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The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference (2nd BPINC)
“Educational Management and Research in Arts and Culture for The 21st Century”

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(2)

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

สานักงาน
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2482 2176-8 ต่อ 357-8, 363 Fax. 0 2482 2173
E-mail : research@bpi.mail.go.th Web : www.bpi.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บรรณาธิการและคณะผู้จัดทา
ไม่จาเป็นต้องเห็นชอบและรับผิดชอบในเนื้อหา ทัศนะ หรือบทความของผู้เขียน

พิสูจน์อักษร
กองบรรณาธิการ

ออกแบบปก
ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พิมพ์ที่
เอแคท เอ็ดดูมีเดีย
119/2 หมู่ 1 ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2446 2807 และ 09 7954 6455

ปีที่พิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 จานวน 200 เล่ม
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บรรณาธิการแถลง 

รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ครั้ ง ที่ 2
เป็นการรวบรวมบทความวิชาการจากการประชุมวิช าการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”
ในวันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ มีบทความที่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางและนาเสนอบนเวทีการประชุมวิชาการ จานวน 53 เรื่อง ทั้งนี้
กองบรรณาธิการได้คัดเลือกนาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ จานวน 20 เรื่อง โดยมีผู้แจ้งความ
ประสงค์ไม่ตีพิมพ์ จานวน 1 เรื่อง คงเหลือบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องฉบับนี้จานวน 32
เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัยด้านนาฏศิลป์ 7 เรื่อง ด้านดุริยางคศิลป์ 7 เรื่อง ด้านทัศนศิลป์ 9 เรื่อง
และด้านนวัตกรรมการศึกษา 6 เรื่อง
บทความวิชาการที่รวบรวมไว้ในรายงานเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของนักวิจัย ครู อาจารย์ นักศึกษาที่ มีความสามารถทั้งด้านทักษะและด้านวิชาการ สามารถสร้าง
องค์ความรู้ อัน เป็นประโยชน์ ต่อวงการศึกษา เป็นแนวทางสู่การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งเป็นพลังกระตุ้นการพัฒนางานของนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคา
บรรณาธิการ
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 ที่ปรึกษา 
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธิพันธ์ พานิช
นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุลชาติ อรัณยะนาค
นายอานวย นวลอนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 บรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคา

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข

วิทยาลั ยดุริ ยางคศิล ป์ มหาวิทยาลั ยมหิดล
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ วิสุทธิแพทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์เสาวภา วิชาดี
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี มีป้อม
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริ วงศ์วิเชียร
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา มิตรานันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร. นิวัฒน์ สุขประเสริฐ
บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร. บารุง พาทยกุล
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร. เมตตา สุวรรณศร
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร. ปรียาพร พรหมพิทักษ์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ดร. สุรัตน์ จงดา
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร. มยุรี เสือคาราม
สานักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร. ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
สานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางสาวกวิตาภัทร มงคลนา
สานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

ศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด กิจขันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
วิทยาลั ยดุริ ยางคศิล ป์ มหาวิทยาลั ยมหิดล
ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ วิสุทธิแพทย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิพัฒน์ เมฆขจร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี มีป้อม
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวดี มากมี
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริ วงศ์วิเชียร
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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 คณะกรรมการจัดประชุม 

ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ดร. สุภัทร จาปาทอง
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อาจารย์ ดร. วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 คณะกรรมการจัดทารายงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ประเสริฐยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง
ดร. ไชโย นิธิอุบัติ
นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
นายกฤษณุ ชูดี
นายกฤตนัย ขุนหาญ
นางสาวกวิตาภัทร มงคลนา

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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 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
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธิพันธ์ พานิช)
1.10 ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

2 คณะทางานฝ่ายวิชาการ
2.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธิพันธ์ พานิช)
2.2 คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
(รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคา)
2.3 คณบดีคณะศิลปศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์)
2.4 คณบดีคณะศิลปวิจิตร
(นายเด่น หวานจริง)
2.5 รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร)
2.6 รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ)
2.7 ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
(นายสมศักดิ์ พนเสาวภาคย์)
2.8 นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
2.9 นางสาวกมลวรรณ ยังลือ
2.10 นายอภิรักษ์ ไพบูลย์
2.11 นายกฤษณุ ชูดี
2.12 นายกฤตนัย ขุนหาญ

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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2.13 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริ วงศ์วิเชียร)
2.14 นางสาวกวิตาภัทร มงคลนา
2.15 นางสาวสิริสกุล เกิดมี

คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะทางานฝ่ายเลขานุการ
3.1 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริ วงศ์วิเชียร)
3.2 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นางสาวจาลอง แจ่มนาม)
3.3 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
(นางแสงแข โคละทัต)
3.4 หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นางสาวนปภา ชูเกียรติ)
3.5 นางสาวพนิดา จันทร์ประสิทธิ์
3.6 นางสาวณัฏฐพัชร คุ้มบัว
3.7 นายกฤษณะ สายสุนีย์
3.8 นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน
3.9 นางสาวสิริสกุล เกิดมี
3.10 นางสาวกวิตาภัทร มงคลนา
3.11 นายกฤษณุ ชูดี
3.12 ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
(นายสมศักดิ์ พนเสาวภาคย์)
3.13 นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
3.14 นายกฤตนัย ขุนหาญ

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

4 คณะทางานฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน
4.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา)
4.2 รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
(นายฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ)
4.3 รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ)
4.4 รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร
(นางสาวสุจิตรา บุญทรง)

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2

4.5 นางสุพิชชา นราพงศ์
4.6 นางปิ่นชนก บุญช่วย
4.7 นางสาววิริยา ก่อสันติมุกขัง
4.8 นางสาวจิราภรณ์ นรรัตน์
4.9 นางสาวเจติยา โคละทัต
4.10 นางสาวสกาวรัตน์ งามหยดย้อย
4.11 นางสาวทิพวรรณ สุขสิริมัช
4.12 นางสาวฑิมพิกา วรรณโกวิท
4.13 นางสาวชัญญานุช ยินดีมิตร
4.14 นางสาวเสาวนีย์ รอดตัว
4.15 นางสาวสาวิณี วงศ์ศรีสุนทร
4.16 นางสาวขวัญนภา ยืนยงค์
4.17 นายปีติกร เทียนจีน
4.18 นายโสฬส ละออซุ่นใช้
4.19 นายชินกฤต ศรีสุข
4.20 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
(นางแสงแข โคละทัต)
4.21 นางสาวชลลดา ศรเดช
4.22 นางสาวสุกัญญา มุ่งเครือกลาง

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะทางานฝ่ายพิธีการและการแสดง
5.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุลชาติ อรัณยะนาค)
5.2 รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
(ดร. นพคุณ สุดประเสริฐ)
5.3 รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร)
5.4 รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์)
5.5 นางสาวพรเพ็ญ ไวยนาค
5.6 นางสาวอณัฐธิกรณ์ ทองสุวรรณ
5.7 นางสาวศิริพร ชัยณรงค์
5.8 นางสาวอริษา พิภพศิริรัตน์
5.9 นายคฑาวุฒิ กลิ่นพิพัฒน์

(9)

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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5.10 นายชูเกียรติ แสงฉากแก้ว
5.11 นายธวัชชัย กัลปนารถ
5.12 นายไพสิฐ ศรีปู่
5.13 นายทิตรัตน์ ทองยั่งยืน
5.14 นายกฤษณะ สายสุนีย์
5.15 นายอนัส มาลาวงษ์
5.16 นายนิกร สังขศิริ

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะทางานฝ่ายการเงินและงบประมาณ
6.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์)
6.2 ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
(นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ)
6.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(นายสุรินทร์ วิไลนาโชคชัย)
6.4 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ วิเศษสิงห์
6.5 นางสาวจิราภัทธ์ วิยาภรณ์
6.6 นางสาวณัฐชยา ปานสาราญ
6.7 นางสาวมันชยา ปานสาราญ
6.8 นางสาวบุศรินทร์ น้อยสังข์
6.9 หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นางสาวนปภา ชูเกียรติ)
6.10 นางสาวยุวภรณ์ อินทอง
6.11 นางสาวอนุสรา เอี๋ยวประเสริฐ

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

7. คณะทางานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(นายอานวย นวลอนงค์)
7.2 นายธนาธรณ์ มาสม
7.3 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ แจ่มนาม
7.4 นางสาวพัชรดา นาคา
7.5 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นางสาวจาลอง แจ่มนาม)
7.6 นายสมชาย ปฐมฐานะกุล
7.7 นายสุภัค เฉยเจริญ

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2
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8. คณะทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์
8.1 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ดร. สุรัตน์ จงดา)
8.2 รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
(นายวรวุฒิ เลิศอุทัย)
8.3 รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม)
8.4 รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร
(นายชยากร เรืองจารูญ)
8.5 นายจตุพร ภักดี
8.6 นายอาทิตย์ สุขล้วน
8.7 นางสาวภัทรียา งิ้วราย
8.8 นางสาวกมลรส ชัยศรี
8.9 นางสาวสุดขวัญ พลเตชา
8.10 นายธีระโชติ เสรีทวีกุล
8.11 นางสาวณัฎฐพัชร คุ้มบัว
8.12 นางสาวนันทินี สันติธรรม

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

9. คณะทางานฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
9.1 ผู้อานวยการกองกลาง
9.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
(นายภัทรชัย พ่วงแผน)
9.3 นางบุปผา โหมดศรี
9.4 นางน้าฝน ผิวอ่อน
9.5 นางสาวธีรดา เม่นทอง
9.6 นางสาวปัณฑ์ธพัชญ์ เกิดสวัสดิ์
9.7 นายศรธวัช กาปั่นเพ็ชร์
9.8 นายวรวัฒน์ รอดตัว
9.9 นางสาววิไลวรรณ พูลทรัพย์
9.10 นายธนบดินทร์ เฉลิมมีกล
9.11 นายทศพร พรหมศิริกุล
9.12 นางสาวพนิดา จันทร์ประสิทธิ์
9.13 นางสาวคชาภรณ์ หน่อท้าว

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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10. คณะทางานฝ่ายประเมินผล
10.1 ผู้ชว่ ยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น)
10.2 นางสาวนุชจรินทร์ แจ่มสากล
10.3 นายชานนท์ พรมเสือ
10.4 นายนฤเบศ เจริญวุฒิมากร
10.5 นางสาวรวีวรรณ คุณเที่ยง
10.6 นางสุนันทา ลูกศร
10.7 นางสาวศศิธร สะท้านถิ่น
10.8 นางสาวจีรวรรณ คนหาญ
10.9 นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน
10.10 นายชาตรี กิ่งวงษา
10.11 นางสาวสุนิดา กิ่งวงษา

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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WICHIT PETCHSRI, NIWAT SUKPRASIRT, AND SURAT JONGDA

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบ และองคประกอบของละคร
ชาตรีเมืองเพชร คณะ พ. เทพประสิทธิ์ รวมถึงวิเคราะหกระบวนทารบที่ใชในการแสดงละครชาตรี
เมืองเพชร คณะ พ. เทพประสิทธิ์ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาศึกษาเฉพาะกระบวนทารบอาวุธสั้น
(ดาบ) และอาวุธยาว (ทวน) ทั้งนี้ไดเลือกรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงขั้นตอนออกเปน 5 ขั้นตอน
คือ ศึกษาคนควาเอกสารตําราเกี่ยวกับละครชาตรี จากการสัมภาษณ รวมทั้งลงภาคสนามเก็บขอมูล
จากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร การบันทึกภาพเคลื่อนไหว และ
การบันทึกภาพนิ่ง แลวนําผลมาวิเคราะหสรุปเปนรายงานการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว า ละครชาตรีเมื องเพชรเปน ละครที่ไ ดรั บ อิท ธิพ ลดา นการแสดงมาจาก
การแสดงละคร 4 ประเภท ไดแก ละครโนราหชาตรี ละครผูหญิงของหลวง ละครนอกแบบราษฎร
และละครนอกแบบหลวง คณะ พ. เทพประสิทธิ์ เปนคณะละครชาตรีเมืองเพชรที่ไดรับการสืบเชื้อสาย
มาจากสายละครหนาพระลานของหลวงอภัยพลรักษ และสายละครบางคลองยางของหลวงทิพย
อาชญา โดยมีนางสุมล จันทรสุข เปนเจาของคณะ รูปแบบการแสดงละครของคณะ พ. เทพประสิทธิ์
มี ความโดดเด น กว า ละครชาตรี คณะอื่น เนื่ องจากยัง คงรั กษาจารีต ที่สํา คัญ กระบวนท ารํา และ
กระบวนการแสดงแบบดั้งเดิมเอาไวไมเปลี่ยนแปลง มีกระบวนทารบที่ไดรับการสืบทอดมาจากการ
แสดงในราชสํานักอยางละครผูหญิงของหลวง โดยปรากฏขั้นตอนและกระบวนทารบที่มีเคาโครง
เหมือนกับการแสดงโขน เชน การนุงผา การฉายอาวุธ (พระขรรค) กระบวนทารบจับหนึ่งระหวาง
ตัว พระกั บตั ว ยั กษ และกระบวนท ารบจับ สอง (สามทีไขว) ระหวางตัว ลิงกับตัว ยักษ ในสว นของ
กระบวนทารบที่มาจากละครผูหญิงของหลวง ปรากฏกระบวนทาสรรเสริญครู ทาหงสสองคอ และ
ทานาคเกี้ยว และลักษณะการตีทวนในลักษณะตีเลาะไม ตีกดไม ตีงัดไม และการนั่งตี เปนตน
คําสําคัญ: ละครชาตรีเมืองเพชร กระบวนทารบ คณะ พ. เทพประสิทธิ์
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Abstract
The objectives of this thesis were to study history and background, formats
and elements of Lakorn Chatri Muangpetch in P. Thepprasith group and to analyze
battle posture in Lakorn Chatri Muangpetch of P. Thepprasith by specific study field
in battle posture by short sword and long lance. Be qualitative research by classifying
into 5 steps as; study document, textbooks and related literatures to Lakorn Chatri
from interviewing including field study by data collecting from unparticipated
observation, recording data in written, video recording and photographic taking later
that analysis into research summary.
The finding found that Lakorn Chatri Muangpetch got the influence in
performance from 4 types of Lakorn as in Lakorn Nora Chatri, royal court Lakorn by
women, Lakorn Nok of people and Lakorn Nok as in royal court. By the great honor
to Lakorn Chatri Muangpetch be Luang Apaipollalak, Luang ThipAchaya and lady
Muang who imparted the types of playing Lakorn Chatri to be famous as presently.
P.Thepprasith group be the team of Lakorn Chatri Muangpetch got the teaching of
playing types from Na Palarn group of Luang Apaipollalak and Bangkongyang group of
Luang ThipAchaya by having Mrs.Sumon Chansuk be the owner of group. The format
in playing of P. Thepprasith group is many unique from others because still conserve
the important of custom, dance posture and traditional show among the changing of
globalization which the others changed. The battle posture in Lakorn Chatri of P.
Thepprasith found that having battle posture as the same as royal court playing by
women which be the format and step as Khon playing such as costume, showing
sword, battle posture of one pair of actor and giant and double matching between
monkey and giant (three times and crossing) which found the worship teacher in
battle posture, two head mute swan posture, Kiew Naga posture and the type of
lance beating as Tee Loh Mai, Tee Goj Mai, Tee Ngaj Mai, and Nang Tee etc.
Keywords: Lakorn Chatri Muangpetch, Battle posture, P. Thepprasith group.

บทนํา
ละครชาตรีเมืองเพชรเปนละครรําที่เปนเอกลักษณการแสดงพื้นบานของทองถิ่นที่มีความ
เกาแกอยางหนึ่งของชาวจังหวัดเพชรบุรี ผูที่มีบทบาทสําคัญกับละครชาตรีเมืองเพชรในยุคเริ่มแรกมี
2 คน ซึ่งเปนเจาของคณะละครชาตรีที่มีชื่อเสียงมากในขณะนั้น ไดแก นายสุข จันทรสุข เจาของคณะ
ละครหนาพระลาน และนายทิพย (ไมทราบนามสกุล) เจาของคณะละครคลองยาง “นายสุขเปนผูที่มี
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ความสนใจในการละครเปนอยางมาก และเริ่มฝกหัดละครกับชาวละครโนราหชาตรีปกษใต แสดงเปน
ตัวประกอบบาง เปนเพื่อนพระเอกบาง เก็บเกี่ยวประสบการณการแสดงจนมีความชํานาญในการแสดง
และกลับมาตั้งคณะละครเปนของตนเองที่จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเรียกคณะละครนี้วา ละครนายสุข”
(ปาริชาต กันตะเพ็ชร, 2552, น. 10) โดยปจจัยที่สรางความสนุกใหกับผูชมในการแสดงคือการตอสู
ในการแสดง
การตอสูในการแสดงเปนสวนหนึ่งที่สรางความตื่นเตนสนุกสนานใหกับการแสดงและผูชม
เปนกระบวนการแสดงการสูรบโดยมีวัตถุประสงคในการตอสูที่แตกตางกันออกไป เชน แยงชิงเมือง
แยงชิงนาง หรือการตอสูที่เกิดจากการระรานของศัตรู โดยสิ่งที่สําคัญสําหรับการตอสูในการแสดง คือ
อาวุธและกระบวนทารบ ซึ่งอาจารยประเมษฐ บุณยะชัย (สัมภาษณ, 12 มกราคม 2561) ไดกลาวถึง
อาวุธที่ใชในการแสดงวา “ถาแบงประเภทของอาวุธตามรูปรางลักษณะของอาวุธแบงไดเปน 2 ประเภท
คือ อาวุธ สั้ นและอาวุธ ยาว จากการสัมภาษณนางสุมล จัน ทรสุข (สัมภาษณ , 10 มี นาคม 2561)
เจาของคณะละคร พ. เทพประสิทธิ์ กลาววา “คณะ พ. เทพประสิทธิ์ กําหนดใหตัวละครใชอาวุธตามที่
ปรากฏในบทละครสําหรับแสดงบทบาท แตเมื่อจะรบกันนั้นจึงใชดาบรบกัน การแสดงละครไทย มี 2
ลักษณะ คือ การตอสูแบบอาวุธสั้นและการตอสูแบบอาวุธยาว ในการตอสูในการแสดงละครก็เพื่อ
สรางความตื่นเตน ความสนุกสนาน และมีความสวยงามอยูในทีตามรูปแบบของการแสดงละครชาตรี
ซึ่งแตเดิมมีกระบวนทารบตามแบบแผนที่กําหนด แตกระบวนทารบในละครชาตรีของหลาย ๆ คณะ
ในปจจุ บันมีวิ ธีการรบอย างเรีย บงายและใชเวลาไมนานนัก เปนผลเนื่องจากป จจัยหลายประการ
ไดแก 1. ผูแสดงคอนขางมีอายุ การรบเต็มรูปแบบจะตองใชพลังมากทําใหเหนื่อย จึงทําใหผูแสดงรบ
เต็มรูปแบบไมไหว 2. ละครชาตรีเมืองเพชรมีเกิดขึ้นหลายคณะจึงมีการรับงานตัดราคาเพื่อแยงลูกคา
กัน 3. ผูแสดงรุนใหมไมไดรับการถายทอดกระบวนทารบที่เปนแบบแผน ดังนั้นในปจจุบันวิธีการรบ
จะเปนการวิ่งเขาหากันและใชอาวุธในทองเรื่องตีผาน (มือขวาจับอาวุธมือซายตั้งวง ตางคนตางจับ
อาวุธตีกันที่ระดับหนาอกสองทีไปมา) เพื่อใหเห็นวาตอสูกันเทานั้น ไมเหลือเคาโครงกระบวนทารบเดิม
ที่มีความสมบูรณ มีบางกระบวนทาที่ยังอยูและมีบางกระบวนทาที่สูญหายไปจากการแสดง” (สุมล
จั น ทร สุ ข, สั มภาษณ , 11 ธั น วาคม 2558) ผู วิ จั ย จึ งมี ความประสงค ศึ กษาค น คว าและวิ เ คราะห
กระบวนทารบของละครชาตรีเมืองเพชรบุรีเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร
อันมีคุณคาทางดานศิลปวัฒนธรรมเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและเปนประโยชนตอผูที่มีความ
สนใจไดศึกษาตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบ และองคประกอบของละครชาตรีเมืองเพชร
2. ศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบ และองคประกอบของละครชาตรีเมืองเพชร คณะ พ.
เทพประสิทธิ์
3. วิเคราะหกระบวนทารบที่ใชในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร คณะ พ. เทพประสิทธิ์
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ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาเฉพาะกระบวนทารบอาวุธสั้น (ดาบ) และอาวุธยาว (ทวน) ของละครชาตรีเมืองเพชร
คณะ พ. เทพประสิทธิ์
วิธีการศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสาร ขอมูลทางวิชาการ ไดแก เอกสาร หนังสือ ตํารา นิตยสาร วารสาร
ภาพถาย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาจากแหลงคนควา คือ
1.1 หอสมุดแหงชาติ
1.2 สํานักวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.3 ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
1.4 สํานักวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
1.5 หองสมุดวิทยาลัยนาฏศิลป
2. การสั มภาษณ โดยใช แบบสั มภาษณแบบไมมีโ ครงสราง แตมีประเด็นคําถามเกี่ย วกับ
กระบวนทารบของละครชาตรีเมืองเพชร โดยสัมภาษณผูมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับละครชาตรีเมือง
เพชร ไดแก
2.1 กลุมผูแสดง
(1) นางบุญธรรม จันทรสุข
อายุ 68 ป
(2) นางสะอาด จันทรสุข
อายุ 57 ป
(3) นางสุมล จันทรสุข
อายุ 58 ป
(4) นางภิรมย พราหมณวงค
อายุ 65 ป
(5) นายกนกพล เชิงจอหอ
อายุ 41 ป
(6) นายสุรัตน ออสันเทียะ
อายุ 29 ป
(7) นายชัยรัตน ณ สงขลา
อายุ 34 ป
2.2 กลุมนักวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยโสภา กิมวังตะโก ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.3 กลุมนักดนตรี
(1) นายสุวฒ
ั น จันทรสุข ผูบรรเลงระนาดในการแสดงละครชาตรี คณะ พ. เทพประสิทธิ์
(2) นายจรรยา กาลลิน ผูบรรเลงกลองตุกและตะโพนในการแสดงละครชาตรี คณะ พ.
เทพประสิทธิ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

5

3. ศึกษาขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การจดบันทึกเปน
ลายลักษณอักษร บันทึกภาพถายกระบวนทารบ บันทึกภาพเคลื่อนไหวกระบวนทารบ และการฝก
ปฏิบัติกระบวนทารบในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรบุรี
4. ดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดมาสรุปเรียบเรียง
5. นําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาวิเคราะหขอมูลเพื่อวิเคราะหกระบวนทารบ
ในการแสดงละครชาตรี สรุป และอภิปรายผล
ผลการศึกษา
1. ประวัติความเปนมา รูปแบบ และองคประกอบของละครชาตรีเมืองเพชร
1.1 ประวัติความเปนมาของละครชาตรีเมืองเพชร
ละครชาตรีเมืองเพชรมีหลักฐานวาเกิดขึ้นนาจะประมาณสมัยรัชกาลที่ 3 จากการกวาด
ตอนคณะละครโนราหมาจากหัวเมืองนครศรีธรรมราช และไดพักทําการแสดงที่เมืองเพชรบุรี เมื่อ
เดินทางยายไปยังกรุงเทพมหานคร นายสุขและนายทิพยผูมีความสนใจในการแสดงละครไดขอตาม
คณะละครไปดวยและไดทําการฝกหัดการแสดงจนมีความชํานาญ เมื่อเติบโตเปนหนุมไดเดินทาง
กลับมาตั้ง คณะละครแสดงโดยมีญาติพี่นองรวมคณะในขณะนั้น ตอมาเกิดความขัดแยงกับนายทิพย
จึงแยกออกมาตั้งคณะเปนของตนเอง
การแสดงละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มมีการใชผูหญิงแสดงหลังจากรัชกาลที่ 4 ประกาศ
อนุญาตใหมีการฝกหัดละครผูหญิงได จึงทําใหละครชาตรีมีการใชผูหญิงและผูชายแสดงรวมกันนับแต
นั้นมา ละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มมาความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับละครผูหญิงของหลวงเมื่อรัชกาลที่ 4
แตงตั้งนายสุข จันทรสุข เปนหลวงอภัยพลรักษ และแตงตั้งนายทิพย (ไมทราบนามสกุล) เปนหลวง
ทิพยอาชญา เนื่องจากชื่นชอบการแสดงของทั้งสองคณะ ทรงโปรดเกลาฯ ใหหลวงอภัยพลรักษ และ
หลวงทิพยอาชญาเขาไปสอนใหละครผูหญิงของพระองคแสดงอยางละครชาตรี และโปรดใหละคร
ผูหญิงของพระองคสอนรูปแบบการแสดงแบบหลวงใหเชนกัน นับวาเปนจุดเริ่มตนในการของละคร
ชาตรีเมืองเพชรที่ไดรับเอารูปแบบของละครแบบหลวงมาปรับปรุงการแสดง นอกจากนี้หมอมเมืองบุตรี
ของหลวงอภัยพลรักษมีโอกาสเขาไปเลนละครรวมกับคณะละครหลวงของเจาพระยาสุรพันธพิสุทธิ์ และ
ได เปนภรรยาของพระองค ได รับ การถายทอดรูปแบบการแสดงและรว มแสดงกับคณะละครของ
เจาพระยาฯ เรื่อยมาจนเจาพระยาฯ ถึงแกอนิจกรรมจึงไดกลับออกมาอยูกับครอบครัวและถายทอด
รูปแบบการแสดงแบบหลวงใหกับคณะละครของหลวงอภัยพลรักษ จึงทําใหละครของหลวงอภัยพลรักษ
มีรูปแบบการแสดงที่สวยงามแตกตางจากละครคณะอื่น ๆ การถายทอดรูปแบบการแสดงของละคร
หลวงอภัยพลรักษไดทําการถายทอดใหกับบุตรหลานสืบเชื้อสายกันสืบตอมาจนมาถึงปจจุบัน
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1.2 รูปแบบการแสดงละครที่มีอิทธิพลตอการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร
1.2.1 อิทธิพลของละครโนราที่มีอิทธิพลตอละครชาตรีเมืองเพชรมีดังนี้
1.2.1.1 การปลูกโรง พบวาในอดีตละครชาตรีเมืองเพชรมีพิธีปลูกโรงกอนวันทําการ
แสดงและลักษณะโรงที่ปลูกมีลักษณะเหมือนกับโรงละครโนราห คือ ปลูกโรงติดพื้นดินแบบไมมีฝากั้น
คนดูสามารถดูไดทั้ง 4 ทิศ และมีความเชื่อเรื่องทิศในการปลูกโรง คือ จะไมปลูกโรงหันหนาทางทิศ
ตะวันตกโดยเชื่อวาเปนสิ่งอัปมงคล
1.2.1.2 พิธีบูชาครู พบวา การบูชาครูของละครชาตรีเมืองเพชรมีลักษณะคลายกับ
การบูชาครูของละครโนราห
1.2.1.3 การรองประกาศโรงของละครชาตรีเมืองเพชรพบวา มีลักษณะคลายกับ
การรองกาศครูของละครโนราห
1.2.1.4 การรําซัด พบวา มีความหมายของการรําเหมือนกับการออกตัวนายโรงหรือ
โนราโรงใหญ คือ เปนการปดเสนียดจัญไรหรือการถอนคาถาอาคมที่ละครคณะอื่นทําไว
1.2.1.5 เรื่องที่ใชแสดง ในยุคแรกละครชาตรีเมืองเพชรแสดงเรื่องมโนราหเหมือนกับ
ละครโนราห ตอมามีการนําเอาละครเรื่องอื่น ๆ มาแสดงเพิ่มเติม
1.2.1.6 ผูแสดง ในระยะแรกใชผูแสดงเปนชายจํานวน 3 คน แสดงเปนตัวนายโรง
ตัวนาง และตัวตลก เหมือนอยางละครโนราห
1.2.1.7 เครื่ อ งแต งกาย ในระยะแรกใส ส นับ เพลานุงผ าหางหงส มี ผาห อยหน า
สวมทับทรวง สังวาล เข็มขัดกับตัวเปลา ศีรษะสวมเทริดเหมือนกับละครโนราห ตอมาพัฒนาการ
แตงกายแบบยืนเครื่อง
1.2.1.8 เครื่องดนตรี ละครชาตรีเมืองเพชรไดรับอิทธิพลดานเครื่องดนตรีจากละคร
โนราห ไดแก ป กลองชาตรี โทนชาตรี
1.2.1.9 เพลงรองและทํานองเพลง ละครชาตรีเมืองเพชรไดรับอิทธิดานเพลงรอง
และทํานองเพลงมาจากละครโนราห คือ บทรองประกาศโรง ซึ่งมาจากบทกาศครู บทวาแตระ และ
บทคําพรัดที่ใชสําหรับฝกรําโนราห ตลอดจนทํานองเพลงทับเพลงโทนที่นํามาใชในการแสดงละคร
ชาตรีเมืองเพชร
1.2.2 อิ ท ธิ พ ลของละครผู ห ญิ ง ของหลวงในรั ช กาลที่ 4 ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ละครชาตรี
เมืองเพชรมีดังนี้
1.2.2.1 เรื่ องที่ ใช แสดง ละครชาตรีเมืองเพชรสามารถแสดงอิเหนา รามเกีย รติ์
อุณรุทได แตปจจุบันไมนิยมแสดง
1.2.2.2 ผูแสดง ละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มใชผูแสดงเปนผูหญิงในสมัยรัชกาลที่ 4
โดยผูหญิงสามารถแสดงเปนตัวพระไดเหมือนกับละครผูหญิงของหลวง
1.2.2.3 เครื่องแตงกาย สันนิษฐานวาละครชาตรีเมืองเพชรนาจะเปลี่ยนมาแตงกาย
ยืนเครื่องแบบละครผูหญิงของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4
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1.2.3 อิทธิพลของละครนอกแบบราษฎรที่มีอิทธิพลตอละครชาตรีเมืองเพชรมีดังนี้
1.2.3.1 เรื่องที่ใชแสดง พบวาละครชาตรีเมืองเพชรใชเนื้อเรื่องจากละครนอกมาทํา
การแสดง
1.2.3.2 วิธีการแสดง พบวาละครชาตรีเมืองเพชรเนนการดําเนินรวดเร็วใชคําตลาด
เพื่อสรางความสนุกสนานใหกับผูชมเหมือนอยางละครนอก
1.2.4 อิทธิพลของละครนอกแบบหลวงที่มีอิทธิพลตอละครชาตรีเมืองเพชรมีดังนี้
จากการศึ กษาพบว า มี อิ ทธิ พลต อละครชาตรี สายหน าพระลานมากกว า จากการ
สัมภาษณนางบุญธรรม จันทรสุข กลาววา ละครของหลวงอภัยในอดีตจะเลนเฉพาะเรื่องจากบทละคร
พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 ตางจากคณะละครสายบางคลองยางที่ถนัดเลนบทละครนอกครั้งกรุงเกา
นิทานพื้นบาน และบทละครนิยายวัดเกาะ
1.3 องคประกอบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร
ขั้นตอนการแสดง
1.3.1 การบูชาครู จะเริ่มเมื่อคณะละครเดินทางมาถึงงานและจัดเตรียมตั้งเครื่องดนตรี
และอุปกรณการแสดงตาง ๆ เขาที่เรียบรอยแลว หัวหนาคณะ (โตโผ) จะกระทําพิธีบูชาครูดวยเครื่อง
กํานลจัดใสพานบูชาครูเรียกวา “พานกํานล” เครื่องบูชาครูประกอบดวย ดอกไม ธูป เทียน บุหรี่
เหลาและเงินกํานล 12 บาท
1.3.2 การโหมโรง คือ การบรรเลงดนตรีเพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์ที่เปนที่เคารพนับถือและ
เปนการบูชาครูละครชาตรี และเปนการเตรียมพรอมกอนการแสดง การโหมโรงจะแบงออกเปน 2
ชวง คือ การโหมโรงกอนทําการแสดงชวงเชา และการโหมโรงกอนทําการแสดงชวงบาย
1.3.3 การรองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนการรองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ผูวาจางไดบนบาน
ศาลกลาวไวใหมารับสินบนไปพรอมกับชมการแสดง
1.3.4 รําถวายมือ เปนการรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวยเพลงชา เพลงเร็ว ทั้งตัวพระและ
ตัวนาง โดยตัวพระจะรําดานหนา สวนตัวนางจะรําอยูดานหลัง
1.3.5 การประกาศโรง เปนการรองประกาศพระคุณครูบาอาจารย พระคุณบิดามารดา
1.3.6 การจับเรื่องแสดง คือ การเริ่มตนการแสดงเปนเรื่องราวโดยเริ่มตนจับเรื่องแสดง
ประมาณเวลา 09.00 น. และหยุดพักการแสดงเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. และ
เวลา 13.00 น. จะเริ่มโหมโรงและจับเรื่องแสดงตอจากการแสดงภาคเชาจนถึงเวลา 16.00 น. จึงยุติ
การแสดง
2. ประวัติความเปนมา รูปแบบ และองคประกอบของละครชาตรีเมืองเพชรคณะ พ. เทพประสิทธิ์
2.1 ประวัติละครชาตรี คณะ พ. เทพประสิทธิ์
คณะ พ. เทพประสิทธิ์ เริ่มกอตั้งคณะจากสายละครชาตรีของหลวงทิพยอาชญา ตอมา
นางสุมล นาชม บุตรสาวนางเพื่อน นาชม ไดแตงงานกับนายสุวัฒน จันทรสุข ซึ่งเปนตัวนายโรงที่มี
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ชื่อเสียงของสายละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ นางสุมลไดยายไปอยูกับนายสุวัฒน และเลนละคร
ใหกับคณะของหลวงอภัยพลรักษดวย ตอมานางสุมลไดรับการสืบทอดเปนหัวหนาคณะ พ. เทพประสิทธิ์
จากนางเพื่อนผูเปนมารดา นางสุมลจึงไดนําเอารูปแบบการแสดงที่โดดเดนของหลวงอภัยพลรักษและ
ทิพยอาชญามาผสมผสานกัน ถายทอดใหบุตรหลานและผูแสดงในคณะ พ. เทพประสิทธิ์ ในรุนตอมา
จนถึงปจจุบันซึ่งทําใหการแสดงละครชาตรีคณะ พ. เทพประสิทธิ์ มีเอกลักษณที่โดดเดน
2.2 รูปแบบละครชาตรี คณะ พ. เทพประสิทธิ์
ละครชาตรีเมืองเพชรคณะ พ. เทพประสิทธิ์ เปนคณะละครไดนําเอารูปแบบและวิธีการ
แสดงที่โดดของละครหลวงอภัยพลรักษและละครหลวงทิพยอาชญา มาผสมผสานกันจนกลายเปน
เอกลักษณการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะของคณะ
2.3 องคประกอบการแสดงละครชาตรี คณะ พ. เทพประสิทธิ์
ในการแสดงของละครชาตรี คณะ พ.เทพประสิทธิ์ ในแตล ะครั้ง ปรากฏจารีตที่ตอง
ปฏิบัติในการแสดงตามลําดับขั้น ดังนี้
2.3.1 พิธี บูช าครู ในการทํ าพิ ธีบูช าครู หัวหนาคณะจะเปน ผูประกอบพิธีบูช าครูซึ่งมี
สิ่งของที่ใชประกอบพิธีบูชาครูดังนี้ 1) หมากพลู 3 คํา 2) ดอกไม 3) ธูป 4) เทีย น 5) บุหรี่ 1 ซอง
6) เหลา 1 ขวด 7) เงิน 12 บาท
2.3.2 โหมโรง เปนการบรรเลงดนตรีกอนเริ่มทําการแสดงเพื่อเปนสัญลักษณของการ
เริ่มทําการแสดง โดยเพลงที่ใชในการบรรเลงประกอบดวยเพลงโทนชาตรีรัวสามลากอน ตอจากนั้น
ระนาดจะบรรเลงเพลงเทพชาตรี เพลงกลม เพลงเชิด เพลงกราวใน ฯลฯ และจบโดย เพลงรัวโทน
ชาตรี
2.3.3 รองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การรองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มเมื่อจะกระทําการรําถวายมือ
กล า วคื อเมื่ อทํา การโหมโรงเสร็ จ ผู แสดงจะทําการรําถวายมือเพื่อเปน การรําถวายสิ่งศักดิ์ตาง ๆ
ณ สถานที่นั้น ซึ่งคณะ พ. เทพประสิทธิ์ มีบทรองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
“สิบนิ้วลูกหนอยอประนม
ยกขึ้นตั้งบังคมเหนือเกศา
เจาพระคุณศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธา
ไดเปนที่พึ่งพากับมนุษย
ทานผูใดขัดสนมาบนบาน
พอโปรดปรานปรานีเปนที่สุด
แตคุณพอมาชูชวยไมมวยมุด
ทั้งใตฟามนุษยไดอาศัย
ละครมารําอยูหนาศาล
วันนี้เขามีงานเปนการใหญ
เขามาแกสินบนที่บนไว
พอโปรดมาชวยอวยชัยเขาบางลา
เจาของงานจุดธูปเทียนเวียนคํานับ
เชิญคุณพอมารับเอาเถิดหนา
คุณ..(ชื่อเจาภาพ)...เขามาแกบน
ลูกจะรองนิมนตเชิญพอมา
เชิญ..(ชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์)..มารับสินบนวันนี้ มาถึงวันจันทรตรีพอแลวหนา
เขาบนพอไวยามไดทุกข
พอยามสุขเขาถวายละครรํา (เดิมเปน มโนราห)
(สุมล จันทรสุข, สัมภาษณ, 5 ตุลาคม 2559)
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2.3.4 รําถวายมือ เปนการรายรําเพื่อถวายตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารยที่อบรม
สั่งสอนมาและเพื่อความเปนศิริมงคลตอตัวเอง
2.3.5 ประกาศโรง เปนการรองเพื่อบูชาและสรรเสริญพระคุณครู บิดา มารดา และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเปนศิริมงคล ในปจจุบันบทที่ใชรองประกาศโรงจะมีบทรอง 3 ประเภท คือ
1) บทประกาศพระคุณครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2) บทครูสอนและบทสอนรํา และ 3) บทสรรเสริญคุณ
มารดา
ตัวอยางบทรองประกาศโรง
บทสรรเสริญครู
คุณครู
เหมือนฝงแมน้ําพระคงคา
ขิ่นขิ่นจะแหงก็ไหลมา
ยังไมรูสิ้นไมรูสุด
สิบนิ้วลูกหนอยอดําเนิน
สรรเสริญถึงคุณพระพุทธ
จําศีลเอาไวใหบริสุทธิ์
ไหวพระเสียแลวจะสวดมนต
ฉันไหวพระพุทธพระธรรมเจา ยกไวใสเกลาใสผม
เลนไหนใหดีมีคนรัก
หยุดพักใหดีมีคนชม
ยกไวใสเกลาใสผม
ถวายบังคมทุกราตรี
(จากบันทึกสมุดบทไหวครูคณะ พ. เทพประสิทธิ์)
2.3.6 รําซัดชาตรีหรือรําซัดหนาบท อาจเรียกวารําซัดหนาเตียงก็ได ในปจจุบันขั้นตอน
การรําซัดถูกตัดออกเนื่องจากมีปจจัยที่เปลี่ยนในเรื่องของเวลาและความเครงครัดในเรื่องรูปแบบการ
แสดงที่ลดลงตามสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตัวอยางบทรองรําซัดชาตรี
บทรองบทรองซัดหนาบท
กระสวยสอนงา
อยางเรากระสวยสอนงา
ครูสอนใหผูกผา
สอนใหขาทรงกําไล
ครูสอนใหทรงเทริดนอย
อยางเราสอดสรอยพวงมาลัย
ครูสอนใหทรงกําไล
อีกทั้งแขนซายและแขนขวา
ครูสอนใหครอบชฎานอย
อยางเราสรอยพวงมาลา
เรากระเดื่องเยื้องแขนซาย
ตีคาไดหาพระพารา
เรากระเดื่องเยื้องแขนขวา
ตีคาไดหาตําลึงทอง
ตีนเราก็ถีบพนัก
สวนมือก็ชักเอาสายทอง
จะหาไหนหาไหนเหมือนนอง
รูปทองเหมือนเทวดา
(สุมล จันทรสุข, สัมภาษณ, 5 ตุลาคม 2559)
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2.3.7 จับเรื่องแสดง
2.3.7.1 บทละคร เรื่ อ งที่นํา มาแสดงเปน วรรณกรรมพื้น บาน หรือ เปน นิย าย
วัดเกาะที่ไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยที่ ชาวบานเสพสิ่งบัน เทิงจากการชมละคร (สุมล จันทรสุข,
สัมภาษณ, 29 กันยายน 2560)
2.3.7.2 ผูแสดง สําหรับละครชาตรีคณะ พ. เทพประสิทธิ์ จะนิยมใชตัวพระซึ่ง
เปนตัวนายโรงเปนผูชาย โดยชวงอายุของผูแสดงในคณะ พ. เทพประสิทธิ์ จะมีอายุอยูในชวง 10-45
ป กลุมผูแสดงละครชาตรีสามารถจําแนกไดตามบทบาทหนาที่ในการแสดงได 4 กลุม คือ ตัวพระ
ตัวนาง ตัวตลก และคนบอกบท (แมบท)
2.3.7.3 เครื่องแตงกายของตัว พระและตัว นางที่ แตงเลียนแบบเครื่องทรงของ
พระมหากษัตริยเรียกวา “ยืนเครื่อง” และตัวตลกหรือตัวเบ็ดเตล็ด ดังนั้นเครื่องแตงกายละครชาตรี
เมืองเพชรจึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ เครื่องแตงกายยืนเครื่องพระ เครื่องแตงกายยืน
เครื่องนาง และเครื่องแตงกายเบ็ดเตล็ด
2.3.7.4 วงดนตรี แ ละเพลงที่ ใ ช ป ระกอบการแสดงพบว า วงดนตรี ป ระกอบ
การแสดง มี 2 ขนาด ไดแก
(1) วงดนตรี ขนาดเล็ก ประกอบไปดว ย ระนาดเอก 1 ราง ตะโพน 1 ใบ
กลองตุก 1 คู โทนหรือทับ 1 คู ฉิ่ง ฉาบ และกรับไม
(2) วงดนตรีขนาดใหญ ประกอบไปดวย ระนาดเอก 1 ราง ป 1 เลา ตะโพน
1 ใบ กลองตุก 1 คู โทนหรือทับ 1 คู ฉิ่ง ฉาบ และกรับไม
เพลงที่ใชสําหรับการบรรเลงและการขับรองประกอบการแสดงละครชาตรี
คณะ พ. เทพประสิทธิ์ พบวามี 2 ลักษณะ คือ เพลงบรรเลงและเพลงรอง
2.3.7.5 สถานที่ ใ นการแสดง สถานที่ แ สดงนั้ น ผู ที่ ม าติ ด ต อ ไปแสดงจะต อ ง
จัดเตรียมสถานที่ไวสําหรับใหคณะละครไดทําการแสดง อาจจะเลนในพื้นที่โลงกวางใตตนไมใหญแบบ
ไมมีหลังคา แตมีรมเงาไมเพื่อกันแดด หรืออาจเลนในบริเวณศาลาหรือปลูกโรงไวสําหรับแสดง หรือ
อาจเลนภายในบริเวณบานของเจาภาพซึ่งมีชายคากันแดดกันฝนได
2.3.7.6 โอกาสที่แสดง ละครชาตรีเมืองเพชร คณะ พ.เทพประสิทธิ์ แสดงในทุก
โอกาสทั้งงานมงคลและงานอวมงคล
3. วิเคราะหกระบวนทารบที่ใชในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร คณะ พ. เทพประสิทธิ์
กระบวนการรบในการแสดงละครชาตรีของคณะ พ. เทพประสิทธิ์ เปนกระบวนการรบที่ถูก
ถ า ยทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ ถ า ยทอดมาสู นางสุ ม ล จั น ทร สุ ข ซึ่ ง เป น เจ า ของคณะละคร พบว า
กระบวนการรบแบงออกเปน 2 ชวง คือ
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ชวงที่ 1 เปนกระบวนการรบเพื่อประลองกําลังคูตอสู พบเฉพาะการรบดวยอาวุธสั้น เพลงที่
ใช สว นใหญ เป นเพลงที่ เกิ ดจากภูมิปญ ญาชาวบาน เชน เพลงเร็วแมลงภูเงิน เพลงยกตะลุม หรื อ
เพลงปวะ เปนตน
ชวงที่ 2 เปนกระบวนการรบเพื่อมุงหมายผลแพชนะ เพลงที่ใชมี 2 เพลง คือ การตอสูดวย
อาวุธสั้นจะใชเพลงเชิด สวนการตอสูดวยอาวุธยาวจะใชเพลงพญาเดิน
ขั้นตอนในการรบแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก
3.1 การทารบ
การทารบในการแสดงละครชาตรี ไมพบวามีกระบวนทารายรําเหมือนอยางโขน ละคร
ของหลวง พบแตเพียงการเจรจาทาทายคูตอสู เปนลักษณะการการยั่วยุหรือการพูดจาทารบเพียง
เทานั้น สันนิษฐานวาการทารบดวยการเจรจาทาทายเพื่อใหคนดูเกิดความเขาใจไดงาย เนื่องจาก
ละครชาตรี เปนละครสําหรับชาวบานดังนั้นจึงไมตองการความยุงยากและความซับซอนในการแสดง
3.2 การเตรียมตัวรบ
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทารบ ขั้นตอนตอไปคือตัวละครจะเตรียมตัวรบซึ่งในขั้นตอน
นี้จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะการสํารวจความพรอมของเครื่องแตงกาย เรียกทารํานี้วา “การนุงผา”
สื่อใหเห็นวาในการตอสูนั้นจะตองสํารวจเครื่องแตงกายใหรัดกุมเพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการตอสูและ
อาจนําไปสูความพายแพได
3.3 การดูเชิงประลองกําลัง
เปนกระบวนทาที่ตอเนื่องจากกระบวนทานุงผา เปนลักษณะของการใชมือสัมผัสรางกาย
ของฝายตรงขามและการใชศอกยันกัน เพื่อเปนการดูเชิงและการประลองกําลังของฝายตรงขาม
3.4 การเขารบ
การเขารบ คือ การเขาทําการตอสูกันของทั้งสองฝาย พบวามีกระบวนทารบที่เปนแบบแผน
ของการรบทั้งกระบวนการรบดวยอาวุธสั้น และกระบวนการรบดวยอาวุธยาว
อาวุธที่ใชในการรบของละครชาตรี คณะ พ. เทพประสิทธิ์ มี 2 ลักษณะ คือ อาวุธสั้นและ
อาวุธยาว
3.4.1 อาวุธสั้น
อาวุธสั้น คือ อาวุธที่มีความยาวไมเกิน 80 เซนติเมตร ไดแก ดาบ พระขรรค กระบอง
เปนตน ซึ่งปกติจะอยูที่ความยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร โดยสวนใหญละครคณะ พ. เทพประสิทธิ์
จะใชอาวุธสั้นประเภทดาบรบกับดาบโดยการใชดาบของละครชาตรีคณะ พ. เทพประสิทธิ์ มีกระบวน
ทารําคือ
3.4.1.1 กระบวนการรบเพื่อประลองกําลังคูตอสูดวยดาบเดี่ยว พบวา กระบวนการรบ
ทั้ง 3 ทามีโครงสรางทารําที่เหมือนกัน แตกตางกัน คือ กระบวนทารบทาที่ 1 จะฟนดานลาง 1 ครั้ง
กระบวนท ารบทาที่ 2 จะฟ นดานลาง 2 ครั้ง และกระบวนทารบทาที่ 3 เปนการทํารายคูตอสูดว ย
วิธีการตาง ๆ เชน เตะ ตอย ศอก เขา เปนตน
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3.4.1.2 กระบวนการรบดวยดาบ 2 มือพบวา กระบวนทารบมีทั้งหมด 4 ทา เรียกวา
“ไม” เชนเดียวกับการรบดวยดาบเดี่ยว แตการรบดวยดาบ 2 มือ จะมีกระบวนไมรบมากกวา คือ มี 4
ไมรบ ไดแก ไม 1 ไม 2 ไม 3 และ ไม 4 ลักษณะของทารบเปนกระบวนทารบสลับขางขวาและซาย
การฟนดาบเปนลักษณะการตีบนและตีลางสลับกันไป การสลับตําแหนงการรบจะเปนลักษณะการ
เดินสวนกัน
3.4.2 อาวุธยาว
อาวุธยาว คือ อาวุธที่มีความยาวตั้งแต 80 เซนติเมตรขึ้นไป ไดแก ศร พลอง หอก
เปนตน อาวุธยาวที่คณะละคร พ.เทพประสิทธิ์ ใชในการตอสู ไดแก ทวน หอก พลอง เปนตน
กระบวนการรบดวยอาวุธยาวพบวา มีขั้นตอนในการรบ 2 ขั้นตอน ไดแก 1. การดูเชิง
2. การเขารบ กระบวนทารบมีทั้งหมด 4 ทา เรียกวา “ไม” คือ ไม 1 ไม 2 ไม 3 และ ไม 4 ซึ่งมีลักษณะ
ของทารบคลายกับกระบวนทารบเพลงทวน (ไมบู) การประทะอาวุธใชทั้งสวนปลายอาวุธและสวน
ดามอาวุธในการรบกระบวนทาที่พบ มาจากการแสดงผูหญิงของหลวง เชน กระบวนทาตีเลาะไม คือ
ใชอาวุธทวนตีบนตีลางสลับกัน กระบวนทาตีกดและตีงัด และกระบวนทานั่งตี
สรุปและอภิปรายผล
หลักฐานเกี่ยวกับละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยคําบอกเลา
จากผูสืบเชื้อสายละครชาตรีวานายสุขและนายทิพยเปนเพื่อนรักกันและมีความสนใจในดานการแสดง
เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) การแสดงละครชาตรีเมือง
เพชรเริ่มมีการใชผูหญิงแสดงหลังจากรัชกาลที่ 4 ประกาศอนุญาตใหมีการฝกหัดละครผูหญิงได จึงทํา
ใหละครชาตรีมีการใชผูหญิงและผูชายแสดงรวมกันนับแตนั้นมา รูปแบบการแสดงละครตาง ๆ ที่มี
อิทธิพลตอรูปแบบในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรคือ 1) อิทธิพลของละครโนราห 2) อิทธิพลของ
ละครผูหญิงของหลวง 3) อิทธิพลของละครนอกแบบราษฎร 4) อิทธิพลของละครนอกแบบหลวง
ละครชาตรีเมืองเพชร คณะ พ. เทพประสิทธิ์ ผูกอตั้งคณะ คือ นางเพื่อน นาชม มีศักดิ์เปน
ทายาท ของหลวงทิพยอาชญาชื่อ “เทพประสิทธิ์” นั้น ตั้งโดยเจาอาวาสวัดไตรโลกจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2515 ตอมาไดเปลี่ยนชื่อคณะจากเทพประสิทธิ์ เปน พ. เทพประสิทธิ์ ซึ่ง พ. ยอ
มาจากชื่อนางเพื่อนนั่นเอง คณะ พ. เทพประสิทธิ์ ในปจจุบันเปนคณะละครที่มีชื่อเสียงเปนอยางมาก
ในจั งหวัด เพชรบุ รี สืบสายมาจากคณะละครชาตรีที่มีชื่อเสียงของเมืองเพชรบุรีจากสองสาย คือ
1) สายคณะละครหนาพระลานของหลวงอภัยพลรักษ เนื่องจากนายสุวัฒน จันทรสุข เปนทายาท ของ
หลวงอภัยพลรักษ และเปนนายโรงที่สืบทอดการแสดงมาจากหลวงอภัยพลรักษ และ 2) สายคณะละคร
คลองยางของหลวงทิพยอาชญา ซึ่งนางเพื่อนเปนทายาท ของหลวงทิพยอาชญา และตอมานางสุมล
บุ ต รสาวนางเพื่ อ นแต ง งานกั บ นายสุ วั ฒ น จั น ทร สุ ข ดั ง นั้ น คณะละคร พ. เทพประสิ ท ธิ์ จึ ง นํ า
เอกลักษณดานการแสดงของหลวงอภัยพลรักษและหลวงทิพยอาชญามาผสมผสานกันจนทําใหละคร
ชาตรีคณะ พ. เทพประสิทธิ์
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กระบวนการรบในการแสดงละครชาตรีของคณะ พ. เทพประสิทธิ์ พบวากระบวนการรบ
แบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงที่ 1 เปนกระบวนการรบเพื่อประลองกําลังคูตอสู ชวงที่ 2 เปนกระบวน
การรบเพื่อมุงหมายผลแพชนะ ขั้นตอนในการรบแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การทารบ 2) การ
เตรียมตัวรบ 3) การดูเชิงประลองกําลัง 4) การเขารบ ซึ่งสอดคลองกับนายไพโรจน ทองคําสุก (2538)
ไดศึกษาวิจัยกระบวนการรบของพญาวานรในการแสดงโขน กลาววา “ในการตอสูกันของทั้งสองฝาย
จะตองทําทาทางจดจองซึ่งกันและกันเพื่อดูเชิงหาโอกาสในการตอสูซึ่งจะทําให ไมเสียเปรียบศัตรูและ
สอดคลองกับ จันทิมา แสงเจริญ (2539) ไดศึกษาวิจัยละครชาตรีเมืองเพชร กลาววา “ในการแสดง
การรบเปนการแสดงที่ชวยสรางความตื่นเตนอยางหนึ่งของละครชาตรีหลังจากการทาทายกันดวย
คําพูดเสร็จสิ้นเรียบรอย ตัวละครจะเริ่มจากกระบวนการแตงตัว เรียกวา “นุงผา” หลังจากนั้นจึงเปน
กระบวนทาประลองกําลังดวยมือโดยการใชฝามือแตะที่ดานหลังบริเวณหัวไหล 1ครั้ง และหมุนตัว
กลับมาใชขอศอกกระแทกกันอีก 1 ครั้ง หลังจากนั้นจึงเขารบกันตามกระบวนทา
จากการศึกษากระบวนการรบพบวา อาวุธที่ใชในการรบของละครชาตรี คณะ พ. เทพ ประสิทธิ์
มี 2 ลักษณะ คือ อาวุธสั้น (ดาบ) และอาวุธยาว (ทวน)
ขอเสนอแนะ
ควรศึกษากระบวนทารําซัดในการแสดงละครชาตรีที่กําลังจะสูญหาย ควรที่จะศึกษาวิจัย
เพื่อรวบรวมองคความรูไวเปนแหลงขอมูลใหกับผูสนใจเกี่ยวกับการแสดงละครชาตรีตอไป
รายการอางอิง
จันทิมา แสงเจริญ. (2539). ละครชาตรีเมืองเพชร. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ประเมษฐ บุณยะชัย. ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2561.
ปาริชาต กันตะเพ็ชร. (2552). การศึกษาละครชาตรีคณะปทุมศิลป อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เพชรบุรี: เพชรนิวส.
ไพโรจน ทองคําสุก. (2538). กระบวนการรบของพญาวานรในการแสดงโขน. วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สุมล จันทรสุข. เจาของคณะ พ. เทพประสิทธิ์. สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2558.
__________. เจาของคณะ พ. เทพประสิทธิ์. สัมภาษณ, 5 ตุลาคม 2559.
__________. เจาของคณะ พ. เทพประสิทธิ์. สัมภาษณ, 29 กันยายน 2560.
__________. เจาของคณะ พ. เทพประสิทธิ์. สัมภาษณ, 10 มีนาคม 2561.
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การศึกษากระบวนทารําแบบชวาในละครเรื่องอิเหนาของกรมศิลปากร
THE STUDY OF JAVA DANCING STYLE IN INAO DRAMA
WHICH BELONG TO FINE ARTS DEPARTMENT
รินทรลภัส ชินวุฒิกุลกาญจน *, นิวัฒน สุขประเสริฐ*, และสุรัตน จงดา **
0

