย ดังนี้
สิ่งของ วัตถุ กับ ทัศนคติ ความเชื่อ เป็นนัยยะของสัญลักษณ์ที่ง่ายต่ อการเข้าใจและทรง
อ้านาจรวมถึงเกิดขอบเขตที่ชัด แยกแยะให้เห็นอัตลักษณ์ที่ชัดของกลุ่มและพวกสัญลักษณ์จึงควรมี
คุณสมบัติที่มีความลุ่มลึกแฝงไปด้วยความจริงที่ลึกซึ้ งเหมาะสมสัมพันธ์กับคนวิถีชีวิต และสามารถ
สืบทอดต่อคนรุ่นต่อไปได้อย่างกว้าง ขวางในระยะเวลาที่ยาวนาน ดังที่ ส้าราญ ผลดี ได้กล่าวไว้ใน
บทความ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมว่ า “สั ญ ลั ก ษณ์ช่ ว ยจ้ า กัด ขอบเขตความคิ ด ทางวั ฒ นธรรมสมาชิ กของ
วัฒนธรรมต้องพึ่งพิงสัญลักษณ์และการแสดง ออกทางปัญญาของตนเมื่อจะต้องวางกรอบความคิด
สัญลักษณ์ท้าให้วัฒนธรรมมีความเป็นไปได้แพร่หลายอ่านได้ง่าย สัญลักษณ์เป็น “สายใยแห่งความมีนัย
(web of significance) (ส้าราญ ผลดี, ([ออนไลน์] เข้าถึงจาก, www.thonburi-u.ac.th/ce/
artandculture.doc)

ภาพที่ 19 สิ่งของ วัตถุ กับ ทัศนคติ ความเชื่อ
ที่มา: ผู้วิจัย

จากการวิจัยพบว่า การติดกระจกแปดเหลี่ยมและสิงห์คาบกั้นหยั่นตามบ้านของคนในชุมชน
จะมีการติดไว้หากบ้านและห้องอยู่ในจุดที่เรียกว่า ทางสามแพร่ง (ทางผีผ่าน เคลื่อนศพไปวัด ) หรือ
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ทางลงสะพาน ผู้ วิ จั ย พบว่ า กระจกแปดเหลี่ ย มจะปรากฏอยู่ ตามบ้า นของคนในชุม ชนมากที่สุ ด
ถ้าเปรียบเทียบกับวัตถุมงคลหรือเครื่องรางประเภทอื่น ๆ การติดกระจกแปดเหลี่ยมจึงน่าจะเป็น
ลั ก ษณะของความเชื่ อ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ของกลุ่ ม คน เป็ น ตั ว แทนและเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการ
แสดงออกด้านความ รู้สึกของคนในชุมชน จากการสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนหลายบ้านพบว่าความรู้สึก
ถึงภัยอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็น รวมทั้งความเชื่อเรื่องโชคลางมีความหมายและสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ความเชื่อของคนในชุม ชนริมน้้าอย่างมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าความเชื่อและความรู้สึกดังกล่าวได้
อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานแล้วดังที่ เสถียรโกเศศ ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง ประเพณี เนื่อง
ในการสร้างบ้านปลูกเรือนว่า “ประตูเป็นของส้าคัญศัตรูจะเข้ามาก็ทางนั้น ต้องป้องกันให้แข็งแรง
นี่กล่าวเฉพาะศัตรูธรรมดาซึ่งมองเห็น ความหวาดสะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยที่มองไม่เห็นตัวมีอยู่ทุกที่
ทุกหัวระแหงก็มีอยู่ทางเดียวคือหาทางแก้ด้วยวิธีในท้านองเดียวกั น คือ หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่อง
ป้องกันประจ้าไว้ตรงประ ตูทางเข้า เช่น หาเลขยันต์มาปิด มาแขวนไว้ ถ้าเป็นจีนก็มักใช้รูปสิงโต
ชาวจีนใช้รูปสิงห์คาบกั้นหยั่นพร้อมกับรูปยันต์แปดเหลี่ยม โป๊ยช่วยเอาไว้ตรงปากทางที่เล็งประตูบ้าน
เป็นการป้องกันหรือแก้เสนียดจัญไรลางแห่งก็ใช้กระจกมาแขวนไว้ บานหนึ่ง เพื่อผีหรือสิ่งชั่วร้ายเห็น
เป็นแวบวาบแวววาวก็ไม่ใกล้เข้ามา” (เสฐียรโกเศศ, 2531, น. 83) ความเชื่อในเรื่องสิ่งลึกลับและ
การนับถือโชคลางจึงเป็นลักษณะที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกด้วยการตกแต่งบ้านของคนในชุมชน

ภาพที่ 20 กระจกแปดเหลี่ยม สิงห์คาบกั้นหยั่น และกระจกสี่เหลีย่ ม
ที่มา: ผู้วิจัย

จากการวิจัยพบว่าชาวมอญจะไม่นิยมน้าตุ๊กตามาไว้ในบ้าน เพราะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณ
ลักษณะทางความเชื่อที่กล่าวมาได้จากการศึกษาบ้านคุณยายยิ่ง ผลงาม อายุ 87 ปี (ปัจจุบันปี พ.ศ.
2558 หลังการวิจัย คุณยายยิ่ง ผลงามได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชรา) อยู่บ้านเลขที่ 252/1 ชุมชนหลวง
พรต-ท่านเลี่ยม (ตลาดเก่า หัวตะเข้) ซึ่งเป็นชาวมอญที่อาศัยอยู่ที่ตลาดเก่ามานาน มีอาชีพ ท้าบายศรี
ส้าหรับประกอบพิธีกรรมที่มีผู้คนมาว่าจ้าง ลักษณะการตกแต่งบ้านจะสามารถเห็นการประดับประดา
ด้วยบายศรีขนาดใหญ่ อีกทั้งบ้านหลังนี้เคยเป็นร้านตัดผมมาก่อนท้าให้มีอุปกรณ์ของร้านตัดผม เช่น
เกาอี้นั่งตัดผม กระจก รูปภาพประดับตามฝาผนัง ที่มีขนาดใหญ่เล็ก เรียงรายทั้งภาพสี ขาวด้า และ
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เมื่อส้ ารวจดูรอบ ๆ บ้านก็ไม่ป รากฏการน้าตุ๊กตาทุกชนิดมาประดับตกแต่งบ้าน ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะว่ าความเชื่ อของคนมอญเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งวิญ ญาณ ซึ่ง มี ความสอดคล้ องกัน กับ บทความหนึ่ ง
ในวิทยานิพนธ์ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อโลกทัศน์ของชาวไทยเชื้อสายมอญ
ที่ปรากฏในพิธีกรรมงานบวช ของ นายพชระ โชติภิญโญกุล ที่กล่าวไว้ว่า “ชาวมอญนครชุมน์เชื่อว่า
ตุ๊กตาเป็ น สิ่ งหนึ่ ง เสมือนร่ างคน เป็ น สิ่ งที่อ ยู่อาศัยของผี ร้ายหรือผี ไม่ ดี ในอดี ตคนมอญนครชุม น์
จะเคร่งครัดมากจะไม่ให้มีการน้าตุ๊กตาเข้าบ้านโดยเด็ดขาด แต่ปัจจุบันมีการแอบน้าเข้ามาเพราะเด็ก
รุ่นใหม่ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองและรูปลักษณ์ของตุ๊กตาที่สวยงามจึงมีการฝ่าฝืนหรือมีการเข้าใจผิด
ถึงค้าจ้ากัดความว่า ตุ๊กตาที่ห้าม มีลักษณะอย่างไร เช่น ตุ๊กตาที่ห้ามคือตุ๊กตาผ้าหรือตุ๊กตากระดาษ
เพียงเท่านั้น แต่ทว่าความจริงแล้ว คนมอญที่นี่หมายรวมถึงตุ๊ กตาทุกชนิดไม่ว่าจะท้าจากวัสดุใดก็ตาม
ตุ๊กตาที่ท้ าจากปู น ปั้ น ตุ๊ก ตาที่ เป็ น ตัว การ์ตู นญี่ปุ่ นต่ าง ๆ อย่างโดราเอม่อ น คิ ตตี้ก็ อยู่ใ นข้อ ห้ า ม
เช่นเดียวกัน” จากกรณีอภิปรายผลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างของการศึกษาหาความสัมพันธ์กัน
ของวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้ากับการแสดงออกด้วยศิลปะการตกแต่งและจัดสถานที่
ซึ่งได้สอดคล้องกับการวิจัยเรื่องต้านาน พิธีกรรม และสถาปัตยกรรมของ ศุภกิจ แย้มศรวล อาจารย์
ประจ้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่พบว่า การศึกษามุมมองทางคติชนวิทยา
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์และพัฒนาการระหว่างมนุษย์และงานสถาปัตยกรรมได้
มุมมองทางทัศนศิลป์และศิลปกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์รูปแบบของวิถีชีวิตและความเชื่อ
การตีความทางสัญลักษณ์ด้วยทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ซึ่งเป็นอีกศาสตร์หนึ่งในสาขาทัศนศิลป์ที่จะน้า
มาใช้อธิบายความเข้าใจพื้นฐานในด้านกายภาพและการมองเห็นของวัตถุ สิ่งของที่วางร่วมกันที่แสดง
การเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบไม่ว่าผู้จัดวางหรือตกแต่งจะจงใจหรือไม่ เช่น การวางหิ้งบูชาพระ
ในการจัดวางที่มีลักษณะ 3 เหลี่ยม มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางประกอบด้วยดอกไม้บูชาในต้าแหน่ง
ซ้าย ขวา 2 ข้างเท่ากันและจัดวางบนพื้นที่สูง แสดงถึงอัตลักษณ์และรูปแบบของวิถีชีวิตและความเชื่อ
ของคนในชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการให้ความหมายและความรู้สึกตามทฤษฏีองค์ประกอบศิลป์
เรื่องความสมดุลย์แบบ 2 ข้างเท่ากัน หรือคล้ายกันในลักษณะสงบนิ่งมั่นคง (เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ,
2542)
สี กับมุมมองทางแนวคิดทฤษฎี จากการวิจัยพบว่าการจัดวางศาลเจ้าที่ของชาวไทยเชื้อสาย
จีนมีลักษณะการจัดวางบนพื้นบ้านมีลักษณะเป็นไม้มีโทนสีเข้มให้ความรู้สึกลึกลับมีอ้านาจ แสดงถึง
อัตลักษณ์และรูปแบบของวิถีชีวิตและความเชื่อตามหลักทฤษฎีสี มุมมองทางทัศนศิลป์ยังสามารถ
ผสมผสานการอธิบายปรากฏการณ์เรื่องสีตามบริบททางความเชื่อของชาวจีน ทั้งนี้เนื่องจากมีการ
กล่าวถึงเจ้าที่บ้าน (ตี่จู๋เอี้ย) ซึ่งมักเป็นรูปแบบของศาลเจ้าเล็ก ๆ วางติดกับพื้นดินหรือพื้ นบ้านรับ
อ้านาจ และอิทธิฤทธิ์มาจากสวรรค์โดยตรง มีหน้าที่ท้าตามค้าสั่งจากสุขาวดีอย่างเคร่งครัด ศาลเจ้าที่
จีนถือว่าอัตรานั้นเป็นธาตุไฟเสมอ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เคร่งครัดในเรื่องวิธีนี้จึงมักเลือกศาลเจ้าที่ที่ท้าด้วย
เรือนไม้ทั้งหลังและมักเน้นสีไปที่โทนสีเข้มเพราะธาตุไม้ ลุ้นอุดหนุนธาตุไฟ เชื่อว่าจะท้าให้พลังของ
เจ้าที่มีแลกเปลี่ยนและอนุภาพยิ่งขึ้น ([ออนไลน์] เข้าถึงจาก www.thapra. lib.su.ac.th/ objects/
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thesis/ full text / thapra/Pachara.../fulltext.pdf ) สีในยันต์แปดเหลี่ยมให้ความหมายสัมพันธ์
กับทิศและต้าแหน่งการวาง ดังที่ อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ ผู้เขียนหนังสือเรื่องฮวงจุ้ยสี มงคลแห่ง
ชีวิตได้กล่าวไว้ว่า “ลักษณะปฏิสัมพันธ์ของสีกับร่างกายในยันต์แปดทิศถึงการไหลเวียนของพลังใน
ร่างกายสัมพันธ์กับเบญจธาตุและสี ในยันต์แปดทิศ (ปากัว) สัมพันธ์กับความเชื่อ พลังจักรวาล
รวมถึ ง พุ ท ธศาสนาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ธาตุ ดิ น น้้ า ไฟ ไม้ โลหะฤดู ก าล ทิ ศ และร่ า งกายมนุ ษ ย์ จึ ง มี
ความหมายของสี และการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน” (อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, 2540, น. 43)
การวิจัยที่ศึกษาถึงมุมมองทางทัศนศิลป์และศิลปกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และรูปแบบของ
วิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้าเป็นการอธิบายถึงลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น 2 ลักษณะ
ซึ่งได้แก่ การตีความทางสัญลักษณ์ด้วยทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ มุมมองทางศิลปกรรมและการน้า
นัยยะแฝงของวัตถุสิ่ งของตามความเชื่อและบริบททางวัฒนธรรมมาร่วมอธิบายถึงอัตลักษณ์และ
ลักษณะเฉพาะของตกแต่งบ้านและจัดสถานที่ของคนในชุมชน ซึ่งการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้
สอดคล้ องกับ การสร้ างสรรค์ผ ลงานจิตรกรรมของ สุ รพล แสนค้า ที่พบว่ามุมมองทางศิล ปกรรม
สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนทั้งด้านรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ แสงเงา และด้านนามธรรมของ
ความสงบ ความลึก ลับมีชีวิตของชุมชนริมน้้า

ภาพที่ 21 ผลงานจิตรกรรมสีนาของ
้
สุรพล แสนคา สร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2534
([ออนไลน์] เข้าถึงจาก ,http://dooqo.com/dooqo_page.phd?SUB_ID=3951)

ข้อเสนอแนะ
การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้คนในชุมชนท้าให้ทราบถึงเรื่องเล่า ซึ่งเป็นมุมมองทางคติชนวิทยา
สามารถศึกษาร่วมกับการเรียนรู้อดีตจากหลั กฐานร่องรอย เช่น ข้อมูลเรื่องการเอียงของคาน ขื่อ
โครงสร้ างใต้ห ลั งคาที่เกิ ดอุบั ติเ หตุจ ากเรือดู ดเลน ท้ าให้ กรณี ศึก ษาการตกแต่ งและจัด สถานที่ มี
การวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั บ ลั ก ษณะของสถาปั ต ยกรรมดั้ ง เดิ ม ของอาคารตลาดเก่ า หั ว ตะเข้ อ าจต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนมุมมองการศึกษาครั้งต่อไป การศึกษาเพื่อปรับปรุงชุมชนและความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
อนาคตต้องค้านึงถึงผลของการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของชุมชน เช่น ชุมชนมีความ
ต้องการด้านความปลอดภัย แข็งแรง ปราศจากภัยทั้งจากสภาพธรรมชาติ สัตว์ร้ายและพฤติกรรม
มนุษย์มีสาธารณูปโภค การสัญจรและสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมไปถึงความความปลอดภัยมั่นคงทางด้าน
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จิตวิญญาณ อารมณ์และความรู้สึกสามารถอยู่ร่วมกันได้ในลักษณะครอบครัว เช่น มีจ้านวนสมาชิก
ความแตก ต่างของวัย รวมถึงสะท้อนความผูกพันของคนในครอบครัว มีความแน่วแน่และมั่นคงใน
วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของตนเอง อี ก ทั้ ง ยั ง มี เ สรี ภ าพในเรื่ อ งความเชื่ อ ความศรั ท ธาในหลั ก ศาส นา
การศึกษาและวิจั ย แบบชุมชนมีส่ วนร่ว มได้ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อชุมชนทั้งด้านวิถีชีวิตทัศนคติ
ความเชื่อ เกิดข้อคิดความรู้ มุมมอง การเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ที่แสดงออกด้วยลักษณะการตกแต่ง
บ้านจัดสถานที่ของคนในชุม ชน เช่น วิธีการจัดวาง ติดตั้ง รูป สัญลักษณ์ สี และร่องรอย ในสิ่งของ
วัตถุ เครื่องรางที่มีความหลากหลายในด้านทฤษฎี ความหมายที่มีความซับซ้อนในบริบททางความ
เชื่อและวัฒนธรรม การน้ าลักษณะดังกล่าวไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้สั มพันธ์กับ
วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงจึงเป็นสิ่งที่น่าศึ กษาค้นคว้าต่อไปเป็นอย่างยิ่ง และ
ผู้วิจัยหวังว่าผลของการศึกษาเรื่อง การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของ
คนในชุมชนริมน้้าตลาดเก่าหั วตะเข้จะเป็นโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลส้าหรับ
การศึกษาในเรื่องที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต
รายการอ้างอิง
ชลูด นิ่มเสมอ . (2538). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ชิตชยางค์ ยมาภัย, พธู คูศรีพิทักษ์ . (2557). PAR ถนัด เพื่อ พัฒนา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.
เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. (2542). องค์ประกอบศิลป์ 1. กรุงเทพฯ: หจก.สามลดา.
พรพรรณ จันทโรรานนท์. (2540). ฮก ลก ซิ่ว. กรุงเทพฯ: มติชน.
เสฐียรโกเศศ, ปลูกเรือน.([ออนไลน์] เข้าถึงจาก, sathirakosesnagapradipa.org/index.php?
option=com.)
ส้าราญ ผลดี, ศิลปวัฒนธรรม. ([ออนไลน์] เข้าถึงจาก, www.thonburi-u.ac.th/ce/
artandculture.doc)
อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์. (2540). ฮวงจุ้ยสี มงคลแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ: สร้อยทอง.
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วิถีชนบทไทยในความเป็นจริง
THE WAY OF THAI RURAL IN THE REALISM
วิทยา ชลสุวัฒน์*
WITTAYA CHOLSUWAT

บทคัดย่อ
โครงงานสร้ างสรรค์เรื่อง “วิถีชนบทไทยในความเป็นจริง ” เป็น ผลงานทัศนศิล ป์ส องมิติ
ลักษณะเสมือนจริงรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ด้วยวิธีการเขียนสีอะคริลิคแบบป้ายฝีแปรงซ้อน
น้าหนั กบางทับบาง ซึ่งมีแนวความคิด แรงบันดาลใจจากเรื่องสภาวะการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ลุ่มน้าท่าจีน ในจังหวัดสุพรรณบุรี และแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิต จากศิลปะลัทธิ
เหมือนจริง ในศตวรรษที่ 19 ทังนีเพื่อสะท้อนภาพชีวิตโดยใช้รูปทรงจากเครื่องสานและถุงพลาสติก
ที่มีความต่างด้านสาระของวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เป็นสื่อ “เปรียบเทียบ” ถึงสภาวการณ์
ของสั ง คมเมื อ งและสั ง คมชนบท และให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ถึ ง การปรั บ ตั ว การผสมผสานและ
ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตชนบทไทยที่เกิดขึนตามกาลเวลา
ค้าส้าคัญ: วิถี ชนบทไทย ความเป็นจริง วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์

Abstract
The project art "The way of Thai rural in The Realism" is the creation of twodimensional visual art, the virtual nature of Thai contemporary art. By acrylic painting
brushwork a certain volume Thin Layers. The concept Inspired by the changing
conditions community Tah-Chin River in Suphanburi province and influenced by 19th
century Realism Art about the reality of lives. This is to reflect the lifestyle using form
from wickerwork and a plastic bag. A materially different aspects of natural and
synthetic materials as a medium. "Contrast" to the current urban society and rural
society and raise awareness of adaptation incorporation and change in Thai rural that
take place over time.
Keywords: The way, Thai rural, Realism, Natural materials, Synthetic materials

*

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Suphanburi College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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บทนา
วิถีชีวิตชนบทที่เดิม ในอดีต มีความเรียบง่ายในการด้าเนิน ชีวิต นัน ในปัจ จุบันก้าลั งเลื อ น
หายไป ความรวดเร็วทันสมัยกลับ เป็นสิ่งส้าคัญในชีวิต สังคมปัจจุบัน เฉกเช่นสังคมแถบลุ่มน้า ภาค
กลางของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มี การเปลี่ยนแปลงของสภาพวิถีการใช้ชีวิต จากวัสดุตะกร้าที่ใช้ เป็น
ภาชนะส้าหรับบรรจุสิ่งของ กลับกลายเป็นวัสดุสังเคราะห์ ประเภทถุงพลาสติกเข้ามาแทนที่ ความ
งดงามในอดีตก้าลังเลือนหายไปกับกาลเวลาและความเจริญที่ได้ทยอยหลั่งไหลเข้ามาสู่พืนที่แห่งนี
ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้เห็นภาพของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรู้สึก ที่มาของ
แนวความคิด และวิธีการทางศิลปะที่แสดงออกผ่านโครงสร้างรูปทรง เพื่อสะท้อนถึงภาพที่แตกต่าง
ระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทด้วยวัสดุสองชนิด โดยใช้รูปทรงของเครื่องสานเป็นวัสดุธรรมชาติที่
สื่อแทนสังคมชนบท ถุงพลาสติกที่เป็น วัสดุสั งเคราะห์ แทนสังคมเมือง เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
เปรียบเทียบเชิงความคิด ความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิต ที่ด้าเนินอยู่
ท่ามกลางกระแสความเจริญของการผสมผสานวัฒนธรรมทางวัตถุในสังคมยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจ เกิดแรงบันดาลใจ และมีแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานเรื่องวิถี
ชนบทภาคกลางที่มีสิ่งของเครื่องใช้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริง
ของสังคมชนบทจากการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมทางวัตถุ อันเกิดจากความเจริญของสังคมเมืองที่
หลั่งไหลเข้ามา ผ่านสิ่งของประเภทเครื่องสานและถุงพลาสติกกับ กาลเวลาผสมผสานกันระหว่างอดีต
กับปัจจุบัน
วิธีการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยการศึกษาวิถีชีวิตทั่วไปของคนชนบทที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มน้า
ท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการผสมผสานกันระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง
2. ศึกษาสิ่งของเครื่องใช้ประเภทเครื่องสานและถุงพลาสติก สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนไป
ตามกาลเวลา โดยใช้วิธีการร่างภาพ ประกอบการหาข้อมูล แบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ
2.1 วิถีการด้าเนิน ชีวิต ศึกษาภาพรวมของวิถีชีวิตในชนบท สภาพแวดล้ อมและ
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2.2 สิ่งของเครื่องใช้ เป็นสื่อที่น้ามาแสดงออกถึงวัฒนธรรมในการด้าเนินชีวิต ของ
ผู้อยู่อาศัย โดยการศึกษาจากสิ่งของเครื่องใช้ที่มีเรื่องของกาลเวลาน้ามาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันให้เห็นถึง
สภาพความเป็ นจริง ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เช่น เครื่องสานที่มีส ภาพเก่า มีคุณค่าด้านจิตใจ กั บ
ถุงพลาสติกที่เป็นวัตถุสมัยใหม่เกิดขึนจากระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
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3. ศึกษางานที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลัทธิเหมือนจริง เช่น ผลงานของ Honore Daumier
โดยเฉพาะภาพ Third Class wagon เป็นผลงานที่มีการเปรียบเทียบชัดเจนและสื่อให้เห็นถึงชีวิต
ระหว่างสังคมเมืองยุคใหม่กับความมั่งมี และสังคมชนบทกับความยากจน ซึ่งคือความเป็นจริงของชีวิต
ที่แตกต่างของสังคมในช่วงระยะเวลาขณะนัน แต่มิใช่ลักษณะวิธีการเขียนให้เหมือนจริง ลักษณะของ
การเปรียบเทียบให้เห็นความต่างนี ส่งอิทธิพลต่อแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ แสดงออกถึง
วิถีชีวิตชนบทเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมชนบทกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ทางวัตถุ ร ะหว่างอดีต กับ ปั จ จุ บัน จากนันน้ าข้อ มูล ที่ได้ มาใช้ด้า เนิน การในส่ ว นของกระบวนการ
สร้างสรรค์ ดังนี
1. การเตรียมพืน ใช้เฟรมขนาด 60 x 80 เซนติเมตร ขึงด้วยผ้าดิบ จากนันน้าสีพลาสติกสี
ขาวทาทับบนผ้าสองครัง เมื่อแห้งแล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดปัดผิวหน้าของผ้าเบา ๆ ให้เรียบ
2. การร่างแบบ โครงสร้างและองค์ประกอบเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งอาจมีการลด
การเพิ่ ม หรื อ ตั ด ทอนในบางส่ ว น เพื่ อ ให้ ตั ว ผลงานแสดงมุ ม มองทางด้ า นแนวความคิ ด และ
วัตถุประสงค์ในการแสดงออกโดยร่างภาพเพียงคร่าว ๆ เพื่อให้เห็นส่วนที่เป็นโครงสร้างและต้าแหน่ง
ของวัตถุ แล้วจึงลงเส้นจริง
3. การท้างานจริง ใช้เกี ยงสร้างเส้นตามรูปทรงด้วยสีอะคริลิคสีด้า และลงสีพืนน้าตาลเข้ม
โดยรวมด้วยฝีแปรงแบบหยาบๆ ซ้อนน้าหนักบางทับบางประมาณสามชันโดยเว้นเฉพาะส่วนที่เป็น
ช่องแสง และจุดสว่างที่แสงตกกระทบวัตถุ แล้วจึงลงสีอื่นแทรกลงไปในส่วนที่เป็ นประธานและรอง
ประธานของภาพ ในส่วนที่เป็น ช่องแสงจะใช้สีทองซึ่งแทนสีของแสง เพื่อให้รู้สึกเสมือนมีแสงจาก
ภายนอกลอดผ่านช่องฝาไม้เข้ามาภายใน
4. การเขียนเอกสารประกอบการท้างานสร้างสรรค์ รวบรวมภาพร่างและพิมพ์บันทึก ควบคู่
ไปกับการปฏิบัติงานเป็นครังคราว โดยการถ่ายภาพกระบวนการขันตอน และเก็บบันทึกข้อมูลไว้ใน
คอมพิวเตอร์ จากนันจึงน้าข้อมูลทังหมดที่ได้มาจัด เรียงรูปภาพ พิมพ์ตามเนือหาของแต่ละบท ล้าดับ
เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม ท้าเป็นรูปเล่มทีส่ มบูรณ์ตามจ้านวน

ภาพที่ 1 ความเป็นจริงในเรื่องของความต่างจากสภาพที่อยู่อาศัย
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 2 ความเป็นจริงในเรื่องของความต่างจากสิ่งของเครื่องใช้
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 3 ความเป็นจริงในเรื่องของความต่างจากวิถีชีวิต
ที่มา: Honore Daumier / Third Class wagon / 1862 / Oil on Canvas / 65.4x90.2 cm. /
Ottowa, National Gallery of Canada
(http://www.kingsacademy.com. 10 พฤศจิกายน 2557)

ภาพที่ 4 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ที่มา: ผู้วิจัย
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สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 6 การร่างภาพด้วยดินสอและเกียง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 7 การลงสีภาพโดยรวม
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 8 การคัดน้าหนักอ่อนแก่
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 9 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อ “พลาสติกในตะกร้า”
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 10 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อ “ตะกร้ากับถุงพลาสติก”

ที่มา: ผู้วิจัย
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษานีเริ่มจากการสังเกต เกิดแรงบันดาลใจ มีแนวความคิด ท้าการหาข้อมูลด้วยการ
บันทึกภาพ เลือกสื่อที่น้ามาแสดงออกโดยเฉพาะวัสดุท่ีเป็นตะกร้ากับถุงพลาสติก ด้วยการร่างภาพ
แก้ปัญหาและพัฒนาจนเป็นผลงานสร้างสรรค์ ทางทัศนธาตุต่าง ๆ ทังรูปทรง เส้น สี น้าหนัก พืนผิว
และที่ว่าง โดยใช้กระบวนการทางจิตรกรรม คือ การใช้เกียงในการเขียนขึนโครงสร้าง และการใช้สี
อะคริลิคเขียนทีแปรงซ้อนน้าหนักแบบบางทับบาง ซึ่งด้วยคุณสมบัติของสีอะคริลิค สามารถแสดง
สภาพของความเก่า-ใหม่ ลักษณะของพืนผิวที่แสดงถึงความเรียบ-หยาบของวัสดุตามสภาพความเป็น
จริงจากสิ่งของทังสองชนิดนันได้ดี ที่ส้าคัญจะกล่าวถึงคือ เนือหาที่ซ่อนอยู่ในภาพยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นจริงที่เกิดขึน การคงอยู่ ณ ปัจจุบันของสังคม วิถีชวี ิตชนบทลุ่มน้าท่าจีน ที่มีความแตกต่าง มี
ความเปลี่ยนแปร มีความเจริญของสังคมแบบใหม่ที่เดินควบคู่ไปกับ สังคมภูมิปัญญาแบบดังเดิม เป็น
การเปรียบเทียบและสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตชนบทในสภาวการณ์ปัจจุบัน และความเป็นจริงของ
สังคมในชนบทกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางวัตถุร ะหว่า งอดีตกับปัจจุบัน โดยใช้รูปทรงของ
ตะกร้ากับถุงพลาสติกเป็น สื่ อแสดงออกให้เห็น แนวความคิดด้วยกระบวนการทางศิลปะ ซึ่งมีการ
พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ด้านเทคนิควิธีการ การเก็บรายละเอียดของภาพในแต่ละชินที่แตกต่างกัน
ทังนีเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้น้าไปปรับใช้ให้เหมาะสมหรือพัฒนาให้เกิดผลต่อกระบวนการศึกษาต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
วิถีชนบทไทยในความเป็นจริง เป็นการสะท้อนภาพชีวิตสังคมชนบทแถบลุ่มน้าท่าจีน ที่มี
สภาพการแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะสังคมในปัจจุบัน โดยอาศัยการแสดงออกทางศิลปะด้วยวิธีการ
ทางจิตรกรรมเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของวิถีชีวิตทั่ว ๆ ไป กับสื่อสิ่งของที่บอกถึงอดีตที่
เป็นวัสดุจากธรรมชาติ กับสิ่งของในปัจจุบันที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
ในการใช้ชีวิตผสมสานกัน เป็นการแสดงนัยทางความคิดในเชิงของการเปรียบเทียบ แทนความรู้สึก
มุมมองระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทโดยใช้สื่อรูปทรงของวัสดุเก่า-ใหม่ และยังเป็นการสะท้อนให้
เห็ น ถึง ความเป็ น จริ ง ของวิถีช นบทไทยในสภาวการณ์ ปัจจุ บั น ด้ ว ยรูป ทรงความเรี ย บง่าย ความ
สวยงาม และความเป็นธรรมชาติของตะกร้าที่สื่อแทนความหมายของชนบท กับถุงพลาสติกที่มีความ
ไม่แน่นอนของรูปทรง สื่อแทนการขยับขยาย การเติบโต ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การสังเคราะห์ในความหมายของความเป็นเมือง ทังนีที่มาของแนวความคิดวิธีการสร้างสรรค์ดังกล่าว
ก็เป็น ไปเพื่อให้ เห็น ถึงต้นความคิด แรงบันดาลใจ รูปแบบ ความเป็ นเป็นไปได้ของการผสมผสาน
ระหว่างเรื่องของสังคม มนุษย์ และศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน จนน้าไปสู่กระบวนการและวิธีการในการ
แสดงออกทางศิลปะเพื่อให้เกิดผลงานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าต่อไป
รายการอ้างอิง
“Early19thCenturyRealism.”. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก :http://www.kingsacademy.com./mhodges
/11_Western-Art/21_Early-19th-Century-Realism. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557.
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ศิลปะบาบัดสาหรับผูต้ อ้ งขังชาย
ART THERAPY FOR MALE PRISONERS
พิเศษ โพพิศ*
PISES POPIS

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยสร้างสรรค์ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจา โดยการใช้ศิลปะ
บาบั ด เช่น การวาดรูปตามจิน ตนาการ ฝึ กทักษะการวาดคนเหมือน ทิว ทัศน์ ฝึ กการใช้สี การใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ วาดภาพตามหัวข้อที่กาหนด เรียนรู้การวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน และศึกษา
ทฤษฎีการใช้ศิลปะบาบัด ว่าการใช้งานจิตรกรรมบาบัดอย่างไรที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ต้องขังชาย
วิเคราะห์ผลงานตามหลักทฤษฎีของวิชาศิลปะผสานกับหลักจิตวิทยา นอกจากนี้มีกิจกรรมให้ผู้ต้องขัง
ได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานบนกาแพงเรือนจาด้วยฝีมือตนเอง เพื่อใช้เป็นที่พักสายตาภายในเรือนจา
และเผยแพร่ ผ ลงานสู่ ส าธารณชน เพื่ อให้ ผู้ ต้องขั งที่เข้าร่ว มโครงการมีค วามสุ ข ความภาคภูมิ ใ จ
ความนับถือในตนเอง เสริมกาลังใจสาหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อพ้นโทษ
คาสาคัญ: ศิลปะบาบัด ผู้ต้องขังชาย

Abstract
This art research project aims to assist prisoners in prison by using art
therapy such as drawing on imagination, practice painting portraits, learn to draw a
landscape, practice of using color to be creative, drawing on a given topic. learn how
to draw a cartoon parody. And study theories of using art therapy. How does the
use of painting therapy affect the satisfaction of male prisoners, analysis based on
the theory of art, along with psychology. In addition, there are activities for prisoners
to create their own work on the walls of the prison to be used to relax in the prison
and publicize the works to the public. To ensure that the prisoners participating in
the program are happy, worthiness, self- esteem, reinforce to start a new life when
they are acquitted.
Keywords: Art Therapy, Male Prisoners
*

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Suphanburi College of Fine Art, Bunditpatanasilpa Institute
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บทนา

ชีวิตความเป็ นอยู่ในเรือ นจามีความกดดันสูง โดยเฉพาะเรือนจาในประเทศไทยที่มีสภาพ
ค่อนข้างแออัด มีพื้นที่ไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ต้องขัง ยิ่งสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เป็นแรงผลักสาคัญที่ทาให้เกิดนักโทษคดีต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความหนาแน่นในเรือนจา และ
ความเครียดจากการถูกคุมขัง ถูกจากัดพื้นที่ ขาดอิสรภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นบทลงโทษ
รุนแรงสาหรับมนุษย์ เพราะมนุษย์ย่อมต้องการอิสรภาพในการใช้ชีวิต ฉะนั้น เพื่อช่วยผ่อนคลายความ
ตึงเครียดและลดความกดดันของผู้ต้องขัง ผู้บังคับบัญชาในแต่ละเรือนจาจึ งมักจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยบาบัดและฟื้นฟู ปรับสภาพจิตใจของนักโทษ เช่น การสวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ การแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ การฝึกอาชีพ งานฝีมือ หัตถกรรม จักสาน งานไม้ ฯลฯ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
การออกไปประกอบอาชีพสุจริต
จากข้อมูลข้างต้นที่ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้าศึกษา และจากประสบการณ์ตรงที่เคยเข้าไปสัมผัส
กับชีวิตของผู้ต้องขังชายในเรือนจา ในฐานะวิทยากรฝึกฝนทักษะวิชาศิลปะพื้นฐาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ทาโครงการวิ จั ย สร้ า งสรรค์ เ รื่ องศิ ล ปะบ าบั ด ส าหรั บ ผู้ ต้ องขั ง ชาย โดยต้อ งการศึ ก ษาว่ า การใช้
จิ ต รกรรมบ าบั ดประเภทใดที่ ส ามารถทาให้ ผู้ ต้ องขัง ชายที่ ถูก จากัด อิส รภาพ ถู กกั กขั งเป็น ระยะ
เวลานาน ๆ มีความพึงพอใจ ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดลดแรงกดดัน และมีจิตใจสงบมากที่สุ ด
รวมถึงต้องการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางของตนเองเข้าไปช่วยเหลือในการฝึกฝนทักษะ สร้าง
ความชานาญทางด้านศิลปะ (จิตรกรรม) ให้ผู้ต้องขังชายที่มีความสนใจในด้านวิชาชีพศิลปะได้นาไปใช้
เพื่อการประกอบอาชีพในวันที่พ้นโทษ
วัตถุประสงค์
1. ต้องการศึก ษาการใช้ “ศิล ปะบาบั ด ” ว่ า งานศิล ปะอย่า งไรที่ มีผ ลต่ อการบาบัด จิตใจ
ผู้ต้องขัง
2. เพื่อนาผลวิจัยนั้นมาใช้ในการพัฒนางานด้านศิลปะบาบัดสาหรับผู้ต้องขัง หรือผู้ที่อยู่ใน
สถานะคล้ายคลึงกันต่อไป
3. ต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและฝึกฝนทักษะความชานาญเพื่อ
ช่วยส่งเสริมสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง
วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยประสานงานกับผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสุพรรณบุรีในเบื้องต้น ได้รับความร่วมมือ
และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้โครงการนี้ได้จัดทาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด แก่ ผู้ ต้ อ งขัง ชายในเรื อ นจ า จากแนวคิ ด ที่ว่ า ศิ ล ปะคื อ หนทางแห่ ง การปลดปล่ อ ย อารมณ์
ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคน (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2550, น. 1) ผู้ต้องขัง
ชายที่มีความสนใจในด้านศิลปะการวาดรูป ก็ย่อมต้องการสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกผ่านงานศิลปะ
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เพราะการถูกจากัดพื้นที่ยิ่งทาให้เกิดความอึดอัดคับข้องขาดอิสรภาพ พวกเขาต้องการโอกาสในการ
แสดงออก และต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในด้านงานศิลปะ โดยการประเมินผลการใช้ศิลปะ
บาบัดผู้ต้องขังชายในเรือนจาจะเน้นที่กระบวนการและกิจกรรมทางศิลปะ ไม่ได้เน้นที่ความสมบูรณ์
หรือความสวยงามของผลงาน โดยมีแผนงานการจัดกิจกรรม ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ (Establishes rapport) โดยเริ่มจากผู้วิจัย
แนะนาตัวเอง ชี้แจงจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม สื่อสารด้วยรอยยิ้มและท่าทางที่เป็นมิตร สบตา
ผู้ฟังทุกคน และให้ผู้ต้องขังชายในโครงการ ต่อจากนี้จะใช้คาว่า กลุ่ มเป้าหมาย แนะนาตัวเองใน
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย เมื่อรู้จักชื่อของกลุ่มเป้าหมายผู้วิจัยพยายามจดจาชื่อและจะใช้คาเรียกชื่อของ
แต่ละคนในการสนทนาเพื่อแสดงถึงความใส่ใจ ผู้วิจัยพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่อย่างระมัดระวัง
ที่จะไม่เข้าไปล่วงล้าพื้นที่ส่วนตัว ชวนสื่อสารถึงความต้องการการพัฒนาทักษะในด้านศิลปะ มีการ
แนะนาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองจากความสามารถทางศิลปะการวาดรูป กลุ่มเป้าหมายมี
ความสนใจ ซักถามในรายละเอียด ผู้วิจัยอธิบายเพิ่มเติม จากนั้นแจกอุปกรณ์วาดภาพให้กลุ่มเป้าหมาย
แต่ละคนวาดภาพโดยอิสระเพื่อเป็นการผ่อนคลาย และประเมินพื้นฐานทักษะการวาดภาพของแต่ละคน
สัปดาห์ที่ 2-3 ยังคงมีการสร้างสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจดจาชื่อทุกคน และ
พยายามเรียกชื่อของกลุ่มเป้าหมายทุกครั้งที่มีการสื่อสารกัน เริ่มทดลองการวาดภาพคนเหมือนด้วย
ดินสอ เพราะส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเรื่องการหารายได้ด้วยการวาดภาพคนเหมือน เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ขณะอยู่ในเรือนจา การเริ่มงานศิลปะจากความชอบและต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
นับว่าเป็ นเรื่องสาคัญ อีกทั้งการวาดภาพคนเหมือนยังช่วยสร้างสมาธิ ฝึกความอดทน เสริมสร้าง
ความรู้สึกสงบในจิตใจและความรู้สึกอันลึกซึ้งของการเชื่อมประสานเป็นหนึ่งของสมาธิ สมองและมือ
โดยขั้นต้นให้ฝึกฝนโดยการลอกจากแบบที่นาไปให้ เริ่มต้นจากการเขียนเฉพาะใบหน้า เพราะใบหน้า
คนเป็นจุดสาคัญอันดับแรกสาหรับการวาดภาพคนเหมือน ใช้วิธีการสอนตามลาดับขั้นแบบเข้าใจง่าย
สัปดาห์ที่ 4–5 วาดภาพตามหัวข้อที่กาหนดในหัวข้อ จินตนาการจากใบหน้าตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ฝึกทักษะการวาดภาพคนเหมือนมาพอสมควรแล้ว จึงให้
ฝึกนาสิ่งที่เรียนรู้มาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และนับเป็นขั้นตอนการจัดศิลปะบาบัด
ในช่วงของการค้นหาปัญหา (Exploration) สารวจความคิดในเบื้องลึกของแต่ละคนที่แสดงผ่านการ
ออกแบบชิ้นงานที่เปิดกว้างให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงออกอย่างเสรี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็ น
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การขยายความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ
ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคาตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น การจะสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
ต้องใช้องค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ อิสระในการคิดและทางาน มีสิทธิและอานาจที่จะพยายาม
ปรั บ ปรุ งให้ ดี ขึ้ น เรื่ อย ๆ หรื อ ก้าวไปสู่ ความเป็น เลิ ศ มีความตั้งใจจริง ปัจจัย ส าคัญ ของความคิ ด
สร้างสรรค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแรงขับภายใน เมื่อแรงขับภายในถูกกระตุ้น
ในเวลาที่ เ หมาะสม พลั ง สร้ า งสรรค์ ข องบุ ค คลนั้ น ๆ จึ ง ถู ก ถ่ า ยทอดออกมาด้ ว ยวิ ธี ต่ า ง ๆ กั น
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แต่ ณ ที่นี้ ผู้วิจัยใช้กิจกรรมศิลปะเป็นสื่อ พลังสร้างสรรค์นี้จึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่
มีนัยสาคัญแฝงความหมายที่กลุ่มเป้าหมายต้องการสื่อสาร
สัปดาห์ที่ 6-7 วาดภาพตามหัวข้อที่กาหนดในหัวข้อ ความทรงจาที่มีต่อ “บ้าน” การถูก
กักขังจองจาในเรือนจา ถูกจากัดอิสรภาพทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ไม่ได้พบปะใกล้ชิดญาติพี่
น้อง โดยเฉพาะครอบครัว พ่อแม่ บุตรและภรรยา ย่อมทาให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความคิดถึง และ
ห่วงใยบุคคลทางบ้าน การได้สื่อสารระบายความรู้สึกออกมาเป็นภาพวาดทาให้พวกเขาได้ผ่อนคลาย
นับว่าเป็นขั้นตอนทบทวนประสบการณ์ (Experiencing) เป็นขั้นการบาบัดโดยดึงประสบการณ์ขึ้นมา
จัดเรียงเพื่อทาความเข้าใจ โดยผู้วิจัยได้นาเข้าสู่เนื้อหาด้วยการสนทนาเล่าบรรยากาศภายในบ้านของ
ผู้วิจัยและเขียนภาพตัวอย่างบนกระดาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดจินตนาการ อธิบายเพิ่มเติมว่า
กลุ่มเป้าหมายสามารถวาดภาพได้ทุกรูปแบบอย่างเปิดกว้าง จะเป็นภาพในบรรยากาศแบบใดไม่จากัด
ขอแต่เพียงให้เป็นสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าเป็นบ้านที่ตัวเองมีความทรงจาและต้องการถ่ายทอด
เรื่องราว จากการเฝ้าสังเกตการทางานในหัวข้อนี้ พบว่าในขั้นตอนการทางานกลุ่มเป้ าหมายค่อนข้าง
แสดงออกถึงความผ่อนคลาย มีความสบายใจ และในตัวผลงานแทบทุกชิ้นล้วนสื่อถึงบรรยากาศของ
ความสุข
สัปดาห์ที่ 8-9 ยังคงอยู่ในขั้นตอนทบทวนประสบการณ์ (Experiencing) เป็นขั้นการบาบัด
โดยดึงประสบการณ์ขึ้นมาจั ดเรี ยง วาดภาพตามหั ว ข้อที่กาหนดในหั ว ข้อ เพื่อนในความทรงจา
มนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อน และเพื่อนแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งนั่นอาจเกิดจากการ
ถูกเลี้ยงดูที่แตกต่างกันตั้งแต่ยังเป็นวัยทารก
ในวัยทารกนั้นไม่สามารถ “ประพฤติตัวไม่ดี” ได้ เพราะทารกไม่มีทางจะรู้วิธีการจัดการกับ
ผู้ ค น เขาถู ก กระตุ้ น ให้ กระทาการไปตามสิ่ งต่ า ง ๆ ที่ มายึ ดกุ ม ความสนใจในปั จจุ บัน เมื่ อ ผู้ ใ หญ่
หงุดหงิดกับพฤติกรรมของเขา เป็นการง่ายที่จะเหมาเอาว่า เขา “ป่วน” หรือ “เล่นงาน” ถ้าผู้ใหญ่เข้า
หาเขาเฉกเช่นการทาสงคราม ความสัมพันธ์นั้นก็จะกลายเป็นสงคราม แต่หากว่าผู้ใหญ่เข้าหาด้วยท่าที
ของหุ้นส่วน มันก็จะกลายเป็นเส้นทางเดินแห่งความร่วมไม้ร่วมมือ ถ้าเด็กทารกนั้นเติบโตขึ้นมาใน
ครอบครัวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขา เขาจะรู้สึกว่าโลกอบอุ่นปลอดภัย เขาจะคาดหวังว่า
ผู้อื่นจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพดุจเดียวกับที่เขาเคารพผู้อื่น (Tomson, 1994, p. 100) การถูก
บ่มเพาะในวัยเด็กด้วยอารมณ์ที่ไม่มั่นคงของผู้ใหญ่ จึงเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมและทัศนคติที่มีผล
สาคัญยิ่งต่อชีวิตของคนแต่ละคน สุทธิพร เจณณวาสิน (2559, 1 กุมภาพันธ์) กล่าวว่าเพื่อนแบ่งเป็น
2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1. เพื่อนที่ทาให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุ ข สนุกสนานเฮฮาผ่อนคลาย
ในทางสร้างสรรค์ และรับฟังปัญหา ให้คาปรึกษา บ่นว่าในยามที่เราทาอะไรโง่ ๆ ช่วยเหลือยามเรามี
ปัญหา
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2. เพื่อนที่ทาให้เรามีชีวิตที่แย่ลงเป็นเพื่อนที่ชวนสนุกในทางไม่ดี เสียเงิน เสียสุขภาพ เช่น
ชักชวนเล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ทาร้ายผู้อื่น ชวนกินเหล้า ชกต่อย ทะเลาะวิวาท หลอกลวง ข่มขู่
เอาประโยชน์จากเรา
ในช่วงวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว 13-18 ปี และ 19-25 ปี เพื่อนมีความสาคัญกับชีวิตของเรา
เป็นอย่างมาก การเลือกคบเพื่อนในช่วงวัยที่ร่างกายและจิตใจกาลังสับสนกับการเปลี่ยนแปลง อาจทา
ให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตอย่างคาดไม่ถึง การกาหนดให้กลุ่มเป้าหมายวาดภาพในหัวข้อนี้ เพื่อให้ย้อน
ราลึก ทบทวนประสบการณ์การคบเพื่อน ซึ่งอาจช่วยทาให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้น
นับเป็นขั้นตอนการบาบัดด้วยศิลปะที่สาคัญมาก ๆ ขั้นตอนหนึ่ง ที่ผู้วิจัยต้องพยายามใช้ศิลปะเป็นสื่อ
นาทางทาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดึงประสบการณ์แห่งปัญหาขึ้นมาจัดเรียง เพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไข
ใหม่ในมุมมองและสภาวะใหม่ได้
สัปดาห์ที่ 10-11 เป็นการฝึกทักษะการใช้สีอะคริลิค คุณสมบัติของสีอะคริลิค มีลักษณะ
เป็น water-base ปลอดสารพิษ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่มีปัญหาการทา
ความสะอาด ใช้งานได้ง่าย ระบายได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย ติดทนทานได้ดี จาเป็นต้องฝึกฝนการ
วาดภาพด้ว ยสีจริ งบนกระดาษกันก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสร้างสรรค์ภาพวาดบน
กาแพงเรือนจา เพราะกลุ่มเป้าหมายทุกคนแม้จะเป็นผู้สนใจและพอมีพื้นฐานการวาดภาพอยู่บ้าง แต่
ทั้งหมดไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนวาดภาพแบบถูกต้องมาก่อนเลย ไม่เคยฝึกฝนทักษะการใช้สีน้า
สีโปสเตอร์ รวมทั้งสีอะคริลิคที่มีความหนืดเหนียว แห้งง่าย อาจควบคุมการทางานได้ยากกว่าการใช้
ดิน สอ สี เมจิ กหรื อสี ไม้ จึงต้องให้ เวลากลุ่ มเป้าหมายในการฝึ กฝนใช้สี อะคริลิ คในระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้พวกเขาคุ้นเคย และเกิดความมั่นใจเมื่อลงมือวาดภาพจริง
สัปดาห์ที่ 12-15 กิจ กรรมสร้างสรรค์ภ าพวาดบนกาแพงเรือนจา ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอน
เสริมสร้างพลังใจ (Empowerment) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการใช้ศิลปะบาบัด ผู้วิจัยจัดให้
กลุ่มเป้าหมายได้เลือกภาพที่ต้องการ ช่วยกันออกแบบ และได้แสดงความสามารถด้ว ยการลงมือ
สร้างสรรค์งานด้วยตนเองบนกาแพง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักสายตาสาหรับผู้ต้องขัง การมี
โอกาสสร้างสรรค์งานบนกาแพงในพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง รวมทั้งผู้มาติดต่อ
ในเรือนจาได้ชื่นชมทาให้กลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยเสริมสร้างพลังใจ เป็นโอกาส
แห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามขั้นตอนการใช้ศิลปะบาบัดตามหลักการ อีกทั้งขั้นตอนนี้ยังเป็น
ขั้นตอนสาคัญที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า จิตรกรรมบาบัดอย่างไรที่ทาให้ผู้ต้องขังชายพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของตนต่อสิ่งของหรือบุคคลในทางบวก
จะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกที่ชอบมาก ชอบน้อย พอใจมาก พอใจน้อยต่อสิ่งนั้น ๆ หรือบุคคล
นั้ น ๆ ความรู้ สึ ก พอใจจะเกิ ดขึ้ น เมื่ อมี แรงจู งใจ และเมื่อ ความต้อ งการของบุ คคลนั้ นได้รั บการ
ตอบสนอง สามารถลดความตึงเครียดก่อให้เกิดความสุขใจ สบายใจ (กฤษณะ เดชนะ, 2543, น. 7)
ก่อนการลงมือสร้ างสรรค์ ผู้ วิจั ยได้ ส อบถามความต้ องการของกลุ่ มเป้า หมายทั้ง 25 คน ทั้ งโดย

540

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

การสัมภาษณ์ด้วยตนเองและการทาแบบสอบถาม ภาพที่กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมากที่สุ ด
ผลการสารวจพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในภาพทิวทัศน์มากที่สุด
ภาพทิวทัศน์ (Landscape) หมายถึง ภาพที่แสดงความงามหรือความประทับใจในความงาม
ของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของผู้วาด แบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ คือ ภาพทิวทัศน์ ผืนน้าหรือทะเล
(Seascape) ภาพทิวทัศน์ผืนดิน (Landscape) ภาพทิวทัศน์ชุมชนหรือเมือง (City scape) จากการ
สอบถามรายบุคคล ภาพทิวทัศน์และภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของสุพรรณบุรีเป็น
ลักษณะภาพที่กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีความพึงพอใจและความต้องการมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายออกแบบภาพบนกาแพงให้เป็นภาพที่ตรงตามความต้องการ หลังจากการสร้างสรรค์จบ
สิ้นลงได้มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายถึงความพึงพอใจที่มีต่อ
ภาพวาด มีผลสะท้อนกลับมาว่าภาพวาดทิวทัศน์บนกาแพงทาให้พวกเขารู้สึกพึง พอใจมากเกิดความ
ผ่อนคลายสบายตาสบายใจ เสมือนได้ออกไปท่องเที่ยวภายนอก
สัปดาห์ที่ 16-17 หลังจากทากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเป็นเวลาหลายเดือน สังเกตได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายให้ความไว้วางใจผู้วิจัย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ผู้วิจัยจึง
มอบให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เลือกกิจกรรมบาบัดในช่วงสุดท้ายของโครงการตามความต้องการที่พวก
เขามีความเชื่อว่ากิจกรรมที่เลือกจะสามารถสนองความต้องการในการงานอาชีพในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
เพิ่มเติมเป็ นพิเศษได้ดีที่สุด นับเป็ นขั้นตอนเสริมสร้างพลั งใจ (Empowerment) อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการฝึกทักษะวาดภาพการ์ตูน คนเหมือน เมื่อลงมือปฏิบัติการเรียนการสอน
พบว่าเพียงแนะนาเทคนิคเล็กน้อย กลุ่มเป้าหมายที่เคยผ่านการฝึกฝนวาดภาพคนเหมือนมาแล้วมีการ
พัฒนาทั้งด้านทักษะและพฤติกรรม มีความผ่อนคลาย สงบ และมีสมาธิจดจ่อกับงาน สามารถวาด
ภาพการ์ตูนคนเหมือนออกมาได้ค่อนข้างดี ถึงดีเยี่ยม พร้อมกับความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงขึ้น ยอมรับ
ความจริง สังเกตจากการที่กลุ่มเป้าหมายเขียนชื่อและนามสกุลของตนเองใต้ภาพในขณะที่การวาด
ภาพอื่น ๆ ตลอดกิจกรรมที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายจะไม่ยอมลงชื่อเพราะคิดว่าตนเป็นนักโทษ เป็น
ผู้ต้องขัง แต่กิจกรรมศิลปะบาบัดอันหลากหลาย การฝึกฝนทักษะและได้ปฏิบัติงานจริงออกสาเร็จเป็น
ภาพสวยงามบนผนังกาแพงเรือนจา ได้รับคาชื่นชมทั้งจากผู้ต้องขังด้วยกันเอง และจากเจ้าหน้าที่ใน
เรือนจาทาให้ค่อย ๆ ปลดเปลื้องความรู้สึกนั้นให้หมดไป พร้อมกลับการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ฝีมือของตนเองให้เกิดขึ้น จนในที่สุดกลุ่มเป้าหมายมีความสุขเกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเองจน
กล้าที่จะจารึกชื่อตนเองลงไว้ใต้ภาพ
สัปดาห์ที่ 18 กิจกรรมอาลา ผู้วิจัยให้กลุ่ มเป้าหมายได้วาดภาพแสดงความรู้สึ กในหัวข้อ
“ความสุข ณ เรือนจา” สัปดาห์สุดท้ายผู้วิจัยตั้งใจที่จะฝากวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ หรือการมองโลกใน
แง่บวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย จึงได้เลือกหัวข้อ “ความสุข ณ เรือนจา” เพราะการต้องถูกจองจาอยู่ใน
เรือนจานั้นย่อมมีความทุกข์เสียเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว แต่คนเราจะอยู่ด้วยความทุกข์ไม่ได้ถ้าจมอยู่กับ
ความทุกข์จ ะยิ่งทาให้เราท้อแท้ สิ้นหวัง และนาไปสู่โ รคซึมเศร้าในที่สุด การจัดทาโครงการนี้เพื่อ
ต้องการใช้ศิลปะเป็นเครื่องดึงดูดนาพาจิตใจให้ กลุ่มเป้าหมายได้เกิดความสุข ความผ่อนคลาย ช่วย
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กล่อมเกลาจิตใจที่รุ่มร้อนฟุ้งซ่านให้สงบลง เมื่อถึงสัปดาห์สุดท้ายผู้วิจัยต้องการทาการทดสอบว่า ณ
ขณะนี้ ในเรือนจาแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ความกดดัน ถ้าให้คิดถึงความสุขที่แสนจะหายากยิ่ง
พวกเขาจะคิดถึงสิ่งใด และผลงานส่วนใหญ่ที่ออกมาคือภาพในขณะที่กลุ่มเป้าหมายกาลังวาดภาพอยู่
นั้นเอง นั่นหมายถึง “ศิลปะ” คือความสุขของกลุ่มเป้าหมาย เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าต่อไปแม้เมื่อจบ
โครงการแล้ว พวกเขายังสามารถใช้ทักษะความสามารถทางศิลปะนี้เป็นเครื่องเยียวยาจิตใจ และยาม
เบื่อหน่าย สิ้นหวัง ยังมีภาพจิตรกรรมบนกาแพงที่พวกเขาได้สร้างสรรค์ไว้ด้วยฝีมือตนเองไว้เป็นที่
พักผ่อนสายตา อีกทั้งในอนาคตเมื่อพ้นโทษแล้วยังอาจนาทักษะความชานาญที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ นับว่าน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษางานวิจัย
สร้างสรรค์ชุดนี้ ประสบผลสัมฤทธิ์ตรงตามความมุ่งหมายทุกประการ

ภาพที่ 1 ผลงานผู้ต้องขังในหัวข้อจินตนาการจากใบหน้า
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 2 ผลงานผู้ต้องขังในหัวข้อจินตนาการจากใบหน้า
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 3 ผลงานผู้ต้องขังในหัวข้อความทรงจาเรื่องเพื่อน
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 5 กิจกรรมการวาดภาพบนผนังกาแพง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 6 กิจกรรมการวาดภาพบนผนังกาแพง
ที่มา: ผู้วิจัย
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ผลการศึกษา
การจัดทาโครงการนี้ก็เพื่อต้องการใช้ศิลปะเป็นเครื่องดึงดูดนาพาจิตใจให้กลุ่มเป้าหมายได้
เกิดความสุข ความผ่อนคลาย ช่วยกล่อมเกลาจิตใจที่รุ่มร้อนฟุ้งซ่านให้สงบลง เมื่อถึงสัปดาห์สุดท้าย
ผู้วิจัยต้องการทาการทดสอบว่า ณ ขณะนี้ในเรือนจาแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ความกดดัน ถ้าให้
คิดถึงความสุขที่แสนจะหายากยิ่งพวกเขาจะคิดถึงสิ่งใด และผลงานส่วนใหญ่ที่ออกมาจากหัว ข้อการ
ทากิจกรรมข้อนี้ คือ ภาพในขณะที่กลุ่มเป้าหมายกาลังวาดภาพอยู่นั้นเอง นั่นหมายถึง “ศิลปะ” คือ
ความสุขของกลุ่มเป้าหมายนับว่าน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
งานวิจัยสร้างสรรค์นี้ประสบผลสัมฤทธิ์ตรงตามความมุ่งหมายทั้งสามประการ คือ 1. พิสูจน์ทฤษฎีการ
ใช้ “ศิลปะบาบัด” ว่างานศิลปะอย่างไรที่มีผลต่อการบาบัดจิตใจของผู้ต้องขังชาย คาตอบที่ได้คือ
จิตรกรรมภูมิทัศน์ ผู้ต้องขังให้เหตุผลว่า ภาพทิวทัศน์ไม่ว่าจะเป็นทะเล น้าตก ภูเขา ทุ่งหญ้า ทาให้
พวกเขารู้สึกเสมือนได้ออกไปท่องเที่ยวโลกภายนอกบ้าง 2. สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชน และ 3. ฝึกฝนทักษะความชานาญเพื่อสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง
สรุปและอภิปรายผล
ความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาการใช้ “ศิลปะบาบัด” ว่าจิตรกรรม
บาบัดอย่างไรที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายได้มากที่สุด ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
หรือทัศนคติที่มีต่อสิ่งของหรือบุคคลในทางบวกจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกที่ชอบมาก ชอบน้อย
พอใจมาก พอใจน้อยต่อสิ่งนั้น ๆ หรือบุคคลนั้น ๆ ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงจูงใจ และเมื่อ
ความต้องการของบุ คคลนั้ นได้รั บการตอบสนอง สามารถลดความตึงเครียดก่อให้เกิดความสุขใจ
สบายใจ (กฤษณะ เดชนะ, 2543, น. 7) จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจใน
ภาพทิวทัศน์มากที่สุด และภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของสุพรรณบุรีรองลงมา ทั้งนี้ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือก คือ สภาพของความเป็นอยู่ที่ ถูกจากัดพื้นที่ จากัดอิสรภาพ มีผลให้ภาพทิวทัศน์
(Landscape) หมายถึงภาพที่แสดงความงามหรือความประทับใจในความงามของธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล้อมของผู้วาด ทาให้พวกเขารู้สึกพึง พอใจมากที่สุด เกิดความผ่อนคลาย สบายตาสบายใจ
เสมือนได้ออกไปท่องเที่ยวภายนอก
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ข้อจากัดทั่วไปของการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาผู้ต้องขังชายในทัณฑสถานชายจังหวัดสุพรรณบุรีเพียง
แห่งเดียว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายได้ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น ข้อมูลที่ได้จึงไม่อาจเป็นตัวแทนของผู้ต้องขังชายทั้งหมด แต่อาจใช้สะท้อนภาพความพึงพอใจ
ของผู้ต้องขังชายที่มีปัจจัยพื้นฐานร่วมกันได้
ข้อเสนอแนะ
ผลของการศึกษาวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการฟื้นฟูเยียวยา
บาบัดจิตใจผู้ต้องขังชายในเรือนจา/ทัณฑสถานชาย ดังนี้
1. ควรจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีลักษณะภูมิทัศน์ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เพื่อลดความ
ตึงเครียดและสภาวะกดดัน
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมศิลปะบาบัดและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความชื่นชอบทางด้าน
ศิลปะได้แสดงทักษะความสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความสุขเสริมความมั่นใจและความ
ภาคภูมิใจให้แก่ผู้ต้องขังที่ต้องถูกจากัดอิสรภาพ
3. ควรพิจารณาในเรื่องการจัดทาแผนการตลาด เพื่อจัดจาหน่ายผลงานทางศิลปะของ
ผู้ต้องขังประกอบกับการจัดแผนการออมทรัพย์ที่เกิดจากรายได้เพื่อเป็นทุนสารองในวัน พ้นโทษ
รายการอ้างอิง
กฤษณะ เดชนะ. (2543). ความพึงพอใจของผู้ต้องขังวัยหนุ่มต่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขังใน
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง. วิทยานิพนธ์.
ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2550) ศิลปะบาบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบาบัด. กรุงเทพฯ: สถันราชา
นุกูล กรมสุขภาพจิต.
สุทธิพร เจณณวาสิน. (2559, 1 กุมภาพันธ์). เพื่อนนั้นสาคัญไฉน. [ออนไลน์] เข้าถึงจาก
www.si.mahidol.ac.th.
Thomson. (1994). Natural Childhood. London : Gaia Books.
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การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาหัวข้อสุภาษิตไทย
CREATIVE CERAMIC ART PROJECT : THAI PROVERBS
โอภาส นุชนิยม*
OPAS NUCHNIYOM

บทคัดย่อ
ผู้เขีย นมีแนวความคิดที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องเคลื อบดินเผาจาก
งานวิจัยเดิมเรื่องเนื้อดินปั้น (clay body) อ้าเภอนครชัยศรีและน้้าเคลือบ (coating) ที่เหมาะสม
เนื้ อดินปั้ น นครชัยศรี แล้ วนั้ น ผู้ เขียนจึงเลือกน้าเสนอผลงานเครื่องเคลื อบดินเผาที่แสดงถึงความ
เป็นไทยโดยใช้การถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวจากสุภาษิตไทย (Thai proverbs) เป็นผลงานสร้างสรรค์
เครื่องเคลือบดินเผา (pottery/ceramic product) โดยพิจารณาจากความหมายที่สอดคล้องกับ
สังคมยุคปัจจุบันมาใช้ในการน้าเสนอ
ผู้เขียนได้ศึกษาความหมายของสุภาษิตไทยและใช้การตีความวิเคราะห์เนื้อหา ทดลองร่าง
รูปแบบเป็น 2 มิติ จากนั้นน้ามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน 3 มิติ โดยใช้สูตรเนื้อดินปั้นนครชัยศรี และ
สูตรน้้ายาเคลือบที่มีส่วนผสมดินเหนียวนครชัยศรี
ผลจากการศึกษาสูตรเนื้อดินปั้นแต่ละสูตรที่มีส่วนผสมแตกต่างกันแล้ว ยังมีคุณสมบัติทาง
กายภาพคือการน้ ามาใช้ในการปั้นชิ้นงานมีความเหนียวดี สี ดินหลังเผาเป็นน้้าตาลเข้มท้าให้ เกิด
ความรู้สึกพื้นบ้านหรือพื้นถิ่นและเมื่อน้ามาเคลือบ ผลที่ได้คือสีของเคลือบผสมผสานกันได้ดี ด้วย
คุณสมบัติของวัตถุดิบทั้งดินและเคลือบจึงท้าให้ผู้เขียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา
จากสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับสัตว์ ตรงตามแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อรูปแบบผลงานความเป็นวิถีชีวิต
แบบไทย
ค้าส้าคัญ: สูตรเนื้อดินปั้นนครชัยศรี คือ ดินเหนียวนครชัยศรี 50 เปอร์เซ็นต์, ดินขาวระนอง 35 เปอร์เซ็นต์, ดินเชื้อ
(grog) 15 เปอร์เซ็นต์

*

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Faculty of Fine Art, Bunditpattanasilpa Institute
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Abstract
The researcher has the idea of enhancing the knowledge of pottery works
from the original researches on clay body of Nakhon Chaisi District and coatings
suitable for Nakhon Chaisi clay. Therefore, the researcher chose to present a pottery
work that features Thainess by using the content interpretations from the Thai
proverbs into the creation of pottery products, based on the meaning related to
modern society in the research presentation.
The researcher has studied the meaning of Thai proverbs and used content
analysis to experimentally draft a 2D sketch and then created a 3D workpiece using
Nakhon Chaisi clay body formula and the coating formula blending with Nakhon
Chaisi clay.
The outcomes of the study of each clay body formula with various different
ingredients also shows the physical qualifications in molding workpiece having fine
glutinousness. The color of the clay after burning became dark brown initiating local
feeling or indigenous sensation. When it was coated, the combination of the colors
of the clay body and coating also blended well. With such qualifications of the
ingredients, both the clay and coating, the researcher was able to create the
workpiece of pottery from the Thai proverbs related to animals as per the initiative
concept to convey the Thai life style in the workpiece.
Keywords: Nakhon Chaisi clay body formula consists of 50 per cent Nakhon Chaisi clay, 35 per
cent Ranong kaolin, and 15 per cent grog.

บทนา
ประเทศไทยเป็น ประเทศที่มีเอกลั กษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น
ส้าเนียงภาษาที่ใช้ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน และด้วยความที่คนไทยมี
ลักษณะนิสัยที่เป็นเจ้าบทเจ้ากลอน จึงได้น้าภาษามาแต่งเป็นส้าบัดส้านวนเชิงเปรียบเทียบสั่งสอน
เพื่อให้ผู้ฟังฉุกคิดเกิดการตริตรอง เห็นได้จากสุภาษิตไทยที่มีมาช้านานเป็นมรดกตกทอดจากบรรพ
บุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ความหมายของสุภาษิต คือ คติแง่คิดที่มุ่งเพื่อต้องการอบรมสั่งสอน เตือนสติให้ได้คิด
แล้วน้าไปประพฤติปฏิบัติตาม
สุภาษิตไทยมีมากมายหลากหลาย ที่ต้องการเตือนให้คนได้มีแง่คิดพิจารณา ประยุกต์ใช้ได้กับ
ทุกยุคทุกสมัย แต่ผู้เขียนเลือกน้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพียง 20 ชุดได้แก่ ไก่เห็นตีนงู งูเห็น
นมไก่ หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน , กบในกะลาครอบ หมายถึง ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์น้อย แต่ส้าคัญตนว่ ามีความรู้มาก, กระดี่ได้น้า หมายถึง อาการแสดงความดีใจ หรือ
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ตื่นเต้นจนตัวสั่น, งูกินหาง หมายถึง เกี่ยวโยงกันไปเป็นทอด ๆ, จระเข้ขวางคลอง หมายถึง ท้าอะไร
ขัดขวางผู้อื่น, จับแพะชนแกะ หมายถึง ท้าอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้
ลุล่วงไป, จั บปูใส่กระด้ง หมายถึง ซุกซนมาก ยากที่จะท้าให้อยู่นิ่ง ๆ ได้, ช้างตายทั้งตัวเอาใบบั ว
มาปิด หมายถึง ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด , ดินพอก
หางหมู หมายถึง งาน/สิ่งต่าง ๆ ที่คั่งค้างพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ, นกสองหัว หมายถึง คนที่ท้าตัวฝักใฝ่เข้า
ด้วยทั้ง 2 ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรโดยหวังประโยชน์เพื่อตน,น้้ามาปลากินมดน้้าลดมดกินปลา หมายถึง ทีใคร
ทีมัน, ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หมายถึง คนหรือผู้ใหญ่ที่มีอ้านาจ กดขี่ข่มเหงผู้อ่อนแอหรือผู้น้อย, ปลา
ข้องเดีย วกัน หมายถึง คนที่อยู่ร่ว มกันหรือเป็นพวกเดียวกัน , ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึง
คนที่พูดพล่อยจนได้รับอันตราย, ฝากปลาย่างไว้กับแมว หมายถึง ไว้วางใจคนที่ไม่ควรไว้วางใจ, ม้าดีด
กะโหลก หมายถึง มีกิริ ย ากระโดกกระเดกลุ ก ลนหรือไม่ เรียบร้อย มักใช้ กับผู้ ห ญิง , เสื อนอนกิ น
หมายถึง ได้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงมือท้างาน, สาวไส้ให้กากิน หมายถึง น้าความลับใดของตน
น้าไปบอกผู้อื่น, หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึง พวกปากไว ไม่ทันรู้อะไรก็พูดไปก่อน, หมาหมู่ หมายถึง
กลุ่มคนที่รุมท้าร้ายคนคนเดียว (ข้อมูลอ้างอิงจาก หนังสือสารานุกรมภาษิต ค้าพังเพย ส้านวนไทย)
จากข้อความข้างต้นนี้ผู้เขียนมีแนวคิดที่จะต่อยอดต่อจากโครงการเดิมหลังจากที่ได้ทดลอง
สูตรเนื้อดินปั้นนครชัยศรี ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น (ดินเหนียวนครชัยศรี อ้าเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม) ที่ปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติของเนื้อดินให้เหมาะสมกับการน้าไปใช้งาน จนได้สูตร
เนื้อดินปั้นที่ดีและเหมาะสมกับการปั้นงานแล้วบวกกับการทดลองส่วนผสมน้้ายาเคลือบที่เหมาะสม
กับเนื้อดินปั้นชนิดนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นวิถีไทยโดยใช้การ
ถ่ายทอดผลงานสร้ างสรรค์ในรูป แบบประติมากรรมเครื่องเคลื อบดิน เผาภายใต้แนวคิดที่มาจาก
สุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับสัตว์ โดยพิจารณาจากความหมายที่สอดคล้องกับสภาวะสภาพสังคมปัจจุบันมา
ใช้ในการน้าเสนอ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาโดยใช้เนื้อดินปั้นนครชัยศรีและน้้ายาเคลือบที่
เหมาะสมเนื้อดินปั้นนครชัยศรีภายใต้แนวความคิดจากสุภาษิตไทยที่ใช้ชื่อสัตว์มาเกี่ยวข้อง
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการวิจัยของผู้วิจัยท่านอื่นที่เคยท้าเกี่ยวกับสุภาษิตไทย
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต้าราเรียนและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับสุภาษิตไทย
3. สร้างสรรค์รูปแบบ 2 มิติ
4. สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 3 มิติพร้อมพัฒนาผลงาน
5. ขยายขนาดชิ้นงาน และน้าไปผ่านขบวนการทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา
6. สรุปผลการวิจัยเป็นเอกสารการวิจัยพร้อมตัวอย่างชิ้นงาน
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ผลการศึกษา
ผู้ เ ขี ย นได้ ส รุ ป ผลจากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาสาระและรู ป แบบที่ ต้ อ งการน้ า เสนอผลงาน
สร้างสรรค์ จึงได้แบ่งส่วนขั้นตอนการท้างานดังนี้ การเตรียมเนื้อดินปั้น , การท้าน้้าเคลือบ, การร่าง
แบบ 2 มิต,ิ การขึ้นต้นแบบ 3 มิต,ิ การชุบเคลือบและการเผาเคลือบ

ภาพที่ 1 ภาพแหล่งดินเหนียวนครชัยศรี (บริษัททรัพย์งิ้วราย) จังหวัดนครปฐม
ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน

น้าดินที่ขุดมาท้าการหมักในถังหมักดิน โดยการเติมน้้าให้ท่วมดิน ปล่อยไว้ 1 วันจากนั้นน้า
ดินเข้าหม้อบดดินใช้เวลาในการปั่นประมาณ 5-8 ซ.ม.เพื่อบดก้อนดินก้อนใหญ่ให้แตกตัวจนกลายเป็น
น้้าดินที่ละเอียด
น้าวัตถุดิบมาชั่งตามสัดส่วนที่ผู้เขียนได้ท้าการทดลองเมื่อครั้ง วิจัยปี 2557 ดังนี้
1. ดินเหนียวนครชัยศรี
50
เปอร์เซ็นต์
2. ดินขาวระนอง
35
เปอร์เซ็นต์
3. ดินเชื้อ
15
เปอร์เซ็นต์
น้าดินที่เตรียมไว้ทั้งหมดหมักในถังเอาผ้าชุบน้้าแล้วเอาถุงพลาสติกปิดคลุมไว้ ปิดฝาให้มิดชิด
ปล่อยไว้ 2 อาทิตย์เพื่อให้เนื้อดินมีความเหนียวเหมะกับการขึ้นรูปชิ้นงาน
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ภาพที่ 2: ภาพการล้างดินกรองดินตากดินเพื่อเตรียมนามาใช้ผสมเนื้อดินปั้น
ที่มา : ข้อมูลจากผูเ้ ขียน

ขั้นตอนต่อไปผู้เขียนได้ท้าการทดลองน้้ายาเคลือบผู้เขียนได้ท้าการทดลองเมื่อครั้ง วิจัยปี
2558 ซึ่งได้ก้าหนดไว้ คือ เคลือบใสกับเคลือบทึบ มีสูตรดังนี้
ผลการทดลองเคลือบใส
หินฟันม้า
70
แมกนีเซียมออกไซค์
10
ดินเหนียวนครชัยศรี
10





ผลการทดลองเคลือบทึบ
หินฟันม้า
40
แบเรียม คาร์บอนเนต
10
ซิงค์ ออกไซค์
10
ดินเหนียวนครชัยศรี
40

ภาพที่ 3 : เคลือบใสและเคลือบทึบ
ที่มา : ข้อมูลจากผูเ้ ขียน
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ผู้เขียนได้น้าสูตรเคลือบใสและทึบเติมสารให้สีเพื่อให้เกิดสีสันที่หลากหลาย โดยใช้วิธีการเติม
สารให้สีเข้าไปในสูตรเคลือบด้วยวิธีการเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
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4
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2
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8
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ที่มา : ข้อมูลจากผูเ้ ขียน

14
12
10
8
6
2
4
6
8
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1
4
6
8
10
12

14
12
10
8
6
12
10
8
6
4

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

นิกเกิล

เซอร์โคเนียม ซิลิเกต

แมงกานีส ไดออกไซค์

โคบอล์ล ออกไซต์

คอปเปอร์ออกไซต์

คอปเปอร์ คาร์บอเนต

เฟอร์ริค ออกไซต์

สูตรที่

นิกเกิล

เซอร์โคเนียม ซิลิเกต

แมงกานีส ไดออกไซค์

โคบอล์ล ออกไซต์

คอปเปอร์ออกไซต์

คอปเปอร์ คาร์บอเนต

เฟอร์ริค ออกไซต์

สูตรที่

ตารางที่ 1 : การทดลองเติมให้สีในเคลือบใสและเคลือบทึบ
ผลการทดลองเคลือบเติมสี
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เมื่อทราบสัดส่วนของสารให้สีแล้วจึงท้าการทดลองผสม แล้วน้าไปสู่ขั้นตอนการเผาต่อไป

ภาพที่ 4 : เคลือบใสและเคลือบทึบที่เติมสารให้สี
ที่มา : ข้อมูลจากผูเ้ ขียน

เมื่อเสร็จสิ้นผลการทดลองทั้งดินและน้้าเคลือบแล้วผู้เขียนจึงเริ่มศึกษาเนื้อหาความหมายของ
สุภาษิตไทยที่ได้ก้าหนดตั้งแต่ต้น วิเคราะห์แนวทางการออกแบบชิ้นงานให้สื่อสารออกมาตรงตาม
ความหมายของสุภาษิตนั้น ผู้เขียนเริ่มออกแบบเป็น 2 มิติ เพื่อวางองค์ประกอบชิ้นงานก่อน ดังภาพ

ภาพที่ 5 : แบบร่าง 2 มิติ
ที่มา : ข้อมูลจากผูเ้ ขียน
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ขั้น ตอนต่อไปผู้เขียนทดลองปั้นชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อหาสั ดส่ ว นและเนื้อหาความหมายของ
สุภาษิตนั้น ๆ อีกทั้งยังเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดความสมจริงมากขึ้นตลอดจนเพิ่มความน่าสนใจลงใน
เนื้องานตามเอกลักษณ์ของผู้เขียน ดังภาพ

ภาพที่ 6 : แบบปั้น 3 มิติ
ที่มา : ข้อมูลจากผูเ้ ขียน

ในขณะปั้ น ผู้ เ ขี ย นได้ เ พิ่ ม อารมณ์ ค วามสนุ ก เข้ า ไปในชิ้ น งานด้ ว ย โดยจั ด จั ง หวะท่ า ทาง
การแสดงออกที่ดูแล้วมีความน่ารัก ขบขัน แต่แฝงด้วยคติค้าสอนที่ต้องการให้น้าไปประพฤติปฏิบัติ
ในการด้าเนินชีวิต ซึ่ งหลังจากเสร็จ สิ้นขั้นตอนการปั้นชิ้นงานแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการเคลือบชิ้นงาน
เพราะศาสตร์ทางด้านเครื่ องเคลื อบดิน เผาบทสรุ ปสุ ดท้ายต้องผ่ านกระบวนการ การเผาเคลื อ บ
ผู้เขียนได้ก้าหนดอุณหภูมิการเผาที่ 1200 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงน้ามาตกแต่งตามแบบที่ต้องการ
เมื่อเสร็จ สิ้น กระบวนการต่าง ๆ ทางด้านเครื่องเคลือบดินเผาแล้ว ผู้ เขียนไปตกแต่งและ
จัดวางองค์ประกอบของผลงานให้ส มบูรณ์ตามเนื้อหาและความหมายของสุภ าษิตไทยแต่ละชนิด
ดังภาพ

ภาพที่ 7 ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่, ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
ที่มา: ข้อมูลจากผู้เขียน
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยชุดนี้ผู้เขียนได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา หัวข้อ
สุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับสัตว์โดยใช้เนื้อดินปั้นนครชัยศรี (ท่านา) กับน้้ายาเคลือบที่สามารถน้าไปใช้กับ
เนื้ อดิน ปั้ น นครชัย ศรี (ท่านา) ซึ่งผู้ วิจัยได้ท้ าการซุ่ม เลื อกสุ ภ าษิตไทยที่เกี่ย วกั บ สั ตว์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา ดังนี้ ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่, กบในกะลาครอบ,
กระดี่ได้น้า, งูกินหาง, จระเข้ขวางคลอง, จับแพะชนแกะ, จับปูใส่กระด้ง, ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมา
ปิด, ดินพอกหางหมู, นกสองหัว, น้้ามาปลากินมด น้้าลดมดกินปลา, ปลาใหญ่กินปลาเล็ก, ปลาข้อง
เดียวกัน, ปลาหมอตายเพราะปาก, ฝากปลาย่างไว้กับแมว, ม้าดีดกะโหลก, เสือนอนกิน, สาวไส้ให้
กากิน, หมาเห่าใบตองแห้ง, หมาหมู่
จากการทดลองขึ้น ชิ้นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาครั้งนี้ ผู้เขียนได้
ถ่า ยทอดอารมณ์ค วามรู้ สึ กจากการตีค วามหมายของค้ า ว่า สุ ภ าษิ ต แต่ ล ะชนิ ด ออกมาในรูป แบบ
ประติมากรรม 3 มิติ มองเห็นได้รอบด้าน รูปแบบและเนื้อหาผลงานแต่ละชิ้นจะสื่อแบบเรียบง่าย
ไม่ซับซ้อน เนื่องจากผู้เขียนต้องการให้ผู้ชมผลงานทั่วไปได้เข้าถึงรูปแบบเนื้อหาของสุภาษิตได้ง่ายขึ้น
ซึ่งสามารถน้าไปใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้ประเภทสื่อการสอนได้ และในการท้างานวิจัยครั้งนี้ผู้เขียน
มีข้อสรุป คือ เนื้อดินปั้นสามารถน้ามาใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานได้ดีเพราะมีคุ ณสมบัติที่มีความเหนียว
เหมาะกับการขึ้นรูป อีกทั้งน้้ายาเคลือบที่ผู้เขียนได้ท้าการทดลองคุณสมบัติที่เหมาะกับเนื้อปั้นชนิดนี้
ยิ่งท้าให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเนื้อดินและน้้ายาเคลือบสูตรนี้สามารถ
น้ามาใช้ในการท้างานเครื่องเคลือบดินเผาได้ตามกระบวนการที่ได้ทดลอง และเป็นการเลือกใช้วัตถุดิบ
ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการท้างานเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนมีแนวคิดที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในเนื้อหาทางคติธรรมโดยใช้
รูปทรงที่มาจากธรรมชาติ เพื่อต้องการให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่มีต่อสังคมปัจจุบัน
อีกทั้งผู้เขียนจะน้าองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ท้าการศึกษาเผยแพร่ลงสู่ชุมชนต่อไป
รายการอ้างอิง
กรองแก้ว ฉายภาวะธรรม. (2537). สารานุกรมภาษิต คาพังเพย สานวนไทย. กรุงเทพฯ: พิมพ์ครั้ง
ที่ 1. ส้านักพิมพ์ต้นธรรม.
ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. (2541). เนื้อดินเซรามิก. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. (2547). รวมสูตรเคลือบเซรามิกส์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
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ภาวะความโหยหาอดีตในจิตรกรรมร่วมสมัยของ 5 ศิลปินไทย
CONDITION OF NOSTALGIA IN CONTEMPORARY PAINTING OF
5 THAI ARTISTS
เมตตา สุวรรณศร*
METTA SUWANASORN

บทคัดย่อ
การโหยหาอดีต (Nostalgia) เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนผ่านของเวลา ระหว่างวัฒนธรรม
ดั้งเดิมและวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งในสังคมสมัยใหม่นั้นมีมุมมองว่า เวลามีลักษณะเป็นเส้นตรง (view of
time as linear) มีอนาคตที่กาหนดไม่ได้ เราทุกคนล้วนอยู่บนความเปลี่ยนแปลง เพราะความ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวไปพร้อมเวลา ไม่มีใครยึดเหนี่ยววันเวลาให้หยุดนิ่งคงที่ได้ ดังนั้นมนุษย์จึงเกิด
ความรู้สึกไม่มั่นคง สูญเสีย จนเกิดอารมณ์โหยหาอดีต ในความเป็นอัตลักษณ์เดิม เป็นเสมือนอาการ
คิด ถึง บ้ า น (Homesickness) คิด ถึง สั ง คมที่ อบอุ่น สุ ข สงบ สิ่ ง ดี ๆ ที่เ คยมี มาในอดี ต จากแนวคิ ด
ดังกล่าว จึงมีศิลปินสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่แสดงภาวะโหยหาอดีต อันเกิดจากประสบการณ์ตรง
ของตัวศิลปินเอง การวิเคราะห์ด้วยทฤษฏีจิตวิเคราะห์เพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจในการสร้างสรรค์
จิตรกรรมในแนวทางโหยหาอดีต ของศิลปินที่โดดเด่น 5 คน คือ ดารง วงศ์อุปราช, สุรพล แสนคา,
นิวัฒน์ ชูทวน, วุฒิชัย บุสสยา, จักรกฤษ มูลอินต๊ะ ในด้านแนวคิด เทคนิค รูปแบบ วิธีการนาเสนอ
จะทาให้พบลักษณะร่วมที่สะท้อนภาวะการโหยหาอดีต จนทาให้ผู้ชมผลงานเกิดอารมณ์ร่วม ให้หวน
นึ กถึ งคุณ ค่า ของช่ ว งเวลาเก่า ๆ ที่ผ่ านเลยไปในชีวิ ต เพื่อช่ว ยเติมเต็ม ความอ่อ นล้ า ความคิดถึ ง
เป็นบทเรียนให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและดีงาม
คาสาคัญ: ภาวะความโหยหาอดีต, ความคิดถึง, จิตรกรรมร่วมสมัย, 5 ศิลปิน

*

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute

558

558

The 1st Bunditpatanasilpa
Conference
(1st BPINC)
The 1st Bunditpatanasilpa
Institute Institute
NationalNational
Conference
(1st BPINC)
Thailand Thailand
4.0 : Research
and Development
for Thai Cultural
4.0 : Research
and Development
for Thai Education
Cultural Education

Abstract
Nostalgia is yearn for something that you walk away from. It is important
clause of Postmodern because Nostalgia is one of old-fashioned and modernized.
Time of Nostalgia is view as linear, cannot specific future, you yearn for the past
conversely. When you away from something in the past you were part of it such as
family, it likewise homesickness when you are alone. A goodness that you did or you
miss peaceful in the countryside when you have to work in the city but you have to
be strong for the perfect life. Everyone knows certain is uncertain in our life, the best
thing is you have to walk forward yourself to be better. The Notion is studied by five
great artists, they are Damrong Wongouparaj, Surapon Sankum, Niwat Chutoun,
Wuttichai Bussaya and Jakrit Mulinta. We intend to create art work to encourage you.
Although we cannot go back to the past but when we think about it, it is always
valuable and beautiful. Everyday when you think about the time passed by, it is
inspired you on today although sometimes is a lesson of life. We are inspired by
experiences, common emotions and Mental Analysis Theory . One thing is when you
yearn the past, your life will be graceful and stable on tomorrow and the day after
tomorrow.
Keywords: condition of Nostalgia, Contemporary Painting, Nostalgia, 5 Thai Artists

บทนา
ในโลกยุคที่ทุกสรรพสิ่งเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้คนแก่งแย่งแข่งขัน เร่งรีบ ใช้ชีวิต
หวังเพียงแค่การได้มาซึ่งความอุดมไปด้วยวัตถุนิยม จนทาให้หลงลืมวันเวลาที่มีค่า ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
เพราะอดีตคือเครื่องบ่งชี้ถึงปัจจุบัน ดังนั้นอดีตจึงทรงคุณค่า หากมีสักช่วงเวลาหนึ่งเมื่อร่างกายท้อแท้
เหนื่อยล้า หมดหวัง ความคิดชั่ววูบก็ปรากฏภาพอดีตในช่วงเวลาต่าง ๆ ขึ้นมาในสมอง สิ่งที่จะพอเก็บ
รักษาเอาไว้ได้ ในพื้นที่ที่มีความทรงจาฝังอยู่ (Embedded) เราจะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการ
ทาให้เกิด "ความหมาย" ขึ้นมานั้น ต้องเกิดจากประสบการณ์ตรงที่สะสมมา เพราะความทรงจาเกิดขึ้น
จากความจริง เราคัดเลือกบางส่วนจากความจริง คลุกเคล้าเข้ากับความรู้สึกมีความสุขหรือเศร้า มี
การแต่งเติมความทรงจาอยู่ในนั้นเสมอ ความทรงจามีคุณค่าเพราะอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
หากทุกอย่างไม่แปรเปลี่ยน ทุกความสัมพันธ์ยังอยู่คงเดิม ความทรงจาไม่มีค่าอะไร มนุษย์คงไม่ต้อง
โหยหาอดีต เพราะการโหยหาอดีตนั้น ไม่ใช่การโหยหาโดยปราศจากเป้าหมายหรือการโหยหาเพื่อ
บริโภคอดีตชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นการโหยหาอดีตที่ดีงาม ภาพความทรงจาที่มีต่อคนที่ตนรัก
พ่อแม่ ลูก วิถีชีวิตในวัยเด็ก ท้องทุ่ง ทิวเขา และบรรยากาศเก่าๆที่สุขสงบ ผ่อนคลาย ก่อเกิดความ
สงบสุขในจิตใจ ทั้งยังเป็นดั่งเครื่องเตือนใจให้ ย้อนนึกถึงอดีต ที่เป็นบทเรียนแห่งชีวิต เพื่อสอนใจ
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ไม่ให้เราทาผิดซ้าๆ กับเรื่องเดิมๆ จากที่กล่าวมา จึงทาให้มีศิลปินหลายยุคหลายสมัยจวบจนปั จจุบัน
ที่สร้างสรรค์ผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงความประทับใจและความทรงจาในอดีต ที่
งดงามหรือเศร้าสร้อยการแสดงออกถึงห้วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตที่ไม่เพียงแค่ผ่านมาแล้วล่วงเลยไป แต่
ยังช่วยขับกล่อม ตอบโต้ ผลักดัน สร้างความหมายแห่งนัยยะ ที่สามารถสร้างพลังให้กับชีวิต ในช่วง
เวลาปัจจุบัน กับการแค่ได้หวนกลับไปได้ซึมซับนึกถึงเพียงชั่วขณะจิต แม้สิ่งที่หวนคานึงนั้นได้จากไป
แล้วตลอดกาล การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเรื่องราวแห่งอดีตของศิลปินดุจดัง “อารมณถวิลหา
อดีต”บาบัดภาวะอารมณ์ ที่ตึงเครียด อ่อนล้า ให้กลับมาสดชื่นมีกาลังใจอีกครั้ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง “ภาวะ
ความโหยหาอดีตในจิตรกรรมร่วมสมัยของ 5 ศิลปินไทย”
2. เพื่อวิเคราะห์ภาวะการโหยหาอดีตของ 5 ศิลปินไทย โดยใช้ทฤษฏีจิตวิเคราะห์เพื่ออธิบาย
ที่มาภาวะการโหยหาอดีต
3. เพื่อหาลักษณะร่วมของการสร้างสรรค์ของ 5 ศิลปิน ที่แสดงภาวะการโหยหาอดีต ที่ส่งผล
กับศิลปินในการบาบัดภาวะคิดถึง
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทาง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ จิตใต้สานึก แนวคิดภาวะการโหยหาอดีต
2. วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 5 คน ด้านแนวคิด รูปแบบ เทคนิค วิธีการนา
เพื่อหาลักษณะร่วมในการสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาวะโหยหาอดีต
3. สรุปและประเมินผลการศึกษาการสร้างสรรค์ของศิลปินภายใต้แนวคิดการโหยหาอดีต
แนวคิดการโหยหาอดีต (Nostalgia)
คาว่า Nostalgia ในภาษาอังกฤษอ่านว่า นอสแทลเจีย เป็นคานามแปลว่า โรคคิดถึงบ้าน
ความคิดถึง มีรากศัพท์มาจากคาว่า “nostos” ในภาษากรีก ที่แปลว่า “การกลับบ้าน” ร่วมกับคาใน
ภาษาละตินว่า "algia" ที่หมายถึง “ความเจ็บปวด” ในปัจจุบันมีการนาคานี้มาใช้ในความหมายที่
กว้างขึ้นคือแสดงถึงสภาวะอารมณ์อาการและความรู้สึกของคน ที่รู้สึกคิดถึงและโหยหาบรรยากาศ
หรือความคุ้นเคยแบบในอดีต รวมถึงความรู้สึกเหงา เศร้า เซื่องซึม แนวคิดเรื่องการโหยหาอดีตนั้น
หมายถึงสานึกที่เกี่ยวพันกับการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมใหม่ในปัจจุบันและวัฒนธรรมในอดีต ซึ่ง
ในสังคมสมัยใหม่นั้นมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเวลาว่าเวลามีลักษณะเป็นเส้นตรง (view of time as
linear ) และมีอนาคตที่กาหนดไม่ได้ ทาให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถย้อนเวลากลับไปหาอดีต ได้อีก
แนวคิดนี้เป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงไปในอดีต โดยเน้นเรื่องอัตลักษณ์ของความเป็นชาติ
(National identity) การผสมผสานลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมของแต่ละชาติเข้าไว้ด้วยกัน
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ลั กษณะการประสมประสานทางเชื้อชาตินี้ ก่อให้ เกิดลั กษณะทางสั งคมที่แตกต่างน้อยลง แต่ใน
ลักษณะนี้เอง ก่อที่ทาให้เกิดลักษณะความรู้สึกโหยหาในความเป็นอัตลักษณ์เดิม Robertson (1990,
อ้างถึง เพ็ญสิริ เศวตวิหารี, 2541, น.24) กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด การพลัดถิ่น ย้าย
ที่ จากที่เก่าที่เคยอยู่อาศัยมีความสงบร่มเย็น เกิดการเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตเดิม ต้องย้ายถิ่นที่อยู่มา
ใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความแออัด เบียดเสียด วุ่นวาย ผู้คนไม่สนใจกัน ทุกคนมีเป้าหมาย
คือ การมุ่งไปข้างหน้า ด้วยความรู้สึกโดยสัญชาติญาณว่าต้องแย่งชิง ผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอด จาก
ภาวะกดดันนี้เองส่งผลให้ ผู้คนเกิดความตึงเครียด เหนื่อยล้า ท้อแท้ สิ้นหวัง และเริ่มกลับมาคิดถึง
สังคมอันเรียบง่าย อบอุ่นในชนบท จนเกิดเป็นกระแสหลักที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สาเหตุอาจมา
จากการที่เราต่างสูญเสียศรัทธา ต่อความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในกระแสหลัก เลยอยาก
ถอยหลังย้อนเวลากลับไปหาอดีตที่สุขสงบ ดังจะเห็นได้จากการหันไปบริโภครสนิยมย้อนหลัง (Retro
styles) Fredric Jameson เรียกรูปแบบหรือวิธีการมองโลกลักษณะนี้ว่า “วิธีการมองย้อนอดีต ”
(Retro mode) คือวิธีการมองแบบโหยหาอดีต” (พัฒนา กิติอาษา, 2546, น. 3-4)
ความต้องการสาหรับอารมณ์โหยหาหาอดีต จึงปรากฏออกมาในรูปของความต้องการด้าน
วัตถุ สิ่งก่อสร้าง หรือกระทั่งรูปลักษณ์ของอดีตเป็นหลักยึดจากสิ่งที่ตกยุคตกสมัย (Outmoded) แล้ว
พยายามที่จะไขว่คว้าเอาไว้ (ก้าวขาหาอดีต-วิถีชีวิตmiddle class, 2551) เช่น การท่องเที่ยวตลาดน้า
ที่คงรูปแบบย้อนอดีต เกิดเป็นกระแสความนิยมที่ผู้คนอยากเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสบรรยากาศ
แบบเก่า เพื่อซึมซับกลิ่นไอ ความรู้สึกที่ในปัจจุบันนี้เริ่ มสูญหายไป ก่อเกิดความสดชื่น เป็นสุขกับวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย นั่นคือหนึ่งในการบริโภคอดีตที่สามารถเห็นแบบเป็นรูปธรรมได้
การจินตนาการถึงโลกที่เราได้สูญเสียไปแล้ว (imagination of a world we have lost)
Kelly (1991, อ้างถึง พัฒนา กิติอาสา, 2546, น. 5-6) สื่อความหมายถึงการโหยหาอดีตว่า เราต่างก็มี
ประสบการณ์ร่วมกันในโลกที่เคยเป็นจริงในอดีต แต่ในขณะนี้เหลือไว้เพียงความทรงจาให้เราได้ระลึก
ถึง เราอาศัยช่องทางที่เรียกว่า จินตนาการ ที่ช่วยให้เราสามารถย้อนกลับ สัมผัสมองเห็นอดีต ที่เรา
สูญเสียไปแล้วนั้นได้อีกครั้ง โดยการสร้างภาพ “ตัวแทน” ด้วยความทรงจา ด้วยการมองย้อนกลับไป
จาลองประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาอีกครั้ง ivy (อ้างถึง พัฒนา กิติอาษา, 2546, น. 5-6) เรียกการโหย
หาในลักษณะดังกล่าวว่าเป็นการเรียกหาอดีตที่เลือนหายไปแล้วให้กลับคืนมา (To call up a
vanished past) ทั้งที่เราต่างก็รู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้เราสามารถจินตนาการเกี่ยวกับอดีต สร้างความรู้สึก
ร่วมเกี่ยวกับอดีตยืนยันกับตนเองและกล่าวอ้างกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจว่าโลกสมมติของสิ่งที่ผ่านเลยไป
แล้ว แต่ได้รับการจาลองขึ้นมาใหม่นั้นคือภาพอดีตที่แท้จริง (An authentic past) อันเกิดภายใน
จิตใจ จากที่กล่าวมาข้างต้น แนวคิดดังกล่าวทาให้เกิดความเข้าใจในภาวะโหยหาอดีตอันเป็นแรง
กระตุ้นและแรงบันดาลใจให้ศิลปินอยากสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางนี้ การศึกษาทฤษฏีจิตวิเคราะห์
มีส่วนช่วยเพื่อจะเข้าใจที่มาของภาวะการโหยหาอดีต
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ทฤษฏีจิตวิเคราะห์
ในสังคมการโหยหาอดีต เป็นผลรวมของสิ่งที่มีอยู่ในความคิดความรู้สึกและจินตนาการร่วม
ของปัจเจกบุคคล การโหยหาอดีตมักเริ่มจากรูป แบบของจินตนาการร่วม (Collective imagination)
เป็ น ความจริ งที่ ว่าคนเราทั่ ว ไปมักจะคิดคานึง มองเห็ นและจิน ตนาการ ถึ งประสบการณ์ชี วิตใน
ลักษณะของการมองย้อนอดีต ทีใ่ ห้บทเรียน การโหยหาอดีตเป็นส่วนสาคัญในการสร้างบุคลิกภาพของ
มนุษย์แต่ละคน เพราะอดีตสะสมเรื่องราว ที่มีปัญหาคาถามคาตอบมากมาย ทั้งที่ตอบได้และตอบ
ไม่ได้ อดีตจะเป็นดังสมุดบันทึกที่คอยช่วยเตือนใจให้จดจา ผลแห่งการกระทา และเรียนรู้ ไม่ทาผิดซ้า
ความกลัวการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว โดยอาศัยประสบการณ์จากอดีตเป็นเครื่องชี้นาทางใจ ทาให้
รู้สึกปลอดภัย เพราะอดีตจะคอยปกป้องเราจากความไม่รู้ ดังนั้นประสบการณ์จึงมีความสาคัญมากต่อ
การเติบโตและก้าวเดินไปข้างหน้า เช่นเดียวกับสังคมซึ่งเป็นภาพสะท้อนในระดับองค์รวม ผู้คนใน
สังคมต่างโหยหาและอยากย้อนกลับไปหาอดีต เพราะอดีตมีเสน่ห์และมีพลังอย่างมหาศาลต่อความ
รู้สึกและจินตนาการ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโหยหาอดีตถูกสร้างขึ้นมาโดยสภาพแวดล้อมสังคม ภาวะที่
ทาให้เกิดการโหยหาอดีตนั้นมีอยู่3ขั้น ดังต่อไปนี้
1. โลกแห่งวันวาน (Prelapsarian world) คือช่วงเวลาในอดีตที่สดใสสวยงาม เป็นช่วงชีวิต
ในวัยเด็ก ที่วัฒนธรรมดั้งเดิมมีพลังและทรงคุณค่ามากต่อกรอบความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต
2. ขั้นการเสื่อมของโลกวันวาน (Lapse) เป็นช่วงของการเสื่อมสลายของวัฒนธรรมดั้งเดิม
จนเกิดความรู้สึกสูญเสีย จึงเกิดการโหยหาอดีตที่งดงาม จนเกิดความแปลกแยกกับจิตวิญญาณ การ
เติบโตของโลกในสังคมปัจจุบัน ไปทาลายภาพอดีตให้เริ่มจืดจางเลือนหายไป
3. ขั้นโลกแห่งปัจจุบัน (The present หรือ Postlapsarian world) คือโลกที่ผู้คนรู้สึกถึง
การสูญหายการขาดหายไปของสิ่งที่คุ้นเคย ทาให้บุคคลรู้สึกไม่มั่นคงและเกิดความคิดถึง โหยหาอยาก
กลับไปสู่โลกแห่งวันวานโลกแห่งอดีตที่เปี่ยมสุข
จากที่กล่าวมานั้นเมื่อมนุษย์เริ่มรู้สึกถึงความสูญเสีย ทาให้ภาวะของจิตใจต้องสร้างเกราะ
ป้องกันภัย ตามทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939) เป็น
จิตแพทย์ ชาวออสเตรีย ที่กล่าวว่า "จิตไร้สานึก" (unconscious mind) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ในการผ่อนปรนให้จิตใจที่รู้สึกไม่ดี ให้กลับมารู้สึกดีโดยการค้นหาทางออกด้วยวิธีต่าง ๆ อันเกิดจาก
การทางานร่วมกันของจิต 3 ส่วน คือ จิตสานึก (conscious mind) จิตกึ่งรู้สานึก (preconscious
mind) และจิตไร้สานึก (unconscious mind) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ จิตสานึก เป็นสภาพที่รู้ตัวว่าคือใคร
อยู่ที่ไหน ต้องการอะไร หรือกาลังรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งใด เมื่อแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็แสดงออกไป
ตามหลั ก เหตุ และผล แสดงตามแรงผลั ก ดั น จากภายนอก สอดคล้ อ งกั บ หลั ก แห่ งความเป็ น จริ ง
(principle of reality) จิตกึ่งรู้สานึก เป็นจิตที่เก็บสะสมข้อมูลประสบการณ์ไว้มากมาย มิได้รู้ตัวใน
ขณะนั้น แต่พร้อมให้ดึงออกมาใช้ พร้อมเข้ามาอยู่ในระดับจิตสานึก และอาจถือได้ว่าประสบการณ์
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ต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในรูปของความจาก็เป็นส่วนของจิตกึ่งรู้สานึกด้วย เช่น ความขมขื่นในอดีต ถ้าไม่คิดถึง
ก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้านั่งทบทวนดูก็ทาให้เกิดอารมณ์เศร้าได้ จิตไร้สานึกเป็นส่วนของพฤติกรรมภายใน
ที่ไม่รู้สึกตัวเลย อาจเนื่องมาจากพยายามเก็บกดไว้ พยายามที่จะลืม ในที่สุดดูเหมือนลืมได้ แต่ที่จริง
ไม่ ไ ด้ ห ายไปไหนยั ง ฝั ง อยู่ ใ นสภาพจิ ต ไร้ ส านึ ก จิ ต ไร้ ส านึ ก จะแสดงออกมาในรู ป ของความฝั น
การละเมอ การแสดงออกทางด้านจินตนาการ ศิลปะ ฟรอยด์มีความเชื่อว่า จิตไร้สานึกมีอิทธิพลและ
มีบทบาทสาคัญต่อบุคลิกภาพและการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์มากที่สุด (Winner, 1982 น. 36)
ดังจะเห็นได้จาก
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในแนวทางจิตบาบัด ด้วยการโหยหาอดีตนั้น นับเป็นขั้นตอน
ของจิ ตที่พยายามผ่ อนปรน หาทางออกให้ กับคาถาม ความสงสั ย ความกลั ว ที่เก็บกดไว้ และจิ ต
พยายามหาทางออกคือ การหาที่หลบภัยทางจิต การย้อนกลับไปหาที่อบอุ่น ปลอดภัย ที่ๆเต็มไปด้วย
ความรัก เพราะทุกคนมักกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวการพลัดพราก สูญเสีย อีโก้ (ego) เป็นพลังส่วนที่
ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว เป็นส่วนที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของคนๆ นั้นให้ดาเนินไปอย่าง
เหมาะสมทั้งภายใต้ อิทธิ พลของอิด และซุป เปอร์ อีโ ก้ การปรับ ตัว โดยการใช้ กลไกการป้องกันตั ว
(defense mechsnism) ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลพยายามแก้ไขความคับข้องใจของตนเอง ความเหงา
คิดถึงบ้าน โดยให้บุคคลแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง (principle of reality)
และเลือกกลไกการป้องกันตัวที่เหมาะสมมาใช้
กลไกการป้องกันทางจิต (Defense mechanism)
ฟรอยด์เชื่อว่า มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลได้ เพราะในชีวิตจริงมนุษย์จะไม่ได้
รับการตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลา มนุษย์มีความคับข้องใจ ความขัดแย้ง โดย Ego ไม่
สามารถทาหน้าที่ควบคุมสัญชาตญาณ Id และ SuperEgo ได้อย่างเหมาะสม มนุษย์จึงต้องพยายาม
หาทางผ่อนคลาย Ego จึงแสวงหาวิธีลดภาวะไม่พึงปรารถนา โดยวิธีการที่เรียกว่า กลไกการป้องกัน
ทางจิต (Defensee mechanism) ซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือปิดบังความจริง อันเป็นกลไกที่อยู่ในจิตใต้
สานึกมากกว่าทางจิตสานึก มีหลายรูปแบบ เป้าหมายของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ คือ การช่วยให้บุคคล
ออกจากระดับจิตใต้สานึกไปสู่จิตรู้สานึก เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งอดีตและ
ปัจจุบันด้วยการลดพฤติกรรมเก็บกด ช่วยสารวจความคิดความรู้สึก วิเคราะห์ประสบการณ์ในวัยเด็ก
เปิดเผยสาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปัจจุบันอันนาไปสู่ความเข้าใจ ตระหนัก และยอมรับการ
รู้จักตนเอง (Insight)
การเก็บกด (Repression) เป็นการเก็บกดความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการที่ตนเอง
ยอมรับไม่ได้จากจิตรู้สานึก (Conscious Mind) ลงไปเก็บไว้ในระดับจิตใต้สานึก (Unconscious
Mindดังนั้นบุคลิกภาพในระดับจิตใต้สานึกจึงเต็มไปด้วยความทรงจาที่ไม่น่าอภิรมย์ เช่น ความสูญเสีย
พลัดพราก ความคิดถึง จิตจึงดึงเอาความทรงจาในอดีตที่ดีงามมีความสุขกลับมาแสดงภาพซ้า ๆ ใน
ความคิด เกิดความอิ่มเอม อบอุ่นปลอดภัยขึ้นภายในจิตใจ
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การย้ายที่ (Displacement) คือการเคลื่อนย้ายอารมณ์ที่มีต่อสิ่งที่เป็นต้นตอที่ทาให้เกิด
อารมณ์ไม่ดี โดยดึงเอาความทรงจาที่ ดีที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สร้างเป็นภาพเพื่อปลดปล่อย
อารมณ์ผิดหวัง เศร้า หดหู่ การจาลองภาพโดยดึงเอาความทรงจาที่ฝังแน่นในอดีตที่คุ้นเคย นาไปสู่สิ่ง
ที่ที่อบอุ่นปลอดภัยกว่าและสามารถแสดงความรู้สึกนั้น เช่นการสร้างวิมานในอากาศ ฝันถึงโลกใน
อดีตที่ดีกว่า (Fantasy) อาจเรียกอีกชื่อว่า ฝันกลางวัน (Day Dream) เป็นกลไกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่
สมหวังในตนเองหรือวิถีชีวิตของตน แล้วพยายามสร้างโลกแห่งความฝันที่ มีแต่ความสุขสมหวัง แทน
โลกแห่งความจริง ซึ่งนับเป็นกลไกของจิตที่สาคัญเพราะหากมนุษย์ไม่สามารถเยียวยาอารมณ์ไม่ดีนี้ได้
ชีวิตคงมีแต่ความทุกข์ จากที่กล่าวมาข้างต้นทฤษฏีจิตวิเคราะห์สามารถอธิบายให้เห็นถึงกลไกในการ
บาบัดจิตเพื่อผ่านพ้น ผ่อนคลายจากปัญหา ซึ่งศิลปินที่ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทั้ง 5 ท่านที่นามา
ศึกษานั้น มีรูปแบบการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงภาวะโหยหาอดีต อันเกิดจากความประทับใจและ
สร้างสรรค์ผลงานที่ทาให้ผู้ชมผลงานเกิดอารมณ์ร่วม ได้ย้อนเวลากลับไปหาอดีตอีกครั้งเพื่อเติมเต็ม
ความสูญเสียและผ่อนคลายความคิดถึงวิถีชี วิตในแบบเก่า ซึ่งนับว่าศิลปินเป็นผู้จาลองภาพในอดีตที่
กาลังสูยหายไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในงานศิลปะ

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของศิลปินที่แสดงภาวะโหยหาอดีต (Nostalgia)
ดารง วงศ์อุปราช
ได้รับทุนบริติสเคาน์ซิลให้ไปศึกษาต่อและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ณ ประเทศอังกฤษ และได้
เปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกจากรูปธรรมในเชิงอุดมคติ มาเป็นรูปแบบนามธรรมอันเป็นแนวทางที่
ทันสมัยและเป็นที่นิยมมากในยุคนั้น หลังจากนั้นระหว่างปี พ.ศ. 2519 – 2520 ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยน
ครั้งสาคัญ คือเขาได้รับทุนจากมูลนิธิญี่ปุ่น Japan Foundation Fellowship ให้ไปศึกษาและค้นคว้า
ทางศิลปะที่ประเทศญี่ปุ่น ทาให้ศิลปินได้มีโอกาสเห็นความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ของประเทศญี่ปุ่น ที่ดาเนินไปพร้อมกับการอนุรักษ์และรักษาวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ในอดีตได้
อย่างกลมกลืน ความประทับใจในทิวทัศน์และความเป็นอยู่ในชนบทของประเทศญี่ปุ่น ที่มีวิถีชีวิตที่
เรียบง่ายและสอดคล้องกับหลักคาสอนในศาสนาชินโตและพุทธศาสนานิกายเซน ทาให้ศิลปินหวน
ราลึกถึงความเป็นชนบทในเมืองไทยในอดีต ที่มีความเป็นอยู่ที่เงียบสงบเช่นเดียวกัน การไปประเทศ
ญี่ปุ่นในครั้งนั้น ทาให้ศิลปินเปลี่ยนรูปแบบการสร้างงานอีกครั้ง เป็นการกลับไปหารูปแบบอุดมคติ ใน
อดีตเหมือนเมื่อครั้งที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานในยุคที่ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรียังมีชีวิตอยู่ ซึ่ง
ผลงานชุดนี้เต็มไปด้วยความสงบเรียบง่าย อันแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่อย่างสมถะของวิถีชนบท ที่
เป็นจิตวิญญาณและหัวใจหลักของชาวพุทธ หลังจากที่ได้กลับมาเมืองไทย ศิลปินได้พัฒนาสร้างสรรค์
ผลงานในรูปแบบความเป็นวิถีชีวิตแบบไทยในอดีต ศิลปินโหยหา ทิวทัศน์ ท้องทุ่ง ชีวิตชาวนา ชีวิต
ชาวประมง บ้าน ต้นไม้ ผืนน้า ด้วยรูปแบบแบบตัดทอน (Distortion) มีลักษณะบิดเบือนไปจากความ
เป็นจริงโดยให้ความสาคัญกับรูปแบบที่เหมือนจริงน้อยลง แต่ให้ความสาคัญกับความคิดความรู้สึก
มากกว่า เพื่อสื่อความงามให้ได้รับรู้ได้รวดเร็ว และสร้างความกลมกลืนสัมพันธ์กันด้วยรูปทรง เส้น สี
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และการสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมหวนนึกถึงบ้านเรือนในอดีต ที่ศิลปินเขียนภาพด้วยเส้ นที่ประณีต
ละเอียดอ่อน ตามแบบช่างโบราณ ให้คุณค่าแก่ปริมาตรของรูปทรงวัตถุ เช่น กระท่อม เรือ มีมิติ อัน
เกิดจากรูปทรง ที่ศิลปินจัดวางได้อย่างสมจริง ผสานสัมพันธ์ กันอย่างลงตัว คุมโทนสี ให้อยู่ในโทน
เดียวกันทั่วทั้งภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศระหว่างรูปทรงกับพื้นที่ซึ่งแฝงไว้ด้วยปรัชญาในการดารงชีวิต
อันเรียบง่าย สมถะ และสงบเงียบในโลกแห่ งอุดมคติ เกิดความรู้สึกสบายใจและความประทับใจ
อยากย้อนเวลากลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวชนบทแห่งนั้น (อุทัย อาสนะ, 2553, น.8)

(ภาพที่ 1)
(ภาพที2่ )
ภาพที่ 1 บ้านริมน้า, 2538, หมึก สีฝุ่น และสีอะคริลิคบนผ้า ที่มา : หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, สูจิบตั รสยามทัศน์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง,2545), 19.
ภาพที่ 2 หมู่บ้านชาวประมง , 2503, สีฝุ่นบนผ้า ที่มา : หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, สูจิบัตร ดารง วงศ์อุปราช
นิทรรศการผลงานย้อนหลัง 26 ต.ค.-14 พ.ย. 2525, “ไม่ปรากฏเลขหน้า”.

สุรพล แสนคา
“บ้านริมน้านครชัยศรี” คือชื่องานแสดงศิลปกรรมสีน้าของ “สุรพล แสนคา” จิตรกรผู้โดด
เด่นในผลงานสีน้า ที่มี “อัตลักษณ์” ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ศิลปิน ใช้สีน้าด้วยวิธีการที่เป็นแบบ
ฉบับของตนเอง ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) หมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่
ในธรรมชาติ โดยยึดหลักการสร้างสรรค์ และการนาเสนอดังที่ตามองเห็น แสดงออกด้วยสีสันและที
แปรง สะท้อนเรื่องราวจากสิ่งที่ศิลปินคุ้นเคยในอดีตคือ ความคิดถึงและผูกพันกับวิถีชีวิตบ้านเรือน
แบบโบราณ ตลาดเก่าริมแม่น้าท่าจีน อันเป็นทัศนียภาพแห่งความทรงจาทีอ่ บอุ่น สงบร่มเย็น สะท้อน
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนาของคนไทย ด้วยมุมมองที่คมชัดอย่างภาพถ่าย หากแต่ละเอียด
ละเมียดละไมด้วยความรู้สึกที่ซ่อนแฝงนัยทางนามธรรม ที่ภาพถ่ายไม่สามารถบันทึกได้ ความแม่นยา
เรื่องรูปทรง น้าหนัก แสงเงา และความเฉียบคมในการเลือกมุมมองมานาเสนอ มนุษย์มีความทรงจา
อันหลากหลาย แต่ละคนมีวิธีการถ่ายทอดความทรงจาแตกต่างกันไป ดังเช่นที่ศิลปิน สุรพล แสนคา
ถ่ายทอดผ่าน “สีน้า” ที่แสดงภาวะโหยหาอดีต ดูได้จากผลงาน ซึ่งเป็นการนาจิตเข้าสู่โลกแห่งความ
สงบหลีกหนีจากความวุ่นวายได้ทุกครั้งที่ศิลปินจรดปรายพู่กันลงบนกระดาษ ด้วยสีที่คลุมโทน ไม่ฉุด
ฉาด เพื่อบันทึกเรื่องราวที่มีต่อวิถีชีวิตที่ศิลปินคุ้นเคยและประทับใจ (Retro mode) คือวิธีการมอง
แบบโหยหาอดีต ในวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ที่นับวันจะพบเห็นได้น้อยลง
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( ภาพที่ 4 )

ภาพที่ 3 ชื่อภาพ:"ความอบอุ่น,สงบ:เทคนิค watercolor on paper:ขนาด 60 x 80 cm.
ที่มา: http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=tucarryon&date=07-08-2007&group=5&gblog=1
ภาพที่ 4 ชื่อผลงาน: หมู่บ้านหนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุร/ี เทคนิค watercolor on paper
ขนาด 60 x 80 cm ที่มา: http://www.bangkokartnews.com/Art%20Ex/38.Art%20Surapon.htm

นิวัฒน์ ชูทวน
ศิลปิน นิวัฒน์ ชูทวน เป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ได้แนวคิดจากเรื่องวิถีชีวิตชนบททางภาคใต้
ซึง่ ศิลปินเป็นคนในท้องถิ่น ซึมซับวิถีความเป็นอยู่กับสวนยางพาราและธรรมชาติมาตั้งแต่เด็ก จนเกิด
ความประทับใจ เมื่อครั้งต้องจากบ้านมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ เจอกั บสังคมเมืองที่วุ่นวาย ทาให้รู้สึก
คิดถึงบ้าน คิดถึงความสงบสุขและวิถีชีวิตในวัยเด็ก ที่ เรียบง่ายต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ความ
สามัคคี ความเอื้อเฟื้อของคนชนบทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และความเป็นไทยที่ปัจจุบันหาดูได้
ยากขึ้นทุกที ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงานที่แสดงภาวะความ
โหยหาอดีตชิ้นนี้ โดยใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ และเลือกนาเสนอเป็นบ้านเรือนสถาปัตยกรรมใน
ชนบทภาคใต้ ที่ศิลปินเติบโตมา นาเสนอในมุมสูง มีการใช้สีโทนน้าตาลเทา ดังเช่นภาพถ่ายสมัยเก่าที่
นิยมใช้สีซีเปีย และศิลปินได้ค้นพบเทคนิควิธีการสร้างพื้นผิวหลังคามุงจาก โดยการนาเอาหญ้าแห้ง
มาลากให้เกิดร่องรอยในขณะที่สียังหมาด ซึ่งถือเป็นเทคนิคเฉพาะตัวอย่างแท้จริง ให้เกิดความรู้สึกถึง
ธรรมชาติในอดีต ความสงบ มีความประณีตของฝีแปรงในการระบายสี เน้นความรู้สึกรักและคิดถึง
บ้านเกิด ซึ่งเป็นการเติมเต็มความรู้สึกขาดหายของตัวศิลปินที่คิดถึงบ้าน ศิลปินนาความทรงจาภาพ
ของบ้านมาจัดวางในรูปแบบที่ไม่เน้นความสมจริง แต่ให้ความสาคัญกับการจัดวางตามองค์ประกอบ
ทางศิลปะเพื่อให้เกิดความงาม" จนอยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นอีกครั้ง (นิวัฒน์ ชูทวน,
2554, น.1)
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(ภาพที่ 5)

(ภาพที่ 6)

ภาพที่ 5 ชื่อผลงาน ภาพสะท้อนของชีวิต สงบงามในความเรียบง่าย ,เทคนิค อะครีลิคบนผ้าใบ, ขนาด 100 x240cm
ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/499333
ภาพที่ 6 ชื่อผลงาน: คิดถึง . . . บ้านเรา หมายเลข 1, ,เทคนิค อะครีลคิ บนผ้าใบ, ขนาด 100 x 240cm
ที่มา: http://www.9artgallery.com/April%20%202556.html

วุฒิชัย บุสสยา
ศิลปินวุฒิชัย บุสสยา สร้างสรรค์ผลงาน ชื่อ เฮือนป้าสีวรรณ ด้วยเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ศิลปินดึงเอาความทรงจา อันได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทยล้านนาทางภาค
เหนือในอดีต ที่ศิลปินเคยสัมผัส โดยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่แสดงออกถึงความละเอียดลออ
นุ่มนวลด้วยฝีแปรง จนเกิดเป็นบรรยากาศที่ดูเงียบสงบ มีกลิ่นไอของธรรมชาติ การเกษตรและวิถีชีวิต
ชาวบ้าน ที่แสดงถึงคติความเชื่อที่มีมาจากในอดีตในการสร้างบ้าน พิธีกรรม ผีสาง เทวดา ล้วนแล้วแต่
เป็นความเชื่อถือแบบเก่า ที่นับวันจะเลือนหายไป ศิลปินจึงถ่ายทอดแง่มุมโดยเลือกใช้สัญลักษณ์คือ
บ้ า นเรื อ นสมั ย เก่ า มาเป็ น สื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความสงบ ร่ ม เย็ น ความเป็ น สิ ริ ม งคล ครอบครั ว แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับที่อยู่อาศัย ให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมการสร้างบ้านปลูกเรือนที่
มีอิทธิพลต่อชาวบ้านอย่างแนบแน่น แสดงสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติที่สะอาด บริสุทธิ์ของผืนดิน
แผ่นน้า ทางลม ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกัน เพื่อแสดงความรู้สึกรักผูกพันและคิดถึง โหยหาบรรยากาศที่
อบอุ่นเป็นธรรมชาติอย่างในวิถีชีวิตคนล้านนาในอดีต (วุฒิชัย บุสสยา, 2559, น. 31)
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( ภาพที่ 8)

ภาพที่ 7 ชื่อภาพ สวนลาไย ใหม่พฒ
ั นา ,เทคนิคสีอะคลีลิกบนผ้าใบ ,ขนาด 100X175cm
ที่มา: http://saharat12.blogspot.com/2016/02/20.html
ภาพที่ 8 ชื่อผลงาน: เฮือนป้าสีวรรณ, เทคนิค: สีอะคลิลิคบนผ้าใบ, ขนาดผลงาน : 250 x 150cm
ที่มา: http://saharat12.blogspot.com/2016/02/20.html

จักรกฤษ มูลอินต๊ะ
ศิลปินเติบโตมาจากวิถีชีวิตชาวชนบทที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะ แวดล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพอกิน พ่อกับแม่ทานาและทาสวน ทาให้ ศิลปินสัมผัส
ถึงอารมณ์ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทที่สงบร่มเย็น มีจิตใจที่ดีงามด้วยวิถีแห่งชาวพุทธ
ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง แต่ในสังคมปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้กลับเริ่มเลือนลางและ
จางหายไปจากสังคมปัจจุบันมากขึ้น ศิลปินจึงเกิดแรงบันดาลใจนาเสนออารมณ์และความรู้สึกใน
บางส่วนบางมุมที่สัมผัสได้จากอดีตนามาถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรม เพื่อนาเสนอผลงานศิลปะ
“การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ” (Journey & Peaceful life) ที่แสดงภาวะโหยหาอดีต ทั้งด้าน
เนื้อหาที่นาเสนอวิถีชีวิตที่ผูกพันในวัยเด็ก ด้วยรู ปแบบเหมือนจริง เพื่อเติมเต็มความรู้สึกที่สดชื่น
สะอาด ปลอดโปร่ง ด้วยสีและรายละเอียดที่เกินกว่าภาพถ่าย (จักรกฤษ มูลอินต๊ะ, 2554, น.2)
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(ภาพที่ 9 )

( ภาพที่ 10 )

ภาพที่ 9 การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ
ที่มา: http://www.9artgallery.com/April%20%202556.html
ภาพที่ 10 ชื่อผลงาน: คิดถึง . . . บ้านเรา หมายเลข 1-(คาอธิบายรูป)
ที่มา: http://www.9artgallery.com/April%20%202556.html

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ปรากฏภาวะโหยหาอดีตของ5ศิลปิน
การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่แสดงภาวการณ์โหยหาอดีตนี้ เป็นเหมือนการบาบัดสภาวะ
จิตภายในจิตใจให้ผ่อนคลายจากความคิดถึง ตามที่ฟรอยด์ ได้กล่าวไว้ การใช้กลไกการป้องกันทางจิต
(Defense mechanism) ฟรอยด์เชื่อว่า มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลได้ เพราะในชีวิต
จริงมนุษย์จะไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลา ดังนั้นศิลปินจึงต้องพยายามหาทาง
ผ่อนคลายโดยการสร้างโลกในอุดมคติที่ศิลปินโหยหา คิดถึง ด้วยการระลึกถึงความทรงจา วิลาสินี
พิพิธกุล (อ้างถึงใน เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2544, น. 28-30) กล่าวว่าภาพตัวแทน (representation)
คือผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิดความเชื่อความรู้สึกอุดมการณ์ของศิลปิน ผ่านการสื่อสาร
โดยเป็ นการเชื่อมโยงความคิด เข้ากับโลกแห่งความจริง หรือโลกแห่ งจินตนาการร่วมวัฒ นธรรม
เดียวกัน ทาให้เรารับรู้ความหมายจากภาพได้เหมือนกัน ภาพผลงานศิลปะที่ศิลปินสร้างขึ้นอาทิ เช่น
บ้านเรือนไทย บ้านไม้ริมน้า ผู้คน อาคารบ้านเรือนหรือบรรยากาศต่างๆ ทิวทัศน์ ไม่ใช่กระจกสะท้อน
ทุกอย่างที่มี แต่เลือกเอาบางอย่างในรูปแบบของตัวแทนมา ซึ่งสามารถบอกสิ่งใหม่หรือเป็นการตอก
ย้าสิ่งเก่า ให้ผู้ดูสามารถย้อนกลับลึกถึงอดีต และไปกระตุ้นเตือนประสบการณ์ที่ มนุษย์เคยได้รับมาใน
ช่วงเวลาอดีต ภาพอดีตเหล่านั้น ความจริงไม่ได้ดารงอยู่ แต่ขึ้นอยู่กับการประกอบสร้างขึ้นมาโดย
ประสบการณ์ ข องผู้ ค นในสั ง คม ผลงานศิ ล ปะที่ จั ด เป็ น ภาษาภาพที่ จ ะสื่ อ สารได้ นั้ น ผู้ ดู ต้ อ งมี
ประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อศิลปินเลือกสัญลักษณ์มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย จึงมีส่วน
ในการกระตุ้นเตือนหรือชักจูงให้ผู้คนอยากหวนลาลึกกลับไปสู่วันวานแห่งอดีต ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลา
ที่ดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ดูเป็นสาคัญ ให้กลับมามีชีวิตแม้จะเป็นเพียงแค่ขณะจิต แต่
สามารถช่วยลดอาการคิดถึงให้ทุเลาเบาบางลง ด้วยการระลึกถึงความทรงจาในอดีต
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงทาให้เห็นว่าศิลปินสร้างสรรค์ผลงานโดยมีจุดร่วมกันในการแสดง
ภาวะโหยหาอดีต หลายประเด็นดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการสร้างสรรค์ของศิลปินที่มกี ารแสดงออกร่วมกันในภาวะโหยหาอดีต
ศิลปินและผลงาน
แนวคิด
เทคนิค
รูปแบบ
การใช้สี
1. ดารง วงศ์อุปราช ธรรมชาติที่เงียบ จิตรกรรมสีผุ่น
รูปแบบการ
สีแบบเหมือนจริง
สงบของวิถี
ที่เน้นการเขียนที่ แสดงออกจาก
แต่ลดค่าความสด
ชาวบ้านในอดีต ประณีตแบบศิลปะ รูปธรรมในเชิง
จัดของสีลงรวม
แสดงชีวิต
ไทยโบราณมีความ อุดมคติมาเป็น
ถึงการคุมโทนสี
ชาวประมง
ละเอียดอ่อนของ รูปแบบนามธรรม ของภาพด้วย
ภาพที่ 2 ชื่อภาพ
ชาวสวนในชนบท เส้นสีและ
ที่ลดรูปให้ดูเรียบ สีน้าตาลรูส้ ึก
หมู่บ้านชาวประมง
ที่สงบสุขในน้ามี รายละเอียดในภาพ ง่ายมีความงาม
เชื่อมโยงกับ
ปลาในนามีข้าว
ธรรมชาติ
2. สุรพล แสนคา
วิถีชีวิตในชนบท สีน้าบนกระดาษที่ เหมือนจริง ตาม ใช้สีแบบเหมือน
ที่สงบร่มเย็น
แต้มสีด้วยความ สภาพแวดล้อมมี จริง แต่แสดงเวลา
บ้านเรือนเก่า
ประณีตคล้ายงาน ความละเอียดใน ในอดีต โดยการ
ผ่านเวลามา
เขียนแบบ
เนื้อหาภายในภาพ คุมโทนสีให้ภาพมี
ยาวนาน
จิตรกรรมไทย
เรื่องเวลาความ
ภาพที่ 3 ชื่อภาพ:"
โบราณ
เก่า
ความอบอุ่น,
3. นิวัฒน์ ชูทวน
วิถีชีวิตพื้นถิ่น
อะครีลิคบนผ้าใบ ภาพของบ้านมาจัด ใช้สีแบบเหมือน
ทางภาคใต้ที่เป็น การเขียนที่ประณีต วางในรูปแบบที่ไม่ จริง แต่แสดงเวลา
บ้านเกิดและวิถี แบบศิลปะไทย
เน้นความสมจริง ในอดีต โดยการ
ชีวิตบ้านริมน้า โบราณมีความ
แต่ให้ความสาคัญ คุมโทนสีให้ภาพมี
ในชนบทที่เงียบ ละเอียดอ่อนของ กับการจัดวางตาม เรื่องเวลาความ
ภาพที่ 5 ชื่อผลงาน
เส้นสีและ
องค์ประกอบทาง เก่าและมีการ
ภาพสะท้อนของชีวิต สงบ สะอาด
รายละเอียดในภาพ ศิลปะเพื่อให้เกิด ผสมผสานสีบน
สงบงามในความเรียบ บริสุทธิ์
ความงาม
รูปทรง
ง่าย
4. วุฒิชัย บุสสยา
วิถีชีวิตในชนบท สีอะคลีลิกบนผ้าใบ บ้านเรือนสมัยเก่า ใช้สีแบบคล้ายจริง
บ้านเรือนไทย การเขียนที่ประณีต มาเป็นสื่อให้เห็นถึง แต่แสดงเวลาใน
ล้านนาทาง
แบบศิลปะไทย
ความสงบ ร่มเย็น อดีต โดยการคุม
ภาคเหนือใน
โบราณมีความ
ความเป็นสิริมงคล โทนสีให้ภาพมีม่าน
ภาพที่ 8 ชื่อผลงาน: สมัยเก่า
ละเอียดอ่อนของ ครอบครัว แสดง หมอกความเก่าแก่
เฮือนป้าสีวรรณ,
ความสัมพันระหว่าง ของบ้านผ่านเวลา
เส้นสีและ
รายละเอียดในภาพ คนกับที่อยู่อาศัย มายาวนาน
5.จักรกฤษมูลอินต๊ะ วิถีชีวิตชาว
สีอะคลีลิกบน
ชนบทที่สงบ
ใช้สีแบบคล้ายจริง
ชนบทที่มีความ ผ้าใบที่เน้นการ
ร่มเย็นของบ้าน
แต่แสดงเวลาใน
เป็นอยู่เรียบง่าย เขียนแบบเหมือน เกิดศิลปิน ความ อดีตศิลปินเพิ่มสี
สมถะ
จริง
สดชื่น สดใส อุดม ให้สดขึ้นเพื่อสร้าง
ภาพที่ 9 การเดินทาง
สมบูรณ์ของ
บรรยากาศ
กับ วิถีสงบสมถะ
ธรรมชาติ
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ภาวะโหยหาอดีต
แสดงสภาวะโหย
หาอดีตโดยใช้
สัญลักษณ์ของ
บ้านเรือนในสมัย
โบราณ ที่ใน
ปัจจุบันหลงเหลือ
น้อยลง
แสดงสภาวะโหยหา
อดีตโดยใช้
สัญลักษณ์ของ
บ้านเรือนในสมัย
โบราณ ที่ในปัจจุบัน
หลงเหลือน้อยลง
แสดงสภาวะโหย
หาอดีตโดยใช้
สัญลักษณ์ของ
บ้านเรือนใน
ชนบททางภาคใต้
มาสื่อถึงความคิด
ถึงบ้าน
แสดงสภาวะโหยหา
อดีตโดยใช้
สัญลักษณ์ของ
บ้านเรือนในสมัย
โบราณทาง
ภาคเหนือ แสดง
ความคิดถึงบ้าน
แสดงสภาวะโหย
หาอดีตโดยใช้
สัญลักษณ์บ้านใน
ชนบท
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สรุปและประเมินผลการศึกษาการสร้างสรรค์ของศิลปินที่แสดงภาวะการโหยหาอดีต Nostalgia
ภาวะความโหยหาอดีตนั้น ถูกนามาแสดงออกผ่านผลงานจิตรกรรมของศิลปินมากมายตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะอดีตไม่มีวันตาย มนุษย์ทุกคนล้วนมีอดีตที่สั่งสม ทั้งดีและร้าย ศิลปินเป็น
เพียงตัวแทนที่สร้างสรรค์ผลงานอันได้รับแรงบันดาลใจจากความทรงจาในอดีต และเลือกหยิบจับด้า น
ใดด้านหนึ่งเพื่อนาเสนอแง่มุม ความคิดถึง โหยหาความรู้สึกจากภาพความทรงจาที่ผ่านเลยไปตามกฎ
ของเวลา เพราะเวลาเดินไปข้างหน้า ไม่มีใครสามารถหยุดหรือหน่วงเหนี่ยวบางสิ่งจากกาลเวลาไม่ให้
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ศิลปิน ดารง วงศ์อุปราช ที่เลือกนาเสนอ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายสงบ ร่มเย็นของชีวิต
ชนบท ที่นับวันจะหลงเหลือน้อยลงทุกที อันเกิดจากการเติบโตของระบอบสังคมเมือง อันเต็มเปี่ยมไป
ด้วยวัตถุนิยม การสร้างค่านิยมใหม่ที่ได้รับส่งถ่ายอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมต่างชาติ ต่างภาษา แต่กลับ
มีอิทธิพลต่อผู้คนจนกลายเป็นกระแสหลัก ที่เอามายึดถือ ศิ ลปินจึงเป็นดังตัวกระตุ้นเร้าให้ผู้คนหันมา
เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบเก่า ซึมซับกลิ่นไอจากบรรยากาศในอดีต ด้วยบ้านไม้โบราณ ดังที่ศิลปิน
สุรพล แสนคา สะท้อนเรื่องราวจากสิ่งที่รักผูกพันและคุ้นเคยในอดีต คือบ้านเรือนตลาดเก่าริมแม่
น้าท่าจีน อันเป็นทัศนียภาพแห่งความทรงจาที่อบอุ่น สงบร่มเย็น สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความ
เชื่อ ศาสนา หากพิจารณาทัศนะการมองเวลาของยุคหลังสมัยใหม่จะพบว่า มีการมองเวลาที่สวนทาง
กับทัศนะแห่งยุคสมัยใหม่ (Modernism) อย่างชัดเจน กล่าวคือ แนวคิดยุคสมัยใหม่จะมีวิถีการมอง
เวลาแบบแลไปข้างหน้า (Prospective) มีทิศทางการมองเวลาแบบชื่นชมและมุ่งสู่ความก้าวหน้าแห่ง
อนาคต แต่แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่จะมีวิถีการมองเวลาแบบเหลียวหลังไปดูอดีต (Retrospective)
หรือที่เรียกว่า “การโหยหาหรือถวิลหาอดีต ” (Nostalgia) ซึ่ง (พัฒนา กิติอาษา, 2546, น.5) อธิบาย
ว่า การโหยหาอดีตเป็นวิธีการมองโลกหรือวิธีการให้ความหมายกับประสบการณ์ ชีวิตของมนุษย์อย่าง
หนึ่ง โดยเน้นความสาคัญของจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในปัจจุบันขณะ ที่มีต่ออดีตที่
ผ่านพ้นไปแล้ว Fredric Jameson เรียกวิธีการมองโลกลักษณะดังกล่าวว่า “วิธีการมองย้อนอดีต ”
การโหยหา เป็นการจินตนาการถึงโลกที่เราได้สูญเสียไปแล้ว ในฐานะปัจเจกบุคคลและสมาชิกของ
หน่วยทางสังคมวัฒนธรรม ต่างก็เคยมีประสบการณ์ร่วมกันมาในอดีต แต่มาบัดนี้เหลือไว้เพียงความ
ทรงจาและประสบการณ์ให้เราได้ระลึกถึง เราจะสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกที่เคยเป็นจริงในอดีตนี้
ได้ก็ต่อเมื่อเราอาศัยช่องทางที่เรียกว่า “จินตนาการ” เช่น ศิลปิน นิวัฒน์ ชูทวน ได้สร้างผลงานที่
แสดงออกถึงความรักและคิดถึงบ้านที่เป็นถิ่นเกิดคือภาคใต้ ศิลปินเลือกหยิบยกมุมมองของบรรยากาศ
สวนยาง บ้านไม้ชั้นเดียว แต่ศิลปินใช้จินตนาการในการตัดทอนรูปทรงให้เรียบง่าย คลุมโทนสีให้เกิด
ความรู้สึ กที่ผ่อนคลาย เป็น ภาพมุมสู งทาให้ ผู้ช มเห็นถึงสภาพแวดล้ อมโดยรอบ นับเป็น ผลงานที่
เรียกร้องและโหยหา จนอยากย้อนกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาอดีตเหล่านั้น จากที่กล่าวมาศิลปินทา
ให้ผู้ชมผลงานสามารถสัมผัสหรือจับต้องมองเห็นโลกที่เราสูญเสียไปแล้วนั้นได้อีกครั้ง การที่ศิลปิน
เลือกใช้ประสบการณ์ซึ่งถูกหล่อหลอมมาโดยวันเวลาของชีวิตและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ถ้าหาก
เราสามารถสร้างภาพตัวแทนโดยการผลิตซ้าหรือฉายซ้าฉาก และโดยความทรงจาด้วยการย้อนกลับไป
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จาลองประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Marshall McLuhan (1960 อ้างถึง
ใน Tim O’Sullivan, 1998) ที่ได้อธิบายประเด็นเกี่ยวกับยุคหลังสมัยใหม่ในวัฒนธรรมว่า ความเข้าใจ
แบบร่วมสมัยเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต (history) ได้ปรากฏออกมาในรูปแบบของการผสมผสานภาพ
ตัวแทนและภาพต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานศิลปะ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอดีตนั้นได้สูญหายผ่านพ้นไปแล้ว แต่
ได้ถูกแทนที่และถ่ายทอดในรูปแบบของการจาลองจินตนาการและภาพลวงตา โดยศิลปิน วุฒิชัย
บุสสยา ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตทางภาคเหนือ อันเป็นบ้านเกิด หลังจากที่ศิลปิน
ต้องย้ายมาอยู่ในกรุงเทพฯเจอกับสังคมเมืองที่วุ่นวาย ทาให้รู้สึกคิดถึงบ้าน คิดถึงความสงบสุขและวิถี
ชีวิตที่เรี ย บง่าย นั บ เป็ นกลไกรั กษาใจจากภาวะคิดถึงบ้าน (Homesickness) เรียกร้องหาจนเกิด
อารมณ์ถวิลหาอดีต ในความเป็นอัตลักษณ์เดิม ให้ปรากฏเป็นภาพจาลองหรือสิ่งแทนใจ ศิลปินผู้
สร้างสรรค์มีความสุขที่ได้ถ่ายทอดความรักและความทรงจาในอดีต ที่ดีงาม สงบเงียบ เป็นการรักษา
ภาวะคิดถึงสร้างความรู้สึ กสดชื่นดังเช่น จักรกฤษ มูลอินต๊ะ ศิลปินเติบโตมาจากวิถีชีวิตชาวชนบท
พ่อ กั บ แม่ ท านาและท าสวน ที่ มีค วามเป็ น อยู่ อ ย่ างเรี ยบง่ า ยสมถะ สงบร่ ม เย็น แวดล้ อ มไปด้ ว ย
ธรรมชาติ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตใจที่ดีงามความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือแบ่งปันกัน
แต่ในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้กลับเริ่มเลือนลางและจางหายไป ศิลปินจึงนาภาพจากชีวิตในอดีตที่เป็นอุดม
คติที่มีต่อบ้านเกิด มาแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์ของบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ให้เห็นวิถีที่พอเพียง
ผู้คนควรตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งอดีต ทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง คือการเริ่มต้นใหม่ แต่หากมองย้อนไป
ภาพในอดีตที่รับความชอบธรรมเชิงสัญลักษณ์ มักจะเป็นภาพที่ถูกสร้างสรรค์ ให้เห็นด้านอันสุขสันต์
เป็ น ส่ ว นใหญ่ เพราะนี่ คื อ การเติ ม ฝั น ที่ สู ญ หายไปจากจิ ต ส านึ ก ของคนทั่ ว ไป ภาพมายาแห่ ง
สุนทรียภาพที่ถูกสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยความรัก ความสงบอบอุ่นของคนในยุคเก่า จินตนาการแห่ง
ชนบทอันงดงาม ร่มเย็นผู้คนมีแต่ความรักปองดองสมัครสมานสามัคคีกัน การโหยหาอดีตสาหรับคน
ไทยโดยทั่วไป น่าจะมีส่ วนมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา ที่ชี้ให้เห็นว่าสังคมสมัยใหม่ กาลังถูก
ทาลายโดยโลกทัศน์และอุดมคติแบบวัตถุนิยมของโลกโซเชียล จนท้ายที่สุดโลกที่ผู้คนอยากใช้ชีวิตอยู่
อาจจะเป็นโลกแห่งอดีตที่สดชื่น งดงามด้วยวิถีชนบทที่เติมเต็มความรู้สึกโหยหาที่ขาดหายไปในโลก
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การสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ร่วมสมัย1
CREATION OF CONTEMPORARY POLLEN BUDDHA IMAGES
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี*
TIPAWAN THUNGMHUNGMEE

บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรม และวิเคราะห์
ความหมายจากแนวคิดสัญลักษณ์ตามหลักพุทธปรัชญา ที่ปรากฏในรูปทรงและองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ
ของพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา ดาเนินการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ศิลปะ ผลการศึกษาพบว่า พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพุทธสถานศิลปะพม่าใน
ล้ า นนา มี พุ ท ธลั ก ษณะเป็ น พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ ง สกุ ล ช่ า งมั ณ ฑะเลย์ และสกุ ล ช่ า งไทใหญ่ มี
โครงสร้ างภายในรู ป ทรงกลวงเป็น โพรง ผิ ว นอกตกแต่งด้ว ยเทคนิคการปั้น รัก และลงรักปิดทอง
ล่องชาด ประดับกระจกสี กรรมวิธีการสร้างจัดเป็นศิลปะเครื่องเขินของพม่ารูปแบบหนึ่ง รูปแบบและ
องค์ประกอบของรูปทรงพระพุทธรูปสะท้อนแนวคิดสัญลักษณ์ตามหลักพุทธปรัชญาแบบเถรวาท คือ
สัญลักษณ์แทนพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน สัญลักษณ์จากแนวคิดมหาปุริสลักษณะ 32
ประการของพระพุทธเจ้า สัญลักษณ์จากพระพุทธรูปทรงเครื่อง หรือพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดี
และสั ญ ลั ก ษณ์ จ ากคติ ก ารสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ด้ ว ยเกสรดอกไม้ นอกจากนี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ สั ง เคราะห์
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมา ปางมารวิชัย
ด้วยดอกไม้ที่พุทธศาสนิกชนนามาสักการบูชาพระ โดยนากรรมวิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะเครื่อง
เขิน มาประยุ ก ต์ใช้ในการสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงคติส ร้างงานพุทธศิล ป์ในอดีต ไปสู่ การ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในปัจจุบันที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสาคัญของภูมิ ปัญญา
อันเป็นแก่นของวัฒนธรรม
คาสาคัญ: การสร้างพระพุทธรูป, พระพุทธรูปเกสรดอกไม้

1

การสร้างสรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศลิ ปะพม่าในล้านนา
เพื่อการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาร่วมสมัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2558

*

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
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Abstract
The purpose of the creation is to study the art styles and analyze the
symbolic meanings, relating to Buddhism, to be found in the forms and other
components of the Pollen Buddha images in Burmese art in Lanna, by using Art
Creative research. It was found that pollen Buddha images of Burmese Art located in
Lanna had the characteristics of the elaborately decorated Buddha images clad in
royal attire from the Mandalay and Tai Yai schools. The images were made from
various kinds of natural materials, such as fragrant clay, wood of auspicious trees,
flower pollens, and crushed dried-flower powder mixed with the sap of the Rak tree.
In terms of art styles,they could be conisdered a type of laquerware art, whilst the
pattern and components reflected Theravada Buddhism, representing
Samanakhodom - the present Lord Buddha, the concept of the 32 attributes of the
Lord Buddha, the Buddha image representing the Great Compassion or Phaya
Chomphubodi, and the symbols based on the beliefs or the traditions of making a
Buddha image from flower pollens. The researcher applied the knowledge
synthesized in the study to be an inspiration for making a Buddha images of Lanna
Buddhist art in the Subduing Mara posture from the pollen of flowers the Buddhist
devotees brought to pay respect to the Buddha images. The art of lacquer ware
making was employed to link the past wisdom of Buddhist art with the
contemporary visual art creation. This reflects the value and significance of the local
wisdom which forms the core of Lanna culture.
Keywords: Creation of Buddha Images, Pollen Buddha Images

บทนา
พระพุทธรูปนับเป็นสัญลักษณ์สาคัญหนึ่งในสามของพระรัตนตรัย อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ประวัติการสร้างพระพุทธรูปมีเนื้อหาอยู่ในตานานเก่าแก่ของ
อินเดียเรื่องพระพุทธรูปแก่นจันทน์ เล่าเรื่องแรกสร้างพระพุทธรูปว่ามีมาแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรง
พระชนมายุอยู่ (ไขศรี ศรีอรุณ, 2546, น. 7) แต่จากข้อมูลหลักฐานการค้นคว้าทางด้านโบราณคดี
พบว่าเริ่มมีพระพุทธรูปเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดียสมัยโบราณ หลังจากพระพุทธองค์ทรงเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานล่วงแล้ วเกือบ 700 ปี พระพุทธรูปในยุคแรกจัดเป็นศิล ปะคันธาราฐ โดยได้รับ
แนวความคิดมาจากการสร้างรูปเทพเจ้าของช่างชาวกรีก ต่อมาชาวพุทธได้นาแบบอย่างมาผสมผสาน
กับความเชื่อดั้งเดิมของชาวอินเดียพื้นเมืองที่มีการสร้างรูปเคารพอยู่ก่อน (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2554,
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น. 27) ซึ่งมีแนวความคิดแตกต่างจากหลักธรรมคาสอนแบบอเทวนิยมของพุทธศาสนา วิธีคิดของชาว
พุทธให้ความสาคัญกับพระพุทธรูปในฐานะสัญลั กษณ์ของพระพุทธเจ้า มิได้ต้องการสร้างรูปเหมือน
ของพระพุทธองค์หรือรูปเคารพในความหมายแบบศาสนาเทวนิยมที่มีมาแต่เดิม ต่อมาคติการสร้าง
พระพุทธรูปจากอินเดียได้แพร่หลายไปสู่ดินแดนที่รับนับถือพระพุทธศาสนา ช่างในท้องถิ่นต่างๆได้
ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ รสนิ ย มของชาวพุ ท ธในชุ ม ชนของตน และพั ฒ นาจนเป็ น
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นได้ในที่สุด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, น. 564)

ภาพที่ 1 ความเชื่อและประเพณีการสักการบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้

ความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูปในประเทศไทย มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับประวัติ
การเผยแพร่เข้ามาของพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาต่างๆ รูปแบบของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะแตกต่าง
กันไปตามคตินิยมในแต่ละยุคสมัย จากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในอินเดีย
ได้แก่ พระพุทธรูปสมัย อมราวดี พระพุทธรูปสมัยคุปตะ ซึ่งมีขนาดเล็ กพอเหมาะที่จะนาติดตัวได้
สะดวกสาหรับพ่อค้าที่เดินทางมาค้าขาย หรือพระภิกษุมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนที่เป็น
ประเทศไทยในปัจจุบัน (ศักดิ์ชัย สายสิงห์ , 2554, น. 42) ต่อมาเมื่อคนในท้องถิ่นยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนา จึงเกิดคติการสร้างศาสนสถาน และพระพุทธรูปขึ้น การที่จะสร้างพระพุทธรูปขึ้น
แทนองค์พระพุทธเจ้านั้นมิใช่ของง่าย รูปทรงที่สร้างให้มีความงามตามอุดมคติเพียงอย่างเดียว ไม่เพียง
พอที่จะถ่ายทอดความลึกซึ้งถึงแก่นสารแห่งพุทธธรรมได้ ก็ด้วยพระธรรมของพระพุทธองค์ที่เป็นแรง
บันดาลใจให้ศิลปินคิดสร้างพระพุทธรูปขึ้น (ศิลป์ พีระศรี , 2545, น. 210) ระเบียบความงามใน
พระพุทธรูป เกิดจากการพัฒนารูปแบบและสุนทรียภาพในรูปสัญลักษณ์ไปสู่ทรวดทรงของมนุษย์อัน
สมบูรณ์ หมายถึง ลักษณะของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ได้แก่ มหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้า ทั้งนี้ ความมุ่ง
หมายของประเพณี การสร้ างพระพุทธรูปล้ว นมีที่มาจากความศรัทธาเพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูช า
โดยเฉพาะในบริเวณอาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน
คติการสร้างพระพุทธรูปในอาณาจักรล้านนาทุกยุคสมัย ล้วนแล้วแต่ได้รับการรับอิทธิพล
จากศิ ล ปวั ฒ นธรรม จากดิ น แดนที่ พ ระพุ ท ธศาสนามี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งอยู่ ก่ อ น เรื่ อ งราวและ
พั ฒ นาการของงานศิ ล ปะจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องบ้ า นเมื อ ง และ
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ประวัติศาสตร์การเผยแพร่เข้ามาของพระพุทธศาสนา ในสมัยต่างๆเป็นอย่างมาก (สุรพล ดาริห์กุล,
2542, น. 172) โดยเฉพาะศิลปะล้านนายุคหลัง ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ศิลปะพม่าได้แพร่หลาย
เข้ามาสู่ดินแดนล้านนาพร้อมกับชาวพม่ากับชาวไทใหญ่ที่เข้ามาค้าขาย และทาสัมปทานป่าไม้ร่วมกับ
ชาวอั ง กฤษในช่ ว งเวลานี้ ด้ ว ย เมื่ อ ชาวพม่ า เหล่ า นั้ น ประสบผลส าเร็ จ ทางการค้ า มี ฐ านะร่ ารวย
ประกอบกับด้วยมีศรัทธาในพระศาสนา จึงได้ทาการบูรณะวัดวาอารามที่ชารุดทรุดโทรมและสร้างวัด
ขึ้นใหม่หลายแห่งในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย โดยใช้ช่างฝีมือที่มาจากพม่าโดยตรง (สุรพล ดาริห์กุล, 2542,
น. 216) ปรากฏหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมในเขตวัฒนธรรมล้านนาหรือ
บริเวณภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดตาก

ภาพที่ 2 พระพุทธรูปศิลปะพม่า
วัดม่อนม่อนปู่ยักษ์ จ.ลาปาง

ภาพที่ 3 พระพุทธรูปศิลปะพม่า
วัดจองคา จ.แม่ฮ่องสอน

แบบแผนของสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมแบบพม่ากับไทใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน
เพราะมีรากฐานทางวัฒนธรรมและพัฒนาการร่วมกันมา วัดของชาวพม่าและไทใหญ่ในเขตวัฒนธรรม
ล้านนานั้น เป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลตามคติพุทธศาสนาแบบเถรวาท (สถาบันวิจัยสังคม, 2551,
น. 59) ภายในวิหารนิยมประดิษฐานพระพุทธรูปไว้เป็นจานวนมาก ซึ่งล้วนแต่มีพุทธลักษณะงดงาม
สะท้อนถึงเอกลักษณ์พิเศษแบบศิลปะสกุลช่างพม่า -ไทใหญ่ ซึ่งมีความแตกต่างจากพระพุทธรูปศิลปะ
ล้านนา แต่มีพื้นฐานแนวคิดในการสร้างเหมือนกันหลายประการ โดยเฉพาะความเชื่อว่าเมื่อสร้าง
พระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว ผู้สร้างจะได้รับอานิสงค์เป็นอันมาก ซึ่งมีหลักฐานปรากฏใน
คัมภีร์เกี่ยวกับอานิสงค์ต่างๆ รวมทั้งในตาราการสร้างพระพุทธรูปที่ให้ความสาคัญกับพุ ทธลักษณะ
และการเลือกสรรวัสดุที่นามาสร้างพระพุทธรูป อาทิ ไม้ หิน หยก ทองแดงหรือทองเหลือง งาช้าง
ทองคา แก้วมณี และผงดอกไม้ผสมน้ารัก (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2545, น. 16) เป็นต้น
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ภาพที่ 4 พระพุทธรูปมุกเกสร วัดหมื่นล้าน จ.เชียงใหม่ ภาพที่ 5 พระพุทธรูปมุกเกสร วัดพันเตา จ.เชียงใหม่

ภาพที่ 6 พุทธศาสนิกชนใช้ดอกไม้เป็นสื่อสัญลักษณ์ของความศรัทธา

คติความเชื่อเรื่องอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปด้วยเกสรดอกไม้ มักปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใบ
ลานเกือบทุกฉบับ ทั้งนี้ น่าจะมีความหมายที่เป็นนัยสาคัญบางประการ ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิธีคิด
ในการกาหนดคุณค่าแก่วัตถุที่ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสื่อสัญลักษณ์ของความศรัทธา ตามคติ
ความเชื่อของชาวพุทธที่สืบทอดมาแต่เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล จากข้อมูลหลักฐานการสร้างพระพุทธรูป
ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวิน พบว่า มีประเพณีการสร้างพระพุทธรูปด้วยเกสรดอกไม้อยู่เสมอ
อาทิ การสร้างพระมหามัยมุนีองค์จาลองใน เมืองมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปทรงเครื่องสกุลช่างไทใหญ่
และพระบัวเข็ม ในทะเลสาบอินเล เมืองตองยี และพระพุทธรูปเครื่องเขินวัดปางล้อ เมืองเชียงตุ ง ใน
รัฐฉานของพม่า นอกจากนี้ ยังพบพระเกสรดอกไม้ที่ เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน์ และเมือง
จาปาสักในประเทศลาว
จากข้อมูลหลักฐานการสร้างพระพุทธรูปในเขตวัฒนธรรมล้านนา พบว่ามีพระพุทธรูป
เกสรดอกไม้หรือพระพุทธรูปมุกดอกไม้ ประดิษฐานอยู่ตามพุทธสถานต่างๆ จานวนไม่มากนัก (ฮันส์
เพนธ์, 2517, น. 113) ส่วนประกอบของวัสดุที่ใช้สร้างได้มาจากวัสดุธรรมชาติหลากหลายชนิด อาทิ
ไม้มงคล ดิน หอม เกสรดอกไม้ และผงดอกไม้ผ สมน้ารัก (สายันต์ ไพรชาญจิต ร์ , 2545, น. 16)
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นอกจากนั้น ยังมีพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้ศิลปะแบบพม่า -ไทใหญ่อีก
จ านวนหนึ่ ง ด้ ว ย โครงสร้ า งรู ป ทรงของพระพุ ท ธรู ป มี ลั ก ษณะกลวงเป็ น โพรง ผิ ว นอกตกแต่ ง
รายละเอียดด้วยเทคนิคการปั้นรัก แล้วลงรักปิดทองล่องชาด ประดับกระจกสี รูปลักษณ์พุทธลักษณะ
แบบทรงเครื่ อ ง อั น เป็ น เทคนิ ค กระบวนการสร้ า งที่ มี เ อกลั ก ษณ์ พิ เ ศษของงานศิ ล ปะพม่ า อาทิ
พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ภายในวิหารวัดม่อนสัณฐาน และวัดศรีชุม จังหวัดลาปาง วัดพระธาตุดอย
กองมู วัดจองกลาง วัดจองคา และวัดพระก้าก่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนวัดนันตาราม จังหวัด
พะเยา ดังนั้น คติการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในวัฒนธรรมล้านนา จึงเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงภูมิปัญญาของผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถสะท้อนให้เห็นคุณค่า ทางด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะ โบราณคดี และศิลปกรรม แต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือคุณค่าที่มีต่อจิตใจของชาวพุทธในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา
2. เพื่อวิเคราะห์ความหมายจากแนวคิดสัญลักษณ์ตามหลักพุทธปรัชญา ที่ปรากฏใน
พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา
3. เพื่อสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้ร่วมสมัย อันเป็นการอนุรักษ์ และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิธีการศึกษา
การสร้างสรรค์ครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ (Art Creative Research) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ น การศึ ก ษาเชิง เอกสาร โดยรวบรวมข้ อมู ล ภาคเอกสารทั้ง ชั้ นต้ น ได้ แ ก่
พระไตรปิฎก คัมภีร์ใบลาน เอกสารโบราณ และเอกสารชั้นรอง ได้แก่ ตารา หนังสือ งานวิจัย และ
บทความที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องสัญลักษณ์ในพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในเขตวัฒนธรรมล้านนา
ส่ ว นที่ 2 เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามเกี่ ย วกั บ
พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการจาแนกไปตามรูปแบบของงาน
ศิลปะด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ รวมทั้งอธิบายตีความตามเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในงานพุทธ
ศิลป์เหล่านั้น เพื่อให้ได้ความรู้ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสัญลักษณ์ในพระพุทธปฏิมา
ส่ ว นที่ 3 เป็ น การสร้ างสรรค์ พระพุท ธปฏิมาร่ว มสมัย โดยน าองค์ค วามรู้ที่ ได้ รับ จาก
การศึกษา มาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงการบันทึก รวบรวม
ข้อมูล การค้นคว้าทดลอง ตลอดกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การสร้ างสรรค์งาน
ศิลปกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการศึกษาและสร้างสรรค์ เพื่อสืบทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น
ไปสู่การพัฒนาพระพุทธปฏิมาร่วมสมัยต่อไป
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ผลการศึกษา
การศึกษารู ป แบบทางศิ ล ปกรรม และวิเ คราะห์ ความหมายเชิ งสั ญ ลั ก ษณ์ต ามหลั ก พุท ธ
ปรัช ญาแบเถรวาท ที่ปรากฏจากรูปแบบและองค์ประกอบส่ว นต่าง ๆ ในพระพุทธปฏิมา จาก
การศึกษาได้ผลสรุป ดังนี้
1. พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา มีรูปแบบทางศิลปกรรมแบบสกุลช่างพม่า
สมัยมัณฑะเลย์ ที่ได้รับอิทธิพลด้านประติมานวิทยามาจากชาวไทใหญ่
2. ความหมายจากแนวคิดสัญลักษณ์ตามหลักพุทธปรัชญา ที่ปรากฏในพระพุทธรูปเกสร
ดอกไม้ ศิลปะพม่าในล้านนา ได้แก่ สัญลักษณ์จากแนวคิดมหาปุริสลักษณะ สัญลักษณ์จากปาง
พระพุทธรูป และสัญลักษณ์จากวัสดุที่ใช้ในการสร้างพระพุทธรูป
สรุปและอภิปรายผล
1. รูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา เป็นแบบสกุลช่าง
พม่าสมัยมัณฑะเลย์ กล่าวคือ การสร้างพระพุทธรูปสกุลช่างมัณฑะเลย์มีความเจริญก้าวหน้าเป็น
อย่างมาก สอดคล้องกับ ธิดา สาระยา (2538, น. 70) เมืองมัณฑะเลย์ ได้รับการขนานนามว่าเป็น
ศูนย์กลางของจักรวาล ตามแนวคิดพุทธปรัชญาแบบเถรวาท รวมทั้งมีพัฒนาการมากที่สุดในบรรดา
ศิล ปะพม่าในยุ คสมัยอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่ส มัยพระเจ้ามินดงเป็นต้นมาเมือง
มั ณ ฑะเลย์ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากในฐานะเมื อ งหลวง และเมื อ งแห่ ง พระพุ ท ธรู ป ทั้ ง นี้ ศิ ล ปะ
สมัยมัณฑะเลย์จึงเป็นศิลปะพม่าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตามแบบฉบับของตนเองอย่างแท้จริง กรรมวิธี
การสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ในยุ คสมั ยนี้ ประกอบไปด้ ว ยหลั ก ประติ มานวิท ยาที่ ห ลากหลาย นายช่ า ง
ปฏิมากรมีฝีมือสูง อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ของสยาม
แล้วนาไปประยุกต์ใช้ในได้อย่างกลมกลืนเข้ากันได้เป็ นอย่างดีกับงานพุทธศิลป์พม่าดั้งเดิม สอดคล้อง
กับ สมเกียรติ โลห์ เพชรั ตน์ (2550, น. 80)โดยเฉพาะส่ว นประกอบและรายละเอียดที่ปรากฏใน
พระพุทธรูปทรงเครื่อง นอกจากนี้ ทางด้านประติมานวิทยาก็สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย เช่น
พระพุทธรูปที่หล่อจากโลหะสาริด พระพุทธรูปที่แกะสลักจากศิลาทราย หินอ่อน หยก และไม้ ถ้าเป็น
พระพุทธรูปแบบทรงเครื่องใหญ่จะมีทั้งแบบที่หล่อจากโลหะสาริด และพระพุทธรูปแบบที่สร้างจาก
วัสดุหลายชนิด เช่น ส่วนพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาทเป็นหินอ่อน พระวรกายเป็นไม้ ทรงเครื่อง
เป็นลายรักปั้นประดับด้วยกระจกสีลงรักปิดทอง ส่วนเครื่องทรงที่ลอยตัวจะทาด้วยแผ่นโลหะลงรักปิด
ทองสวมคลุมทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีพระโปร่งหรือพระพุทธรูปที่ทาจากเกสรดอกไม้ และ
กระดาษ ทาให้มีน้าหนักเบา แล้วลงรักปิดทองล่องชาดประดับกระจกสี โดยได้รับอิทธิพลด้านประติ
มานวิทยามาจากงานพุทธศิลป์ของไทใหญ่
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2. ความหมายจากแนวคิ ด สั ญ ลั ก ษณ์ ต ามหลั ก พุ ท ธปรั ช ญาแบบเถรวาท ที่ ป รากฏใน
พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา สามารถจาแนกออกเป็น 3 ประการ ดังนี้
2.1 สัญลักษณ์จากแนวคิดมหาปุริส ลักษณะ หมายถึง ลั กษณะรูปแบบหรือรูปทรง
องค์ประกอบส่วนต่างๆ อันประกอบรวมกันเป็นพระพุทธปฏิมา ซึ่งใช้เป็นสื่อไปถึงเนื้อหาเรื่องแนวคิด
มหาปุริสลักษณะที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง (2553,
น. 37) เนื้อหาเรื่อง ลักษณะของมหาบุรุษมี 32 ประการ กล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยลักษณะของ
บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ อันเป็นคติของบุคคลเพียง 2 ประเภท คือ พระเจ้าจักรพรรดิราชผู้ทรงธรรมประการ
หนึ่ ง และพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าผู้สิ้ น อาสวะกิเลสแล้ ว อีกประการหนึ่ ง ในทางพระพุทธศาสนาได้
กล่าวถึง มหาปุริส ลักษณะของพระพุทธเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นด้วยการบาเพ็ญบารมีในชาติปางก่อน จาก
อานิสงส์แห่งการสร้างกุศลกรรมแต่ละอย่างส่งผลให้เกิดลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ และอนุ
พยัญชนะ 80 ประการ
2.2 สัญลักษณ์จากปางพระพุทธปฏิมา คือ ลักษณะรูปแบบหรือรูปทรงองค์ประกอบที่
แสดงอิริยาบถท่าทางต่างๆของพระพุทธรูป ชื่อเรียกปางต่างๆ ของพระพุทธรูปใช้เกณฑ์หลายอย่าง
บางครั้งเรียกตามอิริยาบถ และเรียกตามท่าทางพระหัตถ์ก็ได้ สอดคล้องกับ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
(2553, น. 47) เนื่องจากที่มาของคาว่า “ปาง” หมายถึง ช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ ซึ่งสื่อความหมายถึง
เหตุการณ์สาคัญที่ปรากฏในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนปรินิพพาน จึงเป็นเหตุให้มี
การเชื่อมโยงและคิดสร้างพระพุทธรู ปเพื่อเป็นสัญลั กษณ์ถึงพุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่ง จาก
การศึกษาสัญลักษณ์จากปางพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา พบว่า มีพุทธลักษณะเป็น
พระพุทธรูปทรงเครื่อง หรือปางโปรดพญาชมพูบดี สอดคล้องกับ หลวงภัณฑลักษณ์วิจารณ์ (2464,
น. 1) อันมีที่มาจากพุทธประวัติคราวที่พระพุทธองค์ประทับ ณ เวฬุวนาราม ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารอุทิศ
ถวายในครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารถูกพญาชมพูบดีกษัตริย์แห่งเมืองปัญจาลนคร ซึ่งมีฤทธิ์เดชานุภาพ
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มาก มารุกรานข่มเหง จึงทรงยึดพระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง ในการปราบพญาชมพูบดี พระพุทธองค์ทรง
ทราบด้วยพุทธบารมีว่า พญาตนนี้จะได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในพุทธศาสนา จึงทรงเนรมิตพระองค์
เป็นพระราชาธิราช ทรงเครื่องราชาภรณ์ครบทุกประการ แล้วตรัสสั่งให้พระอินทร์เป็นทูตไปเชิญพญา
ชมพู บ ดีม าเฝ้ า พระพุ ท ธองค์ ทรงแสดงธรรมโปรดจนพญาชมพู บ ดีห มดทิฐิ เกิด ความศรั ทธาใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาทูลขอบรรพชา พระบรมศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ จน
สาเร็จเป็นพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาองค์หนึ่ง
2.3 สัญลักษณ์จากวัสดุที่ใช้ในการสร้างพระพุทธปฏิมา จากการศึกษาพบว่าการสร้าง
พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา ใช้ผงดอกไม้ผสมน้ารักเป็นวัสดุหลักที่ประกอบขึ้นเป็น
รูปทรงพระพุทธรูป โดยโครงองค์พระพุทธรูปมีลักษณะโปร่งภายในกลวงเป็นโพรง (Hollow drylacquer Sculpture) แล้วตกแต่งรายละเอียดภายนอก ด้วยเทคนิคลงรักปิดทองล่องชาดประดับ
กระจกสี ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธปฏิมาสกุลช่างไทใหญ่ จากรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์
พุทธศาสนิกชนมีคติความเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปนั้น นอกจากจะเป็นพุทธบูชาและเป็นการสื บ
ทอดพระพุทธศาสนาแล้ว ในปัจจุบันยังมีผู้นิยมสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นการบาเพ็ญกุศลสืบอายุด้วย
สอดคล้องกับ วิลักษณ์ ศรีป่าซาง (2011, น. 141) ดังปรากฏเนื้อหาในตาราสร้างพระพุทธรูป กล่าวว่า
เจ้าของหรือศรัทธาผู้สร้างพระพุทธรูปถวายแก่พระศาสนา จะได้เสวยสุขทั้งในเมือ งคนและเมืองฟ้า
ตามระยะเวลาต่างๆ กันขึ้นอยู่กับลักษณะแห่งการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้สร้าง โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่
สร้างจากผงดอกไม้ผสมน้ารักจะมีอานิสงส์ได้เสวยสุขเป็นระยะเวลานานถึง 100 กัป
กระบวนการสร้างสรรค์
ขั้นตอนการสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างภาพร่าง
2. การปั้นพระพุทธรูปต้นแบบ
3. การสร้างแม่พิมพ์ทุบด้วยปูนปลาสเตอร์
4. การหล่อพระพุทธรูปต้นแบบด้วยขี้ผึ้ง
5. การสร้างแม่พิมพ์ยางซิลิโคน
6. การหล่อพระพุทธรูปด้วยเกสรดอกไม้
7. การปิดทองพระพุทธรูปเกสรดอกไม้
8. การประดับกระจกพระพุทธรูปเกสรดอกไม้
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ภาพที่ 9 การกาหนดอัตราส่วนของมวลสารที่ใช้ในการหล่อพระพุทธรูปเกสรดอกไม้

ภาพที่ 10 ดอกไม้ที่พุทธศาสนิกชนนามาสักการบูชาพระที่วัด

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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กระบวนการสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้

ภาพที่ 11 การสร้างภาพร่าง

ภาพที่ 13 แม่พิมพ์ทุบ

ภาพที่ 16 แม่พิมพ์พระพุทธรูป

ภาพที่ 12 การปั้นพระพุทธรูปต้นแบบ

ภาพที่ 14 พระพุทธรูปขี้ผึ้ง

ภาพที่ 15 แม่พิมพ์ยางซิลิโคน

ภาพที่ 17 การหล่อพระพุทธรูปด้วยเกสรดอกไม้
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ภาพที่ 18 การนาพระพุทธรูปออกจากแม่พิมพ์และการแต่งผิวพระพุทธรูป

ขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูป ถอดออกจากแม่พิมพ์ยาง และการเก็บความเรียบร้อยโดย
การแต่งผิว คือ การใช้เกสรดอกไม้บดละเอียดผสมกับกาวพลาสติกเรซิ่นและน้าสะอาด นามาอุดตาม
รูพรุน บริเวณผิ วนอกองค์พระพุทธรูป ทิ้งไว้ให้แห้ งแล้ว จึงขัดแต่งด้ว ยตะไบและกระดาษทรายให้
ผิวเรียบเสมอกัน

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

การปิดทองพระพุทธรูปเกสรดอกไม้

ภาพที่ 19 อุปกรณ์สาหรับการปิดทองพระพุทธรูป

ภาพที่ 20 การลงยางรักพระพุทธรูป

ภาพที่ 21 การปิดทองคาเปลวพระพุทธรูป

ภาพที่ 22 องค์พระพุทธรูปปิดทองคาเปลว
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การประดับกระจกพระพุทธรูปเกสรดอกไม้

ภาพที่ 23 การตัดกระจกสีเพื่อติดลงบนพระพุทธรูป

ภาพที่ 24 พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาสัญลักษณ์จากพระพุทธรูปที่ มีเอกลักษณ์ทางด้านรูปแบบพุทธศิลป์ในเขต
วัฒนธรรมล้านนาและในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวิน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาความหมายเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องงานศิ ล ปกรรมแขนงต่ า งๆ เช่ น งาน
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมในลักษณะเชื่อมโยงกันแบบองค์รวม
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ภาพที่ 25 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปเกสรดอกไม้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รายการอ้างอิง
ไขศรี ศรีอรุณ. (2546). พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในสยามประเทศ. กรุงเทพฯ: มติชน.
ธิดา สาระยา. (2538). มัณฑเล : นครราชธานี ศูนย์กลางแห่งจักรวาล. กรุงเทพฯ:
ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์.
ราชบั ณฑิตยสถาน. (2550). พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ก-ฮ ฉบับราชบัณฑิต ยสถาน.
กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์ จากัด.
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. (2553). พระพุทธปฏิมาสยาม. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มิวเซียมเพรส.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. (2554). พระพุทธรูปสาคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ . (2545). การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีการทาบุญด้วยการ
สร้างพระพุทธรูปไม้ในจังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2551). ไทใหญ่ ความเป็นใหญ่ในชาติพันธุ์. เชียงใหม่:
โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา.
สุรพล ดาริห์กุล. ล้านนา สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม. (2542). กรุงเทพฯ: คอมแพคพรินท์
จากัด.
หลวงภัณฑลักษณวิจารณ์. (2464). เรื่องท้าวมหาชมพู. กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนาการ.
ฮันท์ เพนธ์. (2519). คาจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: สานักนายกรัฐมนตรี.