1

RINLAPHAT CHINNAWUTKULKAN, NIWAT SUKPRASIRT, AND SURAT JONGDA

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและองคประกอบการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบ
ชวาของกรมศิลปากร วิเคราะหองคประกอบและกระบวนทารําในการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวา
ของกรมศิ ล ปากร โดยใช ร ะเบี ย บวิธีวิ จัย เชิงคุณ ภาพ คน ควาขอมูล เอกสาร ตําราและงานวิจัย ที่
เกี่ย วของ สั มภาษณ ผูเชี่ ยวชาญทางดานการแสดง ผลการวิ จัย พบว าองคประกอบของการแสดง
อิเหนาแบบชวาของกรมศิล ปากร ไดแก บทละครที่ป รับปรุงจากบทพระราชนิพนธในรัช กาลที่ 2
ผูแสดงในยุ คแรกใช ผู แสดงเป น หญิงลว น ในยุคปจ จุบัน ใชผูแสดงเปน ชายจริง หญิงแท ดนตรีใช
วงป พาทย เ ครื่องคู เครื่ องห า (ไม น วม) หรือใชว งกาเมอลัน เฉพาะงานสําคัญ ทั้ ง 2 ยุ ค เพลงรอง
ทํานองเพลงที่ใชในการแสดงเปนเพลงไทย แตปรับปรุงทํานองใหมีสําเนียงที่บงบอกถึงเชื้อชาติ และ
ในยุคปจจุบันใชเพลงออกสําเนียง เชน เสมอชวา โอด เครื่องแตงกาย แตงตัวแบบชวา ในยุคแรกใช
ผูหญิงแสดงจึงมีการดัดแปลงใหใสเสื้อผา โดยตัวพระจะสวมเสื้อแขนกุด นุงผาแบบชวา ตัวนางจะใส
เกาะอก ผาผูกเอวใชแคผืนเดียว ในยุคปจจุบันแตงกายแบบชวาคลายกันแตผาผูกเอวใช 2 ผืน 2 ชั้น
ฉากและอุ ป กรณ ป ระกอบการแสดง ได แ ก เตี ย ง โต ะ เครื่ อ งราชู ป โภค หมอนสามเหลี่ ย ม กริ ช
กระบวนทารํามีความคลายกันทั้ง 2 ยุค เชน ทาไหว การสะบัดผ า ในยุคแรกใชสะบัด ผาธรรมดา
ในยุคปจจุบันสะบัดผาแลวใชการตวัดขอมือ จากนั้นไดมีการนําลีลาทารําของชวาเขามาทําใหเห็นถึง
ความตางกันในเรื่องของการใชมือ แตทารํายังคงพื้นฐานเปนทารําไทยเปนสวนมาก สวนมือจะเปน
ลักษณะแบบชวา
คําสําคัญ: กระบวนการรําแบบชวา ละครเรื่องอิเหนา กรมศิลปากร

*

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute
**
สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Office of the President, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
This study aims to learn about patterns and element of JAVA dancing style in
Inao drama which belong to Fine Arts Department analyze the components and the
styles of dances in the performance of INAO, the drama of Javanese styles. It is a
qualitative research. The information is collected from documents, other related
researches, and interviews with some experts in Thai performances. It was found that
the components of INAO, the drama of Javanese styles performed by the Fine Arts
Department for example used the one composed that improved from by King Rama
II with. At present, performers are both males and females. The music used is Piphat
are couple-pieced, Piphat are five-pieced Mai Nuam or Kamelan band, especially
when showing an important performance the melody is used to sing in the shows is
Thai song, but improves the tone that can tell about nationality But in the present
time, the songs with various accents, for example, Sa-moe Java and Oad were used.
For costumes Javanese styles But at present, they dress in Javanese styles: males do
not wear cloth sleeveless on the waist-up part. When the Fine Arts Department
organized the performance with all the performers female, they were applied to
wear costumes. The leading actor wore a velvet vest with the cloth of Javanese style
wrapped around the lower part. The leading actress wore a piece of cloth around
the breasts and the lower part and the equipment composed of the show for
example bed, table, royal articles of use, triangle pillow, dagger. The styles of dances
were similar: holding the cloth, tha-wai, tha-tua-raw, flick the cloth, flick the wrist. In
the first period, it was a normal flick the cloth. At present, it becomes flick the wrist.
Then Javanese styles of dances were brought in to show the difference of using
hands, but the dances themselves were kept as the standard of Thai classical dances
while the hands showed Javanese styles.
Keywords: Java Dancing Style, Inao Drama, Fine Arts Department
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บทนํา
อิเหนาเปนวรรณคดีไทยที่ไดรับอิทธิพลจากนิทานปนหยีซึ่งเปนนิทานอิงพงศาวดารของชวา
ปรากฏหลักฐานขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาอยูหัว
บรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301) ดังปรากฏเปนเรื่องเลาสืบตอกันมาวา เจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎ
พระธิดาสองพระองคในพระเจาอยูหัวบรมโกศไดทรงนิพนธบทละครเรื่องดาหลังหรืออิเหนาใหญ และ
อิเหนา หรืออิเหนาเล็กขึ้น ตามเรื่องเลาของนางกํานัลชาวปตตานีเชื้อสายมลายู ชื่อยะโว แตบทละคร
ทั้งสองเรื่องก็ไดชํารุดสูญหายไปเมื่อคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตอมาเมื่อสถาปนากรุง
รัตนโกสินทรและราชวงศจักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงคที่
จะฟนฟูพระนครใหเจริญรุงเรืองในทุกดาน ๆ เหมือน “ครั้งบานเมืองดี” รวมทั้งดานวรรณกรรมดวย
จึงทรงโปรดใหมีการประชุมกวีเพื่อแตงวรรณคดีเรื่องสําคัญขึ้นใหมหรือแตงซอมสวนที่ขาดหายใหมี
ความสมบูรณ เพื่อเปน “ฉบับสําหรับพระนคร” ซึ่งอิเหนาก็เปนหนึ่งในวรรณคดีเหลานั้นดวย โดยบท
พระราชนิพนธเรื่องอิเหนาฉบับนี้ มีลักษณะคําประพันธเปนกลอนบทละคร แตเนื้อความยังขาดตอน
เปนระยะ ๆ ไมตอเนื่องกันอยางสมบูรณ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรง
พระราชนิพนธบทละครเรื่อง อิเหนา ขึ้นเพื่อใชสําหรับเลนละครใน ดังปรารภในเพลงยาวทายพระราช
นิพนธวา “...ครั้งกรุงเกาเจาสตรีเธอนิพนธ แตเรื่องตนตกหายพลัดพรายไป หากพระองคทรงพิภพ
ปรารภเลน ใหรําเตนเลนละครคิดกลอนใหม...” ซึ่งนอกจากจะพระราชนิพนธบทละครเรื่องอิเหนา
ฉบับนี้จะเปนฉบับที่มีความสมบูรณทางดานเนื้อหามากที่สุดแลว ในสมัยตอมายังไดรับยกยองจาก
วรรณคดีสโมสรใหเปนยอดกลอนบทละครใน ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ
กรมพระนครสวรรควรพินิต ไดชื่นชมบทละครเรื่องนี้วา “... อิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 ซึ่งมี
เนื้อเรื่องแปลกออกไปอีก ทรงดัดแปลงรอยกรองโดยเฉพาะใหเปนทวงทีงดงามดี เหมาะแกการเลน
ละครใน เชิงรําก็ใหทาที่จะรําไดแปลก ๆ งาม ๆ ในเชิงจัดหมูละครก็ใหทาที่จะจัดไดเปนภาพงามโรง
ในเชิงรองก็ใหทีที่จะจัดลูทางทํานองไพเราะเสนาะโสต ในเชิงกลอนก็สละสลวยเพราะพริ้งไมมีที่เปรียบ
อาจจะเลนละครใหสมบูรณครบองคห าของละครได คือ 1. ตัวละครงาม 2. รํางาม 3. รองเพราะ
4. พิณพาทยเพราะ 5. กลอนเพราะ ซึ่งสําเร็จเปนทั้งทัศนานุตตริยะและสวนานุตตริยะอยางไพบูลย”
(ธานีรัตน จัตุทะศรี, 2552) ความแพรหลายของวรรณคดีเรื่องอิเหนามีปรากฏอยางตอเนื่องเปนลําดับ
ทั้งนี้จะพบวามีการนําเนื้อเรื่องบางตอนของอิเหนามาแตงเปนวรรณคดี ขนาดสั้น เชน อิเหนาคําฉันท
ของเจาพระยาพระคลัง (หน) และคําฉันทเรื่องนางจินตะหราของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ หรือ
นํามาตัดตอนมาแตงเปนวรรณคดีการแสดงลักษณะอื่น ไดแก บทละครพูดเรื่องอิเหนา พระนิพนธ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บทละครดึกดําบรรพ เรื่องอิเหนา พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ นอกจากนั้นยังมี ความพยายามแปลวรรณคดีอันเปนตน
เรื่องของอิเหนา ไดแก หิกะยัต ปนหยี สมิรัง พระนิพนธแปลของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระนครสวรรค-
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วรพินิตทรงแปลจากตนฉบับภาษามลายู อิเหนาฉบับอารีนคราแปลจากอิเหนาชวา ผูแตงชื่ออารีนครา
ขุนนิกรการประกิจ เปนผูแปล เปนตน (อาทิตย ดรุนัยธร, 2559, บทคัดยอ)
ไทยมีความสัมพันธกับดินแดนที่เปนอินโดนีเซียในปจจุบันมาชานาน โดยเฉพาะความสัมพันธ
กับชวา และมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันอยางลึกซึ้ง ทั้งทางวรรณคดี อาหาร เครื่องแตงกาย
และเครื่องดนตรี ซึ่งในขณะที่นายธนิต อยูโพธิ์ ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากรไดรับมอบจากรัฐบาล
ใหนําคณะนาฏศิลปของกรมศิลปากรนําไปแสดงเพื่อเปนการเจริญสัมพันธไมตรีในประเทศตาง ๆ เชน
มาเลเซีย สิงคโปร และในอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2506 (ซึ่งใน
การครั้งนี้ ฯพณฯ พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีความเอื้อเฟอรับหนาที่เปนโฆษกประจําคณะไปดวย)
และนําคณะไปแสดงสหภาพพมา ลาว และญี่ปุน ทั้งเปนผูจัดและมอบหมายใหขาราชการผูใหญใน
กรมศิลปากรเปนหัวหนานําคณะไปแสดงเผยแพรประเทศตาง ๆ ในบางครั้งบางคราว จึงทําใหในป
พ.ศ. 2506 กรมศิลปากรไดไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย การไปครั้งนี้สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงทารําในละครเรื่องอิเหนาแบบแตงกายชวา ของกรมศิลปากร
ปจจุบันมีการศึ กษาวรรณคดีมรดกของชาติอยางแพรหลาย เรื่องอิเหนาเปนเรื่องหนึ่งที่ มี
การศึกษาคนควาในรูปแบบวิทยานิพนธ สารนิพนธ บทความอยางกวางขวาง จากประวัติและความ
เปนมาของการแสดงละครเรื่องอิเหนานั้นไดมีวิวัฒนาการแสดงเรื่อยมาจนถึงในสมัยที่มีกรมศิลปากร
เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันนี้ มีการแสดงที่โดดเดนและนาสนใจ คือ การแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวา
และในปจจุบันนี้ยังไมมีการศึกษาคนควาในรูปแบบงานวิทยานิพนธ ตลอดจนการบันทึกกระบวนทา
รําในละครเรื่องอิเหนาแบบชวา ตอนลานางจินตะหรา เนื่องจากบทละครในตอนนี้เปนบทละครที่มี
คํากลอนสื่อความหมายใหเขาใจถึงสภาพความเปนอยูของมนุษยในแงของความรัก บางครั้งความรักก็
ไมจําเปนตองจบดวยความสุขสมหวังอาจมีการพลัดพรากหรือเรียกวาผิดหวัง
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบและองคประกอบการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวาของ
กรมศิลปากร ตอนลานางจินตะหรา เพื่อเป นการอนุ รักษเผยแพรศิลปะการแสดงที่เปน การแสดง
ผสมผสานระหวางไทยและอินโดนีเซีย และเปนหลักในการวิเคราะหและออกแบบการแสดงชุดตอไป
วัตถุประสงค
วิเคราะหองคประกอบและกระบวนทารําในการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวาของกรม
ศิลปากร ตอนลานางจินตะหรา
ขอบเขตการศึกษา
ผูวิจัยเลือกศึกษาละครเรื่องอิเหนาตอน ลานางจินตะหรา ซึ่งเปนบทที่กรมศิลปากรนําเสนอ
ในรูปแบบการแตงกายแบบชวา โดยวิเคราะหกระบวนทารําตามแนวทางการออกแบบทารําของ
ครูรานี ชัยสงคราม
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหเชิงคุณภาพ
แหลงขอมูลที่คนควาคือ
1) จากเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) จากสื่อสิ่งพิมมพและบทความตลอดจนสื่ออิเล็คทรอนิกส
2. ภาคสนาม ขอมูลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยสัมภาษณกลุมผูทรงคุณวุฒิ/
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย เปนผูมีความรูความสามารถดานการถายทอดหรือการแสดงนาฏศิลป
ไทยไมนอยกวา 20 ป
- อาจารยบุนนาค ทรรทรานนท ขาราชการบํานาญ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
- อาจารยรานี ชัยสงคราม ขาราชการบํานาญ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
- ดร. ไพโรจน ทองคําสุก นักวิชาการ การละครและดนตรี สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
- อาจารยวลัยพร กระทุมเขต ศิลปนอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
- อาจารยอิงอร ศรีสัตบุษย ขาราชการบํานาญ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
- อาจารยไชยยะ ทางมีศรี ศิลปนอาวุโส ชํานาญการพิเศษ กลุมดุริยางคไทย สํานักการ
สังคีต กรมศิลปากร
3. วิเคราะหองคประกอบและกระบวนทารําในการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวาของกรม
ศิลปากร ตอนลานางจินตะหรา ทั้ง 2 ยุค
- ยุคแรก (ประมาณปกอน พ.ศ. 2506–2525)
- ยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2526–ปจจุบัน)
นิยามศัพทเฉพาะ
- รูปแบบการแสดงละคร หมายถึง ลักษณะวิธีการแสดงที่เปนแบบแผนของละครเรื่องอิเหนา
ของกรมศิลปากร ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา
- ละครอิเหนา ในวิจัยฉบับนี้หมายถึงการแสดงละคร เรื่องอิเหนาในรูปแบบชวา
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวาการแสดงละครอิเหนาแบบชวาของกรมศิล ปากร เปน การรํ าดวยลีลาที่
ผสมผสานทารําแบบไทยและทารําแบบชวาเขาไวดวยกัน ดังนั้น การสื่อสารทางการแสดงเพื่อให
ผูแสดงเกิดจินตนาการ เขาใจ และสามารถสรางอารมณทางการแสดง รวมทั้งโนมนาวใหผูชมเกิด
ความรูสึกคลอยตาม และไดรับอรรถรสทางการแสดง อันหมายถึงเขาใจสุนทรียภาพทางการแสดง
ซึ่งองคประกอบการแสดงและกระบวนการรําเปนสิ่งที่ทําใหการแสดงสมบูรณ โดยไดทําการเปรียบเทียบ
ระหวาง 2 ยุค ซึ่งไดผลดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบองคประกอบการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวาของกรมศิลปากร ตอนลานางจินตะหรา
ยุคแรก (ประมาณปกอน พ.ศ. 2506–2525) และยุคปจจุบนั (พ.ศ. 2526–ปจจุบนั )
องคประกอบ
ละครเรื่องอิเหนายุคแรก
ละครเรื่องอิเหนายุคปจจุบัน
ในการแสดง
ประมาณปกอน พ.ศ. 2506-2525
พ.ศ. 2526-ปจจุบัน
บทละคร
บทละครที่ใชประกอบการแสดง
บทละครที่ใชประกอบการแสดง
เปนบทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2
เปนบทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2
ผูแสดง
ใชผูแสดงหญิงลวน
ใชผูแสดงชายจริง หญิงแท
ดนตรี
วงปพาทยเครื่องคู เครื่องหา(ไมนวม)
ใชดนตรีไทยวงปพาทยเครื่องคู เครื่องหา
หรือใชวงกาเมลัน เฉพาะงานสําคัญ
(ไมนวม) แตเพิ่มเครื่องดนตรีที่ทําใหเกิด
สําเนียงแบบชวา คือ ปชวา หรือใชวงกาเม
ลัน เฉพาะงานสําคัญหรือที่มีพื้นที่กวางขวาง
เพลงรอง
ทํานองเพลงที่ใชในการแสดงเปนเพลงไทย ใชเพลงสําเนียงชวาหรือเพลงออกสําเนียง
แตปรับปรุงทํานองใหมีสาํ เนียงชวา
เชน เสมอชวา โอด
บางเล็กนอย
เครื่องแตงกาย
แตงกายตามแบบชวา ผูชายจะไมสวมเสื้อ แตงกายตามแบบชวา โดยตัวพระจะสวมเสื้อ
แตเมื่อกรมศิลปากรนํามาแสดงในยุคแรก
แขนกุด นุงผาบาติกตามแบบชวา ผูกผาพัน
ใชผูหญิงแสดงจึงมีการดัดแปลงใหใสเสื้อผา เอว 2 ผืน ตัวนางจะใสเกาะอกกํามะหยี่ปก
โดยตัวพระจะสวมเสื้อแขนกุด นุงผาบาติก ลายทอง นุงผาบาติก
-การใชสีของเครื่องแตงกายแบบชวาของไทย
ตามแบบชวา ผูกผาพันแอว 1 ผืน
ตัวนางจะใสเกาะอกกํามะหยี่ ปกลายทอง จะใช สี แ สดงตามฐานะแบบละครไทย คื อ
อิเหนาใสสีแดง เชนดียวกับละครใน
นุงผาบาติก
ฉาก/อุปกรณ
เตียง โตะ เครื่องราชูปโภค หมอนสามเหลี่ยม เตียง โตะ เครื่องราชูปโภค หมอนสามเหลี่ยม
ประกอบการแสดง กริช
กริช
กระบวนทารํา
เพิ่มทวงทาการจับผาแบบชวาเขาไป
ทารําใชทาแบบนาฏศิลปชวา
สวนการตีบทยังคงใชทารําแบบไทย
การตีบทใชหลักการตีบทอยางนาฏศิลปไทย
แตใชมืออยางชวา
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบภาษาทาในการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวาของกรมศิลปากร ตอนลานางจินตะหรา
ในยุคแรก (ประมาณปกอน พ.ศ. 2506–2525) และยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2526–ปจจุบัน)
ภาษาทา กระบวนทารํายุคแรก (ประมาณ กระบวนทารํายุคปจจุบัน
วิเคราะห/เปรียบเทียบ
ปกอน พ.ศ. 2506–2525)
(พ.ศ. 2526–ปจจุบนั )
กระบวนทารํา
ทามอง
ยุคแรก ทามองใชมือ
ขวาจีบคว่ําอยูระดับ
ศีรษะ มือซายจับผา
ยุคปจจุบัน ทามองใช
มือซายปองหนา มือขวา
จับผาลักษณะทาว
สะเอว
ทาไหว

ตารางที่ 3 กระบวนทารําตอน อิเหนาลานางจินตะหรา (ตัวพระ)
ลําดับทารํา เนื้อรอง/ทํานอง
ภาพทารํา
1
เมื่อนั้น

ยุคแรก การไหวขอ
ศอกกางออก มือไหวอยู
ระดับสายตา ปลายนิ้วชี้
ตรงมาดานหนา
ยุคปจจุบัน การไหว
ขอศอกหุบลง มือไหว
อยูระดับสายตา ตั้งมือ
ขึ้น

คําอธิบายทารํา
เทา : ยืนน้ําหนักอยูที่
ขาซาย
มือ : มือปดผา
ทางซาย แลวสลับมา
ปดผาทางขวา
ศีรษะ : เอียงมองมือ
ที่ปด
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ลําดับทารํา เนื้อรอง/ทํานอง
2
พระโฉมยง
พงศอสัญ แดหวา

ภาพทารํา

คําอธิบายทารํา
เทา : ยืนน้ําหนักอยู
ขาซาย
มือ : มือซายตั้งขอมือ
ลอแกว งอนิ้ว (หงิดติ้ง)
มือขวาจับผาแขนตึง กด
แขนลงต่ํา
ศีรษะ : เอียงเล็กนอย
เทา : ยืนน้ําหนักอยู
ขาขวา
มือ : ไหวดานขวาระดับหู
ศีรษะ : เอียงขวา

3

ไดรับสาร
จากองคพระบิดา

4

ใหไปชวย

เทา : ยืนน้ําหนักอยูที่
ขาซาย
มือ : โกยมือทั้งสองขาง
ศีรษะ : เอียงซาย

5

ดาหา ราวี

เทา : ยืนน้ําหนักอยู
ขาขวา
มือ: มือซายชี้แขนตึงระดับ
ไหล มือขวา จับผา
ศีรษะ : เอียงขวา

6

แมนมิยก พลไกร

เทา : ยืนน้ําหนักอยูขาซาย
มือ: มือซายจับผา
แขนตึงระดับไหล
มือขวา ตั้งมือระดับไหล
ดานซาย สายมือเล็กนอย
ศีรษะ : กมลงเล็กนอย
เอียงซาย
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ตารางที่ 4 กระบวนทารํา ตอน อิเหนาลานางจินตะหรา (ตัวนาง)
ลําดับทารํา เนื้อรอง/ทํานอง
ภาพทารํา
1
โอวา อนิจจา
ความรัก

2

พึ่งประจักษ
ดังสาย น้ําไหล

3

ตั้งแต
จะไหลเชี่ยว
เปนเกลียวไป

4

ที่ไหนเลย
จะไหล คืนมา
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คําอธิบายทารํา
อิเหนา
เทา : นั่งหอยขา
จินตะหรา
เทา: นั่งหอยขา
มือ: มือไขวขอมือระดับ
อก ตั้งขอมือขึ้น ลอแกว
งอนิ้ว (หงิดติ้ง)
อิเหนา
เทา : นั่งหอยขา
จินตะหรา
เทา : นั่งหอยขา
มือ : มือขวาจับผา
แขนตึง กดไหล
มือซายจับผาเขาอก
ตั้งขอมือลอแกว
งอนิ้ว (หงิดติ้ง)
ศีรษะ : เอียงขวา
อิเหนา
เทา : นั่งหอยขา
จินตะหรา
เทา : นั่งหอยขา
มือ : มือขวาจับผาแลว
ผายมือออก มือซายจับ
ผาไวที่หนาขา
ศีรษะ : เอียงซาย
อิเหนา
เทา : นั่งหอยขา
จินตะหรา
เทา : นั่งหอยขา
มือ : มือขวาจับผาตั้ง
ขอมือขางแกมซาย
มือซายจับผาแขนตึง
กดไหล
ศีรษะ : เอียงซาย
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สรุป
จากการศึกษาองคประกอบของการแสดงอิเหนาแบบขวาของกรมศิลปากร ระหวาง 2 ยุค
คือ ยุคแรก ประมาณปกอน พ.ศ. 2506–2525 และยุคปจจุบัน พ.ศ. 2526–ปจจุบัน พบวา
บทละครในยุคแรกไมมีการเลนละครเรื่องอิเหนาแบบชวา ตอนนี้ คือลานางจินตะหรา ในยุค
ที่ 2 นําบทละครเรื่องอิเหนาของกรมศิลปากรปรับปรุงมาจากบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ดวยเพราะบทละครในรัชกาลที่ 2 สํานวนนี้ ไดรับยกยองวาเปนยอดของ
บทละครรํา กลาวคือ เปนที่แตงดีมีความงามครบองค 5 ไดแก 1. ตัวละครงาม 2. รํางาม 3. รอง
เพราะ 4. พิณพาทยเพราะ 5. กลอนเพราะ จึงเหมาะสมที่จะนํามาแสดงมากวาอิเหนาสํานวนอื่น ๆ
ผูแสดง ยุคแรกใชผูแสดงเปนหญิงลวน สวนในยุคปจจุบันใชผูแสดงเปนชายจริง หญิงแท
ดนตรี วงปพาทยเครื่องคู เครื่องหา (ไมนวม) หรือใชวงกาเมลันเฉพาะงานสําคัญ เหมือนกัน
แต ใ นยุ ค ป จ จุ บั น เพิ่ ม เครื่ อ งดนตรี ที่ ทํ า ให เ กิ ด สํ า เนี ย งแบบชวา คื อ ป ช วา หรื อ ใช ว งกาเมอลั น
เฉพาะงานสําคัญหรือที่มีพื้นที่กวางขวาง
เพลงรอง ในยุคแรกใชทํานองเพลงไทยแตปรับปรุงทํานองใหมีสําเนียงชวาบางเล็กนอยและ
ในยุคปจจุบันใชเพลงสําเนียงชวาหรือเพลงออกสําเนียง เชน เสมอชวา โอด
เครื่องแตงกาย แตงกายแบบชวาผูชายจะไมสวมเสื้อ แตเมื่อกรมศิลปากรนํามาแสดงในยุคแรก
ใชผูหญิงแสดงจึงมีการดัดแปลงใหใสเสื้อผา โดยตัวพระจะสวมเสื้อแขนกุด นุงผาบาติกตามแบบชวา
ผูกผาพันเอว 1 ผืน ตัวนางใสเกาะอกกํามะหยี่ ปกลายทอง นุงผาบาติก ยุคปจจุบัน ตัวพระสวมเสื้อ
แขนกุด นุงผาบาติกตามแบบชวา ผูกผาพันเอว 2 ผืน ตัวนาง ใสเกาะอกกํามะหยี่ ปกลายทอง นุงผา
บาติก การใชสีของเครื่องแตงกายแบบชวาของไทยใชสีแสดงตามฐานะแบบละครไทย คือ อิเหนาใส
สีแดงเชนเดียวกับละครใน
ฉากและอุ ป กรณ ประกอบการแสดง เตี ย ง โตะ เครื่องราชูปโภค หมอนสามเหลี่ย ม กริ ช
เหมือนกันทั้ง 2 ยุค
กระบวนทารํา เปนการแสดงที่มีรูปแบบการรําตีบทตามคํารองและทํานองเพลงที่มีสําเนียง
ทางชวา เปนการรําอวดฝมือของผูแสดง มีลีลาทารํารําผสมผสานระหวาง 2 วัฒนธรรมคือนาฏศิลป
ไทยและนาฏศิลปชวา
อภิปรายผล
จากการศึกษากระบวนทารํา ในการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวา ของกรมศิลปากร ตอน
ลานางจินตะหรา พบวาการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวาของกรมศิลปากรในยุคแรก (ประมาณป
กอน พ.ศ. 2506–2525) กับ การแสดงละครเรื่ องอิ เหนา ตอนลานางจิน ตะหรา ยุคปจจุ บัน (พ.ศ.
2526–ปจจุบัน) มีลักษณะกระบวนทารําคลายกัน คือ มีการจับผา ทาไหว ทาตัวเรา การสะบัดผา
ในยุคแรกใชสะบัดผาธรรมดา ในยุคปจจุบันสะบัดผาแลวใชการตวัดขอมือ จากนั้นไดมีการนําลีลา
ทารําของชวาเขามาทําใหเห็นถึงความตางกันในเรื่องของการใชมือ เปนการแสดงที่มีรูปแบบการรํา
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ตีบทตามคํ ารองและทํานองเพลงที่มีสําเนียงทางชวา เปนการรําอวดฝมือของผู แสดง มี ลีลาทารํ า
ผสมผสานระหวาง 2 วัฒนธรรม คือ นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปชวา สวนมือจะเปนลักษณะแบบชวา
ที่เรียกวาหงิดติ้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติมา สุขประดิษฐ และคณะ (2558, บทคัดยอ) ที่พบวา
ละครเรื่องอิเหนา ตอนไหวพระแตงกายแบบชวาเปนการแสดงที่ดัดแปลงจากละครในแบบดั้งเดิม
โดยมีการปรับเปลี่ยนใหมีการแตงกายตามเชื้อชาติชวาและปรับกระบวนทารําใหออกทารําแบบชวา
มากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. การเก็บขอมูล ควรเก็บขอมูลจากผูที่เกี่ยวของหรือผูเชี่ยวชาญทั้งนักวิชาการ และศิลปน
เพื่อมุมมองหรือความคิดเห็นที่แตกตางของกระบวนทาราในการแสดงชุดนี้
2. เพื่อปองกันการสูญหายจึงควรมีการนํากลับมาแสดงใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น โดยสอดแทรก
ไวในการแสดงเปนชุดเปนตอน
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอิเหนาฉบับดั้งเดิมของชวากับฉบับของไทยและฉบับของชาติ
อื่น ๆ เชน พมา เปนตน
รายการอางอิง
กิตติมา สุขประดิษฐ และคณะ. (2558). ละครเรื่องอิเหนา ตอนไหวพระ (แตงกายแบบชวา).
ศิลปนิพนธ. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป.
ธานีรัตน จัตุทะศรี. (2552). พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลที่ 2: การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอด
แหงวรรณคดีบทละครใน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อาทิตย ดรุนัยธร. (2559). การสรางมูลคาเพิ่มแกวรรณคดีโบราณดวยการดัดแปลงเปนละคร
โทรทัศน กรณีศึกษา อิเหนา. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
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การฟอนผีไทในวัฒนธรรมอีสาน
PHI TAI DANCE FORMS IN ISAN CULTURE
อังศุมาลิน ทาธิสา *, ชนัย วรรณะลี **, และสุรัตน จงดา ***
0

1

2

ANGSUMALIN TATISA, CHANAI VANNALEE, AND SURAT JONGDA

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ กษาความเป น มา พิ ธี ก รรม บทบาทของการฟ อ นผี ไ ท ใ น
วัฒนธรรมอีสาน ศึกษาความเปนมา พิธีกรรม บทบาทของการฟอนผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ และวิเคราะหองคประกอบของพิธีกรรมและโครงสรางกระบวนทารําของนางบุญมี
สรศิล ป ผูป ระกอบพิ ธีกรรมฟ อนผี ไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวั ดอํ านาจเจริญ โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการสนทนากลุม
ผลการวิจัยพบวาพิธีกรรมฟอนผีไทในภาคอีสาน ปรากฏขึ้นในป พ.ศ. 2223 เปนตนมาจาก
การอพยพของชาวลาวทางฝงซายแมน้ําโขงอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบสูงโคราช ชาวลาว
ที่อพยพมาไดนําเอาวัฒนธรรมความเชื่อการรักษาผูปวยดวยการฟอนผีไท เพราะเชื่อวาการออนวอน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือธรรมชาติจะบันดาลใหอาการเจ็บปวยนั้นหายไป ในอดีตนั้นการฟอนผีไทมีขั้นตอน
การประกอบพิธี 4 ขั้นตอน ประกอบไปดวย 1. การรับขันธ 2. การเสี่ยงทาย 3. การขับลํา 4. การฟอน
ปรากฏทาฟอนทั้งหมด 7 ทา บทบาทการฟอนผีไทในวัฒนธรรมอีสานแบงออกไดเปน 2 ดาน บทบาท
ทางตรงใชเปนการรักษาทางเลือกใหแกผูปวย บทบาททางออม พิธีกรรมการฟอนผีไทมีผลตอสังคม
เริ่มมาจากสถาบันครอบครัวและสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน การฟอนผีไทในอีสานไดมีการ
สืบทอดมาจนถึงปจจุบันและปรากฏทั่วไปในภาคอีสาน การฟอนผีไทในบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญเกิดในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวลาวที่อพยพมาบริเวณที่ราบสูงโคราช ที่กระจายตัว
กันไปตั้งชุมชนทั่วภาคอีสาน ปจจุบันมีนางบุญมี สรศิลป เปนผูประกอบพิธีกรรม การฟอนผีไทเปน
การฟอนเพื่อรักษาอาการเจ็บปวยของผูคนในชุมชนและชุมชนที่ใกลเคียง องคประกอบของฟอนผีไท
บานหนองไผพบวามีขั้นตอนในการรักษา 4 ขั้นตอนประกอบดวย 1. การรับขันธ 2. การเสี่ยงทาย
3. การสงคาย 4. เครื่องบูชา และมี ขั้นตอนการฟอนประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนคือ 1. การขับลํา
*

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute
**
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute
***
สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Office of the President, Bunditpatanasilpa Institute
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ประกอบไปดวย บทเชิญ บทเสี่ยงทาย บทออนวอน บทอวยพร บทลา 2. ทาฟอน 3. ดนตรีประกอบ
คือ แคน บทบาทการฟอนผีไทบานหนองไผ แบงออกไดเปน 2 ดานดังนี้ ทางตรง คือ เปนการรักษา
อาการปวยของผูคนในชุมชน ทางออม คือ มีบทบาทตอการดํารงชีวิตของสมาชิกกลุมชนในสังคม
เพราะมีพิธีกรรมความเชื่อเปนตัวกําหนดใหประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทาฟอนในพิธีกรรม
ฟอนผีไทบานหนองไผปรากฏทาฟอน จํานวน 19 ทา แบงโครงสรางทาฟอนได 3 โครงสราง ประกอบ
ไปดวยโครงสรางทานั่ง ปรากฏทาฟอน 2 ทา โครงสรางทายืน ปรากฏทาฟอน 4 ทา โดยเนนการใช
มือ โครงสรางทาเดิน 13 ทา โดยเนนการใชเทา
คําสําคัญ: การฟอน ลํา ผีไท วัฒนธรรมอีสาน

Abstract
The purpose of this research was to Study history of Rite and Role play of Phi
Tai Dance Forms In Isan Culture. Study background of Rite and Role play of Phi Tai
Dance at Ban Nhong Pai, Lueu-Amnaj district, Amnajcharoen province. Analyze
elements of Rite and Structure of Dance postures of Mrs. Boonmee Sornsilapa, the
dancer in making Rite and Role play of Phi Tai Dance at Ban Nhong Pai, Lueu-Amnaj
district, Amnajcharoen province. Be qualitative research by data gathering from
documents, textbooks and related literatures, interviewing specialists and taking
focus group.
The studying found that Phi Tai Dance Forms In Isan Culture occured in the
year of 2223 B.E. from the emigration of Lao people in the left of river Klong to Korat
highland area, those Lao people also brought the healing culture by Phi Tai Dance
Forms Culture because it is their belief that this dance would ask the supernatural in
healing and blessing sickness people. Phi Tai Dance Forms has 4 steps are 1) Take
the Kun 2) Take cast lots. 3) Take Kub Lum 4) Dancing. There are 7 dance postures
and the role of Phi Tai Dance in Isan culture separated into 2 roles as directly role for
being the alternative healing to sickness persons and indirectly role of Phi Tai Dance
rite influenced to make unity in family and community. This dance inherited since
the past until nowadays in Northeastern part (Isan) of Thailand. Phi Tai Dance at Ban
Nhong Pai, Lueu-Amnaj district, Amnajcharoen province occured since the reign of
King Rama III by Lao people community in Korat highland area as recently has Mrs.
Boonmee Sornsilapa be the dancer to make this rite by the roles of Phi Tai Dance at
Ban Nhong Pai divided. Phi Tai Dance at Ban Nhong Pai, has elements and healing in
4 steps as 1) Take the Kun 2) Take cast lots 3) Offer the Kay 4) Take oblation and has
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the dancing in 3 steps are 1) Take kub Lums of inviting, casting lots, praying, blessing
and leaving. 2) For dancing 3) The music took Kan in playing. Phi Tai Dance into 2
roles as directly role for healing the sickness persons in community and indirectly
role for the same belief in daily living of all memberships in community. Phi Tai
Dance Forms for healing the sickness people in and nearby community. Phi Tai
Dance at Ban Nhong Pai, found the total of 19 dance postures as in 3 separated as
mentioned above with the structure of dance are 1) Sitting with 2 dance postures.
The structure of standing found that 4 dance postures emphasized using hands and
13 standing dance postures emphasized feet.
Keywords: Dancing, Lum, Phi Tai, Isan Culture

บทนํา
มนุษยทุกคนอยูในอํานาจของความกลัว สิ่งใดทําใหเกิดความกลัวก็เชื่อวาเปนเพราะมีอํานาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไมมีตัวตนดลบันดาลใหเกิดสิ่งที่ดีขึ้นหรืออาจดลบันดาลใหรายลง ดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จึงครอบงําอยูเหนือความคิดของมนุษยเสมอมาแมแตในความฝนหรือความเจ็บไขไดปวย ก็ถือวาเปน
ผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นและเมื่อมนุษยตองตกอยูในหวงแหงความกลัว ก็คิดที่จะแสวงหา
ความปลอดภัยดวยการยอมนับถือ หรือมอบกายถวายชีวิตใหแกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ หรือไมมีอะไรดีกวา
การประกอบพิธีกรรมเพื่อการสักการบูชา เพื่อทําใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเกิดความพึงพอใจ และเมื่อ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพอใจแลวตนเองก็จะปลอดภัย (วิทย พิณคันเงิน, 2515, น. 348)
ความเชื่อดังกลาวเปนคติความเชื่อที่มีความหมายตอการดํารงชีวิตของมนุษยทั้งในระดั บ
ครอบครัว ระดับหมูบานและระดับรัฐ ขอมูลทองถิ่นดานภาษาและวรรณกรรม พิธีกรรม ตลอดจน
แบบแผนในการดํารงชีวิตของชาวอีสาน โดยเฉพาะหลักฐานทางพุทธศาสนาไมสามารถสนองตอบ
ความตองการทางใจ ขณะที่เกิดภัยพิบัติซึ่งเกิดจากธรรมชาติ เชน น้ําทวมฉับพลัน ความแหงแลงอยาง
แสนสาหัส ความเจ็บไขไดปวยที่ไมทราบสาเหตุ ชาวอีสานจึงหันไปพึ่งพาเทวดาฟาดิน ภูตผี วิญญาณ
ผีไท ผีฟา ผีแถน ผีปูตา ผีตาแฮก ตลอดจนผีมเหสักขหลักเมืองแทนความเชื่อและการนับถือผีในสังคม
อี ส านได ผู ก พั น แนบแน น กั บ วิ ถี ชี วิ ต ในสั ง คมมาเป น ระยะเวลานาน จึ ง ได เ กิด พิ ธี กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ
การนับถือและบูชาเคารพการบวงสรวงแกผี เชน การเลี้ยงปูตา การเลี้ยงผีตาแฮก ผีบรรพบุรุษ ผีไท
(ธวัช ปุณโณทก, 2512, น.7)
ผีไท คือ แถนที่อยูบนฟามีอํานาจเหนือกวาทุก ๆ ผีบนโลกมนุษย สามารถมารักษาเยียวยา
อาการเจ็บไขไดปวยของมนุษยใหหายได และชวยคุมครองปกปกรักษาครอบครัวใหอยูเย็นเปนสุข
ความเชื่อในเรื่องของการรักษาผูปวยยังคงมีพิธีกรรมการฟอนลําผีไทที่เปนประเพณีที่กลุมชน
ในชาวอีสานที่อาศัยอยูบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ มีการนับถือและปฏิบัติ
สืบทอดพิธีกรรมนี้ไวใหอนุชนลูกหลานเพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหกับผูคนในชุมชนและหมูบาน

30

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

ที่ใกลเคียง ทุกปเมื่อถึงระยะเวลาในการประกอบพิธีก็จะมีชาวบานจากทุกหมูบานมารวมกันประกอบ
พิธีกรรมการลําผีไท และผูประกอบพิธีเรียกวา “คุณแม” ซึ่งเปนที่นับถือของชาวบานที่อาศัยอยูใน
หมู บ า นและหมู บ า นใกล เ คี ย ง เมื่ อถึ ง เวลาประกอบพิ ธีกรรมชาวบา นจะนํ าบุตรหลานและคนใน
ครอบครัวหรือนําผูปวยที่อยูในครอบครัวมารวมพิธีกรรม พิธีกรรมการลําผีไทที่บานหนองไผจะแบง
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การฟอนลําผีไทเพื่อรักษาโรค และ 2) การลงขวง
การฟอนลําผีไทเพื่อรักษาโรคเปนความเชื่อที่มีมายาวนานกวา 40 ป ของชาวบานหนองไผ
อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ การเจ็บปวยที่หาสาเหตุไมไดก็จะตองอาศัยพิธีกรรมการฟอนลํา
ผีไทเขามามีสวนชวยในการรักษาทําพิธีจะกระทําที่บานของผูที่เชิญผีไทมาเพื่อรักษา โดยจะมีลูกผึ้ง
ลูกเทียน (บริวาร) จะมีการตั้งเครื่องบูชาหรือการตั้งคาย ไดแก ดอกจําปา ธูปเทียน หมาก ยาสูบ
ขาวสาร กรวยใบตอง ไขไกดิบ พิธีกรรมนี้จะเปนพิธีที่ใชรักษาผูปวย
การขับลําในพิธีกรรมการลําผีไทนั้นมีการขับลําและมีลักษณะของกลอนลําหลากหลาย เชน
กลอนลําอัญเชิญผีไทหรือผีแถนหรือผูที่ลวงลับไปแลว กลอนลําสองเปนกลอนลําที่ถามหรือเสี่ยงทาย
สาเหตุของการเจ็บปวย กลอนลําออนวอนรองขอเพื่อใหผีไทชวยเหลือและเปนการขอขมาลาโทษ
กลอนอวยพรเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจแกผูปวยหรือผูที่มารวมพิธีกรรม กลอนลําสงเครื่องสักการะ
ที่เหลาบรรดาลูกศิษยนํามาถวาย กลอนเชิญชวนเปนกลอนลําที่ชักชวนมาฟอนลําเพื่อใหเกิดความ
สนุกสนาน จากพิธีกรรมการลําผีไทจะเห็นถึงภูมิปญญาของชาวอีสานทั้งในดานการขับลําที่เปลงออกมา
เปนคํารอง และมีเครื่องดนตรีประเภทแคนประกอบการใหจังหวะจากนั้นจะมีการลุกขึ้นฟอนลําเพื่อ
ติดตอสื่อสารใหเปนที่พึงพอใจของผีไทจากมูลเหตุดังกลาวเกิดเปนภูมิปญญาของชาวอีสานในหลาย ๆ
ดาน เชน การประพันธกลอนลํา การแตงทํานองดนตรี การฟอนรํา และไดพัฒนามาตามลําดับจน
เกิดเปนองคความรูดานกลอนลํา ดนตรี และการฟอนรํา
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเอาประเด็นการรักษาดวยพิธีกรรมการฟอนลําผีไทและประเด็นการฟอนลํา
มาศึกษาวิเคราะหลักษณะทาทางในการรายรําตลอดจนการเคลื่อนไหวรางกายในการฟอนของผูประกอบ
พิธีกรรม วามีรูปแบบและทานาฏศิลปในการฟอนอยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนและเปนหลักฐานสําคัญ
ในวิชานาฏศิลปและการฟอนของชาวอีสาน อันจะกอใหเกิดประโยชนและการศึกษาตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาความเปนมา พิธีกรรม บทบาทของการฟอนลําผีไทในวัฒนธรรมอีสาน
2. ศึกษาความเปนมา พิธีกรรม บทบาทของการฟอนลําผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ
3. วิเคราะหองคประกอบของพิธีกรรมและโครงสรางกระบวนทารําของนางบุญมี สรศิลป
ผูประกอบพิธีกรรมฟอนลําผีไท บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
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วิธีการศึกษา
ดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบไปดวย
1. ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แหล งค นควาหาข อมู ล ไดแก หอสมุดแหงชาติ หอสมุดวิทยาลัยตาง ๆ ศูน ยรั กษ ศิล ป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป หองสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัด
อํานาจเจริญ
2. การสัมภาษณ
2.1 เครื่องมื อที่ ใช ในการวิจัยเรีย กวา แบบสัมภาษณแบบไมมีโ ครงสรางแตมีประเด็น
เกี่ยวของกับความเปนมา พิธีกรรมในการฟอนผีไท
2.2 นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการแสดงพื้นบานอีสานและผูประกอบ
พิธีฟอนผีไทและผูบรรเลงดนตรีประกอบการฟอนผีไท ไดแก
1) ดร. พรสวรรค พรดอนกอ รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ
2) อาจารยเรืองชัย นากลาง ครูชํานาญพิเศษการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
3) อาจารยศิริวรรณ แกวเพ็งกรอ ครูชํานาญการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
4) นางบุญมี สรศิลป ผูประกอบพิธีฟอนผีไท บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัด
อํานาจเจริญ
5) นายบุญหลาย อินทรีย ผูบรรเลงดนตรีประกอบการฟอนผีไท
3. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปเปนการวิจัย
4. ดําเนินการจัดการสนทนากลุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยผูทรงคุณวุ ฒิ
โดยมีเกณฑตอไปนี้
4.1. ผูทรงคุณวุฒิดานการแสดงพื้นบานอีสาน ไดแก
ดร. พรสวรรค พรดอนกอ รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ
- อาจารยเรืองชัย นากลาง ครูชํานาญพิเศษการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
อาจารยศิริวรรณ แกวเพ็งกรอ ครูชํานาญการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
4.2 มีประสบการณในการประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไท
- นางบุญมี สรศิลป ปราชญชาวบานหนองไผ ผูประกอบพิธีฟอนลําผีไท
4.3 มีประสบการณในการไดรับการรักษา
- นางลี จันทอง ลูกผึ้งลูกเทียน (บริวาร)
- นางชู สุขกัลยา ลูกผึ้งลูกเทียน (บริวาร)
- นางราตรี บุญเรือง ลูกผึ้งลูกเทียน (บริวาร)
5. นําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหผล สรุป และอภิปราย
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา การฟอนผีไทในภาคอีสานปรากฏขึ้นในป พ.ศ. 2223 จากการอพยพ
ของชาวลาวทางฝงซายแมน้ําโขงอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบสูงโคราช ชาวลาวที่อพยพ
เขามานั้นลวนนับถือผีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเพราะเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่อง
พญาแถน ซึ่งเชื่อวาพญาแถนนั้นยิ่งใหญกวาผีทั้งปวงและพญาแถนนั้นสามารถดลบันดาลใหไดทุกอยาง
แตตองผานการติดตอจากรางทรงเทานั้น การติดตอสวนใหญก็เปนเรื่องการรักษาผูปวยที่แพทยแผน
ปจจุบันไมสามารถรักษาไดแลว ญาติผูปวยก็นํามารักษาจากรางทรงจึงทําใหการนับถือผีกลายเปน
แพทยทางเลือกในการรักษา
การประกอบพิธีนั้นผูประกอบพิธีปรากฏทั้งเพศชายและเพศหญิงก็ได และการทําพิธีของ
หมอผีหรือผูประกอบพิธีนั้นไมไดกระทําเพียงลําพังคนเดียวหากแตมีผูชวยและสิ่งที่ขาดไมไดคือแคน
ซึ่งถื อวา เสี ยงแคนนั้นเปนพาหนะของพญาแถนเพื่อลงมายังโลกมนุษยและการฟอนที่ออกมาจาก
จิตใตสํานึกของผูประกอบพิธีกรรมฟอนลําผีไทในขณะที่ประกอบพิธีกรรม โดยการรายรําตามทํานอง
ดนตรีไมมีทารําที่เปนแบบแผน เปนการแสดงออกถึงความพึงพอใจ ความไมพอใจ พิธีกรรมการฟอน
ผีไทมีขั้น ตอนการประกอบพิ ธี ในการรั กษาผูปว ยแบงออกไดเปน 4 ขั้ น ตอน ดังนี้ 1) การรับ ขัน ธ
2) การเสี่ยงทาย 3) การขับลํา 4) การฟอน ทาฟอนมีทั้งหมด 7 ทา ในปจจุบันนี้พิธีกรรมการลําผีไท
ก็ยังคงมีปรากฏอยูที่บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ บทบาทการฟอนผีไทใน
วั ฒ นธรรมอี ส านแบ งออกได เ ป น 2 ด า น บทบาททางตรงใช เ ป น การรั กษาทางเลื อกให แ กผู ป ว ย
บทบาททางออม พิธีกรรมการฟอนลําผีไทมีผลตอสังคมนั้นเริ่มมาจากสถาบันครอบครัวที่รูปแบบของ
การรักษาที่มีกฎเกณฑบังคับใหผูปวยที่หายนั้นตองรักษาศีล ไมสรางความเดือดรอนใหแกใคร ทําให
สังคมอยูรวมกันอยาสงบรมเย็น ผูประกอบพิธีกรรมการลําผีไทจึงเปรียบเสมือนศูนยกลางของชาวบาน
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหเกิดความเชื่อมั่น คลายความทุกขความกังวลและลดความตึงเครียดในการดําเนิน
ชีวิต มีพลังใจในการตอสูกับปญหาทางใจและทางกาย และเปนการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามจนกลาย
มาเปนประเพณีที่สืบทอดตอกันมา
ความเปนมา พิธีกรรม บทบาทของการฟอนลําผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัด
อํานาจเจริญ พิธีกรรมการลําผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญเกิดขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 3 โดยชาวลาวที่อพยพมาบริเวณที่ราบสูงโคราชที่กระจายตัวกันไปตั้งชุมชนทั่วภาคอีสาน
จากความเชื่อของบรรพบุรุษชาวลาวที่อพยพมาในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องพญาแถน
ซึ่งเชื่ อว าพญาแถนนั้ น ยิ่ งใหญ กว า ผี ทั้งปวงและพญาแถนนั้น สามารถดลบัน ดาลใหไดทุกอยางแต
ตองผานการติดตอจากรางทรงเทานั้น การติดตอสวนใหญก็เปนเรื่องการรักษาผูปวยที่แพทยแผน
ปจจุบันไมสามารถรักษาไดแลว ญาติผูปวยก็นํามารักษาจากรางทรงจึงทําใหการนับถือผีกลายเปน
แพทย ท างเลื อ กในการรั ก ษา พิ ธี ก รรมการฟ อ นผี ไ ท บ า นหนองไผ อํ า เภอลื อ อํ า นาจ จั ง หวั ด
อํานาจเจริญ ก็เชนเดียวกันเปนการฟอนลําผีไทเพื่อรักษาโรคที่มีความเชื่อที่มีมายาวนานกวา 40 ป
การเจ็บปวยที่หาสาเหตุไมไดก็จะตองอาศัยพิธีกรรมการฟอนลําผีไทเขามามีสวนชวยในการรักษา
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ทําพิธีจะกระทําที่บานของผูที่เชิญผีไทมาเพื่อรักษา โดยจะมีลูกผึ้งลูกเทียน (บริวาร) จะมีการตั้งเครื่อง
บูชาหรือการตั้งคาย ไดแก ดอกจําปา ธูปเทียน หมาก ยาสูบ ขาวสาร กรวยใบตอง ไขไกดิบ พิธีกรรมนี้
จะเป น พิ ธี ที่ ใ ช รั ก ษาผู ป ว ย โดยมี ต น สายมาจากนายเขี ย งผู เ ป น ร า งทรงในการฟ อ นลํ า ผี ไ ท เ พื่ อ
ติดตอสื่อสารกับเทพไทเทวาใหลงมาปกปกรักษาชาวบานที่ยังคงมีความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งที่
อยูเหนือธรรมชาติและเทพไทเทวาที่ลงมาประทับรางของนายเขียงนั้นเปนเทพไทเทวาเปนหญิงชื่อวา
“แมอําคา” ในการประกอบพิธีแตละครั้งก็จะเปนเพศสภาพของเทพไทเทวาที่ลงมาประทับราง ในการ
เจรจาการขับลํา รวมทั้งการรําก็จะมีลักษณะของผูหญิง การติดตอสวนใหญก็เปนเรื่องการรักษาผูปวย
ที่แพทยแผนปจจุบันไมสามารถรักษาไดแลว ญาติผูปวยก็นํามารักษาจากรางทรง จึงทําใหการนับถือผี
กลายเปนแพทยทางเลือกในการรักษาของชาวบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
การสืบทอดผูประกอบพิธีกรรมการฟอนผีไทในบานหนองไผนั้นมีอยู 2 ลักษณะ คือการสืบทอดโดย
สายเลือดและสืบทอดโดยลูกผึ้งลูกเทียน นางบุญมี สรศิลป ผูสืบทอดผูประกอบพิธีกรรมฟอนผีไทใน
บ านหนองไผ เ ป น ผู สื บ ทอดโดยการเปน ลูกผึ้ งลูก เทีย น กลาวคือ นางบุญ มี สรศิล ป เติ บ โตมาใน
ครอบครัวที่ทําไรทํานาและไดดําเนินชีวิตตามวิถีของชาวไรชาวนาในภาคอีสาน จนมีวันหนึ่งไดประสบ
อุบัติเหตุจากการโดนไมดีดใสดวงตา จนทําใหดวงตาดานซายไดรับบาดเจ็บและไมสามารถมองเห็นได
นางบุ ญ มี สรศิ ล ป จึ ง ได เ ดิ น ทางเขา รับ การรั กษาที่โ รงพยาบาลศิ ริร าชเปน เวลาเกือ บ ครึ่ งเดื อ น
เนื่องจากหมอลงความเห็นวาดวงตานางบุญมีนั้นไดติดเชื้อจนเกิดอาการอักเสบที่ดวงตา ในขณะนั้น
แพทยที่ใหการรักษาบอกวาอาการยังไมดีขึ้นตองพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชตอ แตนางบุญมีได
บอกกับแพทยที่รักษาวาตนเองมีอาชีพเปนชาวนาจึงอยากขอกลับบานเพื่อไปดูแลไรนาของตนเองที่
บ า นที่ เ ป น มรดกสื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ หลั ง จากที่ ไ ด ก ลั บ มาถึ ง บ า นญาติ พี่ น อ งจึ ง พากั น ลง
ความเห็นวาจะนําผูประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไทมาประกอบพิธีในการรักษาดวงตาของ นางบุญมี
สรศิลป แตกอนที่จะมีการรักษา ในคืนนั้นนางบุญมีไดฝนวา มีคนนําหอฮาน (ที่ตั้งพิธี) มาใหและถา
หายจากการเจ็บปวยก็ขอใหรับเปนคนสืบทอดผูประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไทคนตอไป ตอมาญาติ
พี่นองจึงไดพานางบุญมี สรศิลป มารับขันธมอบตัวเปนลูกผึ้งลูกเทียน (บริวาร) กับนายเขียง นางบุญมี
สรศิลปหลังจากไดรับการรักษาโดยการประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไท จึงทําใหดวงตาที่กําลังจะ
มื ด บอดกลั บ มามองเห็ น อี กครั้ งหนึ่ง และหายจากอาการบาดเจ็บ ที่ดวงตาทั้งปวง นายเขีย งกอ น
เสียชีวิตจึงไดใหคนสนิทมาตามนางบุญมี สรศิลป ใหมารับคายเพื่อเปนรางทรงผูประกอบพิธีกรรมการ
ฟอนลําผีไทตอไป เพราะไดเสี่ยงทายดูแลววาคนที่เหมาะสมที่จะไดเปนผูประกอบพิธี คือ นางบุญมี
สรศิลป คนเดียวเทานั้น นางบุญมี สรศิลปนั้นไมอยากจะมารับคายเพราะวาตนเองนั้นขับลําไมเปน
และไมกลาที่จะประกอบพิธีกรรมรักษาผูปวย นายเขียงไดกลาวกับนางบุญมีวา การขับลํานั้นถามีการ
ประกอบพิธีกรรมและผีไทลงมา นางบุญมีก็จะสามารถขับลําไปไดเอง เพียงแคนางบุญมีตกลงที่จะรับ
การเป นผูประกอบพิ ธีกรรมการฟ อนลําผี ไท เทานั้น นายเขียงจึงไดมอบเงิน สตางคแดง 4 เหรีย ญ
เงิ น ฮ า งและฝ า ยขาว ให กับ นางบุ ญ มี สรศิล ป เพื่อรับ หนาที่เปน ตัว แทนรางทรงเพื่อประกอบพิ ธี
กรรมการฟอนลําผีไท การรับคายเปนผูประกอบพิธีกรรมฟอนลําผีไทของ นางบุญมี สรศิลป นั้นเกิด
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จากความเชื่อที่ประสบกับตัวเองในการเจ็บปวยและจากการรักษาโดยทางเลือกจากการฟอนผีไทนั้น
ทําใหนางบุญมี สรศิลปหายจากอาการเจ็บปวยนั้นจึงเกิดความศรัทธาและยอมรับคายในการสืบทอด
พิธีกรรมการฟอนผีไทตั้งแตพุทธศักราช 2520 จนถึงปจจุบัน พิธีกรรมฟอนผีไท บานหนองไผ อําเภอ
ลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ผูประกอบพิธีเปนเพศหญิง คือ นางบุญมี สรศิลป เพราะการรักษา
ผูปวยดวยการฟอนลําผีไทนั้นเปนการรักษาในดานของจิตใจดังนั้น ผูหญิงเปนเพศที่มีจิตบริการและ
เปนเพศที่มีความออนโยนสามารถพูดใหกําลังใจในการรักษา การบําบัดดานจิตใจเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจใหผูปวยไดมีกําลังใจที่ดีในการตอสูกับความเจ็บปวย มีลําดับขั้นตอนพิธีการรักษา 4 ขั้นตอน
1) การรับขันธ คือกอนที่จะมีการรักษาดวยพิธีกรรมการฟอนลําผีไทนั้นผูปวยก็จะมีการมอบตัวเปน
ศิษยเพื่อที่จะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผูประกอบพิธีเพื่อใหเกิดสิริมงคลกับตัวเองกอนที่จะมีการรับ
ขันธเพื่อรักษา ผูปวยจะตองมีความศรัทธาเชื่อมั่นไมมีความสงสัยก็จะทําใหมีกําลังใจที่ดีที่อาจตอสูกับ
การเจ็บปวยได ผูปวยที่รับขันธมอบตัวเปนลูกผึ้งลูกเทียน สิ่งที่ตองปฏิบัติตนในการเปนลูกผึ้งลูกเทียน
นั้นจะตองปฏิบัติตนโดยการรักษาศีลหาและศีลแปด กระทําตาม “แมอําคา” ที่ลงมารักษาตนเองให
หายจากการเจ็บปวยประพฤติปฏิบัติตนตามครรลองครองธรรม ไมกระทําผิดตอจารีตที่เคยปฏิบัติสืบ
ตอกันมา 2) ขั้นตอนการเสี่ยงทาย ในการฟอนผีไทบานหนองไผ นางบุญมี สรศิลป ในการรักษาดวย
พิธีกรรมการฟอนผีไทบานหนองไผจะมีความเหมือนกับการรักษาทั่วไปในวัฒนธรรมอีสาน โดยมีพิธี
การเสี่ยงไขดิบกอนการรักษา โดยผูประกอบพิธีจะนําเอาไขดิบที่เปรียบเหมือนขวัญของคนปวยที่จะ
เขารับการรักษา ในการเสี่ยงทายนั้นจะนําเอาไขตั้งไวบนฝามือพรอมทั้งขับลําในการของเสี่ยงทาย
การรักษาในครั้งนี้ หรือเรียกอีกอยางวาไขลุกไขตั้งโดยจะทําการเสี่ยงทายอยูทั้งหมดสามครั้ง ครั้งที่
หนึ่งถาจะรักษาหายใหไขตั้งขึ้น ครั้งที่สองถารักษาหายใหไขนอนลงกับฝามือ สวนครั้งที่สามถารักษา
หายใหไขตั้งขั้น ก็จะเปนการเสร็จพิธีการเสี่ยงทายและเริ่มการรักษา ในกรณีที่การเสี่ยงทายดวยไขดิบ
เมื่อเริ่มการเสี่ยงทายแลวไขไมสามารถลุกตั้งหรือนอนลงไดและหลนแตกในขณะที่กระทําพิธีก็ถือวา
การเสี่ยงทายในการรักษาไมสําเร็จก็จะหยุดการรักษาดวยพิธีกรรมการฟอนผีไท 3) ขั้นตอนการสงคาย
ในเวลาที่ลูกผึ้งลูกเทียนเสียชีวิตลงผูประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไทก็จะเปนผูสงคายไปใหแกลูกผึ้ง
ลูกเทียนที่เสียชีวิตลงโดยการนําเอาขันธหาขันธแปดนําไปใหในวันที่มีการฌาปนกิจศพแลวนําคายนั้น
ไปวางไวท่ีใตตนไมในวัดเปนอันสงคายเสร็จสิ้นการเปนลูกผึ้ง ลูกเทียน ถือไดวาเปนพิธีกรรมที่ดูแล
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต 4) เครื่องบูชาเพื่อประกอบในพิธีเรียกวาเครื่องคาย
จะมีเครื่องคายในการรักษาผูปวยประกอบไปดวยขันหมากเบ็ง 1 ขัน ขันธหาและขันธแปดฝายขาว 1
ไนถวยขาวสาร เงินสตางค 4 สตางค คําหมาก 2 คําบุหรี่ 2 มวน ไขดิบ 1 ฟอง (สําหรับการเสี่ยงไขใช
ตั้งบนฝามือเพื่อเสี่ยงทาย) ผาถุง 1 ผืน ผาแพรวา 1 ผืน ขั้นตอนการฟอนประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน
คือ 1) การขับลําเพื่อสองถึงโรคที่ผูปวยเปน ในการขับลํานั้นก็จะแตกตางออกไปตามลักษณะของ
ผูปวยที่เขารับการรักษา และในการขับลําผูประกอบพิธีจะเปนการลําสลับพูดโตตอบกันไปมาในราง
ของคนคนเดียว นับวาเปนสื่อความเขาใจกันระหวางผูประกอบพิธี ผีไท ผูปวย และญาติพี่นองในบท
ขับลําของผูประกอบพิธีการฟอนลําผีนั้น ในการขับลําของพิธีกรรม การลําผีไทที่บานหนองไผ อําเภอ
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ลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ สามารถแบงลักษณะคํากลอนไดเปน 5 ลักษณะประกอบไปดวยบทเชิญ
บทเสี่ยงทาย บทออนวอน บทอวยพร บทลา 2) ทาฟอนปรากฏทาฟอน จํานวน 19 ทา แบงโครงสราง
ทาฟอนได 3 โครงสราง ประกอบไปดวย โครงสรางทานั่ง ปรากฏทาฟอน 2 ทา โครงสรางทายืน
ปรากฏทาฟอน 4 ทา โครงสรางทาเดิน 13 ทา 3) ดนตรีที่ใชประกอบในพิธี คือ แคนลายแคนที่ใชเปา
ประกอบการฟอนลําผีไท มีลายสุดสะแนนและลายสอย จะเปนลายแคนที่มีลักษณะคลายกับลายสุด
สะแนนแตจะมีโทนเสียงเล็กลงมากวาลายสุดสะแนน
บทบาทการฟอนผีไท บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ แบงออกไดเปน 2
ดาน ดังนี้ 1) ทางตรง คือ เปนการรักษาอาการปวยของผูคนในชุมชน 2) ทางออม คือ มีบทบาทตอ
การดํารงชีวิตของสมาชิกของกลุมชนในสังคมเพราะมีพิธีกรรมความเชื่อเปนตัวกําหนดใหประพฤติ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและเปนสิ่งคนในชุมชนมุงหวังใหสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหหายจาก
ความกังวลใจในการดําเนินชีวิตไมวาจะเปนดานความเป นอยู ดานสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ
เพื่อใหหายจากความวิตกกังวลจากสิ่งที่เผชิญอยูในขณะนั้น ใหปฏิบัติตามฮีตตามคองและเปนพิธีกรรม
ที่ชวยใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะในชุมชนและเปนคาคตินิยมความกตัญูตอบรรพบุรุษที่ลวงลับ
ตารางที่ 1 วิเคราะหโครงสรางกระบวนทาฟอนผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
ทาฟอนผีไทบานหนองไผ
ทาฟอนผีไทแบบดั้งเดิม
ทาฟอนแมบทอีสาน

ทาที่ 1ทาไหว

ทาไหว

ทาผูเฒานั่งฟงธรรม

ทาที่ 2 ทาตบมือ

ทาตบมือ

ทาที่ 3 ทาพนมมือ

ทาฟอนพิเภกถวายครู
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ทาฟอนผีไทบานหนองไผ

ทาฟอนผีไทแบบดั้งเดิม

ทาฟอนแมบทอีสาน

-

-

-

-

-

-

ทาแกวงแขน

ทาเมาเหลาบสวง

-

-

ทาที่ 4 ทามวนมือ

ทาที่ 5 ทาแทงมือ

ทาที่ 6 ทาลําเพลิน

ทาที่ 7 ทาแกวงแขน

ทาที่ 8 ทาผายมือ
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ทาฟอนผีไทบานหนองไผ
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ทาฟอนผีไทแบบดั้งเดิม

ทาฟอนแมบทอีสาน

-

-

ทาที่ 9 ทาโนมตัว

ทาที่ 10 ทาลมพัด

ทาลมพัดพราว

ทาที่ 11 ทากมต่ํา

ทางมปลาในน้ํา

-

-

-

-

ทาที่ 12 ทาสายมือ

ทาที่ 13 ทาสอดสรอย
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ทาฟอนผีไทบานหนองไผ

ทาฟอนผีไทแบบดั้งเดิม

ทาฟอนแมบทอีสาน

ทาที่ 14 ทาตะแคงมือ

ทาหลีกแมเมีย

-

-

ทาที่ 15 ทามวนมือ

ทาที่ 16 ทาประสานมือ

ทาที่ 17 ทาโอบ

ทาอุนมโนราห

ทาโอบ

ทายูงลําแพน

-

-

ทาไหว

ทาผูเฒานั่งฟงธรรม

ทาที่ 18 ทาสอดมือ

ทาที่ 19 ทาไหวจบ
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โครงสรางกระบวนทารําของนางบุญมี สรศิลป ผูประกอบพิธีกรรมฟอนลําผีไท บานหนองไผ
อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ที่ใชในการรักษาผูปวยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 พบวา
พิธีกรรมการฟอนลําผีไทนั้นผูปวยมีสวนเกี่ยวของในการฟอนและการขับลําในแตละครั้งที่มีการรักษา
การฟอนลําผีไทจะปรับเปลี่ยนไปตามอาการเจ็บปวยของคนปวยที่เขารับการรักษา ซึ่งการฟอนแตละ
ครั้งจึงไมเหมือนเดิม แตจะมีโครงสรางกระบวนทารําที่ยังคงเปนทาหลักแบบดั้งเดิมที่ปรากฏอยูในการ
ฟอนลําผีไท และผูวิจัยไดนําเอาการฟอนแมบทอีสานมาเปรียบเทียบทาฟอนของการฟอนลํา ผีไทบาน
หนองไผ อําเภอลืออํ านาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ผูวิจั ยได ลงพื้น ที่ศึกษาขอมูลการรักษาผูปว ยดว ย
พิธี กรรมการฟ อนผี ไท ในบทนี้ผู วิ จัย ไดนําเอาประเด็น ของผูประกอบพิธีหรือรางทรง การสื บทอด
ผูป ระกอบพิ ธี ก รรมการฟ อนผี ไท และวิเ คราะห ทา ฟอ นในพิธี กรรมการฟอ นลํ าผี ไ ท ในวัน ที่ 18
มิถุนายน 2560 ดังนี้
โครงสรางกระบวนทารําของนางบุญมี สรศิลป ในการรักษาผูปวยวันที่ 18 มิถุนายน 2560
กระบวนทาฟอนประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
ในการรักษาผูปวยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 มีทาฟอนทั้งหมดจํานวน 19 ทา จะเห็นไดวาลักษณะ
การฟอนเปนการฟอนที่เปนธรรมชาติและเปนทาทางที่ออกมาจากภายใตจิตสํานึก อารมณ ความรูสึก
นึกคิดของผูฟอนซึ่งไมมีทาทางที่ตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลาขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ของเทพที่ลงมาในรางขณะที่กระทําพิธี ผูวิจัยจึงสังเกตและจับเอาเฉพาะทาฟอนที่เห็นวามีจุดเดนและ
เปนทาฟอนที่ชัดเจนสามารถอธิบายใหเห็นลักษณะกระบวนทาฟอนและนํามาเปรียบเทียบโครงสราง
ทาหลักของอีสาน ผูวิจัยไดแบงโครงสรางทาฟอนได 3 โครงสราง ดังนี้
1. โครงสรางทาฟอนที่ปรากฏในทานั่งมีทั้งหมด 2 ทา คือ ทาไหวและทาไหวสิ้นสุดการทําพิธี
2. โครงสรางทาฟอนที่ปรากฏในทายืนมีทั้งหมด 4 ทา คือ ทาตบมือ ทาแกวงแขน ทาไวมือ
ทาผายมือ
3. โครงสรางทาฟอนที่ปรากฏในทาเดินมีทั้งหมด 13 ทา คือ ทาโอบ ทามวนมือ ทาแทงมือ
ทา สอดมือ ทา สอดสรอย ท าลํ า เพลิน ทาโนมตัว ทาลมพัด ทาสายมือ ทาเมาเหลา ทากมต่ํา ทา
ตะแคงมือ ทาประสานมือ
จากการวิเ คราะหทาฟ อนผี ไท บานหนองไผมีความสอดคลองกับ ทาฟอนผีไท แบบดั้งเดิ ม
ปรากฏทั้งหมด 4 ทา คือ ทาไหว ทาตบมือ ทาแกวงแขน ทาโอบ มีความสอดคลองกับทาฟอนแมบท
อีสาน ปรากฏทั้งหมด 8 ทา คือ ทาไหว ทาพนมมือ ทาแกวงแขนทาลมพัด ทากมต่ํา ทาตะแคงมือ
ทาประสานมือ ทาโอบ โดยทาฟอนที่ปรากฏในการฟอนผีไทบานหนองไผมีความสอดคลองกับทาดั้งเดิม
ในการฟอนผีไททั้งหมด 4 ทา คือ 1) ทาไหว 2) ทาตบมือ 3) ทาแกวงแขน 4) ทาโอบ สอดคลองกับ
ทาฟอนแมบทอีสานตามโครงสรางทาฟอนผีไทบานหนองไผทั้งหมด 8 ทา คือ 1) ทาไหว 2) ทาพนมมือ
3) ทาแกวงแขน 4) ทาลมพัด 5) ทากมต่ํา 6) ทาตะแคงมือ 7) ทาประสานมือ 8) ทาโอบ แบงตาม
โครงสรางได 8 ทา คือ โครงสรางทานั่งปรากฏทั้งหมด 4 ทา คือ ทาผูเฒานั่งฟงธรรม ทาพิเภกถวายครู
โครงสรางทายืน ปรากฏทั้ งหมด 3 ทา คือ ทาเมาเหลาบซว ง ทาลมพัดพราว ทางมปลาในหนอง
โครงสรางทาเดิน ปรากฏทั้งหมด 3 ทา ทาฟอนหลีกแมเมีย ทาอุนมโนราห ทายูงรําแพน
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการฟอนผีไทในวัฒนธรรมอีสาน ไดขอคนพบดังนี้
1. พิธีกรรมการฟอนผีไทในวัฒนธรรมอีสานเปนพิธีกรรมในการรักษาผูปวย การประกอบพิธี
สวนใหญผู ประกอบพิธีจะเปน เพศชายหรือเพศหญิงก็ไดและการทําพิธีของผู ประกอบพิ ธีนั้น ไมได
กระทําเพียงลําพังคนเดียวหากแตมีผูชวยและสิ่งที่ขาดไมไดคือแคน หมอแคนหรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วาหมอมาซึ่งถือกันวาเสียงแคนนั้นเปนพาหนะของพญาแถนเพื่อลงมายังโลกมนุษย สอดคลองกับ
มัลลิกา จันทรา (2549, น. 42) งานวิจัยเรื่องการรักษาพยาบาลพื้นบาน: กรณีศึกษา หมอลําผีฟา
บานหนองใหญ ไดระบุไววา แคนมีบทบาทที่สําคัญตอการลําผีฟา ทั้งนี้เพราะแคนเปนสิ่งที่ใหจังหวะ
ของการลํ า และประกอบเสี ย งลํ า ให เ กิ ดความไพเราะ และการฟอนที่ออกมาจากจิตใตสํานึกของ
ผูประกอบพิธีกรรมฟอนลําผีไทในขณะที่ประกอบพิธีกรรมโดยการรายรําตามทํานองดนตรีโดยไมมี
ทารําที่ตายตัว สอดคลองกับ มัลลิกา จันทรา (2549, น. 44) งานวิจัยเรื่องการรักษาพยาบาลพื้นบาน:
กรณีศึกษา หมอลําผีฟาบานหนองใหญ กลาววา ลักษณะทาฟอนรําในการฟอนลําผีฟาไมมีลักษณะที่
ตายตั ว ทั้ ง นี้ ก ารฟ อ นเกิ ด จากการเข า เที ย มของผี ฟ า พิ ธี ก รรมการฟ อ นผี ไ ท ใ นวั ฒ นธรรมอี ส าน
มี ขั้ น ตอนการประกอบพิ ธี ใ นการรั ก ษาผู ป ว ยแบ ง ออกได เ ป น 4 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) การรั บ ขั น ธ
2) การเสี่ยงทาย 3) การขับลํา 4) การฟอนเพื่อการรักษา ปรากฏทาฟอนทั้งหมด 7 ทา ซึ่งในการรักษานี้
เปนการรักษาแพทยทางเลือก โดยที่แพทยแผนปจจุบันไมสามารถรักษาไดแลว ญาติผูปวยก็นํามา
รักษาดวยความเชื่อวาผีไทจะชวยรักษาผูปวยใหหายได จึงทําใหการนับถือผีกลายเปนแพทยทางเลือก
ในการรักษา สอดคลองกับงานวิจัยของนรินทร คํานวณสวัสดิ์ (2556, บทคัดยอ) เรื่อง วิถีความเชื่อ
เรื่องลําผีฟาของชุมชนตําบลคําแมด อําภอซําสูง จังหวัดขอนแกน กลาวไววาการลําผีฟาเปนความเชื่อ
โบราณเกี่ยวกับการรักษาโรค มีความเชื่อวาผีฟาชวยชีวิตและใหชีวิตใหม เปนการรักษาทางดานจิตใจ
เปนทางเลือกสุดทายในการรักษาโรค
2. พิธีกรรมฟอนผีไท บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ผูประกอบพิธีเปน
เพศหญิง คือ นางบุญมี สรศิลป ซึ่งจะมีความแตกตางจากดั้งเดิมที่เพศชายเปนผูประกอบพิธีกรรม
เพราะการรักษาผูปวยดวยการฟอนลําผีไทนั้นเปนการรักษาในดานของจิตใจดังนั้นแลว ผูหญิงเปนเพศ
ที่มีจิตบริการและเปนเพศที่มีความออนโยน สามารถพูดใหกําลังใจในการรักษาการบําบัดดานจิตใจ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหผูปวยไดมีกําลังใจที่ดีในการตอสูกับความเจ็บปวย ลําดับขั้นตอนพิธีการ
รั ก ษายั ง คงรั กษาคื อ 4 ขั้ น ตอน 1) การรั บ ขั น ธ 2) การเสี่ ย งทาย 3) การส ง คาย 4) เครื่ อ งบู ช า
สอดคลองกับอาลักษณ อาสาสู (2553, น. 57) งานวิจัยดนตรีในพิธีกรรมรําผีฟาไดอธิบายถึงขั้นตอน
พิธีกรรมการรักษาไววาการจัดพิธีรําผีฟาเพื่อรักษาคนปวยขึ้นนั้นจะจัดในกรณีที่สมาชิกในครอบครัว
คนใดคนหนึ่งเกิดการเจ็บปวยขึ้นและรักษาดวยแพทยแผนปจจุบันหรือแผนโบราณหรือดวยวิธีการตาง ๆ
ไมหาย โดยสวนใหญที่ผานการรักษาจากที่อื่น มีขั้นตอนการนิมนต การเตรียมสถานที่ เครื่องคาย
การรักษา การรํา การสงเครื่องเกา ในขั้นตอนการฟอนนั้นมีขั้นตอนการฟอนอยู 3 ขั้นตอน ไดแก
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บทขับลํา ประกอบไปดวยบทเชิญ บทเสี่ยงทาย บทออนวอน บทอวยพร และบทลําลา สอดคลองกับ
นฤมล วสัน ต (2556, น. 294) ในงานวิจั ยเรื่องการฟอนผีฟาของชาวบานฝอยลม ไดอธิบายไววา
กลอนลําเปนองคประกอบที่สําคัญของพิธีกรรมการฟอนผีฟา ซึ่งจะใชขับลําในแตละขั้นตอนการรักษา
ผูปวย ไดแก กลอนลําอัญเชิญผีฟา กลอนลําเสี่ยงทาย กลอนลําออนวอน กลอนลําอวยพร กลอนลํา
ชวนลงเลน กลอนลําสงเครื่อง ทาฟอน ปรากฏทาฟอนจํานวน 19 ทา โดยแบงโครงสรางทาฟอนได 3
โครงสราง คือ โครงสรางทานั่ง โครงสรางทายืน และโครงสรางทาเดิน มีการเปลี่ยนแปลงจากดั้งเดิม
จากเดิมมีทาฟ อนหลั กที่ ปรากฏ 7 ทา การฟอนผี ไท บานหนองไผ ปรากฏทาฟ อนทั้งหมด 19 ท า
เนื่องจากลักษณะการฟอนเปนการฟอนที่เปนธรรมชาติและเปนทาทางที่ออกมาจากภายใตจิตสํานึก
อารมณ ความรูสึกนึกคิดของผูฟอนซึ่งไมมีทาทางที่ตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของเทพที่ลงมาในรางขณะที่กระทําพิธี สอดคลองกับ กีรติ เปาริสาร (2559,
น. 225) งานวิจัยเรื่องวิเคราะหองคประกอบและโครงสรางทารําในพิธีกรรมปญโจลมะม็วดในเขต
อีสานใต ไดอธิบายวาการศึกษารูปแบบการรําเปนทารําที่แสดงออกมาจากจิตใตสํานึกของครูมะม็วด
อันเปนการแสดงออกจากทาทางที่เปนธรรมชาติ มีรูปแบบทารําไมตายตัวอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดตลอดเวลาสามารถแยกไดดังนี้ รูปแบบการใชอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายและโครงสรางทารําที่
ใชในพิธีกรรมปญโจลมะม็วด
3. โครงสรางกระบวนทารําของนางบุญมี สรศิลป ในการรักษาผูปวยวันที่ 18 มิถุนายน 2560
กระบวนทาฟอนประกอบพิธีกรรมการฟอนผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
ในการรักษาผูปวยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 มีทาฟอนทั้งหมดจํานวน 19 ทา แบงโครงสรางทาฟอน
ได 3 โครงสรางดังนี้ 1) โครงสรางทาฟอนที่ปรากฏในทานั่ง มีทั้งหมด 2 ทา คือ ทาไหว ทาไหวจบ
2) โครงสรางทาฟอนที่ปรากฏในทายืน มีทั้งหมด 4 ทา คือ ทาตบมือ ทาแกวงแขน ทาไวมือ ทาผายมือ
เนนการใชมือ 3) โครงสรางทาฟอนที่ปรากฏในทาเดินมีทั้งหมด 13 ทา คือ ทาโอบ ทามวนมือ ทา
แทงมือ ทาสอดมือ ทาสอดสรอย ทาลําเพลิน ทาลมพัด ทาโนมตัว ทาสายมือ ทาเมาเหลา ทากมต่ํา
ทาตะแคงมือ ทาประสานมือ เนนการใชเทา สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบ
และโครงสรางทารําในพิธีกรรมปญโจลมะม็วดในเขตอีสานใตของ กีรติ เปาริสาร (2559, น. 265) ได
อธิบายวา ลักษณะการรายรําที่ปรากฏในพิธีกรรมปญโจลมะม็วดมีรูปแบบการใชอวัยวะทุกสวนของ
รางกายประกอบโครงสรางทารํา ไมวาจะเปนการใชศีรษะ การใชลําตัว การใชมือ-แขนการพนมมือ
การจีบ การมวนมือ การตั้งวง การสอดสูง การแกวงมือ การตบมือ การใชเทา-ขา ไมวาจะเปนการ
กาวเทา การย่ําเทา การกาวขาง ซึ่งเปนการแสดงออกดวยทาทางธรรมชาติ จากการวิเคราะหทาฟอน
ผีไท บานหนองไผตรงกับทาฟอนผีไทแบบดั้งเดิมปรากฏทั้งหมด 4 ทา คือ ทาไหว ทาตบมือ ทาแกวง
แขน ทาโอบ มีทาฟอนสอดคลองกับทาฟอนแมบทอีสาน ปรากฏทั้งหมด 8 ทา คือ ทาไหว ทาพนมมือ
ทาแกวงแขน ทาลมพัด ทากมต่ํา ทาตะแคงมือ ทาประสานมือ ทาโอบ สอดคลองกับ วรัทญา ดวงปลี
(2556, บทคัดย อ) งานวิจัยเรื่ องอิทธิพลของการฟอนแมบทอีสานที่มีตอการสรางสรรคการแสดง
พื้นบาน ทาฟอนของชาวอีสานสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากทาฟอนประกอบการลําของหมอลําซึ่งทา