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

591

ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้
MOVEMENT OF WOMAN BODY AND FLOWERS
ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร*
SUNSANEE RUNGRUEANGSAKORN

บทคัดย่อ
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้ ”
เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาส่วนประกอบสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ ดอกไม้ ร่างกายผู้หญิง เทคนิค
การปะติด (Collage) และความเคลื่อนไหว มีแนวคิดของการให้ความสาคัญกับการสร้างความสุขที่
เกิดขึ้นจากความธรรมดาเรียบง่าย จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อให้ได้รับความรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ และมี
ความสุขใจจากการใกล้ชิดธรรมชาติ ที่มาแห่งความคิดเริ่มขึ้นจากความประทับใจในความงามของ
ดอกไม้ก่อนในเบื้องต้น แล้วบันดาลใจให้เกิดการจินตนาการจากรูปทรงให้เชื่อมโยงเข้ากั บร่างกาย
ผู้หญิงที่ถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาจากรูปทรงของร่างกายที่เคยสร้างสรรค์ไว้ในอดีต เปลี่ยนเทคนิค
วิธีการจากภาพพิมพ์ตระแกรงไหมให้ เป็นจิตรกรรมด้ว ยเทคนิคการปะติด ด้ว ยกระดาษที่มีสีสั น ,
น้าหนักและลวดลายธรรมดาทั่วไปที่มีอยู่ตามท้องตลาด นามาสร้างสรรค์ใหม่ให้น่าสนใจและเกิด
ความหมายตามแนวความคิดที่ต้องการแสดงออก สามารถผสมกลมกลืน เข้ากัน ได้กับรูป ทรงและ
แนวคิดที่สร้างสรรค์ ส่วนสุดท้ายสร้างความเคลื่อนไหวด้วยการซ้ากันของรูปทรงสามารถลวงตาให้เกิด
ความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้ในระนาบสองมิติ ผลของการสร้างสรรค์ทาให้เกิด การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปในหลายลักษณะ ทั้งรูปแบบ ความคิด และเทคนิควิธีการ เป็นอีกก้าวเดินสาคัญที่จะ
นาทางไปสู่การสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตเบื้องหน้าของผู้สร้างสรรค์
คาสาคัญ: ความเคลื่อนไหว ร่างกายผู้หญิง ดอกไม้ การปะติด

*

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
The beginning of painting creation is "Movement of Woman body and
Flowers" An inspiration includes body of woman, shape of flower, collage and
movement. An idea is simply beauty of the flower shape that make me feel relax,
happy and pleasant every time that I see them. I imagine shape and movement of
the flower looks like body and movement of the woman, gentle soft and imposing.
The kind of flower shows the character especially the flower is pretty like the
woman. From this idea, I study about the movement of the flower and the woman. I
change technique from Silk-Screen printing to be Contemporary Painting and I use
colorful papers to showing off light and shadow on shapes of two composition
dimensions painting artwork. I creative by steps of movement repeating of the
woman and the flower to make vision illusory , it is more interesting. I have intended
to develop project, idea, design and story that I love to do and study to show you
the woman is as beautiful as the flower, simple but beauty.
Key words: Movement, Woman body, Flowers, Collage

บทนา
จินตภาพที่เริ่มต้นจากความประทับใจในความงดงามของธรรมชาติ ความรู้สึกของความชื่น
ชมในความงามของดอกไม้ เกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง ในช่ว งระยะเวลาที่ ต่ อเนื่ อ งกั น หลายปี ก่ อนหน้ า การ
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ด้วยรูปแบบและโครงสร้างที่สวยงามของดอกไม้ที่มีความแตกต่างกันไปทั้งชนิด
และมุ ม มองท าให้ คิ ด ไปถึ ง การน ารู ป ทรงเหล่ า นั้ น มาใช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะ ความฝั น และ
จินตนาการเกี่ยวกับดอกไม้นี้เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อได้ประสบพบเห็น ด้วยความติดตราตรึงใจในดอกไม้
บวกกับความหลากหลายของมันทาให้เกิดความคิดในการสร้างรูปทรงขึ้นมากมาย จึงเกิดคาถามขึ้นใน
ใจหลายข้อ ว่าถ้าอยากนาความประทับใจเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะจะได้หรือไม่ ดอกไม้
จะสามารถเชื่อมโยงกับร่างกายผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ทาอยู่แล้วได้หรือไม่ เทคนิคที่ใช้จะเป็น
อย่างไร การปะติดจะเหมาะสมเข้ากันกับการสร้างสรรค์รูปทรงหรือไม่ การซ้ากันของรูปทรงที่แสดง
ความเคลื่อนไหวแบบสองมิติสามารถนามาใช้ในการสร้างสรรค์ด้วยรูปทรงลักษณะนี้ได้หรือไม่
คาถามต่างๆ เหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในงานสร้างสรรค์ เกิดผลลัพธ์
เป็นผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้ ” ด้วยการผสมผสานรูปทรงของ
ดอกไม้ ผู้หญิง เทคนิคการปะติด และความเคลื่อนไหว เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนภายใต้ความรู้สึกของ
ความประทับใจในความงามของดอกไม้และร่างกายผู้หญิง
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นอกจากนั้ น ผลงานในช่ ว งนี้ ส ะท้ อนความรู้สึ กในการมองโลกของผู้ ส ร้า งสรรค์ที่ มี ความ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ความสนใจกับสิ่งเล็กน้อยที่อยู่ใกล้ตัว ความสุขที่เกิดจากความเรียบง่าย
ธรรมดาการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จิตที่อยู่กับกายมีความสงบสบายอาจด้วยวัยที่มากขึ้น และธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าที่ช่ว ยขัดเกลาจิตใจ การมองโลกอย่างเข้าใจด้ว ยความสุขุมรอบคอบ ทาให้ ภาพ
ผลงานศิลปะมีความรู้สึกเช่นนี้แฝงอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้ ” จึงเป็นการแสดงออกของ
สภาวะจิตที่สงบสุข สบาย เสมือนการหยุดเวลาให้ช้าลงในช่วงเวลาหนึ่งในบรรยากาศของความงามใน
ธรรมชาติเพื่อให้ใจได้พักผ่อนเพื่อบรรเทาเบาบางจากความเร่งรีบและความตึงเครียดของการทางาน
และการใช้ชีวิต
วัตถุประสงค์
1. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมด้วยการใช้รูปทรงของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้มา
ผสมผสานกันโดยแสดงการเคลื่อนไหวของรูปทรงที่อยู่ในระนาบสองมิติ
2. ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการปะติด (Collage)
3. เพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ และรวบรวมองค์ความรู้นาเสนอสาธารณชน
วิธีการศึกษา
กระบวนการของการศึกษาค้นคว้าแนวทางและส่วนประกอบต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้” เริ่มต้นมาจากความประทับใจความงดงาม
ของดอกไม้ก่อนในเบื้ องต้นน าไปสู่การสร้างสรรค์จนมาถึงกระบวนของการศึกษาวิธีการและสิ่งที่
เกี่ยวข้องในผลงานได้ด้วยการรวบรวม แสวงหารูปทรงจากการสังเกตจากธรรมชาติ เวปไซต์ ศึกษา
จากหนังสือ บทความต่าง ๆ วางแผนทดลองการสร้างสรรค์ก่อนแล้วประมวลทุกสิ่งเข้ากับจินตนาการ
เกิดการสร้างสรรค์ผลงานในชุดใหม่ขึ้นจากนั้นนามาวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ ความหมายและ
องค์ประกอบ สิ่งที่เป็น ส่วนประกอบสาคัญในการศึกษางานสร้างสรรค์ในชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ใหญ่ ๆ ได้แก่
1. ส่วนของร่างกายที่ได้รับอิทธิพลมาจากผลงานในอดีต
ส่วนที่เป็นร่างกายของผู้หญิงนั้นได้ศึกษารูปทรงจากความเป็นจริง โดยการสังเกต แล้ว
วิเคราะห์รูปทรงนั้นอย่างเป็นขั้นตอน ศึกษาคนในอิริยาบถต่างๆ ให้ตรงกับสิ่งที่จะนาไปใช้ ในการ
สร้างสรรค์ เลือกมุมที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ประกอบในแต่ละภาพผลงาน ในการนารูปทรงไปใช้ไม่ได้
ยึดติดว่าจะเหมือนจริงหรือไม่ บางครั้งสัดส่วนเหมือนคนจริง หรือบางครั้งตัดทอนรูปทรงลงบ้าง หรือ
ในบางครั้งตัดทอนรูปทรงจนเหลือเพียงเค้าโครงของความเป็นจริงอยู่บ้างเท่านั้น
ส่วนประกอบที่เป็นร่างกายในผลงานชุดนี้มีความแตกต่างจากผลงานในชุดก่อน
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พอสมควร เนื่องจากเดิมทีผู้สร้างสรรค์มักให้ความสาคัญกับรูปทรงของร่างกายมากที่สุด
เป็นจุดเด่นและเนื้อหาหลักของภาพ แต่ส่วนประกอบอื่นจะเข้ามาประกอบเพื่อให้ภาพสมบูรณ์เท่านั้น
แต่ในผลงานชุดนี้ให้ความสาคัญกับร่างกายเท่าๆ กันกับรูปทรงของดอกไม้เพื่อประกอบเข้ากันอย่างได้
กลมกลืนอย่างเป็นเอกภาพและดุลยภาพซึ่งกันและกัน

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 1 ตัวอย่างของผลงานในอดีตในแต่ละช่วงเวลา
(ก) ผลงานชื่อ ใครมือยาวเอากระจกส่องหน้าดอกไม้ทัดหู พ.ศ. 2538
เทคนิค ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม ขนาด 110 x 100 เซนติเมตร
(ข)ผลงานชื่อ “ชื่อจริงความไม่มีสาระ” ชื่อเล่น “สมมุติว่าฉันเป็นหมา” พ.ศ. 2543
เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหม ขนาด 100x75 เซนติเมตร
(ค) ผลงานชื่อ Never Die พ.ศ. 2553
เทคนิค สีอะคริลิค ขนาด 80x60 เซนติเมตร

ภาพการเปรียบเทียบผลงานตัวอย่างเก่าในอดีตมีการพัฒนาการที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ในช่วงแรก
ภาพ (ก) ผลงานชื่อใครมือยาวเอากระจกส่องหน้าดอกไม้ทัดหู เป็นภาพที่สร้างสรรค์ในปี
พ.ศ. 2538 ในช่วงที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นภาพคนที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลชัดเจนว่าเป็นใครที่
ไหน รูปทรงจะเป็นตัวแทนของความเป็นมนุษย์ ทั่วไป มีแนวความคิดด้วยการนาเอาสุภาษิตและคา
พังเพยเพื่อมาสื่อสารในเรื่องราวที่แสดงออกเกี่ยวกับการแก่งแย่งชิงดีกันในสังคม และถ้าลองสังเกตให้
ดีจะมีดอกไม้อยู่ในผลงานด้วย นี่เป็ นอีกความประทับใจเริ่มต้นที่ส่งผลให้เกิดผลงานในชุดที่มีดอกไม้
เข้ามานี้ด้วย ผลงานในช่วงนี้ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมในการสร้างสรรค์ พื้นผิวที่ใช้จะมีลักษณะ
ของความหยาบไปจนเรียบเป็นการซ้อนกันของสีจนเกิดร่องรอยของผิวแบบต่าง ๆ การสร้างพื้นผิว
จากภาพพิ ม พ์ ในส่ ว นของภาพคนเป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ที่ สุ ด ในการสื่ อ ความหมายของภาพ
ส่วนประกอบอื่น ๆ เข้ามาประกอบให้เรื่องราวที่ต้องการสื่อสารสมบูรณ์เท่านั้น
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ในส่วนของภาพ (ข) ผลงานชื่อ “ชื่อจริงความไม่มีสาระ” ชื่อเล่น “สมมุติว่าฉันเป็นหมา”เป็น
งานที่สร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2548 เป็นงานที่สร้างด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหมทาให้ผิวที่ได้ เป็น
การซ้อนกันของสีหลายชั้นหลายน้าหนักจะมีลั กษณะของเทคนิควิธีการที่ ใกล้ เคียงกับงานที่ทาใน
ช่ว งแรก (ภาพ ก) มีแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับ ความไม่มีส าระ การพักผ่อนหย่อนใจ การคิดฝั น
จินตนาการ การไปเที่ยว ฯลณ สร้างให้เกิดความสุข สงบ และเติมพลังให้ก้าวต่อไปในชีวิต รูปทรงคน
ที่ใช้เป็นตัวผู้สร้างสรรค์เองสวมบทบาทอยู่โดยจินตนาการว่าตัวเองเป็นสุนัขทีน่ ่าจะมีความสุขเพราะได้
พักผ่อนตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าเน้นที่รูปทรงคนเป็นหลัก ส่วนประกอบอื่นเป็นรองเพื่อมาสนับสนุน
เรื่องให้ส มบูรณ์ ในผลงานชุดนี้เริ่มมีการซ้ารูปทรงเพื่อลวงตาให้เกิดความเคลื่อนไหว ภาพผลงาน
ในภาพ
ภาพ (ค) ผลงานชื่อ Never Die เป็นงานที่สร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2553 เป็นช่วงที่ศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญญาโท ผลงานในช่ ว งนี้ผู้ ส ร้างสรรค์ใ ช้ตัว เองเป็น ตัว แทนของแนวคิด โดยในงานชิ้น นี้
ผู้ส ร้างสรรค์จิ นตนาการไปถึงมาลิ รีน มอนโร ดาราสาวสวยผู้มีรอยยิ้มที่ติดตาตรึงใจผู้ คน เธอคือ
นักแสดงหญิงผู้โด่งดังในอดีตที่ใครๆ ก็จาได้แม้เธอจะจากพวกเราไปนาน เธอเป็นคนที่มีชีวิตอมตะใน
สายตาของผู้ส ร้างสรรค์ ในภาพเป็น ตัวผู้ส ร้างสรรค์เองที่สวมบทบาทเป็น มาลีรีน มอนโร ในภาพ
กระโปรงเปิด ภาพนี้เป็นภาพที่โด่งดังและติดตาคนมาก ถ้านึกถึงมารีลินก็จะจาภาพนี้ของเธอได้ เป็น
ภาพคนที่อยู่ในอิริยาบถของความเคลื่อนไหวของกระโปรงและเท้า ลาตัว หน้า ด้วยการซ้ากันของหน้า
ลาตัว เท้า และกระโปรงที่ปลิว ซ้ากันอยู่ในหลาย ๆ จังหวะ ในงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ใช้สีอะคริลิคบน
ผ้าใบ มีการปะติด (Collage) กระดาษสีในบางส่วนของผลงาน เป็น จุดเริ่มต้นในการปะติด ของ
ผู้สร้างสรรค์และพัฒนาต่ออย่างเต็มตัวในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้” นี้
ในภาพนี้ตัวคนเป็นเนื้อหาหลักของทั้งภาพ มีส่วนประกอบอื่นเพื่อประกอบให้เรื่องราวสมบูรณ์ มีการ
สร้างการซ้ารูปทรงเพื่อลวงตาให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวในภาพ
2. เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์
ส่วนของเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ ในผลงานชุดนี้จะใช้ กระบวนการสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการปะติด (Collage) เป็นหลัก มีการลงสีอะคริลิคบ้างในส่วนที่เป็นสีเรียบ ๆ เพียงเล็กน้อยในบาง
แห่งเท่านั้น ส่วนสุดท้ายตัดด้วยเส้นสีดาเพื่อเน้นรูปทรงให้ชัดเจนเด่นชัด
ลักษณะผิวที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จึงมาจากกระดาษต่าง ๆ ที่นามาปะติดแทบทั้งสิ้น การ
เลื อ กของลวดลายต่ า ง ๆ นั้ น มี ส่ ว นส าคั ญ ในการน ามาใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ รู ป ทรง แนวคิ ด หรื อ
ความหมายที่ต้องการแสดงออก ในส่วนที่ผู้สร้างสรรค์เลือกมาใช้นั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นลวดลาย
ธรรมดาทั่วไปที่ผลิตอยู่ในท้องตลาดเป็นลวดลายที่มีลักษณะเท่ากันหมดทั้งแผ่น มีความหลากหลาย
ของรูปแบบ กระดาษที่นามาใช้มีหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับรูปทรงที่ใช้ เช่น กระดาษสา กระดาษ
ห่อของขวัญลวดลายต่าง ๆ โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับความหมายของรูปทรง ยกตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างกระดาษบางส่วนที่มีลวดลายต่าง ๆ ที่นามาใช้

-กระดาษสาสีเนื้อ แทนผิวในร่างกายของมนุษย์ การปะติดทาให้รู้สึกนิ่มนวลตามลักษณะของ
รูปทรงที่ต้องการแสดงออก
-กระดาษที่มีลวดลาย และสีสดใส แทนในส่วนของดอกไม้ การปะติดทาให้เกิดความรู้สึกของ
ความนุ่มนวล ความเป็นผ้า และกลีบดอกไม้
-กระดาษลวดลายเรียบ ๆ เป็นพื้นหลังของภาพเพื่อประกอบให้ภาพสมบูรณ์ เป็นต้น
กระดาษต่าง ๆ ที่นามาใช้นอกจากมีสีสันและลวดลายที่สวยงามแล้ว ยังแสดงออกถึงความ
เป็ นไปในสั งคมเสมือนเป็น การบั นทึกเรื่องราวของกระดาษในช่ว งระยะเวลาหนึ่งแสดงความเป็น
วัฒนธรรมของการใช้ชีวิตของคนในสังคม หรือเทคโนโลยีของคนในยุคที่งานสร้างสรรค์เกิดขึ้น บอกถึง
ความก้าวหน้าในการผลิตกระดาษของยุคปัจจุบันซึ่งกระดาษชนิดต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นอย่างมากมาย
3. การสร้างความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติด้วยการซ้าของรูปทรง สร้างความรู้สึกลวงตา
ให้รู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในในระนาบที่มีลักษณะแบน ตัวอย่างศิลปินในลัทธิฟิวเจอร์ริสม์
คือเบลล่าได้แสดงความเคลื่อนไหวของผู้หญิงที่กาลังจูงสุนัจอยู่ทาให้รู้สึกได้ว่าภาพนั้น คนและสุนัข
กาลังวิ่งอยู่ด้วยการซ้ากันของเท้าจานวนมากลวงตาให้รู้สึกเช่นนั้น ด้วยเทคนิควิธีการในการลวงตา
ด้วยการซ้ารูปทรงเช่นนี้ยังมักใช้บ่อยในการ์ตูน
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง ลักษณะการสร้างความเคลื่อนไหว
(ก) ศิลปิน Giacomo Balla ชื่อภาพ “Dynamism of a Dog on a Leash” ค.ศ. 1912
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ ขนาด 95.6 x 115.6 เซนติเมตร
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamism_of_a_Dog_on_a_Leash
(ข) ตัวอย่างบางตอนของความเคลื่อนไหวในการ์ตูน
ที่มา: เครยอนชินจัง ฉบับ 27

(ก)

(ข)
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการซ้ารูปทรงเพื่อแสดงการเคลื่อนไหว
(ก) ตัวอย่างที่ตัดมาบางส่วนจากผลงานชื่อ กุหลาบของฉัน
(ข) ตัวอย่างที่ตัดมาบางจากผลงานชื่อ ระบาดอกไม้

ผลที่ได้รับเป็นลักษณะความเคลื่อนไหวเป็นแบบช้า ๆ น้อย ๆ แบบนุ่มนวล เนื่องจากในภาพ
ผลงานมีจุดเด่นที่ต้องการแสดงออกภายในภาพหลายส่วน ได้แก่ ร่างกาย ดอกไม้ ลักษณะผิว ทาให้
การเคลื่อนไหวที่ได้ถูกลดความสาคัญลงไป งานสร้างสรรค์ที่ได้จึงเป็นภาพที่มีความความเคลื่อนไหว
เพียงน้อย ๆ เพื่อเน้นความงามในส่วนอื่น ๆ ให้เด่นชัด นอกจากนี้ยังสนองตอบแนวความคิดของการ
สร้างสรรค์ที่ต้องการแสดงความสุข สงบ การใช้ชีวิตที่ช้าลงค่อยเป็นค่อยไป
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4. กระบวนการสร้างสรรค์ แบ่งอธิบายตามขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้
(ก) เริ่มต้นจากการเลือกแรงบันดาลใจที่เกิดความประทับในรูปทรงก่อน ความประทับใจ
นั้นเกิดจากความงามของรูปทรง และมีการจินตนาการเกิดขึ้นจากรูปทรงนั้น
(ข) นาแรงบันดาลใจและจินตนาการที่เกิดขึ้นสร้างเป็นภาพร่างเพื่อเป็นการวางแผนการ
ทางานอย่างมีระบบระเบียบ
(ค) วางแผนในการขยายภาพร่าง
(ง) จากนั้นขยายภาพร่างให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการสร้างสรรค์ผ ลงานลงบนเฟรม
ผ้าใบที่เตรียมไว้
(จ) ปะติดกระดาษลวดลายต่างๆ ด้ว ยกาวลาเท็กซ์ ตามความเหมาะสมจนเสร็ จสิ้ น
ทั้งภาพ ในส่วนที่เป็นลักษณะผิวแบบเรียบ ๆ ในบางที ใช้สีอะคริลิคเพื่อให้ภาพสมบูรณ์
(ฉ) ตัดเส้นด้วยสีดาในส่วนของรูปทรง
(ช) ลงน้าหนัก เทา ขาว เพื่อเน้นรูปทรงให้เกิดความมีมิติในภาพ

(ก)

(ข)

(จ)

(ค)

(ฉ)

(ง)

(ช)

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์
(ก) ภาพร่าง (ข) วางแผนขยายภาพร่าง (ค) ขยายภาพร่างลงบนเฟรม (ง) ปะติดกระดาษที่มีสี ลักษณะผิว
น้าหนักที่เหมาะสมลงจนเสร็จ (จ) ลงลายเส้นลงบนภาพที่ผ่านการปะติดเรียบร้อยแล้ว (ฉ) ลงลายเส้นด้วยสีดา
ลงบนส่วนที่เป็นรูปทรงจนเสร็จ (ช)จากนั้นลงน้าหนัก เทา ขาว เพื่อเน้นน้าหนักให้เกิดความคมชัด
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ผลการศึกษา
จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ในชุดนี้ตามความปรารถนาเดิมคือต้องการพัฒนาผลงานศิลปะ
ของผู้สร้างสรรค์ให้เกิดความแตกต่างไปจากผลงานที่เคยสร้างในอดีต ผลที่ได้รับจากการศึกษา รูปทรง
ดอกไม้ส ามารถเชื่อมโยงเข้ากับร่างกายผู้ ห ญิงได้อย่างกลมกลืนกับความฝั นและจินตนาการ โดย
แสดงออกถึงความรู้สึกของความสวยงาม ความสุข สงบ การพักผ่อน ความรัก โทนสีที่ใช้จะอยู่ในโทน
ร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงจะเป็นโทนสีร้อนแต่กลับนุ่มนวลด้วยการใช้สีที่ไม่สดจนเกินไป เพื่อแสดงสีและ
ความสดใสคล้ายดอกไม้ในธรรมชาติ ส่วนการปะติดที่เ ป็นเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์สามารถ
นามาใช้ทดแทนเทคนิคการทาภาพพิมพ์ได้โดยขออธิบายในส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน ต่อไปนี้
1. ดอกไม้ ความต้องการสร้างผลงานที่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากงานที่เคยสร้าง ประกอบ
กับมีความประทับใจในความงามของรูปทรงดอกไม้ซึ่งเดิมทีเป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เป็นส่วนน้อยมาก
ภายในผลงานที่เคยสร้าง เป็นต้นเหตุของการนาดอกไม้มาใช้การที่จะสร้างความแตกต่างขึ้นในผลงาน
ได้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรจึง เน้นให้ดอกไม้เป็นจุดเด่นมีความสาคัญเท่า ๆ กับร่างกาย
ทาให้สัดส่วนของการให้ความสาคัญกับร่างกายผู้หญิงน้อยลงมาจนเท่ากันกับดอกไม้
2. เทคนิคปะติด ที่นาเข้ามาใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการแก้ปัญหาของการสร้างสรรค์ที่
เดิมจะใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหมในการสร้างสรรค์ แต่ด้วยปัญหาของเนื้อที่ และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการสร้างสรรค์ ทาให้ไม่สามารถใช้เทคนิคภาพพิมพ์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
เทคนิคปะติดจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์พบว่ามีกระดาษที่มีลวดลาย สี น้าหนัก
ต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ในการสร้างสรรค์ได้อย่างมากมายในท้องตลาด
มีความคล้ายและความแตกต่างของเทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหมและลวดลายจากกระดาษ
ต่าง ๆ อยู่ ในความคล้ายคือสามารถสร้างผิวให้เกิดน้าหนัก ความรู้สึก และความหมายให้เกิดขึ้นใน
ผลงานได้ ความแตกต่า งคือมีความซับซ้อนของลั กษณะผิ ว สี น้าหนัก ที่ แตกต่างการกัน การใช้
กระดาษปะติดรูปทรงต่าง ๆ ที่อยู่ในกระดาษมีความซับซ้อนหลาย ๆ ระดับ สามารถเลือกนามาใช้ได้
อย่างหลากหลายตามที่ต้องการ ส่วนการทาภาพพิมพ์ตระแกรงไหมนั้นก็สามารถสร้างน้าหนัก อารมณ์
ความรู้สึก หรือความหมายได้เช่นกัน แต่จะมีข้อจากัดที่เกิดจากกระบวนการ ที่สามารถพิมพ์ได้ครั้งละ
สีเท่านั้น ถ้าต้องการสร้างงานที่มีสีหลายสี จะต้องพิมพ์หลายครั้งตามจานวนสีที่ต้องการสร้างสรรค์
3. ความเคลื่อนไหว เป็นแบบช้าค่อยเป็นค่อยไป แบบสบายใจตามวิถีของการใช้ชีวิตแบบช้า
ไม่เร่งร้อน ทาให้เกิดความสุข สงบ สมาธิ ปัญญาตามแนวทางแห่งพุทธ ในแต่ละชิ้นของผลงานมีความ
เคลื่อนไหวที่แตกต่างกันไปในส่วนของเนื้อหาซึ่งจะอธิบายต่อไปเป็นรายชิ้น ผลงานในชุด “ความ
เคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้” ประกอบขึ้นด้วยผลงาน 4 ชิ้น โดยในแต่ละชิ้นยังมีแนวคิด
และลายละเอียดของผลงานที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
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ผลงานชื่อกุหลาบของฉัน
แนวความคิดและเนื้อหา ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงของกลีบดอกกุหลาบในส่วนศีรษะของคน
ประกอบเข้ากับร่ างกายในกิริย าที่แสดงออกในท่าทางเหมือนกอดอก แล้ว ยกมือขึ้นมาประสานที่
บริเวณช่วงอกหรือหัวใจซึ่งเป็นท่าที่แสดงออกของความรัก ความหมายของภาพนี้แสดงความรู้สึกถึง
ความรักของหญิงสาวที่เปรียบเสมือนดอกไม้กาลังเบ่งบานสวยงาม
องค์ประกอบของรูปทรง องค์ประกอบของภาพถูกจัดให้รูปทรงอยู่ตรงกลางเพื่อเน้นให้เกิด
ความสนใจในรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ใช้สีโทนชมพูและสีม่วงน้าหนักระดับต่างๆ หลายระดับ ในส่วนของ
ดอกไม้ แสดงสี ที่ ส ดใสและสวยงาม สี ที่ ใ ช้แ ม้ จะอยู่ใ นโทนที่ ส ดใสแต่ ก็มี ค วามนุ่ มนวล ค่ อนข้ า ง
คลุมโทน ความสนใจมุ่งไปที่ดอกไม้เป็นสิ่งแรก ตัวคนเป็นรอง
เทคนิควิธีการ การปะติดลวดลายของของกระดาษที่เลือกใช้ มี 4 ส่วน ส่วนของดอกไม้ใช้
สีสันในโทรสีร้อน สีชมพู ม่วงในหลายๆ โทน ส่วนของร่างกายผู้หญิงเลือกใช้กระดาษสาในสีเลียนแบบ
สีเนื้อแบบร่างกายของคน ชุดเสื้อผ้าที่ใสอยู่ในโทนใกล้ เคียงกับสีของร่างกายแต่จะลวดลายและมี
น้าหนักที่เข้มกว่า ส่วนของที่ว่างเป็นกระดาษลวดลายน่ารัก สีในโทนไม่เด่น เพราะส่งให้ส่วนของ
ดอกไม้และร่างกายผู้หญิงโดดเด่นขึ้น
ความเคลื่อนไหวที่เกิด การซ้ากันของมือ ไปมาระหว่างอกกับเอวลวงตาให้รู้สึกว่ามีความ
เคลื่อนไหวของมือมากุมที่หัวใจ มีความเคลื่อนไหวเพียงน้อย ๆ แสดงความรักแบบถนุถนอม

ภาพที่ 6 ผลงานชื่อ ดอกกุหลาบของฉัน
พ.ศ.2557 เทคนิค ปะติด อะคริลิค ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร
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ผลงานชื่อ ถันดอกไม้
แนวความคิดและเนื้อหา ผู้สร้างสรรค์พบดอกไม้ที่กลีบดอกมีความซับซ้อนหลายชั้นดูสวยงาม
ดอกไม้นั้นมีชื่อว่า “บัวหิมะ” มีลักษณะเป็นดอกตูมแล้วมีกลีบดอกที่วางซ้อนกันชวนให้ผู้สร้างสรรค์
นึกไปถึงทรวงอกของผู้หญิง ซ้อนทับดอกไม้นั้นไว้ที่ตรงทรวงอกของร่างกายนั้น เสมือนเป็นอกหรือ
เป็นอาภรณ์เครื่องแต่งกายของผู้หญิงนั้น
องค์ประกอบของรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ให้ความสาคัญในในส่วนของทรวงอกเป็นอันดับแรก
และส่วนอื่นเป็นรอง การซ้อนกลีบดอกอย่างซับซ้อนมากกว่าความเป็นจริง ก็เพื่อเพิ่มความสวยงาม
นอกจากนั้นยังได้เพิ่มขนาดของดอกไม้ให้ดูใหญ่ขึ้นเพื่อให้พอเหมาะกับอกของผู้หญิง องค์ประกอบ
ของภาพเน้นไปในส่วนของทรวงอกเพื่อให้เป็นจุดเด่นของภาพ
เทคนิควิธีการ ในส่วนของทรวงอกที่เป็นดอกบัวหิมะได้เลือกกระดาษที่มีลวดลายที่คล้ายกับ
เส้นใยของดอกไม้ในโทนสีชมพูในน้าหนักหลาย ๆ ระดับ ช่วงลาตัวสร้างด้วยกระดาษสา ส่วนพื้นเป็น
ลวดลายเท่า ๆ กันส่งเพื่อให้รูปทรงดูเด่นขึ้น
ความเคลื่อนไหวที่เกิด เป็นความเคลื่อนไหวน้อย ๆ ในชิ้นนี้ความเคลื่อนไหวไม่มากเหมือน
ขยับร่างกายไปเพียงเล็กน้อย เหมือนสั่นไหว

ภาพที่ 7 ผลงานชื่อ ถันดอกไม้
พ.ศ.2557 เทคนิค ปะติด อะคริลิค ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร
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ภาพที่ 8 ผลงานชื่อ ระบาดอกไม้
พ.ศ.2557 เทคนิค ปะติด อะคริลิค ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร

ผลงานชื่อ ระบาดอกไม้
แนวความคิดและเนื้อหา กลีบดอกชบาที่มีลักษณะซับซ้อนด้วยกลีบที่มาวางทับ กันไปมานั้น
ชวนให้จินตนาการไปถึงกระโปรงของผู้หญิง ในแบบที่ยาวและบานซ้อนกันหลายชั้น ถูกแรงลมปะทะ
ทาให้กระโปรงนั้นสะบัดพัดปลิว ทาให้กระโปรงที่บานนั้นเปิดออก เผยให้เห็นช่วงขาของผู้หญิงตั้งแต่
โคนขาลงมาจนถึ งปลายเท้า ในอิ ริ ย าบถของการก้ าวเดิ น จนเกือ บวิ่ ง เหมือ นจะกระโดดออกไป
กระโปรงที่สะบัดพัดปลิวชวนให้เราคิดจินตนาไปว่ามีเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวที่ เหมือนเต้นอยู่
ภายในภาพ
องค์ประกอบของรูปทรง เน้นไปที่ช่วงล่างเพราะต้องการแสดงให้เห็นช่วงขาที่ชัดเจน และ
การที่รูปทรงอยู่ทางด้านบนของภาพทาให้รู้สึกว่ารูปทรงนี้ลอยขึ้นในมุมข้างซ้ายของภาพเหมือนกับ
กระโดดลอยตัว อยู่ ในผลงานชิ้น นี้ ผู้ ส ร้ างสรรค์ใ ห้ ส่ ว นขาเป็น จุด เด่ น และกลี บ ดอกที่เ หมื อนเป็ น
กระโปรงเป็นส่วนรอง กระโปรงกลีบดอกไม้ทาให้เนื้อหาของภาพสมบูรณ์ขึ้น ทั้งสองเป็นส่วนประกอบ
ที่สาคัญที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวที่จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้
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เทคนิควิธีการ กลีบดอกที่ถูกเติมแต้มด้วยกระดาษหลากหลายลวดลาย หลากหลายน้าหนัก
การใช้สีสดใสให้ความรู้สึกสดชื่น สดใสสวยงาม ในส่วนขาผู้สร้างสรรค์ใช้สีและลวดลายที่มีความเรียบง่าย
เพื่อให้แยกรูปทรงออกจากกลีบดอกไม้ที่เป็นกระโปรงอย่างชัดเจนไม่ซับซ้อนและปะปนกัน
ในส่วนของกลีบดอกในชิ้นนี้จะมีลักษณะของความเป็นผ้ามากกว่าเป็นกลีบดอกไม้ เนื่องด้วยผู้สร้างสรรค์
ต้องการให้รู้สึกถึงความเป็นกระโปรงของผู้หญิง
ความเคลื่อนไหวที่เกิด เป็นความเคลื่อนไหวน้อยๆ ที่มีจังหวะมากขึ้น มีการซ้อนรูปทรงเพื่อ
ลวงตาให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของขาไปมาคล้ายกับว่าขานี้กาลังก้าวเดินหรือวิ่งออกไป หรือก้าว
กระโดดด้วยเท้าลอยขึ้นจากพื้น ด้วยจังหวะของท่วงทานองของดนตรี คล้ายกับ กาลังมีการเต้นระบา
ของดอกไม้เกิดขึ้น ประกอบกับ เมื่อลมพัดพาให้กระโปรงและขาขยับได้คล้ายกับมีการเต้นระบาของ
ดอกไม้กาลังเกิดขึ้น

ภาพที่ 9 ผลงานชื่อ ฉันคือดอกไม้
พ.ศ. 2557 เทคนิค ปะติด อะคริลิค ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร

604

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

ผลงานชื่อ ฉันคือดอกไม้
แนวความคิดและเนื้อหา ผู้สร้างสรรค์พบดอกไม้ช่อหนึ่งถูกตั้งวางอย่างเรียบร้อย เหมาะเจาะ
ในถ่วงท่า ถ่วงทีคล้ายเป็นคนที่มีความอ่อนไหว และทรนงอยู่ในตัวตนยืนตระหง่านอย่างไม่กลัวเกรง
สิ่งใดแม้จะเป็นแค่เพียงดอกไม้ที่บอบบาง ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นสุข สบายใจผสมปนเป
อยู่ ใ นท่ า ที ลมอ่อ น ๆ พั ดมาเบา ๆ ท าให้ ก ลี บ ดอกและใบเคลื่ อ นไหวไปตามแรงลมของดอกไม้
จินตนาการของผู้สร้างสรรค์ที่มีดอกไม้ก็ออกมาด้วยความคิดเช่นนี้เอง
องค์ประกอบของรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ใช้ใบหน้าของตัวเองเป็นเกสรของดอกไม้ เพื่อสร้าง
จินตนาการว่าตัวเองเป็นดอกไม้ ที่มีความสดชื่น แจ่มใส สบายใจ ส่วนก้านเป็นลาตัว มีใบไม้เหมือน
เป็นแขน มีช่อดอกแค่เพียงช่อเดียวแต่มีดอกไม้อยู่สองดอก ดอกหนึ่งอยู่ข้างหน้าและอีกดอกอยู่ด้านหลัง
เทคนิควิธีการ ส่วนของใบหน้าใช้กระดาษที่มีสีพื้นเพื่อแยกรูปทรงออกจากกลีบดอกไม้ที่มี
สีสันและลวดลายค่อนข้างสดใส ส่วนใบนั้นมีลวดลายเช่นกันแต่ใช้สีเขียว
ความเคลื่อนไหวที่เกิด ดอกที่อยู่ด้านหน้าในส่วนเกสรมีการซ้อนกันของใบหน้าสามครั้ง การ
ซ้อนนี้ให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวไปมาด้วยแรงลมที่เข้าปะทะนั้น เป็นความเคลื่อนไหวน้อยๆ ดอกที่อยู่
ด้านหลังก็มีความหมายเช่นเดียวกัน คือมี การซ้อนกันสองรูปทรงเพื่อให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของ
แรงลม ในส่วนอื่นๆ มีการซ้าเพื่อลวงตาด้วยการซ้ารูปทรงอีกหลายที่ เช่น ส่วนที่เป็นดอกตูม ส่วนใบ
ส่วนของกลีบดอกไม้
สรุปและอภิปรายผล
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้ ” เสมือน
การออกผจญภัยไปในเส้นทางใหม่อีกครั้งของการทางานศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ได้รับประสบการณ์ที่
แปลกใหม่ไปจากสิ่งคุ้นเคยทั้งวิธีการ รูปแบบ และการแสดงออก รูป ทรงที่ได้ในงานชุดนี้ให้ความรู้สึก
ของความเปลี่ยนไปในแง่ของความรู้สึกที่แสดงความสบายใจ ความสุข การใช้ชีวิตที่ช้าลง ทาให้เกิดสติ
ในการกระทามากขึ้น พร้อมทั้งต้องการค้นพบเทคนิควิธีการที่เหมาะกับรูปทรงที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ด้วยการปะติดสามารถตอบสนองกับแนวคิดได้อย่างลงตัว มีความต่อเนื่องกับผลงานในชุด
ก่อนที่มักใช้ลักษณะผิวด้วยการซ้อนกันของสีจานวนมากด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหม และด้วย
การสร้างพื้นผิวด้วยการซ้อนสีของงานจิตรกรรมในชุดก่อน
ผลที่ได้รับจากการศึกษางานสร้างสรรค์ผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิง
และดอกไม้” ทาให้เกิดการสารวจ วิเคราะห์ วิจารณ์ ความคิด ความรู้สึกที่แฝงอยู่เบื้องลึกภายใน
ผลงานนอกจากได้ พ บสิ่ ง แปลกใหม่ ที่ ไ ด้ พั ฒ นาไปในทางรู ป ทรงแล้ ว ยั ง ได้ เ ห็ น จิ ต วิ ญ ญาณที่
เปลี่ยนแปลงไป ความสงบเงียบที่ผู้คนต่างกลัวเพราะติว่ามันเป็ นความเหงาแต่เมื่อได้ลองสัมผัสอย่าง
จริงจังตามรอยทางแห่งพระศาสดาในศาสนาพุทธแล้วว่าหากเราจัดระเบียบความเงียบได้ดี แท้จริง
แล้วมันก็คือสมาธิและปัญญาที่แสนงดงามละเมียดละไม ความงามเหล่านี้แฝงตัวอยู่ภายในภาพผลงาน
อย่างตั้งใจ
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กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนที่มีตอ่ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
THE PROCESS OF LEARNING AND TRANSFERRING KNOWLEDGE
OF THE COMMUNITY TOWARDS SUFFICIENCY ECONOMY
PHILOSOPHY IN PHRA NAKNON DISTRICT, BANGKOK
ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง*
THUNYALUK JAITIANG

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการถ่ า ยทอดความรู้
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่นาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนและคนในชุมชนให้การ
ยอมรับ จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ แล้วนามาข้อมูลมาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า
1. กระบวนการเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เกิดจาก 1) การสร้างแรงจูงใจ 2) ความรู้ ความเข้าใจ 3) การประยุกต์ 4) การวิเคราะห์ และการ
ประเมิน
2. การถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ลักษณะของผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ คือ ชอบการเรียนรู้ ชอบลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง พึ่งตัวเองเป็นหลัก 2) ผู้รับการถ่ายทอด คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนนอกชุมชน
3) สาเหตุของการถ่ายทอด สิ่งที่พ่อหลวงสอนเป็นสิ่งที่ดี ก็ควรจะเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชน
นาไปปฏิบัติ และเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น อยู่ดีมีสุข 4) เนื้อหา วิธีการถ่ายทอด และวิธีการวัดความรู้
และติดตามผล ส่วนมากจะถ่ายทอดเนื้อหาในเรื่อง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การปฏิบัติตามพ่อหลวง วิธีการถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง การสาธิต การวัดความรู้
และติดตามผล สังเกตจากความตั้งใจ ความสนใจ การซักถาม การนาไปปฏิบัติได้ และประเมินตาม
สภาพจริง
คาสาคัญ: กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
*

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
General Education, Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
This study aims to explore the process of learning and transferring knowledge
of the community towards the philosophy of sufficiency economy in the Phra
Nakhon district, Bangkok by using a qualitative research method. Participants
included 15 people residing in the Phra Nakhon district, Bangkok, who served as role
models in integrating the Sufficiency Economy into their lives. Data were collected
through a structured interview, non-participant observation and other documentary
research, and then analyzed. Findings showed that:
1) Learning the process of sufficiency economy in Phra Nakhon distric included
1) motivation, 2) knowledge and understanding of the philosophy 3) application and
4) analysis and assessment.
2) The transmission of knowledge concerning the sufficiency economy can be
divided into 4 facets, as follow: 1) Characteristics of a transferring knowledge should
be of a person who never stops learning and is pragmatic and self-dependent. 2) The
transferees: members in the family, neighbors, and outsiders. 3) The reason for
sharing transferring knowledge to others was because King Rama IX’s philosophy is
so valuable that it should be disseminated to other community members and let
them practice it to strengthen the community. 4) The content, means of transferring
knowledge, knowledge assessment and follow up were also discussed. The content
was mostly about the King’s working principles and means to follow his guidance.
Means of transferring knowledge included setting a good example and demonstrating
how to apply it in practice. The assessment and follow-up were done through an
observation of how attentive and interested the participants were, and how the
participants raised questions and put theories into practice. The assessment was
based on the real situation.
Keywords: Learning Process, Knowledge Transfer, philosophy of sufficiency economy

บทนา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส เพื่อเป็น
แนวทางในการดารงชีวิต และแนวทางในการพัฒนาประเทศแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2517 และได้พระราชทานอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2540 จนกระทั่งได้
อธิบายความหมายชัดเจนไว้ในปี พ.ศ. 2542 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2542) ดังนี้

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
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“เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีเหตุผ ลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผน การด าเนิ น การทุ ก ขั้ นตอน และขณะเดี ยวกั น จะต้ อ งเสริ ม พื้น ฐานจิต ใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตสานึกใน คุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญา
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ทั้ง
ทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้ประชาชนพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
และรู้จักจั ดการกับระบบเศรษฐกิจของตนเอง โดยเริ่มที่ภ าคครัวเรือนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะ
ภาคครัวเรือนนั้นเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมที่จะสามารถเริ่มต้นได้ก่อนและง่ายกว่าและหากแต่ละ
ภาคครัวเรือนสร้างตัวให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นระบบระเบียบได้ก่อน ก็สามารถรวมตัวกันขึ้นเป็น
สังคมที่เข้มแข็งในระดับชุมชนได้ต่อไป หลายๆครัวเรือนหลายๆชุมชนที่เข้มแข็งก็สามารถร่วมกันสร้าง
ระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในระดับมหภาคได้ต่อ ๆ ไป (ดาณุภา ไชยพรธรรม, 2555, น. 25)
จากสภาพปัจจุบันการการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม สภาพสังคม วัฒนธรรม การดารงชีวิต ลักษณะทางกายภาพของ
ชุมชน ฯลฯ ชุมชนที่น้ อมน าหลั กปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ชุมชนนั้นก็จะเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได้ มีความสุขที่เกิดจากการให้ สุขจากความห่วงใย เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักการรวมกลุ่มเพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ รอบรู้ รอบคอบในการใช้ชีวิตประจาวันอย่าง
มั่นคง สมดุล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง ที่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้โดย
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก (ณัชช์อร ศรีทอง, 2556, น. 42) ดังนั้นชุมชนเข้มแข็งมาจากการศึกษา
เรียนรู้ ปฏิบัติ ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งตนเอง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้มากขึ้น เน้นการ
มีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามประเมินผลกิจกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมต่อประสบการณ์ระหว่างบุคคล และชุมชน โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม
และเครือข่ายการเรียนรู้ เกิดจิตสานึกเห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเขตพระนคร เป็น ชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่น้อมน าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต จากงานวิจัยของ ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง (2558) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ของประชาชนในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน พบว่า ทัศนคติของประชาชนในชุมชนเขตพระนคร ภาพรวม ระดับมาก
ได้แก่ ด้านความมีเหตุผล ด้านความพอประมาณ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไข

610

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง แสดงให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนเขตพระนคร ได้น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ที่เป็นจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับบุคล หน่วยงาน สังคม และเป็น
ข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้นสาหรับชุมชนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน นาไปศึกษาเพื่อ
เป็นแบบอย่างในการวางแผน เผยแพร่ ถ่ายทอด พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
นิยามคาศัพท์
1. กระบวนการเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักการ ขั้นตอน วิธีการ
เนื้อหา ความรู้สึก/ความเข้าใจ วิธีการจดจา การเก็บบันทึก การระลึกถึงความรู้ ความคล้ายคลึงกัน
ของเหตุการณ์ การเชื่อมโยง การประเมินผล และวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ ของชุมชนในการศึกษาหา
ความรู้ที่มีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนในการถ่ายทอด
การส่งต่อความรู้ความเข้าใจ ความชานาญ ทักษะ ค่านิยมรวมทั้งภาคทฤษฏีหรือปฏิบัติ แบบจงใจ
หรือไม่จงใจ โดยการบอกเล่าหรือทาให้ดู การดูจากตัวอย่างของจริง การให้ฝึกปฏิบัติ โดยใช้
สัญลักษณ์หรือไม่ใช้สัญลักษณ์ ตลอดจนทัศนคติจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวิธีการต่าง ๆ
ของชุมชนในเขตพระนครที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพมหานคร
3. ชุมชนเขตพระนคร หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน
มีวิถีการดาเนินชีวิตคล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันและอยู่
ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันและตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีจานวน 20 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนท่าวัง ชุ มชนมัสยิ ดจักรพงษ์ ชุมชนวัดอิน ทรวิหาร ชุมชนวัดนรนาถ ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชนท่าเตือน ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร ชุมชนราชบพิธ พัฒนา ชุมชนวัดเทพธิดาราม ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ ชุมชนแพร่งภูธร ชุมชนตรอกศิลป์ –
ตรอกตึกดิน ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ชุมชนบวรรังษี ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ ชุมชนตรอกบ้านพานถม ชุมชนวัดใหม่อมตรส
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วิธีการศึกษา
1. พื้นที่ศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.1 พื้นที่ศึกษา ผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่ทาวิจัยคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร เนื่ อ งจากเป็น พื้น ที่ที่ มี ความเหมาะสมกับ คุ ณลั กษณะการนาหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบริบทของชุมชน การดาเนินชีวิตที่เกิด
จากการเรียนรู้ภู มิปัญญาของชุมชน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีต่อกัน รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแสดงออกถึงการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนที่มีต่อ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นตัวแทนในการค้นหาคาตอบจากการวิจัย
ครั้งนี้
1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล การเลือกบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์หรือบุคคลที่ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบลูกบอลหิมะ (Snow Ball
Techniques) ซึ่งเป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลในลักษณะแบบต่อเนื่อง โดยผู้ให้ข้อมูลรายแรกจะเป็นผู้ให้
คาแนะนาในการเลือกผู้ให้ข้อมูลรายต่อไป จนกระทั่งผู้วิจัยได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สามารถให้ความรู้และ
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลอิ่มตัวและมีความสมบูรณ์มากที่สุด
2. วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาจากเอกสาร และศึ ก ษาลงพื้ น ที่
ภาคสนาม โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ความหมายการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
หลักการเรียนรู้ วิธีปฏิบัติการเรียนรู้ องค์ประกอบการเรียนรู้ อุปสรรคการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นจาก
การเรี ยนรู้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ และการนาไปใช้ กระบวนการถ่ายทอด ได้แก่ แนวคิดกระบวนการ
ถ่ายทอด เทคนิคการถ่ายทอด เอกสารที่เกี่ยวข้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม โดยดาเนินการ
ดังนี้
2.1 วิธีการสัมภาษณ์
2.2 วิธีการสังเกต
3. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
3.1 แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง
3.2 แบบสังเกต
3.3 กล้องถ่ายรูป
3.4 สมุดจดบันทึก
3.5 เทปบันทึกเสียง

612

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

4. วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการจัดสร้างเครื่องมือ
ในการวิจัย ดังนี้
4.1 ดาเนินการศึกษาข้อมูลจากตารา และเอกสารเพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับทาการวิจัยกระบวนการเรียนและการถ่ายทอดรู้ในชุมชน
4.2 กาหนดกรอบแนวคิดจากข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาโดยวิเคราะห์แยกประเด็น
ที่ต้องการศึกษา วัตถุประสงค์ในการวิจัย และขอบเขตการวิจัย
4.3 ก าหนดโครงร่ า งของแบบสั ม ภาษณ์ ต ามประเด็ น ส าคั ญ ของวั ต ถุ ป ระสงค์
กรอบแนวคิด และขอบเขตการวิจัย
4.4 นาร่างแบบสั มภาษณ์ ไปขอความอนุเคราะห์จากผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4.5 นาแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขแล้ว ไปเก็บข้อมูลการวิจัย
5. การตรวจสอบเครื่องมือ
เมื่อสร้ างเครื่องมือตามขั้นตอน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบ
เครื่องมือตามวิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (R.K. Hambleton) (อ้างถึงใน บุญชม
ศรีสะอาด (2554, น.70)) โดยแบ่งการตรวจสอบเครื่องมือเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนทดลองใช้
2) ขั้นทดลองใช้ และ 3) ขั้นหลังทดลองใช้เครื่องมือใน
การวิจัยแต่ละขั้นตอนตรวจสอบดังนี้
1. ขั้น ก่อนทดลองใช้ ดาเนินการตรวจสอบด้านเนื้อหา โดยผู้วิจัยนาแบบสั มภาษณ์มี
โครงสร้าง ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบด้านเนื้อหา และได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
2. ขั้นทดลองใช้ ในการทดลองใช้เครื่องมือ ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากประธานชุมชน
ในเขตดุสิต พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ประสบความสาเร็จนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ในการดารงชีวิต ทดลองใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง
3. ขั้นหลังทดลองใช้ เมื่อทดลองใช้เครื่องมือแล้ว ผู้ วิจัยนา เครื่องมือดังกล่าวมาแก้ไข
ปรั บ ปรุ งบางประเด็น คาถาม เพื่ อให้ เ ข้าใจง่ายขึ้น โดยความเห็ น ชอบของผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย ดาเนินการจัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ และนาไปเก็บข้อมูลใน
ภาคสนาม
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3. ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างความสัมพันธ์ผู้ให้ข้อมูล พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคย สนิทสนมกันมากขึ้น
2. ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละ
การถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขอหนังสือจากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3.2 ทาการสังเกตเพื่อรวบรวมข้อมูลทางกายภาพและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
3.3 ทาการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการแบบลูกบอลหิมะ (Snow Ball Techniques) ซึ่งเป็น
การเลือกผู้ให้ข้อมูลในลักษณะแบบต่อเนื่อง โดยผู้ให้ข้อมูลรายแรกจะเป็นผู้ให้คาแนะนาในการเลือก
ผู้ให้ข้อมูลรายต่อไป จนกระทั่งผู้วิจัยได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สามารถให้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้
ได้ข้อมูลอิ่มตัวและมีความสมบูรณ์มากที่สุด
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาจากภาคสนามมารวบรวม
หมวดหมู่ และจัดทาเป็นระบบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5. การน าเสนอข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ มื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ ผ ลของการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แล้ ว
จะนาเสนอในข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
การศึกษากระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนที่มีต่อปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งในเขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร ผู้ วิ จัย ได้ ดาเนิ นการสั ม ภาษณ์ บุค คลที่น าเอาปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต และได้รับการยอมรับหรือเป็นบุคคลตัวอย่างจากคนในชุมชน
นั้ น ๆ วิธีการรวบรวมข้อมูล ผ่ าน กระบวนการวิเคราะห์ โดยแปลความหมายจากการสั มภาษณ์
การสังเกตพฤติกรรม จากคาบอกเล่าของคนบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ จานวน 15 คน เนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดของชุมชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรู้ ด้ า นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในชุ ม ชน
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ บุคคลที่นาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
และได้รับการยอมรับหรือเป็นบุคคลตัวอย่างจากคนในชุมชนเขตพระนคร สามารถลาดับกระบวน
การเรียนรู้ ได้ดังนี้
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1. การได้รับแรงจูงใจ
จากการสั ม ภาษณ์ พบว่ า กระบวนการเรี ย นรู้ เ กิ ด ขึ้ น จากการได้ รั บ แรงจู ง ใจที่ เ ห็ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน มีแรงบันดาลใจที่จะได้ปฏิบัติ
ตามพ่อหลวงเพื่อทาให้ชีวิตมีความสุข มีความพอเพียง และในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งอยากทา
ให้พ่อหลวงมีความสุ ข อยากให้ทุกคนในชุมชนมีความสุข มีความรั กความสามัคคีในชุมชน คนใน
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ การเห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางสาววิมล เตชเลิศไพบูลย์
อาศัยในชุมชนตรอกเฟื่องทอง – ตรอกวิสูตร เขตพระนคร ได้กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์ เมื่อวันเสาร์ที่
16 กรกฎาคม 2559 ว่า “...เห็นพ่อหลวงทางานหนักมาตลอด อยากจะทาความดีเพื่อตอบแทน
พ่อหลวง ก็เลยนาคาสอนของท่านมาเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตประจาวัน ชีวิตมีความพอเพียง
ครอบครัวก็มีความสุข.. ”
2. ความรู้ ความเข้าใจ
จากแรงจูงใจที่ได้ ขั้นต่อมาคือการหาความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่ทางราชการจัดขึ้น ผู้เข้าร่วมจะมีทั้ง
ผู้นาชุมชน และสมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชนๆ นั้น เข้าร่วมรับฟัง จัดเป็นกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมมาจาก
ชุ ม ชนต่ า ง ๆ ในส านั ก งานเขตพระนครและส านั ก งานเขตในกรุ ง เทพมหานคร ท าให้ ส ามารถ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้
ทันที หรือเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง โดยทราบข้อมูลจากสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ ที่มีการนาเสนอเนื้อหาที่มีทั้งภาพและเสี ยง ทาให้มีความเข้าใจที่จะปฏิบัติตาม จากบท
สัมภาษณ์ นายเสนาะ ช่างสมบูรณ์ ประธานชุมชนวัดนรนารถ เขตพระนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15
พฤษภาคม 2559 กล่าวว่า “การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาจากการได้เข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา ทั้งทางราชการจัดขึ้น และเดินทางไปศึกษาด้วยตนเอง”
นอกจากนี้มีการเรียนรู้จากสถานที่จริง ทาให้มองเห็นภาพชัดเจน พูดคุย ซักถาม จาก
ประสบการณ์จริงของผู้ที่ประสบความสาเร็จ ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรถึงได้นาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ เมื่อเกิดปัญหา อุปสรรคจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ใช้หลักการใดในการดารงชีวิต
หรื อบางครั้ งส านั กงานเขตพระนครเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ ความรู้ใ นชุมชน ทาให้ ส ะดวกต่ อ
การเรียนรู้ ไม่ต้องเดินทางไปอบรมนอกชุมชน
วิธีการเรี ย นรู้ เหล่ านี้ ผู้ เรี ยนรู้ส ามารถจดจาเนื้อหาและซึมซับการเรียนรู้ได้ก่อให้ เกิ ด
ความเข้าใจ เพราะตรงกับความต้องการ สามารถนามาใช้แก้ปัญหาให้กับตัวเอง ครอบครัว และชุมชน
ตนเองมีความสุข ชุมชนมีความรักสามัคคี สามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ รู้สึกว่าชีวิตมี
ความมั่นคง เช่น การประกอบอาชีพปลาท่องโก๋ การถักกระเป๋าจากหลอดดูดน้า การเรียนรู้การทา
น้ายาล้างจาน น้ายาทาความสะอาดเอนกประสงค์ เป็นต้น เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับการดารงชีวิตประจาวันได้ ดังบทสัมภาษณ์ของนางอมรวดี อังคาวุธ
ประธานชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 กล่าวว่า
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“เมื่ อ เรี ย นรู้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแล้ ว เกิ ด การเรี ย นรู้ ส ามารถน าความรู้ นั้ น มา
ประยุกต์ใช้กับตัวเองและคนในชุมชนที่มีความสนใจ อย่างการทาน้าหมักชีวภาพ วิทยากรแนะนาให้
ใช้เปลือกผลทุกชนิด แต่เมื่อนามาทดลองใช้แล้วไม่ดี มีกลิ่น ก็เปลี่ยนมาใช้แต่เปลือกสับปะรดอย่าง
เดียว น้าหมักจะมีกลิ่นหอม และนาไปใช้ในประโยชน์ได้ เนื้อหาที่เรียนรู้มา ไม่ลืม เพราะเรามีความ
สนใจ มันจะจาฝังแน่นในจิตใจ”
3. การประยุกต์
ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าว่าเมื่อคนในบ้าน เพื่อนบ้าน เห็นการปฏิบัติตนในแต่ละวันแล้ว จะเกิด
การเลียนรู้โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบ เพราะคนเราถ้ามีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว
หรือเนื้อหาตรงกับความต้องการ จะมีความตั้งใจเรียนรู้ เพราะเห็นผลจริง นาไปใช้ดารงชีวิตจะจดจา
ได้ ดี และพร้ อ มจะแสดงออกมาในทางพฤติ กรรมในชีวิ ต ประจาวั น เช่น การดารงชี วิ ตด้ ว ยการ
พึ่งตนเอง การประกอบอาชีพซื่อสัตย์ สุจริต การไม่ไปกู้หนี้ มีความขยัน อดทน ประหยั ด จัดทาสมุด
บัญชีครั ว เรื อน มีความพออยู่พอกินที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป จากการสัมภาษณ์นางแก้ว ใจ
เนตรราง-กูล ชุมชนบ้านพานถม เขตพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2559 พบว่า “ตนเอง
ได้ มี ก ารจั ด ท าบั ญชี ค รั ว เรื อ น แบ่ง เงิ น ออกเป็ น รายรั บ รายจ่ า ย เงิ น ออม ไว้ เป็ น สั ด ส่ ว น ผลคื อ
ครอบครัวไม่ประสบปัญหาทางการเงิน ครอบครัวมีความสุข สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว” เมื่อคนในชุมชนเห็นว่าการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดารงชีวิตประจ าวัน ประสบความส าเร็จ จะเกิดการสอบถาม พูดคุย สนทนากันและนาไปเรียนรู้
ร่วมกันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
4. การวิเคราะห์ และการประเมิน
การนาเอาความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
เพราะวิธีการแต่ละวิธีก็ไม่สามารถที่จะนาไปใช้ได้กับทุกคน ทุกครัวเรือน วิธีการนี้อาจจะเหมาะกับคนนี้
ครอบครัว นี้ ชุมชนนี้ ต้องกลับมาวิเคราะห์ ประเมินอีกครั้งหนึ่ง จากการสัมภาษณ์ นายพจน์ตะวัน
ชินนาสวัสดิ์ รองประธานชุมชนท่าเตือน เขตพระนคร เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 กล่าวว่า
“ชุมชนแต่ละชุมชนในเขตพระนครมีความแตกต่างกัน มีประวัติการก่อตั้งมาไม่เหมือนกัน วัฒนธรรม
รูป แบบการดาเนิน ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน ความส าเร็ จของการน าปรั ช ญาของเศรษฐกิจมาใช้ในการ
ดารงชีวิตประจาวันจึงไม่เหมือนกัน ต้องนามาปรับให้เข้ากับตัวเองและบริบทของชุมชนที่เราอาศัยอยู่”
และจากการสั มภาษณ์นางสาวปั ทมา โลหาชีว ะ อาศัยในชุมชนวัดนรนารถ เขตพระนคร เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 กล่าวว่า “จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทาให้ได้รับความรู้สามารถที่จะประเมินเนื้อหาได้ว่า เนื้อหาใดเหมาะสมกับตัวเรา”
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ตอนที่ 2 การถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
การถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
จากการสัมภาษณ์สรุปได้ 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 ลักษณะของผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้
ด้านที่ 2 ลักษณะผู้รับการถ่ายทอด
ด้านที่ 3 สาเหตุของการถ่ายทอด
ด้านที่ 4 เนื้อหา วิธีการถ่ายทอด และวิธีการวัดความรู้ และติดตามผล
ด้า นที่ 1 ลั ก ษณะของผู้ ที่ จ ะถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กับ คนภายในชุ มชนและภายนอกชุ ม ชน
ในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต จากกการสัมภาษณ์ พบว่า มีลักษณะ คือ
ชอบการเรี ยนรู้ ชอบลงมื อปฏิบั ติด้ ว ยตนเอง พึ่งตัว เองเป็น หลั ก มีลั กษณะค้น หาข้อมูล ล่ ว งหน้ า
พูด คุย ซักถามกับเพื่อนบ้าน ในเรื่อง ชีวิต ความเป็นอยู่ การดารงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข วิธีการ
เก็บเงิน ชอบค้นหาข้อมูล มีความรู้เรื่องการออม ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ศึกษาเรียนรู้
ชีวิตของแต่ละคน มีจิตอาสาชอบช่ วยเหลือสังคมและผู้อื่น มีจิตเมตตาต่อคนในชุมชน ให้ความรู้เป็น
วิทยากร ขยัน พึ่งตนเอง สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เล่นกีฬา ออกกาลังกาย รักงานศิลปะ สนุกสนาน
มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ชอบช่วยเหลืองานด้านวิชาการ มีทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดได้
ด้านที่ 2 ลั กษณะผู้ รั บ การถ่า ยทอด ผู้ รับ การถ่ ายทอด ส่ ว นมากจะเป็นคนในครอบครั ว
เพื่อนบ้ าน และคนนอกชุมชน ซึ่งอาจจะมีเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ ม ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหา
ซึ่งการถ่ายทอดภายในครอบครัว คือ พ่อแม่ ทาให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น การตัดสินใจที่ต้องใช้เหตุผล
พูดคุยกัน การใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน การวางแผนการใช้เงิน เป็นต้น
ด้านที่ 3 สาเหตุของการถ่ายทอด พบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทย สิ่งที่พ่อสอนเป็นสิ่งที่ดี เราก็ควรจะเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนในชุมชนนาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ ตามแนวพระราชดาริของพระองค์
ท่าน และอยากให้คนในชุมชนเข้มแข็งขึ้น อยู่ดีมีสุข บางครั้งมีการถ่ายทอดในลักษณะหน้าที่ คือผู้นา
ชุมชน ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบและเป็นแนวปฏิบัติตน การอยู่ด้วยกันใน
ชุมชน ทาให้เกิดความรัก ความผูกพันในชุมชน เพราะอาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่รุ่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา
ยายมาแล้ ว และถูกปลู กฝั งมาตั้งแต่เด็ก ให้ มีนิสั ยประหยัด อดทน อดออม เพราะแม่ทาให้ ดูเป็ น
แบบอย่าง และอยากให้คนในชุมชนได้รับรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ชุมชนจะได้มีความสุข
ตลอดจนเข้าใจคาว่า พอเพียง มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์นางรัชดา ทวนนวรัตน์ ประธาน
ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ เขตพระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 ที่ว่า “สาเหตุของการ
ถ่ายทอดคืออยากให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม จะได้รับความสุขใจ อยากให้คนในชุมชนเข้าใจคาว่า
พอเพียง พอเพียงเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยกตัวอย่าง การทดลอง
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และการปฏิบัติให้ดู เช่น การทาน้ายาล้างจานจากเปลือกผลไม้ หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้มีสอบถาม
พูดคุยกัน โดยสังเกต ประเมินตามสภาพจริง ว่าเข้าใจและทาได้หรือไม่”
ด้านที่ 4 เนื้อหา วิธีการถ่ายทอด และการวัดความรู้ และติดตามผล ความรู้ให้กับคนภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชนในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต จากการสัมภาษณ์
พบว่า
ด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ใช้ในการถ่ายทอด ส่ว นมากจะถ่ายทอดในเรื่องพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการทรงงานของท่าน การปฏิบัติตามพ่อหลวง เช่น ความประหยัด
ความพอเพียง ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอดทน การประหยัดค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการที่ดิน
และน้าตาทฤษฎีใหม่ มีความพอเพียงกับชีวิตที่เป็นอยู่ ไม่เป็นหนี้นอกระบบ การทาบัญชีครัวเรือน
ด้านวิธีการ วิธีการที่ใช้ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายวิธี
ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือเรื่องที่ต้องการถ่ายทอด จากการสัมภาษณ์แต่ละชุมชนมีวิธีการถ่ายทอด
ให้คนในครอบครัว คนในชุมชน และคนภายนอกชุมชนที่มีความสนใจ ได้มีความรู้แล้วสามารถนาไป
ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดด้วยวิธีการประชุม เมื่อไปประชุมมาแล้วต้องการแจ้งให้สมาชิกในชุมชนได้ร่วมรับรู้
รับทราบ แนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง การถ่ายทอดด้วยวิธีการประกาศให้คนภายในชุมชนทราบรับรู้
ทั่วกัน การถ่ายทอดด้วยวิธีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อทาให้คนในชุมชนมีความเข้าใจมากยิ่ งขึ้น
และเกิดแรงจูงในในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต การถ่ายทอด
ด้วยวิธีการบรรยาย การสาธิต เช่น การเตรียมน้ายาอเนกประสงค์ การทาน้าสมุนไพร เพื่อให้คนใน
ชุมชนได้ทดลองทา การปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างวิธีนี้คนในชุมชนจะเกิดการซึมซับ และจดนานาไป
ปฏิบัติได้ เพราะเห็นคุณค่า เห็นผลจากการปฏิบัติได้จริง แล้วทาให้ชีวิตมีความสุข เป็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
การวัดความรู้และติดตามผล ผู้ถ่ายทอดสังเกตจากคนที่ร่วมฟัง พูดคุย ความตั้งใจ ความสนใจ
การซักถามในเรื่องที่ถ่ายทอดและนาไปปฏิบัติได้ เปิดโอกาสสอบถาม และประเมินตามสภาพจริง
อภิปรายผล
จากการสรุปผลการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้
1. กระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชนด้ า นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเขตพระนครด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่
จะช่วยให้การดารงชีวิตที่จะช่วยให้ประชาชนมีความพอเพียง ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน โดยกระบวนการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่การได้รับแรงจูงใจ ที่อยากจะนาคาสอนพ่อ ในเรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพี ยง หมายถึง
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ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ
การมีเหตุผ ลกระทบใดๆ อัน เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
การดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีจิตสานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความอดทน ความ
เพียรมีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
เกิดความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการเข้าร่ว ม
ประชุม อบรม สัมมนา ที่ทางราชการจัดขึ้น เรียนรู้จากสถานที่จริง เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
ในชุมชน จะเห็นว่าแหล่งเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันนี้ความรู้
สามารถที่จะเรียนรู้กันได้ทุกที่ ไม่จาเป็นจะต้องเรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น หากแต่สามารถเรียน
ได้จากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม หรือการเรีย นรู้จากสถานที่จริง ซึ่งวิธีนี้สามารถที่จะซักถาม
พูดคุยกันได้ หรือการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางยู ทูป (You tube) การเรียนแบบนี้ทาให้เปิด
โลกทัศน์การเรียนรู้ สามารถที่จะดูซ้า ๆ บ่อยได้ ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้ทันที
การประยุกต์ใช้ จะเกิดการเลียนรู้โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบ เมื่อคนในบ้าน เพื่อน
บ้าน เห็นการปฏิบัติตน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คนเรามีการปฏิสัมพันธ์กัน กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ
ตัวอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางปัญญาทางสังคมของแบนดูร่า (Bandura) ที่ว่า การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลสืบเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันและกัน ระหว่างพฤติกรรมปัญญา
องค์ประกอบส่วนบุคคล และอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ต่างก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกัน ถ้าองค์ประกอบ
ใดเปลี่ยนองค์ประกอบอื่นก็เปลี่ยนตามไปด้วย (วัลภา สบายยิ่ง, 2558, น. 3-17) และการได้เห็น
ประสบการณ์ของผู้อื่นที่ประสบความสาเร็จจากการกระทา เนื้อหาตรงกับเรื่องที่กาลังสนใจ และตรง
กับความต้องการ จะมีความตั้งใจเรียนรู้ เพราะเห็นผลจริง นาไปปรับใช้ในการดารงชีวิตจะสามารถ
จดจาเนื้อหาได้ดี และพร้อมจะแสดงออกมาในทางพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
การวิเคราะห์และการประเมิน มีวิธีการประเมินจาก การนาเอาความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะว่าวิธีการแต่ละวิธีก็ไม่สามารถที่
จะนาไปใช้ได้กับทุกคน ทุกครั วเรือน วิธีการนี้อาจจะเหมาะกับคนนี้ ครอบครัวนี้ ชุมชนนี้ ก็ต้อง
กลั บ มาวิ เ คราะห์ ประเมิ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง โดยเฉพาะเรื่ อ งปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานให้กับประชาชน บุคคลทุกระดับ สามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ (ประยุกต์ ) โดยปรับให้ กับสภาพของแต่ละคน และการที่คนในชุมชนนาไปใช้ใน
การดารงชีวิต แสดงว่าเห็นความสาคัญ คุณค่า ใส่ใจต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปณตนนท์ เถียรประภากุล (2557) ศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการปั้นเครื่องปั้นดินเผา บ้านม่อนเขาแก้ว ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่า การ
เรียนรู้มาจากการใส่ใจ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยาภรณ์ โพธิกาวิน (2553) ศึกษาเรื่อง
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กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีประเภทขลุ่ยและแคนเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนคูบั ว อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า กระบวนการเรียนรู้ ด้ านชุมชน
ประกอบด้วย การสังเกตและการจดจา การเป็นลูกมือช่วยงาน การฝึกปฏิบัติจริง คือการนาไปใช้ใน
การดารงชีวิต
2. การถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในชุ ม ชนเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประชุม ประกาศเสียงตามสาย พูด คุย ซักถาม แนะนา การยกตัวอย่าง
การทดลอง การทาเอกสารแจก การทาให้ดูเป็นตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าวิธีการถ่ายทอดมีหลากหลายวิธี
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คนในชุมชนต่างกัน มีวิถีการดารงชีวิตที่แตกต่างกัน เนื้อหาที่ถ่ายทอดบางอย่าง
ต้องสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น การทาน้าหมักชีวภาพ ต้องบรรยาย สาธิต ฝึก ปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจ
วิธีการทาน้าหมักชีวภาพ บรรยายอย่างเดียวไม่ได้ เพราะจะไม่เข้าใจ ขณะที่เนื้อหาบางอย่างบรรยาย
อย่างเดียวได้ หรือบางเนื้อหาพูด คุย ซักถาม กันภายในชุมชน วิธีนี้สามารถซักถาม ถ้าสงสัยหรือ
ต้องการคาอธิบายเพิ่มเติม และเข้าใจง่าย วิธีถ่ายทอดแบบนี้เนื้อหาส่วนมากเกี่ยวกับการดารงชีวิตใน
ประจาวัน หรือเนื้อหาบางอย่างประธานชุมชนเข้าร่วมอบรมจากสานักเขต เมื่ออบรมเสร็จใช้วิธีการ
ประกาศเสียงตามสายในแต่ละชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้รับความรู้ที่ไปอบรมมา สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของจิ ร าวั ล ย์ ซาเหลา (2546) ศึ ก ษาเรื่ อ ง กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการถ่ า ยทอด
ศิลปะการแสดงของหมอลาอาชีพ พบว่า ถ่ายทอดตามวิธีที่ตนเองได้ฝึกฝนและเรียนรู้มา โดยใช้วิธี
ชี้แนะ สาธิต การฝึกปฏิบัติจริง
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึก ษากระบวนการเรีย นรู้ และการถ่ า ยทอดความรู้ ข องชุ ม ชนที่ มี ต่ อปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในประเด็น
ดังนี้
1. ครอบครัวมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการทาให้ดูเป็น
ตัวอย่าง แต่กระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน บางชุมชน บางครอบครัว พ่อ แม่ ต้องประกอบอาชีพ ไม่มี
เวลา อบรม พูด คุยกัน ทาให้ลูกขาดการซึมซับ การเป็นแบบอย่างที่ดีในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต ดังนั้นควรนาการเรียนรู้และถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
ครอบครัว พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง หาเวลา หรือให้ความสาคัญกับการดารงชีวิตของลูก หลาน ถึง
คุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
2. กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละชุมชน จะมีวิธีการที่
แตกต่า งกัน ตามสภาพพื้น ที่ นั้น ๆ ไม่เป็น แบบแผนเดีย วกัน ดั งนั้ น หน่ว ยงานของรัฐ ควรเข้าไป
สนับสนุนการเรียนรู้และการถ่ายทอดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าไปติดตามผลความก้าวหน้า
กิจกรรม โครงการที่มอบหมายให้ชุมชนทา เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้า
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3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาแนวทางกระบวนการเรียนรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละชุมชน แล้วหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ในแต่ละชุมชน และมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษากระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน ควรมี
การวิจัย แบบผสานวิธี (Mixed methodology) เพื่อเป็นการตรวจสอบและความเชื่อมั่นให้ กับ
งานวิจัย
2. ควรมี ก ารรวบรวมองค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการถ่ า ยความรู้ ป รั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จากชุมชนลงในฐานข้อมูล เพื่อสะดวกในการสืบค้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
FACTORS AFFECTING RACREATIONAL ACTIVITY PARTICIPATION
OF STUDENTS IN BUNDITPATANASILPA INSTITUTE
ธวัช เติมญวน*
TAWAT TEAMYUAN

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจาแนกตามตัวแปรเพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 791 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และมี
ความสนใจในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการ ปั จ จั ย ภายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นั น ทนาการของนั ก ศึก ษาโดยรวมอยู่ใ นระดั บมาก โดยนั กศึ กษาส่ ว นใหญ่ มีค วามคิด เห็ นว่ าผู้ น า
กิจกรรมนั นทนาการ สถานที่จัดกิจกรรม และอาจารย์ฝ่ ายกิจกรรมมีผ ลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ว ม
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
2. การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา พบว่า
2.1 นักศึกษาเพศต่างกันมีปัจจัยภายในต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกันมีปัจจัยโดยรวมและปัจจัยภายนอกแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ปัจจัย กิจกรรมนันทนาการ
*

วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
The purpose of this research were to study and compare factors effecting
student activity participation at Bunditpatanasil Instutute. The samplings for this
research, classified by sex, years of study and faculties, were 791 students in
Bunditpatanasil Instutute. The tool used in the study was a Linkers five-point rating
scale questionnaire. The statistics were used percentage, mean, standard deviation,
T-test, and F-test. The data were statistically analyzed by SPSS program. The results
revealed that:
1. Internal factor affecting student activity participation was in a high level.
Most of student wanted to participate with enjoyable student activity. External factor
affecting student activity participation was in a high level. Most of student had
opinions: activity leader, place, and student affair teacher were affect to student
activity participation.
2. Compare factors effecting student activity participation
2.1 There were significant differences in internal factor between male and
female students at the 0.05 level
2.2 There were significant differences in total and external factor about
years of study at the 0.05 level
2.3 There were not differences in factors effecting student activity
participation about faculties
Keywords: Factors, Recreational Activity

บทนา
การพัฒ นาคนหรื อทรั พยากรมนุษย์ให้ มีป ระสิทธิภ าพ จาเป็นต้องดาเนินงานทั้งทางด้าน
สุขภาพและการศึกษาควบคู่กันไป และจะต้องมีการพัฒนาหลาย ๆ ด้านด้วยกัน คือ พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดการศึกษาถือเป็นกลไกในการพัฒนามนุษย์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขอันยั่งยืนของมนุษย์เอง และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ จาเป็นที่จะต้องพัฒนา
มนุษย์ ให้เป็นไปในลักษณะที่พึงปรารถนาของสังคม เยาวชนเป็นวัยที่กาลังพัฒนา โดยมุ่งให้ได้รับ
การศึกษา นอกจากเวลาที่ใช้เพื่อการศึกษาเล่าเรียนในชั้นเรียนแล้ว ยังมีเวลาว่างเหลืออีกส่วนหนึ่ง
อย่างเป็นอิสระ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2540, น. 27)
กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญ มีประโยชน์และคุณค่าอย่างมากต่อมนุษย์
นับตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทาให้ผู้ที่เข้าร่วม

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจจัยัยและพั
และพัฒนาการศึ
นาการศึกกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
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และประกอบกิจกรรมทางนันทนาการเหล่านั้น ได้รับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งประโยชน์
และคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ สามารถแยกให้เห็นชัดเจนได้ 4 ประการ คือ ด้านสุขภาพ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ และด้านส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ดังที่ สมบัติ
กาญจนกิ จ (2544, 15) กล่ า วว่ า กิ จ กรรมนัน ทนาการเป็ น กิ จ กรรมที่ เ ป็น เลิ ศในการเสริ มสร้ า ง
บุคลิกภาพของบุคคลให้มีความเป็นผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์ อันดีงาม มีความสง่างามในเรือนร่าง และมี
สมรรถภาพของจิตใจดี
การจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริม
พัฒนาลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ช่วยให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าใจ มีความรักและ
ซาบซึ้งกับกิจกรรมเวลาว่าง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่าง
มีจุดหมาย ส่งเสริมลักษณะนิสัย และความเป็นพลเมืองดีในอนาคต ในปัจจุบันกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
ในสถานศึกษาล้วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนันทนาการทั้งสิ้น การจัดนันทนาการในสถานศึกษา คือการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความ
ต้องการของนิสิต นักศึกษาทั้งในด้านการออกกาลังกาย และเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงนอกเวลาเรียน
หรือเป็นกิจกรรมพิเศษ (สมบัติ กาญจนกิจ, 2542, น. 128-129)
กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ปฏิ บัติกันในเวลาว่าง ซึ่งเป็นเวลาอิสระจาก
การงานประจา และประกอบกิจวัตรประจาวัน ต่าง ๆ การที่บุคคลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นั น ทนาการนั้ น จะท าให้ เกิ ด ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ได้ ผ่ อนคลายความตึง เครี ย ด ช่ ว ยให้ มี
บุคลิกภาพดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมมีประสิทธิภาพ มี
โอกาสแสดงความสามารถพิเศษ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอิสระ และยังเป็นสื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหมู่คณะ นอกจากนี้กิจกรรมนันทนาการยังมีส่วนสาคัญต่อการช่วย
ป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดการพนัน และป้องกันปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งนันทนาการ
ส่งผลโดยตรงให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี นาไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเองที่ดีขึ้น เช่น การเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น ความประพฤติดีขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
มีคุณภาพและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาภายในระบบการเรียน
การสอนตามปกติสิ่งที่จะทาให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และความรู้ทางด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นนั้น
ก็คือ การประกอบกิจกรรมในยามว่าง ซึ่งการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและมีประโยชน์จะช่วยให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองรวมไปถึงสังคมอี กด้วย การใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การศึ ก ษาเล่ า เรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ปั จ จุ บั น มี ส ถานศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน นักศึกษาที่เข้า
รับ การศึกษา ซึ่งนอกจากต้องใช้เวลาส่ ว นใหญ่เพื่อการศึ กษาเล่ าเรี ยนแล้ ว ยั งต้องใช้เวลาเพื่อทา
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในด้านส่วนตัว และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะ
ให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการควบคู่กันไปกับการศึกษา (มานะ หมอยาดี,
2540, หน้า 4-5)
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การจัดกิจกรรมนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
นักศึกษา เพื่อให้สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือคณะเป็นผู้ดูแลจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า
แก่นักศึกษาที่นอกเหนือการเรียนรู้ในห้องเรียน (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2554, น. 17)
กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบัน คณะ หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และ
สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยสถาบันให้การสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวสถาบันจะ
จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมแก่สโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็น
การพัฒนาทักษะของนักศึกษา ในหลาย ๆ ด้านทาให้นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม การพัฒนาความเป็นผู้นา มีความอดทน มีคุณธรรมเพื่อ
ออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่
1. กิจกรรมวิชาการ
2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมนันทนาการ
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
สโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของนักศึกษาเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานในการทากิจกรรมระหว่างนักศึกษากับ
สถาบัน โดยมีคณะกรรมการการบริหารสโมสรนักศึกษา อันประกอบด้วย นายกสโมสรนักศึกษา
อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 2 เหรัญญิก เลขานุการ ประธาน
กิจกรรมและผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวาระ 1 ปี ทาหน้าที่บริหารและดาเนินงาน
ของสโมสรนักศึกษาภายใต้การดูแลและการให้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาที่
อธิการบดีแต่งตั้ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2554, น. 17) นอกจากกิจกรรมการศึกษาเล่าเรียนตาม
หลักสูตรแล้ว การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาย่อมเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่าง ๆ โดยการสนับสนุนให้มี
กิ จ กรรมควบคู่ กั บ การเรี ย นในรู ป แบบของสโมสรนั ก ศึ ก ษาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ที่ มี อ งค์ ก ร
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2554, น. 17) คือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยมี
กิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมที่จัด
โดยนั กศึ กษาสถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ และกิจ กรรมที่ไ ด้รั บ ความเห็ นชอบ จากทางฝ่ า ยกิ จการ
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นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เช่น ค่ายอาสาพัฒนากิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนซึ่งล้วนแต่ประสบความสาเร็จใน
เรื่องของการทาให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ในการทากิจกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีความมุ่งมั่นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ มีความวิริยะอุ ตสาหะ นาความรู้ ไปประกอบอาชีพจน
ประสบความสาเร็จและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2554, น. 17)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาวิ จัยครั้งนี้ไปปรับปรุงการจัดและดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป
วัตถุประสงค์
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ คือ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ของนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ของนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จาแนกตาม เพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษา
ความสาคัญของการวิจัย
ผลของการวิจัยในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
จากการเปรียบเทียบปัจจัยสามารถนาองค์ความรู้มาใช้ในการวางแผน แก้ไข ปรับปรุง และ
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมนันทนาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ระดับ ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555 จานวน 1,131 คน (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2554, น. 24-25)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2555 ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie,
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R. V. & Morgan, D. W., 1970, p. 607-610) จานวน 791 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นด้วย
วิธีการหาค่าร้อยละ (Stratified Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
1.1 เพศ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง
1.2 ชั้นปี หมายถึง นักศึกษาซึ่งกาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่
1.2.1 ชั้นปีที่ 1
1.2.2 ชั้นปีที่ 2
1.2.3 ชั้นปีที่ 3
1.2.4 ชั้นปีที่ 4
1.3 คณะที่ศึกษา ได้แก่
1.3.1 คณะศิลปศึกษา
1.3.2 คณะศิลปนาฎดุริยางค์
1.3.3 คณะศิลปวิจิตร
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ

ตัวแปรตาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

2. ระดับชั้นปี

1. ปัจจัยภายใน

3. คณะที่ศึกษา

2. ปัจจัยภายนอก
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย

สมมติฐาน
1. นักศึกษาที่เพศต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแตกต่างกัน
2. นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแตกต่างกัน
3. นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้วิเคราะห์
1. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ตัวแปร เพศ ชั้นปี และ
คณะที่ศึกษา นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 791 คน)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
1. ชาย
390
49.30
2. หญิง
401
50.70
ระดับชั้น
1. ชั้นปีที่ 1
200
25.28
2. ชั้นปีที่ 2
225
28.45
3. ชั้นปีที่ 3
205
25.92
4. ชั้นปีที่ 4
161
20.35
คณะที่ศึกษา
1. คณะศิลปศึกษา
490
61.95
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
136
17.19
3. คณะศิลปวิจิตร
165
20.86
รวม
791
100.00
ที่มา: ผู้วิจัย

2. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายระดับค่าเฉลี่ย นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปตาราง
ประกอบความเรียง
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจุบันที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
กิจ กรรมนั น ทนาการของนั ก ศึก ษา โดยทดสอบค่า ที (t-test) และทดสอบค่ า เอฟ (F-test) หรื อ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) แล้วนาเสนอผลการ
ทดสอบในรูปตารางประกอบความเรียง
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจานวน 791 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิงเป็ น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเรียนคณะศิลปศึกษา
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา จาแนกตามเพศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วม เพศชาย (n = 390)
เพศหญิง (n = 401)
กิจกรรมนันทนาการ
S แปลความหมาย
S แปลความหมาย
ปัจจัยภายใน
3.89 0.65
มาก
3.74 0.64 มาก
ปัจจัยภายนอก
3.77 0.64
มาก
3.47
0.63 ปานกลาง
รวมทั้งหมด
3.89 0.48
มาก
3.64 0.76 มาก
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จากตาราง 2 แสดงว่าโดยรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
เพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยภายในส่งผลต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง อยู่ในระดับมาก สาหรับปัจจัยภายนอก
ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อนักศึกษาเพศชายอยู่ในระดับมาก และส่งผลต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อนักศึกษาเพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา จาแนกตามชั้นปี
ชั้นปีที่ 1 (n=200) ชั้นปีที่ 2 (n=225)
ชั้นปีที่ 3 (n=205) ชั้นปีที่ 4 (n=161)
S

แปล
S แปล
S แปล
S แปล
ความ
ความ
ความ
ความ
หมาย
หมาย
หมาย
หมาย
ปัจจัยภายใน 3.66 0.76 มาก 3.95 0.59 มาก 3.87 0.58 มาก 3.87 0.57 มาก
ปัจจัยภายนอก 3.54 0.76 ปานกลาง 3.74 0.77 มาก 3.87 0.58 มาก 3.65 0.54 มาก
รวมทั้งหมด 3.57 0.60 มาก 3.79 0.52 มาก 3.78 0.45 มาก 3.75 0.49 มาก

จากตาราง 3 แสดงว่าโดยรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
ที่เรียนชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยภายในส่งผลต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาที่เรียนชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก และปัจจัย
ภายนอกส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาที่เรียนชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง
และส่งผลต่อนักศึกษาที่เรียนในชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา จาแนกตามคณะที่ศึกษา
คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปวิจติ ร
(n=490)
(n=136)
(n=165)

ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
รวมทั้งหมด

S แปล
ความ
หมาย
3.78 0.65 มาก
3.67 0.61 มาก
3.66 0.57 มาก

S

แปล
ความ
หมาย
3.87 0.56 มาก
3.85 0.54 มาก
3.75 0.51 มาก

S

3.78
3.78
3.78

แปล
ความ
หมาย
0.56 มาก
0.56 มาก
0.56 มาก

จากตาราง 4 แสดงว่าโดยรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
ที่เรียนในคณะวิชาต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยภายในและภายนอกส่งผลต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาที่เรียนในคณะวิชาต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามปัจจัยย่อย ปรากฏผลดังนี้
2.1 ปัจจัยภายใน โดยรวมและทุกรายข้อส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการระดับ
มาก ประเด็นที่ส่งผลมาก 3 อันดับแรก คือ ต้องการได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการทา
ให้ได้พักผ่อนและคลายเครียด
2.2 ปั จ จั ย ภายนอก โดยรวมส่ ง ผลต่ อ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการระดั บ มาก
ประเด็นที่ส่งผลระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ผู้นากิจกรรมนันทนาการมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
กิจ กรรมนั นทนาการของนั กศึ ก ษา สถานที่จั ดกิ จ กรรมนัน ทนาการมีผ ลต่ อการตั ดสิ นใจเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา และอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมมีส่วนในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ
3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จาแนกตามเพศ ชั้นปี คณะที่ศึกษา ดังนี้
3.1 นักศึกษาเพศต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแตกต่างกัน
อย่ า งมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ .05 ส าหรับ ปัจจั ยภายนอกที่ส่ งผลต่อ การเข้า ร่ว มกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษาที่เพศต่างกัน ไม่ต่างกัน
3.2 นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกัน มีปัจจัยที่ส่ งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า นักศึกษาที่
เรียนชั้นปีต่างกัน มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ สาหรับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาที่
เรียนชั้นปีต่างกัน ไม่แตกต่างกัน
3.3 นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
โดยรวม และทุก ๆ ปัจจัย ไม่แตกต่างกัน
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะ พอสรุปได้ ดังนี้
4.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ นักศึกษาต้องการให้ทุกคนมีความสนใจมากกว่าเดิมอยากให้ มี
กิจกรรมมาก ๆ เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ อยากให้มีนันทนาการบ้าง แต่อย่าให้มาก
จนเกินไปเพราะจะทาให้เสียการเรียน อยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเล่นได้ทุกเพศ ต้องการให้มี
ความพร้อมและมีความร่วมมือที่ดี ต้องการให้มีกิจกรรมบ่อย ๆ
4.2 ปั จจัย ภายนอก ได้แก่ นักศึกษาต้องการให้ รุ่นพี่สนใจต่อการเล่นกีฬามากกว่านี้
ต้องการให้จัดทัศนศึกษาภายนอกสถานที่ที่สาคัญ อยากให้รุ่นพี่ให้คาแนะนาในเรื่องกิจกรรมมากกว่า
นี้ พร้อมทั้งให้ความสนใจและเอาใจใส่รุ่นน้องบ้าง รุ่นพี่ อาจารย์ควรให้การสนับสนุน ในด้านกิจกรรม
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นันทนาการด้านกีฬาให้มากกว่านี้ การจัดกิจกรรมบางครั้งไม่มีการประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษารู้ ควรมี
การแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึง อาจารย์บางท่านไม่มีการชักชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ต้องให้
ความร่วมมือและทุกคนต้องให้ความสนใจมากกว่าเดิม
อภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามี
พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิ ตใจที่ดีขึ้น ช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ในกลุ่ มนักศึกษาและครู
อาจารย์ช่วยทาให้เป็นคนกล้าแสดงออก ทาให้เกิดความสนุกสนาน และผ่อนคลายความเครี ยด
สอดคล้องกับ บุญเสริม อุทัยผล (2533, น. 14-18) ที่กล่าวว่า นันทนาการเป็นกิจกรรมที่ให้โอกาสแก่
คนทั่วไป ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นความพึงพอใจเฉพาะ เพราะกิจกรรมนันทนาการเป็น
กิจกรรมที่ระบายออกถึงลักษณะที่เป็นความต้องการของมนุษย์ อาจจะให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทาง
กาย จิตใจ หรืออารมณ์ โดยใช้พลังงานในช่วงเวลาที่มีอยู่โดยมุ่งหวังเพื่อความสนุกสนาน ได้ออกกาลัง
ผ่อนคลายอารมณ์และสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย สอดคล้องกับ กาโชค เผือกสุวรรณ (2538,
น. 12) ที่กล่าวว่า นันทนาการเป็นกระบวนการของการจัดกิจกรรมให้กับผู้ร่วมกิ จกรรมได้มีความสุข
สนุ ก สนาน พั ฒ นาอารมณ์ สั งคม สติปัญ ญาและร่างกายได้ และสอดคล้ อ งกับ พีร ะพงศ์ บุ ญศิ ริ
(2542, น. 37) ที่กล่าวว่า กิจกรรมนันทนาการทาให้เกิดความสนุกสนาน พบกับความสุขในชีวิต รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แจ่มใส ช่วยสร้างความรักสามัคคีในกลุ่มชุมชน
และสังคม นอกจากนี้ สัมฤทธิ์ ใจดี (2544, 15) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง มีเจตคติใน
ระดับดี ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ปัจจัยภายใน โดยรวมและทุกรายข้อ ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาต้องการได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ มี
ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการทาให้ได้พักผ่อน
และคลายเครียด ซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ กาญจนกิจ (2535, 21) ที่กล่าวว่า นันทนาการเป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นแล้วได้รับความพอใจเพลิดเพลิน ความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมนั้น
ๆ สาเหตุที่คนและชุมชนต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพราะต้องการพักผ่อนหย่อนใจ คลาย
ความเครียด ทาให้อารมณ์สุขสงบ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ ชูชีพ เยาวพัฒน์ (2543) ที่กล่าวว่า
กิจกรรมนันทนาการ ทาให้จิตใจได้พักผ่อนคลายความเครียด ลดความวิตกกังวล และช่วยทาให้บุคคล
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทางานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
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ปัจจัยภายนอก โดยรวมส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้นากิจกรรม สถานที่ และอาจารย์ฝ่ายกิจกรรม มีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้นักศึกษา
เกิ ดความต้ องการเข้า ร่ ว มกิ จกรรม ทั้ งนี้ การจั ดกิ จกรรมนั นทนาการต้อ งค านึ งถึ งช่ ว งเวลา และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ จันทร์ ผ่องศรี (2544, 97) ที่
กล่าวว่า ปัจจัยสาคัญในการดาเนินการจัดนันทนาการมี (4 M’s) คือ กาลังคน (Man) กาลังเงิน
(Money) เครื่ อ งอ านวยความสะดวกและอุ ป กรณ์ (Materials) และการจั ด การด าเนิ น งาน
(Management) และสอดคล้องกับ กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง (2540, 36) ที่กล่าวว่า ปัจจัยสาคัญอันเป็น
แรงจูงใจให้บุคคลตัดสินใจเลือกว่ากิจกรรมใดที่ควรเลือก ได้แก่ ความพึงพอใจ ความสนใจ ความชอบ
และความต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้สิ่งอานวยความสะดวก สถานที่ อุปกรณ์ ผู้วางโปรแกรม
ผู้นาในทางนันทนาการ และขนบธรรมเนียมประเพณี ในท้องถิ่นนั้น นับว่าเป็นปัจจัย ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา พบว่า
2.1 นักศึกษาที่เพศต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนัน ทนาการ โดยรวม
และปัจจัยภายนอก ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยภายในที่ส่งผล
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โดยทั่วไปเพศหญิงที่มีความคิด
ละเอียดอ่อน เมื่อได้รับการเชิญชวนให้ทากิจกรรมใด ๆ ก็มักจะใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนที่
จะตัดสินใจทากิจกรรม หรือเข้าร่วมก่อนเสมอว่ากิจกรรมหรือการกระทาต่าง ๆ เหมาะสมมากน้อย
เพียงใด และในทางตรงกันข้ามเพศชายมักจะชอบความโลดโผน กล้าแสดงออก จึงมีความต้องการที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการมากกว่าเพศหญิง ซึ่งจากการศึกษาของฮัมฟริย์ (Humphrey, R. D.,
1966, p. 250) พบว่า เพศชายชอบเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับอัมพา ซองทุมมินทร์
(2542, น. บทคัดย่อ) ที่พบว่า เพศของนักศึกษา สามารถพยากรณ์เจตคติต่อกิจกรรมนักศึกษาได้ และ
สอดคล้องกับ กรกช ศิริ (2536, น. บทคัดย่อ) ที่พบว่า เพศของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตรมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
2.2 นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกัน มีปัจจัยที่ส่ งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
โดยรวมและปัจจัยภายนอก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
นักศึกษาที่เป็นรุ่นพี่และเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น มีความต้องการที่จะสร้างสัมพันธภาพกับรุ่นน้อง ให้ได้รับ
การยอมรั บ และแสดงออกถึ ง ความสามารถ และใช้ ป ระสบการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ตนเองเคยปฏิ บั ติ ม า
แสดงออกโดยการเป็ น ผู้ น า ในกิจ กรรมของทางสถาบั น ได้ แ ก่ กิ จ กรรมรั บ น้ อ ง ซึ่ ง รุ่ น พี่ จ ะเป็ น
ผู้ดาเนินการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬาของทางสถาบัน
ส่วนใหญ่รุ่นพี่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับรุ่นน้อง จากทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ (Herzberg, F., 1979,
48-52) ได้กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจเป็นตัวการที่สร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การ ทาให้ได้รับความ
ยอมรับนับถือ มีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ อารี พันธุ์มณี (2538, น. 56) กล่าวว่า การจูงใจเป็น
สภาวะของบุคคลที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติที่ส่งผลให้บุค คล
แสดงพฤติกรรมออกมา
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2.3 นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ
นักศึกษา โดยรวมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรม
นันทนาการเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย สร้างความสนุกสนาน ช่ วยผ่อน
คลายความเครียด และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะ ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วม กล้า
แสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์ ใจดี (2544, บทคัดย่อ)
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลั ยรามคาแหงที่ศึกษาอยู่คณะต่างกัน มีเจตคติต่อการเข้าร่ว มกิจกรรม
นักศึกษา ด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมนันทนาการที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นนั้น ควรจัดในรูปแบบที่ช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์ เสริ ม สร้ า งความรู้ ทางด้ า นวิ ช าชี พนาฏศิ ล ป์ ดนตรี ให้ ม าก ๆ ควบคู่ไ ปกับ ความ
สนุกสนาน และผ่อนคลายความเครียด
2. กิจกรรมนันทนาการควรมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า โดยมีแรงกระตุ้นจากอาจารย์ รุ่นพี่
นอกจากนั้น กิจกรรมนันทนาการที่ทางสถานศึกษาจัดจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับช่วงเวลาและ
ระยะเวลาของกิจกรรมด้วย
3. กิจกรรมนันทนาการควรสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนออกความคิดเห็น เสนอแนวคิด โดยมี
อาจารย์ให้คาปรึกษาแนะนา
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
2. ควรศึ ก ษาความคิ ด เห็ นของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของสถานศึ กษาเกี่ย วกั บ กิจ กรรม
นันทนาการ เพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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การจัดการเรียนรูน้ าฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
THAI DANCE LEARNING MANAGEMENT IN THE BUDDHIST
SUNDAY CENTER OF WAT PHRA PATHOM CHEDI
NAKHON PATHOM PROVINCE
แพรภัทร ยอดแก้ว*
PRAEPAT YODKAEW

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน
นาฏศิลป์ไทยของนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิด 6Q การวิจัยนี้เป็น
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ และการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี เ ลื อ กแบบเจาะจง
ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ได้แก่ นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ จานวน 15 คน ผู้ปกครอง จานวน 4 คน และ
พระสงฆ์ จานวน 1 รูป รวมจานวนผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ทั้งสิ้น 20 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร การจัดการเรียนรู้
นาฏศิล ป์ ไทยอยู่ ใ นชุม นุ มนาฏศิ ล ป์ มี นั กเรี ยนที่ ส นใจเรี ย นประมาณ 20 คน อาจารย์ผู้ ส อน
เป็นอาจารย์จิตอาสาที่มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการฟ้อนราตาม
แบบกรมศิลป์และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
2. นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านเพลงราและท่ารา ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ และ
ด้านบรรยากาศในการเรียน
3. นักเรี ยนที่เรีย นนาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีการพัฒนา
ศักยภาพตนเองตามแนวคิด 6Q ได้แก่ ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาด
ในการริเริ่มสร้างสรรค์ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม ความฉลาดที่เกิดจากการเล่นและความฉลาด
ในการแก้ไขปัญหา
คาสาคัญ: นาฏศิลป์ไทย, การจัดการเรียนรู,้ ความฉลาด, 6Q, ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University
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Abstract
The purposes of this research were to study Thai Dance Learning
Management in The Buddhist Sunday Center of Wat Phra Pathom chedi Nakhon
Pathom Province. This research is Qualitative Research and Participatory Action
Research (PAR). The Key Informant used for study are 20 person including students in
Thai Dance club, parent, and monks. Major findings were as follows :
1. The Buddhist Sunday Center of Wat Phra Pathom chedi Nakhon have Thai
Dance Club for Students. Students studies 20 person. Teacher of Thai Dance was
volunteer at the Buddhist Sunday Center Wat Phra Pathom chedi.
2. Students have Satisfactions toward Thai dance Studies at good level.
3. Learning for Thai dance of students in Buddhist Sunday Center have Self
Development According to the 6Q concept Include IQ (Intelligence Quotient) EQ
(Emotional Quotient) CQ (Creativity Quotient) MQ (Moral Quotient) PQ (Play Quotient)
and AQ (Adversity Quotient)
Keywords: Thai dance, Learning Management, Quotient, 6Q, Buddhist Sunday Center

บทนา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) เป็นองค์กรการกุศลทางพระพุทธศาสนาที่
คณะสงฆ์ไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน โดยให้
การศึกษาอบรมเด็กและเยาวชนที่กาลังอยู่ในวัยแห่งการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่ออบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ทาให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในวัน อาทิตย์เข้ามาศึกษาหาความรู้
ตามหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน สามารถ
ดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เกิดขึ้นจากกรมการศาสนาได้สนับสนุนให้เปิดโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2520 และได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียน” เป็น
“ศูนย์ศึกษา” ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อให้มีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะและสอดคล้องกันระเบียบทางราชการ
พ.ศ. 2523 นับแต่นั้นเป็นต้นมาจึงใช้ชื่อ “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ” จนถึงปัจจุบัน และ
ใช้อักษรย่อว่า “ศพอ.” กรมการศาสนา มุ่งหวังให้วัดดาเนินภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์อันเป็น
หนึ่งในภารกิจของคณะสงฆ์ให้เด่นชัดด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
และเยาวชน โดยการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มูลนิธิ
สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นเพื่อสร้ าง
แหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอัน ดีงามของไทยแก่เด็กและ
เยาวชนอีกด้วย (กรมการศาสนา, 2554: 1-3) ปัจจุบัน กรมการศาสนามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
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วันอาทิตย์ อยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 4,100 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่สาหรับสอนและเติมเต็มความรู้ให้ค น
อ่านออก เขียนได้เพิ่มมากขึ้น พร้อม ๆ ไปกับการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรธรรมศึกษา
ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ตลอดจนวิชาเสริมที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น วิชานาฏศิลป์ ดนตรี
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย การงานพื้นฐานอาชีพที่สอดคล้องกับชุมชนนั้น ๆ
(กฤษศญพงษ์ ศิร,ิ 2557)
วิชานาฏศิลป์ เป็นวิชาที่รักษาวัฒนธรรมไทยของประเทศผ่านนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรม
ประจ าชาติ เป็ น การแสดงออกถึ ง ความรู้ ความสามารถ หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาของคนไทยในด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผ่านการเรียนรู้ฝึ กฝนถ่ายทอดกันมายาวนานจนเป็นมรดกของชาติที่เป็น
เอกลั กษณ์ป ระจ าชาติไทยสื บมาจนถึงปัจจุบัน การรักษาวิช านาฏศิล ป์ให้ คงอยู่ถือเป็นการรักษา
วัฒนธรรมของประเทศชาติ ช่วยรักษา อนุรักษ์ ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทาให้
เด็กและเยาวชนมีทักษะในการร้องราทาเพลง ชื่นชมในการแสดงและเพลิดเพลินสนุกสนานกับการชม
นาฏศิลป์ ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทาง ด้านกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนไทย
ที่เรียนนาฏศิลป์ไทย ทาให้เด็กและเยาวชนเข้าใจรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศ ก่อนจะเติบโตไปสู่
การพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่มีความทันสมัยต่อไป จึงช่วยเสริมสร้างให้ประเทศไทยเข้มแข็งและยั่งยืน
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในจังหวัด
นครปฐม พบว่า มีงานวิจัยที่น่าสนใจ จานวน 8 เรื่อง คือ แพรภัทร ยอดแก้ว (2559) (2558)
(2557) ญาณภัทร ยอดแก้ว (2557) ญาณภัทร ยอดแก้วและแพรภัทร ยอดแก้ว (2557) ณรงค์
วรรษ บุญมา (2557) สุพจน์ เฮงพระพรหมและคณะ (2557) อัมพร วรานนท์วนิช และแพรภัทร
ยอดแก้ว (2557) ซึ่งงานวิจัยของบุคคลเหล่านี้ ศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในแง่มุม
ของพฤติกรรมทางจริยธรรม ความพึงพอใจ นวัตกรรม การศึ กษา การพัฒนาและระบบสารสนเทศ
ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
นอกจากนี้ จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ในประเทศไทยพบว่า มีงานวิจัย
ที่น่าสนใจจานวน 6 เรื่อง คือ ปนัดดา เขียวชอุ่ม (2560) ประวิทย์ ฤทธิ์บูรณ์ (2558) ปานจันทร์
แสงสวาสดิ์ (2556) นิสา เมลานนท์ (2555) ปิยวดี มากพา (2555) ระวิวรรณ วรรณวิไชย (2545)
ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ ศึกษานาฏศิล ป์ในแง่มุมของการวิเคราะห์ การอนุรักษ์ สืบทอด ความพึงพอใจ
กระบวนการสอน นวัตกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์และสื่อวัฒนธรรมในด้านต่างๆ
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้
ของศู น ย์ ฯ ให้ ส ามารถด าเนิ น การปลู ก ฝั ง ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม รวมทั้ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอด
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ใ นด้ า นศี ล ธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนในเขตชุมชนอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีของเด็กและเยาวชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสืบไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้น าฏศิล ป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิด 6Q
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR) มีขั้นตอนการวิจัย คือ
1) การศึกษาภาคเอกสาร ผู้วิจัยเน้นใช้การศึกษาเอกสาร (Document Data) ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย
2) การศึกษาภาคสนาม ใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation)
การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) สาหรับการจัดการความรู้และใช้กระบวนการถอดบทเรียน
รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากเรื่องเล่า (Story Telling) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
กับผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant) จานวน 20 คน หลังจากนั้น จึงนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล โดยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 9 เดือน
ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant)
การวิจัยครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant) ซึ่งผู้วิจัยใช้ วิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selective) ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ได้แก่ นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ จานวน 15 คน
ผู้ปกครอง จานวน 4 คน และพระสงฆ์ จานวน 1 รูป รวมจานวนผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ทั้งสิ้น 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสังเกตการณ์ แบบสรุปการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้
สร้าง และพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยให้มีความเหมาะสมที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐาน โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปข้อความของ
แต่ละบุคคลและรวบรวมจัดหมวดหมู่ทาความเข้าใจและอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับกลุ่มจากการสนทนากลุ่มมาสรุปข้อความ รวบรวมจัดหมวดหมู่ทา
ความเข้าใจ และอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
3. ข้อมูลจากการสังเกตและสังเคราะห์เอกสารมาวิเคราะห์และตีความ สรุปและอธิบายตาม
ประเด็นที่ศึกษา
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4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่เนื้อหาตามประเด็นและขอบเขตของ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีแบบสามเส้า
5. ประมวลข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ แล้วนามาทาความเข้าใจ ตีความ และอธิบายตามประเด็น
ที่ศึกษา
6. นาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในองค์ประกอบความสัมพันธ์และข้อสรุป
ของประเด็นที่ศึกษานาเสนอแบบพรรณนาเนื้อความ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ วิจัยขอสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐม
เจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผลการวิจัย พบว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
จัดการเรียนนาฏศิลป์ ไทยให้อยู่ในชุมนุมนาฏศิลป์ เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. ด้ า นอาจารย์ ผู้ ส อน ศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ วั ด พระปฐมเจดี ย์ ร าช
วรมหาวิหาร รับสมัครอาจารย์จิตอาสาที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย มาสอน
นักเรี ยนในกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรช่ว งบ่าย โดยไม่มีค่าตอบแทนให้ กับอาจารย์ เพื่อให้ ความรู้แก่
นักเรียนในการฟ้อนราตามแบบกรมศิลป์และนาฏศิลป์พื้นบ้าน อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ไทย นอกจากนั้น อาจารย์ผู้สอนได้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนมากขึ้น โดยนานักเรียน
แสดงนาฏศิลป์ในงานต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการนานาชาติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
งานอุปสมบท และงานปิดภาคเรียน ศพอ. เป็นต้น
2. ด้านเพลงราและท่ารา อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาแผนการสอนและเตรียมการสอน เตรียม
อุปกรณ์ เครื่องเสียง ดนตรี โดยนาเพลงราและระบาพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย ทั้ง 4 ภาค มาฝึกสอน
ให้นักเรียน ศพอ. ได้แก่ ระบา 4 ภาค ระบาดอกบัว ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนมาลัย รากลองยาว ราแพรวา
กาฬสินธุ์ ราตาลีกีปัสและราบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้ง 4
ภาค ผ่านเพลงราและท่ารา ตามแบบกรมศิลป์และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
3. ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ พระอาจารย์เปิดโอกาสให้นักเรียน ศพอ.เลือกเรียน
กิจกรรมเสริม โดยชุมนุมนาฏศิลป์ เปิดรับสมัครนักเรียนมาเรียนนาฏศิลป์ไทยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ มี
นักเรียนที่สนใจเลือกเรียนประมาณ 20 คน และบางครั้งถ้ามีงานแสดงอาจจะนัดเรียนพิเศษเสริมใน
วันเสาร์ ซึ่งทาให้นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมในชุมนุมมาก เพราะเพื่อนๆร่วมชั้น มีความรักและสนใจใน
นาฏศิลป์ไทยเหมือนกัน การเรียนการสอนที่สนุกสนาน อาจารย์ มีความรู้และจิตใจดี ให้นักเรียนได้
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เรียนด้วย เล่นด้วย นักเรียนได้เคลื่อนไหวและได้รับรู้เพลงราและท่าราที่หลากหลายพร้อมเพื่อน ๆ
นักเรียน ศพอ. ดังนั้น นักเรียนจึงรู้สึกสุข สนุก กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์
4. ด้านบรรยากาศในการเรียน สถานที่เรียนและฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทย คือ ในบริเวณวัดพระ
ปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้แก่ ห้องพระพุทธศาสนา ห้องเรียน ซุ้มตะเคียน และใต้ร่มไม้ เป็นต้น
ทาให้ นั ก เรี ยนได้สั มผั ส บรรยากาศที่ห ลายหลาย ได้ เรียนรู้ ศิล ปวัฒ นธรรมไทยกับ เพื่อน ๆ โดยมี
ผู้ปกครองมานั่งชมและคอยให้กาลังใจ การเคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลงในท่าฟ้อนราต่าง ๆ ช่วยฝึก
สติและสมาธิ จึงทาให้นักเรียนผ่อนคลายความเครียดและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย
ส่ว นที่ 2 ความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นนาฏศิ ล ป์ ไ ทยของนั ก เรี ย นศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหาร มีความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านเพลงราและท่ารา ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ และด้านบรรยากาศ
ในการเรี ย น เนื่ องจากนั กเรี ย นทราบว่ า การเรี ยนนาฏศิ ล ป์ ไ ทย ช่ ว ยอนุรั ก ษ์ รั กษาและสื บ ทอด
วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นักเรียน
ได้เรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ทั้ง 4 ภาค ได้เคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลงอย่างสวยงามและสนุกสนานกับ
เพื่อนๆ ในห้องเรียน จึงทาให้นักเรียน ศพอ. มีความพึงพอใจในการเรียนนาฏศิลป์ไทยในระดับมากทุก
ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา เขียวชะอุ่ม (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการเรียน
นาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านเพลงรา
และท่ารา ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ และด้านบรรยากาศในการเรียน และงานวิจัยของ
แพรภัทร ยอดแก้ว (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโดยการอ่าน
หนั ง สื อ นิ ท านธรรมะ ในศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์วั ด โพรงมะเดื่ อ จั ง หวั ด นครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอ่านหนังสือนิทานธรรม อยู่ในระดับมาก
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของแพรภัทร ยอดแก้ว (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อ
การใช้ Facebook ในวิชาอาเซียนศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจในการใช้ Facebook อยู่ในระดับมาก
รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแก้ว (2557) ความพึงพอใจของเยาวชนท้องถิ่นที่มี
ต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านพระอาจารย์ผู้สอน ด้านวิชาการ ด้านอาหารกลางวัน
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิด 6Q
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิด 6Q
ช่ว ยให้นั กเรี ยนศูน ย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ร าชวรมหาวิห าร พัฒ นา
อัจฉริยะรอบด้านหรือความฉลาดใน 6 ด้าน ดังนี้
1. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ: Intelligence Quotient)
ในการเรีย นนาฏศิลป์ นักเรียนจะต้องจดจาเนื้อร้องและทานอง จังหวะเพลง รวมทั้ง
ท่าทางการร่ายราตามแบบต้นฉบับให้ถูกต้อง แม่นยาและพร้อมเพรียงกับผู้เรียนคนอื่น เช่น ท่าตั้งวง
จีบหงาย จีบคว่า ย่อตัว ยกขา ตีไหล่ เป็นต้น ดังนั้น การเลียนแบบท่าราตามครูผู้สอนและจดจาท่ารา
ตามเนื้อเพลงและจังหวะทานอง ทาให้นักเรียนสามารถราตามแบบได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นการช่วย
พัฒนาทางด้านสติปัญญาในทักษะความจา ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการตัดสินใจได้อย่างดี
2. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ: Emotional Quotient)
EQ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์
และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย เข้าใจ
กฎเกณฑ์ระเบียบวินัย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์รอบข้างได้ดี ซึ่งนักเรียนนาฏศิลป์
จะได้ฝึกการฟ้อนราในเพลงและจังหวะต่าง ๆ หลากหลายในแต่ละภูมิภาคกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
อาจารย์จะฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล การราเป็นทีม
ช่วยสร้างเสริมความสามัคคี ช่วยพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสนุกสนาน เพราะการฟ้อนรา
ได้ทาให้นักเรียนปลดปล่อยความเครียด ส่งผลให้นักเรียน ๆ มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส มองโลกในแง่ดี
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง มีแรงจูงใจ อยากประสบความสาเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นใน
ตนเอง
3. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ (CQ : Creativity
Quotient)
คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ
จินตนาการ เป็นการพัฒนาสมองซีกขวา คนที่มีพลังในการจินตนาการจะเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์งาน
ใหม่ สิ่งใหม่ๆได้อย่างดี โดย CQ จะสัมพันธ์กับเรื่องการเล่น การเรียนนาฏศิลป์ช่วยให้ผู้เรียนได้
สร้างสรรค์จินตนาการประกอบการร่ายราในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ท่าราโบราณคดี เช่น ระบาทวาราวดี
สุ โ ขทั ย ลพบุ รี ศรี วิ ชั ย เชี ย งแสน ผู้ เ รี ย นจะได้จิ น ตนาการถึ ง ประวั ติ ความเป็ น มา วิ ถี ชี วิ ต ของ
อาณาจักรโบราณคดีในสมัยต่างๆ ส่วนท่าราที่แสดงกิจกรรมและวิธีการทางาน เช่น ฟ้อนสาวไหม
เต้นการาเคียว ร่อนแร่และเซิ้งแหย่ไข่มดแดง ผู้เรียนจะได้ จินตนาการถึงวัฒนธรรม ประเพณีและ
วิธีการทางานในท้องถิ่น และท่าราที่เลียนแบบสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น ระบานกยูง ระบาไก่ ผู้เรียนจะได้
จินตนาการถึงลักษณะของสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น คนที่มีพลังในการจิตนาการจะเป็นผู้กล้าลองผิด ลองถูก
และพร้ อมจะเผชิญปั ญหา การพั ฒ นาให้ นั กเรี ย นมีความคิดสร้างสรรค์จะทาให้ นักเรียนมีโ อกาส
ประสบความสาเร็จในชีวิตมากขึ้น
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4. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดทางศีลธรรมจริยธรรม (MQ: Moral Quotient)
อาจารย์ผู้สอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ได้ปลูกฝัง ศีลธรรมและความดีงามให้กับนักเรียน เช่น ความเมตตา กรุณา ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ความมีน้าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความกตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ
เป็นต้น ทาให้นักเรียนมีความประพฤติดี มี ศีลธรรมและจริยธรรม ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่สอน
ให้ทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาจิตใจให้ผ่องแผ้ว นักเรียนที่มี MQ ดีมักเป็นนักเรียนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เห็น อกเห็น ใจผู้อื่น และเมื่อโตขึ้น จะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป การที่
นักเรียนจะมี MQ เกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการที่นักเรียนรู้จักบุญ บาป ถูกผิด กรรมดี กรรมชั่ว
รู้ว่าสิ่งไหนควรทา ไม่ควรทา ซึ่งอาจารย์ ได้อบรมสั่งสอนและแสดงให้นักเรียนเห็นอย่างสม่าเสมอ
ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน จึงช่วยพัฒนาความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
5. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดที่เกิดจากการเล่น (PQ : Play Quotient)
การเรียนนาฏศิลป์เป็นการเรียนรู้หรือการเล่นในแบบหนึ่ง แนวคิด PQ เชื่อว่าการเล่นช่วย
พัฒนาความสามารถและทักษะของนักเรียนในหลายด้าน ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียว
ฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ สังคมและสุขภาพ การที่นักเรียนได้ร่ายรา เป็นการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการเดิน วิ่ง กระโดด ย่อตัว เอียงตัวนั้น ร่างกายได้เคลื่อนไหวไปมาเหมือนการเล่น ทาให้
นักเรียนได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่และ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้สอดคล้องกับเนื้อเพลง ทานอง จังหวะและเสียงดนตรี ซึ่งเป็นเหมือนการออก
กาลังกาย ส่งผลให้นักเรียนมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี รูปร่างสวยงาม นอกจาก
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน อาจารย์ผู้สอนได้นาสาระดี ๆ ทักษะชีวิตพร้อมกับสอดแทรกคาสอน
คุณธรรม จริยธรรม หลักคิดดี ๆ ระหว่างที่เล่น เรียนรู้และสอนด้วย จึงช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของ
นั ก เรี ย น ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คมและสติ ปั ญ ญา นั ก เรี ย นจะรู้ สึ ก อบอุ่ น มี ค วามสุ ข
สนุกสนานไปกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียนนาฏศิลป์
6. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขปัญหา (AQ: Adversity Quotient)
AQ คือ ความสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี มีความยืดหยุ่นและพยายามหา
หนทางแก้ไขปัญหา เอาชนะอุปสรรคความยากลาบากด้วยตัวเอง ไม่ท้อ ต่อปัญหา มีความอดทนใน
การเอาชนะอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ความพยายามควบคุมสถานการณ์และแก้ไขสถานการณ์และ
กล้าเผชิญอุปสรรคด้วยตนเอง การเรียนนาฏศิลป์ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการมองปัญหาและ
จัดการปัญหาในการฟ้อนราจากอาจารย์ผู้สอน ทาให้เข้าใจว่าปัญหานั้น เป็นโอกาสหรือ เป็นเรื่องน่า
ท้าทาย ซึ่งถ้านักเรียนทาได้จะเกิดความภาคภูมิใจ และยอมรับความสามารถของตนเองมากขึ้น
ช่วยพัฒนาการยอมรับนับถือในตนเองหรือการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self- esteem) ของนักเรียน เช่น
การราในท่ายาก หรือราในเพลงยาก เมื่อนักเรียนทาได้ จะเกิดความภูมิใจในตนเอง และการแสดง
นาฏศิลป์บนเวทีหรือการแสดงในที่สาธารณะ นักเรียนจะต้องข่มความเขินอายและแสดงออกมาอย่างดี
เมื่อทาได้ แสดงได้ดี ได้รับเสียงปรบมือและคาชม ก็ทาให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองมากขึ้น
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จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทย จะได้รับการพัฒนาศักยภาพของตามแนวคิด 6Q
หรือพัฒนาอัจฉริยะรอบด้านหรือความฉลาดใน 6 ด้าน ช่วยให้นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ร าชวรมหาวิหาร มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิ กภาพที่ดี และพัฒ นา
ตนเองอบ่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากการลงพื้นที่สังเกตการเรียนการสอนและการสัมภาษณ์เชิงลึก รวบรวมข้อเสนอแนะจาก
เยาวชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพื่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ดังนี้
1. ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ผ่านบทความวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย
2. ควรจัดโครงการอบรมนาฏศิลป์ เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
3. ควรส่งเสริมให้นักเรียน ได้เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ทางนาฏศิลป์ของตนมากขึ้น
เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นต้น
4. ควรมีครูพี่เลี้ยงหรืออาสาสมัครที่มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ ช่วยสอนและดูแลนักเรียนที่
เรียนนาฏศิลป์ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
5. ควรจั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย นนาฏศิล ป์ ทีมี ม าตรฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริม ทั กษะ การเรี ย นรู้ ท างด้ า น
นาฏศิลป์ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่มีความสาคัญ ซึ่งอาจมีส่งเสริม การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เช่น บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การยอมรับนับ
ถือในตนเอง พฤติกรรมทางจริยธรรม เป็นต้น
2. ควรศึกษาและพัฒนาหลักสูตรค่ายนาฏศิลป์ไทยเพื่อใช้อบรมพัฒนาความรู้และทักษะทาง
นาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนมากขึ้น
3. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากศึกษาในประเด็นนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐม
เจดีย์ราชวรมหาวิหาร

646

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

รายการอ้างอิง
กรมการศาสนา. 2557. ความสาคัญของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์. ค้นเมื่อ วันที่ 6
กรกฎาคม 2559 จาก http://www.dra.go.th/dra_learn/main.php?filename=index_01
กฤษศญพงษ์ ศิริ. 2557. กรมศาสนาจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา. ข่าว DMC NEWS ค้นเมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 จาก http://m.dmc.tv/dhamma/index.php?action
=page&id=17672
ญาณภัทร ยอดแก้ว. 2557. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในท้องถิ่นโดยการ
มีส่วนร่วมของบ้าน วัดและโรงเรียน: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัด
โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม. นครปฐม: บทความวิจัย, การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6.
ญาณภัทร ยอดแก้วและแพรภัทร ยอดแก้ว. 2557. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักบุญกิริยา
วัตถุ 10 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม. นครปฐม: บทความวิจัย, การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.
ณรงค์วรรษ บุญมา. 2557. การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ นครปฐม. นครปฐม: บทความวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
นิสา เมลานนท์, รศ. . 2555. การพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์เรื่องนาฏลีลานาฏยศัพท์ .
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555.
ปนัดดา เขียวชะอุ่ม. 2560. ความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิก
โยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: บทความวิจัย, โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ.
ประวิทย์ ฤทธิ์บูรณ์. 2558. นาฏศิลป์ไทย: สื่อทางวัฒนธรรมที่มากกว่าความบันเทิง . วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และสร้างสรรค์ ฉบับที่ 1 ปี 2558 หน้า 106-137.
ปานจันทร์ แสงสวาสดิ์ . 2556. การสืบสานนาฏศิลป์ไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ . กรุงเทพฯ:
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ปิยวดี มากพา. 2555. การสังเคราะห์งานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ: วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 หน้า 112-117.
แพรภัทร ยอดแก้ว. 2557. ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัด
นครปฐม. นครปฐม: บทความวิจัย, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

647

________ . 2557. ความพึงพอใจของเยาวชนท้องถิ่นที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม. นครปฐม: บทความวิจัย, การประชุมวิชาการระดับชาติ
NPRU ครั้งที่ 6 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
________. 2558. การส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัด
โพรงมะเดื่อ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน. นครปฐม: บทความวิจัย, โครงการ
สัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.
________. 2559. การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโดยการอ่านหนังสือนิทาน
ธรรมะ ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม.
เชียงราย: บทความวิจัย, การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
ระวิวรรณ วรรณวิไชย . 2545. การวิเคราะห์ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ทางด้านนาฏศิลป์
ไทยระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา 2515 ถึ ง 2543. กรุ ง เทพฯ:
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโท,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุพจน์ เฮงพระพรหมและคณะ. 2557. การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิต ย์วัด โพรงมะเดื่ อ อาเภอเมือง จั งหวัด นครปฐม. นครปฐม: บทความวิจัย ,
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya)
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
DEVELOPMENT OF LEARNING PACKAGES USING POLY’S SOLVING
PROBLEM IN THE LINEAR EQUATIONS WITH ONE VARIABLE
FOR STUDENTS MATTHAYOMSUKSA 1
ธนากร ภู่ภูวเศรษฐาวร* และ เอื้อมพร หลินเจริญ**
THANAKORN PHUPUWASEATTHAVON AND UEAMPORN LINCHAROEN

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยดาเนินการวิจัยตามกระบวนการของงานวิจัยคือ 1. ขั้นสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมซึ่งผู้วิจัยได้นาชุดกิจกรรมนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมและทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 1 จานวน 3 รอบ คือ ทดลอง
ใช้กับนักเรียนจานวน 3 คน, จานวน 9 คน และ จานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์
75/75 2) ขั้ น ทดลองใช้ ไปทดลองโดยไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม จานวน 28 คน แบบแผนการวิจัย คือ แบบแผนการทดลองกลุ่ม
เดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา แบบประเมินความพึง
พอใจของนั กเรี ยน หาประสิ ทธิภ าพจากสู ตร E1/E2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ ทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน ผลการศึกษา พบว่า
*

บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Graduate School, Faculty of Education, Naresuan University

**

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Education, Naresuan University
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบโพลยา (Polya) เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ โ จทย์ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง สมการเชิ ง เส้ น ตั ว แปรเดี ย ว ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 79.40/79.00
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบโพลยา (Polya) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์แบบโพลยา (Polya) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนรู้ โ ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิช าคณิตศาสตร์แบบโพลยา (Polya) เพื่อส่ งเสริม
ความสามารถในการแก้โ จทย์ ปั ญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิง เส้ น ตัว แปรเดี ยว ส าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การเรียนรู้ แก้โจทย์ปัญหา โพลยา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว

Abstract
The purposes of this study were 1 to create and monitor the effectiveness
of the Learning Package using Poly’s solving problem in the Linear equations with
one variable for students Matthayomsuksa 1 criterion 75/75 2) to compare Pre-test
and Post-test score on ability of solving mathematic problem of the students
Matthyomsuksa 1 by using the Learning Package 3) to assess satisfactionof the
Learning Package using Polya’s solving problem. The research was proceed according
to Research Mythology. There were 3 steps of development. First, the researcher
presented the Learning Package with 5 specialists to determine the suitability of the
Learning Package. Then, tried out with 3 groups of students Matthayomsuka 1 were
that three students in order to determine appropriateness of the content, language,
and time spent in the activity. Then, the researcher improved the instrument to try
out with 9 students for finding performance of the Learning Package. After that, the
researcher improved it to try out with 30 students for finding performance criteria
75/75. Then, the researcher used this Learning Package to test with sample group is
that 28 students Matthyomsuksa 1 at Wangmuangchonpasit Witthayakom school. The
research design was one group pre-test post-test Design. There were 4 Learning
Package sub-sets by using Polya’s solving problem in the Linear equations with one
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variable for students Matthayomsuksa 1, test achievement, and assessment of student
satisfaction, efficiency formula E1 / E2 employed to be research tools. Mean, standard
deviation, statistic, T-test sample related were statistics used to analyze data.
The findings as followings:
1. Learning Package using Poly’s solving problem in the Linear equations
with one variable tested with 30 students Matthayomsuksa 1 at Ladyao Witthayakom
Secondary Educational Service Area Office 42, the second semester in 2013
Academic year show that the efficacyis at 79.40/79.00
2. The result of compression learning achievement of Pre-test and Post-test
by using Polya’s solving problem in the Linear equations with one variable for
students Matthayomsuksa 1 found that the learning achievement of the Post-test is
higher than Pre-Test at 0.05 significant level.
3. The students Satisfaction on learning based on Polya’s solving problem in
the Linear equations with one variable for students Matthayomsuksa 1 was at very
good level.
Keywords: Learning, Solving Problem, Polya, The Linear Equations with One variable

บทนา
คณิตศาสตร์มีบทบาทความสาคัญต่อพัฒนาการความคิดของมนุษย์ทาให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ทาให้ ส ามารถคาดการณ์ว างแผนตัดสิ น ใจและแก้ปั ญหาได้อย่ างถูกต้องและเหมาะสม
เป็นเครื่องมือในการศึกษาคณิตศาสตร์ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การดารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ้น พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุล
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและเทคโนโลยี ในปัจจุบันโดยเปิด
โอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ เยาวชนเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ พ อเพี ย งสามารถน าความรู้ ทัก ษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่จาเป็ นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยทักษะการแก้ปัญหาการให้
เหตุผล การนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งปรับวิธีการคิดกับวุฒิภาวะ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติฝึกให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหากิจกรรม การเรียนการสอนต้องผสมผสานสาระทั้งทางด้านเนื้อหาและด้าน
ทักษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามถูกต้องและเหมาะสมให้แก่
ผู้เรียน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

652

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

คณิตศาสตร์เป็นวิช าที่จะน าไปสู่ การเรียนรู้ในกลุ่มประสบการณ์อื่น ๆ และการเรียนใน
ระดับสูง เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาคนให้รู้จักคิดได้ และ คิดเป็น คือคิดอย่างมีเหตุผลมีระเบียบขั้นตอนใน
การคิด สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้นอกจากนั้นยังช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
อื่น ๆ เช่นการสังเกตความละเอียดถี่ถ้วน แม่นยามีสมาธิและรู้จักแก้ปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ชี วิ ต ประจ าวั น เป็ น วิ ช าทั ก ษะที่ ส าคั ญ และสั ม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น อย่ า งแยกกั น ไม่ ไ ด้ ด้ ว ย
ความสาคัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น การสอนคณิตศาสตร์เพียงเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใน
ใจเนื้อหาหลักของ คณิตศาสตร์เท่านั้นยังไม่เพียงพอ แต่ครูคณิตศาสตร์จาเป็นต้องสอนให้นักเรียนเห็น
คุณค่าและเกิดทักษะในการคิดคานวณจนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ การแก้ โจทย์ ปั ญ หา ดั ง นั้ น การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเน้ น การพั ฒ นา
ความสามารถของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา นอกจากนี้สมาคมครูผู้สอน คณิตศาสตร์ แห่งชาติ
(National Council Teachers of Mathematics) ได้กล่าวไว้ว่า จุดประสงค์หลักของการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ หรือ จุดมุ่งหมายที่แท้จริงในการสอน คณิตศาสตร์ ก็คือ การทาให้ นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มียุทธวิธีช่วยคิดแก้โจทย์ปัญหาหลาย
วิธี ที่นับว่ามีชื่อเสียงแพร่หลายที่สุดได้แก่ยุทธวิธีแก้โจทย์ปัญหาของ จอร์จ โพลยา (Polya) (George
Polya ) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจโจทย์ (Understaning the Problem )
ขั้นที่ 2 วางแผน (Developing a plan) ขั้นที่ 3 แสดงวิธีทา (Carrying out the Plan )
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ (Looking Back ) กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา (Polya) เป็นการฝึกให้
นักเรียนมีวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะสอนให้นักเรียนรู้คาตอบของปัญหา โดยพยายาม
ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบรูปแบบ หรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2558 ช่วงชั้นที่ 3
(ม.1-3) พบว่า ผลการประเมินระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนวังเมืองชน
ประสิทธิ์วิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.13
โดยนักเรี ยนที่ได้คะแนนต่าสุดเท่ากับ 7.50 และผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ปี
การศึกษา 2554 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.67 ซึ่งนักเรียนที่ได้คะแนนต่าสุด
เท่ากับ 27.50 จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนน
รวมและเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค่อนข้างต่า
ได้แก่ ความสามารถในด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งความเข้าใจแปลโจทย์
ปัญหาอีกด้วย ซึ่งใน การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต้องเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ
ในด้ า นทั ก ษะและกระบวนการ ทางคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ จะได้ น าทั ก ษะต่ า ง ๆ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวัน พรพรรษา เชื้อวีระชน (2553) วิธีการสอนนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์และมีผลต่อ ผลทางการเรียน ถ้าต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นควรจัด
กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนควรคานึงถึงความสนใจ ความ
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ถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างของผู้เรี ยน การจัดสาระการเรียนรู้ควรจัดให้มีความหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี จุ ด ประสงค์ ห ลั ก เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1. เพื่อสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิธีการศึกษา
วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้ นตัว แปรเดียว
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ค 4.2 สาระที่ 4
พีชคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประกอบด้วยชุดกิจกรรมทั้งหมด 4 ชุดกิจกรรมย่อย ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดกิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาทั่วไป1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดกิจกรรมที่ 4 โจทย์ปัญหาทั่วไป 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
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ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
1.1. ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โ จทย์ปั ญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่ อ ง สมการเชิ งเส้ น ตัว แปรเดีย ว ส าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.2 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา
(Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ผู้ศึกษาค้นคว้า
ดาเนินการสร้างตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. วิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งกาหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม
น้าหนักความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้
2.2 ศึกษาตัวชี้วัด
2.3 ศึกษาสาระการเรียนรู้แกนกลาง
3. ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยผู้ศึกษาค้นคว้าได้ใช้การเรียนรู้แบบโพลยา (Polya) 4
ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
- ขั้นที่ 1 ทาความเข้าใจ (Understanding the Problem) อ่านโจทย์อย่างน้อย 3 ครั้ง
·
ครั้งที่ 1 อ่านในใจ
·
ครั้งที่ 2 อ่านแล้วจดข้อความสาคัญ
·
ครั้งที่ 3 อ่านแล้วตั้งคาถามย่อยเขียนคาตอบของคาถามย่อยนั้น
- ขั้นที่ 2 วางแผน (Developing a Plan) วางแผนการวาดรูปบาร์โมเดล
- ขั้นที่ 3 แสดงวิธีทา (Carrying out the Plan)
- ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ (Looking Back)
4. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยชุดกิจกรรมมี 4 องค์ประกอบ
คือ 1) คู่มือการใช้ชุดกิจ กรรม ซึ่งประกอบไปด้ว ย คาชี้แจงส าหรับครู คาชี้แจงส าหรับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เนื้อหาสาระและสื่อการเรียนต่างๆ ได้แก่ บัตรเนื้อหา บั ตรกิจกรรม เฉลย
บัตรกิจกรรม 4) การวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ
ก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 4 ชุด ได้แก่
ชุดกิจกรรมที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดกิจกรรมที่ 2 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
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ชุดกิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาทั่วไป 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชุดกิจกรรมที่ 4 โจทย์ปัญหาทั่วไป 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1.3 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา จานวน 1 ฉบับ 20 ข้อ
มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ วัด
ความสามารถในการแก้ โ จทย์ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ตลอดจนลั ก ษณะเฉพาะและวิ ธี ก ารสร้ า ง
แบบทดสอบ
2. จัดทาตารางวิเคราะห์ข้อสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวเป็นข้อสอบอัตนัยจานวน 20 ข้อ
4. นาแบบทดสอบที่สร้างไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจ พิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5. นาแบบทดสอบที่แก้ไขปรับปรุง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
6. นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC
(เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, มปป, น. 181)
7. นาแบบทดสอบไปหาคุณภาพโดยนาไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จานวน 30 คนซึ่งผ่านการเรียนในเนื้อหาเรื่องนี้มาแล้ว
8. นาผลคาตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนนโดยพิจารณาดังนี้ตอบถูกให้ 1 คะแนนตอบ
ผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 คาตอบให้ 0 คะแนน
9. จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อที่จะนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา
(Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. แหล่งข้อมูล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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แบบแผนการวิจั ยคือ แบบแผนการทดลองกลุ่ มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลั งเรียน
(One group pre-test post-test Design)
กลุ่ม
E
E คือ
T1 คือ
X คือ
T2 คือ

สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

กลุ่มทดลอง
การทดสอบก่อนการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การทดสอบหลังการจัดการกระทาด้วยการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. เครื่องมือที่ใช้ทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
แบบโพลยา(Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว สาแปรหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โ ดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา(Polya)
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จานวน 28 คนมีการดาเนินงาน
ต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยทาการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อเป็นคะแนนเก็บก่อนเรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้
โจทย์ปัญหาแบบโพลยาจานวน 15 ชั่วโมง
3. เมื่อการดาเนินการสิ้นสุดลงผู้วิจัยดาเนินการสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถการกระจายปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเพื่อเป็นคะแนนเก็บหลังเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรี ย บเที ย บความสามารถการแก้ โ จทย์ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมด้วยสถิติทดสอบทีแบบสองกลุ่มสัมพันธ์กัน
(Dependent Sample T-test)
2. เปรี ย บเทีย บความสามารถการแก้ โ จทย์ปั ญหาทางคณิต ศาสตร์ ของนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจจัยัยและพั
และพัฒนาการศึ
นาการศึกกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
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ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา(Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. แหล่งข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 28
คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา(Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท โดยวัดความพึงพอใจ 3
ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
2. กาหนดประเด็นเนื้อหาที่ต้องการประเมินความพึงพอใจ
3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท
4. นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่สร้างเสร็จแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยประเมินความสอดคล้องระหว่างรายการกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนว่ารายการแต่ละข้ อสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ม.ป.ป., น. 181)
6. นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเหมาะสม โดยใช้สูตร IOC (เทียมจันทร์ พา
นิชย์ผลินไชย, ม.ป.ป., น. 181) เลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความเหมาะสมของความคิดเห็นที่คานวณ
ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.60 พบว่าข้อคาถามมีความเหมาะสม 0.80 – 1.00
7. นาแบบประเมินความพึงพอใจที่แก้ไขแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ กาหนดค่าเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
8. นาแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชุดกิจกรรม คือ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1จ านวน 28คน หลั ง จากเรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1ครบทั้ง 4 ชุด เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรม
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. หลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โ จทย์ปัญหาแบบโพลยา
(Polya) เรื่ อ ง สมการเชิ งเส้ น ตัว แปรเดีย ว ส าหรั บนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ผู้ วิ จัยได้แ ต่
แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ
โพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. นาแบบทดสอบความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มาตรวจนับเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มาตรวจให้คะแนน
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545, น. 105–106) โดยกาหนดค่าในการแปลความหมาย
ผลการศึกษา
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สรุปผลการศึกษาค้นคว้าดังนี้
1.1 การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.19)
1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โ ดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
แบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กับ
นักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 9 คนพบว่ามีประสิทธิภาพ 80.97/80.32
1.3 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
แบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับ
นักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 30 คนพบว่า มีประสิทธิภาพ 79.40/79.00
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.32)
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา
(Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นา
ประเด็นสาคัญที่ค้นพบมาอภิปราย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
ดังนี้
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ด้านต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พบว่า คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้สาหรับครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ศึกษาได้ค้นคว้ากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน บทบาทของผู้ส อนตามขั้น ตอนของการจัด การเรียนการสอน เพราะมีการ
ค้นคว้าขั้นการสอน ขั้นการชี้แจง จากตาราต่าง ๆ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากได้ชี้แจงมาจากตัวชี้วัดตามที่ได้ศึกษา ด้านเนื้อหามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเนื่องจาก
ผู้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน
โดยเริ่มจากการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ขอบข่ายเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโพลยา (Polya) ทั้ง 4 ขั้นตอน แล้วจึง
ดาเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการทดลองใช้กับนักเรียน จานวน 3 คน, จานวน 9 คน และ
จ านวน 30 คน พบว่ า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผลลั พ ธ์ เ ป็ น 79.00 และมี
ประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 79.40/79.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดคือ 75/75 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนของการสร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ และได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษา
ประกอบกับผู้ศึกษาค้นคว้าได้ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบแบบโพลยา
(Polya) ซึ่งฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และอาจเนื่องมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรู้มีคู่มือการใช้ที่ครบถ้วน นักเรียนสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถการแก้โจทย์ สามารถให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ด้าน
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แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนการเรียนการสอนแบบโพลยา (Polya) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ค้นคว้าของ สุพัตรา เส็งเอี่ยม (2555) ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ ปั ญ หาคณิต ศาสตร์ ต ามเทคนิ คของโพลยามี ประสิ ทธิ ภ าพเท่ ากับ 76.54/76.83 ผ่ านเกณฑ์
75/75 และทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya)
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบโพลยา (Polya) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิงเส้ นตัว แปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 จากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลั งเรียน เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิผลมากต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิช าคณิตศาสตร์ ของนักเรียนการได้ผ ลการศึกษาค้นคว้าดังกล่ าวอาจเป็น เพราะชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya) มีกิจกรรมที่สร้างความ
สนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ชุดกิจกรรมมีสื่อการเรียนรู้ที่ดี และหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ แบบโพลยา ทั้ง 4 ขั้น ตอน คือ 1) ทาความเข้าใจ 2) วางแผน 3) ดาเนิ น การตามแผน 4)
ตรวจสอบโจทย์ซึ่งการเรียนโดยขั้นตอนเหล่านี้ ทาให้ผู้เรียนอยากศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ ลงมือ
ปฏิบัติ ค้นพบคาตอบด้วยตนเองทีละขั้นตอนทาให้นักเรียนมีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพราะ
การเรียนรู้มีความหมายต่อ มีการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.25) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านปัจจัยนาเข้า ( = 4.11) ด้านกระบวนการ (
4.24) และด้าน
ผลผลิต (
4.46) ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเป็นการสร้างความแปลก
ใหม่ให้กับนักเรียนจึงช่วยเร้าความสนใจ ชุดกิจกรรมยังมีสีสันสวยงาม ตัวอักษรขนาดใหญ่ ทาให้
นักเรียนสามารถอ่านได้ง่าย มีภาพประกอบ ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ทา
ให้นักเรียนความสุขในการเรียน นักเรียนมีความประทับใจในการทางานกลุ่มร่วมกัน ทาให้นักเรียนมี
ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นอย่ า งแท้ จ ริ ง อี ก ทั้ งการเรี ย นได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง
สอดคล้องสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรษา เชื้อวีระชน (2553, น. บทคัดย่อ) พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก
ผลการศึกษาค้นคว้าแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาแบบโพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทา
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ให้เกิดการเรียนรู้ โดยการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ความรู้อย่างเป็นขั้นตอน ทาให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้
ในเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส่งผลให้ความสามารถแก้โจทย์ปัญหาสูงขึ้น รวมทั้งนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา (Polya)
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พบประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. ก่อนที่จะมีการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ
โพลยา (Polya) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ครูควรมีการ
ชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบโพลยา (Polya)
ให้นักเรียนเข้าใจวิธีและขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมอย่างดีเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน
2. การจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิช าคณิตศาสตร์แบบโพลยา
(Polya) นั้น เป็นกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ครูต้องส่งเสริม
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากที่สุด
3. ครู ค วรสั ง เกตการปฏิบั ติ กิ จ กรรมของนัก เรีย นทุ กขั้ น ตอน เพื่อ ให้ เ ป็ น ข้อ มู ล ในการ
อภิปรายเกี่ยวกับการประเมินตนเองของนักเรียนและประเมินผลงานของกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้คะแนน
เป็นไปตามสภาพจริง
5. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องพัฒนาให้มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติกิจกรรมและได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น นักเรียนจึงจะเกิดการเรียนรู้อย่างพึงพอใจ
มากที่สุดได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบโพลยา (Polya)
กับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบอื่น
2.ควรมีการสร้างชุชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา
(Polya) ในเนื้อหาอื่นๆ และขั้นที่สูงต่อไป เช่น เศษส่วน การหาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่
2,3 ,4 ,5,6 เป็นต้น
รายการอ้างอิง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.
กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2543). นวัตกรรมการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: เอส อาร์ พริ้นติ้ง.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
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การบูรณาการจิตตปัญญาวิถีสู่ห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษา GEN 241
ความงดงามแห่งชีวิต บทสะท้อนจากประสบการณ์ตรง
INTEGRATING CONTEMPLATIVE PRACTICES IN A LARGE CLASS:
CASE STUDY GEN 241 BEAUTY OF LIFE REFLECTIONS
FROM DIRECT EXPERIENCE
ไกรศิลา กานนท์*, สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์* และ พิเชษฐ์ พินิจ**
KRAISILA KANONT, SUTTHIPHONG RUANGCHANTE AND PICHET PINIT

บทคัดย่อ
การบูรณาการศาสตร์การเรียนรู้โลกภายในกับห้องเรี ยนขนาดใหญ่ที่มีผู้เรียนจานวนมากเป็น
เรื่องท้าทายอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยนี้ มุ่งทาความเข้าใจความหมายแห่งประสบการณ์
ชีวิตที่ผู้เรียนได้เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อนาเสนอกระบวนการบูรณาการจิตตปัญญาวิถี
สู่รายวิชา GEN 241 ซึ่งเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ 2) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
กิจกรรมบูรณาการจิตปัญญาวิถี 3) เพื่อวิเคราะห์ผลสะท้อนการเรียนรู้จากการบูรณาการจิตตปัญญา
วิถี ประชากร ได้แก่ นักศึกษาต่างภาคต่างสาขา จานวน 1,225 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GEN 241
ภาคเรียนที่ 2 / 2559 เครื่องมือที่ใช้ คือ กิจกรรมจิตตปัญญาวิถี แบบประเมินความพึงพอใจ 4 ระดับ
แบบสอบถาม 4 ระดับ และการสะท้อนการเรียนรู้ ผลวิจัยพบว่า กระบวนการจิตตปัญญาวิถีเกิดผล
เชิงบวกกับห้องเรียนขนาดใหญ่ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบูรณาการในระดับพึงพอใจมากคิด
เป็นร้อยละ 54.38 และความพึงพอใจมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 24.72 ผลสารวจความคิดเห็นจาก
อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มจานวน 20 คน พบว่าผู้เรียนพัฒนาทักษะการรับฟังผู้อื่น และการทางานเป็นทีม
อย่างมีนัยสาคัญ การวิเคราะห์ผลสะท้อนการเรียนรู้ยังพบว่าผู้เรียนสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ภายใน
ตนเองในห้องเรียนขนาดใหญ่ บทสะท้อนนี้ชี้ให้เห็นว่าการบูรณาการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
คาสาคัญ: จิตตปัญญาศึกษา ห้องเรียนขนาดใหญ่ ความงดงามแห่งชีวิต
* สานักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาชิกชุมชน
กระบวนกร มจธ.
GenEd Office, School of Liberal Arts, King Mongkut's University of technology Thonburi,
Thailand, and a member of KMUTT facilitator community
** คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาชิกชุมชน
กระบวนกร มจธ.
Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of technology
Thonburi, Thailand, and a member of KMUTT facilitator community

664

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

Abstract
Our big challenge in education for better connecting education to life is to
integrate the inner world of students into a large classroom. This article was a
preliminary classroom research and aimed at understanding the meaning of
students’ life experience in a general education course. The objectives were: 1) to
present the integration of contemplative practices into the large class of GEN 241
Beauty of Life, 2) to study students’ satisfaction towards the contemplative practices,
and 3) to analyze the reflection towards the integration process. The population
consisted of 1,153 students from different departments, enrolled in GEN 241 in 1st
semester of 2016. The tools used to collect data were the contemplative practices, a
student’s satisfaction survey (4-point Likert scales), a teacher questionnaire (4-point
Likert scales), and a learning reflection. It was found that the contemplative practices
had positive effect on students’ learning in the class, the overall satisfactions of
students towards the contemplative practices in the level of ‘much’ and ‘most’
considering to be 24.72% and 54.38, respectively. The teacher questionnaire taken
form 20 teachers revealed that students developed their listening and team working
skills at the ‘most’ level. In addition, analysis of learning reflection showed that the
contemplative practices helped them going into their inner world so that they
opened up their positive attitude toward learning in the large class. This reflection
showed that the integration raised students’ awareness of humanization in the lens
of KMUTT QF.
Keywords: Contemplative practices, Large class, Beauty of life

1) บทนา
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมที่ถูกกระตุ้นและเร่งเร้าด้วยสภาพเศรษฐกิจ การหลอมรวม
ของวั ฒ นธรรมที่ห ลากหลาย และเทคโนโลยี ที่เ ปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว ทั้ งในระดับ ชุมชนและ
ประเทศได้ส่งผลให้การดารงอยู่ ของชุมชนและประเทศอย่างผาสุ กนั้นเลื่อนไหลไปตามสภาพการ
เปลี่ ย นแปลงนั้ น และการเลื่ อ นไหลจะราบลื่ น ได้ ดี ม ากน้ อ ยเพี ย งใดก็ ขึ้ น กั บ ความสามารถหรื อ
สมรรถนะของคนในฐานะพลเมือง
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งในการสร้างและ/หรือพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ควรเป็นแหล่งพัฒนาหรือเตรียมความพร้อมการเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมให้กับผู้เรียนหรือเยาวชน ความหมายของการเตรียมความพร้อมนี้มิได้หมายถึง
การเตรียมความพร้อมด้านสมองหรือด้านวิชาการความรู้ ที่แยกส่วนเพียงอย่างเดียว หากแต่รวมถึง
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การให้รู้จัก เข้าใจ และดาเนินชีวิตซึ่งเป็นข่ายใยอันซับซ้อนให้เลื่อนไหลไปตามสภาพสังคมที่กาลัง
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม หรือกล่าวได้ว่า
เป็นการเตรียมความพร้อมแห่งตนนั่นเอง (อรรณพ อริยกมลชัย, 2556, น. 15)
เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ใน
ฐานะองค์กรการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่อย่างชัดเจนและโดยตรงในการพัฒนาคนของ
ประเทศจึงได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education GenEd) อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF : HEd) ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและกรอบคุณวุฒิบัณฑิตของ มจธ.
(KMUTT-STUDENT Qualification Framework) หรือที่เรียกว่า KMUTT 3.0 (รูปที่ 1) ที่แสดงถึง
สมรรถนะส าคัญและจ าเป็ นที่บัณฑิตของ มจธ. จะต้องได้รับการปลู กฝั งและสร้างเสริม ให้มีห รือ
เกิดขึ้นในตัวบัณฑิตอย่างเข้มแข็ง
ด้วยความเชี่ยวชาญของ มจธ. ที่เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันมี
ความเฉพาะตัว การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์จึง เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ในการนี้
มจธ. จึงได้กาหนดรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปไว้หลากหลายเพื่อที่จะใช้เป็นช่องทางใน
การพัฒนา เติมเต็ม และสร้างสรรค์ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามกรอบ KMUTT 3.0

ภาพที่ 1 กรอบคุณวุฒิ KMUTT 3.0
(ที่มา: ศศิธร สุวรรณเทพ, 2556)

2) จุดมุ่งหมายของ GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
เพื่อตอบสนองต่อ KMUTT 3.0 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจึงประกอบไปด้วยหลากหลายวิชา
ที่ตอบสนองต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณธรรม จริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิต คุณค่าและความงาม รายวิชาที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณค่า ความงามและตอบโจทย์ความเป็น
มนุษย์ (humanization) ก็คือ รายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 3(3-0-6) เป็นรายวิชาบังคับ
ในหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งมีคาอธิบายรายวิชาดังนี้ (สานักงานวิชาศึกษาทั่วไป, 2553)
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“ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ คุ ณ ค่ า และความงาม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงาม
และการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความ
งามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ
ดนตรีวรรณกรรม รวมถึงความงามในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวมนุษย์”
สานักงานวิชาศึกษาทั่วไปดาเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ให้กับนัก ศึกษาทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่มาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบัน
วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามที่ลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น 1,225 คน (สรุปรายงานสานักงานวิชาศึกษา
ทั่วไป, 2560) มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเรียน (Section) A B และ C
ตามลาดับ ใน 1 กลุ่มเรียนมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 8 กลุ่มเรียนย่อย รวมทั้งสิ้นมี 24 กลุ่มเรียน
ย่อย ดาเนินการจัดการรายวิชาโดยประธานรายวิชา 1 คน ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลทั้งวิชาการและการ
บริหารรายวิชา ผู้ช่วยตาแหน่งนักพัฒนาการศึกษา 2 คน ผู้ช่วยกิจกรรม 2 คน นักเทคโนโลยี
การศึกษา 1 คน อาจารย์ประจากลุ่มเรียนที่ทาหน้าที่เป็นผู้นากิจกรรม 24 คน รวมทีมงาน GEN 241
เทอม 2/59 ทั้งสิ้น 30 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
มนุษย์กับคุณค่าความงาม แนวคิด /ทฤษฎีเกี่ยวกับความงาม ชีวิตกับศิลปะ ดนตรี จริยศาสตร์ และ
ความงดงามแห่งธรรมชาติ ผ่านการนาเสนอกิจกรรมการแสดงออกที่สะท้อนแนวคิดในขอบเขตที่ว่า
ด้วยความงดงามในตัวผู้เรียนและการอยู่ร่วมในขอบเขตของความงดงามที่ยิ่งใหญ่กว่า เช่น กิจกรรม
การแสดงละครเพื่อความเป็นมนุษย์ การทางานร่วมกัน และการเรียนรู้ความงดงามที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน การเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะเรียนร่วมกันในห้องใหญ่หลังจากนั้นก็จะแยกย้าย
ไปเรียนหรือสะท้อนในห้องย่อยประมาณ 40-60 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มประจาห้องหรือกลุ่ม
ย่อยแต่ละกลุ่มทาหน้าทีเ่ ป็นผู้นากิจกรรม และให้การสนับสนุนให้เกิดการบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) เป้าประสงค์แห่งการบูรณาการจิตตปัญญาวิถีใน GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
การบรรลุจุดมุ่งหมายของ GEN 241 สามารถปฏิบัติได้หลากหลายแนวทางและวิธี การ จิตต
ปัญญาศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งที่เราในฐานะผู้จัดการเรียนการสอนเชื่อมั่นว่า จะช่วยหรือทาให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เรื่องความงดงามได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยจิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวทางที่เน้นการให้
คุณค่ากับจิตใจ การเข้าถึงความเป็นจริง ความงดงามของสรรพสิ่ง และการหยั่งรากลึกในคุณค่าและ
ความหมายที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์ในตนเอง (พิเชษฐ์ พินิจ และคณะ, 2559)
เท่ า ที่ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต พบว่ า มี ก ารศึ ก ษาและประยุ ก ต์ ใ ช้
จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาในหลากหลายหน่ ว ยงาน รู ป แบบ และวิ ธี ก าร ศู น ย์ จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มุ่ งเน้ น การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ มี ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ เช่ น
บนเส้นทางสู่การเป็นโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญา (ทัศนีย์ จารุส มบัติ , 2555) และ
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กระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา : การเปลี่ยนแปลงภายในตน บนเส้นทางชีวิตอันหลอมรวม
(กรนัท สุรพัฒน์, 2556) และการเผยแพร่ผ่านโครงการเอกสารวิชาการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เช่น ลาดับที่ 7 ว่าด้วย เส้นทางครูเพื่อศิษย์ (2553) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ กรดศิร์ ชิดดี และ
ณัฐ พร อุทัยธรรม (2556) ที่ว่าด้ว ยกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา : กลยุทธ์การพัฒ นาบุคลิ กภาพ
นักศึกษาพยาบาล และงานของวันทนีย์ นามสวัสดิ์ (2557) ที่ศึกษาผลการใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งงาน
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับบูรณาการการสร้างสติในการเรียนระดับอุดมศึกษา (Shapiro, Brown,
Astin, 2008)
อย่างไรก็ดเี รายังไม่พบกรณีการประยุกต์ใช้กับห้องเรียนขนาดใหญ่ ในการนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี
และเป็นความท้าทายอย่างยิ่งทีจ่ ะบูรณาการจิตตปัญญาวิถีใน GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต ซึ่งก่อ
เกิดเป็นเป้าประสงค์ของเราในความพยายามเติมเต็มแนวทางการเรียนการสอนที่ ได้กาหนดไว้แล้วให้
เข้มข้นมากขึ้นในการสร้างความกระหายใคร่เรียนรู้ให้กับผู้เรียน และสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความงดงามที่มีในตนที่พร้อมจะเปล่งประกายและสอดประสานกับความงดงามของสรรพสิ่ง รอบตัว
อันจะนามาซึ่งความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ คุณค่าและความหมายแห่งตน และการเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
4) การดาเนินงานวิจัย และผลงานวิจัย
4.1) หมุดหมาย (กระบวนการจิตตปัญญาสู่ห้องเรียนขนาดใหญ่)
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของรายวิชาซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านความเป็นมนุษย์ ที่แท้
(รูปที่ 1) กิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบจะต้องนามาซึ่งการให้ผู้เรียนได้เห็นหรือสัมผัสความงดงามภายใน
ตัวเองและผู้อื่น อีกทั้งสามารถนากิจกรรมหรือทักษะที่ได้ปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือการใช้
ชีวิตต่อไป
ในการนี้หัวข้อและเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการสะท้อนการเรียนรู้ก็คือ การคิดเห็นเป็นภาพ
(Visual Thinking + Mapping) หรื อ การจั ด ระเบี ย บความคิ ด พร้ อ มเพิ่ ม ทั ก ษะการคิ ด และ
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาพที่เรียบง่าย (วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2559) ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง ทางานเป็นทีม และเกิดความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างเพื่อนด้วยกันซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการทางานในอนาคต ประโยชน์สาคัญของการคิดเห็นเป็นภาพที่ใช้ในการสร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน มีอยู่ 3 ประการ คือ 1) ทาให้ผู้เรียนมีสติและความ
ตั้งมั่นในการทางานมากขึ้น 2) เสริมสร้างให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ และ 3) ช่วยให้เราเรียนรู้และทางาน
เป็นทีมทั้งกับตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น นัยสาคัญที่แฝงไว้ในประโยชน์ข้อที่ 3 นั้นก็คือ การรู้จักและ
เข้าใจตนเองเพื่อที่จ ะเข้าใจผู้ อื่น ดังนั้นการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้จึงต้องนาไปสู่ การทา
กิจกรรมการคิดเห็นเป็นภาพ
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4.1.1) แผนที่นาทาง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอน และคุณค่าและ
ความหมายต่อผู้เรียน เราได้ร่วมกันออกแบบแผนที่นาทางการจัดการเรียนรู้ไว้เป็นลาดับ (รูปที่ 2)
รายละเอียดของแผนที่ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ หลักฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมแสดงในตารางที่
1 นั้นได้รับการออกแบบตามแนวคิด ‘การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ’ (backward design)
ของ Wiggins และ Mctighe (2005) ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจริงกรอบเวลาในแต่ละช่วงกิจกรรมอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึ่ง จะขึ้นอยู่กับวาระของชั้นเรียนหรือสภาพการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ภาพที่ 2 แผนทีน่ าทางที่เราได้ร่วมกันออกแบบไว้
(ที่มา: ผู้วิจัย)
ตารางที่ 1 คุณลักษณะ หลักฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมสาคัญ
คุณลักษณะ

หลักฐานการเรียนรู้

ความคิดสร้างสรรค์ รูปภาพตาม
จินตนาการของ
ผู้เรียน
การคิดใคร่ครวญ/ เรื่องราว/เรื่องเล่า
การตั้งสติหรือ
เกี่ยวกับตัวเอง
การมีใจจดจ่อตั้ง
มั่น และการ
ซื่อสัตย์ต่อ
ความรูส้ ึกและ
ความเป็นจริง

กิจกรรมและรายละเอียด

เวลา (นาที)

Vivid – What did you see?
- ให้ผู้เรียนวาดเส้นตามตัวอย่าง
- แลกเปลีย่ นกับเพื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้วาดไว้
Selfie & My LETTER to ME
- สร้างสถานการณ์ “คนที่แอบเล่นมือถือให้ลุกขึ้น”
จากนั้นให้ทุกคนยืนขึ้น และเปิดกล้องมือถือใน
โหมดถ่ายภาพตัวเอง (selfie)
- ให้ผู้เรียนได้ถ่ายภาพตนเอง และผูส้ อนตั้งคาถาม
“ใครคือคนที่คณ
ุ เห็นในมือถือตอนนี้?”
“ชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้าง เคยถามเขาบ้างไหม?”
- กระตุ้นผู้เรียนให้มองเห็นความงดงามแห่งตนด้วย
การเขียนเรื่องเล่าของตนเองผ่านจดหมายน้อย
- ขอบคุณตนเอง
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คุณลักษณะ

หลักฐานการเรียนรู้

กิจกรรมและรายละเอียด

เวลา (นาที)

การทางานเป็นทีม,
การฟัง, การ
ยอมรับความคิด
ผู้อื่น และ การ
เข้าใจผู้อื่น
จิตอาสา
ความรับผิดชอบ
และการให้กาลังใจ

Visual Thinking +
Mapping

You & ME together
- ให้ผู้เรียนจับกลุม่ ภายในกลุ่มย่อยเดียวกัน โดยมี
สมาชิกกลุ่มละ 10-12 คน และช่วยกันสื่อสารเรื่อง
ของตนเองด้วยการเขียนข้อความหรือวาดภาพลง
กระดาษ Flipchart
You & ME forever
- ให้ผู้เรียนชมภาพยนตร์สั้น
- ให้ผู้เรียนขอบคุณ ขอโทษ และให้กาลังใจเพื่อน

40

การกล้าแสดงออก
ด้วยท่าทางหรือ
คาพูด

20

4.1.2) กลยุทธ์ในการเดินทาง
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนมีส่วนร่วม และเกิดการเรียนรู้ ใน
องค์รวม เราและผู้นากิจกรรมประจาห้องหรือกลุ่มย่อยยึดถือหรือใช้กลยุทธ์ดังนี้
 อดทน : เนื่องจากผู้เรียนเป็นวัยรุ่นการเข้าชั้นเรียนจึงอาจไม่ตรงเวลา ซึ่งอาจเหตุจาก
หลายประการ เช่น การเดินทางมายังชั้นเรียนเมื่อเปลี่ยนรายวิชา การติดภาระงานในรายวิชาอื่น ฯ
เราต้องมีความอดทนอดกลั้น และถือว่าโอกาสนี้เป็น เรื่องที่ดีในการฝึกฝนตนเอง และในการฝึกฝน
ผู้เรียน
 ไม่บ่นแต่ชื่นชม : เมื่อผู้เรียนส่วนหนึ่งมาตรงเวลา และส่วนหนึ่งมาช้า เราต้องไม่บ่น แต่
ให้ ก ล่ า วคาชื่น ชม และคาต้อ นรับ เพื่อเป็น การเปิ ดพื้น ที่แ ละสร้า งพื้น ที่ป ลอดภัย ซึ่ง ไม่ ใช่ค วาม
ปลอดภัยทางภายภาพหรือภายนอก หากแต่เป็นความปลอดภัยภายในซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของเรา
ที่ว่า เมื่อพื้นที่ปลอดภัย ผู้เรียนย่อมจะมาเอง เพราะพื้นที่แห่งนั้นเป็นของเขา
 เชื้อเชิญ : เราเชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพในตัวเองทุกคนอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงเชื้อเชิญให้
ผู้เรียนได้ทาโดยอาศัย การสื่อสารเชิงบวก กล่าวคือ ใช้คาในลักษณะที่ว่า ‘อยากให้…’ ‘เรามาร่วม
กัน…’ ฯ
 ร้องขอ : กรณีที่สภาพชั้นเรียนมีความสับสนวุ่นวายจนทาให้เราไม่สามารถดาเนินการ
กิจกรรมต่อไปได้ เราสื่อสารเชิงบวกกับผู้เรียนโดยไม่ใช้คาสั่ง หากแต่ใช้การร้องขอด้วยคาว่า ‘ขอ
พื้นทีห่ น่อยครับ’ ‘อยากให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบ’ ‘อยากให้ทุกคนฟังความเงียบ’ ‘ขอให้เรามั่นใจว่า
ทุ ก คนในกลุ่ ม ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ของตนเองและคนอื่ น ก็ ตั้ ง ใจฟั ง และร่ ว มกั น ท างานอย่ า งมี
ความสุข’ฯ
4.1.3) ปรากฏการณ์ทผี่ ุดบังเกิด
เมื่อได้ดาเนิ นตามแผนที่นาทางแล้ ว ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และรายละเอียดของ
ปรากฏการณ์เหล่านั้นแสดงในรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 8
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ภาพที่ 3 การนาเข้าบทเรียน : การทบทวนเป้าหมายรายวิชา, การบริหารสมองเพื่อลดความตึงเครียด
และสร้างความสนิทสนมระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน และการอธิบายสาระสาคัญของประสบการณ์
ที่ผู้เรียนจะได้เข้าร่วม (ดูภาพจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง)
(ที่มา: ผู้วิจัย)