42

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

ฟอนของหมอลําแตละทานจะมีทาฟอนเบ็ดเตล็ด เปนของตนเองหลายทาและเรียกชื่อทาตาง ๆ กัน
เชน ทากินรีเที่ยวชมดอกไม ทายูงลําแพน ทาเลี้ยงผีไทลงขวง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไปในการวิจัยการฟอนผีไทครั้งตอไป ควรจะไดศึกษาการฟอนลําผีไทที่ใช
ในการไหวบรรพบุรุษ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปดําเนินการวิจัยในพิธีกรรมเขาแถน ซึ่งเปนพิธีกรรม
ในการรักษาผูปวยในอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รายการอางอิง
กีรติ เปาริสาร. (2559). การวิเคราะหองคประกอบและโครงสรางทารําในพิธีกรรมปญโจลมะม็วด
ในเขตอีสานใต. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป.
ธวัช ปุณโนทก. (2512). วรรณกรรมอีสาน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
นรินทร คํานวณสวัสดิ์. (2556). วิถีความเชื่อเรื่องลําผีฟาของชุมชนตําบลคําแมด อําเภอซําสูง
จังหวัดขอนแกน. ขอนแกน: วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแกน.
นฤมล วสันต. (2556). การฟอนผีฟาของชาวบานฝอยลม ตําบลทาดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บุญมี สรศิลป. ผูประกอบพิธีกรรม การฟอนผีไท. สัมภาษณ, 18 มิถุนายน 2560.
พรสวรรค พรดอนกอ. รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ. สัมภาษณ,
18 มิถุนายน 2560.
มัลลิกา จันทรา. (2549). ความเชื่อและพิธีกรรมผีฟาของบานสวางดอนดู ตําบลบานเม็ง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทย
ศึกษาเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
วรัทญา ดวงปลี. (2556). อิทธิพลของการฟอนแมบทอีสานที่มีตอการสรางสรรคการแสดงพื้นบาน
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย
บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป.
วิทย พิณคันเงิน. (2515). ความเปนมาของมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ: รุงโรจนการพิมพ.
อาลักษณ อาสาสู. (2553). ดนตรีในพิธีกรรมรําผีฟา: คณะหมอลําผีฟาบานหนองคอนไทย ตําบล
กุดตุม อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม.ิ วิทยานิพนธปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

43

รําวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
RAM WONG IN NAKHON SI THAMMARAT
สถาพร ปาณะศรี *, จินตนา สายทองคํา **, และนิวัฒน สุขประเสริฐ*
0

1

SATHAPORN PANASRI, JINTANA SAITHONGKAM, AND NIWAT SUKPRASIRT
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติที่มา รูปแบบวิธีการแสดง กระบวนทารํา
วิเคราะหอัตลักษณการแสดงพื้นบานรําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 แหง ไดแก รําวงเวียนครก
ตํ า บลท า เรื อ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช รํ า วงไหดํ า ตํ า บลเสาธงทอง อํ า เภอร อ นพิ บู ล ย จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และรําวงนกพิทิด ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ คนควาโดยการศึกษาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน
จากนั้นนําขอมูลที่ไดรับมาเรียบเรียง วิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการศึกษาในรูปของความเรียง
พรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวาการแสดงพื้นบานรําวงจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 3 แหง เปนการแสดง
พื้นบานที่สะทอนชีวิตของคนในทองถิ่นและชุมชนมีการสืบทอดและการพัฒนามาจากการแสดงรําโทน
สมัย ทานจอมพล ป. พิ บูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ในชว งสงครามโลกครั้ งที่ 2 ซึ่งเปนชวงของ
การสงเสริมรําวงกันทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกตาง ๆ กันออกไป การแสดงเนนความ
สนุกสนาน เกี้ยวพาราสีของหนุมสาว วรรณคดี ธรรมชาติในชุมชน แตเดิมรําวงทั้ง 3 แหงนี้ ใชชื่อวา
“รําวงเวียนครก” เชนเดียวกัน เหตุที่มีชื่อเรียกแตกตางกันเพราะแตละแหงมีอัตลักษณเปนของตนเอง
รําวงเวียนครกของทาเรือยังใชครกเปนศูนยกลางในการรํายังคงใชชื่อเดิม รําวงไหดํา ไดคนพบเครื่อง
ดนตรีดําเนินทํานองโดยใชไหจึงเรียกของตนวารําวงไหดํา สวนรําวงนกพิทิด ในการรําจะมีผูแสดง
แตงตัวเปนนกตัวผูและตัวเมียออกมารําหยอกลอในเชิงการเกี้ยวพาราสีทําใหเกิดความตลกขบขันสลับ
กับรําวง จึงเรียกกันวารําวงนกพิทิด จนมีอัตลักษณเปนของตนเอง ในสวนของทารําที่มีสวนคลายคลึง
กันคือ ทารําสวนใหญนําทารํามาจากการทารําของโนรา สิ่งที่แตกตางกันคือ การสอดสรอย รําวงเวียน
ครกจะใชทาสอดสรอยแบบภาคกลางแตระดับของจีบอยูตรงบริเวณหนาอก สวนภาคกลางอยูบริเวณ
หั ว เข็ ม ขั ด ลั ก ษณะจี บ ใช ป ลายนิ้ ว หัว แมมื อและปลายนิ้ ว ชี้ ช นกั น ทา สอดสร อยของรํา วงไหดํา มี
*
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ลักษณะรํายายมือลักษณะของมือดานหนึ่งจะแบมือปลายนิ้วชี้ลงพื้นหงายทองแขนขึ้นหักขอศอกอีก
ดานหนึ่งจีบคว่ําระดับหัวเข็มขัด และทาสอดสรอยของรําวงนกพิทิดใชทาสอดสรอยของการรําโนรา
อัตลักษณของรําวง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ เกิดจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากภาค
กลางมารวมกับวัฒนธรรมภาคใตจะพบในทารําวามีทั้งทาของการตีบทและทารําโนรา
คําสําคัญ: รําวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Abstract
The purpose of this research was to study the folk dance Ram Wong about 3
districts in NaKhon Si Thammarat such as (1) Wian Krok Thai folk Dance at Tambon
Tha-rua (2) Hai Dam Thai folk dance at Tambon Soa Tong Thong, Ron Phibun district
and (3) Nok Pi Tid Thai folk dance at Tambon Krung Ching, Nop Phi Tam district in Na
Khon Si Thammarat. These performances consist of the dancing pose, the lyrics,
music, the dresses and the instruments of the folk dance Ram Wong in Na Khon Si
Thammarat. The study was a qualitative research by studying the documents of
related research, collection of data by participant observation and interviewing the
experts and the professional who had been passed on knowledge about the lyrics,
dancing pose and music about 14 people. Data was compiled, analyzed and
presented the results of descriptive analysis.
The research found that the folk dance Ram Wong about 3 districcts in
Nakhon Si Thammarat reflect the way of life in the local and community which are
passed on and developed from Ram Tone in modern Government of field marshal P.
Pibulsongkram. As prime minister during The World War 2. In that time Ram wong
was supported and very popular in every region of Thailand. There are different
names of them. The dances were about to entertain, male and female were courting
each other, literature and the nature in community. These 3 dances were called
“Ram Wong Wian Krok” also. The reason why there were different names was
because in each area there was their own identities. Wian Krok Thai fork dance in the
part used krok (mortar) in the center of dancing and still remain its name. Hai Dam
Thai folk dance used hai (jar) to play the malody which Hai Dam became its name.
Nok Pi Tid Thai folk dance used the players dressed to the male and female birds
and court each other in order to make funny and alternate. Ram Wong. It's called
Nok Pi Tid Thai folk dance.
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The dancing poses are alike because they are from Nora dance. The different
pose is Ta Sodsoy (a kind of pose). Wian Krok thai folk dance used Ta Sodsoy of the
Central which the lever of jeeb is at the bell but the level of jeeb is at the breast.
Jeeb is the tip of tumb touch the tip of forefingers. Ta Sodsoy of Hai Dam Thai folk
dance is moving the hands, the other hand is Tang Wong with turn hand up, curve
the elbow and down the tip of forefingers on the floor the other jeeb is khawm at
the belt level and Ta Sodsoy of Nok Pi Tid Thai folk dance used Ta Sodsoy of Nora
dance. The identity of Ram Wong of Nakhon Si Thammarat is from the culture from
Central blended with the culture in the South which found that there were Ta Tee
Bot dance, were together.
Keywords: Ram Wong, Nakhon Si Thammarat

บทนํา
ภาคใต เป นดิ นแดนที่ มีความอุดมสมบูรณมีความเจริญ รุงเรือง มั่น คง และมี ยังวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ประกอบไปดว ยจั งหวั ด 14 จังหวัด จังหวัดที่อยูทางดานตะวัน ตกของ
คาบสมุ ทรหรื อริ มฝ งอั นดามั น ไดแก ระนอง กระบี่ ตรัง สตูลและภูเก็ต สว นจังหวัดที่อยูดานฝง
ตะวันออกของคาบสมุทรติดกับอาวไทย ไดแก ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง
ปตตานีและนราธิวาส จังหวัดยะลาเปนจังหวัดเดียวที่ไมอยูติดกับชายฝงทะเล โดยมีอําเภอเบตงเปน
อําเภอเดียวที่อยูใตสุดของประเทศ ในแตละจังหวัดมีศิลปวัฒนธรรมเปนของตัวเองเกือบทั้งสิ้น
อมรา กล่ําเจริญ (2553) กลาวไวในหนังสือเพลงและการละเลนพื้นบานวา สภาพภูมิศาสตร
ทําใหวิถีชีวิตของกลุมประชากรภาคใตแตกตางไปจากภูมิภาคอื่นการนับถือศาสนาพุทธในกลุมภาคใต
ตอนบน การนั บ ถื อศาสนาอิส ลามในกลุมภาคใตตอนลางไปถึงชายแดนมาเลเซีย และยังมีช นเผา
พื้นเมือง ไดแก พวกชาวเล ชาวปาซาไก ชนชาวจีน เขามาทําการคาขายทําใหเกิดความหลากหลายใน
วัฒนธรรมประเพณีของกลุมประชากรและมีสวนทําใหเพลงพื้นบานและการละเลนพื้นบานมีความ
คลายคลึงกันและแตกตางกันไปตามความเปนอยูของกลุมประชากร
เพลงและการละเลนของชาวใตมีความกระฉับกระเฉงไปตามอุปนิสัยของคนภาคใต เชน การ
เลนเพลงบอก หนังตะลุง โนรา ลิเกฮูลู รองเง็ง ซัมเปง ศิลปะการตอสู ไดแก สิละเปนการตอสูดวยมือ
เปลาและการตอสูดวยกริช สําหรับกีฬาพื้นบาน ไดแก การแขงเรือกอและ วัวชน แขงนกเขาชวา
สะบ า และแข งว าว การละเล น เหลานี้จ ะพบในงานประเพณี เกี่ย วกับ ความเชื่อในศาสนา ไดแก
งานประเพณี ชั ก พระหรื อ ลากพระ งานสารทเดื อ นสิ บ หรื อ ประเพณี ชิ ง เปรต งานแห ผ า ขึ้ น ธาตุ
ประเพณีแขงโพนลากพระ งานฉลองเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวของชาวจีน งานฮารีรายอฉลองการออกจาก
การถือศีล ของชาวไทยมุส ลิม ประเพณี บวงสรวงบรรพบุรุษและชาวเกาะ พิธีลอยเรือซึ่งนิยมเลน
รํามะนา (คลายกับรําวงไทย) ของชนชาวเลหรือชาวไทยใหม
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จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เปนที่หนึ่งที่มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดวยเหตุผลที่วามีคน
หลายศาสนามารวมอยูอาศัยรวมกัน การแสดงพื้นบาน “รําวง”เปนศิลปวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่บงบอก
ความเปนอัตลักษณของทองถิ่นซึ่งมีความเปนตัวตนของชุมชนและยังมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยาง
นาประหลาดใจ ซึ่งแมแตคนในทองถิ่นเองยังไมทราบถึงที่มาวามีความเปนมาอยางไร รําโทน หรือที่
เรารูจักกันในชื่อ “รําวง”เปนศิลปะการละเลนพื้นบานของไทยเราที่สืบทอดกันมานาน การละเลน
ตอมาไดเปลี่ยนไป พัฒนาขึ้นมาเปนการแสดงพื้นบาน แสดงใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมทางดานดนตรี
รวมถึงศิลปะทางดานการแสดงวรรณคดีที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพลงรําวงยังสื่อใหเห็นถึ ง
แนวคิดดานความบันเทิง คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปรัชญาการดําเนินชีวิต ดานการเมือง การปกครอง
ดานเศรษฐกิจ ดังนั้น เนื้อเพลงที่ใชเลนรําวงจึงมีสวนสะทอนวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมในทองถิ่น
เปนจุดกําเนิดของความรักความสามัคคีของคนในชุมชน การเคารพกฎระเบียบของสังคมที่มีความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอยางตอเนื่องตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารประเทศ การแสดง
พื้นบานรําวงก็เชนกันไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมตามรัฐนิยมจึงไดรับการ
พัฒนาการรําวงใหเปนการแสดงที่มีแบบแผนและมีมาตรฐาน มีการพัฒนาเพลงที่ใชในการรําวง ดนตรี
ทารํา รูปแบบการแสดง เพื่อใหทัดเทียมกับอารยประเทศ แตเดิมการแสดงพื้นบานชนิดนี้คนสวนใหญ
คิดวามีเลนกันแตเฉพาะแถบภาคกลางและอีสานเทานั้น มีนอยคนนักที่ทราบกันวาการแสดงพื้นบาน
รําวงแถบทางภาคใตก็มีเชนกัน ผูวิจัยไดลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดพบการแสดง
พื้นบานที่ชื่อวารําวงมีดวยกัน 3 แหง คือ 1. รําวงเวียนครก ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง 2. รําวงไหดํา
ตําบลเสาธงทอง อําเภอรอนพิบูลย และ 3. รําวงนกพิทิด ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา ทั้ง 3 แหงนี้อยู
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้ง 3 แหงก็ไมไดมีเขตพื้นที่ที่ติดกันแตอยางใด
ผูวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติที่มาของการรําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบ
วิธีการแสดง กระบวนทารํา ประวัติความเปนมา รวมทั้งอัตลักษณของรําวงทั้ง 3 แหง โดยมีชื่อเรียกที่
ตางกัน ในการศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนในดานการอนุรักษและสืบทอดตอไป
ผลการศึกษา รําวงไทยเปนการละเลนพื้นบานของไทยที่มีมาชานานและมีพัฒนาการขยาย
ออกไปทั่วภูมิภาคของประเทศ เฉพาะอยางยิ่งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ
กระแสชาตินิ ยมที่ได รับมาจากญี่ปุ น เปนผลให รัฐบาลไทยในระยะกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรั บ
นโยบายบริหารประเทศมาสู “รัฐนิยม” ที่ตอมาไดมีอิทธิพลอยางสําคัญในการเกิดของรําวงไทย
วัตถุประสงค
ศึกษาการแสดงพื้นบานจังหวัดนครศรีธรรมราชและศึกษาประวัติที่มา รูปแบบ วิธีการแสดง
กระบวนทารํา รําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งวิเคราะหอัตลักษณการแสดงพื้นบานรําวงใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขอบเขตการวิจัย คือ ศึกษารูปแบบการแสดงพื้นบานรําวงในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 3 แหง ไดแก
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1. รําวงเวียนครก ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. รําวงไหดํา ตําบลเสาธงทอง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. รําวงนบพิทิด ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีการศึกษา
การศึกษาการแสดงพื้นบานรําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัยใชวิธีศึกษาคนควาจาก
เอกสารที่เกี่ยวของและการศึกษาภาคสนาม มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการแสดงพื้นบานรําวง ศึกษาจากภาพ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาภาคสนามแบบสังเกตและมีสวนรวม สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางโดยกําหนดกรอบ
การดําเนินงานการวิจัย จากผูทรงคุณวุฒิและผูแสดงที่มีประสบการณไมนอยกวา 20 ป แบงเปน 2
กลุมดวยกัน คือ
กลุมที่ 1 กลุมผูทรงคุณวุฒิและไดรับการถายทอดทารํารําวง
กลุมที่ 2 กลุมผูแสดงรําวง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กอใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบวิธีการแสดงและองคประกอบการแสดง เพลงที่
ใชประกอบการแสดงรําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนําไปสูการศึกษา อนุรักษ สืบทอดการแสดง
รําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
ครก หมายถึง อุปกรณหรือภาชนะใชในการตําขาว ในการวิจัยหมายถึงครกที่เปนอุปกรณ
สําคัญสําหรับตั้งตรง กลางเปนจุดศูนยกลางสําหรับเลนรําวง
นกพิทิด หมายถึง นกทึดทือ หรือ นกถึดทือ หรือ นกพิทิด ในภาษาใตเปนสกุลของนกลา
เหยื่อจําพวกหนึ่ง ในวงศนกเคาแมว ในการวิจัยหมายถึง ชื่อเรียกคณะรําวง
ไหดํา หมายถึง ภาชนะที่ใสอาหารมีลักษณะทรงคลายตุมใสน้ํา แตมีขนาดเล็กกวา ในการ
วิจัยหมายถึงเครื่องดนตรีสําหรับประกอบจังหวะ
รําวง หมายถึง การรําโดยมีผูเลนจับคูรําตามกันไปเปนวง แตเดิมใชโทนและรองเพลงปรบมือ
ใหจังหวะ เรียกวา รําโทน ตอมาภายหลังเพิ่มดนตรีประกอบในการวิจัย หมายถึง รําวงในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดแก รําวงเวียนครก รําวงไหดํา รําวงนกพิทิด
รําวงพื้นบาน หมายถึง การรําที่ผูแสดงจับคูรําตามกันเปนวง รําตามจังหวะดนตรีที่มีประจํา
ในทองถิ่นหรือชุมชน
องคประกอบการแสดง หมายถึง ภาพรวมของการแสดงที่ประกอบดวย ผูแสดง การแตงกาย
บทรอง ดนตรีประกอบการแสดง สถานที่แสดงและทารําประกอบการแสดง
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อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของรําวงเวียนครก รําวงไหดํา รําวงนกพิทิด
คณะ หมายถึง กลุมคนผูรวมกันเพื่อการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คณะกรรมการ คณะสงฆ
คณะนักทองเที่ยว ในการวิจัยหมายถึง การรวมของคนในชุมชนเพื่อแสดงรําวง ไดแก คณะรําวงเวียน
ครก คณะรําวงไหดํา คณะรําวงนกพิทิด
วงเวียนครกหรือรําโทนเมื่อครั้งสมัยที่รําวงเวียนครกไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากจะ
เห็นรําวงเวียนครกเลนในทุกโอกาสทุกกิจกรรมจนเปนธรรมเนียมนิยมในการจัดใหมีรําวงในงานตาง ๆ
ชาวบานนําเอารําวงมาเปนสื่อการแสดงออกถึงมิตรไมตรี การตอบแทน การขอบคุณ การใหเกียรติ
ตลอดถึงความสามัคคี จากการศึกษารําวงเวียนครกโอกาสที่แสดงรําวงเวียนครก มีดวยกัน 4 ประการ
ดังนี้
1. แสดงในงานมงคลทั่ ว ไป เช น งานมงคลสมรส งานอุ ป สมบท งานขึ้ น บ า นใหม
เทศกาลปใหม วันสงกรานต เปนตน
2. แสดงในงานอวมงคล เชน งานศพงานทําบุญครบรอบวันตาย 100 วันสมัยกอนจะมี
ใหเห็นอยูเปนประจํา ซึ่งชาวบานหรือเจาภาพตางก็เขาใจซึ่งกันและกัน เจาภาพจัดใหมีรําวงเวียนครก
ในงานศพ มี นั ย สํ า คั ญ เพื่ อลดความโศกเศรา และเพื่อ ตอ งการไม ให งานศพเงีย บเหงา เพราะใน
สมัยกอนบานเมืองยังไมเจริญ
ปจจุบันความนิยมในการรําวงเวียนครกในงานอวมงคลจะไมคอยมีใหเห็น เพราะ
เจาหนาที่ภาครัฐขอความรวมมือไมใหจัดเพราะวาไมเหมาะสมกับสภาพของงานที่มีความโศกเศรา
และอีกอยางเปนเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนไป วัฒนธรรมจากสวนกลางเขามามีอิทธิพลเหนือวิถีชาวบาน
จึงทําใหรูวาชาวบานบริเวณดังกลาวไมทันสมัย ไมมีการศึกษา
3. การประชัน รําวงเวียนครก นอกจากจะนิยมแสดงในงานหรือเทศกาลตาง ๆ แลว
รําวงเวียนครกยังนิยมประชันเหมือนกับประชันโนราหรือประชันหนังตะลุง โดยการประชันรําวงเวียน
ครกมีใชกติกาเดียวกับการประชันหนังตะลุง โนรา
4. แกบนหรือแกเหมรย รํ าวงเวียนครก นอกจากจะใหความสุข ความบันเทิงที่เป น
สําคัญแลว รําวงเวียนครกยังเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งเปนที่พึ่งทางจิตใจชาวบานในชุมชน
โอกาสที่นิยมเลนรําวงเวียนครกในสมัยที่มีความนิยมแพรหลายจะเห็นไดวารําวงเวียนครกจะมีบทบาท
ในทุกโอกาส ไมวาจะเปนงานมงคลงานอวมงคล การประชันและการแกเหมรย แตปจจุบันสภาพ
สังคมเปลี่ยนแปลงความนิยมในการแสดงรําวงเวียนครกก็ลดนอยลงเกือบจนจะไมมีบทบาทในสังคม
ในอดีตมักจะนิยมเลนบริเวณลานบาน ลานวัด ซึ่งเปนศูนยรวมของชุมชน รําวงเวียนครกมี
ลักษณะแตกตางไปจากการแสดงชนิดอื่น ๆ แตชาวบานชุมชนของวัดหมนไดมีการปรับเปลี่ยนใหเขา
บริบททางสังคมซึ่งสถานที่เลนแทนที่จะใชโตะวางเปนศูนยกลาง ชาวบ านชุมชนวัดหมนก็ปรับใช
ครกตําขาวมาวางเปนจุดศูนยกลางแทน นอกจากมีครกเปนสัญลักษณแลวชาวบานมักจะนิยมประดับ
ตกแตงสถานที่ใหสวยงาม นอกจากรําวงเวียนครกทั่วไปแลวยังมีการรําวงเพื่ อการประชันสําหรั บ
สถานที่ของรําวงเวียนครกที่จะประชันจะมีการปลูกโรงใหคณะรําวงเวียนครกไดแสดงประชันกัน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงรําวงเวียนครกภาคใตมักจะเปนดนตรีชาวบานทําขึ้น
ดวยฝมือของชาวบานเองซึ่งประกอบไปดวยรํามะนาหรือปด ฉิ่ง ฉาบ กรับหรือแทมมารีนสําหรั บ
จังหวะที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงโดยมากจะเปนจังหวะรําวง “ปะ ทึ่ง ทึ่ง ปะ ทึ่ง ทึ่ง ปะ ทึ่ง ทึ่ง
ปะ ทึ่ง ทึ่ง” นอกจากจะเปนจังหวะรําวงแลวบางเพลงก็มีจังหวะทํานองของลําตัดถาหลังก็มีการนํา
เครื่องดนตรีสากลมาเลนประกอบจังหวะหรือในวงดนตรีสากลบรรเลงแทนและเปนผลใหรูปแบบ
การแสดงรําวงเวียนครกก็เปลี่ยนรวมไปถึงเพลงที่รองประกอบการแสดงก็เปลี่ยนไปดวย
เครื่องแตงกายของการแสดงรําวงเวียนครกจะมีลักษณะการแตงกายที่เนนความสวยงามและ
ความเหมาะสมกับสมัยนิยมซึ่งการแตงกายตามสมัยนิยมแรก ๆ นาจะไดรับอิทธิพลมาจากนโยบาย
ปฏิรูปวัฒนธรรมซึ่งเนนใหรํามีระเบียบแบบแผนเนนความสวยงาม ในยุคสมัยดังกลาวการรําโทน
จะตองแตงกายใหเรียบรอยสวยงามตามสมัยนิยมและตองสวมรองเทาใหเรียบรอยจากการปฏิรูป
ดังกลาวทําใหรําวงเวียนครกแบบทามีการแตงกายในลักษณะเดียวกันคือผูชาย จะนุงกางเกงขายาว สี
ดําสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวสวมรองเทาหนังสีดําผูหญิงจัดแตงชุดไทยเรือนตนประกอบดวย เสื้อแขน
กระบอก นุงผาถุงสําเร็จรูปใชเครื่องประดับตามสมควร เชน ตางหูสรอยคอเปนตนในยุคตาง ๆ มัก
นิยมแตงกายดวยชุดพื้นเมืองผูชายจะนุงผาโสรงสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นอาจจะมีสีสันตาม ความนิยมมี
ผาขาวมาคาดสะเอว สวนผูหญิงจะนุงดวยผาถุงหรือผาปาเตะ เสื้อลูกไมเขารูปแขนยาวเครื่องประดับ
ตามสมควร เชน ตางหู สรอยคอ เข็มขัด เปนตน นอกจากนี้ แตละคณะอาจจะมีการแตงกายที่มีรูปแบบ
แตกตางไปจากที่กลาวโดยไดประยุกตใหเขากับยุคสมัยและเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละคณะ
รูปแบบวิธีการแสดงของรําวงเวียนครก มีรูปแบบการแสดงคลายคลึงการแสดงรําโทนของ
ภาคกลางแตมีความแตกตางตรงที่การแสดงรําวงเวียนครกจะมีระเบียบแบบแผนการแสดงที่ชัดเจน
และถือปฏิบัติกันมาทุกคณะ จะมีรูปแบบการแสดงที่คอนขางชัดเจน การแสดงรําวงเวียนครก แบง
ออกเปน 4 ขั้นตอน ไดดังนี้
ชวงนี้ 1 ไหวครู เปนการแสดงคํานับครูหรือบูชาครูกอนเริ่มการแสดง
ชวงที่ 2 รําวงเวียนครก เปนการแสดงรําวงเวียนครกที่มีทั้งการรําตีบทตามคํารอง และ
การรําทาอิสระ แลวแตเพลงที่รอง
ชวงที่ 3 การแสดงดําเนินเรื่องเปนการแสดงเปนเรื่องราวโดยผูแสดงนั้นรําตีบทตาม เนื้อ
รองของตัวละครในแตล ะบทบาทจะใชในกรณีที่เปลี่ยนบรรยากาศจากการรําเปนเพลงมาจับเป น
เรื่องราวแสดงเปนละครกัน
ชวงที่ 4 เพลงลา เปนการแสดงจบเพื่อใหผูชมทราบวาการแสดงนั้นไดจบลงแลว
รําวงไหดําเกิดเมื่อป 2520 ที่บานไสตนธง ตําบลทายสําเภา อําเภอเมือง (ปจจุบันตําบลทาย
สําเภาอยูในเขตอําเภอพระพรหม) ปรากฏหลักฐานการแสดงรําวงไหดําที่ตําบลเสาธงอําเภอรอน
พิบูลยและอําเภอพระพรหม ทั้งสองอําเภอมีชายแดนติดตอกัน เพียงแตมีลําคลองเสาธงชั้นกลาง
เทานั้น ชาวบานไปมาหาสูเหมือนชุมชนเดียวกัน คนเลนไหดําจึงมีทั้งสองอําเภอ เปนการรวมกลุมคน
5–6 คน โดยการรวมไปทํางานผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปทําสวน ปลูก ผัก ทําไร บุกเบิกที่ดินที่วางเปลา
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เพื่อการเพาะปลูก หลังจากเลิกงานใกลค่ําก็นั่งพูดคุยปรึกษาหารือการทํางานรวมกัน เริ่มมีการวา
หนังตะลุง วามโนราห นายสุชาติ ยาชาติ ชาวบานในชุมชนไดนําไหที่ใสน้ําไปดื่ม เอายางรัดปากไหมา
ดีดเปนจังหวะ นายสุพจน ยาชาติ เอาถังน้ํามันรถจิ๊บมาเคาะมาผสมจังหวะ นายบุญชวง ยาชาติ เปน
นักรอง
เมื่อป พ.ศ. 2525 ไดดีดไหรับแขกบานแขกเมืองครั้งแรกเปนขาราชการจากจังหวัดกระบี่ มา
ดูงานที่เสาธง รอนพิบูลย จํานวน 50 คน เพลงที่เลน เปนเพลงสมัยยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน
นายกรัฐมนตรีของไทย ในชวงนั้นไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามนําความเดือดรอนมาสู
ประชาชนทุกหยอมหญา ทั้งอาหารการกิน เสื้อผานุงหม บานที่อยูอาศัย และยารักษาโรค เพื่อผอน
คลายความเครีย ดโดยการรํ าโทนเทา นั้น จอมพล ป. พิบูล ยส งคราม จึงมีคําสั่งอนุญ าตให ทหาร
ตํารวจ รําโทนในคาย ในหลุมหลบภัย และใหรวมรําโทนกับชาวบานได ขณะที่ในกรุงเทพฯ มีการรํา
โทนเชนกัน มีเพลงที่นิยม คือ ชอมาลี ตามองตา ใกลเขาไปอีกนิด และแตงเพลงเสริมทั้งเนื้อรองและ
ทารํา จนเกิดเปนชุดรําวงมาตรฐาน ในรําวงมาตรฐานมีงามแสงเดือน ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ
ฯลฯ คนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนลุมน้ําเสาธง ไดนําเพลงของสวนกลางมารอง และไดแตงขึ้น
เพื่อใหเหมาะสมกับภาษาและสําเนียงของคนใตมีหลายเพลง เชน นครเมืองแมน หวานใจ ฉันดีใจจริง
เออ เด็กแลฮัว (วัว) เดือน ๆ ๆ เครื่องบินเมืองไทย วันทองหญิงสองใจ พิมพานารี ฯลฯ ไมเนนการตั้ง
ชื่อเพลงแตจะเอาวรรคแรกที่รองมาเปนเพลง เชน ถารองวา “นครเมืองแมน เปนถิ่นแดนที่เกิด” ก็ตั้ง
ชื่ อ เพลงนั้ น ว า เพลงนครเมื อ งแมน เป น แบบนี้ ทุก เพลง ยกเว น เพลงไหว ค รู เ ป ด วงที่ ชื่ อเพลงไม
เหมือนกับวรรคแรกที่รองเพราะเอาตนฉบับของภาคกลางมาไหวครู
การแสดงรําวงไหดํานี้ แสดงไดทุกโอกาส ยกเวนงานอวมงคลจะไมนิยมแสดงกัน จากการ
สัมภาษณ อาจารยภักดี แรกวาที ผูบุกเบิกรําวงไหดําพบวามีการแสดงรําวงไหดําไดมีโอกาสแสดงใน
งานสําคัญ ๆ หลายงาน ดังนี้
1) งานวิชาการอําเภอรอนพิบูลย
4 ป
2) งานวิชาการอําเภอเชียรใหญ
1 ป
3) งานเดือนสิบเมืองคอน ประจํารานอําเภอรอนพิบูลย
1 ป
4) งานลากพระประจําปอําเภอรอนพิบูลย
3 ป
5) หนวยเคลื่อนที่ รณณรงค เชิญชวนไปเลือกตั้ง สส.
1 ป
6) แหเทียนพรรษาไปถวายวัดปละ 3 วัด เปนเวลา
10 ป
7) งานบวชนาค งานแตง ไมต่ํากวา
50 ครั้ง
สถานที่สําหรับแสดงรําวงไหดําจะใชบริเวณลานบาน ลานวัด โรงเรียนเปนสถานที่ในการ
แสดงแลวแต ความสะดวก เนื่องจากการแสดงชนิดนี้เปนการแสดงพื้นบานของคนในชุมชน จึงไม
คํานึงถึงเวทีที่จะใชสําหรับแสดงมากนักเพราะการแสดงเปนวิถีชาวบานสถานที่แสดงจึงขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจของผูแสดงและผูจัดการแสดงวาจะแสดงที่ใด
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ไห ฉิ่ง ฉาบ กรับ ฆอง ใชประกอบตีเนนจังหวะเทานั้น ไมมีการนําเอาเครื่องดนตรีสากลเขา
มาใชรวมในการแสดงไหก็จะเปนไหกระเทียมดองที่จีนสงมาขายในสมัยกอนใช 3 ใบ ขนาดเล็ก กลาง
ใหญ ตอ 1 ชุดจะใหเสียงเสียงสูง กลาง ต่ํา ฉิ่ง ฉาบ กรับ ฆอง เปนการกํากับจังหวะมีดนตรี intro
และ solo นําเพลง แตนักรองในวงจะใชปาก intro และ solo ลูกคูในวงจะรับและคอยประสานเสียง
จุดเดนของคนดีดไหอยูที่ลูกคูรับและคอยประสานเสียง
เครื่องแตงกายของการแสดงรําวงไหดํามีลักษณะการแตงกายที่เนนความสวยงามและความ
เหมาะสมกับสมัยนิยมซึ่งการแตงกายตามสมัยนิยมแรก ๆ นาจะไดรับอิทธิพลมาจากนโยบายปฏิรูป
วัฒนธรรมซึ่งเนนใหรํามีระเบียบแบบแผนเนนความสวยงามในยุคสมั ยดังกลาวการรําโทนจะตอง
แตงกายใหเรียบรอยสวยงามตามสมัยนิยมและตองสวมรองเทาใหเรียบรอยจากการปฏิรูปดังกลาวทํา
ใหรําวงไหดํามีการแตงกายในลักษณะผูชายจะนุงกางเกงขายาวสีดําสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีสันตาม
ความนิยมมีผาขาวมาคาดสะเอว สวมรองเทาหนังสีดําฝายหญิงมักนิยมแตงกายดวยชุดพื้นเมืองจะใส
เสื้อลูกไมสีขาว นุงผาถุงกรอมขอเทามีผาคาดที่เอว ผานุงที่ใชเปนผาปาเตะ เปนตน
รูปแบบวิธีการแสดงของรําวงไหดํา มีรูปการแสดงคลายคลึงการแสดงรําโทนของภาคกลาง
รําวงไหดําจะรําเหมือนวงเวียนครกทาเรือ เนนความสนุกสนานเพียงอยางเดียง เปนการแสดงที่เปน
เอกลักษณเฉพาะของชุมชน การรําจะรําเปนวงทวนเข็มนาฬิกาผูชายจะอยูวงในสวนผูหญิงจะอยู
วงนอก
รําวงนกพิทิดมีที่มาจากชื่อนกชนิดหนึ่ง นกทึดทือ หรือ นกถึดทือ หรือ นกพิทิด ในภาษาใต
เปนสกุลของนกลาเหยื่อจําพวกหนึ่งในวงศนกเคาแมว เปนนกเคาแมวที่มีขนาดใหญลักษณะของนก
ทึดทือ เปนนกฮูกหรือนกเคาแมวขนาดกลางถึงขนาดใหญ มีลําตัวสีนํ้าตาล มีลายกระสีขาว ลําตัว
ดานบนและปกสีเขมกวาดานทอง ขนคิ้วยาว เห็นไดชัด ตาสีเหลือง หนาแขงไมมีขน หากินในเวลา
กลางคืน การที่ไดชื่อวา "ทึดทือ" นั้น มาจากเสียงรองที่เปนเสียงต่ําทุม โดยเฉพาะชวงจับคูในฤดูหนาว
ทั้งสองเพศจะรองประสานเสียงกันใหไดยินบอย ๆ ยามพลบค่ําและรุงสาง จะอาศัยอยูในปาใกลแหลง
น้ําเพราะจับสัตวน้ํา เชน ปลา ปู กุง กบ เขียด กินเปนอาหาร ทํารังและอาศัยบนตนไมยืนตน พบ
กระจายพันธุทั่วไปในทวีปเอเชีย ในประเทศไทยพบ 2 ชนิด คือ นกทึดทือมลายูและนกทึดทือพันธุเหนือ
รําวงนกพิ ทิดหรื อรํา โทนเปน การรายรําสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2484 โดยมี
อาจารยแนบอาจารยใหญโรงเรียนวัดเปยนนําเขามาฝกหัดใหกับลูกศิษย รุนอาจารยแนบสอนก็ยัง
เหลือบางสวนและเปนวัยผูสูงอายุประมาณ 70-80 ป และบางสวนก็ลมหายตายจากไปแลว และได
ถายทอดลูกศิษย เด็กเล็ก ๆ อายุ 6-10 ป ไวเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ไวใหลูกหลานหรือแขก
ผูมาเยือน
รําวงนกพิทิดเลนไดในทุกโอกาสทุกกิจกรรมจนเปนธรรมเนียมนิยมในการจัดใหมีรําวงในงาน
ตาง ๆ ชาวบานนําเอารําวงมาเปนสื่อแสดงออกถึงมิตรไมตรี การตอบแทน การขอบคุณ การใหเกียรติ
ตลอดถึงความสามัคคี จากการศึกษารําวงนกพิทิดมีการแสดงกันในงานแสดงในงานขึ้น บานใหม
เทศกาลปใหมวันสงกรานต รับแขกบานแขกเมือง และจะรวมกลุมกันเลนหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวขาว
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รําวงนกพิทิดมักเลนกันตามสถานที่ตาง ๆ แลวแตโอกาสที่แสดง สถานที่ไมจํากัดวาตองเปน
ที่ใด เชน ลานวัด โรงเรียน บานผูนําชุมชน ฯลฯ วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงรําวงนกพิทิด
เปนดนตรีชาวบานทําขึ้นดวยฝมือของชาวบานเองซึ่งประกอบไปดวยฉิ่ง ฉาบ กลองมีลักษณะคลาย
รํามะนา สําหรับจังหวะที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงโดยมากจะเปนจังหวะรําวง เครื่องแตงกายของ
การแสดงรําวงนกพิทิดจะมีลักษณะการแตงกายที่เนนความสวยงามและความเหมาะสม นิยมแตงกาย
ตามสมัยนิยมแรก ๆ จะตองแตงกายใหเรียบรอยสวยงาม
รูปแบบวิธีการแสดงของรําวงไหดํามีรูปการแสดงคลายคลึงการแสดงรําโทนของภาคกลางแต
มีความแตกตางตรงที่การแสดงรําไหจะมีระเบียบแบบแผนการแสดงที่ชัดเจน และถือปฏิบัติกันมา
การแสดงรําวงไหดําแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดดังนี้
ชวงนี้ 1 ไหวครูเปนการแสดงคํานับครูหรือบูชาครูกอนเริ่มการแสดง
ชวงที่ 2 รําวงเปนการแสดงรําวงที่ตีทาไปตามเนื้อรองและบางเพลงจะเปนการรําแบบรํา
ทาอิสระ ไมมีรูปแบบในการรํา
ชวงที่ 3 การแสดงรํานกพิทิดเปนชวงที่เปลี่ยนบรรยากาศจากการําวงมาแสดง รํานกพิทิด
เพื่อความสนุกสนาน มีทาทางที่ตลกขบขัน
ชวงที่ 4 เพลงลาเปนการแสดงจบเพื่อใหผูชมทราบวาการแสดงนั้นไดจบลงแลว
จากการทําวิจัยพบวาการแสดงรําวงทั้ง 3 แหงนี้มีทั้งความแตกตางและความเหมือนกันหลาย
ประการ เชน ในดานเครื่องประกอบจังหวะที่คลายคลึงกันคือ มีฉิ่ง ฉาบ และกรับ สวนที่แตกตางคือ
เครื่องดนตรีประเภทกลอง โดยรําวงเวียนครกใชปด รําวงไหดําใชลอนน้ํามันรถจี๊บ รําวงนกพิทิดใชโทน
ลักษณะโทนของรําวงนกพิทิดมีความแตกตางจากที่อื่นโดยทําจากไมขนุนมีรูปรางที่ไมเหมือนกับที่ใด
และที่พบอีกประการของเครื่องดนตรีที่ใชดําเนินทํานองที่แตกตางจากรําวงอื่น คนพบในการแสดง
พื้นบานรําวงไหดํา คือใชไหมาเปนเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองซึ่งรําวงอยางอื่นไมมีทารําที่มี
สวนคลายคลึงกัน คือ ทารําสวนใหญนําทารํามาจากการรําของโนรา สิ่งที่แตกตางกัน คือ การสอดสรอย
รําวงเวียนครกจะใชทาสอดสรอยแบบภาคกลางแตระดับของจีบอยูตรงบริเวณหนาอก สวนภาคกลาง
อยูบริเวณหัวเข็มขัด ลักษณะจีบใชปลายนิ้วหัวแมมือและปลายนิ้วชี้ชนกัน ทาสอดสรอยของรําวงไหดํา
มีลักษณะรํายายมือ ลักษณะของมือดานหนึ่งจะตั้งวงหงายทองแขนขึ้นหักขอศอกปลายนิ้วชี้ลงพื้น
อีกดานหนึ่งจีบคว่ําระดับหัวเข็มขัด และทาสอดสรอยของรําวงนกพิทิดใชทาสอดสรอยของการรํา
โนรา การแตงกายไมมีความแตกตางเนนแตความสวยงาม แตเดิมรําวงทั้ง 3 แหงนี้ ใชชื่อวา “รําวง
เวียนครก” เชนเดียวกัน เหตุที่มีชื่อเรียกแตกตางกันเพราะแตละแหงมีอัตลักษณเปนของตนเอง รําวง
เวียนครกของทาเรือยังใชครกเปนศูนยกลางในการรํายังคงใชชื่อเดิม รําวงไหดําไดคนพบเครื่องดนตรี
ดําเนินทํานองโดยใชไหจึงเรียกของตนวาไหดํา ไหดําคือการนําไหมาทาดวยสีดําแลววาดลวดลายให
สวยงาม สวนรําวงนกพิทิด ในการรําจะมีผูแสดงแตงตัวเปนนกตัวผูและตัวเมียออกมารําหยอกลอ
ในเชิงการเกี้ยวพาราสีทําใหเกิดความตลกขบขันสลับกับรําวงจึงเรียกกันวารําวงนกพิทิด โอกาสที่
แสดงไมแตกตางกัน การแสดงพื้นบานทั้ง 3 แหงนี้เป นการแสดงพื้น บานที่สะทอนชีวิตของคนใน
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ทองถิ่น และชุมชนมีการสืบทอดและการพั ฒนามาจากการแสดงรําโทนสมัยท านจอมพล ป. พิบู ล
สงครามเปนนายกรัฐมนตรีในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปนชวงของการสงเสริมรําวงกันทั่วทุกภาค
ของไทย ซึ่งเปนชวงที่บานเมืองตกอยูในภาวะตึงเครียด รําวงไทยจึงเกิดขึ้นในชุมชนและไดสะทอนถึง
วิถีชีวิตของแตละชุมชนที่อนุรักษและรักษาจนมีเอกลักษณเฉพาะ โดยมีชื่อเรียกตาง ๆ กันออกไป
การแสดงเนนความสนุกสนาน เกี้ยวพาราสีของหนุมสาววรรณคดีธรรมชาติในชุมชน จนมีอัตลักษณ
เปนของตนเอง โดยมีการรําที่แตกตาง ดนตรี บทเพลงที่มีความแตกตางกันเนนความเปนพื้นบาน
การแตงกาย อุปกรณเพลงที่รองตามชื่อของชุดการแสดงนั้น ๆ จุดประสงคของการรองเพลงเพื่อสราง
ความบันเทิงใหชุมชนเทานั้น
สรุป
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การแสดงพื้ น บ า นรํ า วงจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชมี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
การแสดงพื้นบานจังหวัดนครศรีธรรมราชและศึกษาประวัติที่มา รูปแบบ วิธีการแสดง กระบวนทารํา
รํ า วงในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช รวมทั้ ง วิ เ คราะห อั ต ลั ก ษณ ก ารแสดงพื้ น บ า นรํ า วงในจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช โดยมี ข อบเขตการวิ จั ย คื อ ศึ ก ษารู ป แบบการแสดงพื้ น บ า นรํ า วงในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช 3 แหง ไดแก
1. รําวงเวียนครก ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. รําวงไหดํา ตําบลเสาธงทอง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. รําวงนบพิทิด ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีวิธีการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่ศึกษาดวยวิธี
สัมภาษณ สังเกต และฝกปฏิบัติกับวิทยากรทองถิ่น
ผลการวิจับพบวา การแสดงพื้นบานรําวงจังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีที่มาและเอกสารอางอิง
ไวอยางชัดเจนวาเปนการแสดงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แตไมสามารถบอกไดวาเกิดขึ้นที่ใดเปน
แห ง แรก ใครเป น ผู ริ เ ริ่ ม การแสดงพื้ น บ า นชนิ ด นี้ จากการวิ จั ย พบว า มี ป ระชากรในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชจํานวนไมนอยที่รําวงกันและมีอยูทุกเกือบทุกอําเภอ แตปจจุบันพบเพียง 3 แหง ดังนี้
รําวงเวียนครก ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รําวงไหดํา ตําบลเสาธง อําเภอ
ร อ นพิ บู ล ย จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และรํ า วงนกพิ ทิ ด ตํ า บลกรุ ง ชิ ง อํ า เภอนบพิ ตํ า จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่ยังมีผูสืบทอดทารําที่ใชในการแสดงอยู จากการศึกษาอัตลักษณของการแสดง
พื้นบาน รําวงจังหวัดนครศรีธ รรมราช พบวา ทารําที่นํามาใชเ ปนทารําซึ่งเกิดจากทารําโนราเป น
สวนมาก เครื่องดนตรีที่ใชเปนเครื่องดนตรีที่มีในทองถิ่นที่เปนเอกลักษณในเรื่องของดนตรี มีดังนี้
รําวงเวียนครกมีการใชเครื่องดนตรีที่เรียกวา ปด รําวงไหดํามีการใชถังน้ํามันรถจิ๊บและไห รําวงนกพิทิด
มีการใชโทน แตลักษณะของโทนแตกตางจากโทนของภาคกลาง คือ โทนของรําวงนกพิทิดทํามาจาก
ไม ขนุ น หุ มด ว ยหนั งสัตว ด า นเครื่ องแตงกายจะแตงกายสวยงามเปน การแตงกายดว ยชุดทองถิ่น
รูปแบบการแสดงของรําวงเวียนครกจะมีการนําละครมาเลนสลับกับการรําวง สวนรําวงไหดําไมมี
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การแสดงอะไร มีเพียงแตการรําวงเพื่อความสนุกสนานเพียงอยางเดียว และรําวงนกพิทิดมีการแสดง
รํานกพิทิดสลับกับการรําวงเนนความตลกขบขันของทาทางของผูแสดง
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การแสดงพื้นบานรําวงจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนวัฒนธรรมพื้นบานที่ได
สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการ
แพรกระจายของการรําวงจากภาคกลางสูภาคใต สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการแพรกระจายทาง
วั ฒ นธรรมของ ทรงคุ ณ จั น ทจร (2553, น. 59-60) ให ข อ มู ล ไว ว า ทฤษฎี ก ารแพร ก ระจายทาง
วั ฒ นธรรมจะเน น ถึ งกระบวนการทางประวั ติศาสตร ที่ใชอธิบ ายการเปลี่ย นแปลงทางวั ฒ นธรรม
เรียกวา “ลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร” นักมานุษยวิทยาในแนวความคิดนี้ คือ ฟรานซ โบแอส
(Franz Booas) เนน วา “การแพร กระจายทางวัฒ นธรรมเปน กระบวนการที่มีลักษณะสําคัญของ
วั ฒ นธรรมหนึ่ ง แพร กระจายไปสู อีกวั ฒ นธรรม โดยปรับ เปลี่ย นให ส อดคล องกับ วั ฒ นธรรมใหม ”
นอกจากนั้นยังเปนผูสนับสนุนใหเกิดแนวคิดที่เชื่อวา “วัฒนธรรมสามารถวัดไดโดยนําวัฒนธรรมที่
แตกต า งกั น มาเปรี ย บเที ย บและพิ จ ารณาคุณ ลักษณะที่สูง กวาหรือดอยกวาของแต ล ะวัฒ นธรรม
แตยังคงเชื่อวาวัฒนธรรมนั้นไมมีวัฒนธรรมใดที่ดีกวาหรือเลวกวากัน” จากการแพรกระจายวัฒนธรรม
จากภาคกลางสูภาคใตเกิดการหลอมรวมกันของวัฒนธรรมทั้งสองภาคเกิดเปนการแสดงพื้นบานรําวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอัตลักษณทารําเปนของตนเอง การใชทารําของโนรามาใชในการตีบท
ตามเนื้อรอง สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการหลอมรวมของ พีรพงศ เสนไสย (2546, น. 69)
ใหขอมูลวา ผูนําแนวคิดการหลอมรวมของการรับรูทางศิลปะมาเปนคนแรก คือ จอนหดุย ทฤษฎีการ
หลอมรวมเปนการรวบรวมสิ่งที่กระจัดกระจายอยูใหรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะเห็นไดจากการนํา
ทาโนรามาใชดังที่กลาวมาแลว มีการใชภาษาทาตามหลักทฤษฏีนาฏศิลปไทย ประกอบการรําวงอีกดวย
ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการแสดงพื้นบานรําวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเปนนาฏศิลปไทยผสม
กับนาฏศิลปพื้นบานอยางโนรา นาฏศิลปมีการพัฒนาไปตามความเจริญรุงเรืองของบานเมือง อาจมี
การสูญหายเปลี่ยนแปลงไปจึงควรมีการทําวิจัยอยางตอเนื่องซึ่งเปนเรื่องที่ควรอนุรักษโดยเฉพาะผูที่มี
บทบาททางการศึกษา เพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานของไทย ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หนวยงานทางภาครัฐ ที่เกี่ย วของควรรวมกั นสรางแนวคิดใหเยาวชนและประชาชนใน
ทองถิ่นเกิดความรักและเล็งเห็นความสําคัญของการแสดงพื้นบาน
2. เป ดโอกาสใหมีการนํ าเสนอการแสดงพื้น บานรําวง จังหวัดนครศรีธ รรมราช โดยการ
สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชน คนในชุมชนเห็นความสําคัญและไดรับการถายทอดการแสดง อยาง
จริงจังและตอเนื่อง
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3. ควรรวบรวมและเก็ บ ข อมูล เพลงรํา วงในจังหวัดนครศรีธ รรมราชทั้ งการขับ รอง การ
บรรเลง การบันทึกเพลงเพื่อประโยชนในการถายทอดกอใหเกิดประโยชนในการสืบคนขอมูล และวิจัย
ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป
4. ควรมีการอนุรักษฟนฟูการแสดงพื้นบานใหเปนที่รูจักแกผูที่สนใจสงเสริมสนับสนุนเปน
แนวทางในการวิจัยในเรื่องการแสดงพื้นบานชนิดอื่น ๆ เชน เพลงบอก เพลงรองเรือหรือเพลงกลอม
เด็กตอไป
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บทบาทพระเอกละครในเรื่องอิเหนา กรณีศึกษาคุณครูเวณิกา บุนนาค
(ศิลปนแหงชาติ)
THE ACTOR ROLEPLAY IN I-NAO: THE CASE STUDY OF
VENICA BUNNAG (NATIONAL ARTIST)
มณฑิชา สําเร็จประสงค *, ธีรภัทร ทองนิ่ม **, และสุรัตน จงดา ***
1

2

MONTICHA SUMREJPRASONG, TEERAPAT THONGNIM, AND SURAT JONGDA

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงคเ พื่อศึ กษาความเป น มาของการแสดงละครในเรื่ องอิ เหนา
บทบาทพระเอก วิเคราะหรูปแบบและกระบวนทารํา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา มุงศึกษาบทบาท
รูปแบบและกระบวนทารําของคุณครูเวณิกา บุนนาค (ศิลปนแหงชาติ) โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร
ตํารา สื่อสิ่งพิมพ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งเขาสังเกต
แบบมีสวนรวม รับการถายทอดกระบวนทารําจากคุณครูเวณิกา บุนนาค แลวนํามาวิเคราะหสรุปผล
ผลจากการวิจัยพบวา การแสดงละครในนั้นจะเนนการรํางามและเพลงไพเราะเปนหลัก ไมนิยมเลน
กระบวนตลกคะนองใหขบขัน วรรณกรรมที่ใชแสดงละครในจะมีอยู 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท
และอิเหนาแตเรื่องที่นิยมนํามาแสดง คือ อิเหนา ซึ่งเปนวรรณกรรมประโลมโลกที่มีทั้งเรื่องรัก โลภ
โกรธ หลงของมนุษย เปนบทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2
และผูที่มารับบทบาทพระเอกละครในนั้น ตองมีพื้นฐานการเรียนนาฏศิลปไทยตั้งแตชั้นตน ชั้นกลาง
ชั้นสูง เพื่อใหรูจักจังหวะและทารําของเพลงชาเพลงเร็วและที่สําคัญตองมีความสามารถในการรอง
เพลงที่ใชในการแสดงนั้นได การรองเพลงไดจะชวยในเรื่องของการจดจําทารําในบทละครเพลงนั้น ๆ
ไดดีและลงจังหวะไดถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น การถายทอดทารํา คุณครูลมุล ยมะคุปต ไดถายทอดทารํา
ในบทบาทพระเอกละครในตัว อิเหนา ตอน อิเหนาลานางจินตะหรา ใหกับคุณครู เวณิกา บุนนาค
ซึ่งในบทตอนนี้จะเปนการรําตีบทใชบทของอิเหนากับนางจินตะหรา เปนการรําตีบทใชบทของพระนางที่จะนั่งรําอยูบนเตียงเทานั้น ซึ่งมีรูปแบบและกระบวนทารํา ลีลาเฉพาะตัวของครูเวณิกา บุนนาค
อันเปนความงดงามของนาฏศิลปไทยแบบฉบับของละครในดั้งเดิมที่ทรงคุณคาแกการสืบทอดและ
อนุรักษไวใหยังคงอยูสืบไป
คําสําคัญ: บทบาท พระเอก ละครในเรื่องอิเหนา
*

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute
**
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
***
สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Office of the President, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
This study had the objectives to study history and background of Lakorn Nai
in I-Nao,the actor roleplay, analyze Thai dance postures in episode of I-Nao took the
leaving from Jintara Through the case study of teacher Venica Bunnag(National Artist)
by data gathering from documents, textbooks presses, articles and related literatures
also taking specialist interviewing, self-observation and getting the postures teaching
of teacher Venica Bunnag for analyzing and summary.
The research found that the actor of Lakorn Nai emphasized the beautiful
dance with the nice songs more than comedy showing. There were 3 literatures in
performances be Ramakien, Aunnaruth and I-Nao by I-Nao was the most popular in
showing which shown of lovely, greedy, angry and fascinating of human. Be the play
of King Rama II in Royal House of Chakri. The actor must have the best knowledges in
Thai Classical Dance all of beginner, intermediate and advance levels in order to
understand melody and rhythm of Pleng Chaa and Pleng Riel especially must sing
the songs for the most getting and remembering the plays as good and correctly.
The posture dance transmitting from teacher Lamoon Yamakupta to teacher Venica
Bunnag for actor roleplay in episode of I-Nao took leaving Jintara be the dance under
chapter with sitting dance on stool which be the identity of teacher Venica Bunnag
that was very beautiful and the most valuable for Lakorn Nai of Thai Classical Dance
for conservation to young generation forever.
Keywords: roleplay, actor, Lakorn Nai In I-Nao

บทนํา
ละครในเปนศิลปะประจําของราชสํานัก นอกจากจะแสดงศิลปะชั้นสูงแลวยังมีบทบาทแสดง
ในโอกาสสําคัญ เชน แสดงในงานสมโภชตาง ๆ แสดงในงานของบานเมือง งานเกี่ยวกับศาสนาและ
เทศกาลตาง ๆ การแสดงจะมีความประณีตงดงาม กระบวนทารําตองพิถีพิถันมีความออนชอย เปน
ละครที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ปรากฏหลักฐาน
ในหนังสือปุณโณวาทคําฉันทของพระมหานาค วัดทาทราย เนื่องจากเปนการแสดงในเขตพระราชฐาน
การแสดงจะดําเนินเรื่องคอนขางชา เนนผูแสดงงาม รํางาม เครื่องแตงกายงามและดนตรีไพเราะ โดย
ใชผูหญิงแสดงลวน การฟอนรําของนางในราชสํานักโดยในชัน้ แรกมีลักษณะเปนระบําเรื่อง เชน ระบํา
เรื่องรามสูรเมขลา ระบําเรื่องพระอรชุน ตอมาพัฒนาเปนระบําเบิกโรงกอนการแสดงและพัฒนามา
เปนละครเรื่องในที่สุด โดยนําเอาเรื่องรามเกียรติ์จากหนังใหญและโขนนํามาปรับปรุงเปนบทละครรํา

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

59

และนําวิธีการดําเนินเรื่องและการทําบทอยางละครนอกของผูชายมาดัดแปลงใหเหมาะสมกับนางใน
ราชสํานัก นอกจากนี้ ยังแตงเครื่องละครเลียนแบบกษัตริยในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทั้งตัวพระและ
ตัวนางจึงเกิดเปนละครผูหญิงของหลวง ละครนางในหรือละครในสืบมาในปจจุบัน โดยละครในนั้น
เรื่องที่ใชแสดงจะมีอยู 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา และเรื่องที่ไดรับการยกยองจาก
วรรณคดีสโมสรใหเปน “ยอดของบทละครรํา” ไดแก ละครเรื่องอิเหนา ซึ่งเปนวรรณคดีมรดกเรื่อง
สําคัญของชาติที่ไดเคาโครงเรื่องมาจากนิทานปนหยีของชวา ปจจุบันละครในเรื่องอิเหนาเปนที่รูจัก
และไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายเปนที่นิยมแสดง สามารถใหความบันเทิงใจจากอรรถรสของ
การแสดงละคร มีการแสดงหลากหลายบทบาท ทั้งในบทรัก บทโศกเศรา บทตัดพอตอวา บทรบตอสู
ซึ่งอิเหนานั้นจัดเปนวรรณคดีประโลมโลกเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีรัก โลภ โกรธ หลง จึงไดมีการจัดการแสดง
อยางแพรหลาย ทั้งกรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป หรือวิทยาลัยนาฏศิลปแตละแหงมีผูไดรับ
บทบาทตัวละครอิเหนาหลายทาน อาทิ คุณครูลมุล ยมะคุปต คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห คุณครู
สองชาติ ชื่นศิริ คุณครูศิริวัฒน ดิษยนันทน คุณครูอิงอร ศรีสัตตบุษย ครูลัดดา ตั้งสุภาชัย ครูวันทนีย
มวงบุญ ครูนงลักษณ เทพหัสดินฯ และอีกทานที่ถือวามีชื่อเสียงในบทบาทอิเหนาคือ คุณครูเวณิกา
บุนนาค
ถาจะกลาวถึงบทละครแลวนั้นตัวสําคัญที่จะเปนตัวดําเนินเรื่องตาง ๆ นั้นคือตัวเอกบุคคลที่
เปนศูนยกลางของเรื่องและมักถูกกลาวถึงในฐานะที่เปนตัวละครหลักของเรื่องเรียกวา “พระเอก”
เปนตัวละครที่โดดเดนที่สุด และเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวพันกับตัวละครตัวนี้เปนสําคัญ ฉะนั้นผูที่
จะไดรั บ บทบาทนี้ จะต องมี คุณลั กษณะที่โ ดดเดนทั้งรูปรางหนาตา (กิริย ามารยาท) และเข าใจใน
บทบาทในตัวละครนั้นและสามารถถายทอดออกมาทําใหผูชมเขาใจในบทบาทนั้น ๆ และถาจะกลาวถึง
ในการแสดงละครในนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหไดรับบทบาทพระเอกนอกจากจะตองมีพื้นฐาน
การฝกหัดการรายรําพื้นฐานเพลงชา เพลงเร็วไดเปนอยางดีแลว การฝกหัดรําตามบทรองที่เรียกวา
“รําทําบท” หรือ “รําใชบท” (ชมนาด กิจขันธ, 2547, น. 34-35)
คุ ณ ครู เ วณิ ก า บุ น นาค ถื อ ว า เป น บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จากผู ช มว า เป น พระเอกที่ มี
ความสวยงามทั้งในดานรูปรางหนาตาที่มีความงามสมสัดสวนของตัวละครพระ และความงามในดาน
ฝ มือการแสดง ทํ า ให ป จ จุ บั น ได รั บ ยกยองเชิดชู เกีย รติเปน ศิล ปน แหงชาติ สาขาศิล ปะการแสดง
(นาฏศิลปไทย) พุทธศักราช 2558 หากกลาวถึงเรื่องการแสดงนั้น คุณครูเวณิกา บุนนาคไดรับบทบาท
สําคัญในหลาย ๆ เรื่องอยูเสมอ เชน พระราม พระลักษมณ พระสังข พระลอ พระสุธน และบทบาทที่
คุณครูไดแสดงบอย ๆ คือ ตัวอิเหนาซึ่งคุณครูเคยแสดงไวหลายตอน เชน ตอนศึกกะหมังกุหนิงจะ
แสดงใหเห็นถึงฝมือในการสูรบของอิเหนากับทาวกะหมังกุหนิง ตอนตัดดอกไมฉายกริช แสดงถึงลีลา
และกระบวนทารําที่มีทั้งความนุมนวลและแข็งแรงในการใชกริชตัดดอกปาหนัน ตอนบวงสรวงเปน
การแสดงการรํา ฝรั่งรําเทา เปนการรําอวดฝมือเพื่อเยาะเยยจรกา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา แสดง
ถึงอารมณเศราเสียใจที่ตองจากนางจินตะหรา ซึ่งในตอนนี้จะเห็นถึงกระบวนการรําตีบทใชบทของ
อิ เ หนาและนางจิ น ตะหรา เนื่ องจากเปน การรํา คูจึงจํ าเปน ตองใช การแสดงอารมณ และใชความ
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สอดคล องสั มพั น ธ กั น อย า งมากระหว า งตั ว อิเหนาและนางจิน ตะหรา โดยคุ ณครูเวณิก า บุน นาค
สามารถถายทอดอารมณในการแสดงออกมาไดอยางลึกซึ้งเขาถึงอารมณของตัวละครจนผูชมเกิ ด
ความคลอยตาม
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนี้ การแสดงละครในเรื่องอิเหนาถือเปนละครรําที่มีคุณคามากเรื่อง
หนึ่ง โดยเฉพาะตอนอิเหนาลานางจินตะหรา คุณครูเวณิกา บุนนาค ไดถายทอดลีลาทารําและอารมณ
ในการแสดงละครไดดีเยี่ยม ซึ่งเปนอัตลักษณเฉพาะของครูเวณิกา บุนนาค ซึ่งยากที่จะมีใครทําได
เหมือน ถึงแมวาครูเวณิกา บุนนาค จะไดถายทอดทารําใหกับลูกศิษยไวหลายทานแตก็ยังไมมีทานใดที่
จะสามารถทําไดเชนครูเวณิกา บุนนาค และบทละครเรื่องอิเหนานั้นไดรับยกยองวาเปนยอดแหงบท
ละครรํา จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาบทบาทพระเอกละครในเรื่องอิเหนา กรณีศึกษาคุณครูเวณิกา
บุนนาค (ศิลปนแหงชาติ ปพุทธศักราช 2558) เพื่อเปนการสืบทอดองคความรูจากบรมครูและเปน
การอนุรักษกระบวนทารําละครในเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา อีกทั้งยังเปนการรวบรวม
ขอมูลไวเปนเอกสารทางวิชาการเพื่อเปนประโยชนแกผูที่จะศึกษาตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาความเปนมาของการแสดงละครในเรื่องอิเหนา
2. ศึกษาบทบาทพระเอกละครในเรื่องอิเหนา
3. วิเคราะหรูปแบบกระบวนทารําละครในเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาขอมูลจากเอกสารตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ สื่อสิ่งพิมพและบทความที่เกี่ยวของ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกสจากแหลงคนควาตาง ๆ
2. การสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง จากศิลปนที่เคยแสดง
และไดรับการถายทอดทารําตัวละครอิเหนา ประกอบดวย
1) คุณครูเวณิกา บุนนาค (ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2558 สาขานาฏศิลปไทย)
2) คุณครูอิงอร ศรีสัตตบุษย (อดีตนาฏศิลปนละคร 8)
3) คุณครูลัดดา ตั้งสุภาชัย (อดีตผูอํานวยการสํานักเฝาระวังทางวัฒนธรรม)
3. ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยรับการถายทอดกระบวนทารําพระเอกละครในเรื่อง
อิเหนา ตอน อิเหนาลานางจินตะหรา จากคุณครูเวณิกา บุนนาค (ศิลปนแหงชาติ ปพุทธศักราช 2558)
ซึ่งเปนผูที่ไดรับการถายทอดทารําบทบาทอิเหนาในละครในเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา
จากคุณครูลมุล ยมะคุปต
4. ดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดมาสรุป เรียบเรียง และนําเสนอเปนรายงาน
การวิจัย
5. วิเคราะห สรุป อภิปรายขอเสนอแนะ
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ผลการศึกษา
เรื่ อ งอิ เ หนามี ป ระวั ติ ค วามเป น มาตั้ ง แต ค รั้ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและแพร ห ลายมากในสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน เรื่องที่นํามาแสดงละครในจะแสดงแตเฉพาะ 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท
และอิเหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชนิพนธบทละครในเรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย ซึ่งถือเปนตนแบบของการแตงบทละครในและทางละครรําที่ไดรับการสืบทอดในสมัย
ตอมา เรื่องอิเหนานี้ ยังถือวาเปนวรรณคดีมรดกเรื่องสําคัญของชาติ ไดเคาโครงเรื่องมาจากนิทาน
ป น หยี ข องชวา ที่ ม าของละครในตามความคิ ด เห็ น ของสมเด็ จ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ คื อ
กระบวนการเลนโขนนั้นเลนแตเรื่องรบพุงกัน แตละครจะเลนเรื่องประโลมโลก ดังนั้น ละครในจึงได
นําเอาเรื่องที่เลนมาจากการแสดงโขน กระบวนการเลนและชื่อที่เรียกนํามาจากละครนอก วิธีรองและ
การรําเอามาจากระบํา มาประสมกันเลนเปนละคร จะเห็นไดวาละครในมีคนตนเสียงรองตางหาก
ตัวละครไมตองรองเอง และกระบวนการฟอนรําจะชากวาละครนอก ละครในรํางามกับรองเพลง
เพราะเปนหลัก ไมนิยมเลนกระบวนตลกคะนองใหขบขัน ซึง่ พบวาละครในเปนการแสดงที่นําเอาแบบ
แผนของการแสดง 3 อยางมาผสมผสานกัน คือ นําเรื่องที่ใชแสดงมาจากโขน กระบวนการเลน ชื่อที่
เรียกนํามาจากละครนอกและนําเอาวิธีการรองและรายรํามาจากการแสดงระบํา

ภาพที่ 1 ละครใน เรื่องรามเกียรติ์
ที่มา: คุณครูเวณิกา บุนนาค
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ภาพที่ 2 ละครใน เรื่องอุณรุท
ที่มา: คุณครูเวณิกา บุนนาค

ภาพที่ 3 ละครใน เรื่องอิเหนา
ที่มา: คุณครูเวณิกา บุนนาค

ในเรื่ อ งลั ก ษณะบทบาทพระเอกละครในเรื่ อ งอิ เ หนา ตั ว พระเอกของเรื่ อ ง คื อ อิ เ หนา
มีบทบาทที่หลากหลายโดยการแสดงละครในเรื่องอิเหนาจะมีเพลงดนตรีและบทขับรองที่ไพเราะ
ประกอบดวยทารําที่งดงาม มีรูปแบบและองคประกอบการแสดงที่ทําใหการแสดงมีความสมจริงตาม
เหตุ ก ารณ แ ละบรรยากาศในการดํ า เนิ น เรื่ อ ง ความสํ า คั ญ ของรู ป ลั ก ษณ ข องตั ว ละครยั ง มี อ ยู
อยางมั่นคง แมจะพยายามแสดงทัศนะวาความดีหรือการทําดีของตัวพระเอกนั้น นาจะมีคามากกวา
ความงามของรูปลักษณก็ตาม แตในทายสุดตัวพระเอกที่อําพรางรางที่แทจริงไวในรางกําบังก็ตอง
ถอดรูป หรือตัวพระเอกที่มีรูปรางหนาตาอัปลักษณก็ตองไดรับความชวยเหลือใหกลับมามีหนาตา
อันงดงาม เมื่อเปนเชนนี้จะกลาววาการวิเคราะหคนที่การกระทํามิใชรูปรางหนาตาอันงดงาม ปรากฏ
วาตัวพระเอกในวรรณคดีไทยนั้นมีทั้งความสามารถและความงามในเวลาเดียวกัน จึงไมตองแปลกใจ
เลยวาเหตุใดตัวพระเอกในวรรณคดีของไทยจึงลวนแตตองทั้งเกงกลาและรูปงาม เปนที่เกรงขามของ
ศัตรูและเปนที่พึงพอใจของสตรีเพศอีกประการหนึ่งดวย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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บทบาทพระเอกละครในเรื่องอิเหนา จากการศึกษาอิเหนาพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระองคทรงพระราชนิพนธขึ้นใหม โดยมี
พระราชนิพนธฉบับ รัชกาลที่ 1 เปนพื้น ฐานบทละครเรื่องอิเ หนา เปนยอดบทละครรํา ทั้งเนื้ อหา
การดําเนินเรื่อง ภาษาและเพลงหนาพาทย ตัวละครอิเหนาถือเปนตัวพระเอกที่เปนตัวดําเนินเรื่อง
ซึ่งพบบทบาทที่หลากหลาย ดังนี้
1. บทบาทตั ว ละครอิ เ หนาในด านความเปน นักรบ บทบาทและคุณสมบัติที่โ ดดเดน คื อ
การเปนนักรบที่ยิ่งใหญและเกงกลาสามารถยากที่จะหาใครเทียบได ซึ่งแสดงออกผาน 3 ลักษณะ
สําคัญดวยกัน ไดแก การไดรับอาวุธจากเทวดา การฝกฝนเรียนรูกระบวนยุทธตั้งแตเยาววัย และ
การออกรบอยางเชี่ยวชาญและกลาหาญ

ภาพที่ 4 การถือกริชของอิเหนา
ที่มา: คุณครูเวณิกา บุนนาค

2. บทบาทตั ว ละครอิ เ หนาในเรื่องความเจาชู บทบาทและคุณสมบัติที่โ ดดเดน มากที่สุด
ประการหนึ่ ง คื อ การเป น นั ก รั ก ที่ ยิ่ ง ใหญ ความเป น นั ก รั ก ในที่ นี้ ห มายถึ ง การมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
มีความสามารถในการเอาชนะใจหญิงสาวอันเปนที่รัก การใหคุณคาและความสําคัญแกความรักหรือ
คนรัก และการมีอารมณรักอันลึกซึ้งและออนไหว
3. บทบาทตัวละครอิเหนาในเรื่องของความเจาเลห ในตอนบุษบาไหวพระปฏิมา อิเหนา
แสดงถึ ง ความเจ า เล ห โดยทํ า ให น างบุ ษ บาเข า ใจว า นางพู ด โต ต อบกั บ พระพุ ท ธรู ป เสี่ ย งทายให
นางบุษบาโดยใสรายจรกาวาถาไดครองรักกันแลวจะเกิดอันตราย
4. บทบาทตัวละครอิเหนาในเรื่องของพฤติกรรมความกาวราว หลังเสร็จศึกกับวิหยาสะกํา
จรกาถือโอกาสขอแตงงานกับบุษบาแตทาวดาหาบอกตองทําพิธีบวงสรวงแกบนที่ชนะศึกกอนเปน
การแกบนสักการะแกเทพยดาทั้งหลาย เจาชายทุกเมืองก็ตางขับรํา อิเหนาขับรําดวยเพลงที่มีเนื้อหา
เสียดสีจรกา ทําใหจรกาอับอายตอวาอิเหนาและเพื่อน
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5. บทบาทตัวละครอิเหนาในเรื่องของการแสดงออกทางดานเสนหา ลักษณะโดดเดน ไดแก
การแสดงความนุมนวล ออนโยนตอนางอันเปนที่รัก ไดแสดงกิริยาและปฏิบัติตอนางอยางออนโยน
ทะนุถนอม ปลอบประโลมนางและเผยความในใจที่มีตอนางอยางกลมกลืน
ดานการสืบทอดกระบวนทารําละครในเรื่องอิเหนา เปนวรรณคดีเกาแกเรื่องหนึ่งของไทย
เปนที่รูจักมานาน เขาใจวานาจะเขามาในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนเรื่องเลาของหญิงเชลยชาว
ปตตานีที่เปนขาหลวงรับใชของพระราชธิดาสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศครองราชย พ.ศ. 2275-2301
ครูละครรําที่ไดรับการถายทอดเปนอิเหนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่ปรากฏ ไดแก
1. นายทองอยู เปนตัวอิเหนา
2. เจาจอมมารดาภู เปนตัวอิเหนา
3. เจาจอมมารดาแยม มักเรียกกันวา คุณโตแยม เปนตัวอิเหนา
4. นายขุนทอง เปนตัวอิเหนา
5. นายบัว เปนตัวอิเหนา
6. นายนิ่ม เปนตัวอิเหนา
7. เจาจอมมารดาวาด เปนตัวอิเหนา
8. เจาจอมมารดาเขียน เปนตัวอิเหนา
9. หมอมแยม เปนตัวอิเหนา
10. เจาจอมละมาย เปนผูฝกซอมละครอิเหนาใหกับเจานายพระองคตาง ๆ
(สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2508, น. 137-200)
หลังจากในสมัยรัชกาลที่ 5 คณะละครมีการโอนยายกองมหรสพเขามาอยูในการดูแลของกรม
ศิลปากรที่มาจากสํานักละครวังสวนกุหลาบที่เปนศิลปนสําคัญถึง 3 ทาน คือ
1. ครูลมุล (มุฑุวรรณ) ยมะคุปต ตั้งแตป พ.ศ. 2477-2525
2. ทานผูหญิงแผว สนิทวงศ เสนี ศิลปนแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 2491-2535
3. ครูเฉลย ศุขะวณิช ศิลปนแหงชาติ ตั้งแตป 2500-2544
(101 ป ละครวังสวนกุหลาบ, 2555, อางถึงใน ประเมษฐ บุณยะชัย, 2548)
คุณครูลมุล ยมะคุปต เปนละครในสํานักวังสวนกุหลาบ ตั้งแตอายุ 5 ป และการที่ไดศึกษาใน
สถาบันทางนาฏศิลปซึ่งเปนที่รวมของครูอาจารยที่มีฝมือเปนเยี่ยมในบทบาทตาง ๆ จึงไดรับการปูพ้ืนฐาน
จนมีแววแหงศิลปนเอกและมีพรสวรรคติดตัวมาตั้งแตกําเนิด ทําใหทานไดฉายแววความโดดเดนให
ปรากฏต อ คุ ณ ครู แ ละเจ า นาย จนได รั บ คั ด เลื อ กเป น ตั ว เอกในการแสดงทุ ก ครั้ ง ทุ ก เรื่ อ งย อ มเป น
เครื่ องยื น ยั น ได ว า คุ ณ ครู ล มุ ล เป น ผู ที่มี อัจ ฉริ ย ภาพอย างแท จ ริ ง จึงมี ผ ลดีส งลงมาเมื่อ มาเป น ครูใ น
กรมศิลปากรดังสํานวนที่วา “รําไดทุกบทบาททุกตัว” (ประเมษฐ บุณยะชัย, 2548, น. 196)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ภาพที่ 5 คุณครูเฉลย ศุขะวณิช คุณครูลมุล ยมะคุปต
คุณครูเวณิกา บุนนาค
ที่มา: คุณครูเวณิกา บุนนาค