เราเริ่มต้นด้วยการทบทวนให้ผู้เรียนได้รับรู้อีกครั้งเกี่ยวกับรายวิชา GEN 241 อีกครั้งโดยย่อ
จากนั้นจึงเริ่มด้วยกิจกรรมบริหารสมองง่าย ๆ ที่ทาให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน (รูปที่ 3) ทั้งนี้ประโยชน์
ที่ได้รับก็คือ ผู้เรียนมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมาจากต่างภาควิชาและต่างคณะกัน เรา
เล่าถึงสาระสาคัญของการเรียนรู้ ในครั้งนี้ซ่ึงประกอบด้วยการสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อที่มีความหมาย
(feel connectedness) การรู้จักกับสมอง และการรู้จักตัวเองและชีวิต สามสาระนี้จะช่วยให้ ผู้เรียน
สร้างการคิดเห็นเป็นภาพได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นใน
เรื่องของสัมผัส การซาบซึ้ง และการดื่มด่ากับความงดงาม นอกจากนี้การคิดเห็นเป็นภาพยังเป็น
เครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้อีกด้วยดังที่กล่าวมาแล้วถึงประโยชน์สามประการ
รูปที่ 4 แสดงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม Vivid – What did you see?
ซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อผ่านการรับรู้ของมนุษย์ด้วย 3 สิ่งสาคัญ กล่าวคือ คาหรือข้อความ
ภาพ และเรื่องราว ภาพที่ผู้เรียนได้วาดออกมานั้นมีความแตกต่างกันซึ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือเรื่องราว
หรือประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน

ภาพที่ 4 กิจกรรม Vivid – What did you see?
(ที่มา: ผู้วิจัย)
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จากนั้นเราได้อธิบายเรื่องสมองของมนุษย์ และพัฒนาการ โดยวางแผนให้การอธิบายยืดเยื้อ
เพียงพอที่จะทาให้ผู้เรียนหลาย ๆ คนจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่น เมื่อการอธิบายสิ้นสุดลงเราจึง
ให้อาจารย์เกื้อหนุนประจากลุ่มบอกให้ผู้เรียนที่เล่นโทรศัพท์มือถือยืนขึ้นเพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อ
ความรู้สึกของตนเอง (ผู้เรียนที่เล่นเท่านั้นที่จะมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นภายในที่สร้างความสั่นไหว
ให้กับตนเองระหว่างการยอมรับกับการไม่ยอมรับ) ทั้งนี้แผนการนี้ไม่ได้ลงโทษผู้เรียนแต่อย่างใด หาก
สะท้อนเรื่องความซื่อสัตย์และการใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์ รูปที่ 5 แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 5 กิจกรรม Selfie & My LETTER to ME และการขอบคุณตนเอง : สาระเรื่องสมอง, selfie, การเขียน
จดหมายน้อยและการขอบคุณตนเอง (ดูจากซ้ายไปขวา และบนลงล่าง)
(ที่มา: ผู้วิจัย)

รูปที่ 6 แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกิจกรรม You & ME together และ You & ME
forever กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องสร้างการคิดเห็นเป็นภาพร่วมกันลงบน Flipchart
โดยอาศัยเรื่องราวของแต่ละคนและร้อยเรียงหลอมรวมเป็นเรื่องราวของกลุ่ม ในทางปฏิบัติจริงนั้น
ผู้เรียนจะแต่งเติมเรื่องราวอื่น ๆ มากมายลงไปตามประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งเราก็เปิดพื้นที่ให้
ผู้เรี ยนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ ในกิจกรรมสุ ดท้ายนั้นผู้ เรียนจะได้รับชมภาพยนตร์สั้นและปฏิบัติ
กิจกรรมสุดท้ายในการขอบคุณที่เพื่อนคอยช่วยเหลือ ขอโทษที่ทาให้เพื่อนรู้สึกไม่พอใจหรือเสียใจ
และให้กาลังใจเพื่อนในกลุ่มตามที่ตนเองต้องการ
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ภาพที่ 6 กิจกรรม You & ME together (สี่ภาพแรก) และ You & ME forever (สองภาพสุดท้าย)
(ที่มา: ผู้วิจัย)

4.2) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรม
ด้วยลักษณะทางกายภาพของห้องเรียนขนาดใหญ่ ความพร้อมของสื่อการสอน การบริหาร
จัดการเป็นไปได้ยากกว่าห้องเรียนขนาดเล็ก จิตตปัญญาวิถีสู่ห้องเรียนขนาดใหญ่เป็นการออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนเปิดพื้นที่ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้นากิจกรรม ทาให้ผู้เรียนเกิดความไว้วางใจเปิด
พื้นทีเ่ รียนรู้จากโลกภายในสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจ
4.2.1) ขั้นตอนการประเมินระดับความพึงพอใจ
การมอบหมายโจทย์การประเมิน ผู้นากิจกรรมต้องสังเกตสภาวะผุดบังเกิดเพื่อทาการ
ประเมินผู้เรียนของกลุ่มที่รับผิดชอบ โจทย์คือ “เนื่องด้วยกิจกรรมในห้องใหญ่วันนี้ต้องการเน้นเรื่อง
การสื่อสารภายในตนเอง และสร้างความเข้าใจในทีม ทางรายวิชาอยากทราบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่ง
ที่ผู้นากระบวนการจิตตปัญญาวิถี ได้นาเสนอผ่านกิจกรรมหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากข้อความใน
กระดาษฟลิปชาร์ต (Flipchart) ที่นักศึกษาเขียนสะท้อนออกมา เก็บเป็นข้อมูลเพื่ อใช้ในการวิจัย
หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มต้องกาชับให้นักศึกษาจริงจัง และจริงใจกับงานชิ้นนี้ด้วย”
วิธีการดาเนินกิจกรรมการประเมินระดับความพึงพอใจแบบ “Human polls”
1. ให้ผู้นากิจกรรมหยิบกระดาษที่มีรูปหน้าการ์ตูน (Emoticon Face) มาให้นักศึกษาดู

2. จากนั้นผู้นากิจกรรม ถามผู้เรียนว่าจากกิจกรรมในห้องใหญ่ “นักศึกษารับรู้ถึงคุณค่าต่อ
ตนเองและผู้อื่น พัฒนาไปสู่การทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมในห้องใหญ่ในระดับใด”
3. เมื่อผู้เรียนเลือกแล้วให้หัวแถวเป็นคนถื อกระดาษรูป Emoticon Face แล้วที่เหลือต่อ
แถว เพื่อดูปริมาณของคนที่อยู่ในแถว
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4. ให้ผู้นากิจกรรม ถ่ายรูปส่งมาให้ประธานรายวิชาพร้อมนับจานวนในแต่ละอารมณ์

ภาพที่ 7 ภาพตัวอย่างแสดงการประเมินระดับความพึงพอใจด้วย “Human polls”
(ที่มา: ผู้วิจัย)

หมายเหตุ ปกติการสารวจความพึงพอใจจะใช้วิธีการทาแบบสอบถามหรือแบบสารวจ เนื่อง
ด้วยทีมงานวิจัย อยากให้การแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปแบบกิจกรรม และการทาการถ่ายรูป
จานวนนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นให้เป็นการนาเสนอแบบภาพอย่างหนึ่ง
ตารางที่ 2 สรุปผลประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินความพึงพอใจ 1,153 คนจากที่ลงทะเบียนทั้งหมด 1,225 คน โดยนักศึกษามีระดับความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมบูรณาการจิตปัญญาวิถีสู่ห้องเรียนขนาดใหญ่อยู่ในระดับดีมาก 285 คน คิดเป็น
24.72% ระดับดี 627 คน คิดเป็น 54.38% ระดับปานกลาง 212 คน คิดเป็น 18.39% และระดับแย่
จานวน 29 คน คิดเป็น 2.52%
ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
Section
4 (ดีเยี่ยม)
3 (ดี)
2 (ปานกลาง)
A1
15
30
0
A2
14
24
6
A3
1
39
4
A4
6
28
12
A5
24
11
11
A6
6
29
9
A7
5
20
14
A8
25
19
0
B9
9
34
8
B10
3
27
18
B11
10
20
19
B12
15
26
10

1 (แย่)
0
3
0
0
0
1
5
0
0
3
0
0

รวมจานวน นศ/sec
(คน)
45
47
44
46
46
45
44
44
51
51
49
51
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Section
B13
B14
B15
B16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
รวม (คน)
%
(ที่มา: ผู้วิจัย)

4 (ดีเยี่ยม)
4
20
5
0
38
18
11
5
12
18
14
7
285
24.72

ระดับความพึงพอใจ
3 (ดี)
2 (ปานกลาง)
gs
16
23
4
28
11
32
17
5
9
27
10
36
4
31
11
26
9
30
2
42
0
40
8
627
212
54.38
18.39

1 (แย่)
5
1
0
0
1
0
0
4
5
1
0
0
29
2.52

รวมจานวน นศ/sec
(คน)
25
48
44
49
53
55
51
51
52
51
56
55
1153

4.3) การวิเคราะห์ผลกสะท้อนการเรียนรู้การบูรณาการจิตตปัญญาวิถีสู่ห้องเรียนขนาดใหญ่
การวิเคราะห์ผลสะท้อนการเรียนรู้ มาจากแหล่ง ข้อมูลสองส่วนคือ ส่ วนที่หนึ่งการสังเกต
กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนขนาดใหญ่ ส่วนที่สองการวิเคราะห์ผลสะท้อนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสะท้อน
ในรูปแบบข้อความและภาพลงบน Flipchart
4.3.1) การสารวจความคิดเห็นของผู้นากิจกรรมที่มีต่อการบูรณาการจิตตปัญญาวิถี
ตารางที่ 3 เกณฑ์ประเมิน ระดับการเรียนรู้ตามเป้าประสงค์หลักของการบูรณาการ
จิตตปัญญาวิถีที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และการทางานเป็นทีมอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยการระดมสมองร่วมกัน
ตารางที่ 3 เกณฑ์ประเมินระดับการเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ของการบูรณาการจิตตปัญญาวิถี
ระดับการเรียนรู้ด้านการเปิดใจ
ระดับการเรียนรู้ด้านการทางานเป็นทีม
จานวน (คน)
ยอมรับฟังคิดเห็นผู้อื่น
4 (ดีมาก)
12
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
8
3 (ดี)
2 (ปานกลาง)
2 (ปานกลาง)
1 (น้อย)
1 (น้อย)
(ที่มา: ผู้วิจัย)

จานวน (คน)
19
1
-
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แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการสารวจความคิดเห็นของผู้นากิจกรรมจานวน 26 คน มีผู้เข้ามาตอบ
แบบสารวจจานวน 20 คน พบว่าผู้เรียนเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นระดับดีมาก 12 คน ระดับ
ดี 8 คน ผู้เรียนมีการทางานเป็นทีมผ่านการระดมสมองร่วมกันระดับดีมาก 19 คน ระดับดี 1 คน
แผนภูมิที่ 1 ผลสารวจความคิดเห็นของผู้นากิจกรรมต่อเป้าประสงค์ของกิจกรรมบูรณาการจิตตปัญญาวิถี

จานวนผู้แสดงความคิดเห็น (คน)

ผลสารวจความคิดเห็น
ด้านการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
ด้านการทางานเป็นทีม
20
10
0

0

0
1

0

0
2

19

12

8

1
3

4

ระดับความความคิดเห็นทีม่ ีต่อกิจกรรม
(ที่มา: ผู้วิจัย)

4.3.2) การวิเคราะห์ผลสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการจิตตปัญญาวิถี
ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลสะท้อนการเรียนรู้ การบูรณาการจิตตปัญญาวิถี จากประชากร
835 คน สะท้อนการเรียนรู้ลงบน Flipchart จานวน 113 แผ่น โดยใช้วิธีการนับซ้าข้อความและภาพ
ที่สื่อถึงการเปิดใจยอมรับฟังความคิด เห็นผู้อื่นและการทางานเป็นทีม เทียบเป็นอัตราร้อยละตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. ข้อความหรือภาพที่สะท้อนลงบน Flipchart หมายถึงการระดมสมองจากสมาชิกในกลุ่ม
2. นับข้อความคูณด้วยจานวนสมาชิกในกลุ่ม
3. นาจานวนนักศึกษามาเทียบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ตารางที่ 4 ผลสะท้อนการเรียนรู้เชิงปริมาณคิดเป็นอัตราร้อยละ
หัวข้อการเรียนรู้
จานวนข้อความ
และภาพที่นับซ้า
การเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
85
การทางานเป็นทีม (ผ่านการระดมสมองร่วมกัน)
99

จานวนนักศึกษา
ที่สะท้อน (คน)
595
693

คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ
71.26%
82.99%

ตารางที่ 5 ตัวอย่างข้อความที่ใช้วิเคราะห์โดยการนับจานวนซ้า
หัวข้อการเรียนรู้
ข้อความที่นับจานวนซ้า
ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น, ได้รจู้ ักเพื่อนมากขึ้น, ได้รู้ปัญหาของเพื่อน,
การเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ให้กาลังใจกัน, มีการรับฟังเพื่อ, เชือ่ มโยงเรื่องราว, เปิดใจรับฟังเรื่องราว
ของผู้อื่น, ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น, การให้
การทางานเป็นทีม (ผ่านการระดม
Teamwork, ทางานเป็นทีม, ได้ทางานร่วมกับเพื่อนใหม่, ได้ทางาน
สมองร่วมกัน)
ร่วมกับเพื่อนต่างภาค, การทางานร่วมกัน, ช่วยกัน, ภาพที่สื่อถึงทีม
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รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างการสะท้อนการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของจิตตปัญญาวิถีที่ผู้เรียน
ร่วมกันสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนใหญ่ลงบน Flipchart อย่างสร้างสรรค์ผ่านข้อความ
ภาพ และอื่นๆ ตามความถนัดของผู้เรียน

ภาพที่ 8 ภาพตัวอย่างการสะท้อนการเรียนรู้ลงบน Flipchart ของผู้เรียน GEN 241 เทอม 2 / 59
(ที่มา: ผู้วิจัย)

5) บทสรุปการบูรณาการจิตตปัญญาวิถีสู่ห้องเรียนขนาดใหญ่
กระบวนการบูรณาการจิตตปัญญาวิถีสู่รายวิชา GEN 241 ซึ่งเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ เป็น
กระบวนการที่มีผลทาให้ผู้เรียนอยู่กับตนเองชั่วขณะ ทาความรู้ จัก ทบทวนตนเองก่อนที่จะก้าวสู่ โลก
แห่งการเรียนรู้ภายนอกอย่างเข้าใจ ทาให้ผู้เรียนไว้วางใจผู้นากระบวนการและผู้นากิจกรรม และมี
พื้นที่ในการเสนอความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น ผลการเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับดี ผลการวิเคราะห์ผลสะท้อนการเรียนรู้จากการบูรณาการจิตตปัญญาวิถี
ระหว่างอาจารย์ ที่ป รึ กษากลุ่ มกับ ผลวิเคราะห์ ผ ลสะท้อนการเรียนรู้จากผู้ เรียนเป็น ไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ กระบวนการบูรณาการจิตตปัญญาวิถีทาให้ผู้เรียนทางานเป็นทีมมากกว่าการเปิดใจ
ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น อย่างไรก็ดีเป้าหมายการเรียนรู้ทั้งสองย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้อสังเกตที่มีต่องานวิจัยชิ้นนี้ คือการวิเคราะห์ผลสะท้อนการเรียนรู้
เชิงปริมาณยังไม่สามารถเข้า ถึง สภาวะ บรรยากาศ และความรู้สึกของผู้เรียนที่กระบวนการจิตต
ปัญญาวิถีนาพาผู้เรียนสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ที่ผุดบังเกิดในช่วงเวลานั้นได้เท่ากับการนาพาตัวตนเข้าไป
สัมผัสเพื่อค้นหา “บทสะท้อนจากประสบการณ์ตรง”
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6) บทสะท้อนจากความทรงจา
ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในตัวผู้เรียนและคณาจารย์ผู้สอน “ขอขอบคุณ
อาจารย์ประจาวิชาเรียนทุกท่าน ที่ดูแลพวกผมเป็นอย่างดี การดูแลของอาจารย์เน้นให้พวกผมคิด
พวกผมกล้าแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ และถ้าอาจารย์ได้อ่านข้อความ
นี้ ผมขอฝากรูปนี้เป็นการขอบคุณที่ดูแลพวกผมเป็นอย่างดี พวกผมรับรู้และสัมผัสมันได้ครับ ตอน
เรียนคาบแรก ๆ ผมเป็นคนหนึ่งที่เกลียดวิชานี้มาก แต่เมื่อได้ลองทางาน ได้พูดคุย ได้เรียนรู้ ก็รู้สึก
สนุกและชอบวิชานี้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนไม่อยากให้ GEN 241 หายไป” จากนักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

ภาพที่ 9 อาจารย์ที่ปรึกษากลุม่ ทีท่ าหน้าที่เป็นผู้นากิจกรรม (facilitator) กาลังช่วยกันทาความสะอาดเวที
ที่ผู้เรียนทากิจกรรม และถ่ายไว้โดยผู้เรียน
(ที่มา: ผู้วิจัย)

การบูรณาการจิตตปัญญาวิถีเข้ากับกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นฐานสาคัญ ที่ทาให้นักศึกษาเปิด
โลกการเรียนรู้แห่งตนและมีใจพร้อมในการทาโครงงานด้วยความมุ่งมั่น
7) บทส่งท้ายและต้อนรับสิ่งที่อยากก่อประกอบในอนาคต
ความท้าทายสาคัญของการเรียนการสอนเชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ ก็คือจานวนนักศึกษา
ที่มีมากจนทาให้การบริหารจัดการมีความซับซ้อนและยุ่งยาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้
การบูรณาการจิตตปัญญาวิถีเข้ากับรายวิชา GEN 241 เป็นกรณีศึกษาที่ทาให้ความเข้มข้นของความ
ซับซ้อนและยุ่งยากดังกล่าวลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัด จิตตปัญญาวิถีทาให้ผู้เรียนเปิดใจ พร้อมที่จะ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อรายวิชา จนทาให้ห้องเรียนขนาดใหญ่ดู จะเล็กลงไป
ในทันที หัวใจสาคัญของการเรียนการสอนในวิชา GEN 241 คือ 1) หัวใจที่มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ อ
อุปสรรค 2) หัวใจความเป็นผู้นากิจกรรมกลุ่ม (facilitator) และ 3) การทางานเป็นทีมทั้งผู้เรียนและ
ผู้นากิจกรรมด้วยใจ ในอนาคตเรามุ่งมั่นพัฒนาหัวใจสาคัญทั้ง 3 ข้อเพื่อสร้างคุณภาพการเรียนการ
สอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ให้ทัดเทียมกับการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดเล็ก
8) ขอบคุณจากใจ
ขอขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่อยู่ในชั้นเรียนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ ปรากฏอยู่ในภาพต่าง ๆ
ในบทความฉบับนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม ผู้ร่วมสอน ทีมงานเบื้องหลัง GEN 241 ทุก
ท่าน สมาชิกในชุมชนกระบวนกร มจธ. ทุกคนที่ร่วมแบ่งปันพลังให้กันและกัน และพร้อมที่จะทางาน
ร่วมกันต่อไปด้วยหัวใจอันเบิกบาน
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การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
THE ARTS AND CULTURE PRESERVATION WITH STUDENT
ACTIVITY INTEGRATION IN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL
SCIENCES AT NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY
ญาณภัทร ยอดแก้ว*
YANAPHAT YODKAEW

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในเรื่อง 1. แนวปฏิบัติที่ดี 2. ประโยชน์ที่ได้รับ 3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
4. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไข ศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเจาะจงศึกษาเฉพาะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลจากการศึกษาพบว่า
1. แนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ 1. วิธีการ 2. กระบวนการ 3. แนวทางการดาเนินงานตาม PDCA
2. ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ 1. ประโยชน์ต่อนักศึกษา 2. ประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 3. ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 4. ประโยชน์ต่อเครือข่ายภายนอก
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ได้แก่ 1. ทีมงานดี 2. แผนงานดี 3. เครือข่ายดี 4. การสนับสนุนดี
4. ปัญหาอุปสรรค คือ ตารางเรียนของนักศึกษาตรงกับเวลาทากิจกรรม ทัศนคติของ
นักศึกษาและอาจารย์ ที่มีต่อกิจกรรมนักศึกษา ระบบการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาที่ขาดความ
ยืดหยุ่นและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การไม่มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย และบ้านหรือที่พักอยู่ไกล
จากมหาวิทยาลัย ทาให้นักศึกษาจานวนมากไม่สะดวกร่วมกิจกรรม ดังนั้น การจัดกิจกรรมบางครั้ง
สามารถรวมตัว นั กศึ กษาได้น้อยและยากมาก โดยเฉพาะกรณีที่ เป็นกิจ กรรมเร่งด่ว นที่เครือข่า ย
ภายนอกประสงค์ให้นักศึกษาเข้าร่วมด้วย และแนวทางการแก้ปัญหา คือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาทา
บันทึกเพื่อขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้สอน เพื่อไม่เช็คเป็นเวลาขาดเรียน ในช่วง
เวลาเรียน หรือขออนุเคราะห์สลับตารางเรียน เป็นต้น ในส่วนการเข้าร่วมกิจกรรม ทางฝ่ายกิจการ
นักศึกษาได้ใช้หลักการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหรือเครือข่ายภายใน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้
นักศึกษาทราบโดยทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด และมีการสร้างแรงจูงใจให้นักศึ กษาเข้าร่วมด้วยการจัดทา
เกียรติบัตร และการขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้ เป็นต้น
คาสาคัญ: บูรณาการ, กิจกรรมนักศึกษา, การทานุบารุง, ศิลปะและวัฒนธรรม
*

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The office of Art and Culture Center, Nakhon Pathom Rajabhat University
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Abstract
The objectives of the research were to study The Arts and Culture
Preservation with Student Activity Integration in Faculty of Humanities and Social
Sciences at Nakhon Pathom Rajabhat University.The data were synthesized by
content analysis. The sample was selected by purposive sampling from Faculty of
Humanities and Social Sciences at Nakhon Pathom Rajabhat University. The study
revealed that
1. Best Practices were studies to The Arts and Culture Preservation with
Students Activities include 1.Method 2.Process and 3.Guidelines for the
implementation of the PDCA cycle.
2. Benefits were studies to The Arts and Culture Preservation with Student
Activity include 1. Students Benefits 2. Faculty Benefits 3. University Benefits and 4.
External Network Benefits.
3. Key Success Factors were studies to The Arts and Culture Preservation with
Students Activity include 1. Good Team 2. Good Plan 3.Good Network and 4.Good
Support.
4. Problems were found that Class schedule match Time Activities, Student
and Teacher Attitude toward Students Activities, Students Activities operating system
lacks flexibility and Immediate problems solving, No dome in University and
University far away from home. So, Many students can’t Activities participate.
Moreover, These solutions were prepared to Asking for Permission, Public
Relations, Motivation by reward and Certificate of Attendance for Students Activities.
Keywords: Integration, Student Activity, Preservation, Arts and Culture

บทนา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 ว่า “ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู ” จึงกาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมไว้เป็น 6 ประการ คือ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
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2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดาริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 6. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม
ชุมชน ท้องถิ่น (กองนโยบายและแผน, 2557, 2)
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในการบริหารงานบนพื้นฐาน 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้ดาเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมขึ้น โดยมีอาจารย์จ าก
สาขาวิชาต่างๆ เป็นกรรมการ และได้มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการ
ปฏิบั ติ งานของฝ่ ายกิจ การนั กศึก ษาเพื่อให้ เป็ นไปตามภารกิ จหลั ก ยุ ทธศาสตร์ และการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และมี น โยบายในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ทั้งยังต้องมีการปลูกฝังและสร้างเสริม
เยาวชนให้มีความรู้ ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามเพื่อให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
สาระสาคัญของแผนการดาเนินงาน คือ การทางานเชิงบูรณาการด้านกิจกรรมนักศึกษากับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีทุนเดิม
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาก หลายสาขาวิชาเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อาทิ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น ผนวกกับการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่าย
การทางานที่สานสัมพันธ์อันดีกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นหลายหน่วยงาน
อาทิ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดนครปฐม พุทธ
สมาคมจั งหวัดนครปฐม สมาคมพ่อตัว อย่างแห่งชาติ เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ สถานีโทรทัศน์
WBTV วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ และสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาค
ตะวันตก เป็นต้น เครือข่ายต่าง ๆ เหล่านี้ มีโอกาส พื้นที่ เวลา และกิจกรรมเพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในฐานะเครือข่ายการทางานสามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
นอกจากนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มี อั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต คื อ “จิ ต อาสา พั ฒ นา
ท้องถิ่น” การพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมนักศึกษาโดยร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในลักษณะกิจกรรมจิต
อาสาจึงสามารถดาเนินการได้ด้วยสะดวกและสามารถบูรณาการความร่วมมือได้หลายมิติโดยเฉพาะ
มิติทรัพยากรของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถร่วมมือกันได้ ทาให้ การทางานเป็นไปใน
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ลักษณะ “ลดต้นทุน เพิ่มคุณค่า ” ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคีเครือข่ายและสังคมโดยรวมอย่างมี
พลังและเป็นรูปธรรม
คณะมนุษ ยศาสตร์และสั ง คมศาสตร์ ได้ เล็ ง เห็ น ความส าคัญ ของการบู ร ณาการกิจกรรม
นักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ถือเป็นนโยบายสาคัญในการขับเคลื่อนงานด้าน
กิจการนักศึกษาของคณะ และมีการกาหนดแผนงานการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกภาคีเครือข่ายเสมอมา
ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งทางานด้านกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาหลายปี
จึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อพัฒนาคุณภาพของการ
ดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้พลังเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิ ลปะ
และวัฒนธรรม
2. เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จ ในการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research–PAR) โดยมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1) การศึกษาภาคเอกสาร ผู้วิจัยเน้นใช้การศึกษาเอกสาร (Document Data) ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย
2) การศึกษาภาคสนาม ใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation)
การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) สาหรับการจัดการความรู้และใช้กระบวนการถอดบทเรียน
รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากเรื่องเล่า (Story Telling) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant) จานวน 20 คน หลังจากนั้น จึงนาข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล

การประชุมมวิวิชชาการน
นบันณบัฑิณตฑิพัตฒพันศิ
ลป์ลครั
ที่ ้ง1ที่ 1
การประชุ
าการน�าเสนอผลงานวิ
ำเสนอผลงานวิจัยจระดั
ัยระดับบชาติ
ชาติสถาบั
สถาบั
ฒนศิ
ป์ ้งครั
เรื่อง “การวิจยั และพั
และพัฒฒนาการศึ
นาการศึกกษาไทยด้
ษาไทยด้านศิ
านศิลลปวัปวัฒฒนธรรม
นธรรมThailand
Thailand
4.0”4.0”
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1. ขอบเขตของการวิจัย
ผู้ วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษาการด าเนิ น งานด้ า นกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษากั บ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน 11 สาขา
โดยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี
ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant)
การวิจัยครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selective) กลุ่มตัวอย่าง คือ คณาจารย์ในรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต จานวน 9
คน ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 1 คน และนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรม
และทักษะชีวิต จานวน 10 คน รวมจานวนผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ทั้งสิ้น 20 คน
2. เครื่องมือในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสังเกตการณ์ แบบสรุปการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัย
ได้สร้าง และพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยให้มีความเหมาะสมที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐาน โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปข้อความ
ของแต่ละบุคคลและรวบรวมจัดหมวดหมู่ทาความเข้าใจและอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับกลุ่มจากการสนทนากลุ่มมาสรุปข้อความ รวบรวมจัดหมวดหมู่ทา
ความเข้าใจ และอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
3. ข้อมูลจากการสังเกตและสังเคราะห์เอกสารมาวิเคราะห์และตีความ สรุปและอธิบาย
ตามประเด็นที่ศึกษา
4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่เนื้อหาตามประเด็นและขอบเขตของ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีแบบสามเส้า
5. ประมวลข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ แล้วนามาทาความเข้าใจ ตีความ และอธิบายตาม
ประเด็นที่ศึกษา
6. นาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในองค์ประกอบความสัมพันธ์และ
ข้อสรุปของประเด็นที่ศึกษานาเสนอแบบพรรณนาเนื้อความ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย แบ่งเป็น 4 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้
1. แนวปฏิบัติที่ดี
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์งานด้านกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตั้งแต่วิธีการ กระบวนการและแนวทางการดาเนินงาน ตามแนวคิด PDCA ผลการวิจัยพบว่า
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1.1 วิธีการ
คณาจารย์ ผู้สอนทาความเข้าใจแนวการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกและมอบหมาย
โจทย์ให้นักศึกษาจัดทาโครงงานที่เรียกว่า “โครงงานความดี: จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น” โดยกาหนดให้
นักศึกษาจัดตั้งกลุ่มรับผิดชอบขึ้น แต่ละกลุ่มให้มีสมาชิกได้อย่างน้อย 10 คน หรือหากจะมากกว่านั้น
ก็ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้สอนก่อนซึ่งการจะอนุมัติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโครงงานนั้นๆ ว่ามี
ความยากหรือง่ายเหมาะสมกับจานวนผู้รับผิดชอบหรือไม่ โดยที่โครงงานหรือโครงการที่จะทานั้น
ผู้ ส อนได้มีการยกตัว อย่ างและให้ แนวทางในการคิด วางแผนและจั ดทาข้อเสนอโครงงานเพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนอนุมัติก่อนทา ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์หรือเลือกจัดทาโครงงานต่างๆ ได้
อย่างอิสระ แต่มีเกณฑ์กลางในการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1) เป็นโครงงานที่มีกลุ่มผู้รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 คน
2) ลั กษณะของกิจ กรรมโครงงานจะต้องตอบโจทย์ เรื่ องอัตลั กษณ์ “จิ ตอาสา พัฒ นา
ท้องถิ่น”
3) ยึดหลัก 3 ป. คือ ประโยชน์ ประหยัด และปลอดภัย เป็นแนวทางของการจัดโครงงาน
4) มีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมและทักษะชีวิตในเนื้อหาของรายวิชา
5) ระยะเวลาของกิจกรรมโครงงานต้องมีการจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
3 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมระยะเวลาเตรียมการ เวลาเดินทาง และระยะเวลาของการสรุปโครงงาน
6) นักศึกษาจะต้องนาเสนอผลงานในห้องเรียน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 เป็นต้นไป
1.2 กระบวนการ
1.ขั้น วางแผน คณาจารย์ ในรายวิช าจริยธรรมและทักษะชีวิต ทั้งอาจารย์ป ระจาและ
อาจารย์ พิเศษ ได้ มีการประชุม วางแผนร่ว มกัน เพื่อ กาหนดวิธีก าร และกาหนดการจั ดโครงการ
ประกวดโครงงานความดี
2.ขั้นปฏิบัติการ คณาจารย์ได้สอนความรู้และวิธีการจัดทาโครงงาน รวมทั้งมอบหมายงาน
ในห้องเรียนและสนับสนุนการดาเนินงานของนักศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้อนุมัติโครงงาน
3.ขั้นประเมินผล คณาจารย์ แต่ละห้องเรียนได้ จัดเวลาให้นักศึกษานาเสนอผลงานกลุ่ม
หน้ า ห้ อ งเรี ย นและได้ คัดเลื อ กผลงานที่ มีความโดดเด่ นเข้ าร่ ว มประกวดในกิจ กรรมการประกวด
โครงงานความดีของคณะต่อไป
1.3 แนวทางการดาเนินงานตาม PDCA
ผู้วิจัย ได้สรุปผลแนวทางการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ด้านกิจกรรมนักศึกษา
กับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีดังนี้
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ตารางที่ 1 แนวทางการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ด้านกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ที่ ขั้นตอนวงจรคุณภาพ
การดาเนินงาน
1 P (Plan)
-การประชุมระดมความคิดของคณาจารย์ผสู้ อนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต
-การกาหนดแนวทางการจัดทาโครงงานให้นักศึกษาได้รับทราบ
-การวางแผนการจัดการประกวดโครงงาน
-การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกให้นกั ศึกษาในการจัด
กิจกรรม
2 D (Do)
-การจัดกิจกรรมโครงงานความดีของนักศึกษาแต่ละกลุม่
-การนาเสนอผลการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
-การแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ระหว่างผูเ้ รียน
-การคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเข้าร่วมประกวดโครงงานความดี
3 C (Check)
-การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อการประเมินผลหรือติตตามกิจกรรมต่างๆ
-การประชุมเพื่อประเมินผลสาเร็จของกิจกรรมต่างๆ
-การจัดทางานรายผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ
4 A (Act)
-การประชุมเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
-การจัดทาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผู้วิจัย ได้สรุปผลการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า
2.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ จิตอาสา การทางานเป็นทีม และทักษะการแก้ปัญหา
ต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่วนหนึ่งของการประเมินคะแนน
กิจกรรมสาหรับบางรายวิชา สาหรับหน่วยทุน (กยศ./กรอ./ทุนเรียนดี/ทุน 84 พรรษา ฯลฯ) และ
กิจกรรมตามหลักเกณฑ์การผ่านกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาด้วย
2.2 ประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมีผลงานโดดเด่นเรื่องการ
พัฒ นานั กศึกษากับ การทานุ บารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม จนเป็น ที่ยอมรับ ทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในที่ผ่านมา ทาให้ผลการดาเนินงานของคณะในส่วน
ดังกล่าวมีคุณภาพ สามารถ “ลดต้นทุน เพิ่มคุณค่า” เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีผลงานรางวัลหลาย
รางวัลจากการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ
2.3 ประโยชน์ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ช้ ข้ อ มู ล กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ การประกั น คุ ณ ภาพ การประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยและช่ ว ยหนุ น เสริ ม ให้ ก าร
ดาเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ที่สาคัญกิจกรรมหลายๆ
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กิจกรรม นามาซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของมหาวิทยาลัย การยอมรับจากสังคม และความสัมพันธ์อันดีกับ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล: ทาดีเริ่มได้ที่ใจเรา (ร่วมกับจังหวัด
นครปฐม) โครงการสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ (ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และจังหวัดนครปฐม) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (ร่วมกับสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
และคณะสงฆ์จังหวั ดนครปฐม) และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา (ร่วมกับกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม)
2.4 ประโยชน์ ต่ อ เครื อ ข่ า ยภายนอก ผลการด าเนิ น งานท าให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยได้ รั บ
ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านผู้เข้าร่วม
กิจกรรม บุ คลากรดาเนิ นงาน และทรัพยากรโครงการด้านอื่น ๆ เนื่องจากการช่ว ยกัน หนุน เสริม
องค์ประกอบด้านต่างๆ ในลักษณะบูรณาการร่วมกัน
จะเห็นได้ว่า ผลการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ทาให้นักศึกษาได้รับ ประโยชน์ จาก
การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ นักศึกษาได้เรียนรู้และร่วม
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ทาให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่าง
ดี โดยเฉพาะการพัฒนาอัตลักษณ์ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” อีกทั้ง นักศึกษายังสามารถนาหลักฐาน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนหรือชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมที่รายวิชาต่างๆ
หรือหน่วยทุนต่างๆ (สาหรับนักศึกษาที่รับทุน) กาหนดไว้ และบางกิจกรรมก็สามารถใช้เป็นคะแนน
การเข้าร่วมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาได้ด้วย ที่สาคัญ ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ให้มีความสามัคคี เป็นมิตรแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
และเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นภาคีเครือข่ายที่ดีต่อกันต่อไป
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผู้วิจัย ได้สรุปผลการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า
1. ทีมงานดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะทางานด้านการบริหาร
กิจการนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยขอความร่วมมือให้สาขาวิชาต่าง ๆ เสนอ
ชื่ออาจารย์ที่ดูแลงานด้านนี้ในส่วนของสาขาวิชามาเป็นคณะทางาน ผนวกกับคณะทางานกลางของ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่ทุกส่วนล้วนมีใจรักในการทางานด้านกิจการนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จึงทาให้การดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่วางไว้
2. แผนงานดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มีการ
จัดทาแผนการดาเนินงานทั้งด้านการพัฒนานักศึกษา แผนงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จากนั้นมีการจัดทาแผนงานการบูรณาการงานกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพิ่มเติม เพื่อกาหนดทิศทางในการทางานทั้ง 2 ส่วนให้มีความเชื่อมโยงกัน แผนงานดังกล่าวเกิดจาก
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การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และการสารวจหรือสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วน จึงทาให้
เป็นแผนงานที่ดี มีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
3. เครือข่ายดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่ายที่ดี ทุกภาคีเครือข่ายมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งเนื้อหาสาระของงาน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน จึงทาให้การดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การสนับสนุนดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนับสนุนการดาเนินงานด้าน
กิจกรรมนักศึกษาและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และยังได้รับการสนับสนุนด้าน
ต่า งๆ จากมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น อย่ า งดี ด้ ว ย เช่ น การ
สนับสนุนงบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะและบุคลากร เป็นต้น
การบู ร ณาการกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษากั บ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น การ
ดาเนินงานที่เน้นการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ” ซึ่งอาศัยกิจกรรมนักศึกษา
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นฐานสาคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีการบูรณาการ
งานทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการทางานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความ
คุ้มค่าต่อการใช้สอยทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งมีการใช้พลังเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งให้เกิดการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายและส่งเสริมให้
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อท้องถิ่นซึ่งเป็นเครือข่ายด้วย โดยสามารถจาแนกกิจกรรมได้ 2 ลักษณะ คือ
1. กิจกรรมเชิงรุก คือ กิจกรรมที่เกิดจากการวางแผนงานไว้ ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรม
หรือโครงการที่ทาเป็นประจาสม่าเสมอ และกิจกรรมที่มุ่งตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลั ยและ
คณะ ซึ่ ง มี แ ผนการใช้ ง บประมาณที่ ชั ด เจน เช่ น กิ จ กรรมวั น ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ การปฐมนิเทศนักศึกษา การประกวดนักศึกษาต้นแบบ กีฬาคณะ กิจกรรมเข้าค่าย
ผู้นานักศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
2. กิจกรรมเชิงรับ คือ กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการขององค์กรภายนอกที่เป็นภาคี
เครือข่ายกัน ซึ่งส่วนมากจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้กาหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้าในแผนการดาเนินงาน แต่
ต้องดาเนินงานเพราะเป็นโอกาสในการใช้พลังเครือข่ายมาเสริมเพื่อเติมเต็มการพัฒนานักศึกษาให้
นักศึกษาเกิดทักษะและประสบการณ์ที่ดี ควบคู่กับการได้ทาหน้าที่ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ของท้องถิ่นและของชาติไทยไปด้วย เช่น กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 การสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติ กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด(จัดโดยกรมการศาสนา) กิจกรรมจิตอาสางานวัด และการร่วม
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น
แนวทางการบูรณาการ คือ การวิเคราะห์ วางแผนงาน และการดาเนินงานโดยเน้นการ
ใช้ทุนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่มาเป็นโอกาส พื้นที่ หรือเงื่อนไขในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา รวมทั้งการสอดแทรกบริบททางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในกิจกรรมนักศึกษาทุก
กิจกรรม ให้ เกิดการหลอมรวมระหว่างเป้าหมายในส่วนของการพัฒนานักศึกษาและการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปด้วยกัน
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แนวทางในการจัดการความรู้ มีผลต่อปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบูรณาการกิจกรรม
นักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการดาเนินงานที่เน้นการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”
ดังนั้น การพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสิทธิผล คณาจารย์จึงควรมีการจัดการความรู้
ดังนี้
1. การจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนหลังการจัดการเรียนการสอนจบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนากิจกรรม
2. การจัดทาข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
3. การวิจัย เพื่อศึกษาและเผยแพร่รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชิงบูรณา
การกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป ผลการศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางการแก้ ไ ขในการบู ร ณาการ
กิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาของการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ทา
ให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ คือ ตารางเรียนของนักศึกษาตรงกับเวลาร่วมกิจกรรม
ทัศนคติของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์บางท่านไม่สนับสนุนให้นักศึกษา
ทากิจกรรม เพราะคิดว่า กิจกรรมนักศึกษาทาให้เสียเวลาเรียน นอกจากนั้น ระบบการปฏิบัติงานที่
ขาดความยืดหยุ่นและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน บางครั้งมีกิจกรรมที่เร่งด่วน จาเป็นและ
สาคัญ แต่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะถูกผู้สอนตัดคะแนนหรือ
เช็คขาดเรียน ทาให้นักศึกษาเสียประโยชน์ และอาจมีทัศนคติไม่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
อีกประการหนึ่ง การไม่มีที่พักหรือหอพักภายในมหาวิทยาลัย ทาให้กิจกรรมบางอย่างที่
ต้องคาบเกี่ยวถึงเวลาค่า นักศึกษาจานวนมากไม่สะดวกร่วมกิจกรรม เพราะต้องกลับบ้านหรือกลับหอ
การจัดกิจ กรรมบางอย่างสามารถรวมตัวนักศึกษาได้น้อยและยาก โดยเฉพาะกรณีที่เป็นกิจกรรม
เร่งด่วนที่เครือข่ายภายนอกประสงค์ให้นักศึกษาเข้าร่วมด้วย
2. แนวทางการแก้ปัญหา ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้พยายามวางแผนสารองในกรณีที่เป็น
กิจกรรมที่วางแผนระยะยาวได้ เพื่อคาดคะเนล่ วงหน้ารองรับความเปลี่ ยนแปลงและสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ที่ทาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ และในกรณีมีความคาบเกี่ยวกับ
ช่วงเวลาเรียน ฝ่ายกิจการนั กศึกษาได้ทาบันทึกเพื่อขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยและคณาจารย์
ผู้สอนเพื่อไม่เช็คเป็นเวลาขาดเรียน หรือขออนุเคราะห์สลับตารางเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ ก็ยึดหลักการ
เรียนเป็นสิ่งสาคัญถ้าหากมีความจาเป็นไม่สามารถยืดหยุ่นด้านการเรียนได้ ก็ต้องให้นักศึกษาถือการ
เรียนเป็นเรื่องหลัก
ในส่วนการเข้าร่วมกิจกรรม ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ใช้หลักการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
หรือเครือข่ายภายใน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษาทราบโดยทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
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และมีการสร้ างแรงจู งใจให้ นักศึ กษาเข้ าร่ว มด้ว ยการจัด ทาเกีย รติบัตร และการขอความร่ว มมื อ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้ เป็นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า 1. ประโยชน์ต่อนักศึกษา นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ คื อ จิ ต อาสา การทางานเป็น ที ม และทั กษะการแก้ ปัญ หาต่ า งๆ รวมทั้ง สามารถใช้
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่วนหนึ่งของการประเมินคะแนนกิจกรรมสาหรับบางรายวิชา
สาหรับหน่วยทุน (กยศ./กรอ./ทุนเรียนดี/ทุน 84 พรรษา ฯลฯ) และกิจกรรมตามหลักเกณฑ์การผ่าน
กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาด้วย 2. ประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมี
ผลงานโดดเด่นเรื่องการพัฒนานักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในและภายนอก 3. ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ใช้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ เพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ การประกั น คุ ณ ภาพ การประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยและช่ ว ยหนุ น เสริ ม ให้ ก าร
ดาเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ด้ า นต่า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเข้ ม แข็ ง มากยิ่ งขึ้ น 4. ประโยชน์ ต่ อ
เครื อข่ายภายนอก ผลการดาเนิ น งานทาให้ ภ าคีเครื อ ข่ายได้รั บ ประโยชน์ ด้านประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลการดาเนินงานกิจกรรมต่า งๆ ผู้วิจัย พบว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพฤกษ์ เถาถวิล
(2551, 6) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมนักศึกษาเป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อการพัฒนานักศึกษา เป็นจุดเชื่อมระหว่าง
วิชาการที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสังคมรอบด้าน มีส่วนช่วยในการหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ ซึ่งควรมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ทาด้วยความสมัครใจ นักศึกษามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้คิดเอง
ทาเอง อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีรูปแบบและขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกรรณิกา พิริยะจิตรา (2547, 164) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมนักศึกษาช่วยเสริมสร้างและ
ทักษะ รู้จักการทางานร่วมกันและพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
จากการศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผู้วิจัย พบว่า ปัญหาของการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทาให้นักศึกษา
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ คือ ตารางเรียนของนักศึกษาตรงกับกิจกรรม ทัศนคติของอาจารย์
ผู้ ส อน ที่ ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ นั ก ศึก ษาทากิ จกรรม ระบบการปฏิ บัติ ง านที่ ข าดความยืด หยุ่น และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน การไม่มีที่พักหรือหอพักภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิศา สุวรรณประเทศ (2544, บทคัดย่อ) พบว่า ปัญหาของการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ได้แก่ นักศึกษาไม่เห็นความสาคัญและคุณค่าของกิจกรรม งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีไม่
เพียงพอ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะแนวทาง
เพื่อพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาที่สาคัญคือ การจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้น กาหนดนโยบายและระเบียบข้อบังคับในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ชัดเจน ปรับปรุง
รูปแบบของกิจกรรมนักศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้นจัดอบรมให้ความรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา
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แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมนักศึกษา และหาทางส่งเสริมให้
อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพา ซองทุมมินทร์ (2542,
89-90) ที่ศึกษาเรื่องเจตคติต่อกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาของสถาบันราชภัฎอุดรธานี พบว่า
นักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมเปรียบเสมือนกิจกรรมบังคับเลือกที่มีในหลักสูตร จึงทาให้นักศึกษาไม่สนใจ
กิจกรรมเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอ
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบู ร ณาการกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษากั บ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้
1. ควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชิงบูรณาการ
กิจกรรมนักศึกษากับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านบทความวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ
2. ควรจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึกษากับการทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมให้ แ ก่ นัก ศึกษาอย่ า ง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรม โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ โครงการจิตอาสา
โครงการอบรมจริ ย ธรรม เป็ น ต้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ พิ่ ม ความรู้ แ ละประสบการณ์ ท างด้ า นศิ ล ปะ
วัฒนธรรมและจริยธรรมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมและภาวะผู้นาทางจริยธรรม
ของนักศึกษาได้อย่างดี
3. ควรส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ทางจริยธรรมของตนมากขึ้น
เช่น การจัดนิทรรศการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับรู้ เข้าใจ
แลกเปลี่ยนความรู้และปรับตัวใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. ควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา ค่ายผู้นาทางวัฒนธรรม เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่มีความสาคัญ ซึ่งอาจมีส่งเสริมการการบูรณาการกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษากั บ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เช่ น ภาวะผู้ น าทางจริ ย ธรรม ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การยอมรับนับถือใน
ตนเอง เป็นต้น
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่เข้าร่วมนาเสนอผลงานในโครงงานความดี: จิต
อาสาพัฒนาท้องถิ่น
3. ควรศึกษาและพัฒนาหลักสูตรค่ายผู้นาทางวัฒนธรรม เพื่อใช้อบรมพัฒนานักศึกษาด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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การศึกษารูปแบบจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออีดแี อลทีวีเพือ่ การเรียนรู้ทางไกลใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
THE STUDY OF LEARNING MODEL FOR EDLTV IN THE EDUCATIONAL
FOUNDATION SCHOOLS OF FACULTY OF EDUCATION,
RAJABHAT PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA UNIVERSITY
เนตรนิภา ชาอ้าย* และ จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง**
NEDNIPA CHAAY AND JUTARAT PHOLUANG

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออีดีแอล
ทีวีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในโรงเรียนกองทุนการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษา
บริบท ความต้องการของครูที่ใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการจัดการเรียนการสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของครูต่อรู ปแบบการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้สื่ อ อีดีแอลทีวี ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็น ครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนกองทุนการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดจุฬา
มณี โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง และโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ รวมจานวนทั้งสิ้น 28 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และความพึงพอใจของครูที่มี สื่อ
อีดีแอลทีวี ซึ่งกาหนดเกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้มี
การสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องสื่ออีดีแอลทีวีกับการบูรณาการด้านการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสื่ออีดีแอลทีวีสามารถใช้เป็นแบบฝึกสื่อการนาเสนอแบบเพาเวอร์พอย
และวีดิโอ คิดเป็นร้อยละ 43.1 นอกจากนี้ สื่ออีดีแอลทีวีสามารถนาเสนอแทนการสอนของครูได้
คิดเป็นร้อยละ 27.5 และสื่ออีดีแอลทีวีสามารถใช้สรุปบทเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.4 ส่วนด้าน
ความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออีดีแอลทีวี โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
มีค่าเฉลี่ย 4.02
คาสาคัญ: รูปแบบการจัดการเรียน สื่ออีดีแอลทีวี การเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
*
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study learning model of for eDLTV
in the educational foundation schools of faculty of education, Rajabhat Phra Nakhon
Si Ayutthaya University 2) to examine the contexts and teacher needs in applying
eDLTV media for teaching and learning 3) to survey the teacher satisfaction on eDLTV
media. The population comprised 28 teachers in primary schools (grade 6), under the
educational including Wat Thangloung school, Wat Chulamanee school, Wat
Nongmaisung school, and Mala-e Songklor school. The research instrument was the
close – ended questionnaire on eDLTV learning modal and teacher satisfaction. In
addition, the in-depth interview was also used to collect the data. Likert rating scale
was used to analyze the data. The statistics were used by percentage, mean ,and
standard deviation. The research findings were as follow: the majority of samples
have realized eDLTV can be the powerpoint and video in learning model (43.1%). It
can be a teaching representative (27.5%) and summarize the lecture (29.4%). For the
teacher satisfaction on eDLTV media, the overall results of the study were equivalent
to the good level (  =4.02) considering with two main parts.
Keywords: learning model, eDLTV media, distance learning, the educational foundation schools
of faculty of education, Phra Nakhon Si Ayutthaya

บทนา
สื่ออีดีแอลทีวี (Electronic Distance Learning Television: eDLTV) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนรู้จัดทาขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ ร่ ว มเทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หั วฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 โดยการนาเนื้อหาวีดิทัศน์การสอนที่ถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่าน ดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาพัฒนาเป็น
ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษาทางไกลให้กับโรงเรี ยนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดาริฯ และเผยแพร่เพื่อการ เรียนรู้ของเยาวชนไทยทั่ว ประเทศผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (www.edltv.thai.net [ออนไลน์])
หลายหน่วยทางทั้งภาครัฐ และเอกชนได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนที่
ใช้สื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ดังจะเห็ นได้จากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ
สวทช. โดยเนคเทค ได้ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
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จานวน 35 แห่ง ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้งานระบบอีดีแอลทีวีในการ
เรี ย นการสอนให้ กับ โรงเรี ย นที่ เข้ าร่ ว มโครงการ ศึก ษาและ วิ จัย เพื่ อพั ฒ นาต่ อยอดปรั บปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอน จากระบบ eDL-square และให้คาปรึกษา แนะนาแก่โรงเรียนในโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ตาม พระราชดาริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการใช้ระบบอีดีแอลทีวี ในรูปแบบการเรียนการสอน
ภายใต้ ก ารส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น การจัด กิ จ กรรม การเผยแพร่ และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ การใช้
งานระบบ eDLTV โดย สวทช. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553, น. 1) จากการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยาได้ เข้าร่ว มเป็น สมาชิก เครือข่า ย
เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อ การเรียนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) โดย
ดาเนินงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงาน ประสานงานสร้างเครือข่าย แสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือ จัดทาแผนการ ดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้
ภารกิ จ การบริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน ตามภารกิ จ ของคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและ ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังจะเห็นได้จาก การเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
อีดีแอลทีวีให้ กับโรงเรียนกองทุนการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดทางหลวง อาเภอบางซ้าย
โรงเรี ย นวัด จุ ฬ ามณี อาเภอบางบาล โรงเรี ยนวัด หนองไม้ ซุง อ าเภออุ ทัย และโรงเรี ยนมาลาอี
สงเคราะห์ อาเภอลาดบัวหลวง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการให้กับชุมชน ท้องถิ่นภายใน
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น รวมถึ ง การศึ ก ษาผลย้ อ นกลั บ
(feedback) ถึงการใช้สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้สื่อได้มาก
น้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลในโรงเรียนกองทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออีดีแอลทีวี เพื่อการเรียนรู้ทางไกลในโรงเรียน
กองทุนการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาบริบท ความต้องการของครูที่ใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการจัดการเรียนการสอน
3.เพื่ อ ส ารวจความพึ ง พอใจของครู ต่อ รู ป แบบการจั ดการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ สื่ อ อี ดี แ อลที วี ใ น
โรงเรียนกองทุนการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดประเด็นการ
สารวจข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาหาข้อมูลในด้านงานวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง
สื่ออีดีแอลทีวี หรือ eDLTV (Electronic Distance Learning Television) รวมทั้งแนวคิดเรื่อง
การศึกษาทางไกล และแนวคิดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
แนวคิดเรื่องสื่ออีดีแอลทีวี
สื่ออีดีแอลทีวีเป็นสื่อที่พัฒนาโดยโครงการจัดทาเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 เป็น โครงการความร่ว มมือของ มูลนิ ธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่ วมกับ
โครงการเทคโนโลยี สารสนเทศตามพระราชดาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยการนาเนื้อหาของการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ และ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบน
ระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในชนบท หรือ ทสรช.ใช้ประโยชน์ในการสอน การสอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวน
บทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบออนไลน์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู
นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติมโดยนาเนื้อหาของ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มาจัดทาเป็นระบบ e-Learning ครบทุกสาระการเรียนรู้ ทุก
ระดับชั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 และเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเผยแพร่ระบบอีดีแอลทีวี ให้
ครูนักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้นาไปใช้งาน ได้มีการพัฒนาสื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน
ตามลาดับ 4 ระยะ รวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 73,867 ชิ้น ประกอบด้วย วีดิทัศน์ แบบทดสอบ ใบ
ความรู้ สไลด์ และสื่อ อื่น ๆ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553)
ธวัชชัย สหพงษ์และคณะ (2558) ได้ศึกษารูปแบบการส่งเสริมครูพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้โครงการอีดีแอลทีวี งานวิจัยนี้เน้นศึกษาบริบท ความต้องการ และแนวทางการส่งเสริมครู
พัฒ นาสื่ ออิเล็ ก ทรอนิ กส์ ภ ายใต้โ ครงการอีดีแอลทีวี เครื อข่า ยมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม
โครงการอีดีแอลทีวีถือว่ามีบทบาทสาคัญต่อครูที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยสื่อ อีดีแอลทีวีมี
เนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ อาทิ ตารา หนังสือ แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ สื่องานนาเสนอ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อเทคโนโลยีมัลติพอยน์ เห็นได้ว่าสื่ออิดีแอลทีวีช่วยประหยัดเวลาผู้สอนในการ
สืบค้นข้อมูลรายวิชาต่าง ๆ ได้ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่สามารถประยุกต์กับผู้เรียนในชีวิตประจาวันได้
นอกจากนี้ สื่ออีดีแอลทีวีถือเป็นนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่และ
ยอมรับจากโรงเรียน ครู สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม วรปภา อารีราษฎร์ และคณะ (2557) มองว่า
สื่ออีดีแอลทีวีมีประโยชน์ในการนาไปใช้เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถานศึกษาร้อยละ
100 เนื่องจากสื่ออีดีแอลทีวีเป็นนวัตกรรมที่ เป็นนามธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ eDL–Square
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ซึ่งเป็นลักษณะรูปธรรม ยิ่งไปกว่านั้น สื่ออีดีแอลทีวีมีเนื้อหา และระบบที่ทันสมัย ถือเป็นเทคโนโลยี
พื้นฐาน และเป็นทางเลือกครูและประชาชนทั่วไป
แนวคิดการศึกษาทางไกล
การเรียนรู้โดยใช้การสอนทางไกลในยุคโลกไร้พรมแดน การเรียนรู้โดยใช้การสอนทางไกลมี
ความสาคัญต่อการศึกษาของไทยมาก เพราะประเทศไทยมีกระจายการศึกษาไม่ทั่วถึง อีกทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาก็ ขาดแคลนในบางวิชาโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะ เช่น ฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา ซึ่งยังมีไม่เพียงพอในบางพื้นที่ ดังนั้นการสอนทางไกลจึงมีความจาเป็น และเป็นที่
ต้อ งการมากส าหรั บ ผู้ เรี ย นที่ อยู่ ใ นพื้ น ที่ที่ ขาดแคลนผู้ ส อน ดั งจะเห็ นได้ จากโครงการการศึก ษา
ทางไกลหลายโครงการที่จั ด ท ากัน อยู่ ทั้ ง ในระดั บ โรงเรี ยนและระดั บ อุด มศึ กษา เช่น โครงการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคม กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาทางไกล
ของทบวงมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นต้น (ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, 2543, น.14)
แนวคิดเรื่องการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่อ(Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือนาความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งสารไปสู่
ผู้รับสารเพื่อในเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน (Instruction Media) ในทางการศึกษามี
คาที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อการสอน (Instructional Media or
Teaching Media) สื่อทางการศึกษา (Educational media) อุปกรณ์ช่วยสอน (Teaching Aids) เป็นต้น
ในปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้สื่อประสมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการจัดวิธีการเรียนการสอนน่าสนใจและ
มีความยืดหยุ่นทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสนองความ
ต้องการในการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของผู้เรียน (นภดล อินทร์จันทร์ และพฤทธิ์ ศุภ
เศรษฐศิริ, 2553)
นอกจากนี้ การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – learning) (แก้วตา คงอยู่, 2546, น. 12) หมายถึง
การเรียนเนื้อหา หรือสารสนเทศสาหรับการสอน หรือการอบรม ซึ่งใช้การนาเสนอด้วยอักษร ภาพนิ่ง
ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยี ของเว็บ(Web technology)
ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course management system) ใน
การบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ เช่น E – mail และ
web – board สาหรับตั้งค่าถามหรือแลกเปลี่ยน แนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือวิทยากร การจัด
ให้มีแบบทดสอบหลังจากเรียนจบเพื่อวัดผลการเรียน
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545,น. 16–17) กล่าวว่าสามารถใช้ E –learning ประกอบการ
เรียนรู้ได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. สื่อเสริม (Supplementary) หมายถึง การนา E – learning ไปใช้ใน
ลักษณะสื่อเสริม เนื้อหาที่จะปรากฏในลักษณะ E – learning แล้วผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหา
เดียวกันนี้ในลักษณะอื่นเช่น เอกสารประกอบการสอนจาก วีดิทัศน์ การใช้ E – learning ในลักษณะ
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นี้ เท่ากับว่าผู้สอนเพียงแต่ต้องการจัดหาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งสาหรับผู้เรียนในการเข้าถึง เนื้อหา
เพื่อให้ประสบการณ์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนเท่านั้น 2. สื่อเติม (Complementary) หมายถึงการนา
E – learningไปใช้ในลักษณะเพิ่มเติม จากวิธีการสอนในลักษณะอื่นๆ เช่น นอกจากการบรรยายใน
ห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก E – learning 3. สื่อหลัก
(Comprehensive Replacement) หมายถึงการนา E – learning ไปใช้ใน ลักษณะแทนที่การบรรยาย
ในห้องเรียน โดยผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาออนไลน์
เห็นได้ว่าในปัจจุบันการเรียนด้วย E – learning ส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้รับการพัฒนาขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อหลัก สาหรับแทนครูในการสอนทางไกล เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียที่
นาเสนอทาง E – learning สามารถช่วยในการถ่ายทอดเนื้อหาได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงของผู้สอน
โดยสมบูรณ์ได้
2 จัดทาเครื่องมือการวิจัยและหาคุณภาพเครื่องมือ โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอีดีแอลทีวี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดและประเมินผล ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัย
ได้ออกแบบเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3
ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลการนาสื่อ อีดีแอลทีวี
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ และ
การนาไปใช้ประโยชน์ต่อการใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้มีการ
สัมภาษณ์กลุ่มอย่างเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออีดีแอลทีวี
3 กาหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในโรงเรียนกองทุนการศึกษาของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีการขอบเขตของโครงการวิจัย ดังนี้
ประชากร คือ ครูระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ที่สอนในโรงเรียนกองทุนของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทางหลวง อาเภอบาง
ซ้า ย โรงเรี ย นวัด จุ ฬ ามณี อ าเภอบางบาล โรงเรี ย นวั ด หนองไม้ ซุง อ าเภออุ ทัย โรงเรี ย นมาลาอี
สงเคราะห์ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ในงานวิจัยครั้ง นี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกครูที่สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในทุกกลุ่มสาระทั้ง 8 รายวิชาของโรงเรียนวัดทางหลวง อาเภอบางซ้าย จานวน 8
คน โรงเรียนวัดจุฬามณี อาเภอบางบาล จานวน 5 คน โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อาเภออุทัย จานวน 9
คน และโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ อาเภอลาดบัวหลวง จานวน 6 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 28 คน
4. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลตั้งแต่
เดือน 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 รวมระยะทั้งสิ้น 2 เดือน
5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
6. ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย รวมถึงเสนอข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”
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ผลการศึกษา
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ โดยแสดงเป็นตาราง ค่าเฉลี่ย
ร้ อ ยละ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการบรรยาย ดั ง นี้ ตอนที่ 1 เป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลการนาสื่ออีดีแอลทีวีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตอนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดั บความพึงพอใจ และการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการ
จัดการเรียนการสอน
สาหรับตอนที่ 1 เป็นผลการวิเคราะห์จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจานวน 28 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.7 ส่วนใหญ่มี
อายุ 51-60 ปี คิดเป็น ร้อยละ 35.7 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.9
ตอนที่ 2 เป็นการแสดงข้อมูลของครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้นาสื่ออีดีแอลทีวีไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้มีการใช้สื่ออีดีแอลทีวีในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ มากกว่า
1 รายวิชา โดยรายวิชาคณิตศาสตร์มีการใช้ส่ืออีดีแอลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.1 รองมาเป็น
รายวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 19.3 และรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ
14.0 ในขณะที่รายวิชาภาษาอังกฤษมีการใช้สื่ออีดีแอลทีวีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.3 เนื่องจาก
เนื้ อหาของรายวิช าเน้ น ทักษะการสื่ อ สารใช้จริง ในชีวิตประจาวัน เน้น ความทัน สมัย รวมถึงบาง
โรงเรียนมีครูชาวต่างประเทศสอนรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเพียงพอต่อจานวนผู้เรียน
ตอนที่ 3 เป็นการแสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจและการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการใช้สื่ออีดี
แอลทีวีในการจัดการเรียนการสอน ดังตาราง
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจและการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการจัดการเรียนการสอน
หัวข้อ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน
1. ด้านเนื้อหาและการประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี
1.1 ความพึงพอใจในความถูกต้องของเนื้อหา/สาระ
4.32
.548
ดี
1.2 ความพึงพอใจในความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.36
.559
ดี
1.3 ความพึงพอใจในความสอดคล้องของรูปภาพและเนื้อหาสาระ
4.43
.573
ดี
1.4 ความพึงพอใจในความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผู้เรียน
4.43
.690
ดี
1.5 ความพึงพอใจในความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
4.33
.555
ดี
1.6 ความพึงพอใจในความสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนได้
4.21
.630
ดี
1.7 ความพึงพอใจในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู/ครูไม่ตรงสาขาได้ 4.41
.634
ดี
รวม
4.35
.653
ดี
2. ด้านรูปแบบของสื่ออีดีแอลทีวี
2.1 ความพึงพอใจในความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบ
4.07
.604
ดี
2.2 ความพึงพอใจในความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้
4.18
.612
ดี
2.3 ความพึงพอใจในความเหมาะสมเรื่องสีของตัวอักษรและพื้นหลัง
4.11
.567
ดี
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หัวข้อ

2.4 ความพึงพอใจในการใช้เวลาในการนาเสนอบทเรียนได้เหมาะสม
2.5 ความพึงพอใจต่อความชัดเจนของสัญญาณภาพ
2.6 ความพึงพอใจต่อความชัดเจนของสัญญาณเสียง
2.7 ความพึงพอใจต่อความสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
รวม
รวมทั้งหมด
ที่มา: ผู้วิจัย

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน
4.11
.698
ดี
3.43
.766
ปานกลาง
3.46
.705
ปานกลาง
2.47
.772
พอใช้
3.69
.658
ดี
4.02
.41
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ และการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .41 โดยพิจารณาจากด้านเนื้อหาและการประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี พบว่าด้านเนื้อหาและ
การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจในความสอดคล้องของรูปภาพ
และเนื้อหาสาระ และความพึงพอใจในความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.43
เท่ากัน ในขณะที่ด้านรูปแบบของสื่ออีดีแอลทีวีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจในความเหมาะสม
ของขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.18
นอกจากนี้ ทางโรงเรี ยนกองทุน ทั้ง 4 โรงเรียนยังมีความต้องการให้ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประสานงานโครงการอีดีแอลทีวีในรูปแบบของการจัดอบรม
เผยแพร่ให้ความรู้แก่ครู รวมถึงกากับ ติดตามผลการใช้สื่ออีดีแอลทีวีอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการสารวจหรือให้คาปรึ กษา คาแนะนาในการติดตั้งระบบสื่ออีดีแอลทีวีมากถึง
ร้อยละ 42.5 ในขณะที่บางส่วนเห็นว่าควรมีการจัดอบรมการใช้สื่ออีดีแอลทีวีให้กับครูอย่างต่อเนื่อง
คิดเป็ น ร้ อ ยละ 27.5 และการจั ดอบรมเกี่ ยวกับการติด ตั้งระบบอี ดีแอล คิด เป็น ร้อ ยละ 17.5
ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย สรุ ป ผลได้ว่ า ครู ยังมีความต้องการใช้ สื่ อ อีดีแอลทีวี ในการจัดการเรีย น
การสอน กล่ าวคือ กลุ่มตัวอย่ างเห็น ว่าสื่ ออีดีแอลทีวีส ามารถใช้เป็นแบบฝึกสื่ อการนาเสนอแบบ
powerpoint และวีดิโอ คิดเป็นร้อยละ 43.1 นอกจากนี้ สื่ออีดีแอลทีวีสามารถนาเสนอแทนการสอน
ของครูได้ คิดเป็นร้อยละ 27.5 และสื่ออีดีแอลทีวีสามารถใช้สรุปบทเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.4
สาหรับประเด็นความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ อีดีแอลทีวีเพื่อ
การเรียนรู้ทางไกลในโรงเรียนกองทุนการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ผู้วิจัยเห็นว่าความ
พึงพอใจทั้งด้านเนื้อหาและการประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในเกณฑ์ดี และด้าน
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รูปแบบของสื่ออีดีแอลทีวี มีค่าเฉลี่ย 3.69 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยสรุปภาพรวมของความพึงพอใจของครู
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออีดีแอลทีวี มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในเกณฑ์ดี
อภิปรายผล
สาหรับประเด็นที่อภิปรายผลนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า สื่ออีดีแอลทีวีในการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สื่ออีดีแอลทีวียังเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีเนื้ อหาที่ถูกต้อง เหมาะสม
กับผู้เรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายและบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับธวัชชัย
และคณะ (2558) ที่เห็นว่าเนื้อหาของสื่ออีดีแอลทีวีสามารถประยุกต์กับผู้เรียนในชีวิตประจาวันได้
เช่น ด้านระเบียบวินัย จิตสาธารณะ และความสามัคคีในชั้นเรียน นอกจากนี้ สื่ออีดีแอลทีวียังสามารถ
นาไปบูรณาการกับกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ ได้ เช่น วิชาภาษาไทย เรื่องการใช้คา วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องรูปเรขาคณิต จานวนตัวเลข และวิชาสังคมเรื่องหน้าที่ การอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นต้น
แม้ว่าสื่ออีดีแอลทีวีจะได้รับการเผยแพร่ และยอมรับจากครู โรงเรียน และสถานศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างบางส่วนเห็นว่าเนื้อหาที่ใช้สอนในสื่ออีดีแอลทีวี มีบางหน่วย
การเรียนรู้ที่ล้าสมัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างจึงเลือกที่จะใช้สื่อการเรียนรู้ชนิดอื่น
แทนสื่ออีดีแอลทีวี เช่น สื่อจาก Youtube, Facebook, Computer Assisted Instruction (CAI),
Web Based Instruction (WBI) ,Wed Based Training, E-book เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของวรปภา อารีราษฎร์และคณะ (2557) ที่เห็นว่าสื่ออีดีแอล มีความทันสมัย เป็นนวัตกรรม
สมัยใหม่สาหรับประเทศมากคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของงานวิจัย
ข้อเสนอแนะ
สาหรั บงานวิจั ยการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนรู้
ทางไกลในโรงเรียนกองทุนการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้สื่ออีดีแอลทีวีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
การจัดอบรมการใช้สื่อ eDLTV ให้กับครู การจัดอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งระบบอีดีแอลทีวี และ ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
2. ควรนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้สร้างแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนด้วยสื่ออีดีแอลทีวีของครูเพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษารูปแบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ อาทิ สื่อจาก
Computer Assisted Instruction (CAI), Web Based Instruction (WBI), Wed Based Training
และ E-book เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความเหมื อ น และความแตกต่ า ง รวมทั้ ง ข้ อ เด่ น ข้อ ด้ อ ยของสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
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วรรณกรรมคาสอนประเภทโคลงสุภาษิตสมัยอยุธยากับสังคมไทย
THE INFLUENCE OF AYUTTHAYA’S DIACTIC LITERATURE
TO THAI SOCIETY
สาทิด แทนบุญ* และ มาลินี แทนบุญ*
SATID TANBOON AND MALINEE TANBOON

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารัตถะวรรณกรรมคาสอน แนวคิดที่ปรากฏใน
วรรณกรรมคาสอน กั บ สภาพสั งคม วัฒ นธรรม และบทบาทวรรณกรรมคาสอนสมัยอยุ ธ ยากั บ
สังคมไทยสมัยอยุธยา ขอบเขตของการวิจัย มีวรรณกรรมคาสอน 3 เรื่อง คือ โคลงพาลีสอนน้อง โคลง
ทศรถสอนพระราม และโคลงราชสวัสดิ์ ดาเนินการวิจัยจากเอกสาร เพื่อนามาจัดระบบและหาความ
เชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ ผลการวิจัยปรากฏว่า สารัตถะวรรณกรรมคาสอนเรื่องโคลงพาลีส อนน้อง
เนื้อความเป็นคาสอนสั้นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อรับราชการ รับใช้พระมหากษัตริย์ เรื่องที่สอน
ได้แก่ เรื่องหลักปฏิบัติในการรับใช้พระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความเจริญแก่ชีวิต และดาเนินชีวิตได้ดีใน
สังคม รับใช้พระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี มีความน้อมนอบและซื่อสัตย์ต่อองค์พระมหากษัตริย์
โคลงทศรถสอนพระรามเนื้อความเป็นคาสอนเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองราชกิจที่พระมหากษัตริย์
พึงประพฤติปฏิบัติ เรื่องที่สอน ได้แก่ เรื่องการปกครองราษฎรด้วยความรักความเมตตากรุณา ความ
ยุติธรรม ไม่เบียดเบียนราษฎร โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น ความเมตตา
กรุ ณา ความอดทน โคลงราชสวัส ดิ์ มีเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับ หลั กปฏิบัติของผู้ ที่จะรับใช้ใกล้ ชิด
พระมหากษัตริย์ โดยสอนทั้งหลักปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดี และหลักปฏิบัติตนให้เป็นคนดีใน
สังคม เรื่องที่สอน ได้แก่ เรื่องที่จะรับใช้พระมหากษัตริย์ด้วยความซื่อ สัตย์ จงรักภักดี ความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ คือ บิดา มารดา ครู อาจารย์ การไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่จองเวรผู้อื่น ระงับ
ความโกรธ ไม่ทุจริต แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมคาสอน ได้นาสัจธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
ข้อควรปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ และข้าราชการ หรือข้าราชบริพารมาประพันธ์ แสดงถึงแนวคิด
ของการมองโลกอย่ างเข้าใจในชีวิตว่า ชีวิตจะต้องเกี่ยวข้องกับคนในสังคม จึงควรที่จะมีข้อที่พึง
ปฏิบัติตน และข้อที่ห้ามปฏิบัติ เพื่อ การรับใช้พระมหากษัตริย์ รวมทั้งข้อปฏิบัติที่พระมหากษัตริย์
ทรงปกครองดูแลราษฎร เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บทบาทวรรณกรรมคาสอนกับ
สังคมไทย ได้แก่ การสอนให้เป็นคนดี ตั้งใจปฏิบัติราชการ บทบาทของวรรณกรรมคาสอนเพื่อการ
อบรมสั่งสอน และบทบาทที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยในด้านคติชน
คาสาคัญ: วรรณกรรมคาสอน โคลงสุภาษิต สมัยอยุธยา สังคมไทย
*

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Chanthaburi College of Dramatic Arts Bunditpatanasilpa Institute

704

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

Abstract
The objectives of this research were to study the Thai doctrinal literature, the
appeared ideas in Catechetical literature on Thai society, culture and education, and
its role aligns on Thai society. The scope of this research has focused on three Thai
proverbs which are the proverbs of Palee-Sorn-Nong, Tossarod-Sorn-Phra-ram and
Ratchasawat. All of these mentioned proverbs have been studied from the
secondary data. All related documents have been analyzed to find out its relations
in various dimensions.The conclusions were found as follows; The Palee-Sorn-Nong,
it is the short Thai proverb has mentioned to the government officer’s manner in
practices what the good king’s representative should be, to serving the whole Thai
people and society in for their well living. And also be loyalty and honesty to the
king. For the 2nd proverb of Tossarod-Sorn-Phra-ram, the main concepts were focused
on the good king's responsibilities, Taking care of people with love, compassion,
justice, not to persecute the people. It has also related to the principles of
Buddhism, such as kindness, patience. The last Thai proverb of Ratsawat, Its
contents were studied about the principles of the person who will serve the
monarchy what the good government officers should do by serving the king with
integrity, loyalty, gratitude to the benefactors, parents, teachers, and nonconformity.
The concept appears in doctrinal literature are the truth of Buddhism, the king's
responsibilities, and his servants or vassals to write. Life must be related to people in
society. It should be something in practice and prohibitions to serve the king
including the king's custody of the people live happily in society. The role of literary
literature and Thai society has the main important things teaching people how to
being good humankind. Intend to serve the role of teaching literature for preaching
and the role that affects the way people live in Thai society in folklore dimentions.
Keywords: Diactic Literature, Thai Proverbs, The Ayutthaya Era, Thai Society

บทนา
วรรณกรรมคาสอนเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่ง ที่มีเนื้อหาสาระในการอบรมสั่งสอนทาง
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อีกทั้งมีการสอดแทรกหลั กคาสอนต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา
โดยที่บุคคลทั่วไปในสังคมสามารถจะยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ เพื่อทาให้เกิด
การปฏิบัติที่ถูกต้องและเกิดความสงบสุขในสังคม สาระสาคัญของวรรณกรรมคาสอนส่วนใหญ่จะ
กล่าวถึงข้อห้าม และข้อควรประพฤติปฏิบัติของบุคคลในสังคม ส่วนของข้อห้ามเป็นการไม่ให้ก ระทา
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ความชั่วและเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ประกอบด้วยศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม (เอมอร
ชิตตะโสภณ, 2521, น. 16)
ศิริมา เจนจิตมั่น (2529, น. 26) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมคาสอนไว้ว่า วรรณกรรม
คาสอนที่มีสืบต่อมาทุกยุคทุกสมัยจะแต่งด้วยคาประพันธ์ที่ใช้ฉันทลักษณ์หลากหลายกันออกไป มีทั้ง
ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร้อยแก้ว ส่วนกลวิธีการสอนจะสอนแบบตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน
ใช้ถ้อยคาสานวนง่ายๆ เนื้อหาส่วนใหญ่จะแทรกนิทานสุภาษิต กล่าวอ้างคาโบราณ คั มภีร์พุทธศาสนา
และคาสอนของพระพุทธเจ้ า โดยบอกผลของการทาความดีเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจคาสอนได้ดียิ่งขึ้น
สอดคล้องกับนิยะดา เหล่าสุนทร (2542, น. 21) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมคาสอน ไว้อย่าง
น่าสนใจว่า วรรณกรรมคาสอนของไทยนั้น นอกจากจะเต็มไปด้วยคาสอนที่มีประโยชน์ทรงคุณค่าแล้ว
ยังมีเนื้อความที่สมบูรณ์ครอบคลุมถึงสถานภาพของทุกกลุ่ม คาสอนนั้นสอนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะ
เป็นเพศหญิง หรือเพศชาย เด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน หรือคนชรา หรือแม้แต่ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันการปกครอง เช่น ผู้ครองนคร สถาบันครอบครัวมีพ่อแม่ ลูก และภรรยา เป็นต้น
คาแนะนาหรือข้อความปฏิบัติเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
ซึ่งลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมคาสอนนั้น พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ (2542, น. 113-114) ได้
สรุปลักษณะสาคัญของวรรณกรรมคาสอนไว้ 3 ประการ คือ
1. สอนเรื่องการครองตน หมายถึง สอนให้รู้จักดาเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกที่ควร รู้จักวางตัว
ที่ดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจงดงาม แจ่มใส ยึดมั่น ในศีลธรรม ไม่ลุ่มหลง
ในอบายมุข และรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี
2. สอนเรื่องการครองเรือน หมายถึง สอนให้รู้จักครองใจผู้อื่นทั้งที่เป็นบุคคลในครอบครัว
เช่น พ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยา และผู้ใต้บังคับบัญชา ให้รักใคร่เมตตา พร้อมอยู่รับใช้อย่างซื่อสัตย์
จงรักภักดี มีความสุข
3. สอนเรื่องการครองงาน หมายถึง สอนให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างดี
ขยันหมั่นเพียรทางานโดยไม่บกพร่อง มีความรู้ อย่างถูกต้องแท้จริง ไม่หยุดศึกษาหาความรู้ รู้จัก
คัดเลือกสิ่งดีงามเก็บไว้ใช้ประโยชน์ และไม่ละทิ้งหน้าที่การงานของตนให้คั่งค้างพอก ส่วนอิทธิพลที่
ได้รับจากวรรณกรรมคาสอนและคุณค่าที่ได้รับจากวรรณกรรมคาสอนนั้น ศรีสุดา จริยากุล (2526,
น. 8-11 ) อธิบายถึงอิทธิพล และคุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมคาสอนมีดังนี้
1. อิทธิพลที่ได้รับจากวรรณกรรมคาสอน
1.1 อิทธิพลต่อความเชื่อทางไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ โชคลางและของขลัง
1.2 อิทธิพลต่อค่านิยมและความประพฤติ การปลูกฝังค่านิยมและความประพฤติใน
วรรณกรรมคาสอนมีอยู่หลายเรื่อง เช่น เพลงยาวถวายโอวาท สุภาษิตสอนหญิง กฤษณาสอนน้องคา
ฉันท์ โคลงพาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอนพระราม
1.3 อิทธิพลต่อความเป็นอยู่ มีหลายเรื่องซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยประเพณี
ศาสนา
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2. คุณค่าที่ได้รับจากวรรณกรรมคาสอน
2.1 สารประโยชน์ที่ได้รับมีหลายประการ เช่น ข้อคิดเกี่ยวกับปรัชญาชีวิต คาเตือนใจ
2.2 ความเพลิดเพลิน เป็นการแต่งเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเบื่อหน่ายและได้ซึมซับคาสอน โดยไม่
รู้ตัว และได้รับประโยชน์ตามจุดหมาย วรรณกรรมคาสอนในสมัยอยุธยามีอยู่หลายเรื่อง และกุสุมา
รักษมณี (2530, น. 11) ได้กล่าวถึงวรรณกรรมคาสอนในสมัยอยุธยา 4 เรื่องสาคัญ คือ
1. โคลงทศรถสอนพระราม เป็นวรรณกรรมคาสอนที่มีลักษณะคาประพันธ์เป็น
โคลงสี่สุภาพ โดยนาเสนอเหตุการณ์ในเรื่องรามเกียรติ์ เฉพาะตอนท้าวทศรถสอนพระราม เนื้อหาว่า
ด้ว ยการสั่ ง สอนพระโอรสเกี่ย วกั บ สิ่ งที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พึง ปฏิ บั ติ เป็ น พระราชนิ พ นธ์ใ นสมเด็ จ
พระนารายณ์มหาราช
2. โคลงโลกนิติ เป็นวรรณกรรมคาสอนประเภทโคลงอีกเรื่องหนึ่งบ้างก็เรียก
ประชุมโคลงโลกนิติหรือ สุภาษิตโลกนิติคาโคลง ลักษณะเนื้อหาเป็นคาสอนที่สามารถใช้เป็นแบบแผน
ทางโลกสอนแก่บุคคลทุกระดับในสังคม
3. ประดิษฐ์พระร่วง เป็นวรรณกรรมคาสอนประเภทร่าย เนื้อหาคล้ายคลึงกับ
สุภาษิตพระร่วง
4. กฤษณาสอนน้องคาฉันท์ เป็นวรรณกรรมคาสอนที่มีลั กษณะคาประพันธ์
ประเภท ฉันท์ มีกาพย์แทรกอยู่ สันนิษฐานว่า แต่งขึ้นในสมัยพระเจ้าบรมโกศ เนื้อหาเป็นคาสอนสตรี
ที่เน้นการปฏิบัติตนต่อสามี ส่วนประเภทของวรรณกรรมคาสอนในสมัยอยุธยานั้น สุภาพร คงศิริรัตน์
(2541, น. 60) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมคาสอนที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
คือ ประเภทแรกเป็นวรรณกรรมคาสอนที่ตัดตอนมาจากวรรณกรรมเรื่องอื่นโดยเลือกเฉพาะตอนที่มี
คาสั่งสอนนามาเรียบเรียงใหม่ และประเภทที่สอง เป็นวรรณกรรมคาสอนที่เขียนขึ้นเพื่ออบรมสั่งสอน
โดยตรง เนื้อหาคาสอนแบ่งได้เป็น
1. คาสอนราชธรรมสาหรับพระมหากษัตริย์
2. คาสอนหลักความประพฤติของข้าราชการที่พึงประพฤติปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์
3. คาสอนเรื่องทั่ว ๆ ไปในลักษณะสุภาษิต
วรรณกรรมคาสอนในสมัยอยุธยาก็ยังมีอิทธิพลในสมัยต่อมา ดังโคลงพาลีสอนน้องมีอิทธิพล
ต่อฉันท์พาลีสอนน้องในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งรื่นฤทัย สัจจพันธ์ ได้ กล่าวถึงวรรณกรรมคาสอนเรื่อง
ฉันท์พาลีสอนน้อง ว่าฉันท์พาลีสอนน้อง มีเนื้อเรื่องใกล้เคียงกับโคลงพาลีสอนน้องที่แต่งในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช คืออบรมเรื่องการรับราชการ โดยเฉพาะข้าราชการผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคล
บาท แต่งเป็นอินทรวิเชียรฉันท์ 34 บท จบด้วยโคลงสี่สุภาพกระทู้ (รื่นฤทัย สัจจพันธ์, 2544, น. 99)
ซึ่งผลงานวรรณกรรมคาสอนได้มีส่วนสาคัญในการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของสภาพ
สังคม วัฒนธรรมอยู่มิใช่น้อย (สาทิด แทนบุญ, 2558, น. 2) วรรณกรรมคาสอนสมัยอยุธยาก็เช่นกัน
มีความโดดเด่น เพราะพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์กวี วรรณกรรมมี ความเจริญรุ่งเรืองมาก และ
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วรรณกรรมคาสอนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังคนในสังคมให้มีความประพฤติดี แนวคิดในวรรณกรรม
คาสอนถึงคนในสังคมจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในสังคมไทย
วรรณกรรมคาสอน 3 เรื่อง คือ โคลงพาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอนพระราม และโคลงราช
สวัสดิ์ มีเนื้อหาคาสอนดังนี้
เนื้อหาคาสอนในวรรณกรรมคาสอนเรื่องโคลงพาลีสอนน้อง ได้กล่าวถึงการยึดถือหลักปฏิบัติ
ในการเข้ารับราชการ คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ ผู้ที่เป็นข้าราชการรับใช้ พระองค์ต้อง
สารวมตนสารวมกายใจ มีอิ ริยาบถที่เหมาะแก่กาลเทศะ อย่า เป็นขโมย อย่าเกียจคร้าน ระมัดระวัง
เรื่องคาพูด มีความกล้าหาญ ฯลฯ
เนื้อหาคาสอนในโคลงทศรถสอนพระราม กล่าวถึงหลักปฏิบัติอันดีงามของพระมหากษัตริย์ที่
ทรงนามาใช้การปกครองบ้านเมือง ได้แก่ การปกครองราษฎรด้วยความรักความเมตตา กรุณา ความ
ยุติธรรม ไม่เบียดเบียนราษฎร โดยมี สาระสาคัญเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น ความ
เมตตากรุณา ความอดทน ฯลฯ
เนื้อหาคาสอนใน โคลงราชสวัสดิ์กล่าวถึงหลักปฏิบัติในการรับใช้พระมหากษัตริย์เพื่อสร้าง
ความเจริญแก่ชีวิต และดาเนินชีวิตได้ดีในสังคม รับใช้พระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี มีความ
น้อมนอบ ซื่อตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์ ฯลฯ
ด้วยเหตุที่สมัยอยุธยามีกวีที่มีความสามรถในการแต่ง โคลงเป็นวรรณกรรมคาสอนได้ไพเราะ
โวหารคมคายลึกซึ้ง เพราะโคลงเป็นคาประพันธ์ที่นิยมกันในสมัยนั้น วรรณกรรมคาสอนสามารถ
นามาเป็นคติสอนใจได้เป็นอย่างดี ทาให้เข้าใจคาสอนที่ปรากฏในสารั ตถะของวรรณกรรมคาสอน
แนวคิด และความสัมพันธ์ของวรรณกรรมคาสอนกับสภาพสังคม ตลอดจนบทบาทวรรณกรรมคาสอน
ที่ป รากฏในสั ง คม จึ ง ท าให้ ผู้ วิจั ย ศึก ษาวรรณกรรมค าสอนประเภทโคลงสุ ภ าษิต สมั ยอยุ ธ ยากั บ
สังคมไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสารัตถะวรรณกรรมคาสอน
2. เพื่อศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมคาสอนกับสภาพสังคม วัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาบทบาทวรรณกรรมคาสอนกับสังคมไทย
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาสารัตถะวรรณกรรมคาสอน 3 เรื่อง ในด้านจริยวัตรผู้ปกครอง การครองตน ลักษณะ
ของผู้ปกครองบ้านเมือง และข้าราชการ
ศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมคาสอน กับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ศึกษาบทบาทของวรรณกรรมคาสอน กับสภาพสังคม และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการวิจัยจากเอกสาร เพื่อนามาจัดระบบและหา
ความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ แล้วนาเสนอรายงานการวิจัยด้วยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ ในลักษณะความเรียง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้องค์ความรู้ในเรื่องวรรณกรรมคาสอน และแนวคิดของวรรณกรรมคาสอน ซึ่งมีส่วน
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคน สภาพสังคม วัฒนธรรม ในสมัยอยุธยา
2. ได้ทราบถึงบทบาทของวรรณกรรมคาสอนต่อ ชีวิตของคนในสังคมไทย นาวรรณกรรมคา
สอนมาสร้างค่านิยมที่ดีในการดาเนินชีวิต
นิยามศัพท์เฉพาะ
วรรณกรรมคาสอน หมายถึง วรรณกรรมที่มีเนื้อหามุ่งสอนจริยธรรม คติธ รรม และ
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม
สังคมไทย หมายถึง สังคมไทยในสมัยอยุธยา
สรุปผล
การศึกษาวรรณกรรมคาสอนประเภทโคลงสุภาษิตสมัยอยุธยากับสังคมไทย ผู้วิจัยพบว่า
1. สารัตถะวรรณกรรมคาสอน
เนื้อหาสาระในวรรณกรรมคาสอนที่กล่าวถึงข้าราชการหรือข้าราชบริพารซึ่ง มีหน้าที่รับใช้
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติในหลักรับราชการเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี มี 2 เรื่อง คือ โคลงพาลีสอนน้อง
และโคลงราชสวัสดิ์ ส่วนหลักปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ต่อราษฎร และต่อตนเอง มี 1 เรื่อง คือ โคลง
ทศรถสอนพระราม
โคลงพาลีสอนน้อง เป็นวรรณกรรมคาสอน มีลักษณะคาประพันธ์เป็นโคลงสี่สุภาพ ความ
ยาว 32 บท เนื้อคาเป็นคาสอนสั้ นๆ เกี่ยวกับการยึดถือหลักปฏิบัติในการเข้ารับราชการ ผู้ ที่
ข้าราชการต้องรับใช้พระมหากษัตริย์เพราะพระองค์ทรงเป็นสมมุติเทพ ดังนั้นผู้รับใช้พระองค์จะต้อง
สารวมกาย วาจา ใจ ไม่เกียจคร้าน ไม่เป็นขโมย ระมัดระวังเรื่องคาพูด มีความกล้าหาญ
โคลงทศรถสอนพระราม เป็นวรรณกรรมคาสอน มีลักษณะคาประพันธ์เป็นโคลงสี่สุภาพ
ความยาว 12 บท เนื้อความเป็นการกล่าวถึงหลักปฏิบัติอันดีงามของพระมหากษัตริย์ที่ทรงนามาใช้ใน
การปกครองบ้านเมือง เรื่องที่สอน ได้แก่ เรื่องการปกครองราษฎรด้วยความรัก ความเมตตากรุณา
ความยุติธรรม ไม่เบียดเบียนราษฎร
โคลงราชสวัสดิ์ เป็นวรรณกรรมคาสอน มีลักษณะคาประพันธ์เป็นโคลงสี่สุภาพ ความยาว
63 บท เนื้อความเป็นการกล่าวถึงหลักปฏิบัติในการรับใช้พระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความเจริญแก่ชีวิต