ลูกศิษยของคุณครูลมุล ยมะคุปต ที่มีชื่อเสียงและมีฝมือเปนอยางมากในปจจุบัน คือ คุณครู
เวณิกา บุนนาค เนื่องดวยคุณครูเปนศิลปนที่มีความโดดเดนในดานการแสดง และไดรับแสดงเปน
ตัวเอกของเรื่องโดยเฉพาะละครใน จึงมีความชํานาญและเชี่ยวชาญในดานองคความรู ตลอดจน
การถายทอดกระบวนทารําของตัวอิเหนาไดเปนอยางดี ซึ่งเปนรูปแบบของละครวังสวนกุหลาบที่เปน
นางใน โดยการถายทอดนั้นมาจากครูประจําและครูพิเศษ แตละทานลวนสืบเชื้อสายมาจากรัชกาลที่ 2
ไดแก คุณครูสะอาด แสงสวาง คุณครูสิริพร มหากนก คุณครูลมุล ยมะคุปต คุณครูมัลลี คงประภัสร
คุณครูเฉลย ศุขะวณิช คุณครูจําเรียง พุธประดับ และคณาจารยอีกหลายทาน คุณครูเวณิกา บุนนาค
ท า นได รั บ เกี ย รติ ป ระวั ติมากมายทั้งเครื่องราชอิส ริย าภรณ เครื่ องหมายเชิดชูเกีย รติ และศิล ป น
แหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) ปพุทธศักราช 2558 นอกจากนั้น ทานยังมีผลงานดาน
วิชาการอีกมากมาย ทั้งงานเขียน วิทยากรบรรยาย อาจารยพิเศษสถาบันระดับอุดมศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
จะเห็ น ได ว า ในการถ า ยทอดแต ล ะครั้ ง ครู จ ะใช ห ลั ก การสอนแบบอธิ บ ายและสาธิ ต ซึ่ ง
การสาธิตทารํานั้นเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการสอนนาฏศิลปไทย เพราะผูเรียนจะรูสึกวาเรียนงายขึ้นเมื่อ
มีครูปฏิบัติทารําใหดูเปนแบบอยางพรอมทั้งอธิบายและใหผูเรียนปฏิบัติตาม จากนั้นจะใหผูเรียนฝก
ทักษะดวยตนเองครูจะเปนผูคอยแกไขโดยการจับทารํา ใหคําแนะนําในสวนที่เปนขอบกพรองของ
ผู เ รี ย นและแนะนํ า ให ผู เ รี ย นหมั่ น ฝ ก ซ อ มด ว ยตนเองเมื่ อ มี เ วลาว า งจนเกิ ด ความชํ า นาญและ
ความสวยงาม นอกจากนี้ครูยังใหคําแนะนําในเรื่องของการแสดงวา เมื่อผูเรียนตองออกแสดงจะตอง
คํานึงถึงองคประกอบหลาย ๆ อยางรวมดวย เชน ฉาก แสง ตําแหนงของผูแสดง การใชพื้นที่ในการแสดง
เปนตน ตลอดจนทารําที่ศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเวลาแสดงจริงสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
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ตามความตองการของผูอํานวยการแสดง ครูผูฝกซอม ผูกํากับการแสดง เปนตน ซึ่งครูมีคติประจําใจ
ในการถายทอด ดังนี้
1. กอนการสอนปฏิบัติทารําควรบอกประวัติผูประดิษฐทารําคนแรก หรือผูถายทอดทารํา
สืบต อกัน มาใหผู เรีย นได ทราบอยางถูกตอง เป นการใหผูเ รีย นได รูถึงนาฏศิล ปไทยในลักษณะของ
การอนุรักษ สืบสาน และสรางสรรค ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางแทจริง
2. เมื่ อ มี ก ารประดิ ษ ฐ ห รื อ การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนท า รํ า หรื อ รู ป แบบการแสดงใหม ใ ห
เหมาะสมกับบุ คคล สถานการณ ควรบอกใหทราบสาเหตุที่แทจ ริงและเหตุผ ลในการปรับ เปลี่ย น
ทุกครั้ง นอกจากนี้ครูยังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนนาฏศิลปไทยภาคปฏิบัติในปจจุบัน พอสรุปได
ดังนี้ ในปจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปยังคงยึดถือแนวการสอนภาคปฏิบัติวิชานาฏศิลปไทยตามแบบแผน
โบราณบางประการก็ตามแตไดขยายปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร วิธีการสอน โดยนําสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ
เขามารวมเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางสมบูรณ เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน
จากที่ไดกลาวมาครูเวณิกา บุนนาค มีคุณสมบัติของความเปนครูสอดคลองกับพระราชดํารัส
ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยูหัว ภู มิพลอดุ ลยเดชฯ เมื่อครั้งทรงพระราชทานโอวาทแกครูอาวุโ ส
ประจํ าป 2522 เกี่ย วกั บ คุณลักษณะที่ดีของครูที่ดี คําบรรยายของพระพุทธทาสภิกขุเรื่องธรรมะ
สําหรับครูไดกลาวถึงคุณลักษณะของครูที่ดี พระราชนันทมุนีเรื่องคุณลักษณะของผูอบรมสั่งสอนที่
เปนเลิศ นอกจากนี้ครูยังมีคุณสมบัติของความเปนครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณ
ของความเปนครู เปนตัวอยางที่ดีใหแกเพื่อนรวมงานทั้งรุนพี่ รุนนอง และลูกศิษย จากความอุตสาหะ
และพากเพี ย รอดทนปฏิ บั ติ ง านจนได รั บ การยกย อ งและได รั บ รางวั ล เครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ
“คุรุสดุดี” จากคุรุสภาและครูอาวุโส จากมูลนิธิชวยเหลือครูอาวุโส
ดานการแสดงทานเคยไดรับคัดเลือกแสดงละครในเรื่องอิเหนา ในตอนตาง ๆ ดังนี้
แสดงเปน อิเหนา
ตอน รบระตูบุศสิหนา
ตอน ลานางจินตะหรา
ตอน เขาเฝาทาวดาหา
ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ตอน ตัดดอกไมฉายกริช
ตอน ไหวพระ
ตอน บวงสรวง
ตอน จากถ้ํา
ตอน ถวายสังคามาระตา
แสดงเปน ยาหรัน
ตอน ยาหรันตามนกยูง
ตอน ลักนางเกนหลง
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ดานองคประกอบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ไดแก
บทละครครั้งสมัยรัชกาลที่ 2 เปนสมัยที่เรียกวายุคทองของการรํา คือ มีแบบแผน มุงเรื่อง
ความประณีตในการรายรํา บทละครในเรื่องอิเหนาไดรับพิจารณาจากวรรณคดีสโมสร ตัดสินใหเปน
ยอดของวรรณคดีประเภทบทละครรํา บทละครในตอนอิเหนาลานางจินตะหรานี้ไดใหความหมายและ
เลียนแบบธรรมชาติของมนุษยไดดีเยี่ยมและแทรกคติพจนสุภาษิตสอนใจมนุษยในดานความกตัญู
ความเสียสละ การสูญเสียและการวางตัวตอคนรัก
ผู แ สดง เป น ส ว นสํ า คั ญ ยิ่ ง ของการแสดงที่ ทํ า ให ก ารแสดงเป น ไปด ว ยความสมบู ร ณ
การคัดเลือกผูแสดงในตอนอิเหนาลานางจินตะหรา จึงตองคัดเลือกผูแสดงตัวอิเหนาและนางจินตะหรา
โดยพิจารณาและคํานึงถึงรูปราง หนาตา ความเหมาะสมในการเขาคูของตัวละครพระ นาง รวมถึง
บุคลิกที่เหมาะสมกับตัวละครและไดผานการคัดเลือก หรือการยอมรับจากครู อาจารย สิ่งสําคัญใน
เรื่องฝมือหรือความสามารถ เลือกจากผูที่มีประสบการณในการแสดง สามารถถายทอดอารมณสื่อถึง
ผูชมไดอยางทั่วถึง หรือจะตองเปนผูที่ตีบทแตกทําใหผูชมเกิดอรรถรสในการรับชม
บุคคลที่ไดรับบทบาทเปนพระเอกละครในตัวอิเหนานั้นมีดวยกันหลายทาน คุณครูอิงอร
ศรีสัตบุษย และคุณครูลัดดา ตั้งสุภาชัย ทานทั้งสองอดีตเคยเปนนักแสดงของกรมศิลปากร ไดเลาให
ฟงเกี่ยวกับการแสดงละครในเรื่องอิเหนา สมัยที่ทานทั้งสองนั้นเคยไดรับบทบาทเปนอิเหนาวาจะตอง
มีคุณสมบัติอยางไร
สัมภาษณครูอิงอร ศรีสัตบุษย
คุณสมบัติของผูจะเปนพระเอกละครในนั้นจะตองรํางาม สงา บุคลิกทาทางทั้งหลายตอง
นุมนวล หนาตาดี เวลาที่ทานแสดงจะมีการยิ้มบนใบหนา มีการแสดงอารมณตาง ๆ นั้นจะออกมา
ทางใบหน า อย างชั ดเจนเนื่ องจากการแสดงละครในนั้นเครื่องแตงกายจะแตงยืน เครื่อง สวมชฏา
เป น การเลี ย นแบบเครื่ องทรงของกษัตริย การคัดเลือกผูแสดงจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
บุคลิกลักษณะของตัวละครดวย รวมทั้งตองมีทักษะพื้นฐานการรําที่ดี รูปรางสมสวนจะตองมีการหมั่น
ฝกซอม ฝกหัดการรําให เกิดความชํานาญรวมทั้ งตองเปนคนที่มีปฏิภาณไหวพริบ ในการแกปญหา
เฉพาะหนาได ครูอิงอร ศรีสัตบุษย ทานไดรับการถายทอดทารําจากทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี
ทานเคยไดรับบทบาทเปนอิเหนาเชนกัน เนื่องจากครูอิงอร ศรีสัตบุษย มีรูปรางสูงใหญมีบุคลิกลักษณะ
สงางามผิวขาวจึงทําใหสวนมากมักจะไดแสดงอิเหนาในบทรบเสียมากกวาบทรัก (อิงอร ศรีสัตบุษย,
สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2561)
สัมภาษณครูลัดดา ตั้งสุภาชัย
คุณสมบัติ ของผูที่จ ะเปนพระเอกละครใน เนื่ องจากละครในเปน ละครที่ มีแบบแผนใช
ผูหญิงแสดง ผูหญิงจะตองถายทอดการแสดงออกมายังไงใหผูชมไดเห็นวานี่คือผูชายในบทละครนั้น
จะตองมีความละเอียดในเรื่องของอารมณ ในแบบแผนของกระบวนทารําไดสวยงามจากครูผูสอน
ผูแสดงจะตองมีความละเมียดละไมเนื่องจากละครในนั้นขึ้นชื่อวามีความงามทุกอยาง ไมวาตัวละคร
ดนตรี เนื้อรอง บทละครที่ มีความไพเราะงดงามทุกอยางเพราะฉะนั้น ความงามในดานการแสดง
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ก็จะตองงามดวย นักแสดงจะตองมีการฝกฝนมีความรูตั้งแตขั้นพื้นฐานที่ดีจะตองผานการรําเพลงชา
เพลงเร็ว เพลงแมบท มากอนการที่จะตีบทใหแตกตองเขาใจในภาษาทาทางจะตองมีการมีการฝกฝน
มาอยางดี เขาใจภาษาทาทางตาง ๆ การรําทุกอยางมีแบบแผนและมีความใสใจถึงรายละเอียดตาง ๆ
หากไดรับมอบหมายใหแสดงอะไรตองไปศึกษาใหเขาใจกอน จะมีการอานวรรณกรรมกอนการแสดง
เพื่อคนควาหรือเปดวีดิโอดูเพื่อความเขาใจในตัวละครนั้น ๆ ถึงจะสามารถถายทอดออกมาไดสมจริง
สมัยกอนจะใชเวลาการฝกซอมนานหลายเดือนกวาจะไดออกแสดง เมื่อออกแสดงแลวคุณครูผูฝกสอน
ก็จะเรียกมาแจงใหผูแสดงไดทราบถึงจุดบกพรองและเพื่อที่จะไดนําไปแกไขในการแสดงครั้งตอไป
ละครในนั้ น เป น มรดกทางวั ฒ นธรรมเนื่ อ งจากเป น ละครที่ มี แ บบแผน การแสดงอาจจะต อ งมี
การปรับเปลี่ยนใหมีความกระชับทําใหคนรุนใหมเขาใจงายและอยากรูเรื่องราวตอนตอไป (ลัดดา
ตั้งสุภาชัย, สัมภาษณ, 12 มีนาคม 2561)
ในเรื่องของทํานองเพลงและดนตรีที่ใชประกอบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ตอน อิเหนา
ลานางจินตะหรา ทํานองเพลงที่ใชประกอบการแสดง ไดแก เพลงนกจาก เพลงราย เพลงแขกยามดึก
เพลงมุลง สวนเพลงหนาพาทย ไดแก เพลงวา เพลงโอด เครื่องดนตรีที่ใชสามารถใชไดทั้งวงปพาทย
ไมน วมเครื่ องห า เครื่ องคู หรื อเครื่ องใหญ วงปพ าทยไ มน วมเครื่อ งหาประกอบดว ย ระนาดเอก
ฆองวงใหญ ขลุยเพียงออ ซออู ฉิ่ง ฉาบเล็ก กรับ โหมง ตะโพน กลองตะโพน กลองแขก ตัวผู และ
กลองแขกตัวเมีย สวนปพาทยไมนวมเครื่องคูจะเพิ่มระนาดทุม ฆองวงเล็ก ขลุยหลีบ และปพาทย
ไม นวมเครื่ องใหญ จะเพิ่มระนาดเอกเหล็ ก ระนาดทุมเหล็ก แตเดิมใชปเปลี่ยนมาใชขลุยเพียงออ
ซึ่งมีเสียงที่เบากวาทําใหลดความดังของเสียงลง
อีกสิ่งที่สําคัญและมีความโดดเดนคือเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนชุดที่เลียนแบบจากเครื่องตนของ
พระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยาและใชสืบทอดตอมาจนถึงปจจุบัน การแตงกายมีกระบวนการที่
ละเมี ย ดละไมกว าละครนอก เครื่ องแต ง กายยื น เครื่ อ งพระนาง นิ ย มใช สี ตั ด กั น เช น แดง-เขี ย ว
เหลือง-มวง แดง-เหลือง ทั้งนี้ เพราะตองการจะเนนชิ้นสวนตาง ๆ ใหชัดเจนขึ้น เนื่องจากสมัยโบราณ
ไมมีไฟแสงสีชวยสองเพื่อเนนเครื่องแตงกายสวยงาม จึงใชสีเสื้อและผานุงหรือตัวเสื้อกับแขนเสื้อใหสี
ตางกัน เพื่อใหดูเดนชัดกวาสีในเฉดเดียวกัน
ฉากและอุปกรณประกอบฉากในการแสดงตอน อิเหนาลานางจินตะหรา จัดฉากใหเปนหอง
ของนางจิ น ตะหรา อุ ป กรณ ป ระกอบฉากประกอบด ว ย เตี ย ง โต ะ วางเครื่ อ งราชู ป โภค หมอน
สามเหลี่ยม สาสน กริช ใชลับแลกั้นดานหลังใหเกิดเปนฉากในหอง เพื่อใหเกิดภาพที่ใกลเคียงความ
เปนจริง และความสวยงาม เกิดอรรถรสตอผูชม
ในการศึกษาวิเคราะหรูปแบบและกระบวนทารําการแสดงละครในเรื่องอิเหนาตอน อิเหนา
ลานางจินตะหรา เนื้อเรื่องจะเปนตอนที่อิเหนาจะเขาไปหานางจินตะหราในตําหนักเพื่อที่จะบอกลา
นางให ไดรู ว า ตัว เองมี ความจํา เปน ที่ จะต องออกไปรบตามคําสั่งของพระบิดา ดวยความรักที่มีตอ
นางจินตะหรา ดวยอารมณหวงหาอาวรณไมอยากจะจากนางอันเปนที่รักไป และนางจินตะหราเองก็
กลัววาอิเหนาจะไปแลวไมกลับมาหานางอีก จึงมีการตัดพอตออิเหนา ในกระบวนทารําตาง ๆ นั้น
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จึงจะต องมี รู ป แบบจารี ตเพราะเนื่ องดว ยเปน ละครในที่เลน ในเขตพระราชฐาน นั้น มีขอปฏิบัติที่
สืบทอดตอกันมาเปนจารีตที่ไดนํามาใชในการแสดงละครใน มีการศึกษาลีลากระบวนทารํา ซึ่งเปน
การรําตีบทใชบทเขาคูพระ-นาง มีบทรองและบทเจรจาที่แสดงอารมณโศกเศราเสียใจ อาลัยอาวรณ
ของอิเหนาและนางจินตะหรา กระบวนทารําจะเปนการนั่งรําทั้งตอนโดยมีจารีตในเรื่องตําแหนงที่นั่ง
บนเวที ตัวนางจะนั่งอยูทางดานขวาของพระในการนั่งคู เหตุผลของจารีตขอนี้นาจะเกิดจากความถนัด
ปกติ ของมนุษยที่จะมี ความถนั ดหรือความคลองตัวในการใชมือขวามากกวาใชมือซาย ดว ยเหตุ มี
วิธีการตีบทใชบทในการรําละครคู พระจึงอยูตําแหนงซายของตัวนางเสมอ ทั้งนี้เพื่อเกิดความคลองตัว
เมื่อตัวพระทําบทจะไดหันมาทางขวา นอกจากนั้นยังมีจารีตที่แฝงอยูในอิริยาบถตาง ๆ ของการแสดง
ไดแก การนั่ง ยืน เดิ น อิริย าบถตาง ๆ เหล านี้ถือเปนหลักปฏิบั ติในการแสดงนาฏศิล ปไทยที่ มิได
มุงเนน เฉพาะการรายรํ าประการเดีย ว ในแตล ะอิริยาบถยังมีจารีตในการปฏิบัติควบคุมอยู จารีต
เหล า นี้ เ ป น วั ฒ นธรรมประเพณี ท่ีถ ายทอดลงมาสูท าทางนาฏศิ ล ปกอ ใหเ กิดรูป แบบที่ งดงามเป น
ลักษณะเฉพาะที่ไมมีชาติใดเสมอเหมือน
สรุปและอภิปรายผล
จากการสรุปอัตลักษณของ ครูเวณิกา บุนนาค สอดคลองกับวิทยานิพนธของ ภัณฑิรา กอบศิลป
(2557, บทคัดยอ) ในวิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการแสดงที่ไดศึกษา
เรื่องกลวิธีการรําเฉพาะของครูเวณิกา บุนนาค ที่พบวาครูเวณิกา บุนนาคมีกลวิธีการรําเฉพาะที่สําคัญ
2 ประการ ไดแก
1. วิธีการจัดวางตําแหนงอวัยวะของรางกายในการปฏิบัติทารําไดเหมาะสมกับสัดสวนของ
ตนเองจนเกิดความสวยงามในสายตาของผูชม
2. วิธีการรําเฉพาะรวม 5 วิธี ไดแก
2.1 การใชการกลอมหนาประกอบการเปลี่ยนเอียงศีรษะ
2.2 การใชสายตามองตามมือที่เคลื่อนไหวและเปดปลายคางตลอดเวลา
2.3 การเตะเทาไปดานหลังกอนการกาวเดิน
2.4 วิธีการประเทากอนยกเทากาวขาง
2.5 การใชขาและเทาในการปฏิบัติทารําไดอยางวองไวประกอบการกระทบจังหวะดวย
การหมเขาและการยืดยุบ
การแสดงที่เปนอัตลักษณเฉพาะของครูเวณิกา บุนนาค จะเริ่มตั้งแตการตั้งวงบนของครูจะมี
ลักษณะที่ปลายนิ้วจะต่ํากวาระดับแงศีรษะเล็กนอย และขอศอกจะบิดเล็กนอย ซึ่งโดยปกติการตั้งวงบน
ของตัวพระปลายนิ้วจะอยูระดับแงศีรษะและกางออกไปขอศอกไมบิด ลักษณะการเอียงศีรษะควบคู
กับการกลอมหนาหรือมีการใชหนาตามมือเสมอ เชน เมื่อครูจะเปลี่ยนเอียงจากขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง
ครูจะใชการกลอมหนาไปพรอมกันดวย การใชสายตามองตามมือ เชน ทาชักแปงผัดหนาที่เคลื่อนไหว
ไปพรอมกับหนาตามมือที่เคลื่อนไหว การเดินครูมักจะชอบเดินเตะเทาไปทางดานหลังกอนที่ครูจะกาว
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เดินไปขางหนา จะตองมีการยกเทาเตะมาทางดานหลังเล็กนอยแลวจึงเตะเทาไปขางหนาเล็กนอย
กอนที่กาวเดิน การรําของครูเวณิกา บุนนาค จะเปนรําที่ละเมียดละมัย รําจะไมเอียงออนมากจะเรียก
การรําแบบของครูวาเปน “การรําภูมิ”
ครูอุดม กุลเมธพนธ อดีตผูเชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลปไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ทานไดพูดถึง
การรําของครูเวณิกา บุนนาค วา “เปนคนรําสวยแบบที่เรียกวา รําภูมิ” ทานไดใหความหมายไววา
“การรําภูมิเปนการดูองครวมของผูปฏิบัติทารํา เพราะถาดูแยกสวนอาจพบวามีบางสวนไมเขาตาม
เกณฑมาตรฐานแตเหมาะสมและสัมพันธกับการเคลื่อนไหวรางกายของศิลปนทานนั้น ดังนั้นการรําภูมิ
เปนวิธีการรําที่สงางาม โดยใชกิริยานิ่ง ๆ เรียบรอย ไมหลุกหลิก” จึงทําให ครูเวณิกา บุนนาค นั้นจะ
มีลักษณะการรําที่มีท้ังความออนหวาน นุมนวล ความแกรงกลาตามเนื้อเรื่องไดอยางงดงามนาดู
สมจริงและสามารถแสดงถึงอารมณตาง ๆ ออกมาทางสีหนาไดอยางสมจริง
ครูเวณิกา บุนนาค เปนผูหนึ่งที่มีฝมือและมีพรสวรรคทางดานการแสดงละครอยางแทจริง
ครูไดสั่งสมประสบการณทางดานนาฏศิลปไทยเมื่อครูไดรับการถายทอดทารําครูจะเปนคนชางสังเกต
เลียนแบบ สามารถจดจําทารําไดเปนอยางดี เมื่อครูผูใหญจับทาและแกไขขอบกพรองของครูใหแลว
ครู จ ะจํ า และนํ า มาแก ไ ขจนสามารถใช อ วั ย วะส ว นต า ง ๆ ของร า งกายในการปฏิ บั ติ ท า รํ า และ
การเคลื่อนไหวรางกายใหสวยงามเหมาะสมกับสัดสวนของตนเองรวมทั้งการแสดงออกทางใบหนาและ
ดวงตาในการถายทอดอารมณของละครตอนนั้น ๆ จนเปนที่ยอมรับของครูผูใหญไดรับคัดเลือกให
แสดงละครตัวเอกอยูเปนประจํา และครูไดนําประสบการณเหลานั้นมาปฏิบัติตอลูกศิษยเหมือนกับที่
ครูไดรับมา และถายทอดความรูกระบวนทารําใหลูกศิษยจากรุนสูรุนอยางไมปดบังอําพราง นับวาครู
เปนทั้งครูผูถายทอดและศิลปนที่ดีควรแกการนําไปเปนแบบอยาง
เนื่องจากบทการแสดงที่นํามาวิจัยในครั้งนี้เปนบทแบบเต็มใชเวลาการแสดงคอนขางมาก
จึงไมคอยไดพบเห็นการแสดงสวนมากที่นิยมนํามาแสดงจะเปนตอนที่กระชับ ตัดทอนบทนําเอาชวงที่
สําคัญออกมาแสดงเทานั้น จะเริ่มจากเพลงเหมราชออกเพลงเร็ว เปนการนําตัวละครออกมาแลวตาม
ดว ยเพลงนกจาก ซึ่งเพลงนี้ บ ทละครจะเป นการนั่งรําตีบทใชบ ทกัน ระหวางอิเหนากับ จินตะหรา
จะเปนอารมณปลอบใจ ขอความเห็นใจนางจินตะหรา แตละเพลงจะมีอารมณที่ตางกัน การตีบทใช
บทบางทาอาจทําทาเหมือนกัน แตการแสดงอารมณออกมาจะไมเหมือนกัน จึงทําใหผูวิจัยไดพบวา
ในการรําตีบทใชบ ทนั้น ทําท าเหมือนกันแตจะดูตรงสีหน าการแสดงออก อารมณที่แสดงถายทอด
ออกมาพรอมกับบทละครวาตอนนี้หมายถึงอะไร อยูในหวงอารมณรักหรือเปนการปลอบใจหรือเสียใจ
ในบทละครนี้ผูเขียนบทและผูบรรจุเพลงจะมีการแบงชวงของบทเจรจาในชวงที่มีบทเจรจาจะใหผูแสดง
ใชวิธีการพูดเปนกลอนจะไมพูดปกติทั่วไป ทําใหผูชมไดมีการสับเปลี่ยนอารมณในการชมการแสดง
การพูดจะมีน้ําเสียงที่ออนหวานตามแบบฉบับละครในจะพูดแบบชา ๆ นุม ๆ แสดงอารมณในตอนนั้น ๆ
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ขอเสนอแนะ
1. ศึกษาลี ลาท า รํ า เดี่ ย วในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ในบทบาทอิเหนาตอนอื่น ของ
คุณครูเวณิกา บุนนาค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) ปพุทธศักราช 2558
2. ศึกษากลวิธีการรําในการแสดงละครในตัวละครอื่น ๆ ในเรื่องอิเหนา
3. ศึกษาลีลาวิธีการรําพระเอกละครในจากบรมครูและศิลปนทานอื่น ๆ
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ศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณทนี่ ํามาสูกระบวนทารํา
ในบทแตงตัวหนุมาน
SIRAPORN THANIM PIMPHA PORN AND PATTRAPORN LED TO
DANCE POSTURES IN HANUMAN DRESSING
นภัสรพี หงสทอง *, นิวัฒน สุขประเสริฐ*, และพิมณภัทร ถมังรักษสัตว **
1

NAPHATRAPHI HONGTHONG, NIWAT SUKPRASIRT, AND PIMNAPAT TAMANGRAKSAT

บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ศิ ร าภรณ ถนิ ม พิ ม พาภรณ และพั ส ตราภรณ ที่ นํ า มาสู ก ระบวนท า รํ า ใน
บทแตงตัวหนุมานมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาของศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณ
จากบทวรรณกรรมสูบทแตงตัว ศึกษาความเปนมา และองคประกอบของการแสดงบทแตงตัวหนุมาน
วิเคราะหกระบวนทารําของบทแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาด จากบทพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โดยใชกระบวนการศึกษาคนควาเอกสารตําราทางวิชาการ สิ่งพิมพ
บทโขน บทวรรณกรรม การสั ม ภาษณ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ย วขอ งกับ การวิจั ย จากผู ทรงคุ ณวุฒิท างดา น
นาฏศิลปไทย แลวนําผลมาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยเปนรูปเลมรายงานการวิจัย
ผลการวิ จัย พบว า บทวรรณกรรมนั้น มีการประพันธถึงการแตงตัว และเครื่องแตงตัว ของ
ตัวละครที่มีการจําลองมาจากเครื่องตนของพระมหากษัตริย อันไดแก เครื่องประดับในสวนของศีรษะ
หรื อที่ เ รี ย กว า ศิ ร าภรณ ในส ว นของเครื่องประดับ ตัวที่เรีย กวาถนิมพิมพาภรณและเครื่ องแต งตั ว
ประเภทผาหรือพัสตราภรณ โดยเครื่องแตงตัวทั้งสามสวนนี้ปรากฏอยูในบทวรรณกรรมที่กลาวถึง
การแตงตัว จึงสงผลใหการแสดงโขนมีการนําบทวรรณกรรมมาประดิษฐกระบวนทารําการแตงตัวขึ้น
ซึ่งแตโบราณปรากฏกระบวนทารําแตงตัวในตัวละครประเภทพระ นาง ยักษ ยกเวนตัวละครประเภทลิง
ที่ไมมีการคิดประดิษฐกระบวนทารําในการแตงตัวไว ซึ่งตามบทวรรณกรรมมีการประพันธการแตงตัว
และเครื่ องแต งตั ว ครบทั้ งสามส ว นที่มีก ารจําลองมาจากเครื่องตน ของพระมหากษัตริยไวเชน กั น
อาจารยปราณี สําราญวงศ อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป จึงไดมอบหมายให ครูกรี วรศะริน
เป น ผู ป ระดิ ษฐ กระบวนท า รํ า แต งตัว ของหนุมาน เพื่อบรรจุไวในหลักสูต รการเรีย นการสอนของ
วิทยาลัยนาฏศิลปในสาขาวิชาเอกโขนลิงระดับชั้นสูงและปริญญาตรี

*

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute
**
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute
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กระบวนท า รํ า การแต งตั ว ของหนุ มานนั้ น ไดนํ ากระบวนท ารํ าพื้ น ฐานการรํ าแตง ตัว ของ
ตัวละครพระ ยักษ นํามาผสมผสานและปรับ ใหเปนกระบวนทาที่สื่อความหมายถึงศิราภรณ ถนิ ม
พิมพาภรณ และพัสตราภรณ จากการจําลองมาจากเครื่องตนของพระมหากษัตริยในบทวรรณกรรม
ใหมีกระบวนทาที่เปนลิง ทั้งนี้กระบวนทารําแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาดนี้แบงโครงสรางการแสดง
ออกเปน 4 สวน อันไดแก 1. ชวงทาออก 2. ชวงเนื้อรอง 3. ชวงทารับ 4. ชวงทาเขา
คําสําคัญ: ศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ พัสตราภรณ กระบวนทารํา

Abstract
This thesis Siraporn Thanim-Pimpha-Porn and Pattraporn Led to Dance Postures
in Hanuman Dressing had the objectives to study background of Siraporn ThanimPimpha-Porn and Pattraporn from literatures led to Hanuman Dressing, to study
histories and elements of Hanuman Dressing performance, to analyze Hanuman
Dressing dance postures in Pleng Chom Talad (visit the market) in the play of King
Phra Puttayodfah Chulalok by data gathering from documents, textbooks, Khon Play
Press, interviewed the honorables and specialists in Thai Classical Dance for data
analysis and summary in research methodology. The studying found that the
literatures composed about dressing and clothing of actor was reproduced as the
king's clothes such as decorations on the head called Siraporn, for body called
Thanim-Pimpha-Porn and the clothes called Pattraporn by all 3 decorations and
clothes were mentioned in literatures about dressing and led to be the Khon
performance of Hanuman dressing dance postures. In the past, dressing dance
postures would be in the role as actor, actress, giant but excepted the role of
monkey. As in literatures had the poem related to dressing of all 3 decorations and
clothes that had reproduced from the royal utensils of King also. Later on teacher
Pranee Samranwongse, the former director of Dramatic Art college assigned Kru Kree
Worasarin to create the dance postures of Hanuman dressing for being in curriculum
of teaching in major Khon monkey students as in advance and Bachelor degree. The
dance postures of Hanuman dressing was applied from basic dance postures of actor
giant by bringing to apply the dance postures which shown out Siraporn ThanimPimpha-Porn and Pattraporn from the reproduce by royal untensils of King in literatures
as the dance posture of monkey which Hanuman dressing dance posture of Chom
Talad separated performance into 4 parts are 1) Step out dance posture 2) story
singing dance posture 3) Getting dance posture and 4) Entering dance posture.
Keywords: Siraporn, ThanimPimphaPorn, Pattraporn, Dance postures
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บทนํา
ชาติไทยมีประวัติความเปนมาในการกอตั้งประเทศมาอยางยาวนาน โดยมี 4 อาณาจักรใหญ
ตั้งแตโบราณ อันไดแก กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร โดยรวมความเปน
ชนชาติไทยที่มีเอกลักษณ ขนบธรรมเนียม แบบแผน และรากฐาน ประเพณีตาง ๆ หลอมรวมจนเปน
วัฒนธรรมของชาติไทยเพื่อใหชนรุนหลังไดอนุรักษและสืบทอดในภูมิปญญาและขนบธรรมเนียมสิ่งดีงาม
ของชนชาติ ไทยให คงอยูสื บต อไป วิถีชีวิต และกาลเวลาที่หมุนเวียนไปนั้น ทําใหขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ข องชาติ ไ ทยมี ก ารพั ฒ นาไปเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สภาพสั ง คมในป จ จุ บั น แต ยั ง คงไว ซึ่ ง
เอกลักษณความเปนชนชาติไทย ดังเชน การกินอยู การประกอบอาชีพ การแตงกายที่มีการพัฒนา
ตามสภาพสังคมแตยังคงอนุรักษแบบแผนใหเหมาะสมวัฒนธรรมที่สืบทอดตอกันมากับอีกสิ่งหนึ่งที่มี
การพัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัดนั้นคือ ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงเปนสิ่งที่บํารุงขวัญกําลังใจให
ประชาชนสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยศิลปะการแสดงของไทยนั้นมีหลากหลายลักษณะ
ทั้งที่เปนการแสดงพื้นบานและการแสดงในราชสํานัก ศิลปะการแสดงประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง คือ การแสดงโขน เปนการแสดงชั้นสูงที่อยูคูกับคนไทยมาอยางยาวนาน ดังจะเห็นได
จากจดหมายเหตุของ ซีมง เดอ ลา ลูแบร ราชทูตฝรั่งเศสที่เขามาเจริญสัมพันธไมตรีในแผนดินสมเด็จ
พระนารายณมหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏในหนังสือโขน ของธนิต อยูโพธิ์ ความวา การละเลนที่
เขาเรี ย กว า “โขน” ได แก การเต น ออกท าทางเข ากั บ เสีย งซอและเครื่ องดนตรี อื่น ๆ ผู เ ต น สวม
หนากากและถืออาวุธราวกับวาจะรบราฆาฟนกันมากกวาเตน คนเตนทุก ๆ คนแมจะเตนผาดโผนและ
ออกทาทางอยางมากมาย การเตนเรื่อยไปไมมีบทพูด หนากากที่สวมสวนมากนาเกลียดและแลเห็น
เปนรูปสัตวนาสะพรึงกลัวหรือเปนภูตผีปศาจ (ธนิต อยูโพธิ์, 2511, น. 34-35) การแสดงโขนเปนการ
แสดงที่รวบรวมเอาศิลปะไทยหลายแขนงไวดวยกัน ไดแก วรรณกรรม วรรณศิลป คีตศิลป หัตถศิลป
และสถาปตยกรรม เอกลักษณของการแสดงโขนนอกจากจะมีศิลปะและการรายรําที่วิจิตรงดงามแลว
อีกประการหนึ่งที่ทําใหการแสดงโขนเปนที่ นิยมคือความงามของการแตงตั วที่มีองคป ระกอบของ
เครื่องแตงตัวเฉพาะ การแตงกายแบบโขนนั้นเรียกกันโดยทั่วไปวาการแตงตัวแบบยืนเครื่อง การแตงตัว
แบบยื นเครื่ องนี้มีที่มาจากการเลน ละครพื้นบานที่เ ลนกัน มาตั้งแตสมั ยกรุงศรีอยุ ธยาที่ เรียกกันวา
ละครนอก ซึ่งเดิมมีการแตงตัวแบบธรรมดาสามัญทั่วไป เนื่องจากผูเลนเปนชายลวนเวลาทําบทตัวนาง
ก็เพียงแตนําผามาหมเปนสไบเฉียง พอใหรูวาทําบทตัวนางเทานั้น ตอมาเมื่อละครมีความนิยมมากขึ้น
ทําใหเกิดการสรางเครื่องแตงกาย สําหรับเลนละครขึ้น เนื่องจากละครสวนใหญแลวจะเลนเปนเรื่อง
จักร ๆ วงศ ๆ มีบทตัวเอกเปนกษัตริยบางเทวดาบางจึงไดสรางเครื่องแตงกายโดยการเลียนแบบมา
จากเครื่องตน อันเปนเครื่องทรงของพระมหากษัตริย (กรมศิลปากร, 2550, น. 16)
เครื่องตนที่โขนนํามาเปนแบบอยางในการแตงกายนั้นเปนเครื่องตนที่พระมหากษัตริยใชทรง
สําหรับการออกงานพระราชพิธีตาง ๆ เชน พิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต เปนตน โดยเครื่องทรง
ในพระราชพิธีนั้น ๆ มีการแตงพระองคที่งดงาม ประดับประดาพระองคดวยเครื่องประดับตาง ๆ ดังที่
ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนี้ มหามงกุฎ มหากุณฑล พาหุรัด ถนิมมาไลย สรอย
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มหาสังวาล เสอง อุตรี อุตรา ควงใด 7 แถว พระธํามรงค สนับเพลารัตนกําพล กองเชิง รองพระบาท
(สมภพ จันทรประภา, 2526, น. 35)
สําหรับพระราชพิธีโสกันตจากหนังสือราชพัสตราภรณกลาวถึงเครื่องตนที่พระมหากษัตริย
หรือเชื้อพระวงศทรง ประกอบดวย ฉลองพระองคผาตาดแขนกระบอกยาว สวมสนับเพลา ทรงผาโจงทับ
มีผาหอยหนาหรือสุวรรณกถอบ 3 ชาย คาดปนเหนงประดับเพชรนิลจินดา เกลาพระเมาฬี ประดับ
พระองค ดว ยสร อยนวม สังวาล มี นพพระอั งสา สวมพาหุรัดที่ ตน พระพาหา ตั้งแตขอพระหัต ถถึง
ขอศอกประดับดวยเครื่องสวม อันประกอบดวย กําไลแขน ปะวะหล่ํา ลูกไมปลายแขน สวมพระธํามรงค
8 นิ้วพระหัตถ สวมปะวะหล่ํา กําไลพระบาท (สํานักงานสงเสริมเอกลักษณของชาติ, 2547, น. 17)
จะเห็นไดวาเครื่องตนของพระมหากษัตริยนั้นมีอยูดวยกันหลายสิ่ง และสามารถแบงแยก
ประเภทได 3 สวนใหญ ๆ คือ ศิราภรณ หมายถึง เครื่องประดับศีร ษะ ถนิมพิมพาภรณ หมายถึง
เครื่องประดั บ กาย พั ส ตราภรณ หมายถึ ง เครื่องนุงหม จึงสงผลถึงบทวรรณกรรมที่มีการเอย ถึง
กระบวนการแตงตัวของตัวละครที่มีศักดิ์สูง เชน เทพ เทวดา พระมหากษัตริย ฯลฯ จึงสงผลใหบท
วรรณกรรมปรากฏการพรรณนาถึงความงามขององคประกอบของเครื่องแตงตัว ทั้งเครื่องนุงหม และ
เครื่องประดับตาง ๆ ดังนั้น บทวรรณกรรมที่มีการกลาวถึงกระบวนการแตงตัวและมีมาตั้งแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยาทั้งยังเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย เทวดาหรือเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ เปนเรื่องที่มี
การยกยองเชิดชูเกียรติ์และเปนเรื่องราวของตางชาติที่เขามาติดตอกับชาติไทยแตอดีตนั้นปรากฏเรื่อง
ที่ เ ป น ที่ นิ ย ม ได แ ก เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ พระนารายณ อ วตารมาเป น พระราม
เพื่อสังหารเหลาอสูรเปนวีรกรรมที่เปนวีรบุรุษของประเทศอินเดีย ซึ่งแตงโดยวาลมิกิ ซึ่งเปนเคาโครง
เรื่องรามเกียรติ์ของไทยบทวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์นี้มีอยูหลายสํานวนและปรากฏมีมาตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรื่องรามเกียรติ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ปรากฏหลักฐานมาถึงปจจุบันเพียงไมกี่บท
เนื่องดวยการสูญหายจากภาวะสงครามเสียกรุงศรี นายธนิต อยูโพธิ์ ไดกลาววาบทวรรณกรรมเรื่อง
รามเกียรติ์ที่หลงเหลือมามีอยูเพียงในหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดีที่แตงขึ้นในแผนดินสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ซึ่งยกมาเปนตัวอยาง 3-4 บทเทานั้น เชน ตอนพระอินทรใชใหพระมาตุลีนํา
ราชรถมาถวายพระราม บทสีดาหาย (ธนิต อยูโพธิ์, 2511, น. 88) บทวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา
ดังกลาวนี้ เปนเรื่องเหตุการณตาง ๆ ในการศึกสงคราม สงผลใหรายละเอียดบทพรรณนาเกี่ยวกับบท
การแตงกายของตัวละครไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งอาจสูญหายจากการสงคราม ครั้งมาถึงแผนดิน
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีนั้น ชาติบานเมืองเริ่มเขาเปนปกแผนถึงจะมีสงครามบางก็เพียงแตเปนการ
ปราบปรามกบฏตามหัวเมืองตาง ๆ เทานั้น สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีมีพระราชดําริที่จะทํานุบํารุง
ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเปนเครื่องบํารุงบานเมืองจึงไดทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์
ขึ้นครั้งนี้ ทรงพระราชนิพนธไวในสมัยกรุงธนบุรีนี้เพียง 4 ตอน มีฉบับเขียนไวในสมุดไทยดําแตลําดับ
เลมไมตรงกับลําดับเรื่อง มีทั้งหมด 4 เลมสมุดไทย เลม 1 ตอนพระมงกุฎ เลม 2 ตอนหนุมานเกี้ยว
นางวานรินทรจนถึงทาวมาลีวราชมา เลม 3 ทาวมาลีวราชวาความ เลม 4 ทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด
พระลักษมณตองหอกกบิลพัท จนผูกผมนางมณโฑ (ธนิต อยูโพธิ์, 2511, น. 89) ในบทวรรณกรรม
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เรื่องรามเกียรติ์นี้ไดกลาวถึงบทแตงตัวไวหลายบท โดยมากพบวามีบทการแตงตัวของตัวพระและ
ตัวยักษยังขาดตัวละครฝายนางและลิง ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้บานเมืองมีความสงบรมเย็น
เปนปกแผน มีความรุงเรืองในทุก ๆ ดาน สําหรับบทวรรณกรรมในเรื่องรามเกียรติ์นี้พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (2540) ไดทรงพระราชนิพนธไวจนเปนฉบับที่สมบูรณเพื่อเปนขวัญ
ของแผนดินในบทวรรณกรรมฉบับรัชกาลที่ 1 นี้ มีการกลาวถึงบทการแตงตัวไวหลายบท ครบทั้งของ
พระ นาง ยักษ และลิง ซึ่งบทวรรณกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีนั้นยังไมปรากฏ เครื่อง
แต ง กายที่ ล ะเอี ย ดและมากชิ้ น เท า กั บ สมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร ที่ มี ก ารกล า วถึ ง รายละเอี ย ดของ
เครื่องประดับและเครื่องแตงตัวตามเครื่องตนที่พรรณนาโดยละเอียดทั้งศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ
และพัสตราภรณ จึงสงผลใหบรมครูทางดานนาฏศิลปไทยไดคิดกระบวนทารําการแตงตัวตามบท
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ไวมากมายทั้งของพระ นาง และยักษ ซึ่งยังคงขาดกระบวนทารําการแตงตัว
ของตัวละครฝายลิง
จากขอมูลดังกลาวนํามาสูการที่ผูวิจัยมุงศึกษาบทการแตงกายของตัวละครลิงซึ่งปรากฏใน
บทวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรทั้งในแผนดินรัชกาลที่ 1 ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 1 ยังไมปรากฏกระบวน
ทารําการแตงตัวของตัวละครฝายลิงมีเพียงบทวรรณกรรมที่กลาวถึงการแตงตัวเทานั้น กระบวนทารํา
ประกอบบทแต ง ตั ว ประเภทตั ว ละครฝ า ยลิ ง เป น แนวคิ ด ที่ อาจารย ป ราณี สํ า ราญวงศ อดี ต
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ไดดําริที่จะใหมีการคิดประดิษฐกระบวนทารําของการแตงกายใน
ตัวละครฝายลิงขึ้น เพื่อใหเปน ชุดกระบวนท ารําการแต งกายของฝายลิงและเพื่อบรรจุในหลักสูต ร
นาฏศิ ลปชั้น สูงป ที่ 2 การศึ กษาหลักสู ตรระดับปริญญาตรีของสถาบัน เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี
โดยมอบหมายใหครูกรี วรศะริน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปโขน) พ.ศ. 2531
เปนผูประดิษฐทารําและถายทอดใหแกอาจารยประสิทธ ปนแกว ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(นาฏศิลปโขน) พ.ศ. 2551
จากขอความขางตนทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาความเปนมาของศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ
และพั ส ตราภรณ ใ นเครื่ อ งต น ที่ ป รากฏในบทวรรณกรรมสู บ ทแต ง ตั ว ในการแสดงโขน ศึ ก ษา
องคประกอบของการแสดงบทแตงตัวหนุมาน วิเคราะหกระบวนทารําการแตงตัวของตัวละครฝายลิง
โดยศึ กษาบทแต งตั ว หนุ มานในเพลงชมตลาดเพื่ออนุรักษ สื บ ทอด และเผยแพรศิล ปะการแสดง
นาฏศิลปโขนเปนแนวทางในการประดิษฐกระบวนทาแตงตัว ตลอดจนเพื่อรวบรวมขอมูลบันทึกเปน
เอกสารวิชาการไวใหผูสนใจไดศึกษาตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาความเปนมาของศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณ จากบทวรรณกรรมสู
บทแตงตัว
2. ศึกษาความเปนมาและองคประกอบของการแสดงบทแตงตัวหนุมาน
3. วิเคราะหกระบวนทารําของบทแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาด
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วิธีการศึกษา
ศึกษาวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับประวัติความเปนมาและการพัฒนาของศิราภรณ ถนิม
พิมพาภรณ และพัสตราภรณที่ใชในการแสดงโขนจากแหลงขอมูล หนวยงานและแหลงวิทยบริการ
สถาบันตาง ๆ ไดแก เอกสารตํารา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธสื่อวีดิทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
เกี่ยวของกับเครื่องแตงกายในการแสดงโขนรวมถึงบทรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1
การศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางแตมีเนื้อหาเกี่ยวของกับงานวิจัย
จากผูทรงคุณวุฒิ และกลุมผูที่มีประสบการณดานการแสดงโขนและเครื่องแตงกายโขน ไมนอยกวา
15 ป ประกอบดวย กลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 8 ทาน ดังนี้
อาจารยประสิทธิ์ ปนแกว
ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (โขน) พ.ศ. 2551
อาจารยประเมษฐ บุญยะชัย
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
อาจารยสมศักดิ์ ทัดติ
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
อาจารยวีระชัย มีบอทรัพย
ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
อาจารยอรพินทุ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตหัวหนาฝายพัสตราภรณและเครื่องโรง สํานักการ
สังคีตและอาจารยพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
นายวราวุธ ศิลาพันธ
อาจารยพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นายสมชาย สวัสดี
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นายสมกิจ ชนิทยุทธวงศ
ครูชํานาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
การสังเกตแบบไมมีสวนรวมจําแนกดังนี้ การชมเครื่องแตงกายในพระราชพิธี ภาพนิ่งรวมทั้ง
ชมศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณจากพิพิธภัณฑ ศึกษาบทบาทการแสดงโขนชุดหนุมาน
แต ง ตั ว ในเพลงชมตลาดนํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห แ ละนํ า ไปสรุ ป ผลปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะจาก
ผูเชี่ยวชาญแลวนําเสนอขอมูล จากการศึกษาพบวากระบวนทารําในการแตงตัวนั้นมีกระบวนทารําที่
ครูทางดานนาฏศิลปไทยไดปรับปรุงขึ้นจากสภาพความเปนจริง โดยอาศัยหลักของทารํานาฏศิลป
พื้นฐาน ที่บงบอกวาตําแหนงในการสวมใสเครื่องแตงตัวอยูตรงบริเวณใด จึงนําเสนอในรูปแบบตาราง
ดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

ตารางที่ 1 กระบวนทารําที่ปรับจากเครื่องตนสูกระบวนทารําในบทแตงตัว
เครื่องแตงตัว
พระ
ยักษ
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ลิง

มงกุฎ

ภูษา

ฉลององค

สังวาล

จากตารางที่นําเสนอไปนั้นเปนเพียงตัวอยางในการประดิษฐกระบวนทารําที่สื่อถึงศิราภรณ
ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณ ตามที่มีปรากฏในบทวรรณกรรมของตัวพระ ยักษ และลิง ทั้งบงบอก
ถึงการลักษณะการสวมใสและตําแหนงของการสวมใสเครื่องแตงตัวนั้น ๆ การแสดงหนุมานแตงตัว ใน
เพลงชมตลาดนี้มีโครงสรางกระบวนทารําเปนกระบวนทารําที่ชมความงามของเครื่ องแตงตัวของ
หนุมานหลังจากที่อาบน้ําแตงตัวเพื่อออกวาราชการ โดยลักษณะของการแสดงแบงโครงสรางการ
แสดงออกเปน 4 สวน อันไดแก 1. ชวงทาออก 2. ชวงเนื้อเพลง 3. ชวงทารับ 4. ชวงทาเขา
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1. ชวงทาออก
ในชวงทาออกของการแสดงแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาดนั้น แบงออกเปนสองลักษณะ
อันไดแก การแสดงที่เวทีที่มีมานและการแสดงที่เวทีไมมีมาน การแสดงเวทีที่มีมานนั้น กอนการแสดง
มานจะปดผูแสดงจะอยูหลังมานในลักษณะนอนอิงหมอน มีการแสดงออกถึงอากัปกิริยา เชน เช็ดตา
ลูบหนา บีบตามเนื้อตัว ปฏิบัติทาในเพลงกระบี่ลีลา จากนั้นจึงเขาสูเนื้อเพลงชมตลาดและรําตาม
กระบวนทาในกรณีที่แสดงในเวทีที่ไมมีมานในการแสดงตัวละครจะออกในเพลงเสมอเมื่อจบเพลง
เสมอแลวจะเขาเพลงชมตลาดและรําตามกระบวนจนจบเพลง
2. ชวงเนื้อรอง
กระบวนทารําในเพลงชมตลาดนี้ตัวละครจะรําตามบทเนื้อรองที่มีการกลาวถึงเครื่องแตงตัว
ตามบทวรรณกรรม โดยจะแบงออกเปนการอาบน้ํา การแตงตัว การใสเครื่องแตงตัวตาง ๆ ที่เปน
เครื่องประดับตามบทรองที่มีกระบวนทารําบงบอกถึงลักษณะของเครื่องแตงตัวตาง ๆ ทั้งตําแหนง
การสวมใสเครื่องแตงตัวนั้น ๆ ดวยโดยกระบวนทารํานั้นเปนการผสมผสานระหวางกระบวนทาของ
พระ ยักษ และลิง ซึ่งระหว า งการรํา ตามเนื้อรองระหวางบทนั้น จะมีการรําที่มีแตทํานองซึ่งเรีย ก
โดยทั่วไปวา ทารับ
3. ชวงทารับ
ในการแสดงแต งตั ว หนุ ม านในเพลงชมตลาดนี้ ในชว งเพลงรับ นั้น จะแบง ออกเป น 2
ลักษณะ คือ รับในบทเพลงและรับในทํานอง การรับในบทรองนั้นจะเปนการรับในทาโบกและการรับ
ในทํานองจะใชวิธีการใชตัวตามจังหวะเพลงในทารับทั้ง 3 ทอน โดยจะใชทาจากแมทาลิง ไดแก ทา 3
ทา 4 และทา 7 ซึ่งทารับในตัวละครนั้นตางจากการรับในเพลงชมตลาดของตัวละครพระซึ่งจะใช
วิธีการเลนเทาแตลิงจะใชวิธีการใชตัว
4. ชวงทาเขา
การแสดงแต งตั ว หนุ มานในเพลงชมตลาด ในช ว งท ายของการแสดงจะใชเพลงเสมอ
ซึ่งเพลงเสมอเปนเพลงที่แสดงอาการไปมาในระยะใกล ๆ ซึ่งในบทนี้กลาวถึงตัวหนุมานที่จะออกไป
วาราชการที่ทองพระโรง เพลงเสมอที่ใชนี้มีลักษณะที่ตางจากเพลงเสมอธรรมดา โดยมีไมรําตามเพลง
เสมอทั่วไป คือ ขึ้น 3 จังหวะ ลง 2 จังหวะ ทาขึ้นใน 3 จังหวะนั้นใชทา 3 ทา 4 และทา 5 ซึ่งตางจาก
กระบวนทารําเพลงเสมอธรรมดาที่ใชทารําขึ้น 3 จังหวะใชทาลงวงเพียงทาเดียว จากนั้นจึงรําเพลง
เสมอตามกระบวนทาจนจบเพลง
โครงสรางของกระบวนทารําหนุมานแตงตัวในเพลงชมตลาดนั้นเปนกระบวนทารําที่นํา
ทาของพระ ยักษ และลิงมาผสมผสานเพื่อใหเกิดกระบวนทารําในการแตงตัวของฝายลิงขึ้นแตในทารํา
นั้นยังคงปรากฏลักษณะของทารําของพระและยักษอยู โดยจะยกตัวอยางในตารางตอไปนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

81

ตารางที่ 2 ตัวอยางกระบวนทาเปรียบเทียบการผสมผสานกระบวนทาของพระ ยักษ และลิงในบทแตงตัว
หนุมานในเพลงชมตลาด
ภาพที่/ทาที่
พระ
ยักษ
ลิง


ทาเขาที่

















ทาโบก

ทาสังวาลย

ทาธํามรงค

จากตารางทําใหเห็นไดวากระบวนทารําของหนุมานในเพลงชมตลาดนี้มีการรําที่ผสมผสาน
ระหวางกระบวนทาของพระ ยักษจึงทําใหเกิดกระบวนทาการรําของลิง ชวงมือเปนกระบวนทาของ
พระการลงเหลี่ยมแบบลิง หรือมือขวาปฏิบัติทาแบบลิงสวนมือซายปฏิบัติทาแบบพระ เชน ทาโบก
ที่มีทั้งท า ของพระและลิ งผสมกั น อยางชัดเจน มือซายตั้งวงในลักษณะของตัว พระ มือขวาเขาอก
ในลักษณะเฉพาะของลิง เทาแตะสนเทาดานหนาในลักษณะของพระ เปนตน
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา เครื่องแตงตัวโขนนั้นแยกออกไดเปน 3 สวน อันไดแก 1) ศิราภรณ
อันหมายถึงเครื่องประดับศีรษะที่สรางจําลองมาจากมหาพิชัยมงกุฎแตสรางจากของที่มีคานอย เชน
โครงไม โครงกระดาษ ประดับกระจกหรือพลอยเทียม อันประกอบไปดวย ชฎา มงกุฎกษัตรี รัดเกลา
กรรเจียกจร เปนตน 2) ถนิมพิมพาภรณ หมายถึง เครื่องประดับกาย ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนสิ่งของที่
ทําขึ้นมาจากโลหะเปนเครื่องแตงตัวในสวนที่เพิ่มความวิจิตรในการแสดงอันประกอบไปดวย ทับทรวง
ตาดทิศ เข็มขัด ทองกร สังวาล พาหุรัด เปนตน 3) พัสตราภรณ หมายถึง เครื่องแตงกายประเภทที่
เปนผาไดจําลองมาจากเครื่องตน ไดแก สนับเพลา ฉลององค ชายไหว ชายแครง ผานุง แตมีลักษณะ
การนุ งผา ที่ ตา งกัน เช น การนุ งผ า แบบก น แปน ซึ่งเปน การนุงผาในตัว ละครประเภทยักษและลิง
การนุงผาแบบหางหงส คือ การนุงผาปลอยชายดานหนามาหอยอยูบริเวณดานหลังซึ่งเปนการนุงผา
เลียนแบบพระมหากษัตริยและพระราชวงศช้ันสูงซึ่งตัวละครที่นุงผาแบบนี้ ไดแก ตัวละครฝายพระ
การศึกษากระบวนทารําจากการวิเคราะหทารําแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาดของครูกรี วรศะริน
ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป-โขน) ประจําป 2531 จากการศึกษาอาจารยประสิทธ
ปนแกว ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป-โขน) ประจําป 2551 พบวาการแสดงหนุมาน
ในเพลงชมตลาดนั้นเปนการรําเพื่ออวดเครื่องแตงตัวของตัวละครที่ไดรับบรรดาศักดิ์ใหมในการแสดงนี้
คือตัวหนุมานซึ่งเปนทหารเอกของพระรามในการทําสงครามกับกรุงลงกา หนุมานนั้นมีความกลาหาญ
ฉลาดเฉลียวและมีอิทธิฤทธิ์ ซึ่งเห็นไดจากการเกิดของหนุมานนั้นก็คลอดทางปาก มีกุณฑล ขนเพชร
เขี้ยวแกวติดตัวมาแตกําเนิด สามารถหาวเปนดาวเปนเดือนได และมีพละกําลังมาก เมื่อทําสงครามก็มี
ความซื่อสัตยรับใช ไมยอทอตออุปสรรคตาง ๆ เมื่อเสร็จสิ้นสงครามจึงไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์
จากพระรามเปนพระยาอนุชิตจักกฤษพิพัฒนพงศา พรอมทั้งพระราชทานกรุงอโยธยาใหปกครอง
กึ่งหนึ่ง เมื่อหนุมานไดรับพระราชทานเมืองใหแลวก็ไดออกวาราชการจากเหตุการณนี้จึงไดเกิดการแสดง
ชุดหนุมานแตงตัวขึ้นตามแนวคิดของอาจารยปราณี สําราญวงศ อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ที่เล็งเห็นวากระบวนการรําแตงตัวในการแสดงโขนนั้นมีปรากฏอยูในทุกตัวละคร ทั้งพระ นาง และยักษ
ยังคงขาดอยูเพียงตัวละครลิงเพียงตัวเดียวที่ยังไมมีกระบวนทารําแตงตัว แตปรากฏบทพระราชนิพนธ
เรื่องรามเกียรติ์ที่กลาวถึงการแตงตัวของตัวละครประเภทลิงไว จึงไดมอบหมายใหครูกรี วรศะริน เปน
ผูคิดประดิษฐทารําแตงตัวของตัวละครฝายลิงขึ้นเพื่อบรรจุลงในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปใน
ระดั บชั้ น สูงและปริ ญญาตรี ซึ่ งการประดิษฐกระบวนทารําแตงตัว ของฝายลิงนั้น ครูกรี วรศะริน
ไดอาศัยทารําพื้นฐานของตัวละครพระเปนหลักในการประดิษฐ แลวนํามาปรับปรุงใหเปนทารําของ
ตัวละครฝายลิง ทั้งยังมีการคิดประดิษฐทารําขึ้นใหมใหตรงกับบทประพันธที่กลาวถึงเครื่องแตงตัว
ในการแสดง นําเอาทารําของตัวละครพระมาผสมกับทารําของตัวละครลิงทําใหเกิดความสวยงามใน
รูปแบบการแสดงรําอวดฝมือของตัวละครฝายลิง
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สรุป
จากการศึ กษากระบวนท ารําแตงตั ว หนุมานนั้น ปรากฏเครื่องแตงตัว ครบทั้งสามสว นทั้ ง
ศิ ร าภรณ ถนิ ม พิ ม พาภรณ และพั ส ตราภรณ ซึ่ ง เป น การแต ง ตั ว ที่ เ ลี ย นแบบเครื่ อ งต น ของ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศที่ใชทรงในงานพระราชพิธีสําคัญ ๆ โดยการแสดงโขนนั้น
จะสรางเครื่องแตงตัวเลียนแบบเครื่องตนของจริงซึ่งจะปรากฏในบทวรรณกรรม เชน มงกุฎ กรรเจียกจร
ทับทรวง สังวาล ทองกร ภูษาฉลองพระองค โดยจะตางจากเครื่องตนดวยวัสดุที่นํามาสราง รูปแบบ
คลา ยกั นแต ไม เหมื อนกันในทุ ก ๆ ส วน ดังเชน การยอขนาดหรื อการลดจํานวนแถวของลวดลาย
เครื่องแตงตัวโขนนั้นมีการพัฒนามาเปนลําดับตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรโดย
สามารถศึกษาไดจากบทวรรณกรรมเรื่องตาง ๆ ในแตละยุคสมัยที่ไดมีการกลาวถึงเครื่องแตงตัวไว
เชน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏเครื่องแตงตัวไมมากชิ้นนัก สมัยกรุงธนบุรีมีการกลาวถึงเครื่องแตงตัว
และลักษณะการใสตามบทวรรณกรรม กลาวคือ แตงจากบนลงลางไมปรากฏการใสฉลองพระองค
สมัยกรุงรัตนโกสินทรระบุการใสเครื่องแตงตัวโดยละเอียดมากกวากรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ทั้งยัง
ปรากฏการใสฉลองพระองคและลําดับการใสเครื่องแตงตัวเรียงลําดับตามความเปนจริงคือการใส
สนับเพลา ภูษา ฉลององค แลวจึงใสเครื่องประดับตัว จากนั้นจึงใสเครื่องประดับศีรษะเปนลําดับ
สุดทาย เมื่อปรากฏบทการแตงตัวขึ้นในบทวรรณกรรมจึงสงผลใหบทการแสดงมีกระบวนทารําในการ
แต งตั ว ขึ้ น แต เ ดิ มกระบวนท า รํ าในการแตงตัว ปรากฏอยูทั้งตัว ละคร พระ ยักษและนาง ยังขาด
กระบวนทารําแตงตัวของลิง แตปรากฏบทแตงตัวอยูในวรรณกรรมจึงเปนแนวคิดใหอาจารยปราณี
สําราญวงศ อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปคิดประดิษฐกระบวนทารําแตงตัวของตัวละครฝายลิง
โดยไดมอบหมายใหครูกรี วรศะริน ผูประดิษฐกระบวนทารําโดยนําบทแตงตัวหนุมานในพระราช
นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชที่กลาวถึงเครื่องแตงตัวของ หนุมานในการ
ออกวาราชการเมื่อพระรามไดพระราชทานกรุงอโยธยาใหปกครองกึ่งหนึ่งนั้นจึงทําใหมีเครื่องแตงตัวที่
เป น กษั ตริ ย ทั้งศิ ร าภรณ ถนิ มพิ มพาภรณ และพัส ตราภรณที่มีการจําลองมาจากเครื่องตน ทั้งสิ้น
ในดานของดนตรีและเพลงรองนั้นเพลงชมตลาดเปนเพลงที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณนิยมรองกันในการ
แสดงละครดวยเห็นวาเปนเพลงที่รองกันโดยทั่วไปและกระชับมากกวาเพลงอื่น ๆ ในดานของการ
ประดิษฐกระบวนทารํา ครูกรี วรศะริน ไดนํากระบวนทาการแตงตัวของพระและยักษมาเปนพื้นฐาน
และไดมีการผสมผสานทารําจากแมทาของลิงจนทารําที่นํามารอยเรียงเปนกระบวนทารําแตงตัวของ
ตัวละครฝายลิง
อภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง ศิร าภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัส ตราภรณ ที่นํามาสู กระบวนทารํ า
การแตงตัว ของหนุมาน โดยศึกษากระบวนทารําการแตงกายจากศิล ปน แหงชาติ และผู เชี่ยวชาญ
ดา นนาฏศิ ลป ไทยโขนลิ งได ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัย ที่เกี่ย วของในเรื่องเครื่องแตงตัว และ
กระบวนทารําแตงตัว สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
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1. บทวรรณกรรมที่สะทอนถึงเครื่องแตงตัว วิธีการแตงตัว และลําดับการสวมใสศิราภรณ
ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณที่สงผลถึงการประดิษฐกระบวนทารําในการแสดง ซึ่งสอดคลองกับ
เสาวณิต วิงวอน (2519, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ กลาววา
บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวบทกับการแสดง ซึ่งบทจะถูกแตงขึ้นเพื่อใช
แสดงโขนในแตละยุคสมัยที่จะกลาวถึงการพากย-เจรจา เพลงรอง ดนตรี ผูแสดง การแตงกายและ
เนื้อหาในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์
2. การแต ง กายของโขนที่ เ ลี ย นแบบมาจากเครื่ อ งต น ของพระมหากษั ต ริ ย ส ง ผลมาสู
บทวรรณกรรมและบทการแสดงจนถึงการประดิษฐกระบวนทาในการแสดงตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสิทร ทั้งวัสดุในการสรางเครื่องแตงตัว รูปแบบในการสรางเครื่องแตงตัว
ซึ่งสอดคลองกับ เนาวรัตน เทพศิริ (2539, น. 103) กลาววา เครื่องแต งตัวชุดพระ-นางนั้นตางมี
รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของแตละชุดมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา แมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง
ในช ว งกรุ งรั ต นโกสิ น ทร แต ก็ยั ง คงรู ป แบบเดิมและยังคงมีแบบฉบับ มาจนถึงทุกวัน นี้ ในสว นของ
เครื่องแตงตัวที่เปนผาปกปจจุบันมีขนาดเล็ก แคบสั้น และหนากวาอดีต ในสวนของเครื่องประดับมี
รายละเอียดลดลงจนบางชิ้นเหลือเพียงรูปทรงเทานั้น
3. การอาบน้ําแตงกายตามบทวรรณกรรมนั้น มีกระบวนการแตงตัวของตัวละครฝายลิงทั้ง
การอาบน้ํา การทาเครื่องหอม การแตงกาย ซึ่งสอดคลองกับ บัณฑิต เข็มทอง (2555, บทคัดยอ)
รูปแบบการแสดงรําลงสรงเปนการแสดงการอาบน้ําแตงกายของตัวละครที่เปนกษัตริยหรือเชื้อพระวงศ
โดยเปนการรําตีบทถึงการอาบน้ํา การแตงกาย และการสวมใสเครื่องประดับ แบงขั้นตอนการแสดง
ออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1. ขั้นตอนการลงสรง 2. ขั้นตอนการทรงสุคนธ 3. ขั้นตอนการทรงเครื่อง
เพลงที่ ใ ช ขั บ ร อ งประกอบการแสดงใช เ พลงลงสรงโทนและใช ว งดนตรี ป พ าทย ไ ม แ ข็ ง บรรเลง
ประกอบการแสดง ลักษณะกระบวนทารําเปนการรําตีบท โครงสรางกระบวนทารํามีลักษณะผสมผสาน
ระหวางทารําของโขนลิงและทารําของละครเขาดวยกัน
4. เครื่องแตงตัวของการแสดงโขนเลียนแบบมาจากพระมหากษัตริย แบงไดเปน 3 สวนใหญ
อันไดแก ศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ พัสตราภรณ ซึ่งสอดคลองกับ ศักดา มากเหมือน (2557, น. 89)
กลาววา การแตงกายในวรรณกรรมนั้นเปนการแตงกายที่เลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย
โดยเฉพาะตัวละครที่เปนตัวเอกของเรื่องนอกจากนี้ยังนําวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยสอดแทรก
เขาไวในบทวรรณกรรม โดยจําแนกเครื่องแตงกายได 4 กลุมใหญ ๆ คือ เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ
ศีรษะ เครื่องประดับรางกาย และอุปกรณในการดําเนินเรื่อง
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการเก็บขอมูล พบวา โขนเปนการแสดงที่ตองใชความอดทนในการฝกฝนเปนอยางสูง
โดยเฉพาะตัวละครฝายลิงที่ตองใชทักษะในการรําที่เปนเอกลักษณ
ขอเสนอเพื่อการวิจัย
จากการศึกษา พบวา ควรศึกษากระบวนทารําและกลวิธีการแสดงประเภทอื่น ๆ ของตัวละคร
ฝายลิงซึ่งยังปรากฏอยูในการแสดงตาง ๆ เชน การรําฉุยฉาย การรําลงสรงโทน การรําใชอาวุธ
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บทบาทการแสดงนางโกงในลิเกลูกบท
THE ROLE PLAYING OF THE CHEATING ACTRESS IN
THE LIKAY LOOK BOT PERFORMANCE
เอกอนงค อยูยั่งยืน *, จินตนา สายทองคํา **, และนิวัฒน สุขประเสริฐ*
1

AKANONG YOUYUNGYUEN, JINTANA SAITONGKUM, AND NIWAT SUKPRASIRT

บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญและองคประกอบการแสดงของ
นางโกงในลิเกลูกบทและวิเคราะหภาพลักษณของนางโกงในลิเกลูกบท โดยมีขอบเขตในการศึกษา
บทบาทการแสดงนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา เรื่ององคประกอบของ
นางโกงลิเกประกอบดวย 1) เพลงขับรอง มีการเลือกใชทํานองเพลงตามอารมณ 2) การแตงกายของ
นางโกงในการแสดงลิเกลูกบทตองแตงกายใหสวยตามฐานะตัวละคร 3) กระบวนทารําประกอบการแสดง
บทบาทนางโกง มี 4 กระบวนทารํา ไดแก กระบวนทารําเพลงหนาพาทย กระบวนทารําการใชบท
กระบวนทารําเพลงไมรบและกระบวนทารําอวดฝมือ ในสวนภาพลักษณบทบาทนางโกงในลิเกลูกบท
ของปนัดดา อยูยั่งยืน พบวา มีองคประกอบในการแสดง 4 องคประกอบ ซึ่งประกอบดวย 1) ปฏิภาณ
ไหวพริบ คือ การดนกลอนสด การดนคําพูดหนาเวที การดนบทบาทการแสดงหนาเวที 2) การแสดงออก
ทางอารมณ ความรูสึก คือ การแสดงออกทางกิริยาทาทาง 3) การใชเสียง คือ วิธีการใชเสียงในฐานะ
มีชาติตระกูลหรือหญิงสูงศักดิ์ วิธีการใชเสียงในฐานะเปนชาวบาน 4) การใชทารําประกอบการแสดง
บทบาทนางโกงในลิเกลูกบทสามารถแบงได 2 ประเภท คือ การรําพื้นฐานของลิเก เริ่มจากการรําใน
เพลงชา–เพลงเร็ว รําใชบท การรําเพลงหนาพาทยธรรมดาประกอบกิริยาสําคัญ และการรําขึ้นอยูกับ
ความถนัด ความพอใจ ความสามารถของผูแสดงลิเกลูกบทบนเวที
คําสําคัญ: บทบาท นางโกง ลิเกลูกบท

Abstract
This thesis had the objectives to study the importance and elements in
performance of the cheating actress in the Likay Look Bot and to analyze images of
the cheating actress in the Likay Look Bot by setting the field of studying in the role
*
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playing of the cheating actress in the Likay Look Bot through Panadda Youyungyuen
performance. The study found that elements of the cheating actress consisted of
1) Songs which choose melodies as per performer's desires. 2) Costume of the cheating
actress must be beautiful and also suit as the social status in the role playing of the
cheating actress. 3) Dance postures of the cheating actress there were 4 postures as:
dance following Pleng Na Path, dance unto each Role Playing chapter, dance following
Pleng Mai Rop and dance showing off her skills. For images the Role Playing of the
cheating actress in the Likay Look Bot of Panadda Youyungyuen found that having 4
elements of 1) Full of resourcefulness wit such as could take extemporaneous rhyme,
suddenly skill of speaking on stage, showing off the presently play on stage. 2) was
able to transmit emotion, feeling through the manners' performance very well.
3) Effectiveness in voice singing as suitable as each Role Playing in all social status
unto her chapter for example the honorable lady role playing or being the commoner
or normal villager. 4) Taking dance postures of the cheating actress in the Likay Look
Bot could divide into 2 types as Basically dance as Likay style by starting from slowly
to rapidly dance movement, dance unto her chapter, dance with the normal Pleng
Na Path for importance manners and dance as her skills, pleasure and ability of Likay
Look Bot performance on stage.
Keywords. The Role Playing, The Cheating of Actress, The Likay Look Bot.

บทนํา
ประเทศไทย ถือวาเปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมดานตาง ๆ ทั้งดาน
นาฏศิลป ดุริยางศิลป และทัศนศิลป ตลอดจนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันงดงาม ซึ่งรวม
เรียกวา วัฒนธรรม ที่กลาวไดวามีความเปนอัตลักษณของความเปนชาติไทย การที่ศิลปวัฒนธรรมจะ
ดํารงอยูไดนั้นตองประกอบดวยปจจัยหลายประการ ทั้งดานการสนับสนุนจากรัฐบาล สภาพสังคม
และเศรษฐกิจ เทคโนโลยีในปจจุบัน แตปจจัยที่มีความสําคัญ คือ บุคคลที่มีความรูความสามารถที่มี
บทบาทในการอนุรักษสืบสานพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งเราเรียกบุคคลเหลานี้วา “ศิลปน”
ศิลปนเปนบุคคลสําคัญในการสรางสรรคผลงานทางศิลปะการแสดงแขนงตาง ๆ กลาวไดวาศิลปน
พื้นบานเปนบุคคลที่ใกลชิดกับประชาชนมาแตอดีตจนถึงปจจุบัน เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ศิลปน
พื้นบานตองปรับตัวเพื่อใหการแสดงพื้นบานนั้นดํารงอยูได โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปนลิเกซึ่งถือไดวา
เปนการแสดงพื้นบานที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
ลิเก เปนศิล ปะการแสดงพื้นบานของไทยที่ ปรากฏหลักฐานมาตั้งแตส มัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตนกําเนิดมาจากการสวดบูชาเทพเจาของชาวมลายู แตดวยภูมิปญญาอัน
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ชาญฉลาดของคนไทยจึงไดสรางสรรคและพัฒนามาเปนการแสดงชนิดใหมที่มีรูปแบบเปนอัตลักษณ
เฉพาะของคนไทย ลิเกเปนการแสดงผสมระหวางการพูด การรอง การรํา และการแสดงกิริยาทาทาง
ตามธรรมชาติ โดยมีวงปพาทยบรรเลงประกอบทํานองเพลงหลักที่ใชสําหรับรองดําเนินเรื่อง เรียกวา
ราชนิเกลิง ผูแสดงจะใชชายจริงหญิงแท หัวหนาคณะจะกําหนดเรื่องใหกอนการแสดง บางครั้งมีการ
บรรยายเรื่องและตัวละครจากหลังเวทีเพื่อใหผูชมเขาใจงายขึ้น เนื้อเรื่องมักเปนการชิงรักหักสวาท
และอาฆาตแคนยอนไปในอดีต ปจจุบันการแสดงลิเกเปนศิลปะอยางหนึ่งซึ่งสามารถยึดเปนอาชีพได
เพราะลิเกนิยมจัดหามาแสดงในงานตาง ๆ เชน งานอุปสมบท งานฌาปนกิจ งานประจําป การบุญตาง ๆ
แสดงไดทุกงานทุกเวลาทุกโอกาส จึงเกิดคณะลิเกขึ้นเปนจํานวนมาก มีการแขงขันทางการแสดงของ
แตละคณะและพัฒนารูปแบบการแสดงอยางตอเนื่อง บางคณะก็ออกแสดงทางโทรทัศน สื่อวีดิทัศน
และสื่ออิเล็กทรอนิกส
คณะลิเกที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากประชาชนมีอยูจํานวนมาก โดยมีจุดเดนสําคัญ
อยู ท่ีตัว ผู แสดงโดยเฉพาะอย า งยิ่งผูรับ บทบาทเปน พระเอก นางเอกของคณะ เนื่ องจากพระเอก
นางเอกลิเกตองเปนผูที่มีรูปรางหนาตาสวยงาม รําสวย เสียงรองไพเราะ แสดงสมบทบาท และแตงตัว
สวยงาม อยางไรก็ตามพบวา บทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญในการแสดงไมนอยกวาพระเอก นางเอก
นั่นคือ “ตัวโกง” หมายถึง ผูชายที่รับบทรายในการแสดงลิเก และ “นางโกง” หมายถึง ผูหญิงที่รับ
บทรายในการแสดงลิเก
นางโกง เปน บทบาทที่มีปรากฏอยูในการแสดงหลายประเภท ซึ่งอยูในบุคลิ กตาง ๆ เช น
นางตลาด นางแปลง ในการแสดงโขน ละคร ทั้งนี้ในการแสดงลิเก กลาวไดวาบทบาทนางโกงนี้มี
ความสําคัญที่จะทําใหการแสดงมีความสมบูรณนาสนใจมากขึ้น เปนตัวละครที่ใชอุบายเลหเหลี่ยม
ทุกวิถีทางเพื่อให ไดมาซึ่งประโยชนที่ตนเองตองการโดยไมคํานึงถึงศีล ธรรม ดังนั้ นนางโกงจึ งเป น
ตัวละครที่มีความสําคัญในการแสดง เพิ่มอรรถรส สรางอารมณ และความรูสึกใหกับผูชม บทบาท
นางโกง ถือไดวาเปนบทบาทที่ผูกปมปญหาของเรื่องเขาไวดวยกันไดเปนอยางดี ซึ่งนําไปสูเหตุการณ
ของความขัดแยงจนถึงจุดจบของเรื่อง แงคิดหรือขอคิดตาง ๆ มักจะมีแฝงไวในบทบาทนางโกงทั้งสิ้น
ปนัดดา อยูยั่งยืน เปนบุคคลที่มีความโดดเดนในบทบาทนางโกง ทั้งในดานการแสดง การสอน
การกํากับ และการประพันธบทลิเก ในดานการแสดงทานเปนผูที่มีความรอบรูและเชี่ยวชาญในการ
แสดงละครชาตรี ถือไดวาเปนคลังความรูเกี่ยวกับการแสดงลิเกของและเปนที่ยอมรับของผูแสดงลิเก
ในปจจุบัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสําคัญและองคประกอบการแสดงของนางโกงในลิเกลูกบท
2. เพื่อวิเคราะหภาพลักษณของนางโกงในลิเกลูกบท
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ตํารา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธสื่อวีดิทัศน
และสื่ออิ เล็ กทรอนิ กส ที่เ กี่ย วของกับ ประวั ติความเปน มาและพัฒ นาของการแสดงลิเกลูกบทจาก
แหลงขอมูล หนวยงาน และแหลงวิทยบริการสถาบันตาง ๆ
2. ศึ กษาข อมู ล จากการสั มภาษณ แบบเชิงลึก โดยกําหนดกรอบประเด็น คําถามเกี่ย วกับ
ความสําคัญและองคประกอบการแสดงของนางโกงในลิเกลูกบท รวมถึงวิธีการแสดงลิเกในบทบาท
นางโกง ตลอดจนกระบวนทารําของปนัดดา อยูยั่งยืน จากกลุมศิลปนลิเกที่ไดรับความนิยมในบทบาท
นางโกง มี ป ระสบการณดานการแสดงลิเ กมาเปนเวลา 20 ป และในปจ จุบัน ยังปฏิ บั ติห นาที่ด าน
การแสดงลิเกอยู ประกอบดวย
2.1 นางพัชรี เข็มเพ็ชร (แกวตา ยาใจ) คณะยอดรัก เพ็ญรุง สิงหแสวงชัย
2.2 นางสาวกําไล ดีสุข (กําไล พรทวี) คณะพรเทพ พรทวี
2.3 นางสิริ หุตะโกวิทย (ธนาภา อยูยั่งยืน) คณะคมคาย ลูกพอขุน
2.4 นางสาวจันทรจรี า สวนนิตย (เทยา อยูยั่งยืน) คณะอดิเทพ ฟารุง
2.5 นางพิมพจุฑา วรรณสกุลรัตน (ปนัดดา อยูยั่งยืน) คณะดวงแกว ลูกทาเรือ
3. สั งเกตวิ ธี การแสดงลิ เ กในบทบาทนางโกงของปนั ดดา อยู ยั่ ง ยื น ดว ยการบั น ทึ ก ภาพ
เคลื่อนไหวและภาพนิ่ง รวมทั้งชมผลงานการแสดงลิเกจากสื่อวีดิทัศน
4. วิเคราะหขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ เพื่อเปนแนวทางในการสรุปผล
ผลการศึกษา
บทบาทการแสดงนางโกงในลิเกลูกบท มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญและองคประกอบ
การแสดงของนางโกงในลิเกลูกบท และวิเคราะหภาพลักษณของนางโกงในลิเกลูกบท ของปนัดดา อยู
ยั่งยืน เนื่องจากบทบาทนางโกงมีรูปแบบที่หลากหลาย เปนบทบาทที่มีปญหา ความโลภ ความตองการ
ความอยากมีอยากได ไมวาสิ่งนั้นจะเปนของตนหรือไม หาวิธีใหไดมาดวยวิธีการตาง ๆ จึงทําใหบทบาท
ของนางโกงมีความสําคัญในการดําเนินเรื่องเปนอยางมาก สรุปผลการศึกษา ไดดังนี้
1. ความสําคัญและองคประกอบการแสดงของนางโกงในลิเกลูกบท จากการศึกษาพบว า
คุณลักษณะของนางโกงในลิเกลูกบทสามารถแบงออกมาไดเปน 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 ความสําคัญของบทบาทนางโกงลิเกลูกบท
บทบาทนางโกงเปนบทบาทที่มีความสําคัญตอการแสดง เพราะเปนบทบาทที่สราง
สีสันและเพิ่มอรรถรสใหแกผูชม ดังนั้นการคัดเลือกผูแสดงใหเหมาะสมกับบทบาทจึงมีความสําคัญตอ
การแสดง ซึ่งความสําคัญของบทบาทนางโกงลิเกลูกบทประกอบดวย รูปลักษณภายนอก การแสดงออก
ทางอารมณ ความรูสึก สติปญญา และการใชเสียง
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1.1.1 รูปลักษณภายนอก ประกอบดวย
1) รูปราง หนาตา สีผิวอยางไรก็ไดไมจํากัด เพราะการแตงหนาและการลงแปง
ที่ตัวสามารถชวยได แตงตัวแสดงดูสะอาด โฉบเฉี่ยว ตองทันสมัย ล้ําสมัย ซึ่งนางโกงควรจะสวยกวา
นางเอก
2) ไมมีความบกพรองทางรางกาย เชน ตาตองมองเห็น หูตองไดยิน แขน ขา
หนาตาไมผิดรูป เนื่องจากนางโกงจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูแสดงหลายบทบาท เชน พระเอก นางเอก
โจก ดังนั้นความพรอมทางดานรางกายและประสาทสัมผัสตองมีความพรอม
1.1.2 การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ประกอบดวย
1) การแสดงออกทางอารมณตองชัดเจน เชน อารมณรองไห อาจจะฟูมฟาย
ตีอกชกตัว แตถาอารมณรักก็อาจจะวิ่งไปหาไปกอด ซึ่งสิ่งเหลานี้นางเอกหามทําโดยเด็ดขาด
2) อารมณ ความรูสึกสงผลตอกิริยาในการแสดง นอกจากคนดูจะรับรูวาโกง
ไดจากเสียงแลวกิริยาถือวาสําคัญ การใชสายตาจองมอง เหยียดหยาม ดูถูก เยาะเยย การพูดแลว
ยักไหลยักคอ การเดิน การนั่ง สิ่งเหลานี้เมื่อแสดงออกมาจะกลายเปนการยั่วโมโหผูแสดงอื่น
1.1.3 สติปญญา ประกอบดวย
1) ต อ งมี ป ฏิ ญ าณไหวพริ บ หรื อ เรี ย กได ว า ต อ งมี ค วามสามารถเฉพาะตั ว
ทางการแสดงเพราะนางโกงโดยสวนใหญตองแสดงกับโจก เมื่อโจกเลนอยางไรนางโกงตองทันกัน โจก
รองอยางไรก็ตองทันกันเพราะถือไดวาเปนผูแสดงที่สรางสีสันใหกับคนดูมากที่สุด
2) เปนคนชางสังเกตสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัว หรือการนําเหตุการณในปจจุบันมาปรับ
ใชในการแสดงหนาเวทีใหทันยุคทันสมัย เชน การรองเพลง การสรางอุปกรณในการแสดงเอง
1.1.4 การใชเสียง ประกอบดวย
1) เสียงทุมและเสียงแหลมสูง เพราะในการแสดงลิเกถารับบทเปนนางเอกเสียง
รองจะไพเราะ แตถาแสดงนางโกงเสียงอาจจะไพเราะไมเทานางเอก
2) การใชเสียงตามจากเหตุการณในการแสดง โดยการใชคําพูดในการแสดง
ผูแสดงจะเนนการใชน้ําเสียงหนักเบา การใชคําพูดที่กินใจ เนนน้ําหนักการใชเสียง เชน เวลาโกรธ
นางโกงตองแผดเสียงทําใหคนดูเขาใจในอารมณโกรธ
ความสําคัญของบทบาทนางโกงลิเกลูกบท สรุปเปนแผนภูมทิ ี่ 1 ไดดังนี้

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

92

ความสําคัญของบทบาทนางโกงลิเกลูกบท
รูปลักษณภายนอก

อารมณ ความรูสึก

สติปญญา

การใชเสียง

1. รูปราง หนาตา สีผิวอยางไร
ก็ไดไมจํากัด แตงตัวแสดง ตอง
ดูสะอาดและสวยงาม
2. ไมมีความบกพรองทาง
รางกาย คือ แขน ขา หนาตา
ไมผดิ รูป

1. การแสดงออก
ทางอารมณตอง
ชัดเจน
2. อารมณ
ความรูส ึกสงผลตอ
กิริยาในการแสดง

1. ตองมีปฏิญาณไหวพริบ
2. เปนคนชางสังเกตสิ่งที่
อยูร อบ ๆ ตัวสามารถนํา
เหตุการณในปจจุบัน มา
ปรับใชในการแสดงหนา
เวที ใหทันสมัย

1. เสียงทุมและ
เสียงแหลมสูง
2. การใชเสียงตาม
จากเหตุการณใน
การแสดง

ภาพที่ 1 ความสําคัญของบทบาทนางโกงลิเกลูกบท
ที่มา: เอกอนงค อยูยั่งยืน

1.2 องคประกอบการแสดงของนางโกงลิเกลูกบท
บทบาทนางโกงถื อไดว าเป นบทบาทที่มีความสําคัญ ตอการแสดงลิเกลูกบท ดังนั้ น
บุคคลหรือนักแสดงบทบาทนางโกงจึงจําเปนตองมีการฝกฝนจนเกิดทักษะ ความรู ความชํานาญและ
ความสามารถในการแสดง ซึ่งกลาวไดวาองคประกอบการแสดงของนางโกงลิเกลูกบท ประกอบดวย
เพลงขับรอง การแตงกาย และกระบวนทารํา
1.2.1 เพลงขับรอง การเลือกใชทํานองเพลงตามอารมณในการแสดงบทบาทนางโกง
ลิเกสามารถแบงตามอารมณเพลงได 5 ประเภท ดังนี้
1) เพลงรองเพื่อเปดตัวและบอกกลาวเลาเรื่อง ใชเพลงราชนิเกลิงในการเปดตัว
นักแสดง
2) เพลงที่ใชในการเกี้ยวพาราสี ใชเพลงไทยลูกทุง เพราะนางโกงจะไมแสดง
อารมณเกี้ยวในการแสดง
3) เพลงที่ใชในการแสดงอารมณโกรธและการรบ ใชเพลงราชนิเกลิง เพลงลิงโลด
4) เพลงที่ใชในการคะนึงถึงหรือบรรยายความในใจ ใชเพลงราชนิเกลิง เพลง
ทยอยยวน
5) เพลงที่ใชในการแสดงอารมณโศกเศรา ใชเพลงราชนิเกลิง
1.2.2 การแตงกาย ประกอบดวย
1) ไมจําเปนตองแตงกายลอแหลมแตสามารถแตงกายใหสวยไดถึงแมจะไมใช
นางเอกหรือบางครั้งอาจจะสวยกวานางเอกก็ได
2) แตงกายดูบทบาทฐานะของตัวละครวา เปนนางโกงประเภทใดโดยจะแตงกาย
ดวยชุดที่สวยงามแตความแตกตางทางสถานะอยูที่เครื่องประดับ การแตงกายแบบนางโกงตลกนั้น
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ไม เน น ที่ความสวยงาม แต งกายแบบใดก็ไดที่ทําใดผูชมตลกขับขัน สว นนางโกงตลาดหรือโกงยั่ว
การแตงกายจะเรียบรอยหรือไมเรียบรอยก็ไดแตจะตองแสดงออกทางกิริยาทาทาง
1.2.3 กระบวนทารํา สามารถแยกเปน 4 กระบวนทารํา ซึ่งเปนทารําที่มีความสําคัญ
ในการแสดงลิเกลูกบท ดังนี้
1) กระบวนทารําเพลงหนาพาทย ประกอบดวย เพลงเชิด เพลงเสมอ เพลงโอด
2) กระบวนทารําการใชบท ประกอบดวย ทารัก ทาไป ทามา ทาตัวเรา
3) กระบวนทารําเพลงไมรบ ประกอบดวย ไมฟนดาบ ไมรบทวน
4) กระบวนทารําอวดฝมือ เชน กรายออก การรําตรวจพล
องคประกอบการแสดงของนางโกงลิเกลูกบท สรุปเปนแผนภูมทิ ี่ 2 ไดดังนี้
องคประกอบการแสดงของนางโกงลิเกลูก
เพลงขับรอง
1. การรองเพื่อเปดตัวและบอกกลาว
เลา เรื่ อง ใช เพลงราชนิเ กลิง ในการ
เปดตัวนักแสดง
2. การเกี้ ย วพาราสี ใช เ พลงไทย
ลู ก ทุ ง เพราะนางโกงจะไม แ สดง
อารมณเกี้ยวในการแสดง
3. การแสดงอารมณโกรธและการรบ
ใชเพลงราชนิเกลิง เพลงลิงโลด
4. การคะนึงถึงหรือบรรยายความใน
ใจ ใช เ พลงราชนิ เ กลิ ง เพลงทยอย
ยวน
5.การแสดงอารมณโศกเศรา ใชเพลง
ราชนิเกลิง

การแตงกาย

กระบวนทารํา

1. ไม จํ า เป น ต อ งแต ง กาย
ล อ แหลม แต ส ามารถแต ง
กายให ส วยได ถึ ง แม จ ะไม ใ ช
นางเอกหรือ บา งครั้ งอาจจะ
สวยกวานางเอกก็ได
2. แต ง กายดู บ ทบาทฐานะ
ของตัวละครวา เปนนางโกง
ประเภทใด โดยจะแต ง กาย
ด ว ยชุ ด ที่ ส วยงามแต ค วาม
แตกต า งทางสถานะอยู ที่
เครื่องประดับ

1. กระบวนทารําเพลงหนา
พาทย ประกอบดวย เพลง
เชิด เพลงเสมอ เพลงโอด
2. กระบวนทารําการใช บท
ประกอบดวย ทารัก ทาไป
ทามา ทาตัวเรา
3. กระบวนทารําเพลงไมรบ
ประกอบดวย ไมฟนดาบ ไม
รบทวน
4. กระบวนท ารํ าอวดฝมื อ
เชน กรายออก การรําตรวจ
พล