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่ 11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง “การวิ
“การวิจัยและพั
และพัฒนาการศึกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

709

เรื่องที่สอน ได้แก่ เรื่องการสารวมระวังกาย ระวังวาจา มีวาจาสัตย์ มีความจงรักภักดี มีปัญญา เลี้ยงดู
บิดามารดา สมณะ ละความโกรธ ไม่ทุจริต มีศรัทธาในการบริจาคทาน
2. แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมคาสอน
จากแนวคิ ด ที่ ป รากฏในวรรณกรรมค าสอน ผู้ วิ จั ย พบว่ า ในวรรณกรรมค าสอนนั้ น
ค่อนข้างจะสะท้อนแนวคิดของผู้ที่มองโลกในแง่ดี ได้แก่ การสอนให้คนประพฤติดี มีศีลธรรม สอนให้
คนขยั นทางาน ตั้งใจรั บ ราชการ สอนให้ คนมีค วามกตัญ ญู สอนให้ คนมีความซื่อ สั ตย์ต่อ เจ้านาย
เชื่อมั่นในข้อปฏิบัติที่เจริญ ชีวิตจะได้อยู่เย็นเป็นสุข มีความสุข นอกจากนี้ยังเชื่อในเชื่อในอานาจบุญ
กุศลว่ามีอิทธิพลต่อคน ทั้งนี้เป็นเพราะคนในสังคมไทยรับพระพุทธศาสนาเข้ามาในใช้ชีวิตประจาวัน
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิต
3. บทบาทวรรณกรรมคาสอนกับคนในสังคมไทยสมัยอยุธยา
3.1.บทบาทของวรรณกรรมคาสอนในเชิงวรรณศิลป์
วรรณกรรมคาสอนมย่อมมีบทบาทสู่กวีและวรรณกรรมในรุ่นต่อๆ มา อาจเป็นสานวน ลีลา
การเขียน แนวคิดในการแต่ง ดังในฉันท์พาลีสอนน้อง วรรณกรรมคาสอนในสมัยหลังซึ่งมีเนื้อเรื่อง
ใกล้เคียงกับโคลงพาลีสอนน้อง คือ อบรมเรื่องหลักการรับราชการโดยเฉพาะข้าราชการที่ใกล้ชิด
พระมหากษัตริย์ แต่แต่งเป็นอินทรวิเชียรฉันท์จานวน 34 บท จบด้วยโคลงสี่สุภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์
วรรณกรรมคาสอนเชิงวรรณศิลป์ในด้านต่อไปนี้ และพบว่า
1. ลีลาการประพันธ์
1.1. ท่วงทานองแต่ง ด้านท่วงทานองแต่ง ในวรรณกรรมคาสอนมีการดาเนินเรื่อ ง
2 แบบ คือ การดาเนินเรื่องโดยใช้เรื่องรามเกียรติ์ในการดาเนินเรื่อง มีการนาตัวละครชื่อพาลี และ
ท้าวทศรถ มาดาเนินเรื่องในการสอน และการดาเนินเรื่องโดยใช้เรื่องวิธุรชาดก มีการนาตัวละครชื่อ
วิธุร ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์พระชาติที่ 9 ในทศชาติชาดกมาดาเนินเรื่องในการสอน
1.2. ลักษณะการพรรณนา ได้แก่ การพรรณนาถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติ คือ ในการ
ประพันธ์วรรณกรรมคาสอน ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับคาสั่งสอน ข้ออบรม การประพฤติปฏิบั ติ ในข้อที่
ละเว้น หรือข้อห้าม และข้อที่พึงปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ หรือของข้าราชการ
โดยสอนให้ป ฏิบั ติ กับสอนให้ ละเว้น เพื่อจะได้เป็นคนดี สามารถดารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
1.3. ศึกษาประดิษฐการ มีประดิษฐการเริ่มแรก ใช้คาสอนโดยนาตัวละครในเรื่อง
รามเกียรติ์มาประพันธ์เป็นโคลงพาลีสอนน้อง จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีผู้ประพันธ์เป็นฉันท์พาลีสอน
น้อง
2. การใช้คาและความเปรียบ (การใช้ภาพพจน์) ได้แก่ การเปรียบเทียบโดยตรง หรือ
อุปมา การเปรียบเทียบโดยนัย หรืออธิพจน์ และสัญลักษณ์
3. วิเคราะห์การใช้ภาษา จากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในวรรณกรรมคาสอน
ประเภทโคลงสุภาษิตสมัยอยุธยาปรากฏผล ดังนี้
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3.1. การใช้คาบาลี สันสกฤต และเขมร
เนื้อหาในวรรณกรรมคาสอนเกี่ ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ จึงจาเป็นที่จะต้อง
ใช้คาราชาศัพท์ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และเพื่อถวายพระเกียรติยศ คาราชาศัพท์นิยมใช้คาที่มาจาก
ภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร ซึ่งเป็นภาษาที่ไทยยกย่องว่าเป็นคาสูงแต่ดั้งเดิมมา และนามาใช้เป็น
คาราชาศัพท์อยู่มาก เช่น ชนนี บาท ชินศรี ทูล บังคม
3.2. การใช้คาไวพจน์ เช่น คาว่า ประเสริฐ หมายถึง เลิศ คาว่า ซ้อง หมายถึง
สรรเสริญ คาว่า สวัสดิ์ หมายถึง พิพัฒน์
วิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมคาสอน ประเภทโคลงสุภาษิตสมัยอยุธยาในด้านต่างๆ
ได้ผลดังต่อไปนี้
1. การเปรียบเทียบวรรณกรรมคาสอนในด้านที่มา
ที่ ม าของวรรณกรรมค าสอนมี ค วามเหมื อ นและความแตกต่ า งกั น ไป กล่ า วคื อ
วรรณกรรมคาสอนเรื่องโคลงพาลีสอนน้อง และโคลงทศรถสอนพระราม มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์
ส่วน โคลงราชสวัสดิ์มีที่มาจากเรื่องวิธุรชาดก ชาดกเรื่องที่ ๙ ในทศชาติชาดกซึ่งเป็นชาดกในนิบาต
ชาดก
2. การเปรียบเทียบวรรณกรรมคาสอนในด้านลักษณะคาประพันธ์
การเปรียบเทียบวรรณกรรมคาสอนในด้านลักษณะคาประพันธ์ทั้ง 3 เรื่องคือ โคลง
พาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอนพระราม และโคลงราชสวัสดิ์ มีลักษณะเหมือนกัน คือเป็นคาประพันธ์
ประเภทโคลงสี่สุภาพ
3. การเปรียบเทียบวรรณกรรมคาสอนในด้านเนื้อหาคาสอน
เนื้อหาคาสอนในวรรณกรรมคาสอนทั้ง 3 เรื่อง ข้อที่เหมือนกันคือเป็นวรรณกรรมคา
สอนที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมไทย ส่วนข้อที่ต่างกันคือ วรรณกรรมคาสอน 2
เรื่ อง คือ โคลงพาลี ส อนน้ อง และโคลงราชสวั ส ดิ์ มี เนื้อหาคาสอนเกี่ยวกับหลั กปฏิบัติ ในการรั บ
ราชการ หลักปฏิบัติของข้าราชการ หรือผู้ที่รับใช้พระราชา โดยมีเนื้อหาคาสอนทั้งหลักปฏิบัติในการ
เป็นข้าราชการ และหลักปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ส่วนโคลงทศรถสอนพระราม เนื้อหาคาสอนเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติอันดีงามที่พระมหากษัตริย์ทรงยึดมั่น และนามาใช้ในการปกครองราษฎร
4. การเปรียบเทียบวรรณกรรมคาสอนในด้านกลวิธีการสอน
กลวิธีการสอนที่พบในวรรณกรรมการสอน มี 7 แบบ คือ
4.1 กลวิธีการสอนแบบชี้แจงเหตุผลและโน้มน้าวใจ พบทั้ง 3 เรื่อง คือ โคลงพาลี
สอนน้อง โคลงทศรถสอนพระราม และโคลงราชสวัสดิ์
4.2 กลวิธีการสอนโดยยกนิทานและอุทาหรณ์ วรรณกรรมคาสอนเรื่อง โคลงราช
สวัสดิ์ ใช้กลวิธีการสอนโดยยกนิทานและอุทาหรณ์ประกอบ คือ เนื้อหาคาสอนที่กล่าวถึงนิทานชาดก
เรื่องวิธุรบัณฑิต
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4.3 กลวิธีการสอนแบบใช้ภ าพพจน์ วรรณกรรมคาสอน มีกลวิธีการสอนโดยใช้
ภาพพจน์ทั้งหมด 3 แบบ คือ อุปมา อุปลักษณ์ และสัญลักษณ์
4.4 กลวิธีการสอนแบบบอกให้ปฏิบัติ วรรณกรรมคาสอนเรื่อง โคลงพาลีสอนน้อง
ใช้กลวิธีการสอนแบบบอกให้ปฏิบัติ คือ อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อย่าใช้เวลาในการนอนเกินไป อย่าขโมย
ของ วรรณกรรมคาสอนเรื่องโคลงทศรถสอนพระราม ใช้กลวิธีการสอนแบบบอกให้ปฏิบัติ คือ การ
เป็นกษัตริย์ที่ดีต้องมีความเมตตากรุณา ยุติธรรม ไม่เบียดเบียนราษฎร วรรณกรรมคาสอนเรื่อง โคลง
ราชสวัส ดิ์ ใช้กลวิธีการสอนแบบบอกให้ ปฏิบัติ คือ ให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี และเป็นข้าราชการที่ดี
เพื่อที่จะดาเนินชีวีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข คือ มีใจซื่อตรงจงรักภักดี สงบเสงี่ยม และนอบน้อม
ต่อองค์พระมหากษัตริย์
4.5 กลวิธีการสอนโดยอ้างอิงสานวน หรือสุภาษิต วรรณกรรมคาสอนเรื่องโคลง
ทศรถสอนพระราม สานวนไทยหว่านพืชหวังผล โดยกล่าวถึงการหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น
4.6 กลวิธีการสอนผ่านพฤติกรรมตัวละครเอก วรรณกรรมคาสอนเรื่อง โคลงพาลี
สอนน้อง มีการใช้กลวิธีการสอนโดยผ่านพฤติกรรมตัวละครเอก คือ พระราม จากเรื่องรามเกียรติ์
โดยกล่าวถึง พระราม ที่สืบวงศ์กษัตริย์ ปกป้องบ้านเมืองให้สงบ และกล่าวถึงวรรณกรรมคาสอน
เรื่องโคลงราชสวัสดิ์กล่าวถึง พระวิธุรบัณฑิต กล่าวคาสอนไว้ซึ่งเป็นตัวละครในเรื่อง ทศชาติชาดก
4.7 กลวิธีการสอนโดยอ้างอิงพระพุทธศาสนา วรรณกรรมคาสอนเรื่อง โคลงทศรถ
สอนพระราม มีการใช้กลวิธีการสอนโดยอ้างอิงพระพุทธศาสนาและจารีตคือ กล่าวถึงโลภะ โทสะ
และโมหะ อวิชชา ให้กาจัดเสีย วรรณกรรมคาสอนเรื่อ งโคลงราชสวัสดิ์ มีการใช้กลวิธีการสอนโดย
อ้างอิงพระพุทธศาสนา คือ กล่าวถึงเรื่องบุญกุศล เรื่องการบารุงเลี้ยงดูบิดา มารดา สมณะ กล่าวถึง
พระชินศรี หรือพระพุทธเจ้า ตรัสด้วยถ้อยคาเลิศล้า กล่าวถึงสวรรค์ การให้ทาน การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
การถือศีลอุโบสถ หรือศีล 8 อันเป็นแนวทางปฏิบัติในพุทธศาสนา
ตารางที่ 3 ตารางแสดงลักษณะกลวิธีการสอนแบบต่าง ๆ
ลักษณะกลวิธีการสอน
โคลงพาลีสอนน้อง
1.แบบชี้แจงเหตุผล

√

โคลงทศรถสอน
พระราม

โคลงราชสวัสดิ์

√

√

2.แบบยกนิทานและอุทาหรณ์

√

3.แบบใช้ภาพพจน์
4.แบบบอกให้ปฏิบัติ

√

5.แบบอ้างอิงสานวนภาษิต
6.แบบผ่านพฤติกรรมตัวละครเอก
7.แบบอ้างอิงพระพุทธศาสนา
ที่มา : ผู้วิจัย

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

712

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

จากการศึกษาภาพรวมด้านกลวิธีการสอนของวรรณกรรมคาสอนสมัยอยุธยา พบว่ามีการ
สอนทั้งหมด 7 แบบ กลวิธีการสอนที่ใช้มากที่สุดคือ กลวิธีการสอนแบบชี้แจงเหตุผล กลวิธีแบบบอก
ให้ปฏิบัติ และกลวิธีการสอนแบบผ่านพฤติกรรมตัวละครเอก รองลงมาคือ กลวิธีแบบใช้ภาพพจน์
และกลวิธีการสอนแบบอ้างอิงพระพุทธศาสนา ลาดับสุดท้ายคือ กลวิธีการสอนแบบยกนิทานและ
อุทาหรณ์ และกลวิธีการสอนแบบอ้างอิงสานวนภาษิต
เหตุที่กลวิธีการสอนแบบชี้แจงเหตุผล กลวิธีการสอนแบบบอกให้ปฏิบัติ และกลวิธี การสอน
แบบผ่ า นพฤติ ก รรมตั ว ละครเอกใช้ ม ากที่ สุ ด เพราะเป็ น กลวิ ธี ก ารสอนที่ น่ า จะได้ ผ ลมากที่ สุ ด
เนื่องจากมีการชี้แจงถึงสาเหตุที่สอนไว้ และบอกผลที่จะได้รับตามมา นอกจากนี้วรรณกรรมคาสอน
สมัยอยุธยาบางเรื่องมีการบรรยายด้วยถ้อยคาที่คมคายไพเราะการบอกให้ปฏิบัติจะเห็นภาพคล้อย
ตามชัดเจน และการสอนแบบชี้แจงเหตุผ ล ใช้ส อนแล้ ว เข้าใจได้ง่าย ส่ ว นกลวิธี การสอนแบบใช้
ภาพพจน์ และแบบอ้างอิงพระพุทธศาสนาเป็นกลวิธีหนึ่งที่มีการใช้มากรองลงมา อาจเป็นเพราะเป็น
กลวิธีที่ใช้สอนแล้วเข้าใจง่ายนั่นเอง
บทบาทของวรรณกรรมคาสอนในวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
1. บทบาทของวรรณกรรมคาสอนในฐานะเป็นสื่อเพื่อการอบรมสั่งสอนคนในสังคมไทย
2. บทบาทของวรรณกรรมคาสอนในวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยในฐานะที่สะท้อนภาพ
พระมหากษัตริย์ที่สูงกว่าราชการและสูงกว่าราษฎรในสังคมไทย ภาพของข้าราชการที่จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ ขยันทางาน สารวม ประพฤติดีทั้งกาย วาจาใจ การเป็นผู้มีความกตัญญู การเป็นผู้มี
วาจาที่ดี การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี การเป็นผู้มีศีลธรรม การขยันทามาหากิน และใฝ่หาความรู้
3. บทบาทของวรรณกรรมคาสอนของที่ส่งผลต่อคนในสังคมไทยในด้านคติชน
3.1. สานวน หรือ สุภาษิต เช่น หว่านพืชหวังผล และยังรู้จักกันดีในปัจจุบัน มีใน
วรรณกรรมคาสอนเรื่อง โคลงทศรถสอนพระราม
3.2. ความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องสิริมงคล บารุงเลี้ยงดูบิดามารดา สมณะ และ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องโลกหน้า เรื่องสวรรค์
อภิปรายผล
จากการวิเ คราะห์ วรรณกรรมคาสอนประเภทโคลงสุภ าษิต สมัยอยุธยากับสั งคมไทยจาก
เนื้อหาในวรรณกรรมคาสอนทั้ง 3 เรื่องแล้ว จะเห็นได้ว่ามีทั้งส่วนที่เป็นคาสอนของข้าราชการหรือข้า
ราชบริพารและส่วนที่เป็นคาสอนของพระมหากษัตริย์โดยนาเนื้อเรื่องมาจากเรื่องรามเกียรติ์ และจาก
เรื่องวิธุรบัณฑิต ซึ่งเป็นชาดกที่ 9 ในทศชาติชาดก ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ปรากฏในงานวิจัย สอดคล้อง
กับ วัชราภรณ์ กิตตยานุกิตติ์ (2547, น. 26) ที่พบว่า วรรณกรรมคาสอนในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่ล้วน
ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีอินเดียแทบทั้งสิ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการเผยแพร่ศาสนา และการ
ติดต่อสัมพันธ์ค้าขายกับต่างประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ลักษณะสาคัญของเนื้อหาคาสอน
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ที่เห็ นได้เด่นชัดในวรรณกรรมคาสอนยุคนี้จึงเป็น ไปเพื่ อชนชั้น ปกครองหรือมูล นาย และปรากฏ
วรรณกรรมที่มีเนื้อหาคาสอนบุคคลทั่วไปอยู่บ้างก็เพียงเล็กน้อย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาข้อคิดในวรรณกรรมคาสอนมาสร้างบรรทัดฐานของการครองตน ครองคน และ
ครองงานอย่างมีคุณธรรม
2. ควรมีการวิจัยเรื่อง วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนากับสังคมไทย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าจากวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปจั น ทบุ รี สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนศิลป์ ตลอดจนครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณไว้
ณ โอกาสนี้
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การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
A STUDY THE FACTORS THAT INFLUENCE PERSISTENT EFFORT
TO AGGRESSIVE BEHAVIOR OF THE SECONDARY STUDENTS OF
OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOL IN OFFICE OF CHAINGRAI
EDUCATION SERVICES AREA 2
กรวิภา กิจพิทักษ์*
KORNWIPA KITPHAITAK

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนกลุ่มชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 370 คน จาก 12 โรงเรียนในอาเภอพาน
อ าเภอแม่ ล าว อ าเภอแม่ ส รวย และอ าเภอเวี ย งป่ า เป้ า ได้ ม าจากการสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน
(Multistage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย
แบบสอบถามวัดพฤติกรรมก้าวร้าว และแบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติ กรรม
ก้าวร้าว คือ การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน และอิทธิพลของสื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (SPSS for
Window Version 22) และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์เส้นทางด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL Version
8.72 for Windows)
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์โมเดลมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้ าว ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสในสั งกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 โดยพิ จ ารณาจากค่ า ไค-สแควร์
*

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Graduate School, Chiang Rai Rajabhat University
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( =0.43, df=1) ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดัชนีวัดความสอดคล้อง
(Goodness of Fit Index : GFI =1) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted
Goodness of Fit Index : AGFI =0.99) ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
(Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA =0.00) ดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของ
เศษ (Root Mean Square Residual : RMR = 0.0083) ค่าส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Standardized Residual=0.65) มีค่าไม่เกิน 2.0 กราฟ Q-Plot มีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุม
โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวได้ร้อยละ 41 ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ปัจจัยด้านการ
อบรมเลี้ยงดู รองลงมาคือปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ปัจจัยด้านอิทธิพลของสื่อ
และปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงสูงสุดในโมเดล คือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนรองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
อิทธิพลของสื่อ และปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลทางตรงน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดในโมเดลได้แก่ ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูโดยส่งผ่านปัจจัย
สัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และอิทธิพลของสื่อ
คาสาคัญ: พฤติกรรมก้าวร้าว การวิเคราะห์เส้นทาง

Abstract
The purposes of this research to examine the conformity of the model with
the causal factors that have generated empirical information, and study the factors
that influence (both direct and indirect effect) to the factor of persistent effort to
aggressive behavior of the secondary students of opportunity expansion school in
office of Chaing Rai Education services Area 2. The sample in this research were 370
Secondary school students of opportunity expansion school in office of Chaingrai
Education services Area 2 during 2016 academic year, from 12 schools, were selected
by the multi-stage random sampling technique, and secondary students live in Phan
District, mae Laos district, Mae Suai District and wiang PA Pao district. The instruments
used for collection data included questionnaires concerning persistent effort to
aggressive behavior and a series of constructed questionnaire is factors that influence
persistent effort to learn which consist of rearing, The relationship in family, The
relationship between the students and friends, The relationship between the
students and teachers and Media influence
The Data was analysis with SPSS software Version 11.5 and using Path
Analysis with LISREL Version for Windows 8.72.
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The results of study revealed that the model was in accordance with the
empirical data with Chi-square ( ) of 0.43, probability level (p) of 0.51, Goodness of
fit index (GFI) of 1.00, adjusted goodness of fit index (AGFI) of 0.99, and root mean
square residual (RMR) of 0.0083. The model could explain the aviation of persistent
effort to Aggressive behavior of the secondary students of opportunity expansion
school at 41%. By all factors interrelated to the persistent effort to Aggressive
behavior of the secondary students of opportunity expansion school were
significantly different at 0.05.
The highest total effect for persistent effort to aggressive behavior of the
secondary students of opportunity expansion school are rearing , The relationship
between the students and friends, Media influence and The relationship in family.
The highest direct effect for persistent effort to aggressive behavior of the
secondary students of opportunity expansion school are The relationship between
the students and friends, Media influence and The relationship in family.
The highest indirect effect for persistent effort to aggressive behavior of the
secondary students of opportunity expansion school are include support from rearing
passed The relationship in family The relationship between the students and friends
and media influence.
Keywords: fAggressive behavior, path analysis
บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศ ดังนั้น สถาบัน
ที่ต้องเข้ามาทาหน้าที่ในการอบรมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ คือ สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันที่
ให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ คาว่าสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน มีความหมายกว้างกว่าที่เคยนิยาม
กันมา ซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์ประกอบสาคัญต่างๆอีกมากมาย อันได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรี ยน บรรยากาศในสถานศึกษา การจัดหลักสูตร การจัดสภาพการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นแหล่งหล่อหลอมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้เกิดในตัวนักเรียน ไม่มุ่งพัฒนาเฉพาะนักเรียนในด้านความรู้และสติปัญญาเพียงด้านเดียว
เท่านั้น
มีการศึกษาว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behavior) เป็นอย่างมากในช่วง 20
ปีที่ผ่านมาจากความรุนแรงก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นในหลายสังคมที่ได้กลายเป็นการก่อเหตุ
ความรุ น แรงต่ อ คนรอบข้ า งและผู้ อื่ น ในสั ง คมซึ่ ง ผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
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สถาบั น ทางสั ง คม อั น ประกอบด้ ว ย สถาบั น ครอบครั ว กลุ่ ม เพื่ อ น สถาบั น การศึ ก ษา และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาทางด้านจริยธรรม การไม่เคารพกฎระเบียบของสังคม
ซึ่งปัญหาดังกล่าว นามาสู่การดาเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบ แข่งขัน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เกิด
ความอยู่รอดและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เมื่อไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้ จึงถือว่าไม่ประสบความสาเร็จ ทาให้เกิดความรู้สึกขัดแย้ง ผิดหวัง ท้อแท้ สับสน เครียดและ
เกิดความไม่สบายใจ จนทาให้เกิดการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมขึ้นได้ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ความเจริญทางด้านจิตใจของคนในสังคมลดน้อยลง มีการ
ทาผิดกฎหมายมากขึ้น วัยรุ่นก่อการทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน ทาลายทรัพย์สินสาธารณะ ใช้ภาษา
ถ่อยคาที่รุนแรง และใช้ภาษาท่าทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวเหล่านี้มักจะรุนแรงมากขึ้น
(สรรสุดา มีชั้นช่วง, 2544, น. 24) ประกอบกับการเสนอภาพเหตุการณ์รุนแรงต่างที่ปรากฏตามสื่อ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต จากการศึกษาบุคคลที่กระทาความผิดหรือทาความรุนแรงต่อ
บุคคลอื่น ส่วนมากเป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เด็กวันรุ่นมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง
ที่สุด และมักเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรม อาชญากรรมในวัยผู้ใหญ่ได้มาก
ในการสังเกตเด็กว่าจะมีการแสดงความรุนแรงออกมาในลักษณะสัญญาณเตือนที่ต้องระวังจะ
สังเกตได้จาก เด็กเป็นเด็กที่เอาแต่ใจ ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ อยากได้อะไรต้องได้ ในกรณีที่ถูกขัดใจ
ในสิ่งต้องการแล้วไม่ได้ จะแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงกว่าเด็กอื่นๆทั่วไป
ในงานวิจัยหลายชิ้นแสดงว่าในช่วงวัยเด็กถ้ามีการแสดงความก้าวร้าวออกมา มักจะแสดง
พฤติกรรมต่อต้านสังคมต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเมื่อเป็นวัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่ โดยงานวิจัยชี้ว่า67% ของ
เด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อตอนอายุประมาณ 2 ขวบ จะส่งผลถึงช่วงอายุ 5-6 ขวบ และ 1 ใน 3
ของเด็กอายุ 5 ขวบจะส่งผลถึงช่วงอายุ 14 ปีจะเห็นว่าในช่วงการพัฒนาการเด็กถ้ามีการแสดงออก
ของพฤติกรรมที่ก้าวร้าวในช่วงวัย 2 ขวบนั้นเป็นช่วงสาคัญมากในการจะแสดงบุคลิกภาพในระยะยาว
หรือจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้เลยทีเดียว และการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าในวัยเด็กนั้น จะแสดงพฤติกรรมที่
รุนแรงมากขึ้นถ้าไม่มีการแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวนั้น ซึ่งความเชื่อเดิมเชื่อว่าเมื่อเด็กโตขึ้นจะสามารถ
ควบคุ ม อารมณ์ ต นเองได้ มากขึ้น แต่ ป รากฏว่ า เด็ กวั ย รุ่น มี พฤติ กรรมรุ น แรงขึ้น จนเมื่ อจะแก้ ไ ข
พฤติกรรมนั้นก็พบว่าสายไปแล้วจากการไปก่อเหตุความรุนแรงจนเป็นคดีความไปแล้ว
การแก้ไขปัญหาเด็กก้าวร้าวนั้นจะทาได้อย่างไร เริ่มแรกจาเป็นต้องเข้าใจที่มาของปัญหา
เสี ย ก่อนเพราะความก้าวร้าวในเด็กนั้ นเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ควรจะมองรอบด้านประเมิน
รอบตัว เสี ย ก่ อนว่า การเลี้ ย งดูที่ผ่ านมาเป็ น เช่น ไร เช่น การวางตัว ของผู้ ป กครองเวลาเด็กแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว ถ้ามีการใช้ความรุนแรงเสริมเข้าไป หรือการลงโทษด้วยความรุนแรง ไม่ได้ช่วย
แก้ปัญหาความก้าวร้าวลงแล้วยังจะเพิ่มความก้าวร้าวลงไปเพิ่มอีก
การแสดงออกของผู้ปกครองในการแก้ไขความก้าวร้าวของเด็กนั้นจึงควรทาด้วยความสงบ
เช่นใช้การกอด หรือ การนิ่งเฉยเพื่อให้เด็กสงบอารมณ์ของตนเองลงแล้วผู้ปกครองเข้าไปพูดคุยปัญหา
ของเด็กว่าสาเหตุที่แสดงออกความไม่พอใจเพราะสาเหตุใด ต้องให้ เด็กได้ระบายความขับข้องใจ
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ออกมา แม้ผู้ปกครองอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตาม และที่สาคัญผู้ปกครองจาเป็นต้องตัวอย่างของการไม่ใช่
อารมณ์รุนแรง ความก้าวร้าวต่อเด็ก โดยตรง หรือทาให้เด็กลอกเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ซึ่งจะทาให้
การแก้ไขพฤติกรรมมีความยากมากขึ้น
สิ่ ง ส าคั ญ คื อ การฝึ ก การควบคุ ม อารมณ์ ข องเด็ ก การจั บ แยกออกจากสิ่ ง เร้ า ที่ อ าจสร้ า ง
พฤติกรรมรุนแรงเช่นรายการโทรทัศน์ที่มีฉากความรุนแรง การยั่วยุเด็กให้เด็ก ขับข้องใจควรเลิกเสีย
ส าหรั บ การฝึ กการควบคุม อารมณ์มีห ลายวิ ธีไ ด้แ ก่ การฝึ ก ให้ ส งเกตุ อารมณ์ต นเอง การระบาย
ความรู้สึกโกรธ การทากิจกรรมอื่นๆเพื่อผ่อนคลาย การชวนลูกคุยว่าต้นตออารมณ์โกรธมาจากอะไร
เป็นต้น
การส่งเสริมพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กต้องเริ่มจากผู้ปกครองเพราะสังคมปัจจุบันมีสิ่งเร้า
มากมายที่จะทาให้เด็กมีอารมณ์เสียได้ง่าย เจ้าอารมณ์ ก้าวร้าวง่ายขึ้น การสร้างการเรียนรู้การฝึก
ควบคุมอารมณ์จึงนับว่าสาคัญมากขึ้นและที่สาคัญคือผู้ปกครองต้องไม่แสดงความก้าวร้าวเจ้าอารมณ์
ต่อเด็กไม่เช่นนั้นสิ่งที่ฝึกสอนเด็กไปจะล้มเหลวทัน ที เพราะต้นแบบเองยังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้
เลย( มารู้จักพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กกัน http://www.ispacethailand.org 10 ก.พ. 2559 )
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กส่งผลให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ในครอบครัวเพื่อนหรือครู ซึ่งหากไม่ได้รับ การดูแลแก้ไขที่เหมาะสม พฤติกรรมที่ก้าวร้าวจะติดเป็น
อุปนิสัยถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตครอบครัว และทาให้ไม่ประสบความสาเร็จในการ
ทางานเท่าที่ควร
นอกจากนี้ สถาบั น ครอบครั ว ยั ง เป็ น สถาบั น แรกที่ ก าหนดคุ ณ ค่ า ของมนุ ษ ย์ ถ้ า ภายใน
ครอบครัวมีความสุข ทุกคนสามั คคีกลมเกลียวกันอย่างดี พ่อแม่มีความห่วงใยลูก คอยเอาใจใส่ดูแล
และพยายามอบรมบ่ ม นิ สั ย ในทางที่ ดี แ ก่ ลู ก ให้ ค วามอบอุ่ น มอบสิ่ ง ที่ ดี ง ามให้ ก็ จ ะท าให้ เ ด็ ก
เจริญเติบโตด้วยดี ในทางตรงกันข้าม หากครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีความสามัคคี ความเสียสละ และให้
อภัย กัน มีการทะเลาะวิ ว าท ขาดการเอาใจใส่ ดูและ เด็กก็ จะเพาะบ่ม นิสั ยที่ไ ม่เหมาะสม ทาให้
พฤติกรรมที่แสดงออกต่อสังคมเป็นไปในทางลบ
จากการศึกษาวิจัยต่างพบว่า ธิดา ฐิติพานิชยางกูร (2550, น. บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยพบว่า
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู ปิยศรี บวรธนสาร (2550,
น. บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ได้แก่ สัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว สุภะ ภิญญาภิบาล (2550, น. บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่า งนักเรียนกับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู
จากการศึกษาวิจั ย ดังกล่ าว จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าว ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน และอิทธิพลของสื่อ
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ผู้ศึกษาวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว คือ
การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ระหว่างครูกับ
นักเรียน และอิทธิพลของสื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้ าว โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
เพื่อที่จะนาผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาและการ
ดารงชีวิตในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาถึงปัจ จั ย ที่มีอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อสร้างและสอบตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส ร้างขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใน 4 อาเภอ คือ อาเภอพาน อาเภอแม่ลาว อาเภอแม่สรวย และ
อาเภอเวียงป่าเป้า จานวน 3,331 คน จากสถานศึกษา 51 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (กนกวรรณ เอี่ยมชัย,
2549, น. 82 อ้างอิงถึง Yamane, 1973, p. 727) ในครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดความเชื่อมั่น 95% เปิด
โอกาสให้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อย 5 หรือ = .05
ขั้นที่ 2 ใช้การเลื อกกลุ่มตัวย่างแบบเจาะจง โดยใช้ 4 อาเภอ คือ อาเภอพาน
อาเภอแม่ลาว อาเภอแม่สรวย และอาเภอเวียงป่าเป้า
ขั้นที่ 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมี
วิธีการสุ่มตัวอย่าง รวบรวมจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดในเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 แบ่งโรงเรียนออกเป็น 4 อาเภอ และให้โรงเรียนในแต่ละอาเภอเป็น
หน่วยของการสุ่ม
ขั้นที่ 4 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม สุ่มที่ละอาเภอ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก และใช้วิธีการสุ่มแบบไม่แทนที่ (Sampling without
Replacement) (กนกวรรณ เอี่ยมชัย, 2549, น. 68) สุ่มได้จานวนนักเรียนทั้งหมด 370 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวน 2 ชุด ให้สาหรับนักเรียน 1 คนต่อ 2 ชุด ด้วย
แต่ละชุดมีรหัสกากับให้ตรงกัน แบ่งได้ ดังนี้
ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยด้านส่วนตัว และแบบสอบถามวัด พฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ
ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลโรงเรียนในกลุ่ม
ตัวอย่างตามวันเวลา โดยใช้แบบสอบถาม รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้ นามาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และรายงานผลการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการหาค่าสถิติพื้นฐาน
ของข้อมูลและใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
1. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ
1.1 คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้
ในการศึกษา โดยคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson-Product Moment
Correlation Coefficient)
1.2 คานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 คานวณค่าความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) ตรวจสอบการแจก
แจงเป็นโค้งปกติ
2. วิเคราะห์ โ ครงสร้ างความสั มพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรม
ก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิท ธิพลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาส และประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum
Likelihood Estimate)
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2.1 ดัชนีความกลมกลืนสมบูรณ์ (Absolute Fit Index)
2.1.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square: 2 ) ต้องการให้ค่าสถิติไค-สแควร์ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p .05) เพราะต้องการยืนยันว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ไม่แตกต่างกัน
2.1.2 ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square Ratio)
ในกรณีที่ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์น้อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.1.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) จะมีค่า
อยู่ระหว่าง 0 และค่า 1 ค่าดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐ านมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี GFI ควรมีค่าสูงกว่า 0.90
2.1.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้ (Adjusted Goodness of Fit
Index: AGFI) ค่าดัชนี AGFI ควรมีค่าสูงกว่า 0.90
2.1.5 ดั ช นี ร ากมาตรฐานของค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของส่ ว นที่ เ หลื อ
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) ค่าดัชนี SRMR ควรมีค่าต่ากว่า 0.05
2.1.6 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean
Squared Error of Approximation: RMSEA) ค่าดัชนี RMSEA จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยถ้า
ค่าดัชนี RMSEA ต่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ระดับดี ถ้าอยู่ระหว่าง 0.05 - 0.08 แสดงว่าพอใช้ได้ และถ้าอยู่ระหว่าง 0.08 - 0.10 แสดงว่าไม่ค่อย
ดี และถ้ามากกว่า 0.10 แสดงว่าไม่ดีเลย
2.2 ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) CFI
(Comparative Fit Index) เป็นดัชนีที่มาปรับแก้ปัญหาของ RFI เพื่อให้ดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
โดยควรมีค่าไม่ต่ากว่า 0.90
2. น าเสนอค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรง ทางอ้ อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวมของตั ว แปรที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาส
ผลการศึกษา
นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจานวนทั้งหมด 370 คน
กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 82 คน (ร้อยละ 22.2) ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 114 คน (ร้อยละ 30.8) ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 174 คน (ร้อยละ 47.0)
นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจานวน 231 คน (ร้อยละ 62.4) และเป็น
เพศหญิง จานวน 139 คน (ร้อยละ 37.6)
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บิดามารดาอาศัยอยู่ด้วยกัน จานวน 174 คน
(ร้อยละ 47.0) แยกกันอยู่ จานวน 57 คน (ร้อยละ 15.4) หย่าร้าง จานวน 81 คน (ร้อนละ 21.9)
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บิดาถึงแก่กรรม จานวน 14 คน (ร้อยละ 3.8) มารดาถึงแก่กรรม จานวน 4 คน (ร้อยละ 1.1) บิดาและ
มารดาถึงแก่กรรม จานวน 11 คน (ร้อยละ 11.0) บิดาแต่งงานใหม่ จานวน 7 คน (ร้อยละ 1.9) มารดา
แต่งงานใหม่ จานวน 14 คน (ร้อยละ 3.8) บิดาและมารดาแต่งงานใหม่ จานวน 8 คน (ร้อยละ 2.2)
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของแต่ ล ะปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 2 พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการอบรมเลี้ ย งดู มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 3.30
รองลงมาคื อ ปั จ จั ย ด้ า นอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.26 ปั จ จั ย ด้ า นสั ม พั น ธภาพภายใน
ครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนและสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากค่าความเบ้ และความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว พบว่า ตัวแปรสังเกต
ได้ที่มีค่าความเบ้สูงสุด คือ การอบรมเลี้ยงดู มีค่าเท่ากับ -.655 ส่วนตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าความโด่ง
สูงสุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมีค่าเท่ากับ -.653 ซึ่งทั้งความเบ้และความโด่งของตัว
แปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ (ค่าความเบ้ไม่เกิน 2.00 และค่าความโด่งไม่เกิน 7.00) เสรี
ชัดแช้ม (2547, น. 15-42) แสดงว่าข้อมูลมีความกระจายใกล้เคียงโค้งปกติ
ผลการวิเคราะห์โมเดลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยพิจารณา
จากค่าไค-สแควร์ ( =0.43, df=1) ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดัชนี
วัดความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI=1) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI=0.99) ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA =0.00) ดัชนีรากกาลัง
สองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Square Residual : RMR = 0.0083) ค่าส่วนเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized Residual=0.65) มีค่าไม่เกิน 2.0 กราฟQ-Plotมีความชันมากกว่าเส้น
ทแยงมุม
ค่าอิทธิพลรวมสูงสุดในโมเดลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว คือ ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยง
ดู (CARE) มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.30 รองลงมาคือปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพื่อน (FRIEND) มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.19 ปัจจัยด้านอิทธิพลของสื่อ (MEDIA)โดยมีค่าอิทธิพล
รวมเท่ากับ 0.12 และปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว
(HOME) มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.10
ค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรงสู ง สุ ด ในโมเดลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมก้ า วร้ า ว คื อ ปั จ จั ย ด้ า น
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (FRIEND) โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.19 รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านอิทธิพลของสื่อ (MEDIA) มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.12 และปัจจัยที่มีค่าอิทธิพล
ทางตรงน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว (HOME) มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากั บ
0.10
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ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู (CARE) มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.18 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 ผ่านปัจจัยสัมพันธภาพภายในครอบครัว (HOME) มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.19
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 ผ่านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (FRIEND) และมีค่า
อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.26 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผ่านอิทธิพลของสื่อ (MEDIA)
ค่าอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดในโมเดลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว คือ ปัจจัยด้านการอบรม
เลี้ยงดู (CARE) มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.30
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นคือ ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว ปัจจัย
ด้านสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนและปัจ จัย
ด้านอิทธิ พลของสื่ อ มี 4 ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่ อพฤติก รรมก้า วร้าว และปัจจั ยที่ไม่ส่ ง ผลต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าวคือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวได้แก่
ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัว ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อนและปัจจัยด้านอิทธิพลของสื่อสามารถอธิบายพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ร้อยละ 41 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรม
ก้าวร้ าวซึ่งเป็ น ไปตามทฤษฎีความก้าวร้าวที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ทางสั งคม ซึ่งแบนดูรา(Bandura
1976, อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล , 2548, น. 236) ซึ่งได้ให้ความเห็นไว้ว่า เด็กจะเลียนแบบผู้มี
อิทธิพลต่อตนเอง ถ้าเด็กได้เห็นตัวอย่างความก้าวร้าวและพฤติกรรมนั้นบ้างแล้ว และทฤษฎีสัญญาณ
ความก้าวร้าว มาจากแนวคิดของเบอร์โควิทซ์ (Berkowitz. 1964, p. 137–142, อ้างถึงใน สุพัตรา
พันธุวร, 2546, น. 12) ที่กล่าวว่า ความคับข้องใจเป็นตัวก่อให้เกิดความก้าวร้าวแต่การแสดงความ
ก้าวร้าวจะมากน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม กล่าวคือ แรงขับภายในจะต้อง
สัมพันธ์กับสถานการณ์ที่มาเร้า เช่น ถ้าความคับข้องใจน้อยถึงแม้สถานการณ์จะเร้ามากก็อาจไม่เกิด
ความก้าวร้าว
ตัวแปรการอบรมเลี้ ยงดูมีทั้งอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางอ้อม โดยส่ งผ่ านอิทธิพลของสื่ อ
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพภายในครอบครัว ทั้งนี้เพราะเด็กย่อมได้รับอิทธิพล
จากพ่อแม่ สมาชิกในครอบครั วทุกคนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ทาหน้าที่ดูแล อบรมเลี้ ยงดู และถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางสั งคม ครอบครัวจึ งมีอิทธิพลส าคัญต่อเด็กๆ ในการส่ งเสริมทัศนคติ บุคลิ กภาพ
พฤติกรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดังที่ ประจักษ์ กือเจริญ (2556, น. 21) กล่าวว่า
การที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะทาให้เด็กรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ มีที่พึ่ง ทาให้ไม่หวาดหวั่นกังวลจิตใจ
พร้อมที่จะพัฒนาไปในทางที่ดี พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กให้กาลังใจเมื่อลูกแสดงอาการ
อยากรู้ อยากเห็ น ส่ งเสริ มด้วยคาพูดและท่าทางในเชิงบวกจะช่วยให้เด็กมีความกล้าที่จะแสวงหา
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ความรู้ต่อไปอย่างไปรู้จบ การดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัวมีความสาคัญต่อการแสดงพฤติกรรมทั้ง
ทางกายและทางวาจา การที่ครอบครัวให้ความสาคัญต่อนักเรียนผ่านการอบรมเลี้ยงดู ดูแลทั้งทางการ
เรียน การเข้าสังคม เป็นการกาหนดบทบาทเริ่มต้นของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม หากครอบครัวขาด
การอบรมเอาใจใส่ ดู แลอย่ างใกล้ ชิ ด นั กเรี ยนจะแสดงออกทางพฤติ กรรมที่ ไ ม่ เหมาะสม น าไปสู่
พฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี จันทร์หอม (2541, น. บทคัดย่อ) ซึ่งกล่าวว่า
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนอย่าง
มีนับสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ์ (2550,
น. 107) ซึ่งกล่าวว่า รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบยอมตามบุตรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ก้าวร้าวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบมีขอบเขตและ
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสงทอง ไชยเมืองชื่น (2548, น. บทคัดย่อ) ซึ่งกล่าวว่า การทาหน้าที่ของครอบครัวและ
พฤติกรรมก้าวร้าว มีความสัมพันธ์อย่างมีนับสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักเรียนระดับอาชีวศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสานักงานเขตมัธยมศึกษาด้วย
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
รายการอ้างอิง
กนกวรรณ เอี่ยมชัย. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเบื้องต้น. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
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ปัจจัยจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
DISCRIMINATE FACTORS OF CRITICAL THINKING ABILITY OF
GRADE 6 STUDENTS IN CHIANGRAI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ปัทมา แสนเมธา*
PATAMA SEANMAYTHA

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยจาแนกกลุ่มความสามารถการคิดวิเคราะห์
ของนั ก เรี ย นและเพื่ อ สร้ า งสมการจ าแนกกลุ่ ม ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) จานวน
412 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 ฉบับ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์ และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 9
ด้านดังนี้ คือ นิสัยในการเรียน(A) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (B) เจตคติต่อการเรียน (C) ความวิตกกังวล (D)
การฝ่าฝันอุปสรรค(E) อัตมโนทัศน์(F) การจัดการเรียนการสอน(G) การส่งเสริมการเรียนของ
ผู้ปกครอง (H) บรรยากาศในชั้นเรียน (I)ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยการจาแนกกลุ่ม
(Discriminant Analysis) วิธีแบบลาดับขั้นตอน (Stepwise Method) ด้วยวิธีการของ Wilk’s
Lambda ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (B) นิสัยในการเรียน (A) การฝ่าฝัน
อุปสรรค (E) และอัตมโนทัศน์ (F) สามารถจาแนกกลุ่มความสามารถ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ตามลาดับ ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยและสามารถสร้างสมการมาตรฐาน
การจาแนกกลุ่มดังนี้ Z = 1.768 (B) - .702 (E) - .348 (A) - .300 (F) และมีสมการของการจาแนก
กลุ่มได้เป็น Y = -3.633 + .252 (B) - .080 (E) - .046 (A) - .036 (F) โดยสมการจาแนกกลุ่ม
สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ84
คาสาคัญ : ปัจจัยจาแนก คิดวิเคราะห์

*

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Graduate School, Chiang Rai Rajabhat University
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Abstract
The purposes of this study were to study discriminant factors on
Prathomsuksa 6 students’ critical thinking skills and to create the equation of
discriminant factors of the students’ critical thinking skills in the academic year 2017
in the Office of Chiang Rai Educational Service Area 2. The samples of the study, 412
students, were selected by Multi- Stage Random Sampling. The study employed 2
research instruments; a test of critical thinking skills and a set of questionnaires of
discriminant factors in critical thinking skills. The questionnaires comprise 9
perspectives; study behavior (A), achievement motivation (B), attitudes toward study
(C), anxiety (D), troubleshooting (E), self- concept (F), instructional management (G),
parent study supports from (H) and classroom atmosphere (I). Data analysis
employedDiscriminant Analysis and Stepwise Method by Wilk’s Lambda. The findings
of the study revealed that the factors such as; achievement motivation (B), study
behavior (A), troubleshooting(E), and self-concept (F) significantly presented the
discrimination of critical thinking skills of Prathomsuksa 6 students as shown in the
co-efficiency and standard equation of discriminant factors as follows; Z = 1.768(B) .702 (E) - .348(A) - . 300(F) and Y = -3.633 +. 252 (B) - .080 (E) - .046 (A) - .036 (F) and Y
= .1.768 (B) - .702 (E) - .348(A) - .300(F). The equation of discriminant factors was able
to correctly signify members in both groups as rated 84 %.
Keywords: Discriminant, Critical thinking

บทนา
การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ ที่สาคัญและจาเป็นมากในการดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมเนื่องจากสังคมปัจจุบันที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจาก
ความสามารถในการคิดของมนุษย์ทาให้สภาพการดารงชีวิตของคนในสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นวิถี
ชีวิตของคนในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนทาให้ต้องเผชิญกับปัญหาแวดล้อมรอบข้างที่แตกต่างกัน
ไปการที่จะดาเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขและประสบความสาเร็จบุคคลความสามารถในการคิดพิจารณา
สภาพการณ์ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์
พัฒนา และใช้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (วนิช สุธารัตน์, 2543,น.123 ) การปรับตัวให้เข้ากับสังคมเพื่อ
การดารงชีวิ ตอยู่ ร อดอย่ า งมีคุ ณภาพจาเป็น ต้องอาศั ยกระบวนการคิด ในทางที่ ส ร้า งสรรค์แ ละมี
ประโยชน์ เ ป็ น ส าคั ญ จึ ง ควรมี ก ารเสริ ม สร้ า งความสามารถในด้า นการคิ ด ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ คนทั่ ว ไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่ควรได้ รับการพัฒนาตั้งแต่วัยเยาว์ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551,
น. 1) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถใน
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ด้านการคิด ด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับและเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒ นาคนใน
สังคมไทยโดยเน้นการมีความรู้อย่างเท่าทันเพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ มี
ความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่ว มกันได้อย่างมีความสุข สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง (สภาพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,2555,น. 39) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม รักความ
เป็นไทย และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ จึงได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีส มรรถนะส าคัญในด้านการคิด ที่ห ลากหลายรูปแบบ เพื่ อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู้แ ละการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหนึ่งในรูปแบบของการคิดที่สาคัญที่นักการ
ศึกษา นักวิจัย ตลอดจนครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ความสนใจ คือ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสาคัญของการเรี ยนรู้ การดาเนิน
ชีวิตและเป็นพื้นฐานของการคิดทั้งมวล
ปัญหาของการศึกษาไทยพบว่าในปัจจุบัน การเรียนรู้ของผู้เรียนถูกผูกขาดโดยการบอกของ
ครู ทาให้ผู้เรียนไม่เกิดการฝึกทักษะการคิด ผู้เรียน เรียนโดยรับความรู้ เนื้อหา สูตรต่างๆ นาไปพักไว้
ในหัว การเรียนการสอนแบบที่เรียนแต่ในห้อง ท่องจาหนังสือแบบนกแก้วนกขุนทอง เพียงเพื่ อนาไป
สอบแข่งขันเลื่อนขั้นสูงขึ้น ไม่มีการตกผลึกทางความคิด ไม่มีการสร้างสรรค์และจินตนาการ ไม่เกิด
การเรียนรู้อย่างแท้จริงที่สามารถนามาปฏิบัติ นามาใช้ในชีวิตได้ กระบวนการคิดของเด็กไทยผ่าน
ระบบการศึกษาที่ตกต่า ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องสาคัญ
ซึ่งได้มีผู้แสดงความคิดเห็น ทัศนะเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้ของเด็กไทยไว้มากมาย โดยในบทความของ
กลิ่น สระทองเนียม (2556) มองว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นยังอยู่ในระดับต่า จากผล
การประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 3 (พ.ศ.
2554-2558) ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ของเด็กอยู่แค่ระดับพอใช้เป็นส่วนใหญ่ หากเปรียบเทียบ
กับต่างชาติด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ เพราะจากการประเมินของ PISA ด้านความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ปรากฏว่าเด็กไทยได้คะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย จึงไม่ใช่เป็นเรื่ องแปลกอะไรเลยที่ว่าทาไม
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก ไทยจึ ง ตกต่ าลงไปเรื่ อ ยๆซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ
สิทธิพล อาจอินทร์ (2554, น.2) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ใน ระดับที่ไม่น่าพอใจ และเมื่อพิจารณา
ระดับโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 90 มีคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการ
คิด ทักษะการค้นคว้าของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการคิดวิเคราะห์
ซึ่งปัญหาคุณภาพด้านการ คิด วิเคราะห์ของเด็กไทยควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเป็นไป
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ณัฐภัสสร เหล่าเนตร (2552, น.2) ที่ได้พิจารณาปรากฏการณ์เด็กไทย
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สอบตกยกประเทศ จากผลสอบโอเน็ต (O-NET) โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์-อังกฤษ ทาได้ไม่ถึง 20%
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเรี ยนรู้ของเด็กในปัจจุบันที่ยังขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ โจทย์ที่
ส าคั ญ คื อ เด็ ก ไทยส่ ว นใหญ่ เ รี ย นแบบท่ อ งจ าท าให้ เ ด็ ก ไทยขาดความคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเหตุ ผ ล
นอกจากนี้บทความของ โกวิท วงศ์สุวรวัฒน์ (2556) รายงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก พ.ศ. 2555-2556 (The Global Competitiveness Report 2012-2013) ได้จัด
อันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน อยู่ในกลุ่มสุดท้ายอันดับที่ 8 เป็นกลุ่มที่มี
คะแนนต่าที่สุด และมองว่าการศึกษาไทยอาจต้องยอมให้เด็กคิดเอง ทาเองบ้างและกระตุ้นความอยาก
รู้ อยากเรียนรวมทั้งสอนให้อ่านหนังสือเป็นด้วยไม่ใช่แต่ใช้การนาเสนอ (PowerPoint) และอ่านจาก
ตาราให้เด็กจดไปท่องจาเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เด็กไทยขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คุณภาพของ
ผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิดยังไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนด เป็นสิ่งที่สะท้อน
การเรียนการสอนในโรงเรียน และทบทวนเลิกสอนแบบเน้นเนื้อหา แต่ควรฝึกให้เด็กได้คิดมากขึ้น
ดังนั้นด้วยความสาคัญดังกล่าวจึงจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ควรส่งเสริมพัฒนาให้เกิดในตัวผู้เรียนให้ สูงขึ้น ทั้งนี้ในการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จาเป็นต้องทราบถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ ให้ชัดเจน
ว่าปัจจัยใดส่งผลให้บุคคลมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงหรือมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ต่าเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ เยาวชนได้อย่างถูกทาง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจั ยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ นิสัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความวิตกกังวล การฝ่าฟันอุปสรรค อัตมโนทัศน์แห่งตน การจัดการเรียน
การสอน การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองและบรรยากาศในชั้น ว่าตัว แปรใดบ้างที่จาแนกกลุ่ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม (Discriminant
Analysis) เพื่อสร้างสมการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วนามาทานายว่าตัวแปรใดมี
น้าหนัก ความสาคัญที่สามารถใช้จาแนกนักเรียนที่คิดวิเคราะห์อยู่ในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่า ซึ่งตัวแปร
เหล่านี้มีความสาคัญน่าสนใจตรงที่ผู้เรียนแต่ละคนมีทักษะการคิดวิเคราะห์คุณลักษณะและสภาพการ
ส่งเสริมแตกต่างกัน อีกทั้งตัวแปรดังกล่าวมีแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นหลักการ มีผลการวิจัยสนับสนุน
ว่ามีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทั้งในด้านขนาดและทิศทาง เพื่อเป็นข้อค้นพบที่เป็น
สารสนเทศ เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียนซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อสร้างสมการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา
2557 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 2,578 คน
กลุ่ มตัว อย่ างที่ใช้ ในการศึ กษาครั้ง นี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ก าลั งศึกษา
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์การทราบจานวนประชากรทั้งหมดโดย ประชาการ
เป็ น หลั ก พัน จะใช้ กลุ่ ม ตัว อย่ าง อย่า งน้ อ ย 10 % (ธี ร วุ ฒิ เอกะกุ ล ,2543) ในที่ นี้ใ ช้ข นาดกลุ่ ม
ตัวอย่าง 16 % ของจานวนประชากรทั้งหมด เมื่อประชากรมีจานวน 2,578 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 412 คน ด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) มีวิธีดังนี้
1. แบ่ งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็น 5 อาเภอ คือ อาเภอพาน
อาเภอแม่ลาว อาเภอป่าแดด อาเภอแม่สรวย อาเภอเวียงป่าเป้า
2. แต่ละอาเภอแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายโรงเรีย น ให้สุ่มในอัตราส่วน 1 ใน 4 ของแต่ละอาเภอ
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก
3. แต่ ล ะกลุ่ มเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย น ให้ สุ่ ม ในอั ต ราส่ ว น1 ใน 4 ของโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม
เครือข่ายโรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก
4. แต่ ล ะโรงเรี ย นก าหนดให้ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เป็ น ตัว แทนของนั ก เรี ย นที่
ต้องการศึกษา
การจัดกลุ่มนักเรียน
การวิเคราะห์จัดกลุ่มจาแนกนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มสูงและ
กลุ่มต่าโดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จานวน 32 ข้อ ด้วยเกณฑ์นักเรียนที่ได้คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็มของแบบทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มสูง ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนต่ากว่า
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มจัดอยู่ในกลุ่มต่า
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด 2 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบบทดสอบ
วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 1 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 3 ด้าน
ประกอบด้ว ย การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ หลั กการ รวม
จานวน 32 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson
มีค่าเท่ากับ 0.83
2.แบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบไปด้วย 9 ปัจจัย คือ 1) นิสัยในการเรียน 2)แรงจูงใจ
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ใฝ่สัมฤทธิ์ 3) เจตคติต่อการเรียน 4) ความวิตกกังวล 5) การฝ่าฝันอุปสรรค 6) อัตมโนทัศน์แห่งตน
7) การจั ด การเรี ย นการสอน 8) การส่ ง เสริ ม การเรี ย นของผู้ ป กครอง9)บรรยากาศในชั้ น เรี ย น
รวมจานวนทั้งหมด 119 ข้อ มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha-coefficient)ตามวิธีการของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2553,น.117) พบว่าได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.961
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นาหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงรายออกให้
ส่งถึงผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสุ่มโดยแจ้งวัตถุประสงค์และการดาเนินการใช้เครื่องมือ
ในการวิจัย รวมทั้งชี้แจงความสาคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับและให้โรงเรียนดาเนินการตามคาชี้แจง
ในแบบสอบถามและแบบทดสอบ รวมทั้งนัดหมายวันเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล นาผลการสอบมา
ตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์ของแบบทดสอบ แบบวัดและแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อหาคาตอบการวิจัยโดยวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ผู้วิจัยมีการ
จัดกระทาข้อมูลดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้การหาคุณภาพเครื่องมือ
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยและสร้างสมการจาแนก
ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ ปั จจั ย จาแนกกลุ่ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบว่าเมื่อนาตัวแปร ทั้ง
9ตัวแปรมาวิเคราะห์ค่าสหสั มพันธ์เพื่อทดสอบความเป็นพหุสัมพันธ์ (Multicolinearity) โดยวิธีการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเพื่อทดสอบว่าตัว แปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันสูงผลการ
วิเคราะห์หาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปรพบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.188 ถึง 0.798 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.80 อยู่ใน
ขอบเขตที่ยอมรับได้ (ยุทธ ไกรวรรณ์, 2556) ซึ่งกล่าวได้ว่าปัจจัยจาแนกทั้งหมดไม่เกิดปัญหาพหุ
สัมพันธ์ Multicolinearity สามารถนาไปใช้เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์จาแนกความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้ทุก
ตัวแปรและทดสอบความเป็นเอกภาพของเมตริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วม (variance covariance) โดยใช้ Box’s M ได้ค่าเท่ากับ13.886 ค่านัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .189 ซึ่งมากกว่า
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.05 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการจาแนกกลุ่มสามารถนาไปใช้เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม
ได้ทั้ง 9 ตัวแปร
2. ผลการวิเคราะห์จาแนกกลุ่มเพื่อสร้างสมการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2โดยการ
วิเคราะห์จาแนกแบบขั้นตอน (Stepwise Method) ด้วยวิธีการของ Wilk’s Lambdaจากตัวแปร
อิสระทั้งหมด 9 ตัวแปรพบว่ามี 4 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการจาแนกกลุ่มความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ประกอบด้วย ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การฝ่าฟันอุปสรรค นิสัยในการเรียนและอัตมโน
ทัศน์แห่งตนโดยมีค่า Wilk’s Lambda เท่ากับ0.649, 0.521, 0.505 และ 0.498 ตามลาดับจึงคัดเอา
ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรเข้าสมการจาแนกกลุ่มและนามาหาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในการจาแนกกลุ่ม
โดยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ให้ค่าน้าหนักในการจาแนกกลุ่ มในรูปคะแนน มาตรฐานสูงที่สุดคือ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ซึ่งมีน้าหนักในการจาแนกเป็น 1.768 รองลงมา คือการฝ่าฟันอุปสรรคมีน้าหนักใน
การจาแนก -.702 นิสัยในการเรียนมีน้าหนักในการจาแนก -.348 และอัตมโนทัศน์แห่งตนมีน้าหนักใน
การจาแนกต่าที่สุดคือ -.300 ดังนั้นจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการที่ใช้ในการประมาณค่าจึงสร้าง
สมการจาแนกในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y =- 3.633 + 0.252 (B) - 0.080 (E) - 0.046 (A) - 0.036 (F)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 1.768(B) - 0.702(E) - 0.348(A) - 0.300(F)
ส่วนผลของประสิทธิภาพในการจาแนกกลุ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงและกลุ่มต่า
เมื่อใช้ตัวแปรจาแนกกลุ่มที่ได้ไปสร้างสมการจาแนกกลุ่มและนาไปคาดคะเนการเป็นสมาชิกกลุ่ ม
ปรากฏว่าสมการจาแนกกลุ่มสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้องเท่ากับร้อ ยละ
84 เมื่อพิจารณากลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่า สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง ได้
ถูกต้องร้อยละ 85 และกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูง สามารถพยากรณ์ได้
ถูกต้อง ร้อยละ 83
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย จ าแนกความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเพื่อสร้างสมการ
จาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ตัวแปร 9 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ถูกเลือก
เข้าสู่สมการจาแนกทั้งสิ้น 4 ตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย ประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (B) การฝ่า
ฟันอุปสรรค (E) นิสัยในการเรียน (A) และอัตมโนทัศน์แห่งตน (F) สามารถจาแนกความสามารถ
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ในการคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสูงและกลุ่มต่าได้ ซึ่งให้ค่าน้าหนักจาแนกเป็น 1.768, - .702, - .348 และ
- .300 ตามล าดับและสมการนี้สามารถใช้คาดประมาณการเป็นสมาชิกของทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้อง
ร้อยละ 84 เมื่อพิจารณากลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่า สามารถพยากรณ์ได้
ถูกต้อง ได้ถูกต้องร้ อยละ 85 และกลุ่ มนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สู ง สามารถ
พยากรณ์ได้ถูกต้อง ร้อยละ 83 แสดงว่าสมการจาแนกกลุ่มสูงและกลุ่มต่าได้ถูกต้องใกล้ เคียงกันและ
สามารถอภิปรายตามลาดับได้ดังนี้
1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (B) เป็นตัวแปรที่มีน้าหนักล าดับสู งสุ ดโดยมีค่าน้าหนัก 1.768
เป็นลักษณะเด่นของผู้ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แสดงว่าเมื่อนักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
จะทาให้ นั กเรีย นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สู งเช่นกันเป็นเพราะแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์เป็น
แรงขับดันที่ทาให้นักเรียนมีความปรารถนาที่จะทาสิ่งต่างๆให้สาเร็จเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์หรื อดีกว่าบุ คคลอื่นและทาให้ เกิดความพยายามที่จะทางานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland (1953, pp.110-111)ที่กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์มีส่วนที่ผลักดันให้บุคคลต้องการมีสถานะที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความต้องการ
ความสาเร็ จสูงขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่ านี้ช่ว ยเสริมสร้างให้ มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ยังหมายรวมไปถึงความปรารถนาที่จะทาสิ่งหนึ่ ง สิ่งใดให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี มีผลสาเร็จสูงกว่าบุคคลอื่น มีความรู้สึกสบายใจเมื่อประสบผลสาเร็จและมีความวิตกกังวลเมื่อ
ทาไม่สาเร็จหรือประสบความล้มเหลว สอดคล้องกับการศึกษาของ วุฒิไกร เที่ยงดี (2549, น.88-94)
ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่าตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับการวิจัยของ กัญญภัค พุฒตาล
(2549, น.102) ที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ช่ว งชั้ น ที่ 3 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การคิด วิเ คราะห์ แ ละคิ ดสั ง เคราะห์ ข องนั ก เรี ยนมากที่ สุ ด คื อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และสุชาดา ปั้นโฉม (2551, น.60) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการคิด
วิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนเอกชนพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการคิดวิเคราะห์ในวิช าคณิตศาสตร์ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และยังสอดคล้องกับ
วุฒิชัย เหล่าเลิศ (2550, น.25) และ นิพัทธา ชัยกิจ(2551, น.63) ที่กล่าวว่าผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
ส่ งผลให้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สู งตามไปด้ว ยซึ่งแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ส่ ง ผลทางอ้อมต่ อ
การคิดวิเคราะห์ผ่านทางความตั้งใจเรียน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะใหม่ ๆ
ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงขึ้น
2. การฝ่าฟันอุปสรรค (E) เป็นตัวแปรที่มีน้าหนักลาดับที่สองโดยมีค่าน้าหนัก - .702แสดงว่า
ถ้านักเรี ยนคนใดมีการฝ่ าฟันปั ญหาอุปสรรคสู งคุณลักษณะด้านอื่นๆสู งตามด้วยเพราะการฝ่าฟัน
ปัญหาอุปสรรคเป็น ความสามารถของบุคคลในการเผชิญและฝ่ าฟันอุปสรรคซึ่งรูปแบบปฏิกิริยา
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การตอบสนองหรือพฤติกรรมของคนนั้นต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถนาพลังที่มีในตัวออกมา
จั ด การกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคเพื่ อ ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ กั บ การแก้ ปั ญ หา ดั ง การศึ ก ษาของ สโตท์ ซ
(Paul G Stoitz, 1997, p. 40- 43) ที่ว่าคนที่มีความสามารถในการเผชิญฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่ดีนั้น
จะต้องมีแนวคิดและทัศนคติต่ออุปสรรคดังนี้ “ต้องคิดว่า อุปสรรคคือความท้าทาย ความท้าทาย
คือโอกาส และโอกาสทาให้เกิดหนทางสู่ความสาเร็จ ” ฉะนั้นเมื่อมีอุปสรรคมากเท่าไร ก็จะทาให้
คนมีโอกาสประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการคิดแบบมองโลกในแง่ดี คิดแบบผู้ชนะ คิดแบบ
มีแรงจูงใจและคิดแบบผู้ที่ใฝ่สัมฤทธิ์อยู่เสมอ สอดคล้องกับ บงกาล จันทร์หัวโทน (2551, น.79 )
ได้ ศึก ษาตั ว แปรคั ดสรรบางประการที่สั มพั น ธ์กั บความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์ ของนัก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด เขต 2 พบว่ า การฝ่ า ฟั น อุ ป สรรค
มีความสัมพันธ์กับการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3. นิสัยในการเรียน (A) เป็นตัวแปรที่มีน้าหนักสูงเป็นลาดับสามโดยมีค่าน้าหนัก - .348 เป็น
ตัวแปรหนึ่งที่มีแนวโน้มในการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเนื่องจาก นิสัยใน
การเรียนมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของนักเรียน กล่าวคือ นิสัยในการเรียน เป็นทักษะทางการเรียนที่
ได้รับการฝึกฝนเป็นประจาจนกลายเป็นนิสัย ถ้านักเรียนคนใดมีทักษะทางการเรียนที่ดีเหมาะสมกับ
วิชาที่เรียน มีความรู้สึกที่ดีต่อครู วิธีการสอนของครู โรงเรียน และกระบวนการเรียนการสอน ยอมรับ
วัตถุประสงค์คุณค่าของการศึกษาแล้วย่อมให้เกิดแรงจูงใจ กาลังใจที่จะมีความขยัน เอาใจใส่ มานะ
รู้คุณค่าในตนเองพยายามตั้งใจเรียนให้มีประสิทธิภาพ ย่อมจะส่งผลต่อทักษะในการคิดวิเคราะห์ทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานั้นสูงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับดารา บัวส่ อง (2550) ได้ศึกษาการ
วิเคราะห์ตัวแปรจาแนกทักษะการคิดระดับสูงด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิด
วิพากษ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผลการ
วิเคราะห์จาแนกตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่คิดได้สูงและกลุ่มที่
คิดได้ต่าได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ เจตคติต่อ การเรียนกับ
นิสัยในการเรียน และสอดคล้องกับการศึกษาของ พรนภา บรรจงกาลกุล (2539, น.6) นิสัยทางการ
เรียนเป็นเทคนิควิธีการที่จะนามาประกอบในการเรี ยน นักเรียนคนใดที่มีเทคนิคที่ดีย่อมทาให้เกิดผล
การเรียนที่ดีมากขึ้น นิสัยทางการเรียนจึงมีอิทธิพลต่อผลการเรียน ดัง กรวิภา สวนบุรี (2546, น.32)
และสมคริต เตชะ ( 2548, น.85) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ พบว่านิสัยทางการ
เรียน มีอิทธิพลโดยตรงกั บสัมฤทธิผลทางการเรียน ดังนั้นหากนักเรียนมีนิสัยที่ดีในการเรียนย่อมมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ขยัน มานะอดทน เอาใจใส่ รู้คุณค่าในตัวเองสูงด้วย
4. อัตมโนทัศน์แห่งตน (F) เป็นตัวแปรที่มีน้าหนักลาดับที่สี่ โดยมีค่าน้าหนัก - .348 เป็นตัว
แปรที่มีแนวโน้มในการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเพราะ เพราะอัตมโนทัศน์
เป็นการรับรู้และเข้าใจตนเอง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นผลมาจากการที่บุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง มี ทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบ อั ต มโนทั ศ น์ แ ห่ ง ตนจะเป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ บุ ค คล
กระทาในสิ่งที่ตนรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ผล และพยายามกระทามากกว่าเพราะเชื่อว่าการกระทาของตน

736

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand4.0
4.0: :Research
Researchand
andDevelopment
Developmentfor
forThai
ThaiCultural
CulturalEducation
Education
Thailand

จะก่อให้เกิดผลตามต้องการ บุคคลที่มีอัตมโนทัศน์ในตน จึงเป็นผู้ที่กระตือรือร้น สนใจใฝ่หาความรู้
ฝ่ า ฟั น อุ ป สรรค พยายามพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆ อย่ า งมี เ หตุ ผ ลสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
มารา (Mara.1997, p.12-15) พบว่าความเชื่ออานาจภายในตนมีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การคิดโดยผู้ที่มีความเชื่ออานาจภายในตนจะมีความสามารถในการคิดสูงกว่าผู้ที่มีความเชื่ออานาจ
ภายนอกตน สอดคล้องกับ อรวรรณ เอี่ยมกิจไพศาล (2552, น.89) ที่ศึกษาปัจจัยบางประการที่
ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความเชื่ออานาจ
ภายในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01และดวงกมล โพธิ์นาค (2545, น.98-99) ได้ศึกษาพบว่า ความเชื่ออานาจภายในตนและ
ความสามารถด้านเหตุผลส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และรัตนา คิดดี (2548) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจภายในตน ความสามารถด้าน
เหตุผล และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความเชื่ออานาจภายในตน ความสามารถด้านเหตุผล และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย จ าแนกความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
2พบว่าตัวแปรจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงและต่า มีตัวแปร 4 ตัว คือ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การฝ่ าฟันอุป สรรค นิสั ยในการเรียน และอัตมโนทัศน์ ซึ่งให้ค่าน้าหนักจาแนกมากน้อย
แตกต่า งกันท าให้ มี ความชัดเจนในทิ ศทางการพั ฒ นาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ดั งนั้น ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง โดยเฉพาะครูผู้สอนควรจะพิจารณาถึงตัว
แปรเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทักษะคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนดังนี้
1. แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ เป็ น ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ในการจ าแนกระหว่ า งกลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงและต่า ซึ่งตัวแปรที่จาแนกได้ดีที่สุด ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะครู ผู้ส อนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้พัฒนากระบวนการการคิดวิเคราะห์ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้มีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะใหม่ๆ เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนได้ฝึกการทากิจกกรมด้วยความสามารถของตนเอง มี
การเสริมแรง ให้คาชมเชยเมื่อนักเรียนสามารถทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ ที่จะช่วยให้
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นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีนิสัยที่ดีในการเรียนซึ่งจะส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. การฝ่ าฟันอุป สรรคเป็น อีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่ ว นทาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ต่างกัน ดังนั้น ผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องทั้งครูและผู้ปกครองควรร่วมกันส่ งเสริมและปลู กฝั งให้
นักเรียนเกิด การฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้
เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้นักเรียนได้ลองทากิจกรรมด้วยวิธีการของตนเอง ให้นักเรียนได้ฝึกลงมือทา
และจั ด การกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคด้ ว ยตนเองให้ ส าเร็ จ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. นิสัยในการเรียน เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญในการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนผู้บริหารครูและผู้ปกครองควรปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวโดยร่วมกันจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยในการเรียน ส่งเสริมทักษะทางการเรียน ฝึกฝนการทางาน ที่
ได้รับมอบหมายเป็นประจาจนกลายเป็นนิสัยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู้
ใหม่ เพื่อไม่เกิดความจาเจหรือเบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยในการเรียนและส่งผลต่อ
ทักษะการคิดวิเคราะห์
4. อัตมโนทัศน์แห่งตน เป็นปัจจัยที่จาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนซึ่ง
เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนกระทาในสิ่งที่ตนรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ผลและพยายามกระทาให้สาเร็จ
ดังนั้น ผู้ที่มีส่ว นเกี่ย วข้องทั้งครูและผู้ ปกครองควรปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ล งมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆด้วยตนเองแก้ไขปัญหาต่าง ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกเพื่อสร้างความมั่นใจและให้
คาชมเชยเมื่อนักเรียนสามารถทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ ซึ่งจาทาให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจที่สามารถทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเองเกิดแรงผลักดันในตนเองซึ่งจะส่งผลต่อทักษะคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิเคราะห์ตัวแปรที่จาแนกนักเรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่ม
ต่า พบว่าตัวแปรที่เข้าสมการจาแนก มีจานวน 4 ตัวแปรเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจานวนมากข้อเกินไป ทาให้นักเรียนเดาคาตอบในส่วนของแบบทดสอบ
และกาแบบวัดไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เรียนประกอบกับการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยอยู่ในช่วงที่
นักเรียนชั้น ป.6 กาลังสอบปลายปี และมีนักเรี ยนบางส่วนสอบเสร็จแล้ว นักเรียนจึงไม่มีแรงจูงใจใน
การทาแบบทดสอบและแบบวัดที่ตรงกับคุณลักษณะที่แท้จริงของตนเอง และอกจากนี้อาจมีตัวแปร
อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ที่นอกเหนือจากตัวแปรที่ผู้วิจัยนามาศึกษา เช่น
ความรู้พื้นฐานของนักเรียน สภาพสังคมและแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นต้น
2. ควรมี การเก็บ ข้อมู ล ด้ว ยวิธี การอื่นร่ ว มด้ ว ย เช่น สั ง เกต สั ม ภาษณ์ครู ผู้ ส อนนัก เรีย น
ผู้ปกครอง และจัดทาแบบทดสอบที่เป็นอัตนัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นจริงยิ่งขึ้น
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3. ขยายขอบเขตการศึกษาให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างและประชากรที่ใหญ่ หลายจังหวัด หลาย
พื้นที่เขตการศึกษา เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นองค์รวมประเทศ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์จาแนก
กลุ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเชิงกว้างและเชิงลึกในอนาคตได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
เพราะการคิดวิเคราะห์มีความสาคัญในยุคปัจจุบัน
4. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนั กเรี ย นมาศึกษาวิจัย ในลั กษณะนี้ด้วย ซึ่งอาจจะยังมีตัว แปรอื่นๆ อีกที่ส ามารถจาแนกกลุ่ ม
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ เพื่ อ จะได้ มี วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม พั ฒ นาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
THE MULTI-LEVEL FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF
ORDINARY NATIONAL EDUCATION TEST (O-NET) FOR
6 PRIMARY STUDENTS AT PHAYAO PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ผาณิตดา วงศ์ขจร*, สุชาติ ลี้ตระกูล** และ กิตติศักดิ์ นิวรัตน์**
PHANITDA WONGKHAJOHN, SUCHAT LEETRAKRUL AND KITTISAK NEWRAT

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียน
ที่กาลังศึกษาอยู่ ในระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1,162 คน ครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 398
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratifed Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบสอบถามเจตคติต่อ
การเรี ย น แบบสอบถามความตั้ ง ใจเรี ย น แบบสอบถามความตั้ ง ใจในการสอบ แบบสอบถาม
บรรยากาศในชั้นเรียน แบบสอบถามคุณภาพการสอนของครู แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แบบสอบถามการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.844 , 0.839 , 0.864, 0.872, 0.879,0.914,
0.804 และ0.874 ตามลาดับ มีแบบทดสอบวัดความถนัดทางภาษา ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.885 โดย
การวิเคราะห์พหุร ะดับ Multi-Level Analysis จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้ การศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยระดับนักเรียน พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัย
ระดับนักเรียนแต่ละตัวแปร กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
*

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Graduate School, Chiang Rai Rajabhat University
**
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University
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พบว่าปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความตั้งใจใจการสอบ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ.091 , .089 และ .084 ปัจจัยความถนัดทาง
ภาษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .075 ส่วนปัจจัยความตั้งใจเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .059 และปัจจัยระดับห้องเรียน เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยระดับห้องเรียนแต่ละตัวแปรกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) พบว่าปัจจัยระดับห้องเรียน คุณภาพการ
สอนของครู บรรยากาศในห้องเรียน การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .442,.411และ.358 ตามลาดับ ส่วนปัจจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ .127 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 คื อ ปั จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น พยากรณ์ พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 45.798 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01ความตั้งใจสอบ มีค่าเท่ากับ 0.976 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความถนัดทางภาษา มีค่าเท่ากับ 0.699,0.922และ0.053ตามลาดับ
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความตั้งใจเรียน มีค่าเท่ากับ -1.396 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และยังพบว่าปัจจัยระดับห้องเรียนร่วมกันพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรู้ระดับชาติ
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 45.574 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 บรรยากาศในห้องเรียน การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 3.322
และ4.250 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณภาพการสอนของครู มีค่าเท่ากับ 2.207 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีค่าเท่ากับ 3.435 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ปัจจัยพหุระดับ, ผลสัมฤทธิ์, โอเน็ต

Abstract
For this dissertation, the researcher investigated of “The multi-level factors
affecting the effectiveness of Ordinary National Education Test (O-NET) for 6 primary
students at Phayao Primary Educational Service Area Office 2” The sample consists
of 1,662 primary students which studying in 6 class level and the sample consists of
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398 primary teachers which teaching in 6 class level by Stratified Random Sampling
method.The researching tools for data collection separated to 9 issues following.
There are Achievement Questionnaire, Attitude Questionnaire, Intending to study
Questionnaire, Examination intent Questionnaire, Classroom atmosphere Questionnaire,
Teaching quality Questionnaire, Student-centered instruction Questionnaire,
Evaluation in accordance with the standard metric Questionnaire. The reliability
coefficients are 0.844, 0.839, 0.864, 0.872, 0.879, 0.914, 0.804 and 0.874, respectively.
Confidence is 0.885 by multivariate analysis of the results of the analysis. The
relationship studying level of Student factor For considering, simple correlation for
each variable of student level and Ordinary National Education Test (O-NET) for 6
primary students findings level of student such as achievement, attitude,
examination intent have significantly positive correlate at 0.1,correlation follows .091,
.089 and.084, language aptitude have significantly positive correlate at 0.5 ,correlation
follows .075. In contrast to intending to study, which have significantly negative
correlate at 0.5 ,correlation follows .059 and level of class factor for considering,
simple correlation for each variable of class level and Ordinary National Education
Test (O-NET) for 6 primary students findings level of class such as teaching quality,
classroom atmosphere, and Evaluation in accordance with the standard metric have
significantly positive correlate at 0.1 ,correlation follows .442, .411 and.358. In
contrast to Student-centered instruction, which is significantly negative correlate at
0.5 ,correlation follows 0.127 and factor affecting the effectiveness of Ordinary
National Education Test (O-NET) for 6 primary students. Co predication of level of
student factor For considering, Ordinary National Education Test (O-NET) for 6 primary
students equal 45.798 that significantly correlate at 0.01, Achievement, attitude and
language equal 0.699,0.922, and 0.053 that not significantly correlate ,intending to
study equal -1.396 that significantly correlate at 0.01. Co predication of level of class
factor For considering, Ordinary National Education Test (O-NET) for 6 primary
students equals 45.574 that significantly correlate at 0.01, classroom atmosphere
and evaluation in accordance with the standard metric equal 3.322 and 4.250 that
significantly correlate at 0.01, Teaching quality equal 2.207 that significantly correlate
at 0.05, Student-centered instruction equal -3.435 that significantly correlate at 0.05
Keywords: HLM, Ordinary National Education Test, O-NET
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บทนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3 ระดับ คือ
ระดับ ชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน การประเมินผลระดับสถานศึกษา
รวมถึงระดับชาตินั้น ทาการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน
ที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายของทั้ง 4 ช่วงชั้น ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และชั้น ม.6 โดยมี
การดาเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษาจากหลายหน่วยงาน เช่น สานักทดสอบทางการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จากัด หรือ สทศ. เป็นต้น สาหรับการประเมินผลที่จัดขึ้นโดย สทศ. นั้น ได้จัดสอบที่เรียกว่า
“การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test)” หรือที่
เรียกกันทั่วไปว่า O – NET ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่
สนองรั บ นโยบายของ กระทรวงศึ ก ษาธิก ารที่ ได้ ก าหนดให้ มี การทดสอบผลการเรี ยนรู้ ร วบยอด
ระดับชาติของกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอื้อมพร หลินเจริญ , สิริศักดิ์ อาจวิชัยภีรภา,
จันทร์อินทร์, 2552, 1)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ที่ผ่านมา
พบว่ า คะแนนผลการสอบต่ ามากท าให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาโดยเฉพาะส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องนาผลการสอบมาทบทวน เพราะคะแนนทั้งห้ากลุ่มสาระที่ทดสอบในระยะ 2 ปี
แรก นักเรียนได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
คะแนนต่ากว่าครึ่งมากและมีผู้สอบบางคนสอบได้ 0 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรียน
ที่จบชั้น ม.6 ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ธัญญา เรืองแก้ว, 2550) ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตถึง
ปัญหาเกี่ย วกับการที่ผลสัมฤทธิ์ไม่กระเตื้องของเด็กว่า อาจเป็นเพราะข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ
O-NET นั้นประเมินผลไม่สอดคล้องกันกับ การเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งข้อสอบ O-NET จะเน้น
การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลเป็นหลักสอดคล้องกับความเห็นของ (สมพงษ์ จิตระดับ, 2552) นอกจากนี้
เอื้อมพร หลินเจริญ, สิริศักดิ์ อาจวิชัยภีรภา, จันทร์อินทร์ (2552, น. 2) ผลการวิจัยยังพบว่า ครูเป็น
บุคคลส าคัญในการจั ดการเรี ย นรู้ ทั้งในห้ องเรียนและนอกห้ องเรียนที่ส อดคล้ องกับหลั กสู ตรและ
ตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์หาเหตุผลได้ และเป็น การสร้างมาตรฐานด้านการศึกษา
และจากการเปรียบเทียบผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 กับผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยที่สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษา 2555 โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4 วิชาหลัก คือวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และมีเพียง 1 วิชาเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ คือวิชาภาษาไทย วิชา
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเมื่อดูจากการผลการสอบในระดับ
โรงเรียนนั้นมีโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ บางโรงเรียนมีคะแนนการสอบ
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อยู่ในระดับประเทศและบางโรงเรียนที่มีคะแนนการสอบที่ต่ากว่าระดับประเทศ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ว่า มีปัจ จัยใดที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โดยจะทาการศึกษาองค์ประกอบของ
ปัจจัยระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ผลที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึก ษาความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างปั จจั ยระดับ นักเรีย นและปั จจัย ระดับห้ องเรีย นกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อศึกษาปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อศึกษาปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการศึกษา
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยอาเภอทั้งหมด 5 อาเภอ อาเภอจุน
อาเภอปง อาเภอเชียงม่วน อาเภอเชียงคา และอาเภอภูซาง มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทั้งหมด 144 โรงเรียน มีนักเรียน ทั้งหมดจานวน 2,001 คน จานวนครู ทั้งหมดจานวน 855 คน ปี
การศึกษา 2557 (สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2, 2557)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปี การศึกษา 2557 โดยผู้ วิจัยได้ทาการสุ่ มกลุ่ ม
ตัวอย่างตามขนาดโรงเรียน ได้ 80 โรงเรียน จานวน 82 ห้องเรียน ซึ่งทาให้ได้นักเรียน จานวน 1,162
คน และครูของแต่ล ะโรงเรียนจานวน 398 คน ได้มาจากการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multistage
Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ซึ่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้จาแนกโรงเรียนตามขนาดออกเป็น 4
ขนาด คือ โรงเรียนเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่ พิเศษ ดังนี้
โรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนไม่เกิน 1-120 คน พบว่ามีทั้งหมด 92 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง มี
จานวนนักเรียน 121-300 คน พบว่ามีทั้งหมด 43 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียน
301-500 คน พบว่ามีทั้งหมด 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจานวนนักเรียน 501คนขึ้นไป
พบว่ามีทั้งหมด 3 โรงเรียน
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คานวณหาจานวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
= 79.95
80 โรงเรียน
=
จากจานวนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน คานวณหาจานวนโรงเรียนในแต่ละขนาดของ
โรงเรียนโดยใช้วิธีเทียบสัดส่วนดังนี้
โรงเรียนขนาดเล็ก

=

= 51.11

51 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

=

= 23.88

24 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

=

= 3.33

3 โรงเรียน

= 1.66 2 โรงเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ =
ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นก็ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
จั บ ฉลากชื่ อ โรงเรี ย นที่ ใ ช้ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของแต่ ล ะขนาดโรงเรี ย นแบบไม่ แ ทนที่ (Sampling
without Replacement) ตามจานวนที่ได้จากการเทียบสัดส่วนในขั้นตอนที่ 1 ผลปรากฏว่าโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน นักเรียน 164 คน ครู 22 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 โรงเรียน นักเรียน
102 คน ครู 21 คน โรงเรียนขนาดกลาง 24 โรงเรียน นักเรียน 504 คน ครู 140 คนและโรงเรียน
ขนาดเล็ก51 โรงเรียน นักเรียน 392 คน ครู 215 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับนักเรียน เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 มีลักษณะ
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 มีลักษณะแบบสอบถามในเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จานวน 8 ข้อ ด้านที่ 2 แบบสอบ
ถามเจตคติต่อการเรียน จานวน 12 ข้อ ด้านที่ 3 แบบสอบถามความตั้งใจเรียน จานวน 9 ข้อ ด้านที่
4 แบบสอบถามความตั้งใจในการสอบ จานวน 10 ข้อ ด้านที่ 5 แบบสอบถามบรรยากาศในชั้นเรียน
จานวน 9 ข้อ ด้านที่ 6 แบบสอบถามคุณภาพการสอนของครู จานวน 8 ข้อ โดยนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ความเชื่อมั่น โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ตามวิธีการของ
Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 117) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.844, 0.839,
0.864, 0.872, 0.879,0.914 ตามลาดับ ตอนที่ 3 มีแบบทดสอบวัดความถนัดทางภาษา จานวน 30
ข้อ นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ
Kuder-Richardson แบบทดสอบต้องมีค่าความเชื่อมั่น 0.7 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.885
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับครู เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มีลักษณะคาถาม
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เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 มีลักษณะแบบสอบถาม ในเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี
2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จานวน
19 ข้ อ ด้า นที่ 2 แบบสอบถามการประเมิน ผลที่ส อดคล้ องกับ มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตั ว ชี้วั ด
จานวน 15 ข้อ โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ตามวิธีการ
ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 117) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.804 และ
0.874
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ทาหนังสื อขอความร่ว มมือมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เชียงรายเพื่อทาหนังสื อขอความ
อนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลอนุญาตจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. จัดเตรียมแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบสอบถาม ให้
เพียงพอกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
3. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ออกให้ส่งถึงผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสุ่มโดยแจ้งวัตถุประสงค์และการดาเนินการใช้
เครื่องมือในการวิจัย รวมทั้งชี้แจงความสาคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับและให้โรงเรียนดาเนินการตาม
คาชี้แจงในแบบสอบถามและแบบทดสอบ รวมทั้งนัดหมายวันเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามวัน เวลาที่กาหนดไว้
5. น าผลการสอบมาตรวจให้ ค ะแนน ตามเกณฑ์ ข องแบบทดสอบ แบบวั ด และ
แบบสอบถาม
6. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบการวิจัยโดยวิธีการทางสถิติ
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หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวมีค่าอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวมีความแปรปรวนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวมีความแปรปรวนอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์
1.1 ปัจจัยระดับนักเรียน พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัย
ระดับนักเรียนแต่ละตัวแปร กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET)
พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความตั้งใจใจการสอบ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .091, .089 และ .084 ปัจจัยความถนัดทาง
ภาษา มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ร ะดั บ ชาติ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
(O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .075 ส่วนปัจจัยความตั้งใจ
เรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
อย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .059
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1.2 ปัจจัยระดับห้องเรียน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่าง
ปัจจัยระดับห้องเรียนแต่ละตัวแปร กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(O-NET)พบว่าปัจจัยระดับห้องเรียน คุณภาพการสอนของครู บรรยากาศในห้องเรียน การประเมินผล
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ .442 ,.411 และ.358 ตามลาดับ ส่วนปัจจัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .127
2. การวิเคราะห์พหุระดับ เพื่อศึกษาความสัมพั นธ์และค้นหาปัจจัยระดับนักเรียน และ
ระดับห้องเรียน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยระดับนักเรียน (Within – Student Analysis)
การวิเคราะห์โมเดลแบบไม่ มีเงื่อนไข (Unconditional Model) เมื่อพิจารณาผล
การทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจเรียน มีค่าเท่ากับ 45.574 และ
1.534 ซึ่งส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(O-NET) ทุกโรงมีค่าที่มีความสาคัญ (แตกต่างไปจากศูนย์) โดยที่นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ลดลงไป 1.534 หน่วย ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจในการสอบมีค่าเท่ากับ 0.976 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ทุกโรงมีค่าที่มี
ความสาคัญ (แตกต่างไปจากศูนย์) ถ้านักเรียนมีความตั้งใจในการสอบจะทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ดีขึ้น 0.976 หน่วย และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของความถนัดทางภาษา ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของเจตคติต่อการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.053, 0.699 และ 0.922 ตามลาดับ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความ
ว่าทั้ง 3 ปัจจัยที่กล่าวถึง ไม่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
ทุกโรง
จากผลการวิเคราะห์ เบื้องต้นแสดงว่า การที่นักเรียนมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลของปัจจัย 5 ตัวได้แก่ ความ
ถนัดทางภาษา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความตั้งใจเรียนและความตั้งใจในการสอบ
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ส่วนที่เหลือของ
สัมประสิทธิ์การถดถอยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) มีค่า
ความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 18.102 มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สัมประสิทธิ์การ
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ถดถอยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 9.845 มีค่านัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความถนัดทางภาษา ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของเจตคติต่อการเรียน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจเรียนและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของความตั้งใจในการสอบ ค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 0.036,4.215,3.939และ1.771
ตามลาดับ มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2.2 การวิเคราะห์ระดับห้องเรียน (Within – Class Analysis) เป็นการวิเคราะห์โมเดล
สมมติฐาน (Hypothetical Model)
การวิเคราะห์ระดับห้องเรียน (Between – class analysis) เป็นการวิเคราะห์
โมเดลสมมติฐาน (Hypothetical Model) โดยนาเอาปัจจัยระดับห้องเรียนที่ทดสอบอิทธิพลสุ่ม
(Random Effects) แล้วพบว่า มีค่าความแปรปรวนระหว่างห้องเรียนมากเพียงพอที่จะทาการ
วิเคราะห์โมเดลสมมุติฐาน คือ ค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(O-NET) มาเป็นตัวแปรตาม แล้วนาปัจจั ยระดับห้องเรียน ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู การจัด
บรรยากาศในห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการประเมินผล
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มาเป็นปัจจัยและดาเนินการวิเคราะห์โมเดลสมมุติฐาน
เมื่อพิจ ารณาจากการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) โดยใช้ค่าเฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) เป็นตัวแปรตาม เพื่อตรวจสอบ
ผลของปัจจัยระดับห้องเรียน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 45.574 ซึ่งมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
ระหว่างห้องเรียนเป็นค่าที่แตกต่างไปจากศูนย์และเป็นค่าที่มีความสาคัญ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีค่าเท่ากับ -3.435 ซึ่งมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 หมายถึงครูที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทาให้ผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ร ะดั บ ชาติ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6(O-NET) ลดลงไป 3.435 หน่ ว ย
ค่า สั ม ประสิ ทธิ์ ก ารถดถอยของบรรยากาศในห้ องเรีย น และค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ก ารถดถอยของการ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 3.322และ4.250 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 หมายถึงครูที่มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียน และครูที่มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) ดีขึ้น
ไป 3.322และ4.250 หน่ ว ย และค่าสั มประสิ ทธิ์การถดถอยของคุณภาพการสอนของครู เท่ากับ
2.207 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงคุณภาพการสอนของ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) ดีขึ้นไป 2.207 หน่วย
สาหรับผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียน
เท่ากับ 8.815 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ในระดับที่สูงกว่าระดับ
ห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
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สรุปและอภิปราย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ของนักเรียนอยู่
เกณฑ์ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจะพบว่าปัจจัย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความ
ตั้งใจเรียน ความตั้งใจในการสอบ คุณภาพการสอนของครู บรรยากาศในห้องเรียน การจัด กิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก ความถนัดทางภาษา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทาให้ผลการทดสอบความ
ถนัดทางภาษาของนักเรียนนั้ นเป็นปัจจัยที่มีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ เนื่องจาก
การทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์นักเรียนจะต้องสามารถอ่าน เขียนและมีความรู้ความเข้าใจการตีความ
วิ เ คราะห์ แ ละจั บ ใจความส าคั ญ ได้ จึ ง จะสามารถท าแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดั บ ชาติ ไ ด้ ดี ซึ่ ง
สอดคล้องกับศศิธร สุริยา (2551, น. 139) จากงานวิจัยครั้งนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
พยากรณ์คะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติได้เป็นอย่างดี มีทั้งหมด 4 ตัวแปรด้วยกัน
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา สัมพันธภาพระหว่าง
ครูกับนักเรียน และการส่งเสริมด้านการเรียนของผู้ปกครอง กล่าวคือ เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อคะแนน
ในทุกวิชา คือ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนในแต่ล ะรายวิช า แสดงให้ เห็ นว่าความถนั ดทางการเรียน
ทางด้านภาษาเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติในทุกวิชาด้วย
กล่าวคือ ความถนัดทางด้านภาษาเป็นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งหากนักเรียนมีความความ
เข้าใจทางด้านภาษา สามารถอ่านและคิดวิเคราะห์คาถามได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะสามารถแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติได้เป็นอย่างดีด้วยสอดคล้องผลการวิจัยของ สายันต์ สาระบุตร (2539, น.48)
สรุปผลการวิจัยได้ว่า ตัวแปรอิสระในระดับนักเรียน ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรตาม คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .01,.06 ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นเดิมของวิช าภาษาไทย การส่ งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง ความถนัด
ทางการเรียนด้านภาษาไทย เจตคติต่อภาษาไทย นิสัยรักการอ่านหนังสือ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สอดคล้องกับวัชรา จรูญผล (2549, น. 44) พบว่าคุณภาพการสอน บรรยากาศในชั้นเรียน เป็นตัว
แปรที่มีส่งผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นั่นแสดงว่า นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการ
เรี ย น ความตั้ง ใจเรี ยน ความตั้ง ใจในการสอบ ความถนั ดทางภาษา จะช่ ว ยให้ นัก เรีย นนั้น มี ผ ล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติได้ดี และนักเรียนที่เ รียนในห้องเรียนที่ครูมีคุณภาพการสอนของครู
มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติดีด้วยเช่นกัน
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์
2.1 ปัจ จัยระดับนักเรียน พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่าง
ปัจจัยระดับนักเรียนแต่ละตัวแปร กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ONET) พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความตั้งใจใจการ
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สอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .091 , .089 และ.084 ปัจจัยความ
ถนัดทางภาษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่
6(O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .075 ส่วนปัจจัยความ
ตั้งใจเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ONET) อย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .059 เท่านั้น นั่นคือถ้า
นักเรี ยนตั้งใจเรีย น จะทาให้ผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
ลดลง เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ในห้องเรียนที่เน้นการบรรยาย โดยที่นักเรียนไม่ได้ลงมือในการ
ปฏิบัติ กิจกรรมไม่น่าสนใจ ทาให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ท้อแท้ เบื่อหน่าย วิตกกังวลต่อการเรียนและ
ให้นักเรียนทาใบงาน หรือทาแบบฝึกหัดเหมือนเดิมซ้าๆ สอดคล้องกับ วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ (2546,
น. 77) ผลการวิจัยพบว่า ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแปรพฤติกรรมการเรียน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการปฏิบัติตัวในชั้น
เรียน ด้านการทาการบ้าน/รายงาน ด้านการเตรียมตัวสอบ/การสอบ ตัวแปรที่เป็นพยากรณ์มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.257 มีอานาจใน การพยากรณ์ได้ร้อยละ 6.60 และตัว
แปรพฤติกรรมจิตพิสั ย ได้แก่ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับกอบชัย โพธินาแค (2546 ,น. 8283 ) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย พบว่า
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอย่างเดียว ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาภาษาไทยและรูปแบบการเรียน
แบบหลีกเลี่ยง ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม ความ
ถนัดทางภาษาและคุณภาพการสอนของครูภาษาไทย ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ อัตมโนทัศน์
เจตคติต่อวิช าภาษาไทย ความเอาใจใส่ ของผู้ ป กครอง ความตั้ งใจเรียน แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ และ
สภาพแวดล้อมทางบ้านที่ส่งผลต่อปัญญาสอดคล้องกับจุฑาทิพย์ ชาติสุวรรณ์ (2548, น. 91) สรุป
ผลการวิจัย พบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือคุณภาพการสอน ความถนัดทางภาษา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความ
ตั้งใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านความสามารถในการพิจาณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
และการสังเกต ด้านความสามารถในการอุปมัยและด้านความสามารถในการนิรนัย
2.2 ปัจจัยระดับห้องเรียน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่าง
ปัจจัยระดับห้องเรียนแต่ละตัวแปร กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ONET) พบว่า ปัจจัยระดับห้องเรียน คุณภาพการสอนของครู บรรยากาศในห้องเรียน การประเมินผล
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ .442 , .411 และ .358 ตามลาดับ ส่วนปัจจัยการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียน
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เป็ น สาคัญ มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(O-NET) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .127 สอดคล้องกับสายันต์ สาระ
บุตร (2539, น. 48) สรุปผลการวิจัยได้ว่า ตัวแปรอิสระในระดับนักเรียน ที่มีความสัมพั นธ์ทางบวก
กับตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน
และคุณภาพการสอน สอดคล้องกับพิไลพร แสนชมพู (2546) ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
พหุคูณระหว่างปัจจัยด้านความสามารถทางเหตุผลครอบครัว เวลา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กลุ่มเพื่อน
บรรยากาศในชั้นเรียน คุณภาพการสอน และสื่อกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ
.170 ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับฉันทนา รัตนพลเสน (2553, น.
61) ผลการศึกษาพบว่า ความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านตัวความสามารถในการสอนของครูกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 พบว่าการใช้เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน
และบรรยากาศในการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ จันทร์ชลี มาพุทธ (ยุพิน พิพิธกุล อ้างอิงมาจาก
จันทร์ชลี มาพุทธ, 2545, น.14) การประเมินผล ครูต้องเลือกการประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นจริง ประเมินหลายๆด้าน หลายๆวิธี และมีการแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า สอดคล้อง
กับพรรณทิพย์ ม้ามณี (ฉวีวรรณ มาลี, 2552, น. 45 อ้างอิงมาจากพรรณทิพย์ ม้ามณี 2520, น.
10-13) ได้เสนอแนะบางประการในการเลือกวิธีการสอนที่ดีที่สุด โดยสรุปเกี่ยวกับการประเมิลผล
คือ ครูควรจะตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้เฉพาะเรื่องสาหรับการสอนแต่ละครั้ง และเมื่อสอนจบแล้วก็
ต้องสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดประเมินผลผู้เรียนว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่
3. การวิเคราะห์พหุระดับ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และค้นหาปัจจัยระดับนักเรียน
และระดับห้องเรียน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
3.1 การวิเคราะห์ระดับนักเรียน (Within – Student Analysis)
การวิเคราะห์โมเดลแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Model) เมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้ได้เนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6 (O-NET) เป็นการจัดการศึกษาโดยการ
เน้นมาตรฐานเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราต้องเอาผลการเรียนรู้ของเด็กเป็นตัวตั้ง เพื่อจะเอามาประเมินผู้สอน
และประเมินการบริ ห ารจั ดการ เพราะฉะนั้น ผลที่จะได้ รับ ในทุกๆ ด้ า นต้องเอาตัว เด็กเป็นตัว ตั้ ง
O-NET เป็นการวัดผลในภาพรวมของการเรียนรู้ทั้งหมดระดับชาติซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่เน้นระดับคิด
วิเคราะห์ขึ้นไป มันจะเป็นความรู้ที่แท้จริงที่เด็กพึงจะได้รับ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจ
เรียน มีค่าเท่ากับ 45.574 และ1.534 ซึ่งส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ทุกโรงมีค่าที่มีความสาคัญ (แตกต่างไปจากศูนย์) โดยที่
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นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
ลดลงไป 1.534 หน่วยหรือกล่าวได้ว่านักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) เพิ่มขึ้นไป 1.534 หน่วย ซึ่งในปัจจุบันนี้นักเรียนจะเรียนการทา
แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อสอบโดยแทรกเนื้อหาเข้าไป และการจัดการเรียนเป็นแบบเดิมที่ซ้า ๆ ทาให้
นักเรี ยนไม่ตั้งใจเรี ยนซึ่งสอดคล้ องกับสุขใจ แสนบุญส่ ง (2535) อ้างอิงจากวัน ดี สมมิตร (2553)
กล่าวว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะเป็นการกวดวิชา และเฉลย
ข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เพราะนักเรียนจานวนมากจะสนใจเฉพาะวิชาที่ใช้ในการการสอบ
โดยจะเน้นด้านเนื้อหาความรู้แต่ไม่ใส่ใจต่อกระบวนการได้มาซึ่งความรู้นั้น ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของความตั้ ง ใจในการสอบมี ค่ า เท่ า กั บ 0.976 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 แสดงว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ทุกโรงมีค่าที่มีความสาคัญ
(แตกต่ า งไปจากศู น ย์ ) ถ้ า นั ก เรี ย นมี ค วามตั้ ง ใจในการสอบจะท าให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ดีขึ้น 0.976 หน่วย สอดคล้องกับเอื้อมพร หลินเจริญและ
คณะ (2552, น. 69) ได้สรุปว่าในด้านตัวนักเรียนปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทาให้นักเรียนมีคะแนน O-NET
ต่าประการแรก คือ นักเรียนไม่ตระหนักและไม่เห็นความสาคัญของการสอบ O-NET เพราะคิดว่า
ไม่ได้นาคะแนน O-NET มาใช้ประโยชน์ ในการเรียนต่อสายสามัญ แต่ตั้งเป้าหมายในการเรียนต่อสาย
อาชีพ รวมถึงนักเรียนที่คิดว่าไม่ศึกษาต่อ และต้องการออกมาทางาน จะไม่สนใจการสอบ O-NET
การเตรี ย มตั ว ก่ อ นสอบ มี ไ ม่ ม ากนั ก สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษาส านั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้กล่าวว่า ควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของ
การทดสอบ O-NETและตั้งใจทาข้อสอบ ชี้แจงผู้เรียนให้เข้าใจถึงเหตุผล ความจาเป็นและความสาคัญ
ของ การสอบโน้มน้าวจูงใจและย้าเตือนผู้เรียนให้ตั้งใจทาข้อสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อให้ผลการสอบเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ที่แท้จริง ครูสามารถนาไปวางแผนพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไปได้
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) 01 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียน มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความถนัดทางภาษา ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเจตคติต่อการเรียน
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจเรียนและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจในการ
สอบ ค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียน ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3.2 การวิเคราะห์ระดับห้องเรียน (Between – Class Analysis) เป็นการวิเคราะห์
โมเดลสมมติฐาน (Hypothetical Model)
เมื่อพิจ ารณาจากการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) โดยใช้ค่าเฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) เป็นตัวแปรตาม เพื่อตรวจสอบ
ผลของปัจจัยระดับห้องเรียน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ระหว่าง
ห้องเรียนเป็นค่าที่แตกต่างไปจากศูนย์และเป็นค่าที่มีความสาคัญ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้น ผู้ เ รีย นเป็ น ส าคั ญ ส่ งผลทางลบต่ อ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) แสดงว่าครูที่มีการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) ลดลงไป
สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545) อ้างอิงจากวันดี สมมิตร (2553) ได้กล่าวว่าระบบการศึกษา
ไทยจะเน้นเรื่องการสอบเป็นสาคัญ ทาให้นักเรียนไปเรียนกวดวิชากันมากขึ้น สอดคล้องกับสุขใจ แสน
บุญส่ง (2535) อ้างอิงจากวันดี สมมิตร (2553) กล่าวว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในปัจจุ บันมีลั กษณะเป็นการกวดวิชา และเฉลยข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เพราะนักเรียน
จ านวนมากจะสนใจเฉพาะวิช าที่ ใ ช้ในการการสอบ โดยจะเน้ นด้า นเนื้ อหาความรู้แ ต่ไม่ ใส่ ใ จต่ อ
กระบวนการได้มาซึ่งความรู้นั้น ทางแก้จึงกลับมาอยู่ที่พื้นฐานหลักคือการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการ
สอนอย่างแท้จริงและมีคุณภาพสูง สอดคล้องกับเอื้อมพร หลินเจริญและคณะ (2552, น. 71) ได้กล่าว
ว่า ในบางครั้ งการสอนของครูไม่สามารถสอนหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ ครบตามหลั กสูตรได้
เนื่องจากต้องปรับตามสติปัญญาเด็กที่เรียน เด็กไม่สามารถรับได้ทั้งหมดตามหลักสูตร จึงต้องสอน
เท่าที่เด็กจะสามารถเรียนได้ และยังกล่าวว่า ครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ้งเน้นให้เด็ก
ท่องจาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นปัจจัยสาคัญมากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่ง
ข้อมูลด้านการสอนของครูนั้ นหากให้ ครูประเมินตนเอง ครูตอบว่า ตนจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญแต่เด็กยังมีคะแนนต่า เป็นเพราะตัวเด็กเองที่ไม่สนใจ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
บรรยากาศในห้องเรียน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าครูที่มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียน และครูที่มี
การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระดับชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) ดีขึ้นไป และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของคุณภาพการสอนของครู มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าคุณภาพการสอนของ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ดีขึ้น สอดคล้องกับเอื้อจิตร พัฒนจักร (2526, น.70, อ้างอิงจาก
จันทร์ชลี มาพุทธ, 2545, น. 14) ครูมีบทบาทหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการสอนและการเรียน
ของนั ก เรี ย น ซึ่ ง ลั ก ษณะของผู้ ส อนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ประกอบด้ ว ยบุ ค ลิ ก ภาพ ความรู้ แ ละ
สมรรถภาพเพื่อให้ประกอบอาชีพได้ผลดี บุคลิกภาพประกอบด้วย บุคลิ กภาพทางกาย บุคลิกภาพ
ทางอารมณ์ บุคลิกภาพทางสังคมและบุคลิกภาพทางสติปัญญา นอกจากนี้ความรู้ประกอบด้วยความรู้
เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รู้ในหลักจิตวิทยาในการเรียนการสอน รู้หลักการวัดผลและ
ประเมิ น ผล รู้ ใ นเรื่ อ งเทคนิ ค และวิ ธี ก ารสอน รู้ ใ นเนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนเป็ น อย่ า งดี สมรรถภาพ
ประกอบด้วย สมรรถภาพในการทางาน สมรรถภาพในการสอน สมรรถภาพในการทางานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ และครูจึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมการ

756

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

สอนของครูมีบทบาทในการเป็นผู้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยการสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอนให้มีมิตรภาพและความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของนักเรียน (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2544, น. 27-28) สอดคล้องกับ
พรรณทิพย์ ม้ามณี (ฉวีวรรณ มาลี , 2552, น. 45) อ้างอิงมาจาก พรรณทิพย์ ม้ามณี (2552, น.
10-13) ได้เสนอแนะบางประการในการเลือกวิธีการสอนที่ดีที่สุด โดยสรุปเกี่ยวกับการประเมิลผล
คือ ครูควรจะตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้เฉพาะเรื่องสาหรับการสอนแต่ละครั้ง และเมื่อสอนจบแล้วก็
ต้องสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดประเมินผลผู้เรียนว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่ สอดคล้องกับวันดี สมมิตร
(2553) สรุปว่า ครูควรสอนเน้นเนื้อหาสาระตามโครงสร้างของหลักสูตรมากขึ้น เน้นการทาโจทย์
แบบฝึกหัดมากขึ้น เน้นการสอน ให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น และนาข้อสอบระดับชาติ
มาสอนในห้องเรียนมากขึ้น ครูสอนครอบคลุม เนื้อหาในแบบเรียนมากขึ้น จัดทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
ตามแนวข้อสอบระดับชาติมากขึ้น มีการเพิ่มเนื้อหาความรู้ให้นักเรียนมากขึ้น เพิ่มเวลาเรียนหลังเลิก
เรียนมากขึ้น สอนให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ มีหลักการ มีเหตุมีผลและคิดเป็นมากขึ้น และด้าน
การวัดและประเมินผลหลังการกาหนดนโยบายการสอบระดับชาติ ครูออกข้อสอบโดยเน้นการคิด
วิเคราะห์ มากขึ้น ออกข้อสอบเน้ นการจามากขึ้น นาข้อสอบระดับชาติมาประยุกต์ใช้ในการออก
ข้อสอบมากขึ้น และออกข้อสอบตามรูปแบบของแบบสอบระดับชาติมากขึ้น
สาหรับผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ
8.815 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ในระดับที่สูงกว่าระดับห้องเรียนที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ได้แก่ ความตั้งใจในการสอบ ปัจจัยที่ส่งผลทางลบ
ได้แก่ความตั้งใจเรียนและปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ
ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 (O-NET) ได้แก่ บรรยากาศในห้ องเรี ยน การประเมิน ผลที่ส อดคล้ องกั บ
มาตรฐานการ และคุณภาพการสอนของครู ปัจจัยที่ส่งผลทางลบได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องการการจัดการศึกษา ควรนาข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว
ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียนและครูมีคุณภาพต่อไป
2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูจะไปวางกรอบในการพัฒนาเพราะ O-NET เป็นการวัดผลใน
ภาพรวมของการเรียนรู้ทั้งหมดระดับชาติซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่เน้นระดับคิดวิเคราะห์ขึ้นไป มันจะ
เป็นความรู้ที่แท้จริงที่เด็กพึงจะได้รับ โรงเรียนต้องมีวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้ถูกวิธี ตามหลักสูตร เน้น
มาตรฐาน เน้นตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล
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3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของครูและโรงเรียน ทั้ง
ในด้านงบประมาณ ตลอดทั้งอานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ครูและโรงเรียนดาเนินกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัย อื่นๆ เช่น ระดับสติปัญญา การส่งเสริมด้านการเรียนของผู้ปกครอง
การติวสอบ สื่ อการสอนและอุปกรณ์ส นับสนุนในห้ องเรียน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์นักเรียน ครู และผู้บริหาร ในปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
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การศึกษาความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
A STUDY OF THE NEEDS IN DEVELOPING OF SUPPLEMENTARY
COMPUTER MULTIMEDIA MATERIALS FOR USE ON THE INTERNET
IN COMMUNICATION ENGLISH SUBJECT OF NAKHON PATHOM
RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS
สุธาพร ฉายะรถี*
SUTAPORN CHAYARATHEE

บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการในเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจานวน 2
ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ส่วนตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจานวน 4 ข้อ ประชากร คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 10,220 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้วิ ธีการสุ่มอย่างง่ายตามวิธีการของ
เครจซี่ มอร์แกน (Krejecie & Morgan, 1970, p. 608) โดยการใช้ตารางเลขสุ่มที่มีขนาดตัวอย่างที่มี
ความเชื่อมั่น 95% ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 375 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
1. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 93.33 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 6.67 เป็น
เพศชาย นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในความรู้วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับสูง กลาง ต่าคิดเป็น
ร้อยละ 21.60 29.87 และ 48.53 ตามลาดับ
2. ด้านรูปแบบที่ต้องการให้มีในบทเรียน พบว่า สิ่งที่นักศึกษาต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 1
คืออยากให้มีภาพและเสียงประกอบให้เหมาะสม ชัดเจนและน่าสนใจ รองลงมาคือการใช้สื่อจริงในการ
*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The Faculty of Humanity and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University
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นาเสนอ เช่น สคริปภาพยนตร์ สคริปวิดีโอ สคริปการรายงานข่าวจากทีวี ถัดมาคือ เนื้อหาไม่ยาว เนื้อ
เรื่องไม่ยาก และการวางตาแหน่งขนาดตัวอักษรกะทัดรัด ง่ายต่อการอ่าน และมีสีสันสวยงาม
3. ด้านความต้องการด้านลักษณะของการทาแบบฝึกหัด พบว่านักศึกษาชอบทาแบบฝึกหัด
แบบเลือกตอบมากที่สุด รองลงมาคือแบบฝึกหัดแบบจับคู่ แบบเติมคา และแบบเขียนตอบ
4. ด้านความต้องการในด้านเนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาสนใจมี ดังนี้ เนื้อหาที่สนใจ
ซึ่งเรียงเป็นไปตามลาดับความสาคัญดังนี้ คือ เนื้อหาที่ได้มาจากภาพยนตร์ รองลงมาคือ เพลง ข่าว
ทางโทรทัศน์ หนังสือเรียน สารคดี หนังสือพิมพ์ นิทาน และข่าวอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัย
5. ด้านข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มีดังนี้ เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่น่าสนใจมากในยุคปัจจุบัน มีกิจกรรมในคอมพิวเตอร์อย่างหลากหลาย
ทราบผลการทาแบบฝึกหัดได้ทันที มีภาพเคลื่อนไหวมาก ๆ มีเพลงประกอบบทเรียนให้มาก และ
มีสคริปภาพยนตร์ประกอบบทเรียนทาให้บทเรียนน่าสนใจมาก
คาสาคัญ: คอมพิวเตอร์มลั ติมเิ ดีย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความต้องการ การพัฒนาบทเรียน

Abstract
The purposes of this research was to study the primary needs of Nakhon
Pathom Rajabhat University Students for developing English multimedia materials
development. The survey questionnaires were collected into 2 parts. The
questionnaire in part 1 was about the background details of the sample students and
part 2 was about the needs of the content type which they want to have in
developing of supplementary computer multimedia materials for use on the internet in
communication English subject which was categorized into 4 aspects.
The population used was 10,220 bachelor degree students of Nakhon Pathom
Rajabhat University in the first semester of the 2015 academic year. The sample
used was 375 bachelor degree students of Nakhon Pathom Rajabhat University.
Simple random sampling was used based on Krejecie & Morgan’s method of 95%
reliability. The statistical method used were frequency, percentage and mean.
Research findings were as follows :
1. Most of the samples were female which was about 93.33 percent while
male was about 6.67. The students ability of Elementary English which rank in low,
middle, and high were 48.53, 29.87 and 21.60 respectively.
2. The content type of the students’ needs in developing of supplementary
computer multimedia materials development found that most of all they need the
materials which should include sounds and moving pictures. The second was they
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need authentic materials which can be stimulate them, for example: VDO script and
movie script. Next, the content should not be long. Finally, the position, the font
and the color of the content in multimedia materials should be taken into account.
3. In the aspect of the exercises, it was found that most of all need multiple
choices, matching exercises, cloze exercises and answer the questions respectively.
4. In the aspect of the content needs from the resources, it was found that
the first item they need was the content from movies. The next was from song, TV
news, book, articles, fables, newspapers respectively. Moreover, they need any news
from their own university.
5. From the open ended answer, it was suggested that supplementary
computer multimedia materials development for the use on internet was the new
ways of learning. They were the things that were interesting in nowadays: many
activities, knowing the immediate feedback, a lot off animations, and music should
be added. Finally, movie included script made the lesson more interested.
Keywords: computer multimedia materials, the internet, the primary need, development

บทนา
ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทต่อการดารงชีวิต
เป็นอย่างมาก และนับได้ว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสาคัญยิ่งในการถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆ
ดังนั้น นโยบายการศึกษาในระดับประเทศจึงเล็งเห็นความสาคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากหลักสูตรภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง (กรมวิชาการ, 2545, น. 3) ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม (socio-culture
functions) สามารถสื่ อ ความโดยใช้ภ าษาอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก ไวยากรณ์ แ ละเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่ใช้ (cognitive linguistic functions) โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่จัดกิจกรรม
ให้หลากหลาย (กรมวิชาการ, 2545, น. 1) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการใช้กระบวนการคิด และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (กรม
วิชาการ, 2545, น. 5) ในการจัดทาเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ, 2545,
น. 5) ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาหาความรู้อย่างไร้พรมแดนโดยมีการศึกษาจากอินเตอร์เน็ตเป็น
หลักด้วย นอกจากนี้ อมร เสือคา (2543, น. 77) ได้ชี้ให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิต
มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่จะใช้ทักษะต่าง ๆ ทางภาษาอังกฤษเป็น
หลักอย่างแยกกันไม่ออก
จากความสาคัญของภาษาอังกฤษดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น วิชาภาษาอังกฤษจึงได้รับการบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยในโครงสร้างของหลักสูตรได้กาหนดตามระดับ
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ความสามารถทางภาษา โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ (กรมวิชาการ, 2545, น. 7-15) โดยในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
พื้นฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิ ดและการทางานอย่างสร้างสรรค์ สามารถพัฒนา
ความสามารถความถนัด ความสนใจของตนเองในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิช า
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ประชาคมโลก สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และวัฒนธรรมไทยไปสู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
(กรมวิชาการ, 2545, น. 16) ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสาคัญ
เนื่องจากต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทางานติดต่อสื่อสารและดาเนินธุรกิจ
ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้น เบญจลักษณ์ อึ๋งศรีเชื้อ (2553, น.19) ได้
ศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการให้บริการทางการเงิน พบว่าความรู้ทางภาษาอังกฤษของ
บุคลากร มีความสาคัญต่อความสาเร็จของบริษัทหรือหน่วยงาน โดยมีการสัมภาษณ์ผู้เข้าทางานเป็น
ภาษาอั ง กฤษเป็ น อั น ดั บ แรกก่ อ นการรั บ เข้ า ท างาน และผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ สู ง ยิ่ ง ต้ อ งใช้
ภาษาอังกฤษมาก การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจึงมีความสาคัญมากขึ้น และเพิ่ม
ความสาคัญให้กับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียนมากขึ้นด้วย
โดยเฉพาะหลักสูตรที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งผู้เรียนต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในด้าน
การสื่อสารถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และในการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่งสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543, น. 10)
ส าหรั บ รั ฐ บาลไทยได้ต ระหนั กถึ งความส าคั ญ ของการศึก ษาของชาติ จึ ง ได้ ป ระกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเพื่อต้องการปฏิรูปการศึกษา โดยกล่าวถึงแนวการ
จัดการศึกษาที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ด้านการจั ดการ ความรู้ด้านทัก ษะคณิตศาสตร์ และด้านภาษา หรื อเพื่ อ
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คือมีทักษะความรู้ค วามสามารถ เป็นคนดี คือมีความประพฤติดี
ทั้งทางการ วาจา และจิตใจ ตลอดจนดารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (คณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2545, น. 12-13)
นอกจากปั ญ หาในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความสามารถของนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาดั ง กล่ า วแล้ ว
ความสามารถ และวิธีสอนของครูก็ยังมีปัญหา (อุบล แคล้วกลาง, 2540, น. 102) โดยเฉพาะความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ภารกิจการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ดวงพร หนูพงษ์ (2545,
น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสอนภาษาอังกฤษและความต้องการพัฒนาวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
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ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาในการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาอันดับที่ 1 คือ ปัญหา
ทางการขาดความรู้ความสามารถทางด้านการสอน ซึ่งครูส่วนมากยังขาดการนาเอาเทคนิคและวิธีการ
สอนใหม่ ๆ มาใช้เพราะครูเคยชินกับวิธีสอนแบบเดิมที่มีครูเป็นศูนย์กลาง (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2541,
น. 83-84) และครูยังไม่ใส่ใจในการแสวงหาความรู้มาปรับปรุงวิธีสอนให้ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัสริน ประเสริฐศรี (2544, น. 9) ที่พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสอนแบบ
ยึดครูเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทาให้เกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี้ พันธ์ทิพย์ อัญ เกียรติ (2543, น. 1417) ได้กล่าวถึงครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไว้ว่า ครูยังมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารอยู่ในระดับต่ามากทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และพบว่าครูส่วนใหญ่ยังขาด
ทั ก ษะในการใช้ ท ฤษฎี ก ารสอนใหม่ ๆ ครู ไ ม่ ส ามารถเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ส อนที่ ทั น สมั ย และใช้
นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ท าให้ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสนุ ก สนาน เร้ า ความสนใจของผู้ เ รี ย น
(Chandavemol, 2000, p. 31-32) ครูควรให้ความสาคัญกับการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ การใช้
มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจให้กับนักศึกษาเพราะเป็นเครื่องมือ
ในยุคใหม่ที่สามารถดึงความสนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี (เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์, 2554,
น. 18)
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน มีผลต่อระบบการศึกษาโดยตรง เพราะสามารถนาเสนอและ
แสดงผลด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทั้งทางด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ อีกทั้งยัง
สามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ทาให้การเรียนรู้ในยุคใหม่ประสบผลสาเร็จด้วยดี การ
เรียนรู้ในยุคสมัยใหม่เป็นการเรียนรู้ที่มีขุมความรู้ มากมายมหาศาล มีแหล่งความรู้ใหม่มากมายเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลาและแพร่หลายไปอยู่ทั่วโลก การเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่นี้สามารถเรียนรู้ได้มากและ
รวดเร็วตลอดเวลาที่ต้องการ โดยสามารถทาการแยกแยะ ค้นหาข่าวสารและแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้
ตรงตามความต้องการ (ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย นาประเสริฐ, 2546, น. 31) นอกจากนี้ ยืน
ภู่วรวรรณ (2552, น. 1-2) ยังได้ให้ ความเห็นเพิ่มเติมโดยสรุปได้ว่าเทคโนโลยีการสื่ อสารและ
โทรคมนาคมเข้ า มามี บ ทบาท โดยเฉพาะอิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มามี บ ทบาทท าให้ เ ศรษฐกิ จ โลก
เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น สั ง คมที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยการเรี ย นรู้ เรี ย กสั ง คมใหม่ ว่ า “สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
(knowledge society) แนวโน้มการศึกษาในอนาคตการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เข้ามามีส่วนทาให้
เกิดการเชื่อมโยง มีการสร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่อโรงเรียนไทยหรือสกูลเน็ต มีการใช้คอมพิวเตอร์
ในโรงเรียนมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสาคัญในเรื่องการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเป็น
กลไกสาคัญในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
บทบาทสาคัญของเครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่ การเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนให้เป็นจุดศูนย์กลางเข้าด้วยกัน สร้างระบบการเรียนรู้แบบไม่ ยึดติดกับเวลา สร้างระบบ
การเรี ย นรู้ ต ามอั ธ ยาศั ย เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ แนวคิ ด นี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ

764

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand 4.0 : Research and Development for Thai Cultural Education

ปทุมารียา ธัมมราชิกา (2552, น. 2) ที่กล่าวถึงการเรียนการสอนโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(web-based instruction) ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เปิดโอกาสให้มีการกระจายความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ไปสู่มวลชนอื่นได้ ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ตามความแตกต่างแต่
ละบุคคล ส่งผลให้การจัดการศึกษาระบบใหม่ไม่จากัดแค่ในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้
ได้ทุกที่อย่างไม่มีขีดจากัด นอกจากนี้ยังสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา และสามารถเลือก
เนื้ อ หาก่ อนและหลั งได้ ต ามความต้ อ งการอี ก ด้ ว ย จุ ด เด่น อี ก ประการหนึ่ ง ของการใช้เ ครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตคือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าผู้อื่นก็
จะได้เปรียบกว่าผู้อื่นด้วย
มัลติมีเดียเป็นองค์ประกอบหลักของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เนื่องจากมัลติมีเดียสามารถ
นาเสนอได้ทั้งข้อความ ดนตรี ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก ภาพถ่าย วัสดุตีพิมพ์ เสียง ภาพยนตร์
และวีดีทัศน์ การใช้มัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ สามารถทา
กิจกรรม รวมถึงดูสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ สื่อต่าง ๆ ที่นามารวมได้ในมัลติมีเดีย จะช่วยให้เกิดความ
หลากหลาย เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น หากมีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในลักษณะ
ของการนาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ สามารถศึกษาด้ว ยตนเองในรูปบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่
รวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องของงานพิมพ์ เสียง ข้อความและข้อมูลไว้
ด้วยกัน ทาให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน สื่อในรูปแบบบทเรียนมัลติมีเดีย นับ
ได้ว่าเป็นสื่อการเรียนที่มีศักยภาพสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนามาใช้ในการนาเสนอบทเรียน หรือใช้เป็น
สื่อประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
จากเหตุผลข้างต้นจึงมีความเชื่อว่า การสอนโดยนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอนของ
นักศึกษา จะทาให้การเรียนการสอนของนักศึกษามีความน่าสนใจ เพราะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้
ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเนื่ อ งจากบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนของผู้ เ รี ย นและผู้ ส นใจเพื่ อ สนองตอบต่ อ การเรี ย นรู้ ใ นยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์
(globalization) ซึ่งหมายถึงผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้ นตอนตามความสามารถ
ของตนโดยได้รับข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในทันที อยู่บนพื้นฐานของการยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นแนวทางเลือกใหม่ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมและเพื่อเป็น การรองรับ นโยบายของประเทศในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ศึกษาความต้องการของนัก ศึกษามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครปฐมในการพัฒ นาบทเรีย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในด้านต่างๆ ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจานวน 4 ข้อ
1.ความต้องการของนักศึกษาในด้านของรูปแบบที่ต้องการให้มีในบทเรียน
2. ความต้องการของนักศึกษาในด้านลักษณะการเลือกแบบฝึกหัดที่จะให้ผู้เรียนทาในบทเรียน
3. ความต้องการของนักศึกษาในด้านเนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาสนใจจะให้มีใน
บทเรียนที่จะสร้างขึ้น
4. และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
วิธีการศึกษา
การศึกษาความต้ องการของนั กศึกษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ นครปฐมในการพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภาษาอังกฤษมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ทั้ง 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 ทุกชั้นปีรวมทั้งสิ้น 10,220 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจากการกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายตามวิธีการของเครจซี่ มอร์แกน (Krejecie & Morgan, 1970, p. 608) โดยการ
ใช้ตารางเลขสุ่มที่มีขนาดตัวอย่างที่ มีความเชื่อมั่น 95% ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 375 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ศึ กษาความต้ องการของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมในการพั ฒ นาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภาษาอังกฤษในหัวข้อดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจานวน 4 ข้อ
1.ความต้องการของนักศึกษาในด้านของรูปแบบที่ต้องการให้มีในบทเรียน
2. ความต้องการของนักศึกษาในด้านลักษณะการเลือกแบบฝึกหัดที่จะให้ผู้เรียนทาในบทเรียน
3. ความต้องการของนักศึกษาในด้านเนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาสนใจจะให้มีใน
บทเรียนที่จะสร้างขึ้น
4. และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
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ผลการศึกษา
ผลการส ารวจข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการสร้ า งบทเรี ย นโดยใช้ แ บบสอบถามกั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิว เตอร์มัลติมีเดียบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา จานวน 375 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานภาพข้อมูลทั่วไป และความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและ
กิ จ กรรมในบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย บนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ตลอดจนความรู้ พื้ น ฐาน
ภาษาอังกฤษ จากค่า GPA ของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในใบแสดงผลการศึกษา (วิชาบังคับ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ตอนที่ 1 สถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ อายุ และความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สถานภาพข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ และข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
25
6.67
หญิง
350
93.33
รวม
375
100
2. อายุ
17 ปี
77
20.54
18 ปี
105
28.00
19 ปี
96
25.60
20 ปี
69
18.44
21 ปี
28
7.42
รวม
375
100
3. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ จากค่า GPA ของคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (วิชาบังคับ) โดยแบ่งเป็นค่าระดับคะแนน ดังนี้
ระดับต่า (1.00-2.00)
182
48.53
ระดับกลาง (2.01-3.00)
112
29.87
ระดับสูง (3.01-4.00)
81
21.60
รวม
375
100

จากตารางที่ 1 แสดงว่า นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.33
และเป็นเพศชาย ร้อยละ 6.67 ส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี มากที่สุด ร้อยละ 28.00 รองลงมา คือ อายุ 19
ปี อายุ 17 ปี อายุ 20 ปี และอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.60 ร้อยละ 20.54 ร้อยละ 18.44 และ
ร้อยละ 7.42 ตามลาดับ นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความสามารถในวิชาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษใน
ระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ระดับกลาง ร้อยละ 17.86 และระดับสูง ร้อยละ 15.47
ตามลาดับ
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
สร้างบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมได้ข้อมูล คือ นักศึกษามีความสามารถในวิชาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับต่ารวมกับ
ระดับกลางมีถึงร้อยละ 78.40 มีความรู้ในระดับสูงเพียงร้อยละ 21.60 (จึงเป็นเหตุผลที่สมควรจะต้อง
พัฒนาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยวิธีการสอนหรือเทคนิคใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและทันต่อ
ยุคโลกาภิวัฒน์ อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะที่สูงขึ้น คือ การอ่าน และการเขียนในลาดับต่อไป)
ตอนที่ 2 ความต้องการของนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างบทเรียนคอมพิว เตอร์
มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. ความต้องการของนักศึกษาในด้านของรูปแบบที่ต้องการให้มีในบทเรียน ดังปรากฏใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความต้องการของนักศึกษาในด้านของรูปแบบที่ต้องการให้มีในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข้อความเรื่อง/
ความถี่ (ครั้ง)
ร้อยละ
- เนื้อหาไม่ยาว
72
19.20
- เนื้อเรื่องไม่ยาก
66
17.60
- มีภาพ มีเสียงประกอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและน่าสนใจ
131
34.93
- ใช้สื่อจริงในการนาเสนอ เช่น สคริปภาพยนต์ สคริปวิดีโอ
86
22.93
และสคริปการรายงานข่าวต่าง ๆ เป็นต้น
- การวางตาแหน่ง ขนาดตัวอักษรมีความกะทัดรัด ง่ายต่อการอ่าน
16
4.27
- ความเห็นอื่น ๆ (มีสีสันสวยงาม)
4
1.07

จากตารางที่ 2 แสดงว่าในด้านของรูปแบบที่ต้องการให้มีในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
บนเครื อข่า ยอิ น เทอร์ เน็ ต นั กศึ กษาอยากให้ มี ภ าพ เสี ยงประกอบอย่างเหมาะสม ชั ดเจน และ
น่าสนใจมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 34.93 รองลงมา คือ ใช้สื่อจริงในการนาเสนอ เช่น
สคริปภาพยนตร์ สคริปวิดีโอ และสคริปการรายงานข่าวจากทีวี คิดเป็นร้อยละ 22.93 ลาดับที่ 3
เนื้อหาไม่ยาว คิดเป็นร้อยละ 19.20 ลาดับที่ 4 เนื้อเรื่องไม่ยาก คิดเป็นร้อยละ 17.60 การวาง
ตาแหน่ง ขนาดตัวอักษร มีความกะทัดรัด ง่ายต่อการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 4.27 และความคิดเห็นอื่น ๆ
คิดเป็นร้อยละ (มีสีสันสวยงาม) 1.07 ตามลาดับ
2. ความต้องการของนักศึกษาในด้านลักษณะการเลือกแบบฝึกหัดที่จะให้ผู้เรียนทาในบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังปรากฏในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความต้องการของนักศึกษาในด้านลักษณะการเลือกแบบฝึกหัดที่จะให้ผู้เรียนทาในบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข้อความเรื่อง/
ความถี่ (ครั้ง)
ร้อยละ
แบบเลือกตอบ
116
30.93
แบบจับคู่
108
28.80
แบบเติมคา
91
24.27
แบบเขียนตอบ
60
16.00

จากตารางที่ 3 ความต้องการของนักศึกษาในด้านลักษณะการเลือกแบบฝึกหัดที่จะให้ผู้เรียนทาใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชอบทาแบบฝึกหัด
แบบเลือกตอบ มากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 30.93 รองลงมา คือ แบบฝึกหัดแบบจับคู่ คิด
เป็นร้อยละ 28.80 ลาดับที่ 3 คือ แบบฝึกหัดแบบเติมคา คิดเป็นร้อยละ 24.27 และลาดับที่ 4 คือ
แบบฝึกหัดแบบเขียนตอบ คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามลาดับ
3. ความต้องการของนักศึกษาในด้านเนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาสนใจจะให้มีใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะสร้างขึ้น ดังปรากฏในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความต้องการของนักศึกษาในด้านเนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาสนใจจะให้มีในบทเรียนที่จะ
สร้างขึ้น
ข้อความเรื่อง/
ความถี่ (ครั้ง)
ร้อยละ
หนังสือเรียน
46
12.28
นิทาน
39
10.40
เพลง
62
16.53
ภาพยนตร์
72
19.20
ข่าวทางโทรทัศน์
50
13.33
สารคดี
45
12.00
หนังสือพิมพ์
42
11.20
อื่น ๆ (ข่าวต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย)
19
5.06

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชอบเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์มากที่สุดเป็นลาดับที่ 1
คิดเป็นร้อยละ 19.20 รองลงมา คือ ชอบเนื้อร้องจากเพลง คิดเป็นร้อยละ 16.53 ลาดับที่ 3 ชอบ
เนื้อเรื่องที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 13.33 ลาดับที่ 4 เรื่องราวจากหนังสือเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 12.28 ลาดับที่ 5 เรื่องราวจากสารคดีคิดเป็นร้อยละ 12.00 ลาดับที่ 6 เรื่องราวจาก
หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 11.20 ลาดับที่ 7 เรื่องราวจากนิทาน คิดเป็นร้อยละ 10.40 และลาดับที่
8 ความคิดเห็นอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ (ข่าวต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย) 5.06 ตามลาดับ
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาเพิ่มเติม ดังปรากฏในตารางที่ 5 ดังนี้
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ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข้อ
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
1
เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่น่าสนใจมากในยุคปัจจุบัน
2
มีกิจกรรมในคอมพิวเตอร์อย่างหลากหลาย
3
ทราบผลการทาแบบฝึกหัดได้ทันที
4
มีภาพเคลื่อนไหวมาก ๆ
5
มีเพลงประกอบบทเรียนให้มาก
6
มีสคริปภาพยนตร์ประกอบบทเรียนทาให้บทเรียนน่าสนใจมาก

จากข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้วิจัยได้นาผลมาจัดกลุ่มความคิดเห็นได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการเรียน คือ ต้องการเรียนจากคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นวิธีในการเรียนรู้โดยไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สอน ผู้สอนเป็นเพียงผู้อานวย
ความสะดวก (facilitator) สามารถฝึกด้วยตนเองได้เมื่อต้องการและทราบผลการทาแบบฝึกหัดได้
ทันที แบ่งเบาภาระผู้สอนได้เป็นอย่างดี
กลุ่มที่ 2 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกิจกรรมและแบบฝึกหัด คือต้องการให้มีภาพเคลื่อนไหวมาก ๆ
และให้มีกิจกรรมในคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างหลากหลาย
สรุปและอภิปรายผล
ผลสรุปจากการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
จากการสารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างบทเรียนโดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป วัยของนักศึกษาอยู่ในช่วง 17-21 ปี นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี มี
ความสามารถในวิชาความรู้พื้นฐานในระดับต่า จานวน 182 คน ระดับกลาง จานวน 112 คนและ
ระดับสูง จานวน 81 คน
ตอนที่ 2 ความต้องการหรือสิ่งที่อยากให้มี ในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียอินเทอร์เน็ตใน
ด้านของรูปแบบ คือ ภาพ มีเสียงประกอบอย่างเหมาะสม ชัดเจน และน่าสนใจ ใช้สื่อจริง เช่น เพลง
การรายงานข่าว และภาพยนตร์ เนื้ อหาไม่ยาวและเนื้อเรื่องไม่ยาก สาหรับแหล่งเรียนรู้ที่มีเนื้อหา
หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ เพลง ข่าว หนังสือ สารคดี เป็นต้น
ผู้วิจัย จะได้น าข้อมูลมาจัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฝึ ก
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้มีคุณภาพที่ดี
โดยอาจนาความต้องการของนักศึกษาที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาทาการดาเนินการ ดังนี้
1. ด้านรูปแบบ มีภาพ และเสียงประกอบอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ โดยใช้สื่อจริงในการนาเสนอ
2. ด้านเนื้อหามายาวและไม่ยากจนเกินไป
3. ลักษณะการทาแบบฝึกหัด ชอบทาแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบและแบบจับคู่
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4. แหล่งเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ เพลง ข่าวทางโทรทัศน์ หนังสือ
เรียน เป็นต้น
5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีเรียนโดยทาการศึกษาได้ด้วยตนเอง เป็นผู้ช่วยผู้สอนได้เป็นอย่างดี
สามารถฝึกด้วยตนเองได้เมื่ อต้องการ ทราบผลการทาแบบฝึกหัดได้ทันที มีภาพเคลื่อนไหว และมี
กิจกรรมที่หลากหลายในบทเรียน
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ในข้อ 1 พบว่านักศึกษาต้องการให้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมิเดียมีภาพ มีเสียงประกอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและน่าสนใจเป็นอันดับแรก แสดงว่านักศึกษา
มีความต้องการและเชื่อว่าบทเรียนที่มีภาพ เสียงประกอบที่ชัดเจนและเหมาะสมและน่าสนใจทาให้
เกิดความสนุกสนานเป็นสิ่งสาคัญเป็นเทคนิควิธีสอนที่ทันสมัยและกิจกรรมที่สนุกสนานสามารถเร้า
ความสนใจของนักศึกษาได้ดี (Chandavemol, 2000, p.31-32) รองลงมาคือการใช้สื่อจริงในการ
นาเสนอ เช่น สคริปภาพยนต์ สคริปวิดีโอและสคริปการรายงานข่าวต่าง ๆ ซึ่งการใช้สคริปภาพยนต์
สคริปวิดีโอและสคริปการรายงานข่าวต่าง ๆ โดยมีภาพและเสียงประกอบเป็นบทเรียนที่นักศึกษา
ความคิดว่ามีความหลากหลายเป็นการสร้างบรรยากาศให้ นักศึกษาเกิดแรงจูงใจที่ทาให้ อยากที่จะ
เรียนมากขึ้น (กัลยา บูรณะกิจ, 2552, น. 159) ในด้านความคิดเห็นในข้อ 2 ทางด้านความต้องการ
ของนักศึกษาในด้านลักษณะการเลือกแบบฝึกหัดที่จะให้ผู้เรียนทาในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า นักศึกษาชื่นชอบการทาแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบมากที่สุดรองลงมา
ชอบแบบจับคู่ ส่วนความคิดเห็นในข้อ 3 ทางด้านความต้องการของนักศึกษาในด้านเนื้อหาจาก
แหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาสนใจจะให้มีในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะ
สร้างขึ้นพบว่า นักศึกษาสนใจบทเรียนที่มาจากภาพยนตร์ เพลง และจากข่าวทางโทรทัศน์ ตามลาดับ
ส่วนในด้านความข้อที่ 4 คือข้อเสนอแนะอื่นๆ แบ่งความคิดเห็นได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการเรียน และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกิจกรรมและ
แบบฝึกหัดการใช้แบบสอบถามพื้นฐานจากนักศึกษา เพื่อจะนาข้อมูลมาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมิเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของตนเองต่อไป ซึ่งเมื่อผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลความต้องการพื้นฐาน
จึงมีความประสงค์จะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนที่จะสร้างคือควรประกอบด้วย ชื่อบทเรียน รายละเอียด
ของเนื้อหาในบทเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ การเรียงลาดับเนื้อหาจากเรื่อง
ที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยาก คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการศึกษาเนื้อหาและวิเคราะห์เนื้อหา
เพื่อนามาสร้างบทเรียนที่น่าสนใจ ซึ่งออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เพลง ภาพยนตร์ ช่วยให้เกิดความ
หลากหลาย เพิ่มความน่าสนใจในบทเรียนและเกิดความสนุกสนานในการเรีย นรู้ โดยคานึงถึงพื้นฐาน
ของหลั ก การและทฤษฎี ท างจิ ต วิท ยาการเรี ย นรู้ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ แนวคิ ด ในการออกแบบบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ (กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์, 2528; อ้างถึงในชาญวิทย์ สันดอน, 2548, น.18-22)
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ทางด้านการใช้คาสั่ งในการปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องควรชัดเจน ต้องให้ เข้าใจง่า ยและตรง
ประเด็น ด้านรูปแบบควรมีคาศัพท์และสัญลักษณ์หน้าข้อในแต่ละข้อของแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจง่าย และควรคานึงถึงทางด้านระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมในบางบทใช้ระยะเวลามากไปบ้าง
น้อยไปบ้างไม่เหมาะสม การกาหนดเวลาไว้ให้เพียงพอกับกิจกรรมที่ใช้ฝึกในบทเรียนแต่ ละบทจึงมี
ส่ ว นส าคั ญ นอกจากนี้ ก ารเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มิ เ ดี ย บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตช่วยให้ ผู้เรี ยนเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจที่ดีในการเรียน มีความใฝ่เรียนใฝ่ รู้
เนื่องจากสื่อต่าง ๆ ที่นามารวมไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ (รุจโรจน์ แก้วอุไร, 2545, น. 1) สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเกิดการ
เตรี ยมพร้ อมและเกิดการเรี ยนรู้ตามรูป แบบการเรียนที่กาหนดไว้ในแต่ ล ะกิจกรรม ช่ว ยพัฒ นา
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ให้โอกาสในการแสดงความคิดอย่างเป็นอิ สระและสอดคล้องกับการ
ดารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง
เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สารวจค้นหาความรู้และมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วย
ตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มิ เ ดีย บนเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เ น็ ต ถื อเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการศึก ษาในยุ ค ของ
e-learning ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา โดยการนาเอาระบบบริหาร
จัดการรายวิชามาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐานในครั้งนี้ จึงเป็น
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าคั ญ ในการสานต่ อ ความคิ ด ในการผลิ ต สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มิ เ ดี ย บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เพื่อจะได้สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน และเพื่อให้เกิดการสร้าง
ความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในวงวิชาการต่อไป
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การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสภาพทางร่างกายของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
A STUDY OF CAUSAL FACTORS AFFECTING THE PHYSICAL
CONDITION OF PRATOMSUKSA 4-6 STUDENTS
OF ETHNIC DIVERSE SCHOOLS UNDER THE OFFICE
OF CHIANG RAI PRIMARY EDUCATION AREA 2
ธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว*
THINATTARAT SINGKAEW

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ สภาพ
ทางร่างกายของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ศึกษาในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ภาวะโภชนาการได้ร้อยละ 25 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปั จ จั ย ที่มี อิทธิพลมากที่สุ ด คือ บริโ ภคนิสั ย รองลงมาคือ ความรู้ ด้านโภชนาการ โภชนาการของ
ครอบครัว วัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์ และรายได้ของครอบครัว ตามลาดับ มีค่าเท่ากับ
0.448 0.287 0.152 -0.131และ -0.123 ตามลาดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด มี 5 ปัจจัย คือ
บริโภคนิสัย ความรู้ด้านโภชนาการ ภาวะโภชนาการของครอบครัว วัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ รายได้ ข องครอบครั ว ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง มี 5 ปั จ จั ย คื อ บริ โ ภคนิ สั ย ภาวะ
โภชนาการของครอบครัว วัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่
ความรู้ด้านโภชนาการ ภาวะโภชนาการของครอบครัว และรายได้ของครอบครัว
คาสาคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล ภาวะโภชนาการ สภาพทางร่างกายของนักเรียน วัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุ
*

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Graduate School, Chiang Rai Rajabhat University

774

st
st
The
The11stBunditpatanasilpa
BunditpatanasilpaInstitute
InstituteNational
NationalConference
Conference(1(1stBPINC)
BPINC)
Thailand4.0
4.0: :Research
Researchand
andDevelopment
Developmentfor
forThai
ThaiCultural
CulturalEducation
Education
Thailand

Abstract
The purposes of this research were to examine the conformity of the model
with the causal factors that have generated empirical information and study the
factors that influence (both direct and indirect effect) on physical condition of
students of ethnically diverse schools. The samples used in this study were students
in Prathom Suksa 4-6 in schools of ethnic diversity in Chiang Rai district, Chiang Rai,
under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 2. The results of study
revealed that the model was in accordance with the empirical data The model can
explain the variability of factors that affect physical condition by 25%, the .01 level
of significance, the factors most correlated with physical condition were the habitual
consumption factors. Secondly, nutrition knowledge factors, the nutritional status of
family factors, consumption culture of ethnic groups factors and family income
factors, respectively, were 0.448, 0.287, 0.152, -131 and -0.123, respectively. The
most influential factors are 5 factors: habitual consumption factors, nutrition
knowledge factors, the nutritional status of family factors, consumption culture of
ethnic groups factors and family income factors, respectively. The direct influence:
habitual consumption factors, the nutritional status of family factors, consumption
culture of ethnic groups factors, respectively.Factors affecting indirectly: nutrition
knowledge factors, the nutritional status of family factors and family income factors,
respectively.
Keywords: Factors Influencing, Nutrition, Physical condition, Consumption culture of ethnic
groups, Causal factors

บทนา
การจั ด การศึก ษาต้อ งเป็ น ไปเพื่อ พัฒ นาคนไทยให้ เป็น มนุษย์ ที่ส มบูร ณ์ทั้งร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ างมีความสุ ข นั่ น คือ คนไทยต้องมีสุ ขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิต สั งคม และปัญญาที่เป็น
พื้นฐานต่อการนาไปสู่การดูแลชีวิตตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง เพื่อให้ความมุ่งหมายและ
หลักการสาคัญข้างต้นบรรลุผลเต็มที่ จาเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็น
เครื่องมือที่จะนาไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และยั่งยืนสุขภาพเป็นปัจจัยที่สาคัญในการ
ดารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้าน
สุ ข ภาพอนามัย จะต้อ งได้รั บ การดูแ ลอย่า งใกล้ ชิด ตั้ง แต่ วัย เด็ ก ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บจุ ดมุ่ งหมายของ
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนา
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คุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทาประโยชน์ให้สังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตาม
ระบอบประชาธิปไตยที่ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับที่ ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2551, น. 49) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะโภชนาการของเด็กวัย
เรี ย นเป็ น ดัช นี ที่ชี้ภ าวะสุ ขภาพโดยรวมของเด็ก ในประเทศที่พัฒ นาแล้ ว เด็ก มีแนวโน้มที่ มีภ าวะ
โภชนาการเกินและเป็นโรคอ้วน ส่วนปัญหาเด็กตัวเตี้ยและผอมจากการขาดสารอาหารพบน้อยมาก
ซึ่ง ต่ างจากประเทศที่ก าลั ง พั ฒ นามั กจะพบว่ า เด็ก ที่ มีภ าวะโภชนาการต่ าอยู่ ม าก เด็ ก ที่ มีปั ญ หา
โภชนาการทั้งขาดและเกินทาให้เด็กในประเทศเหล่านั้นมีพื้นฐานทางชีวภาพไม่พร้อมที่ จะพัฒนาด้าน
สติปัญญาได้เต็มศักยภาพ
ประเทศไทยยังเผชิญทั้งภาวะโภชนาการพร่องและภาวะโภชนาการเกิน แม้ว่าภาวะเตี้ยและ
ภาวะน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์จะลดลงตามลาดับ โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6-14 ปี แต่บางภาคความชุกก็
ยังสูงกว่าร้อยละ 5 และในเด็กอายุ 1-5 ปี ความชุกของภาวะเตี้ยยังลดลงช้ากว่าความชุกของภาวะ
น้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ความชุกของภาวะเตี้ยบางภาคสูงร้อยละ 7.5 เมื่อรวมกันแล้วใน พ.ศ. 2551-2
เด็กไทยอายุ 1-14 ปี 520,000 คนมีภาวะเตี้ยและ 480,000 คนมีน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เสี่ยงต่อ
สุขภาพไม่แข็งแรงและมีเด็กไทยอายุต่ากว่า 2 ปี 18,000 คนที่เตี้ยแคระแกร็นรุนแรงเสี่ยงต่อระดับ
เชาวน์ปัญญาต่าในวัยผู้ใหญ่บั่นทอนคุณภาพประชากรในอนาคต โรคอ้วนกาลังเป็นภัยคุกคามใหม่ของ
เด็กไทยเข้าขั้นอันตราย ความชุกของภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเด็กใน
เขตชนบทเริ่มพบปัญหานี้เพิ่มขึ้น เด็กไทยอายุ 1-14 ปี 540,000 คน มีน้าหนักเกินและอีก 540,000
คนอ้วน ในจานวนนี้ 135,000 คนเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปัญหาอ้วนในเด็กนี้จะส่งผลให้พบ
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นในผู้ใหญ่ เป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วน โดยการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องบูรณาการทุกระดับด้วยมาตรการในการป้องกันควบคุม คัดกรองและบาบัดรักษา ที่
ครอบคลุมกลุ่มปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค การมีกิจกรรมทางกายและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล การแก้ปัญหาน้าหนักเกินและโรคอ้วนยังมีความท้าทายที่ต้องระวังไม่ให้ส่งผล
สะท้อนกลับให้ปัญหาโภชนาการพร่องในเด็กบางกลุ่มกลับรุนแรง (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2555, น. 21)
ผลการรายงานของสานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กรมอนามัย พบว่าผลการ
สารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2 ประเทศไทย
ยังเผชิญทั้งภาวะโภชนาการพร่องและภาวะโภชนาการเกินแม้ว่าภาวะเตี้ยและภาวะน้าหนักน้อยกว่า
เกณฑ์จะลดลงตามลาดับ โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6-14 ปี แต่บางภาคความชุกก็ยังสูงกว่าร้อยละ 5
และในเด็กอายุ 1- 5 ปี ความชุกของภาวะเตี้ยยังลดลงช้ากว่าความชุกของภาวะน้าหนักน้อยกว่า
เกณฑ์ ความชุกของภาวะเตี้ยบางภาคสูงร้อยละ 7.5 เมื่อรวมกันแล้วใน พ.ศ. 2551-2 เด็กไทยอายุ 114 ปี 520,000 คนมีภาวะเตี้ยและ 480,000 คนมีน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เสี่ยงต่อสุขภาพไม่แข็งแรง
และมีเด็กไทยอายุต่ากว่า 2 ปี 18,000 คนที่เตี้ยแคระแกร็นรุนแรงเสี่ยงต่อระดับเชาวน์ปัญญาต่าในวัย
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ผู้ใหญ่บั่นทอนคุณภาพประชากรในอนาคต เด็กไทยปัจจุบันมีภาวะโภชนาการเกินและเป็นโรคอ้วน
มากขึ้น ในขณะที่เด็กอีกส่วนหนึ่งยังมีปัญหาขาดสารอาหารในรูปแบบเตี้ยกว่าเกณฑ์กลุ่มที่มีปัญหา
มากที่สุด ได้แก่ เด็กชาวเขาในพื้นที่สูง จากการสารวจของกองโภชนาการ กรมอนามัย การสารวจ
ภาวะอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2529), 4 (2538), 5 (2546) ซึ่งข้อมูลการสารวจ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนพื้นที่สูงปี 2544 พบอัตราเด็กชาวเขาอายุต่ากว่าห้าปีมีน้าหนัก
ต่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 36.0 การสารวจภาวะสุขภาพอนามัยชาวเขาปี 2547 พบร้อยละ 37.5 การ
สารวจทั้งสองครั้งใช้มาตรฐานการประเมินการเจริญเติบโตปี 2519 ต่อมาในปี 2549 มีการสารวจอีก
ครั้งโดยใช้มาตรฐานฯ ปี 2538 พบร้อยละ 26.8 (กรมอนามัย, 2555)
จากการสารวจภาวะโภชนาการจากการวัดน้าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุของนักเรียนระดับ
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ 2552 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ผลปรากฏว่าจากจานวน
นักเรียนที่ชั่งน้าหนักทั้งหมด จานวน 4,665,374 คน พบว่า มีนักเรียนที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์อายุ
379,318 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 จาแนกเป็นนักเรียนชาย 205,602 คน และนักเรียนหญิง 173,716
คน ส่วนนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์อายุนั้น จากจานวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงทั้งหมด 4,664,254
คน พบว่ามีนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์อายุ 360,334 คน คิดเป็นร้อยละ 7.73 จาแนกเป็น
นักเรียนชาย 188,462 คน และนักเรียนหญิง 171,872 คน ทั้งนี้การสารวจในปีนี้แตกต่างจากในอดีต
ที่ผ่านมาที่เป็นการประมาณการ แต่ครั้งนี้ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เป็นรายโรงเรียน ซึ่งการที่นักเรียนมี
ปัญหาน้าหนักและส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์อายุ สะท้อนถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ไทยรัฐ, 2553)
ทั้ ง นี้ ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 พบว่ า ในเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีนักเรียนทั้งหมด 26,204 คน มีสถิติของนักเรียนที่มีภาวะทุพ
โภชนาการ โดยแยกเป็นนักเรียนที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์จานวน 3,086 คน ส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์
3,341 คน นักเรียนที่มีน้าหนักและส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์จานวน 1,809 คน และนักเรียนที่มีน้าหนักสูง
กว่าเกณฑ์จานวน 3,124 คน
จากสถิติภาวะการเจริญเติบโต เด็ก 6-19 ปี (น้าหนักต่อส่วนสูง) ในเขตอาเภอป่าแดด อาเภอ
แม่สรวย อาเภอเวียงป่าเป้า อาเภอพาน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
พบว่ามีเด็ก รู ปร่ างผอม ร้ อยละ 11.81 ท้วมร้อยละ 4.28 และอ้วนร้อยละ 16.08 (กรมอนามัย ,
2555)
ทั้งนี้ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 2 คือ โดยสรุปภาพรวมของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ o-net ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรี ยกโดยย่อได้ ว่า “สทศ.” ในปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 44.20 ซึ่งต่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 45.14 จานวน
คะแนนผลต่างคือ -0.94 และหากพิจารณาเป็นรายโรงเรียนแล้วนั้น เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้นจานวน 179 โรงเรียน ยังพบว่ามีโรงเรียนที่มีระดับผลคะแนน
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เฉลี่ ย สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ของอยู่ใ นเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาเชี ย งรายเขต 2 เพี ย ง 107
โรงเรียน และมีโรงเรียนที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ถึง 72 โรงเรียน ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนในโซนสีเหลืองและชมพูที่ต้องได้รับ
การพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเร่งด่วน
ในปัจจุบันพบว่า การได้รับอิทธิพลจากปัจจัยและสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง มีผลกระทบต่อ
ภาวะโภชนาการของเด็กวัยนี้ ปัจจัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ความเคย
ชิน ความรู้ทางโภชนาการ วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่
ละท้องถิ่น เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในครอบครัว บริโภคนิสัย สื่อโฆษณาและเพื่อนล้วนมีผลกระทบ
ต่อภาวะโภชนาการทั้งสิ้น (อบเชย วงศ์ทอง, 2542) การที่จะมีภาวะโภชนาการดีหรื อไม่เกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมการบริโภค จากการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารเป็นผลของการพัฒนามาตั้งแต่เด็กและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบทา
ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็ก
ระดับความรู้ของเด็ก กิจกรรมของเด็กสิ่งแวดล้อม รายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดา
มารดา อาชีพของบิดามารดา ตลอดจนอิทธิพลของครอบครัวและสังคม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงทาได้ยากและต้องอาศัยเวลา ต้นเหตุของภาวะทุพโภชนาการในเด็กนั้น
ผู้ปกครองที่จัดอาหารให้แก่นักเรียนก็มีอิทธิพลต่อการบริโภคเช่นกัน เพราะเป็นคนกาหนดและจัดหา
อาหารของครอบครัว การที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมในการซื้อ
หรือการประกอบอาหารก็จะทาให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (สุเนตรา นุ่นลอย, 2554)
ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันภาวะทุพโภชนาการอันเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ สภาพทางร่างกายของนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ สภาพทางร่างกายของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
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สมมติฐาน
1. โมเดลเชิงสาเหตุของปั จ จั ยที่มี อิทธิพลต่อ สภาพทางร่ างกายของนั กเรียนในระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ภาวะโภชนาการในครอบครั ว บริโภคนิสัย รายได้ของครอบครัว ความรู้ด้านโภชนาการ
และวัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์ มีอิทธิพลต่อสภาพทางร่างกายของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4–6 ปีการศึกษา
2557 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใน 4 อาเภอ คือ อาเภอพาน อาเภอแม่ลาว อาเภอแม่สรวย
และอาเภอเวียงป่าเป้า จานวน 8,001 คน จากสถานศึกษา 94 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (Yamane, Statistics
An Introductory Analysis, 1973, p. 727 อ้างถึงใน กนกวรรณ เอี่ยมชัย, 2549, น. 82) ในครั้งนี้
ผู้วิจัยกาหนดความเชื่อมั่น 95% เปิดโอกาสให้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อย 5 หรือ = .05
ขั้น ที่ 2 ใช้การเลื อ กกลุ่ มตัว ย่างแบบเจาะจง โดยใช้ 4 อาเภอ คือ อาเภอพาน
อาเภอแม่ลาว อาเภอแม่สรวย และอาเภอเวียงป่าเป้า
ขั้นที่ 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมี
วิธีการสุ่มตัวอย่าง รวบรวมจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดในเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 แบ่งโรงเรียนออกเป็น 4 อาเภอ และให้โรงเรียนในแต่ละอาเภอเป็น
หน่วยของการสุ่ม
ขั้นที่ 4 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม สุ่มที่ละอาเภอ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก และใช้วิธีการสุ่มแบบไม่แทนที่ (Sampling without
Replacement) (กนกวรรณ เอี่ยมชัย, 2549, น. 68) สุ่มได้จานวนนักเรียนทั้งหมด 450 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมีจานวน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เช่น เพศ อายุ น้าหนัก ส่วนสูง และระดับการศึกษา ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพทางร่างกายของ
นักเรียน ได้แก่ ภาวะโภชนาการของครอบครัว รายได้ของครอบครัว จานวนเด็กในครอบครัว ความรู้
ด้านโภชนาการ บริโ ภคนิสั ย และวัฒ นธรรมการบริโภคของกลุ่ มชาติพันธุ์ ความเชื่อเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร ประเภทของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนใน
การสร้างดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับนิยาม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม เพื่อนามา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. กาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากแนวทางการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้นามา
เขียนนิยามตามลักษณะที่ต้องการวัด และจัดทาผังการออกข้อคาถาม
4. เขียนข้อคาถามของแบบสอบถามให้ครอบคุลมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ
5. จัดเป็นแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้างและความเป็นปรนัยในด้านภาษา เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคือ ค่าดัชนีความสอดคล้องต้องได้
มากกว่า .50 (IOC › . 50) จึงจะถือว่าคาถามข้อนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด นา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ
6. ทาการแก้ไขเครื่องมือแล้วนาเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยอีกครั้งหนึ่ง
นามาปรับปรุงจนแน่ใจว่าใช้ได้
7. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย จากนั้นนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
แล้วทาการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาดัชนีอานาจจาแนกโดยการหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้อคาถามแต่ละ
ข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item total correlation) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น (Internal Consistency of Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ด้วยสูตรของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient Method) ค่าที่คานวณได้ 0.974
เครื่องมือประเมินภาวะโภชนาการ
ความตรงของเครื่องชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง โดยเครื่องชั่งน้าหนักเป็นเครื่องมือที่ได้รับการ
รับรองจากพาณิชย์จังหวัด ในด้านความเที่ยงตรงและมีการตั้งเครื่องชั่งทุกครั้งหลังจากการชั่งน้าหนัก
จากการสุ่มตัวอย่างไปแล้ว 20 คน โดยใช้ตุ้มน้าหนักมาตรฐาน 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม ส่วน
เครื่องวัดส่วนสูง ตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงด้วยตลับเมตร ซึ่งได้รับการรับรองจากพาณิชย์
จังหวัด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้แบบสอบถาม รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้ นามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และทา
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และรายงานผลการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปในการหาค่าสถิติพื้นฐานของ
ข้อมูลและใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
1. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ
1.1 คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้
ในการศึกษา โดยคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson-Product Moment
Correlation Coefficient)
1.2 คานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 คานวณค่าความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) ตรวจสอบการแจก
แจงเป็นโค้งปกติ
2. วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามภาวะ
สันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ของตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะโภชนาการของนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 และ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate)
2.1 ดัชนีความกลมกลืนสมบูรณ์ (Absolute Fit Index)
2.1.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square:  2 ) ต้องการให้ค่าสถิติไค-สแควร์ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p .05) เพราะต้องการยืนยันว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ไม่แตกต่างกัน
2.1.2 ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square Ratio)
ในกรณีที่ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์น้อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.1.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) จะมีค่า
อยู่ระหว่าง 0 และค่า 1 ค่าดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐ านมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี GFI ควรมีค่าสูงกว่า 0.90
2.1.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้ (Adjusted Goodness of Fit
Index: AGFI) ค่าดัชนี AGFI ควรมีค่าสูงกว่า 0.90
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2.1.5 ดั ช นี ร ากมาตรฐานของค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของส่ ว นที่ เ หลื อ
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) ค่าดัชนี SRMR ควรมีค่าต่ากว่า 0.05
2.1.6 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean
Squared Error of Approximation: RMSEA) ค่าดัชนี RMSEA จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยถ้า
ค่าดัชนี RMSEA ต่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ระดับดี ถ้าอยู่ระหว่าง 0.05 - 0.08 แสดงว่าพอใช้ได้ และถ้าอยู่ระหว่าง 0.08 - 0.10 แสดงว่าไม่ค่อย
ดี และถ้ามากกว่า 0.10 แสดงว่าไม่ดีเลย
2.2 ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) CFI
(Comparative Fit Index) เป็นดัชนีที่มาปรับแก้ปัญหาของ RFI เพื่อให้ดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
โดยควรมีค่าไม่ต่ากว่า 0.90
2. น าเสนอค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรง ทางอ้ อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวมของตั ว แปรที่ ส่ ง ผลต่ อ
โภชนาการของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 แสดงผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานตัวแปรสังเกตได้ที่เกี่ยวกับสภาพทางร่างกายของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จานวน 450 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเพศหญิง
นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจานวนทั้งหมด 450 คน เป็นเพศ
ชาย 169 คน (ร้ อ ยละ 37.56) และเป็ น เพศหญิ ง 281 คน (ร้ อ ยละ 62.44) นั ก เรี ย นผู้ ต อบ
แบบสอบถามอยู่ ร ะดั บ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 4 จ านวน 155 คน (ร้อ ยละ 34.44) อยู่ร ะดับชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 171 คน (ร้อยละ 38 ) อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 124 คน
(ร้อยละ 27.55) ประเภทกลุ่มชาติพันธุ์ คนพื้นเมืองจานวน 122 คน (ร้อยละ 27.11) นักเรียนส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนที่มีชาติพันธุ์เป็นชนเผ่าลาหู่หรือมูเซอ จานวน 131 คน (ร้อยละ 29.11) รองลงมาคือ
ลีซู หรือลีซอ จ านวน 90 คน (ร้อยละ 20) อาข่า จานวน 69 คน (ร้อยละ 15.33) และกะเหรี่ยง
จานวน 38 คน (ร้อยละ 8.44) พบว่า น้าหนักนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.22 และส่วนสูงมีค่าเฉลี่ย
137.84 เซนติเมตร พบนั กเรี ยนที่ มีภ าวะทุ พโภชนาการจานวน 338 คน โดยจาแนกเป็น ภาวะ
โภชนาการพร่องจานวน 255 คน (ร้อยละ 56.67) ภาวะโภชนาการเกินจานวน 83 คน (ร้อยละ
18.44) นั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะโภชนาการปกติ จ านวนเพี ย ง 122 คน (ร้ อ ยละ 24.88) นั ก เรี ย นที่ มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารวันละ 2 มื้อ จานวน 8 คน (ร้อยละ 1.78) นักเรียนที่มีพฤติกรรมการ
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รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อมากที่สุด จานวน 361 คน (ร้อยละ 80.22) รองลงมาคือ นักเรียนที่มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารวันละ 4 มื้อ จานวน 46 คน (ร้อยละ 10.22) รายได้ของครอบครัว
ของนั กเรี ย นอยู่ ในระดับ ค่อนข้างต่ามากที่สุ ดอยู่ที่ระดับต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือ น
จานวน 193 คน (ร้ อยละ 42.89), ระดับ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน จานวน 97 คน (ร้อยละ
21.56) และระดับ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน จานวน100 คน (ร้อยละ 22.22) จานวนเด็กใน
ครอบครัวของนักเรียนมากที่สุดคือ ระดับ 2 คน จานวน 138 คน (ร้อยละ 30.67) รองลงมาคือ ระดับ
3 คน จ านวน 131คน (ร้ อยละ 29.11) และระดับ 4 คน จ านวน 90 คน (ร้ อยละ 20 ) ระดั บ
การศึกษาของผู้ดูแลอาหารในครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน
163 คน (ร้อยละ 36.22) รองลงมาคือ ระดับ ประถมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน 161 คน (ร้อยละ
35.78) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 106 คน (ร้อยละ 23.56) ตามลาดับ
2. ผลการวิ เคราะห์ โ มเดลเชิง สาเหตุข องที่ส่ งผลต่ อสภาพทางร่า งกายของนั กเรีย นใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( =4.66, df=24) ค่า
ไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดัชนีวัดความสอดคล้อง (Goodness of Fit
Index: GFI=1.00) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit
Index: AGFI=1.00) ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square
Error of Approximation: RMSEA=0.00) ดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Square
Residual: RMR=0.0092) ค่าส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Residual=0.38) มี
ค่าไม่เกิน 2.0 กราฟ Q-Plot มีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุม และเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรในโมเดล มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ตัวแปรสภาพทางร่างกาย มีค่าเท่ากับ 0.25
ผลการวิ เ คราะห์ โ มเดล ปรากฏว่ า โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-Square) ของตัวแปรสภาพทางร่างกาย มีค่าเท่ากับ 0.25 แสดงว่า
ตัวแปรทุกตัวในโมเดลอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสภาพทางร่างกายได้ร้อยละ 25
ค่าอิทธิพลรวมสูงสุดในโมเดลที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรสภาพทางร่างกาย คือ ปัจจัยบริโภคนิสัย
ซึ่งมีค่าอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพทางร่างกาย เท่ากับ 0.448 รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนบุคคลโดยมีค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.287 ปัจจัยครอบครัว มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.152 ปัจจัยวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.131 และปัจจัยเศรษฐกิจมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.123
ค่าอิทธิพลทางตรงสูงสุดในโมเดลที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรสภาพทางร่างกาย คือ ปัจจัยบริโภค
นิสัยมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.45 ปัจจัยส่วนบุคคลโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.06 ปัจจัยเศรษฐกิจมีค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ -0.112 ปัจจัยวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.131 และ
ปัจจัยครอบครัวมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.145
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เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดในโมเดล ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อสภาพทาง
ร่างกาย ในโมเดลได้แก่ ปั จจัยครอบครัว มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.298 ปัจจัยส่ ว นบุคคล มีค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.303 และปัจจัยเศรษฐกิจ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.010 ตามลาดับ
การอภิปรายผล
จากผลการวิจั ย ตัว แปรที่มีอิทธิพลรวมสู งสุ ด เป็นตัว แปรเดียวกันกับตัว แปรที่มี อิทธิพล
ทางตรงสูงสุดในโมเดลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียน
ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
คือ ปัจจัยบริโภคนิสัยของนักเรียนเอง ทั้งนี้นักเรียนควรจะได้รับความรู้ทางด้านภาวะโภชนาการ
เพิ่มเติม ซึ่งครูหรือผู้ปกครองควรให้ความรู้และเอาใจใส่ด้านพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ซึ่งจะ
ทาให้นักเรียนเกิดทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคให้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ คา
กล่าวที่ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เด็กวัยเรียนเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญ
หากไม่ได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการซึ่งมี
ผลเสี ยหลายประการเนื่องจากเด็กวัยนี้ยังต้องการสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อพัฒนาการ
เจริญเติบโต (อบเชย วงศ์ทอง, 2541 อ้างถึงใน พบพร พิมพ์ประภากร, 2551, น. 15) และปัจจัย
บริโภคนิสัย ปัจจัยที่ทาให้เกิดวิกฤติด้านโภชนาการและสุขภาพในเด็กไทย (สานักโภชนาการ กรม
อนามัย, 2553) และสอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ สินธวาลัย (2552) ได้กล่าวว่า นิสัยการบริโภคอาหาร
นับเป็นสาเหตุประการหนึ่งของปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ปัจจัยที่ส่งผลอีกประการหนึ่งคือปัจจัย
ครอบครั ว จะเห็ น ได้ ว่ า บุ ค คลในครอบครั ว ส าคั ญ ต่ อ ภาวะโภชนาการ เช่ น พฤติ ก รรมในการ
รับประทาน การอบรมสั่งสอนหรือแม้แต่การเตรียมอาหารให้แก่เด็กนักเรียน สอดคล้องกับคากล่าว
ที่ว่า พ่อแม่ควรให้คาแนะนาแก่เด็กสาหรับการเลือกบริโภคอาหารเมื่ออยู่นอกบ้านหรือรู้จักใช้จิตวิทยา
สาหรับลูกหากมีปฏิกิริยาการต่อต้านเกิดขึ้น (พบพร พิมประภากร, 2551, น. 17)
เมื่อพิจารณาอิทธิ พลทางอ้อมสูงสุ ดในโมเดล ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสู งสุ ดต่อภาวะ
โภชนาการในโมเดล ได้แก่ ปัจจัยครอบครัวมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.298 ปัจจัยส่ วนบุคคลมีค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.303 และปัจจัยเศรษฐกิจมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.010 ตามลาดับ หมายความ
ว่าบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดย่อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะโภชนาการ
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ซึ่งเด็กนักเรียน
มักจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวเสมอ และหากอาหารชนิดใดที่ผู้ป กครองไม่
ชอบหรือชอบรับประทาน ก็จะก่อให้เกิดเป็นรสนิยมในการชอบหรือไม่ชอบอาหารประเภทนั้น ๆ ได้
เช่นกัน
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ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความสาคัญโดยตรงต่อภาวะโภชนาการ
ควรตระหนักในความสาคัญของการเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ดีให้แก่ทุกคนในครอบครัว เพราะ
ปัจจัยบริโภคนิสัยของเด็กถูกบ่มเพาะจากครอบครัวตั้งแต่ทารก
1. ผู้ปกครองควรแสวงหาความรู้ด้านโภชนาการ และผู้ปกครองควรปลูกฝังค่านิยมใน
การบริโภคอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็กและทุกคนในครอบครัว
2. ผู้ ป กครองควรปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมโภชนาการในครอบครั ว ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม ควรปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพ เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์เพื่อสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรง มีความคิดวิจารณญาณในการเลือกบริโภค
อาหารไม่ติดกระแสโฆษณาชวนเชื่อหรือรับวัฒ นธรรมอาหารจากต่างประเทศ และไม่ส่ งเสริมให้
นักเรียนรับสื่อโฆษณาที่ทาให้นักเรียนเกิดค่านิยมที่ไม่ดีในการเลือกรับประทานอาหาร
ข้อเสนอแนะสาหรับครูและสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาคือบุคคลที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนโดยตรงควรปลูกฝังให้
นั ก เรี ย นตระหนั กและเห็ น ความส าคั ญ ในการดู แ ลสุ ขภาพ รับ ประทานอาหารที่ มีป ระโยชน์เ พื่ อ
เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง มีความคิดวิจารณญาณในการและต้องให้ความรู้ด้านภาวะโภชนาการแก่
เด็กนักเรียนเป็นการเร่งด่วนนอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านโภชนาการ ครูควรปลูกฝังค่านิยมที่ดีใน
การเลือกซื้ออาหารที่จะรับประทานอย่างมีวิจารณญาณให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูด
แก่ตัวนักเรียนเอง ครูควรสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสมแก่นักเรียน
และผู้ปกครองตั้งแต่วัยเยาว์ ครูควรให้ความรู้เพิ่มเติมด้านพฤติกรรมในด้านการบริโภคอาหารที่เสี่ยง
กับการเกิดภาวะทุพโภชนาการ และการเลือกอาหารที่จะรับประทานจะต้องเลือกให้ถูกต้อง เลือก
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง การส่งเสริมให้มีตัวแทนประสานระหว่างผู้ปกครองกับครูเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการร่วมกันอย่างยั่งยืน โรงเรียนส่งเสริมให้ นักเรียนและผู้ปกครอง
ความรู้ ข่าวสารด้านโภชนาการและสุ ขภาพ เพื่ อการดูแลและป้องกัน ภาวะทุพโภชนาการ โดยมี
แนวทางในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาวะโภชนาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความตระหนักในความสาคัญของการป้องกันภาวะ
ทุพโภชนาการ
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านภาวะโภชนาการเช่นทาหนังสือพิมพ์โรงเรียน หรือแผ่น
พับให้ความรู้รายสัปดาห์
3. จัดกิจ กรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาทุพโภชนาการในชุมชน เพื่อให้ ผู้ป กครองและ
นักเรียนได้มีส่วนร่วม
4. จัดเวทีให้นักเรีย นได้แสดงความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของ
นักเรียนและชุมชน
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5. ร่วมรณรงค์การเลือกซื้ออาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และสร้างค่านิยมที่ดีในการ
รับประทานอาหาร
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบอาหารหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องอาหาร
ในครอบครัวในระดับโรงเรียนและระดับชั้นเรียน
7. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องเกี่ยวกับภาวะโภชนาการหรือที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะสาหรับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสาคัญในการวางนโยบายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขภาวะทุพ โภชนาการได้อย่างยั่งยืนเพราะมีห น้าที่กาหนดแนวทางด้านการศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชน แนวทางการดาเนินงานคือ
1. ควรบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย
ให้กับเด็กในทุกระดับชั้น เช่น เพิ่มเนื้อหาลงไปในรายวิชาสุขศึกษา เพื่อให้นักเรี ยนมีความรู้ความ
เข้าใจอย่างชัดเจน
2. กาหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ คือ กาหนดให้มี
การควบคุมอาหารในระดับโรงเรียน ควบคุมอาหารที่ขายในร้านค้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
3. กาหนดให้มีการส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายหรือเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อ นไหวในชั้น
เรียนประจาเพื่อเสริมสร้างการทางานของเซลเนื้อเยื่อ และอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะการเติบโตของ
สมองส่งผลให้มีสติปัญญาดี มีความพร้อมในการเรียนรู้และยังช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ที่มีภาวะอ้วนในโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กบริโภคอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ
เด็กและเยาวชนของประเทศคือขุมกาลังที่จะพัฒนาประเทศให้มีความมั่งคั่งยั่งยืน แต่หาก
เด็กและเยาวชนยังมีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
เนื่ องจากประชากรขาดประสิ ทธิภ าพในการศึกษาเล่ าเรี ยนเนื่ องจากภาวะทุพโภชนาการ ควรมี
นโยบายในการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการดูแลป้องกันและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการอย่าง
เร่ งด่ ว น สถานศึกษาและผู้ ที่เกี่ ยวข้ องควรมีก ารเฝ้ าระวังภาวะทุ พโภชนาการอย่ างใกล้ ชิด มีการ
ประเมินภาวะโภชนาการอย่างบ่อยครั้งรวมทั้งการดูแลและตรวจสอบด้านภาวะโภชนาการในโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับบริโภคนิสัย ซึ่ง
อาจจะส่งผลต่อสภาพทางร่างกายของนักเรียน เช่น ค่านิยมบางประการ สื่อโฆษณา สื่อการเรียนการ
สอนด้านโภชนาการ
2. นาไปศึกษากับกลุ่มประชากรในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ โดยมีความแตกต่างใน
เรื่องสภาพแวดล้อม เช่น นักเรียนในเขตเมืองใหญ่หรือชุมชนแออัดเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่สมบูรณ์และ
เป็นประโยชน์สาหรับการนาไปใช้มากที่สุด
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่มีสัญชาติไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
THE FACTORS AFFECTING ON SELF-ESTEEM OF THE SECONDARY
STUDENTS WHO ARE NOT THAI NATIONALITY IN THE OFFICE OF
CHIANGRAI EDUCATIONAL SERVICES AREA 2
อังคาร อยู่ลือ*
ANGKHAN YULUE

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่
สร้ างขึ้น กั บ ข้อมูล เชิ งประจั ก ษ์ และศึก ษาปัจจัย เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพ ลทั้งทางตรง ทางอ้อม และ
อิทธิพลรวมต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่มีสัญชาติไทย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นั ก เรี ย นกลุ่ ม ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จานวน 297 คน ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยตัว
แปรต้น 4 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู การจัดกิจกรรมแนะแนว และ
สุขภาพจิ ต ตัว แปรตาม คือการเห็ นคุณค่าในตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน และ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่มีสัญชาติไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความสอดคล้ องกัน โดยมีค่าสั มประสิ ทธิ์
การพยากรณ์ (R-Square) เท่ากับ 0.99 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรของการเห็นคุณค่าในตนเองได้ร้อยละ 99 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลรวมของโมเดลที่ส่ง ผลต่อ
การเห็นคุณค่าในตนเองพบว่าการจัดกิจกรรมแนะแนว มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.84 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา คือ การอบรมเลี้ยงดู มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ การเห็นคุณค่าในตนเอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สัญชาติไทย
*

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Graduate School, Chiang Rai Rajabhat University
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Abstract
The purposes of this research to examine the conformity of the model with
the causal factors that have generated empirical information and study the causal
factors affecting on (direct, indirect and total effect) self-esteem of the secondary
students who are not Thai nationality under the office of Chiangrai primary
educational service area 3. The samples consisted of 297 secondary students who
are not Thai nationality under the office of Chiangrai primary educational service area
3 during 2016 academic year. The model consisted of 4 independent variables :
social contribution, rearing, guidance activity and mental health; and a dependent
variable is self-esteem. The tools are used for collecting data included two sets of
Five-Point Rating questionnaire. Data were analyzed by SPSS and Path Analysis by
LISREL
The results of study revealed that the model was in accordance with the
empirical data with R-square = 0.99 means the model could explain the aviation of
self-esteem of the secondary students who are not Thai nationality at 99%.
The variables that showed the most total influences in self-esteem of the
secondary students who are not Thai nationality are guidance activity (0.84)
statistically significantly at .01 levels and rearing (0.36) statistically significantly at .01
levels.
Keywords: causal factors, self-esteem, secondary students, Thai nationality,

บทนา
การเห็นคุณค่าในตนเอง มาจากคาที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า “Self- Esteem” แต่ยังมี
นักวิชาการบางท่านใช้คาว่า “ความภาคภูมิใจในตนเอง” และบางท่านใช้คาว่า “อัตคุณทัศน์ ”
(ชุตินันท์ มีมุข, 2552, น. 1 อ้างอิงจาก ประดินันท์ อุปรมัย, 2545, น. 146) ซึ่งโดยสรุปแล้ว การเห็น
คุณค่าในตนเอง หมายถึง การประเมินความเชื่อ หรือความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเอง มีความเคารพและ
ยอมรับในตนเองว่ามีความสาคัญ มีความสามารถและใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการทาสิ่ง ต่าง ๆ ให้
ประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคม
การเห็ น คุ ณ ค่ าในตนเองเป็ น คุ ณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องบุ ค คลที่ ค วรให้ ค วามส าคั ญ
เนื่องจากการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะต่าง ๆ หลายประการที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพของบุคคลในการดารงตนอยู่ในสังคม อาทิ ความเชื่อมั่นในตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความมุ่งมั่นปรารถนาทางการศึกษา (บุษบากร ตัณฑวรรณ, 2545, น. 1)
บุคคลที่มีมีการเห็นคุณค่าในตนเองจะรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริง ตระหนักถึงศักยภาพที่

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง ““การวิ
การวิจจัยัยและพั
และพัฒนาการศึ
นาการศึกกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

789
789

แท้จริงของตน มีความสามารถในการทางานให้ประสบความสาเร็จ มีจิตใจที่เปิดกว้างและยอมรับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่วนบุคคลที่ไม่มีการเห็น
คุณค่าในตนเองจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มองตนในแง่ลบ มีความเครียดและวิตกกังวลสูง ไม่มี
ความพยายามทางานที่ยากลาบาก มักเป็นผู้ตามมากกว่าการเสนอความคิดเห็น มีแนวโน้มโทษผู้อื่น
และไม่สามารถยอมรับการวิจารณ์จากบุคคลอื่นได้ (กรองกาญจน์ ใจซื่อตรง, 2548, น. 11) การเห็น
คุณค่าในตนเองเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ มีความสาคัญต่อบุคคลในการดาเนินชีวิต การที่
คนเราเห็นคุณค่าในตนเองจะทาให้มีความมุ่งมั่นมานะพยายามในการทางานจนประสบผลสาเร็จ ทา
ให้เป็นคนที่มีความรู้สึกต่อตนเองและผู้อื่นในด้านดี เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะดี มีสุขภาพจิตดี ไม่อิจฉา
ริษยา ไม่รู้สึกด้อยค่า มองตนเองว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถ นับถือตนเอง เป็นคนที่มีเพื่อนมาก มี
ความมั่นคงทางจิตใจไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ กล้าคิด กล้าทา ปรับตัวได้ดี และสามารถ
แก้ปัญหาได้ดี (ศิณาพร แสงใส, 2548, น. 21)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีอายุระหว่าง 13 –18 ปี ซึ่งเป็นช่วงของวัยรุ่นวัยนี้เป็นวัยที่
คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กต่อเนื่องกับความเป็นผู้ใหญ่ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเป็นวัยที่
ต้องมีการปรับตัวทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ หากเด็กวัยรุ่นคนใดสามารถผ่านพ้น
ช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น มีปัญหาที่ไม่ซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขได้เด็กวัยรุ่นคนนั้นก็ย่อมผ่านเข้าสู่
ความเป็นผู้ใหญ่ สามารถจัดการกับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้าม ก็จะ
พบว่าวัยนี้เป็นวัยที่ประสบความยุ่งยากมาก จากปัญหาเรื่องอารมณ์และการตัดสิน ใจจนส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาตามมาในที่สุด (สรานุช จันทร์วัยเพ็ญ, 2549, น. 11) จึงอาจเรียกได้ว่าวัยนี้
เป็นวัยวิกฤติ เพราะเป็นวัยที่มีความสับสนทางจิตใจมากที่สุดยิ่งกว่าวัยอื่น ๆ (ศรีเรือน แก้วกังวาน,
2549, น. 26 อ้างอิงจาก Erikson, 1968) ปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อน
มากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเมือง ประกอบ
กับวัยรุ่ นเป็ นช่วงหั วเลี้ย วหัว ต่อของการเจริญเติบ โตมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ ทาให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย เช่น ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการทาแท้ง
ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความรุนแรง และปัญหายาเสพติด เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ส่งผลให้
เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนหลายต่อหลายคนออกกลางคัน ทาให้เสียอนาคตและกลายเป็นปัญหาสังคมใน
ที่สุด และจากรายงานสถิติการฆ่าตัวตายสาเร็จของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2546 โดยศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิตพบว่าวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นกลุ่มที่มีอัตรา การฆ่าตัวตายสาเร็จสูง
ถึง 7.13 ต่อแสนประชากรและสาเหตุมาจากปัญหาน้อยใจคนใกล้ชิดที่ดุด่าว่ากล่าว (ร้อยละ43)
รองลงมาคือทะเลาะกับคนใกล้ชิด (ร้อยละ 36) ปัญหาผิดหวังจากความรักและหึงหวง (ร้อยละ 23)
ตามลาดับ ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผลจากการที่วัยรุ่นขาดความภาคภูมิใจในตนเอง หรือไม่เห็นคุณค่าใน
ตนเอง (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2549, น. 37 อ้างอิงจาก Jansen et al.,1993) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
การเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคลที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ของ
คนทุกคน
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จากการศึกษาแนวคิดของคูเปอร์สมิธ (ปิยะดา ดาแก้ว , 2550, น.18 อ้างอิงจาก
Coopersmith, 1881, p.9-11) พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง มี 2
ประการคือ องค์ประกอบภายในบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองจากตนเองในด้านต่าง ๆ
และองค์ประกอบภายนอกบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการเห็นคุณค่าจากผู้อื่น ซึ่ง คูเปอร์สมิธ ได้
เสนอแนวทางในการช่วยให้บุคคลเห็นคุณค่าในตนเองโดยให้โอกาสบุคคลนั้นได้ใช้พลัง ความสามารถ
ที่มีอยู่ในตัวเอง ได้รับการให้ความสาคัญได้รับความเชื่อถือและประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง โดย
โรงเรียนต้องให้การสนับสนุน ให้เขาตระหนักถึงพลังที่มีอยู่ในตนเองและช่วยให้ เขาได้ระลึกว่าเขา
สามารถพัฒ นาตนเองให้ สู งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวทางในการพัฒ นาการเห็ นคุ ณค่ า ในตนเองที่
ประดินันท์ อุปรมัย (2545, น. 149) ได้เสนอการส่งเสริมให้บุคคลเห็นคุณค่าในตนเองโดยพยายาม
เปลี่ยนอัตมโนทัศน์ คือความเข้าใจหรือความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ทาให้มองเห็นว่าตนเองมีพลัง
สามารถดลบันดาลในสิ่งที่เขาเห็นความสาคัญมาไว้ในครอบครองได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้เมื่อบุคคลประสบ
ความสาเร็จจากสิ่งที่ได้ให้คุณค่าจะทาให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ และสามารถปรับค่านิยมบางประการ
ที่มีต่อครอบครัวกลุ่มเพื่อนและสังคมให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตนได้ทาหรือเพิ่มความพยายามโดยปราศจาก
ความกังวลมากเกินไป
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เป็นเขตพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ที่
หลากหลาย ซึ่งในจานวนนักเรียนที่มากมายเหล่านี้ มีนักเรียนจานวนไม่น้อยที่ไม่มีสัญชาติไทย บางคน
ก็เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติอื่น บางคนก็เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และบางคนก็กาลังอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการขอสัญชาติไทย (อ้างอิงจาก ข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2559) จากประสบการณ์การเป็นครูในพื้นที่
ดังกล่าว พบว่าการที่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวไร้สัญชาติไทยในขณะที่อาศัยและเรียนอยู่ในแผ่นดินไทยนั้น
ด้วยความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และสัญชาติ จึงอาจทาให้นักเรียนมีความแตกต่าง
กันมาก ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หลายๆ พฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด และเสี่ยง
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จากข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่าในแต่ละปีมีนักเรียนที่ลาออกกลางคันจากระบบ
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีจานวนไม่น้อยที่ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเด็กจานวนหนึ่งเป็น
เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าความรู้สึกเห็นคุณค่าในคนเองเป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อ
การดาเนินชีวิตของบุคคลและเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้ และหากเด็กมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองต่าก็จะก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในประเทศไทย ด้วยความแตกต่างกันหลายด้านจึงเสี่ ยงต่อการเห็นคุณค่าในตนเองต่า ดังนั้น
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงได้สนใจจะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ไม่มีสัญชาติไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ตามแนวคิดของ คูเปอร์สมิธ (Coopersmith) โดยศึกษาทั้งปัจจัยภายในผู้เรียนและ
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ปัจจัยภายนอกผู้เรียนโดยปัจจัยภายนอกประกอบด้วยหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเพื่อน ครู และ
ผู้ปกครอง ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมแนะแนว ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียนและชุมชน ได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่ งเสริมให้ เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองในนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์
โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อให้ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาการศึกษาของชาติ
สืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ไม่มีสัญชาติไทย สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อการเห็น
คุณค่าในตนเอง ของนั กเรี ย นชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้นที่ไม่มีสั ญชาติไทย สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สมมติฐานของการวิจัย
1. โมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่มีสัญชาติไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู การจัดกิจกรรมแนะ
แนว และสุขภาพจิตมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม และอิทธิพลรวม ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2559
ที่ไม่มีสัญชาติไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 1,212 คน จาก
สถานศึกษา 50 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ คือ นั ก เรี ยนระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ ไ ม่ มี
สัญชาติไทย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้
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ขั้นที่ 1 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (Yamane, 1973,
p. 727 อ้างอิงจาก กนกวรรณ เอี่ยมชัย, 2549, น. 82) ในครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดความเชื่อมั่น 95% เปิด
โอกาสให้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 หรือ = .05
ขั้นที่ 2 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โ ด ย วิ ธี ก า ร จั บ ฉ ล า ก แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม แ บ บ ไ ม่ แ ท น ที่ ( Sampling without
Replacement) (กนกวรรณ เอี่ยมชัย, 2549, น. 68) สุ่มได้จานวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน จาก 15
โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวน 2 ชุด แบ่งได้ดังนี้
ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยด้านส่วนตัว และแบบสอบถามวัด การเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ มีสัญชาติไทย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่มีสัญชาติไทย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต
3 และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างตาม
วันเวลาโดยใช้แบบสอบถาม รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้ นามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และรายงานผลการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการหาค่าสถิติพื้นฐาน
ของข้อมูลและใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
1. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ
1.1 คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้
ในการศึกษา โดยคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson-Product Moment
Correlation Coefficient)
1.2 คานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 คานวณค่าความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) ตรวจสอบการแจก
แจงเป็นโค้งปกติ
2. วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
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โมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่
มีสัญชาติไทย และประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood
Estimate)
2.1 ดัชนีความกลมกลืนสมบูรณ์ (Absolute Fit Index)
2.1.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square:  2 ) ต้องการให้ค่าสถิติไค-สแควร์ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p .05) เพราะต้องการยืนยันว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ไม่แตกต่างกัน
2.1.2 ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square Ratio)
ในกรณีที่ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์น้อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.1.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) จะมีค่า
อยู่ระหว่าง 0 และค่า 1 ค่าดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี GFI ควรมีค่าสูงกว่า 0.90
2.1.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้ (Adjusted Goodness of Fit
Index: AGFI) ค่าดัชนี AGFI ควรมีค่าสูงกว่า 0.90
2.1.5 ดั ช นี ร ากมาตรฐานของค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของส่ ว นที่ เ หลื อ
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) ค่าดัชนี SRMR ควรมีค่าต่ากว่า 0.05
2.1.6 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean
Squared Error of Approximation: RMSEA) ค่าดัชนี RMSEA จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยถ้า
ค่าดัชนี RMSEA ต่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกั บข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ระดับดีถ้าอยู่ระหว่าง 0.05 - 0.08 แสดงว่าพอใช้ได้ และถ้าอยู่ระหว่าง 0.08 - 0.10 แสดงว่าไม่ค่อยดี
และถ้ามากกว่า 0.10 แสดงว่าไม่ดีเลย
2.2 ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)CFI
(Comparative Fit Index) เป็นดัชนีที่มาปรับแก้ปัญหาของ RFI เพื่อให้ดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
โดยควรมีค่าไม่ต่ากว่า 0.90
2. นาเสนอค่าอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่มีสัญชาติไทย
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อการเห็ น คุ ณ ค่ าในตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่มีสัญชาติไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 แสดงผลได้ดังนี้
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1. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเห็น คุณค่า
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่มีสัญชาติไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( =2.26,
df=10) ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดัชนีวัดความสอดคล้อง(Goodness
of Fit Index : GFI =1.00) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness
of Fit Index : AGFI =0.99) ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root
Mean Square Error of Approximation : RMSEA =0.00) ดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของเศษ
(Root Mean Square Residual : RMR = 0.0036) ค่าส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Standardized Residual=0.01) กราฟ Q-Plot มีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุม และเมื่อพิจารณา
ในภาพรวมแล้วพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
(R-Square) ของตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเอง (ESTEEM) มีค่าเท่ากับ 0.99 แสดงว่า ตัวแปรใน
โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรของการเห็นคุณค่าในตนเอง (ESTEEM) ได้ร้อยละ 99
2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลรวมของโมเดลที่ส่งผลต่อ การเห็นคุณค่าในตนเอง(ESTEEM)
พบว่าการจัดกิจกรรมแนะแนว (GUID) มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.84 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 รองลงมา คือ การอบรมเลี้ยงดู (REAR) มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย หรือตัวแปรทั้ง 4 ตัว ที่ใช้ในการพยากรณ์การเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ไม่มีสัญชาติไทย คือ ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยการ
อบรมเลี้ยงดู ปัจจัยการจัดกิจกรรมแนะแนว และปัจจัยสุขภาพจิต มีเพียง 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น ที่ไม่มีสัญชาติไทยได้แก่ ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู
ปั จ จั ย การจั ด กิ จ กรรมแนะแนว และสามารถอธิ บ ายการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ไม่มีสัญชาติไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 ได้ร้อยละ 99 สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน จาเป็นต้องอาศัย
หลาย ๆ ฝ่ายร่วมมือกัน ทั้งตัวผู้เรียนเอง ครู และผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นวลศิริ
เปาโลหิตย์ (2546) ที่ได้กล่าวถึงแนวทางในการสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหา
ทางสังคมว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นจากพ่อ แม่ ตัวเด็ก ครู อาจารย์ และจะดีมากขึ้นหาก
นาชุมชนมาร่วมด้วย นั่นคือทุกฝ่ายต้องทางานประสานกันเป็นทีม โดยผู้วิจัยขออภิปรายเพิ่มเติม เป็น
รายตัวแปรดังนี้
การจัดกิจกรรมแนะแนว มีอิทธิพลรวมต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง เพื่อจะสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมจนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม นักเรียนได้มีโอกาส

การประชุมมวิวิชชาการนํ
าการนาาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลปป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง ““การวิ
การวิจจัยัยและพั
และพัฒนาการศึ
นาการศึกกษาไทยด
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

795
795

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนั้นจึ งกล่าวได้ว่านักเรียนที่ผ่านกิจกรรมแนะ
แนวจะมีความเข้าใจตนเอง ถูกพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครู และสมาชิกในครอบครัว เมื่อนักเรียนมีโอกาส
ได้ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นทั้ งในและนอกสถานที่ ทาให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสาคัญ
ดังผลการวิจัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราญทิพย์ อนุมัติ (2545) และ อังคนา
เมตุลา (2546) ที่ใช้กิจกรรมแนะแนวในการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา จากการศึกษาของสราญทิพย์ ปรากฏว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเกิดการเห็น
คุณค่าในตนเองเกี่ยวกับ ยาเสพติดสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม สราญทิพย์ อนุมัติ กล่าวว่า
กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนสาคัญของการจัดการศึกษาในโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมแนะ
แนว คือการช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการเข้าใจ
ตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตัวในสิ่งแวดล้อม หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน
สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับ
พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง (2547) ซึ่งได้ทาการวิจัย เรื่องผลของกิจกรรมแนะแนวต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมแนะแนว 8 กิจกรรม และแบบวัด
การเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการวิจัยพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชาวเขา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การอบรมเลี้ ย งดู มีอิทธิพลรวมต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ไม่มีสัญชาติไทย ผลการวิจัยนี้เป็นไปตามสมติฐาน ทั้งนี้อธิบายได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูของ
บิดามารดาหรือการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองมีความสาคัญยิ่งในการที่จะพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเองของนักเรียน ทั้งนี้เพราะครอบครัวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขัดเกลาหล่อหลอม จริยธรรม
คุณธรรมและทัศนคติต่าง ๆ แก่เด็ก ซึ่งการอบรมสั่งสอนขัดเกลาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและถ่ายทอดลง
สู่เด็กนั้น เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่จะเป็นพื้นฐานติดอยู่ในความรู้สึก สร้างเป็นบุคลิกลักษณะของคน
ๆ นั้น ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน การ
แนะนาสั่งสอนหรือพฤติกรรม กิริยาท่าทางต่าง ๆ ที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต่อกันนั้นจะถ่ายทอด
ลงสู่เด็ก ซึ่งเป็นผลิตผลของครอบครัว เด็กจะซึมซับสิ่ง ต่าง ๆ นั้นไว้ และจะไปแสดงออกเมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่และสืบสานครอบครัวใหม่ต่อไป (กฤษณา จันทร์ตรี, 2537, น. 68) เด็กที่ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูที่ดีจากพ่อแม่ หรือพ่อแม่มีความรู้ความเข้า ใจในลักษณะธรรมชาติของเด็กสามารถส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กให้เหมาะสมตามวัยและสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้ตาม
ความเหมาะสม ย่อมทาให้เด็กเติบโตขึ้นด้วยความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สิ่งที่เด็กได้รับ
จากการอบรมเลี้ยงดูที่ดีจะเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลิกภาพความรู้สึกนึกคิด ความภาคภูมิใจและ
การเห็นคุณค่าในตนเอง (อาไพพรรณ ปัญญาโรจน์, 2545, น. 16-17) จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่า
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูที่เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ทาสิ่งที่ต้องการด้วยตนเอง ทาให้เด็กรู้สึกว่าตนได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม ไม่ตามใจหรือ
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เข้มงวดจนเกินไป มีเหตุผล ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นตลอดจนให้ความรัก ความเอาใจใส่
เป็นกันเอง รวมถึงให้ความร่วมมือตามโอกาสเหมาะสม ซึ่ง อรชุมา พุ่มสวัสดิ์ (2539) และ นวลน้อย
วิจิตรกุล (2544) ได้พบว่าวัยรุ่นที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและแบบให้
ความคุ้มครองจะมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าวัยรุ่นที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดู
แบบอัตตาธิปไตย รักตามใจและปล่อยปละละเลยอย่างมีนัยสาคัญ เช่นเดียวกับ สุดา สงเดช (2546)
ได้พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมากและแบบใช้เหตุผลมากมีระดับการเห็นคุณค่า
ในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนน้อยและแบบใช้เหตุผลน้อย
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. โรงเรียนควรออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวให้เหมาะสม และมีความหลากหลาย
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โดยสนับสนุนให้นักเรียนทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
และภายนอกโรงเรียน ซึ่งจะทาให้นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับ มีความสาคัญกับผู้อื่น และมี
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
2. พ่อแม่ ผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทาสิ่งที่ต้องการด้วยตนเอง ทาให้เด็กรู้สึกว่า
ตนได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม ไม่ตามใจหรือเข้มงวดจนเกินไป มีเหตุผล ยอมรับความสามารถ
และความคิดเห็นตลอดจนให้ความรัก ความเอาใจใส่ เป็นกันเอง รวมถึงให้ความร่วมมือตามโอกาสที่
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนปกติที่มีสัญชาติไทย แล้ว
เปรียบเทียบกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนที่ไม่มีสัญชาติไทยว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร
รายการอ้างอิง
กนกวรรณ เอี่ยมชัย. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเบื้องต้น. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,
กรองกาญจน์ ใจซื่อตรง. (2548). องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความภาคภูมิใจในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. ปริญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.
กฤษณา จันทร์ตรี. (2537). ผลการสารวจความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสระบุรี. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชุตินันท์ มีมุข. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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นวลน้อย วิจิตรกุล. (2544). การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นที่ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
นวลศิริ เปาโลหิตย์. (2546). นักเรียนนักเลง. วารสารวิชาการ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 10. ตุลาคม 2542.
บุษบากร ตัณฑวรรณ. (2545). การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตามแนวคิดของคูเปอร์สมิธและพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ในโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัด
ลาปาง. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ประดินันท์ อุปรมัย. (2545). หน่วยที่ 3 หลักและแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว.
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปิยะดา ดาแก้ว. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ.
พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง. (2547). ผลของกิจกรรมแนะแนวต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน
ชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สราญทิพย์ อนุมัติ. (2545). ผลของกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอพระ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สรานุช จันทร์วันเพ็ญ. (2549). ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเห็นคุณค่าในตนเอง
(Self - Esteem) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ Satir Model เป็นพื้นฐาน.
ขอนแก่น: กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์.
สุดา ส่งเดช. (2546). การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู โครงสร้างครอบครัว
การเห็นคุณค่าในตนเอง และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.
วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ศิณาพร แสงใส. ( 2548). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศรีเรือน แก้วกังวาน. (2549). จิตวิทยาการพัฒนาวัยรุ่นทุกช่วงวัย ช่วงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่
เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อรชุมา พุ่มสวัสดิ์. (2539). การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นที่ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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อังคนา เมตุลา. (2546). ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการที่มีต่อการรู้จัก เห็นคุณค่าใน
ตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤทธิ์ จังหวัดนครพนม.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อาไพพรรณ ปัญญาโรจน์. (2545). การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
ปีที่ 1 - 4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
STUDY OF FACTORS AFFECTING ATTENDANCE OF THE FIRST TO
THE FOURTH YEAR STUDENTS IN BACHELOR DEGREE LEVEL
OF CHANTHABURI COLLEGE OF DRAMATIC ARTS
สุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์*
SUWANNA KLAEOKASETKORN

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรีปีที่ 1-4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีปีที่ 1-4 จานวน 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผู้เรียน ปัจจัยด้านสถานศึกษา และปัจจัยด้านครอบครัว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
x  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้า
ชั้นเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ปัจจัยด้านผู้เรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.31 ปัจจัยด้านสถานศึกษาเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
คาสาคัญ: การเข้าชั้นเรียน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
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Abstract
The purpose of this research was to study of factors affecting
attendance of the first to the fourth year students in bachelor degree level
of Chanthaburi College of Dramatic Arts, the second semester of the
academic year 2014. The sample group of this research was 105 the first to
the fourth year students. The instrument to collect data was a questionnaire
requiring to students’ opinion about the factors affecting attendance that
were divided into 3 factors: the factor of students, the factor of college and
the factor of families. The collected data analyzed by the statistical means
of mean, standard deviation and percentage.
The results of this research as follow: The students’ opinions in every
factor affecting attendance was revealed at high level (4.31). To consider the
students opinion each factor found that: The students’ opinion in the factor
of families was revealed at hight level (4.70) The students opinion in the
factor of students was revealed at hight level (4.31) The students opinion in
the factor of college revealed at the hight level (4.29)
Keywords: Attendance, Undergraduate, Chanthaburi College of Dramatic Arts

บทนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีอานาจหน้าที่ตามที่ระบุ
ไว้ในวัตถุประสงค์ของสถาบัน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
ว่า “ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาและส่งเสริม
วิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ทั้งไทย
และสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทาการสอน ทาการแสดง ทาการวิจัย
และให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น ”นอกจากนี้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พ.ศ. 2555 - 2559 ยังระบุว่า สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์เป็นองค์กรชั้นนาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพชั้นสูงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางบริการทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอด สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย (วิทยาลัยนาฏ
ศิลปจันทบุรี, 2556, น. 39) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดอยู่ในกระทรวง
วัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีหน่วยงานต่างๆ ที่ขึ้นอยู่
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 14 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

การประชุมมวิวิชชาการน�
าการนำาเสนอผลงานวิ
ระดับบชาติ
ชาติ สถาบั
สถาบันนบับัณ
ณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ ครั
ครั้ง้งทีที่ ่11
การประชุ
เสนอผลงานวิจจัยัยระดั
เรื่อง ““การวิ
การวิจจัยัยและพั
และพัฒนาการศึ
นาการศึกกษาไทยด้
ษาไทยด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒนธรรม Thailand
Thailand 4.0”
4.0”

801

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยช่าง
ศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เปิดทาการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1- 5 ในระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้
เปิดทาการสอนเป็นห้องเรียนเครือข่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 การ
เรียนการสอนในระยะแรกเป็นการเรียนเทียบโอน โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นปริญญาตรีปีที่ 1
ถึงระดับปริญญาตรีปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์และ
ดุริยางคศิลป์
การบริหารสถานศึกษามีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่คุณภาพผู้เรียนจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความสาเร็จ
ของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีว่าสถานศึกษาได้ดาเนินการบริหารจัดการประสบความสาเร็จเพียงใด
ซึ่งการพิจารณาสถานศึกษาที่มีประสิทธิ์ผลหรือไม่นั้น ตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา และอื่น ๆ เช่น บรรยากาศของสถานศึกษา ครูผู้สอน ความพร้อมของนักศึ กษา
เป็นต้น (สุมณฑา จุลชาติ, 2554, น. 65) ระบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ได้มีจัด
หลักสูตรวิชาชีพครู ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติ เมื่อจบหลักสูตรแล้วนักศึกษา
สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง ดังนั้นการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะนอกจากจะทาให้เข้าใจบทเรียนได้ดีแล้วยังได้ฝึกปฏิบัติในกระบวนวิชานั้น ๆ ทาให้นักศึกษาที่
เข้า ชั้นเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน และอาจารย์ผู้ สอนยังสามารถปรับความรู้พื้นฐานของ
นักศึกษาที่ได้รับมาจากการเรียนในระดับพื้นฐาน ซึ่งอาจได้รับมาไม่มากเพียงพอที่สามารถเพิ่มเติม
ความรู้ในระดับอุดมศึกษาให้มีมากขึ้น ความสาคัญการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาก็เป็นสิ่งหนึ่งนอกจาก
จะช่วยแก้ไขปัญหาความรู้พื้นฐานที่มีไม่มากพอแล้วยังทาให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติทักษะแต่ละ
สาขาวิชาร่วมกันเป็นการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพของตนเอง ฝึกประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน
เป็น กลุ่ ม เมื่อพบปัญหาก็ส ามารถรู้จักคิดวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ทาให้ได้รับประสบการณ์
โดยตรงกับ การทางานร่ ว มกัน ได้รับ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรงด้ว ยตนเอง และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการทางานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี
จากการสารวจสถิติของนักศึกษาที่เรียนจบในแต่ละปี นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนที่ดี
ตั้งใจเรียน ส่งงานครบตรงตามกาหนด มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ขาดเรียน มั่นฝึกฝนตนเองอยู่
เสมอ สร้างชื่อเสียงนามาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่วิทยาลัยและครอบครัว เมื่อเรียนจบแล้วสามารถ
มีงานทาประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนมา และประสบความสาเร็จในชีวิต นั้น ส่วนใหญ่
จะเป็นนักศึกษาที่สนใจเข้าชั้นเรียนเป็นประจาคิดเป็นร้อยละ 100 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะทาการศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา เพื่อนาผลการวิจัย
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการทางานศึกษาปัจจัย
ด้านนี้สาหรับสถาบันการศึกษาอื่นที่พบว่านักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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เพื่ อศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อ การเข้า ชั้น เรีย นของนัก ศึ ก ษาระดับ ชั้ นปริญ ญาตรี ปีที่ 1 - 4
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1-4 วิทยาลัย
นาฏศิลปจันทบุรี จานวนทั้งหมด 141 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ าง ที่ใ ช้ในการศึ กษาข้ อมู ล ได้แ ก่ นัก ศึก ษาระดับชั้ นปริญ ญาตรี ปีที่ 1-4
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุ รี ที่เข้าชั้น เรียน จานวน 105 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีปีที่ 1
จานวน 25 คน ระดับปริญญาตรีปีที่ 2 จานวน 30 คน ระดับปริญญาตรีปีที่ 3 จานวน 22 คน
ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 จานวน 28 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่
1-4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านสถานศึกษา ปัจจัยด้านครอบครัว
ตัวแปรตาม ได้แก่ การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1-4 วิทยาลัย
นาฏศิลปจันทบุรี
ตัวแปรต้น (Independent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 - 4
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 - 4
1. ปัจจัยด้านผู้เรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
2. ปัจจัยด้านสถานศึกษา
3. ปัจจัยด้านครอบครัว
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ที่มา: สุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอน
การดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ เอกสาร ตาราเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางนามาสร้างข้อคาถาม (item) ของแบบสอบถาม
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3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1-4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) ที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1-4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. ปัจจัยด้านผู้เรียน
2. ปัจจัยด้านสถานศึกษา
3. ปัจจัยด้านครอบครัว
โดยแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งได้กาหนดค่าคะแนนและความหมาย ดังนี้
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นด้วยมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นด้วยน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด
- นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
- พิมพ์แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธีของ Likert
มีตัวเลือก 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. ปัจจัยด้านผู้เรียน
จานวน 5 ข้อ
2. ปัจจัยด้านสถานศึกษา จานวน 5 ข้อ
3. ปัจจัยด้านครอบครัว จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษาตามประเด็นของแบบสอบถาม
- สร้างแบบสัมภาษณ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
- นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 105 คน และแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับนักศึกษาที่สุ่ม
มาจานวน 10 คน
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการดังขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญและหาค่าความเชื่อมั่นแล้ว
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกจากรายชื่อของนักศึกษา จานวน 105 คน
2. ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษา
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองจากแบบสอบถามที่แจก
ไปจานวน 105 ชุด ได้รับคืนจานวน 105 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
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4. เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรีปี่ที่ 1 - 4 จานวน 10 คน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แต่ละฉบับจนครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาคานวณหาค่าทางสถิติ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเข้ า ชั้น เรี ย นของนัก ศึ กษา วิ เคราะห์ โ ดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย X  และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน S.D. โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด โดยแบ่งช่วงชั้นเท่ากัน ซึ่งคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 5 และคะแนนต่าสุดเท่ากับ 1 เพื่อให้ได้ลักษณะเกณฑ์เป็นแบบแจกแจงปกติ ดังนี้
ระดับความคิดเห็นปรับเป็นระดับคะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับค่าเฉลี่ย
มากที่สุด
4.21 – 5.00
มาก
3.14 – 4.20
ปานกลาง
2.61 – 3.40
น้อย
1.81 – 2.60
น้อยที่สุด
1.00 – 1.80
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้น เรียนของ
นักศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้นามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน
เพิ่มเติม เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาขยายผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
ผลการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 - 4 วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ปัจจัยด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ 4.31 และปั จ จั ย ด้ า นสถานศึ ก ษามี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.29 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นสรุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจ จั ยด้านผู้ เรี ยน พบว่าโดยส่ ว นรวมนั้น อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ผู้เรียนต้องการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถทางศิลปะที่มีอยู่ให้ได้มากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับเพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 ผู้เรียนมีความถนัดและสนใจวิชาชีพที่จะเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 มีความตั้งใจ
และความพร้อมที่จะเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
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2. ปัจจัยด้านสถานศึกษา พบว่า โดยส่วนรวมนั้นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ความรู้ค วามสามารถของอาจารย์
ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อาจารย์ยอมรับฟังความคิดเห็นและความสามารถของนักศึกษา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อาจารย์มีสื่อเทคโนโลยีการสอนที่น่าสนใจทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่า งการเรียนในชั้นเรียน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
3. ปัจจัยด้านครอบครัวพบว่า โดยส่วนรวมนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70
การเรียนสายอาชีพมีโอกาสทางานหารายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 การดูเอาใจใส่ของผู้ปกครอง
มีค่าเท่ากับ 4.79 ได้รับความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถโดยตรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.76 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักศึกษา เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วหางานทาได้
ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ครอบครัวสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
ทั้งนี้นักศึกษาที่ทาแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน จานวน 105 คน
สรุปและอภิปรายผล
จาการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีที่ 1-4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยด้านครอบครัวอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้
1. ปัจจัยด้านผู้เรียน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก อาจเป็ น เพราะว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ผู้ เ รี ย นต้ อ งการพั ฒ นาเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถทางศิลปะที่มีอยู่ให้ได้มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ พิศุทธิ์ บัวเปรม และสุชิรา นวลกาแหง
(2555, น. 9) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งพฤติ ก รรมการเข้ า เรี ย นของนั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จากผลสรุปการวิจัย
พบว่า นั กศึกษามีความพึงพอใจส่ ว นใหญ่อยู่ ในระดับมาก โดยด้านเนื้อหาวิช าเฉลี่ยสู งคือ 4.60
รองลงมาด้านการประเมินผลพฤติกรรมการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.18 ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนด้านกิจกรรมมีคาเฉลี่ยต่าสุดคือ 3.51
2. ปัจจัยด้านสถานศึกษา พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยส่วนรวม
นั้นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับวชิระ พิมพ์ทอง (2552 อ้างถึงใน พิศุทธิ์ บัวเปรม และสุชิรา
นวลกาแหง, 2555, น. 9) ผู้สอนควรมีวิธีการและนวัตกรรมที่ดี มีประโยชน์ เพื่อนาไปสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่ง
จะช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ทาให้ผู้สอนและนักศึกษามี
เจตคติที่ดีต่อกัน ทาให้สอนและเรียนอย่างสนุกสนาน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับสุพัตรา ผลรัตนไพบูลย์ (2550, น. 95) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พบว่า สถานที่เรียนและสื่ออุปกรณ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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สถานที่เรียนได้แก่ การถ่ายเทอากาศในห้องเรียน บริเวณห้องเรียนปราศจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น
กลิ่น เสียง เป็นต้น และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ ปริมาณของสื่ออุปกรณ์ การเรียน
การสอนเมื่อเทียบกับจานวนนักเรียน สื่อมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
3. ปัจจัยด้านครอบครัวพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยส่วนรวม
นั้นอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับนิภาวรรณ ชนะสงคราม (2552, น. 93) พบว่า ค่านิยมทางการ
ศึกษาของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก เพราะว่าผู้ปกครองมองเห็นความสาคัญของการศึกษาต่อที่ทาให้
ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ จึงสนับสนุนให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อในระดับสูง
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเก็บ ข้อมูล จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคน และอาจารย์ผู้ส อน เพื่อจะได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาในกรณีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ เข้าชั้นเรียน เพื่อจะได้ข้อมูลที่
ศึกษามาใช้ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดพะเยา
THE MULTI-LEVEL FACTORS AFFECTING THE CREATIVE THINKING
SKILL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN PHAYAO PROVINCE
มาลิณี รักดี*
MALINEE RAKDEE

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2556 จานวน 1,256 คน โดยใช้วิธีการแบบสุ่มหลายขั้นตอน
(Multi stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น
แบบสอบถาม จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามวัดความคิดสร้างสรรค์นักเรียน ซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .800 และฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .951 โดยใช้
โปรแกรม HLM version 6.03 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า
1. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.01 คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.90 จากคะแนนสูงสุด 133 คะแนน
2. การศึกษาความสัมพันธ์
2.1 ปัจจัยระดับนักเรียน พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัย
ระดับนักเรียนแต่ละตัวแปร กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่
ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ปัจจัยความอยากรู้อยากเห็น และ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางบ้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ เท่ากับ .481, .376 และ .375 ตามลาดับ
2.2 ปัจจัยระดับห้องเรียน พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัย
ระดับห้องเรียนแต่ละตัวแปร กับ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่า ปัจจัยระดับห้องเรียนเรียน
ได้แก่ ปัจจัยบรรยากาศในห้องเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ .567 สาหรับปัจจัยวิธีการสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และปัจจัยสื่อการจัดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความคิดสร้างสรรค์
*

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Graduate School, Chiang Rai Rajabhat University
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ของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ -.517 และ -.390
ตามลาดับ
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
3.1 ปัจจัยระดับนักเรียนร่วมกันพยากรณ์ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ปัจจัย
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางบ้าน และปัจจัยความอยากรู้อยากเห็น
และ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางบ้าน มีค่ามีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 98.013 ,14.847, 6.756
และ 6.499 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3.2 ปัจจัยระดับห้องเรียนร่วมกันพยากรณ์ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนปัจจัย
วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และปัจจัยบรรยากาศในห้องเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเท่ากับ 98.016, -1.590 และ 1.310 ตามลาดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
สาหรับปัจจัยสื่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยมีค่า สัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเท่ากับ -0.756 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

Abstract
For this dissertation, the researcher of creative thinking skill for high school
students in Phayao province . The sample consists of 1256 high school students in
Phayao province in the academic year 2013, selected by multi stage random
sampling method. The researching tools for data collection separated to 2 issues
following, the first issue is the test on creative thinking skill with its reliability is 0.800.
The second issue is the questionnaire of the multi-level factors affecting the
effectiveness of creative thinking skill with its reliability is 0.951. The analysis method
is Multi-Level Analysis level 2 by HLM version 6.03, and program utilities.
The findings of the study were as follows;
1. The students ’s creative thinking skill, with their averaged scores of 98.01
and standard deviation of 15.90 las compared to the highest scores of 133
2. The relationship studying
2.1 Level of Student factor for considering, simple correlation for each
variable of student level and the students ’s creative thinking skill findings level of
student such as the democratic parenting, the curiosity and home environment
have significantly positive correlate at .001 ,correlation follows .481, .376 and .375
2.2 Level of class factor for considering, simple correlation for each
variable of class the students ’s creative thinking skill level of class such as the
environmental in classroom have significantly positive correlate at .001, correlation
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equal .567 in terms of group process teaching and instructional media have
significantly negative correlate at .01 correlation follows -0.517and-0.390
3. Factor affecting and the students ’s creative thinking skill
3.1 Co predication of level of student factor for considering, the students’s
creative thinking skill, the democratic parenting, the curiosity and home environment
have regression coefficient follows 98.013 ,14.847, 6.756 and 6.499 and significantly at
0.001
3.2 Co predication of level of class factor for considering, the students’s
creative thinking skill, group process teaching and environmental in classroom have
regression coefficient follows 98.016, -1.590 and 1.310 and significantly at 0.001, in
term instructional media with its regression coefficient equal -0.756 and does not
significantly.
บทนา
ความคิดสร้างสรรค์มีความสาคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ประเทศใดมีบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์เป็นจานวนมากนับได้ว่ามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีความสาคัญต่อประเทศชาติซึ่ง
จะสามารถนาพาประเทศชาติของตนให้เกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปในทุก ๆ ด้าน (ชาญณรงค์
พรรุ่งโรจน์, 2546, น. 31) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทุกๆด้าน ความคิดสร้างสรรค์
มีความสาคัญมาก เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของความคิดที่แปลกใหม่ ซึ่งอาจเกิดจากการ
คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากความคิดเดิม และเป็นความคิดที่มีประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
มีอยู่ในตัวทุกคน และสามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นได้ แต่จะพัฒนาได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการ ที่
แต่ละคนได้รับการฝึกฝนมา (อารี รังสินันท์, 2532, น. 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ ความงอกงาม
ทางปัญญา ถ้าได้รับการส่งเสริมก็จะงอกเงยและงดงาม พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์มักเป็นอีก
แบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากพัฒนาการด้านอื่น ๆซึ่งลักษณะความคิดริเริ่มในวัยเด็กจะมีพัฒนาการสูง
กว่าวัยผู้ใหญ่ โดยพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กจะค่อยเจริญงอกงามขึ้นตามระดับอายุ วุฒิภาวะ
และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อจะช่วยกันเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้เจริญต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่ต่อไปดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสาคัญซึ่งพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครู ครูแนะแนว ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กควรให้ความสนใจศึกษาเข้าใจ
ลักษณะธรรมชาติ พฤติกรรมและกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กแต่ละวัย ทั้งนี้ เพื่อ
จะได้เข้าใจ สามารถให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเด็กจะได้พัฒนา
ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของตนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องกัน อันจะทาให้ความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กพัฒนาสูงขึ้น และเพื่อเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในวัยผู้ใหญ่ต่อไป
เพราะเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ในวันนี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงในวันหน้า (อารี
พันธ์มณี, 2545, น. 47-48)
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การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก จาเป็นที่จะต้องเริ่มต้นกระทาตั้งแต่เด็กยัง
เล็ก ๆ โดยให้ความสาคัญแก่บทบาทที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่า
ความคิดสร้างสรรค์นั้นได้เกิดขึ้นในช่วงใดของพัฒนาการของชีวิต มีทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการหรือ
แนวความคิดที่สาคัญของผู้ใดบ้างที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดชัดเจน และเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ พ่อ แม่ ครู และบุคคลอื่น ๆ จาเป็นจะต้องเรียนรู้เทคนิค วิธีการส่งเสริม
หรือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง และเอื้ออานวยต่อ
การเกิดความคิดสร้างสรรค์ (วนิช สุธารัตน์, 2547, น. 249) โรงเรียนหรือสถานศึกษามีบทบาทสาคัญ
ต่อการสร้างบรรยากาศหรือกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์โดย การจัดกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้
แสวงหาคาตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในปัจจุบันระบบการศึกษาในโรงเรียนโดยทั่วไปนั้น
พบว่า ศักยภาพของเด็กไม่ได้รับการพัฒนาให้ถึงขีดสุด เพราะโครงสร้างองค์กรของโรงเรียน การได้รับ
แรงกดดันด้วยการสอบ และระบบหลักสูตรของการศึกษา ทาให้บรรยากาศของโรงเรียนขาดอิสระ
ขาดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความเพลิดเพลิ นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็แสดงออกได้ยาก แม้เด็ก
จะมีศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่มากก็ตาม (อุทัย ดุลยเกษม, 2547, น. 20) งานหลักของ
ครู คือการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามสภาพของผู้เรียนสภาพธรรมชาติและ
สังคมที่แวดล้อม ช่วงเวลา เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ใช้วิธีการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
หลากหลาย ดังนั้นครูต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
จัดการเรียนรู้ควรมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ (คาหมาน คนไค, 2543, น. 59)
สาหรับเด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุระหว่าง 12 – 16 ปี ซึง่ เด็กในวัยนีต้ อ้ งการเรียนรู้
และโอกาสที่จะเลือกและทดลองทาอาชีพที่สนใจเพื่อเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า แม้ว่าในอนาคตเขา
จะเปลี่ยนอาชีพใหม่ ระยะนี้เด็กควรได้รับประสบการณ์ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และดาเนินการ
ในเรื่องที่ได้ตัดสินใจแล้วให้ตลอด เด็กควรได้รับการฝึกให้วางแผนงานที่น่าตื่นเต้นของคนอื่นและให้
รู้จักยอมรับและยกย่องเพื่อน ๆ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังเป็นระยะที่ต้องการความ
ช่ว ยเหลื อเพื่อ ให้ เ ด็ก รู้ จัก คิด และเด็ กได้ รู้จั กนาความสามารถของเขาไปใช้เพื่ อท าให้ ประสบ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นช่วงเวลาที่ต้องการให้เด็กได้ทราบความสามารถของ
ตนตามความเป็นจริง และเป็นช่วงเวลาที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในการแก้ปัญหาช่วงนี้วัยผู้ใหญ่
ควรจะจัดหากิจกรรม ที่ส่งเสริมความคิดให้แก่เยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ และความ
สนใจเกี่ยวกับสุนทรียภาพควรได้รับการส่งเสริม ตลอดจนส่งเสริมเยาวชนและเพื่อน ๆ ร่วมมือกัน
ทางานมากกว่าการให้มีการแข่งขัน การทดสอบทางด้านความสนใจความ สามารถและทัศนคติ
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เกี่ยวกับชีวิตได้ประโยชน์มาก วัยนี้สามารถแก้ปัญหาซึ่งต้องใช้การประยุกต์ในสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วมา
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ เด็กต้องการความช่วยเหลือให้ค้นพบแนว ทางที่ยืนหยัดอยู่บนความเชื่อ
และต้องการฝึกหัดความคิดทางสังคมของตน ผู้ใหญ่ควรช่วยเหลือให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
หากเด็กเกิดการขัดแย้งขึ้น พลังทางอารมณ์ควรจะใช้ไปในทางสร้างสรรค์มากกว่าทาลาย (อารี
พันธ์มณี, 2545, น. 67-68) จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบเกี่ยวกับบ้านมีความสาคัญหรือมีอิทธิพลต่อชีวิต
ของเด็กมาตั้งแต่เล็กจนโต เด็กจะเป็นคนสมบูรณ์ได้เพียงใด มีบุคลิกภาพอย่างไรจะสามารถดารงชี วิต
อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขเพียงไร ล้วนแล้วแต่มาจากอิทธิพลของบ้านแทบทั้งสิ้นความสัมพันธ์ของ
สมาชิกภายในครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ตลอดจนสภาพแวดล้อมทาง
บ้านในด้านที่อยู่อาศัย ล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็ก (วาสนา พิทักษ์สาลี, 2527, น. 23)
ดัง นั้ น การที่ ท ราบว่ ามี ปั จ จัย ใดบ้ า งที่ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด สร้า งสรรค์ ของผู้ เ รี ย นย่ อ มท าให้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากว่าเด็กในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นนั้นเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ และฝึกการตัดสินใจที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ เป็นการ
เตรียมตัวล่วงหน้าในอนาคต และการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ เนื่องจาก
ต้องการการศึกษาปฏิสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยที่อยู่ต่างระดับกัน ซึ่งอาจมีนัยส าคัญและส่ งผลต่อ
การศึกษา ซึ่งหากแยกปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น ออกเป็นปัจจัยระดับต่างๆเพื่อแยกวิเคราะห์ข้อมูล เช่น
ปัจจัยระดับนักเรียน ปัจจัยระดับห้องเรียน และปัจจัยระดับโรงเรียน เป็นต้น โดยที่ตัวแปรเหล่านี้อาจ
ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น ปัจจัยแต่ละระดับก็จะส่งผลต่อเนื่องกัน เมื่อแยกพิจารณาปัจจัยแต่
ละระดับจะทาให้ได้ข้อมูลที่แม่นยาสามารถตอบโจทย์การวิจัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์
แบบพหุระดับจะทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปโดยละเอียด มีนักวิจัยหลายท่านเสนอเทคนิคการ
ออกแบบการวิจัยแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel
Analysis) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรอิสระหลายระดับ และตัวแปรอิสระ
เหล่านั้นสามารถแยกได้เป็น 2 ระดับขึ้นไป โดยตัวแปรอิสระระดับเดียวกันต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันและได้รับผลร่วมจากตัวแปรระดับอื่น ๆ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2538, น. 174-177)
จากที่กล่ าวมาการที่จะศึกษาปัจจัยพหุ ระดับที่ส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยมี ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระดั บ นั ก เรี ย น ได้ แ ก่ การเลี้ ย งดู แ บบ
ประชาธิปไตย ความอยากรู้อยากเห็น ปัจจัยระดับห้องเรียนได้แก่ วิธีการสอนของครู สภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนและสื่อการจัดการเรียนรู้
จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดพะเยา เพื่อให้ผลการวิจัยมีความแม่นยาสามารถใช้
อ้างอิงไปยั งประชากรได้ และผลที่ได้ จากการวิจัยพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพะเยา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย น และปั จ จั ย ระดั บ ห้ อ งเรี ย นกั บ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยระดับนักเรียน และปัจจัยระดับห้องเรียนที่
ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพะเยา
วิธีการศึกษา
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2556
จานวน 9,578 คน ซึ่งมีจานวนโรงเรียนทั้งหมด 18 โรงเรียน และมีห้องเรียนจานวน 276 ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพะเยา
ปีการศึกษา 2556 จากโรงเรียนต่าง ๆ จานวน 11 โรงเรียน จานวน 1,256 คน โดยผู้วิจัยจึงได้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการดังนี้โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
ขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าง
1. หลังจากกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการสุ่มโรงเรียนโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น ตามขนาดของโรงเรียน โดยการกาหนดสัดส่วนที่เท่ากันจากขนาดของโรงเรียนได้ โรงเรียน
ขนาดเล็ก ได้จานวน 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง ได้จานวน 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ได้
จานวน 2 โรงเรียน และ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษได้จานวน 1 โรงเรียน
2. สุ่มโรงเรียนแต่ละขนาดมาจานวน 11 โรงเรียน ตามสัดส่วนขนาดโรงเรียน โดยใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากชื่อโรงเรียนที่จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตามจานวนขนาดของโรงเรียนที่ได้จากการเทียบสัดส่วนในข้อ1
3. ทาการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม โดยคานวณหาจานวนห้องเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและจานวนห้องเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่ละขนาด
4. คานวณหาจานวนห้องของแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนห้องเรียนที่กาหนด ได้กลุ่มตัวอย่าง
ดังตาราง
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ตารางที่ 1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ขนาดโรงเรียน โรงเรียน
1. ขุนควรวิทยาคม
เล็ก
2. งาเมืองวิทยาคม
กลาง
1. ฟากกว๊านวิทยาคม
2. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
3. จุนวิทยาคม
4. ปงรัชดาภิเษก
5. ปงพัฒนาวิทยาคม
6. ภูซางวิทยาคม
ใหญ่
1. ดอกคาใต้วิทยาคม
2. แม่ใจวิทยาคม
ใหญ่พิเศษ
1. พะเยาพิทยาคม
รวมทั้งสิ้น
11
ที่มา: ผู้วิจัย
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จานวนห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง(คน)
1
36
1
34
3
104
3
112
3
103
2
65
3
101
3
96
3
97
2
76
13
432
37
1,256

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นแบบสอบถาม จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์นักเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่
1 เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 - ตอนที่ 5 เป็ น แบบทดสอบวั ด ความคิ ด
สร้ างสรรค์แต่ล ะด้าน ดังนี้ ตอนที่ 2 แบบวัดความคิดสร้ างสรรค์ด้าน การคิดคล่ องแคล่ ว เป็น
แบบทดสอบให้คะแนนของคาตอบที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสิ่งเร้าหรือปัญหาที่ตั้งขึ้น ซึ่งมีคะแนน
สูงสุดอย่างน้อย 30 คะแนน ตอนที่ 3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้าน การคิดยืดหยุ่น ประกอบไป
ด้วยการบอกความคล้าย การต่อเติมรูปเรขาคณิต การตั้งคาถามตามคาตอบที่กาหนดให้ ซึ่งมีคะแนน
สูงสุดอย่างน้อย 40 คะแนน ตอนที่ 4 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้าน การคิดริเริ่ม ประกอบด้วยการ
วาดภาพจากเส้นที่ต่อเนื่องเพียงเส้นเดียว และการออกแบบกระเป๋า ซึ่งมีคะแนนสูงสุดอย่างน้อย 40
คะแนน ตอนที่ 5 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้าน การคิดละเอียดลออ เป็นการต่อเติมเสริมแต่งจาก
รูปที่กาหนดให้และบอกชื่อรู ปภาพซึ่งมีคะแนนสูงสุดอย่างน้อย 20 คะแนน โดยคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ หาได้จากผลรวมของคะแนนทั้ง 4 ด้าน ซึ่งมีคะแนนสูงสุดอย่างน้อย 130 คะแนน การ
แปรผลคะแนนผู้วิจัยกาหนดให้ช่วงคะแนนทุกระดับเท่ากัน ดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 การแปรความหมายของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ช่วงคะแนน
ความหมาย
105 คะแนนขึ้นไป
มากที่สุด
79 - 104 คะแนน
มาก
53 - 78 คะแนน
ปานกลาง
27 – 52 คะแนน
น้อย
0 – 26 คะแนน
น้อยที่สุด
ที่มา: ผู้วิจัย

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดพะเยา เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผผลต่อความคิดสร้างสรรค์ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 92 ข้อ ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยระดับนักเรียน
จานวน 44 ข้อ และแบบสอบถามปัจจัยระดับห้องเรียน จานวน 48 ข้อ
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยมี
ลาดับขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1. การสร้างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
2. ศึกษานิยามทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
นามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัด
3. ร่างคาถามของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์
4. นาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบเพื่อ พิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหาและความสอดคล้องตามนิยามและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือก
ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
5. นาแบบทดสอบที่สร้ างขึ้นไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ และนาไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม จานวน 30 คน ได้แบบทดสอบที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 30 ฉบับ
2. การสร้างแบบสอบถามปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดพะเยา
1. กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษานิยามทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
นามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
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3. ร่ างคาถามของแบบสอบถามโดยให้ มีค วามสอดคล้ อ งกับ นิย ามศัพ ท์เฉพาะและมี
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 134 ข้อ
4. นาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบเพื่อ พิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหาและความสอดคล้องตามนิยามและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือก
ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลการพิจารณาพบข้อคาถามที่มีความสอดคล้องตา
เกณฑ์ที่กาหนดจานวน 113 ข้อ
5. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนาไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม จานวน 30 คน ได้แบบทดสอบที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 30 ฉบับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาเครื่องมือการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ทาบันทึกข้อความถึงคณบดีคณะครุศาสตร์เพื่อติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเพื่อขอให้ทาหนังสือถึงผู้อานวยการสถานศึกษาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
2. จั ดเตรี ยมแบบวัด และแบบสอบถามที่เป็น เครื่องมือ ในการวิจัยให้ เ พียงพอกับจ านวน
นั กเรี ย นที่ ใช้ เป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ างผู้ วิ จัย น าแบบวัดและแบบสอบถามไปเก็บ รวบรวมข้อ มูล กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเผื่อไว้ร้อยละ 20 ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
การผิดพลาดอันเนื่องมาจากการไม่ตั้งใจทาแบบวัดของนักเรียนซึ่งตรวจสอบได้จากการแสดงความ
คิดเห็นในแบบวัดที่เป็นข้อความเชิงบวกกับข้อความเชิงลบที่ตอบไม่สอดคล้องกันตลอดจนความไม่
สมบูรณ์ของแบบวัดที่ตอบไม่ครบหรือตอบเกินดังนั้นหลังจากคัดเลือกแบบวัดและแบบสอบถามฉบับ
ที่สมบูรณ์จึงได้แบบวัดจานวน 1,256 ฉบับ
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ได้ดาเนินการวิเคราะห์แบบสอบถามดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ลงรหัสและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษา
1. ระดับความคิดสร้างสรรค์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพะเยาพบว่า
ความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนอยู่ ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.01 คะแนน ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.90 จากคะแนนสูงสุด 133 คะแนน
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2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์
2.1 ปัจจัยระดับนักเรียน พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยระดับ
นักเรียนแต่ละตัวแปร กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนพบว่า ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ปั จจัยสภาพแวดล้ อมทางบ้าน และปัจจัยความอยากรู้อยากเห็ น
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .481 , .376 และ .375 ตามลาดับ
2.2 ปัจจัยระดับห้องเรียน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัย
ระดับห้องเรียนแต่ละตัวแปร กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่าปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่
บรรยากาศในห้องเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .567 สาหรับปัจจัย วิธีการสอนแบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ และสื่อการจัดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ.-.571 และ -.390 ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ พหุ ร ะดับ เพื่อศึกษาความสั มพันธ์และค้นหาปัจจั ยระดับนักเรียน และ
ระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยระดับนักเรียน (Within – Student Analysis) ผลการวิเคราะห์
โมเดลแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Model) เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed
Effects) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของสภาพแวดล้อมทางบ้าน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความอยากรู้อยากเห็น มีค่า
เท่ากับ 14.847 ,6.756 และ 6.499 ตามลาดับ ซึ่งส่งผลทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
เมื่อพิจ ารณาผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ ม (Random Effects) พบว่า ส่ ว นที่เหลื อของ
สัมประสิทธิ์การถดถอยของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียน
เท่ากับ 6.161 มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สัมประสิทธิ์การถดถอยของสภาพแวดล้อมทาง
บ้านมีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 33.670 มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับ
สัมประสิทธิ์การถดถอยของความอยากรู้อยากเห็น และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 12.370 และ 2.775 ตามลาดับ มีค่า
ความแปรปรวนระหว่างนักเรียนอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3.2 การวิเคราะห์ระดับห้องเรียน (Within – Class Analysis) ผลการวิเคราะห์ระดับ
ห้องเรียน (Between – class analysis) เมื่อพิจารณาจากการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
โดยใช้ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เป็นตัวแปรตาม เพื่อตรวจสอบผลของปัจจัยระดับ
ห้องเรี ย น พบว่า มีค่าสั มประสิ ทธิ์การถดถอยเท่ากับ 98.016 ซึ่ งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
บรรยากาศในห้องเรียน มีค่าเท่ากับ -1.590 และ 1.310 ซึ่งส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.001 ตามลาดับ สาหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสื่อการจัดการ
เรียนรู้ มีค่า -0.756 ซึ่งส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุปและอภิปรายผล
1. ระดับความคิดสร้างสรรค์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพะเยาพบว่า มี
ระดับความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันสังคมได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ ดังเช่น ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรข้อหนึ่งว่า ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต และได้กาหนดความสามารในการคิด เป็นสมรถนะหนึ่งของผู้เรียน ซึ่ง
เป็นเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น.6-7) และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มการพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้ ส่งเสริ มบทบาทขององค์กร
เอกชน องค์ ก รชุ ม ชน ในการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จาก
ผู้ปกครองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่วัยเด็ก การส่งเสริมจากทางโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แสดงออกทางด้านความคิดที่เป็นอิสระมากขึ้น (พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550, 2551, น.13-14)
2. การศึกษาความสัมพันธ์พบว่าปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางบ้าน และ ปัจจัยความอยากรู้อยากเห็น มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่า
สหสัมพันธ์เท่ากับ .481 , .376 และ .375 ตามลาดับ แสดงว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ความอยากรู้อยากเห็น และ สภาพแวดล้อมทางบ้าน มีความสาคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์ศิริ ดีวาจา (2527) ที่ได้มีการศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของ
บิดา มารดา ที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 102 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูทั้ง 3 แบบ คือ แบบประชาธิปไตย แบบเข้มงวด และแบบปล่อยปละ มีผลต่อ
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05 และ
งานวิจัยของ พรเพ็ญ ชัยมงคล (2537) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ลักษณะ
ความเป็นผู้นา และอัตมโนทัศน์กับความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 525 คน โดยใช้แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบสารวจ ผลการวิจัยพบว่า
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้าน
ความคิดยืดหยุ่นและด้านความคิดริเริ่ม ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สาหรับ ดวงฤทัย
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น้อยพรม (2552) ได้ศึกษาการอบรมเลี้ยงดูและบรรยากาศชั้นเรี ยนที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยส่วนใหญ่จะถูกเลี้ยงดูแบบค่อนข้างให้
อิสระ มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นต้น
สาหรับปัจจัยระดับห้องเรียน พบว่า บรรยากาศในห้องเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ
.567 สาหรับปัจจัย วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และสื่อการจัดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์
ทางลบกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ.-.571 และ -.390 ตามลาดับ จากผลการวิจัย บรรยากาศในห้องเรียนมีความสาคัญต่อการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลัย งามระยับ (2548) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยบางประการกับความมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
ตัวแปรอิสระระดับห้องเรียน ที่ส่งผลต่อความมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 คือ สภาพแวดล้ อมในการเรีย น และ งานวิจัยของ เบญจพร อยู่เ จริญ (2551) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเรียนและปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มบูรพา
ผลการวิจัยพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ระหว่างตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านลักษณะของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และตัว
แปรปัจ จั ยส่ ว นบุ คคล ด้านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้านความอยากรู้อยากเห็ น กับ
ความคิดสร้างสรรค์ทาง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตัวแปรร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ร้ อ ยละ 14.20 ดั ง นั้ น ในการจั ด
สภาพแวดล้ อมการจั ดการเรี ยนการสอน บรรยากาศในห้ องเรียนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
ส าหรั บ ปั จ จั ย วิ ธี ก ารสอนแบบกระบวนการกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ และสื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.571 และ -0.379 ตามลาดับนั้น อาจเป็นเพราะวิธีการสอนแบบกระบวนกลุ่ม
สัมพันธ์ของครูอาจทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และครูผู้สอนอาจใช้บ่อยครั้ง ประกอบกับผู้เรียนมี
ความแตกต่างทางด้านการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนที่เรียนเก่งได้ปฏิบัติมีบทบาทหรือแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ สาหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนค่อนข้างอ่อนขาดความมั่นใจ และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลัย งามระยับ (2548) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยบางประการกับความมี
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
ครู ไม่ ส่ ง ผลต่ อความมีเ หตุผ ลเชิ งวิ เคราะห์ และสื่ อ การจัด การเรี ยนรู้ ที่ ส่ งผลทางลบกั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน อาจเป็นเพราะสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่ตรงกับ
ความสนใจของผู้ เรี ย น และอาจไม่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กิดานันท์
มลิทอง (2544, น. 2) กล่าวว่า รูปแบบการศึกษาในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จาก
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การเรียนนี้จึงต้องพัฒนาในห้องเรียนไปสู่การเรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่และการศึกษาทางไกล ด้วย
เหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนาสื่อการสอนโดยการนาสื่อเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้เพื่อให้ครูและนักเรียน
สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการเลือกใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรมี
การคัดเลือกสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน
จากที่กล่าวมา ในการจัดการเรียนรู้ของครู ครูควรมีวิธีการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสม
กับผู้เรียน ไม่เลือกวิธีการสอนเพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพราะอาจทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย
และขาดความสนใจ ตลอดจนปิดกั้ นความคิดของนักเรียน และในการเลือกสื่อการจั ดการเรียนรู้ ครู
ควรเลือกใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ให้ เหมาะสมกับผู้เรียน มีความหลากหลาย และตรงกับจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ และเป็นสื่อที่ทันสมัย
3. การวิเคราะห์ พหุ ระดับ เพื่อศึกษาความสั มพันธ์และค้นหาปัจจัยระดับนักเรียน และ
ระดับห้องเรียน ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงที่
(Fixed Effects) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของสภาพแวดล้อมทางบ้าน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความอยากรู้
อยากเห็ น มีค่าเท่ากับ 14.847 ,6.756 และ 6.499 ตามล าดับ ซึ่งส่ งผลทางบวกต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
เมื่อพิจ ารณาผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ ม (Random Effects) พบว่า ส่ ว นที่เหลื อของ
สัมประสิทธิ์การถดถอยของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียน
เท่ากับ 6.161 มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สัมประสิทธิ์การถดถอยของสภาพแวดล้อมทาง
บ้านมีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 33.670 มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับ
สัมประสิทธิ์การถดถอยของความอยากรู้อยากเห็น และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 12.370 และ 2.775 ตามลาดับ มีค่า
ความแปรปรวนระหว่างนักเรียนอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าสภาพแวดล้อมทางบ้านมี
ความสาคัญต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมทางบ้านให้
นักเรียนสามารถทากิจกรรมหรือแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ และมีการส่งเสริมในด้านต่าง
ให้แก่นักเรียนตั้งแต่เด็ กจึงมีส่วนสาคัญที่ทาให้เด็กมีค วามคิดสร้างสรรค์ดัง พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์
(2544, น. 8) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทางความคิดของคนพบว่าพื้นฐานทางครอบครัวถือว่าเป็นปัจจัย
หลักที่สาคัญต่อการพัฒนาความคิด นับแต่การเตรียมพร้อมด้านโภชนาการที่เอื้อให้เซลล์สมองแข็งแรง
สมบูรณ์ และสภาพแวดล้อม เป็นตัวกระตุ้นสาคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ ต่อวิธีการคิดของเด็ก และ พัชรี
โภคสวัสดิ์ (2551, น. 2-3) ได้กล่าวว่า สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาการคิด ซึ่งจะส่งผลด้าน
การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาก และจัดระบบการจัดการกับข้อมูลต่างๆ ระหว่างเซลล์ประสาท
ปัจจัยที่ส่งผลให้สมองเกิดพัฒนาการด้านการคิด สาหรับพื้นฐานทางครอบครัว ปัจจัยภายนอกที่เด็ก
ได้รับจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเช่น พื้นฐานด้านโภชนาการที่จะช่วยให้เ ซลล์สมองมีพัฒนาการสมบูรณ์
และส่งผลต่อพัฒนาการการคิดที่ดี ตั้งแต่ปฏิสนธิ พื้นฐานด้านอบรมเลี้ยงดู ตั้งแต่ปฏิสนธิเช่นกันตั้งแต่
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ภาวะที่เกิดกับอารมณ์มารดาจะส่งผลต่อเด็กในครรภ์ บุคคลในครอบครัวที่เด็กเริ่มมีปฏิสัมพันธ์จะเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลพัฒนาการการคิด ช่วยให้เด็กกล้าคิด กล้าทา กล้าซักถาม กล้าทดลอง ซึ่งเมื่อถูกขัดขวาง
อาจส่งผลให้การพัฒนาและความสามารถการคิดไม่เต็มศักยภาพ และ สภาพแวดล้อมแรงกระตุ้นแรง
เสริม แรงกดดันให้เกิดพัฒนาการคิดเพราะสภาพแวดล้อมบางชนิดก่อให้เกิดจินตนาการ ซึ่งทั้งหมดนี้
คือการเรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีเหตุผลและตัดสินใจที่เหมาะสมในที่สุดได้
การวิเคราะห์ระดับห้องเรียน (Within – Class Analysis) ผลการวิเคราะห์ระดับห้องเรียน
(Between – class analysis) เมื่อพิจารณาจากการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) โดยใช้
ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เป็นตัวแปรตาม เพื่อตรวจสอบผลของปัจจัยระดับห้องเรียน
พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 98.016 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.001 ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของบรรยากาศ
ในห้องเรียน มีค่าเท่ากับ -1.590 และ 1.310 ซึ่งส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตามลาดับ สาหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสื่อการจัดการเรียนรู้
มีค่า -0.756 ซึ่งส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส า ห รั บ ผ ล
การทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่า
ความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 2.028 ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่ายังไม่มีปัจจัยอื่นๆ
ในระดับที่สูงกว่าระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
จากผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า วิ ธี ก ารสอนแบบกระบวนการกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ ส่ ง ผลทางลบต่ อ
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน แสดงว่าเมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีดังกล่าวทาให้
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
เป็น การเปิดโอกาสให้กับนั กเรีย นเก่งและมีความมั่นใจในตนเอง ได้แสดงความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ แต่สาหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่า และไม่มีความมั่นใจในตนเอง
ทาให้ขาดโอกาสในการแสดงความสามารถทาให้เกิดความเบื่อหน่าย จึงส่งผลทางลบกับความคิด
สร้างสรรค์ ดังนั้นครูควรมีวิธี การสอนที่หลากหลายและคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียนด้วย สาหรับบรรยากาศในห้องเรียนส่งผลทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นครูควรจัด
บรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ดังที่ ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2541) ได้
ศึกษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างบรรยากาศชั้นเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
อาเภอเมือง เชียงใหม่พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ความคิดสร้างสรรค์กับบรรยากาศชั้น
เรียนด้านสมองและอารมณ์เป็น .2855 กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กั บบรรยากาศชั้น
เรียนด้านสมองและอารมณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ปกครอง นับเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนความคิดสร้างสรรค์
โดยการสนับสนุน การเอาใจใส่ในการทากิจกรรมของนักเรียนขณะที่อยู่ที่บ้าน ให้การเลี้ยงดูอย่างเอา
ใจใส่โดยยึดหลักประชาธิปไตย ไม่เข้มงวดกวดขันจนเกินไป จัดสภาพแวดล้อมทางบ้านโดยให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการทางานภายในบ้านเป็นต้น
2. ครูผู้สอน เป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น ครูควร
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดและทากิจกรรมด้วยตนเอง มี
การเตรียมการสอน การคัดเลือกสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดสภาพห้องเรียนให้มี
ความน่าสนใจ ใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายเป็นต้น
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