ภาพที่ 2 องคประกอบการแสดงของนางโกงลิเกลูกบท
ที่มา: เอกอนงค อยูยั่งยืน
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2. ภาพลักษณนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน
ในการแสดงลิเกนั้นผูที่จะเปนนักแสดงลิเกจะตองมีความสามารถในการแสดงหลาย ๆ ดาน
ไมวาจะเปนการรอง การรํา การดนกลอนสด การแตงหนา การแตงกาย ไหวพริบปฏิภาณ แตนักแสดง
จะประสบความสําเร็จนั้น ผูชมจะเปนผูตัดสินวาดีหรือไม ปนัดดา อยูยั่งยืน เปนศิลปนลิเกที่ไดรับการ
ยอมรับวาเปนผูที่แสดงบทบาทนางโกงไดดีเยี่ยมจากการสัมภาษณ (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2560)
พบวาลักษณะเดนเฉพาะตนในการรับบทบาทนางโกงนั้นเมื่อไดรับบทจากคนบอกเรื่องตนจะมีการ
ตีความหรือขยายเรื่องในบทบาทที่ไดรับและจะคํานึงวาบทนางโกงนี้จะแสดงออกอยางไรใหพอเหมาะ
พอดี โดยใชหลักจิตวิทยาวาถาเราเปนแบบนั้น นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงเครื่องแตงกายที่สามารถบง
บอกถึงสถานะ อยูในสถานะแบบนี้จากทําอยางไรแลวแสดงออกมาอยางเต็มที่ไมวาจะเปนอารมณ
กิริยาทาทางการเดิน สีหนาแววตา คําพูดที่เชือดเฉือนอารมณ เพื่อสื่อใหถึงคนดูและนักแสดงรวมดวย
จากขอความขางตนสามารถสรุปลักษณะเฉพาะตนในการแสดงบทนางโกงลิเกลูกบทของ
ปนัดดา อยูยั่งยืน เปนแผนภูมิที่ 3 ไดดังนี้

1. วิ เ คราะห ตี ค วามหรื อ
ขยายเรื่องในบทบาทที่ไดรับ

2. พิจารณาถึงรูปแบบ ประเภท
ของนางโกงที่ตองรับบทบาท

3. กําหนดลักษณะการแสดงตาม
ภาพลักษณของนางโกงประเภทนัน้

ลักษณะเฉพาะตนในการแสดง
บทนางโกงลิเกลูกบท
ของปนัดดา อยูยั่งยืน
6. การสื่ออารมณถึงผูชมและ
ผูรวมแสดงใหคลอยตาม

5. การแสดงออกทางอารมณ
กิริยา แววตา คําพูด

4. คํานึงถึงเครื่องแตงกาย โดย
ตระหนักถึงสถานะนางโกงที่รับบทบาท

แผนภูมิที่ 3 ลักษณะเฉพาะตนในการแสดงบทนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน
ที่มา: เอกอนงค อยูยั่งยืน

จากลักษณะเฉพาะในการแสดงบทนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน ซึ่งเห็นไดวา
ปนัดดา อยูยั่งยืน มีวิธีการลําดับวิเคราะหบทบาทการแสดงอยางเปนขั้นตอน ซึ่งในแตละประเภท
มีองคประกอบในการแสดง คือ ปฏิภาณ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก การใชเสียง
และการใชทารํา
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2.1 ปฏิภาณไหวพริบ
ในการแสดงลิลูกบท ของปนัดดา อยูยั่งยืน นั้นสามารถแบงออกได 3 ประเด็น คือ
1) การดนกลอนสด คือ การดนกลอนสดเพื่อใหทราบที่มาที่ไปของบทบาทที่รับ 2) การดนคําพูดหนา
เวที คือ การโตตอบกับตัวละครอื่น ซึ่งการดนคําพูด แบงออกเปน 2 ประเภท คือสถานะเปนเจา และ
มีสถานะเปนชาวบาน 3) การดนบทบาทการแสดงนางโกงหนาเวที การแสดงบทเวทีตองมีการตีความ
และขยายความ จากโตโผหรือหัวหนาคณะเพื่อใหเรื่องดําเนินไปอยางสนุกสนาน
2.2 การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก
การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึกไดแบงเปน 2 สวน คือ 1) การแสดงออกทาง
ใบหนา หมายถึง ในสวนที่เปนใบหนาและลําคอ การใชสายตามองจองตรง ๆ มองต่ํา มองสูง หรือ
จองลึก มีลักษณะการเลิกคิ้ว ขมวดคิ้ว ยนจมูก เวลาพูดมีลักษณะลอยหนาลอยตา เอียงคอ แกรงคอ
และปาก มีลักษณะกัดฟนเวลาโมโห ขมขู หัวเราะ หรือยิ้มมุมปากเล็กนอยเพื่อความสะใจในการ สื่อ
อารมณ ทางใบหนา และลํ าคอ 2) การแสดงออกทางกิริย า ทาทาง หมายถึง ในสว นที่เปน ทาทาง
ในการแสดง เชน การเดินถาเดินอยางรวดเร็วนั่นหมายถึงการเดินเขาไปเพื่อตั้งใจทํารายรางกายหรือ
เดินเขาไปเพราะความโมโห ถาเดินเขาไปอยางชาคอย ๆ กาวเขาไปมักจะไปดวยลักษณะเอียงคอและ
คําพูดที่ประชดประชันนั่นหมายถึงการเดินเขาไปเพื่อหาเรื่อง มีลักษณะการใชมือ ชี้หนา การตบ ทาว
เอว กิริยานั่งไขวหางหรือ ขาถีบ ถือไดวาเปนการแสดงออกทางกิริยาทาทางในการแสดง
2.3 การใชเสียง
การใชเสียงในการแสดงบทบาทนางโกงลิเกลูกบท สามารถแบงการใชเสียงเปน 2
ลักษณะ คือ 1) วิธีการใชเสียงในฐานะมีชาติตระกูลหรือหญิงสูงศักดิ์ คือ วาจาสุขุม นุมลึก พูดชัดถอย
ชัดคํา โดยการใชคุมโทนน้ําเสียงหนักเบา ไมแผดเสียงสูงหรือรองกรี๊ด เนื่องจากมีชาติตระกูล แตจะ
เนนและใหความสําคัญการแสดงออกทางกิริยาทาทางควบคูกันไป 2) วิธีการใชเสียงในฐานะเป น
ชาวบาน คือ โดยลักษณะจะไมคอยคิดกอนพูด จะพูดเร็ว รัวลิ้น เวลาเถียงจะเอาเสียงเขาขม หมายถึง
การใชเสียงที่ดังและเสียงสูง มุงแตจะเอาชนะ
2.4 การใชทารํา
การใช ทา รํ า ประกอบการแสดงบทบาทนางโกงในลิ เ กลู กบท สามารถแบ ง ได 2
ประเภทคือ 1) การรําพื้นฐานของลิเกนั้นเริ่มจากการรําในเพลงชา–เพลงเร็ว จากนั้นตองรําใชบท และ
การรําเพลงหนาพาทยเปนเพลงหนาพาทยธรรมดาประกอบกิริยาสําคัญ 2) การรําขึ้นอยูกับความถนัด
ความพอใจ และทักษะความสามารถของผูแสดงลิเกลูกบท ในการเลือกใชทาทางตาง ๆ บนเวที ไดแก
กรายออกหรือการรําออกตัว การรํากระบวนไมรบ
จากขอความขางตนสามารถสรุปภาพลักษณนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน
เปนแผนภูมิที่ 4 ไดดังนี้
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ภาพลักษณนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน
ปฏิภาณ ไหวพริบ

การแสดงออกทางอารมณ ความรูส ึก

การใชเสียง

การใชทารํา

1. การดนกลอนสด คือ การ
ด น กลอนสดเพื่ อ ให ท ราบ
ที่มาที่ไปของบทบาทที่รับ
2. การดนคําพูดหนาเวที คือ
การโต ต อบกั บ ตั ว ละครอื่ น
ซึ่ ง ก า ร ด น คํ า พู ด แ บ ง
ออกเป น 2 ประเภท คื อ
ส ถ า น ะ เ ป น เ จ า แ ล ะ มี
สถานะเปนชาวบาน
3. การดนบทบาทการแสดง
นางโกงหนาเวที การแสดง
บทเวที ต อ งมี ก ารตี ค วาม
และขยายความเพื่อใหเรื่อง
ดําเนินไปอยางสนุกสนาน

1. การแสดงออกทางใบหนา
หมายถึง ในสวนที่เปนใบหนา
และลําคอ การใชสายตา การ
เลิ ก คิ้ ว ขมวดคิ้ ว ย น จมู ก มี
ลั ก ษณะลอยหน า ลอยตา
เอียงคอ แกรงคอ และปาก มี
ลักษณะกัดฟนหรือยิ้มมุมปาก
เล็กนอย
2. การแสดงออกทางกิ ริ ย า
ท า ทาง หมายถึ ง ในส ว นที่
เปนทาทางในการแสดง เชน
การเดินถาเดิน มีลักษณะการ
ใชมือ ชี้หนา การตบ ทาวเอว
กิริยานั่งไขวหางหรือ ขาถีบ

1. วิ ธี ก ารใช เ สี ย งใน
ฐานะมี ช าติ ต ระกู ล
หรื อหญิ งสู งศั ก ดิ์ คื อ
วาจาสุขุม นุมลึก พูด
ชัดถอยชัดคํา โดยการ
ใช คุ ม โทนน้ํ า เสี ย ง
หนักเบา
2. วิ ธี ก ารใช เ สี ย งใน
ฐานะเป น ชาวบ า น
คือ โดยลักษณะจะไม
ค อ ยคิ ด ก อ นพู ด จะ
พู ด เร็ ว รั ว ลิ้ น เวลา
เถี ย งจะเอาเสี ย งเข า
ขม

1. การรําพื้นฐานของ
ลิเกนั้นเริ่มจากการรํา
ในเพลงช า -เพลงเร็ ว
การรําใชบท และการ
รําเพลงหนาพาทย
2. การรํ า ขึ้ น อยู กั บ
ค ว า ม ถ นั ด ค ว า ม
พ อ ใ จ แ ล ะ ทั ก ษ ะ
ความสามารถของผู
แ ส ด ง ลิ เ ก ลู ก บ ท
ไดแก กรายออกหรือ
การรําออกตัว การรํา
กระบวนไมรบ

แผนภูมิที่ 4 ภาพลักษณนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน
ที่มา: เอกอนงค อยูยั่งยืน

สรุปและอภิปรายผล
บทบาทการแสดงนางโกงในลิเกลูกบท มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญและองคประกอบ
การแสดงของนางโกงในลิเกลูกบท และวิเคราะหภาพลักษณของนางโกงในลิเกลูกบท ซึ่งพบวาผูแสดง
ลิเกลูกบทแตละบทบาทมีความสําคัญตอการแสดง โดยเฉพาะอยางยิ่งบท “นางโกง” เปนบทบาทที่มี
ปรากฏอยูในการแสดงหลายประเภท ซึ่งอยูในบุคลิกตาง ๆ เชน นางตลาด นางแปลง ในการแสดง
โขน ละคร ทั้งนี้ในการแสดงลิเก กลาวไดวาบทบาทนางโกงนี้มีความสําคัญที่จะทําใหการแสดงมีความ
สมบูรณนาสนใจมากขึ้น เปนตัวละครที่ใชอุบายเลหเหลี่ยมทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนที่ตนเอง
ตองการโดยไมคาํ นึงถึงศีลธรรม นอกจากนี้บทบาทนางโกงยังเพิ่มอรรถรส สรางอารมณ และความรูสึก
ใหกับผูชม ทั้ง อารมณโกรธ อารมณเกลียด ชิงชัง และยังเปนบทบาทที่ผูกปมปญหาของเรื่องเขาไว
ดวยกันไดเปนอยางดี ซึ่งนําไปสูเหตุการณของความขัดแยงจนถึงจุดจบของเรื่อง แงคิดหรือขอคิดตาง ๆ
มักจะมีแฝงไวในบทบาทนางโกงทั้งสิ้น
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จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะสําคัญของนางโกงลิเกลูกบทประกอบดวย 1) รูปลักษณ
ภายนอก รูปราง หนาตา สีผิวอยางไรก็ไดไมจํากัด ไมมีความบกพรองทางรางกาย แขน ขา หนาตา ไม
ผิดรูป 2) การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก การแสดงออกทางอารมณตองชัดเจนจะสงผลตอกิริยา
ในการแสดง 3) สติปญญา ตองมีปฏิญาณไหวพริบ ชางสังเกต มีความสามารถเฉพาะตัวทางการแสดง
4) การใชเสียง มีโทนเสียงทุมและเสียงแหลมสูง การใชคําพูดที่กินใจ เนนน้ําหนักการใชเสียง และ
องคประกอบของนางโกงลิเกลูกบทประกอบดวย 1) เพลงขั บรอง มีการเลือกใชทํานองเพลงตาม
อารมณ 2) การแตงกายของนางโกงในการแสดงลิเกลูกบท ตองแตงกายใหสวยตามฐานะตัวละคร
3) กระบวนทารําประกอบการแสดงบทบาทนางโกง มี 4 กระบวนทารํา ดังนี้ กระบวนทารําเพลง
หนาพาทย กระบวนทารําการใชบท กระบวนทารําเพลงไมรบ และกระบวนทารําอวดฝมือ
สวนภาพลักษณบทบาทนางโกงในลิเกลูกบท ของปนัดดา อยูยั่งยืน พบวา มีองคประกอบ
ในการแสดง มี 4 องคประกอบ ซึ่งประกอบดวย 1) ปฏิภาณไหวพริบ คือ การดนกลอนสด การดน
คําพูดหนาเวที การดนบทบาทการแสดงหนาเวที 2) การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก คือ การ
แสดงออกทางกิริยาทาทาง 3) การใชเสียง คือ วิธีการใชเสียงในฐานะมีชาติตระกูลหรือหญิงสูงศักดิ์
วิธีการใชเสียงในฐานะเปนชาวบาน 4) การใชทารําประกอบการแสดงบทบาทนางโกงในลิเกลูกบท
สามารถแบงได 2 ประเภทคือ การรําพื้นฐานของลิเก เริ่มจากการรําในเพลงชา–เพลงเร็ว รําใชบท
การรํา เพลงหน า พาทยธ รรมดาประกอบกิริยาสําคัญ และการรําขึ้น อยูกับ ความถนัด ความพอใจ
ความสามารถของผูแสดงลิเกลูกบทบนเวที
อภิปรายผล
ประเภทของเพลงที่ใชรองประกอบการแสดงลิเกลูกบท พบวาการแสดงบทบาทนางโกงมีการ
เลือกใชอารมณเพลงโดยคํานึงถึงอารมณในการแสดงเปนหลัก เนื่องจากบทบาทนางโกงเปนบทบาทที่
มีการแสดงอารมณที่หลากหลาย เชน โกรธแคน ชิงชัง เยาะเยยถากถาง การเอาชนะ เปนตน นอกจากนี้
การเลือกใชเพลงจะสงผลตออารมณของผูชมและนักแสดงใหมีอารมณรวมดวย จึงถือวาเปนไหวพริบ
ปฏิภาณที่สําคัญในการแสดงลิเกลูกบท ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาชีวประวัติและกระบวนทารําของครู
ทองเจือ โสภิตศิลป ที่กลาวในการศึกษาของ นิรมล เจริญหลาย (2547, น. 56) กลาวถึงประเภทของ
เพลงที่ใชรองประกอบการแสดงลิเกหลัก ๆ ดวยกันทั้งหมด 5 ประเภท คือ 1) เพลงรองเพื่อเปดตัว
2) เพลงที่ใชในการเกี้ยวพาราสี 3) เพลงที่ใชในการแสดงอารมณโกรธ 4) เพลงที่ใชในการคะนึงถึง
5) เพลงที่ใชในการแสดงอารมณโศกเศรา
กระบวนทารํา ในการแสดงบทบาทนางโกงลิเกลูกบทจะมีการรายรําเพลงชา เพลงเร็ว ตัวนาง
จะตองรําถวายมือ ทารําจะรําเหมือนกันเพื่อใหเกิดความพรอมเพรียงในการแสดง การกรายออก จะเปน
การรําออกหนาเวที เพลงเชิด เพลงเสมอ เพลงโอด จะเปนการรําที่มีลีลาเฉพาะบุคคล แตโดยสวนใหญ
จะมีทารําไมแตกตางกัน การรําใชบทจะรําประกอบการรองตามบทบาทและอารมณที่แสดงหนาเวที
ประกอบกิริยาใหเหมาะสมกับเหตุการณและเรื่องราวที่แสดงทารําเพลงไมรบ ขึ้นอยูกับเรื่องที่แสดง
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แตในบทบาทนางโกงนั้นจะมีการรําไมรบในบทบาทที่มีฐานะเปนหญิงสูงศักดิ์ เชน บทนางโกงเจา
สําหรับเพลงตรวจพลนั้นเปนการรําที่อวดฝมือ ตามความสามารถของผูแสดง ซึ่งสอดคลองกับ อนุกูล
โรจนสุขสมบูรณ (2559, น. 102) กลาวไวในลิเก: การแสดงและการฝกหัด คือการรําในลิเกประกอบดวย
การรําพื้นฐานของลิเก มีดังนี้ 1) รําเพลงชา เพลงเร็ว และแมบทเล็ก 2) รําใชบท 3) รําเพลงหนา
พาทย 4) รําชุด และการรําที่สําคัญในลิเก มีดังนี้ 1) รําออกตัว 2) รําหนาเตียง 3) รําเกี้ยวหรือรําเขา
พระเขานาง 4) รํากระบวนไมรบ 5) รําอวดความสามารถ
ขอเสนอแนะ
จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวาลิเกเปนการแสดงที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบ
การแสดงตลอดเวลา แตการแสดงลิเกยังคงดํารงอยูไดถึงปจจุบัน เพราะมีศิลปนที่มีความรูความใน
การแสดง อีกทั้ งยั งมีอีกหลายบทบาทที่ควรศึกษา ไดแก ตัว โกง ตัว ตลก เปน ตน นอกจากนี้ยังมี
กระบวนทาไมรบทวนที่ใชในลิเก ซึ่งสามารถจัดทําเปนองคความรูในรูปแบบงานวิจัยในเชิงอนุรักษ
เพื่อมิใหสูญหาย
รายการอางอิง
นิรมล เจริญหลาย. (2547). ชีวประวัติและกระบวนทารําลิเกของ ทองเจือ โสภิตศิลป. วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ. (2559). ลิเก: การแสดงและการฝกหัด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปนัดดา อยูยั่งยืน. ศิลปนลิเกผูที่แสดงบทบาทนางโกง. สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2560.
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บทคัดยอ
การสื่อสารเพื่อสรางและธํารงรักษาอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยเปน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในแนวทางชาติพันธุวรรณา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกระบวนการกอตัว
และลักษณะของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย การสื่อสารเพื่อสรางอัตลักษณของกลุมผูฟง
ดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย และการธํารงรักษาอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสนทนาอยางไมเปนทางการ และการสังเกต
แบบไมมีสวนรวมระหวางวันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาพบวา กลุมผูฟง
ดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยโดยมากจะรวมตัวอยูที่ศูนยกลางคือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่เปดการเรียนการสอนดานดนตรีคลาสสิก และมักจะเปนผูที่มีทุนทางวัฒนธรรมหรือฮาบิตุสโดดเดน
ในดานรสนิยมการฟงเพลง รวมถึงเติบโตมาในครอบครัวที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดนตรี ดังนั้น
ผูฟงดนตรีคลาสสิกในอีกดานหนึ่งก็มักจะเปนผูเลนดนตรีคลาสสิกไปในตัวดวย ทวาผูฟงที่ร่ําเรียนมา
ทางดนตรีคลาสสิกโดยตรงจะอยูในแวดวงคนในของวงการดนตรีคลาสสิก และมีการสื่อสารอัตลักษณ
ที่อิงกับสังกัดที่ตนเองศึกษา สวนผูฟงดนตรีคลาสสิกแวดวงคนนอกคือผูที่ไมไดร่ําเรียนมาทางดนตรี
คลาสสิกโดยตรง จะสื่อสารอัตลักษณของตนรวมไปกับวงออรเคสตราภายในประเทศที่ตนเองชื่นชอบ
นอกจากนี้ กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยเชื่อวา อัตลักษณของพวกเขาจะธํารงอยูไดสวนสําคัญ
ยังคงเกี่ยวของกับการรักษาไวซึ่งพื้นที่ในการแสดงออก นั่นคือการคงไวซึ่งพิธีกรรมอยางการแสดง
คอนเสิรต แมวาพวกเขาจะยอมรับวาดนตรีคลาสสิกในบริบทไทยจะยังตองพัฒนาเนื้อหาทางดนตรี
และมุมมองที่เปดกวางมากกวาที่เปนอยู
คําสําคัญ: การสื่อสาร อัตลักษณ ดนตรีคลาสสิก
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Abstract
The ethnographic study of communication to build and maintain identity of
classical music audience in Thai society aims to explore formation process, attributes
and identity building as well as identity maintenance of classical music audience in
Thai society. The qualitative data is collected through in-depth interview, informal
conversation and non-participant observation during March 25-April 8, 2017. The
findings reveal that classical music audience are likely to gather together at institutions
where higher education in classical music is existed. Their delicate taste of music
explains how they assemble cultural capital from the musical support of their families.
Therefore they are audience as well as music performers even in varied musical
capability. However, classically trained audience placed themselves as insider as they
communicate their identity by identifying with the instruments and the institutions.
Meanwhile non-classically trained audience placed themselves as outsider for they
identify their identity with their favorite local orchestras and well-known musicians. In
addition they believe maintaining their identity should concern with the ritual of
music attendance at music venue, although they realize that classical music amongst
Thai context should develop its content to work with contemporary setting.
Keywords: communication, identity, classical music

บทนํา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเดินทางมาพรอมกับระบอบประชาธิปไตยที่เปดกวาง ดวย
การใหสิทธิและเสรีภาพมนุษยในการที่จะปกหมุดจุดยืนแสดงถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ซึ่งสะทอน
ใหเห็นผานเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนา ความเชื่อ เพศสภาพ และวัฒนธรรมยอย (subculture) (เกษม
เพ็ญภินันท, 2552, น. 12-17) ทั้งนี้ การแสดงออกถึงรสนิยมชมชอบทางดนตรีของกลุมบุคคลตาง ๆ
ที่เรียกตัวเองวา “แฟน” นับเปนนัยยะหนึ่งเพื่อบอกกลาวใหสังคมรับรูถึงการมีอยูของกลุมวัฒนธรรม
ที่มีความพิสมัยเฉพาะทางเหลานี้ (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2555, น. 371-373)
ดนตรี ค ลาสสิ ก เป น สื่ อ ทางดนตรี แ ขนงหนึ่ ง ที่ จั ด อยู ใ นกลุ ม ศิ ล ปะระดั บ สู ง (High-Class)
เนื่องจากตองใชหลักสุนทรียภาพในการฟงเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งในดนตรี ดังนั้นการจะทําความ
เขาใจถึงรายละเอียดและโครงสรางทั้งหมดของบทเพลง ผูฟงจะตองใชหลักการฟงโดยรับรู (perceptive
listening) การฟงจึงตองเปนไปอยางตั้งใจ มีสมาธิ และมีความเขาใจเปนพื้นฐานจากการศึกษาคนควา
อยางเปนระบบ (ณรุทธ สุทธจิตต, 2557, น. 2-4) นอกจากนี้ องคประกอบหนึ่งที่แยกดนตรีคลาสสิก
ออกจากดนตรีแขนงอื่นคือทิศทางการสื่อสาร เมื่อพิจารณาจากเกณฑการเขาหาแลวจะพบวา ตัวสื่อ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

101

ดนตรีคลาสสิกมีลักษณะเปนฝายตั้งรับ คือรอใหผูรับสารเขาไปหาเพื่อซึมซับและตีความอยางอิสระ
(กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2555, น. 15)
ความเปนระเบียบแบบแผนนั้นปรากฏอยูโดยทั่ว รวมถึงกฎเกณฑที่กําหนดไวเปนขนบใหผูฟง
คอนเสิรตดนตรีคลาสสิกจะตองพึงรําลึกไวเพื่อปฏิบัติตาม อยางเชนการแตงกายตองสุภาพเรียบรอย
การไปถึงสถานที่แสดงกอนเวลา การอานสูจิบัตร การมีสมาธิในการชมการแสดง การปรบมือเมื่อบท
เพลงบรรเลงจบโดยสมบูรณ การพักครึ่งเวลา และการงดใชเครื่องมือสื่อสาร (ณรุทธ สุทธจิตต, 2557,
น. 11-13) ไมเทานั้นการแสดงบนเวทีก็มักจะเปนไปอยางเครงครัด ทุกสิ่งอยางจะดําเนินไปภายใต
อํานาจสูงสุดของวาทยกร หากศึกษารายละเอียดของการจัดวางตําแหนงแหงที่ ตาง ๆ อยางพินิ จ
พิเคราะห เราจะคอย ๆ พบอํานาจที่ลดหลั่นไปไลเลียงตั้งแตลําดับหัวหนาวง หัวหนาของแตละสวน
และลูกมือสุดปลายแถว
จากคําอธิบายขางตน นั่นอาจเปนเหตุผลหลักที่ผูคนรวมสมัยโดยเฉพาะกลุมมวลชน (mass)
เลือกที่จะหันหลังใหกับดนตรีคลาสสิก และอาจเปนที่มาของวาทกรรมอยางการฟงเพลงคลาสสิกตอง
ปนบันไดขึ้นไปฟง อยางไรก็ดี แมจะเปนการฟงที่ยากเย็นแสนเข็ญ กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกก็ยังถือ
กําเนิดกอรางสรางตัวอยางเงียบ ๆ แมจะไมใชแฟนหวือหวาหรือเต็มไปดวยสีสัน แตจัดวาอยูสถานะ
แตกต า งจากแฟนสื่ อ ประเภทอื่ น หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า เป น Fan as Aficionados ซึ่ ง เป น กลุ ม แฟน
ประเภทมีความกระตือรือรนและใฝใจรักใคร (enthusiasms) เพราะความสนใจจะไมกระจุกตัวอยูที่
บุคคลหรื อรายการเฉพาะ ๆ หากทวาจะมีความสนใจในประเภทของสื่อหรือประเภทของเนื้อหา
เชนเดียวกับแฟนภาพยนตรนอกกระแสหรือแฟนเพลงโอเปรา (Abercrombie & Longhurst, อางใน
กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2555, น. 372, 418)
การเติ บ โตของจํ า นวนนั กดนตรีคลาสสิกและผูที่จ บการศึกษาทางดานดนตรีคลาสสิกใน
สังคมไทยเองก็นาจะเปนตัวชี้วัดหนึ่ง เพื่อบอกถึงการขยายกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย
เนื่องจากการสรางเครือขายของผูฟงเพลงจะขยับตัว และแสดงตัวจนสังเกตเห็นไดจากการเริ่มตน
สรางเครือขายในชั้นเรียนของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนทางดานดนตรีคลาสสิก สิ่งหนึ่งที่จะพบเห็น
ไดเปนแบบแผน คือการเปนแฟนดนตรีหรือศิลปนตามจากครูผูสอนมาอีกทอดหนึ่ง การสืบทอดความ
นิยมชมชอบดนตรีคลาสสิกมีตั้งแตการเริ่มจากแรงบันดาลใจของครูผูสอน การชอบอันเกิดมาจากสื่อ
หรือชอบเพราะถูกจริต นอกจากนี้ ปรากฏการณความเปนสินคาวัฒนธรรมสงกระแสความปอปถึง
ดนตรีคลาสสิก ทําใหบางโปรแกรมมีลักษณะเอาใจตลาดกลุมมวลชนจึงเปนที่มาของการเขาไปทํา
ความเข าใจกั บปรากฏการณ ดังกลาว เพื่อตอบคําถามวากลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกจะมีการสื่อสาร
ทางอัตลักษณ และธํารงรักษาอัตลักษณไวอยางไรทามกลางบริบทปจจุบัน

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

102

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากระบวนการกอตัวและลักษณะของกลุมผูฟงคลาสสิกในสังคมไทย
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารเพื่อสรางอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย
3. เพื่อศึกษาการธํารงรักษาอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ทําการศึกษากับกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกใน
สังคมไทย ซึ่งโดยส ว นมากแล ว ผู ฟงและนั กดนตรีจ ะเปน บุคคลกลุมเดียวกัน โดยงานวิจัย จะพบ
ขอจํ ากั ดดา นความครบถ วนและครอบคลุมบางประการ เนื่องจากเปนสวนงานวิจั ยส วนบุ คคลใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนิเทศศาสตร 2 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จึงกําหนดขอบเขตและขอจํากัดการวิจัยไวดังนี้
1. เนื่องดวยขอจํากัดดานระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล จึงอภิปรายขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ที่ฟงดนตรีคลาสสิกไดเพียง 2 กลุม คือ ผูที่ร่ําเรียนมาทางดนตรีคลาสสิกและสื่อมวลชนที่ชื่นชอบ การ
ฟงเพลงคลาสสิ ก โดยบุ คคลทั้ งสองกลุ มนี้ เปน ผูที่ติดตามชมคอนเสิรตดนตรีคลาสสิกทั้งไทยและ
ตางประเทศ ผานทั้งการชมการแสดงสดและติดตามผลงานตามสื่อตาง ๆ ดวยตนเองมาเปนระยะเวลา
อยางนอย 5 ป
2. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข อบเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาเฉพาะกลุ ม ผูฟ งที่ เ ดิ น ทางเข า ชมการแสดง
คอนเสิรต ดนตรีคลาสสิกในสถาบันการศึกษาที่ เปด การเรีย นการสอนดานดนตรีคลาสสิก และจั ด
คอนเสิรตเปนประจําตอเนื่องในลักษณะเปดกวางใหสาธารณชนที่สนใจสามารถเขารวมฟงคอนเสิรตได
3. ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนามตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม–8 เมษายน
พ.ศ. 2560 ในพื้นที่ทางกายภาพคือสถานที่จัดแสดงคอนเสิรตดนตรีคลาสสิก และพื้นที่เสมือนจริง
อยางโซเชียลเนทเวิรคและเว็บไซตของสถาบันการศึกษาที่จัดแสดงคอนเสิรตดนตรีคลาสสิก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารกับอัตลักษณ
มนุษยสื่อสารในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงอยูในสังคมและคงไวซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง
การที่ผูคนมีปฏิสัมพันธตอกันนั้นเกี่ยวของกับระบบสัญลักษณและการสื่อความหมายเพื่อยังผลให
วัฒนธรรมถูกสงผานจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ทั้งนี้การสื่อสารและสื่อนับวามีบทบาทสงเสริมกัน
ในการธํารงรักษาอยูของระบบ การทําหนาที่ของการสื่อสารและสื่อควรจะทํางานสอดประสานกัน
ระหวางระบบยอย ๆ และแสดงออกมาเปนกิจกรรมตาง ๆ ที่อาจเปนไปเพื่อความเพลิดเพลิน สราง
มนุษยสัมพันธ แสดงเอกลักษณของปจเจกบุคคล และติดตามขาวสาร สวนอัตลักษณคือการพยายาม
สรางขอบเขตที่ชัดเจนของบุคคล โดยการตอบคําถามวาเราเปนใคร แตกตางจากผูอื่นตรงจุดใดบาง มี
ลักษณะการแบงกลุม มีความเกี่ยวของกับประสบการณชีวิต อุดมการณ สํานึก กฎเกณฑ พิธีกรรม

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ฯลฯ สิ่งที่สําคัญคืออัตลักษณเปนสิ่งที่สรางขึ้นโดยปจเจกและจะคงอยูตอเนื่องตลอดชีวิตของบุคคล
ในมุมมองทางสังคมวิทยา อัตลักษณถูกสรางขึ้นในการมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ทวาในมุมมองของ
โพสตโมเดิรน เชื่อวาอัตลักษณมีความเปนพลวัต และเปนเรื่องของการสรางตนเอง ซึ่งอัตลักษณหลาย
รูปแบบนี้จะถูกใชสถานการณที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความตองการทางสังคมของบุคคล (จุฑาพรรธ
ผดุงชีวิต, 2550, น. 31 อางใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552, น. 16-17, 22-24)
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมยอย
ตามคํานิยามของกาญจนา แกวเทพ (2549, น. 24-28) กลาววา วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ
ในสังคมที่มนุษยสรางขึ้นและสอนใหคนรุนหลังไดเรียนรูหรือนําไปปฏิบัติ วัฒนธรรมจึงตองมีการเรียนรู
และถายทอด สามารถดัดแปลงใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เมื่อมนุษยรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็จะรูวา
อะไรควรทําไมควรทํา ดังนั้น ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษยในสังคมจึง
แยกออกจากกันไมได นอกจากนี้ วัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการเปนตัวคั่นกลางระหวางธรรมชาติ
ของมนุ ษยและการหล อหลอมบุ คลิกภาพ (personality) ของปจ เจกบุคคลทั้งในระดั บบุคคลและ
อัตลักษณกลุม อยางไรก็ตามสังคมประกอบดวยวัฒนธรรมหลัก (dominant culture) และวัฒนธรรม
ยอย (subculture) แรกเริ่มนั้นแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมยอยถูกประกอบสรางขึ้นจากโลกยุคสมัยใหมที่
ระบบทุนนิยมขยายตัวจากเมืองไปครอบงําชนบท ทําใหวัฒนธรรมตาง ๆ ของกลุมที่เคยอยูในชนบท
กลายมาเปนวัฒนธรรมยอย ในการสืบทอดใหวัฒนธรรมยอยยังคงมีอยู เราจะพบเห็นลักษณะการ
ตอตาน (resistance) การตอรอง (negotiation) หรือยอมรับบางสวน (accommodation) ของ
วัฒนธรรมหลักอยูเสมอ โดยสามารถพิจารณาจากสวนประกอบที่เรียกวาสไตล (style) หรือไลฟสไตล
(lifestyle) อันประกอบดวยภาพลักษณ อากัปกิริยา และการใชภาษาเฉพาะ
แนวคิดเกี่ยวกับกลุมและเครือขายการสื่อสาร
การรวมตัว ของกลุมผู ฟงดนตรีคลาสสิกนั้น เปน การรวมกลุมของบุคคลที่มีป ฏิสัมพัน ธกัน
แสดงถึงความสนใจรวมกัน ไดรับอิทธิพลจากกันและกัน และใหความรูสึกเปนพวกเดียวกัน (ชลวรรณ
วงษอินทร, 2548 อางใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552, น. 36) นอกจากนี้ คุณลักษณะของกลุม
จะมีลักษณะการคํานึงถึงบทบาท บรรทัดฐานที่สมาชิกควรปฏิบัติตอกัน และสถานภาพอันสะทอนถึง
ลําดับชั้นของสมาชิก รวมถึงอิทธิพลของกลุมซึ่งสงผลตอการเรียนรูรวมกัน การสนับสนุนใหสมาชิก
แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด การสนองความตองการในกลุม และการชวยใหสมาชิกมองเห็นภาพ
ตนเองชัดเจนขึ้น (อุทัย บุญประเสริฐ, 2529 อางใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552, น. 38) สวน
เครือขายของการสื่อสารในที่นี้ มีนัยยะถึงการเชื่อมโยงระหวางบุคคลตาง ๆ เขาดวยกันจนเกิดเปน
กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิก เปนระบบแพรกระจายขอมูลภายในสมาชิกกลุมผานชองทางการสื่อสาร
ระบบ จะทําหนาที่เชื่อมโยงบุคคลเขาดวยกันและเกิดเปนเครือขายการสื่อสาร (กาญจนา แกวเทพ,
2549 อางใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552, น.40) ลักษณะเฉพาะคือคนในเครือขายจึงจะสามารถ
ติดตอสื่อสารผานชองทางดังกลาว เพื่อแสดงความเปนเครือขายเดียวกัน
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แนวคิดเกี่ยวกับทุนและฮาบิตุส
บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) ใหคํานิยามความหมายของคําวาทุนวาเปนแรงงานที่ถูกสะสม
ในรูปแบบที่กลายเปนวัตถุ เปนสวนหนึ่งของปจเจกหรือกลุมของปจเจกทําใหเขาสามารถเขาครอบครอง
พลังทางสังคมในรูปของแรงงานที่เปลี่ยนสภาพจากรูปธรรมเปนนามธรรม (reified labour) หรื อ
แรงงานแท ๆ ได ทุนถือเปนมรดกที่สืบทอดมาอยางตอเนื่อง สามารถเปลี่ยนแปลงได มีลักษณะทั้ง
สัมผัสไดและสัมผัสไมได เปนปจจัยในการกําหนดตําแหนงทางสังคม โดยทุนสามารถแบงได 4 แบบ คือ
1) ทุนทางเศรษฐกิจอันหมายถึงการครอบครองทางเศรษฐกิจของบุคคล 2) ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง
ทุน ที่สะสมในตัว บุ คคลในรู ป แบบของฮาบิ ตุส (habitus) เปน ทุนที่ถูกทําใหเปน รูป ธรรม สามารถ
แสดงออกในรู ปวั ตถุ อาทิ รูป ภาพ หนังสือ งานเขีย น ฯลฯ และทุน ที่ออกใหโดยสถาบั น เช น ใบ
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง ฯลฯ 3) ทุนทางสังคม คือทุนอันเกิดจากผลรวมของการมีความสัมพันธ
กันระหวางบุคคล และการเรียนรูและการยอมรับในเครือขายความสัมพันธ 4) ทุนทางสัญลักษณ เชน
ศักดิ์ศรี สถานภาพ อํานาจ
ฮาบิตุสนั้นอาจแปลเปนคําไทยไดวาจริต โดยหมายถึงอากัปกิริยาที่บุคคลไดสั่งสมลงไปใน
ตัวเองโดยไมรูตัว เปนแนวทางที่จะประพฤติ ปฏิบัติ พูดจา และเกี่ยวของสัมพันธกับความโดดเดนของ
ชนชั้ น นํ าที่ ส ามารถแสดงออกซึ่ งสิ่ ง เหล า นี้ ผานรสนิย ม เชน การฟงดนตรีค ลาสสิก การเที่ ย วชม
พิพิธภัณฑ อานงานวรรณกรรม ชมละครเวที ฯลฯ นอกจากนี้กลุมคนที่มีจริตในทางเดียวกันมักจะ
ของเกี่ ย วอยู ในปริ มณฑลทางสั งคม (field) เดีย วกัน บอกตําแหนงแหงที่ตนเองครอบครอง และ
เครือขายภายในปริมณฑลนั้น โดยโครงสรางการสื่อสารภายในปริมณฑลของแวดวงดนตรีคลาสสิกเอง
จะเติ ม เต็ ม เมื่ อ ประกอบทั้ ง วั ฏ จั กรของการผลิต และการบริโ ภค (กาญจนา แกว เทพ และสมสุ ข
หินวิมาน, 2551, น. 558–560)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคศิลปะและวัฒนธรรม
การบริโภคศิลปะและวัฒนธรรมเปนเงื่อนไขหนึ่งที่ทําใหเกิดการจําแนกความแตกตางในการ
กระทําทางสังคม โดยแนวคิดนี้เกี่ยวของกับพื้นที่ทางสังคม ชนชั้น และรสนิยม บุคคลที่ไดชื่อวามี
รสนิยมนั้นก็คือผูที่สามารถจําแนกความแตกตางและเห็นคุณคาของความงามดวยประสาทสัมผัสอยาง
ทันทีทันใด ความสามารถนี้นับวามีอิทธิพลในการแสดงออก ทั้งยังเปนการบอกความแตกตางของปจเจก
ในพื้นที่ ตําแหนงแหงที่ ทําใหเกิดชนชั้น และการสรางรสนิยมขึ้นมา อยางไรก็ตาม ในสังคมทุนนิยม
คนสามารถเลื่อนชั้นทางสังคมรวดเร็วขึ้น เชนผานระบบการศึกษา หรือปรับวิถีการบริโภคของตัวเอง
ทวาปจเจกสรางความแตกตางผานการบริโภคสินคาทางวัฒนธรรมไดอยางมีความโดดเดนยิ่งกวาใน
แนวคิดของบูรดิเยอ อีกทั้งบุคคลกลุมอาชีพเดียวกันจะยิ่งมีแนวโนมแสดงออกซึ่งทุนทางวัฒนธรรม
ดวยรสนิยมที่เหมือนกัน (สุภางค จันทวานิช, 2559, น. 250-253)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พัทรศรัณย ตนานุประวัติ (2552) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อสรางและธํารงรักษาอัตลักษณ
ของกลุมผูนิยมแนวดนตรีฮารดคอรในประเทศไทย พบวา กระบวนการกอตัวของผูนิยมแนวดนตรี
ฮารดคอรเริ่มจากการเปนแฟนเพลงเพียงลําพังกับแบบมีกลุมเพื่อน จากนั้นจึงเริ่มมีการติดตอสื่อสาร
จนเกิดเปนเครือขาย โดยการสื่อสารเพื่อสรางอัตลักษณนั้นจะแสดงผานการแตงกาย เนื้อเพลงรูปแบบ
ดนตรี แต อุดมการณ ร ว มทางดนตรียัง คงอยู สว นการธํา รงรักษาอัตลักษณจ ะเปน การบูร ณาการ
รูปแบบการสื่อสารใหมีลักษณะเปดกวางขึ้น และการสืบทอดอัตลักษณที่สําคัญคือการแสดงคอนเสิรต
เพื่อเปนพื้นที่พบปะของกลุมผูนิยมแนวดนตรีฮารดคอรทั้งรุนเกาและใหม
ครอวฟอรดและคณะ (Crawford, et al., 2014) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคดนตรีคลาสสิก
ของกลุมผูฟงการแสดงคอนเสิรตของวง London Symphony Orchestra โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สํารวจลักษณะทางมานุษยวิทยาและลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึงพฤติกรรมการเปดใจในการ
ใชบริการผานแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการแสดงคอนเสิรตของวง London Symphony Orchestra
ทั้งนี้กรอบแนวคิดทฤษฎีหลักเปนผลงานของบูรดิเยอในเรื่องรสนิยมทางดนตรีและการกําหนดปริมณฑล
ทางสังคม ผลการศึกษาพบวา กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกโดยมากเปน ชนชั้นกลาง มีความเปนปจจเจก
สูง และมีคุณลักษณะสวนตัวและรูปแบบพฤติกรรมไปกันไดกับ การเขาชมคอนเสิรตดนตรีคลาสสิก
พวกเขาสนใจที่จะไดรับสวนลดจากการใชบริการผานแอปพลิเคชั่น แตยังไมปรากฏหลักฐานวาการใช
แอปพลิเคชั่นจะชวยขยายฐานผูฟงได
ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลเบื้องตนคือศึกษาขอมูลพื้นฐานของดนตรีและกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิก
โดยการติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกทางอินเทอรเน็ต อาทิ เว็บบอรดดนตรี
คลาสสิกใน pantip.com กลุมนักดนตรีคลาสสิกแหงประเทศไทยซึ่งเปนเครือขายในโซเชียลเน็ทเวิรก
และเว็ บ ไซต ของสถาบั น การศึ กษาที่เปดการเรียนการสอนทางดานดนตรีคลาสสิก และจัดแสดง
คอนเสิรตดนตรีคลาสสิก เพื่อทําความเขาใจกับบริบทของแวดวงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยเปนขอมูล
เบื้องต น รวมถึงเขาไปศึกษาสภาพสังคมของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในคอนเสิรต “250 ป รําลึก
อยุธยา-ธนบุรี” อยุธยาไมเคยสิ้น รากเราไมเคยสูญ แสดงโดยวงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย
ในวันเสารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
นอกจากนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและสนทนาอยางไมเปนทางการระหวาง
วันที่ 16 มีนาคม–6 เมษายน พ.ศ. 2560 กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนการคัดเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของ
การศึ กษาเปน หลัก (purposeful sampling) กลาวคือ แหลงขอมูล ประเภทบุคคลเปน ผูฟงดนตรี
คลาสสิกที่พํานักอาศัยอยูในประเทศไทย กลุมตัวอยางทั้ง 5 คน เปนผูที่ฟงดนตรีคลาสสิกและติดตาม
ชมคอนเสิรตดนตรีคลาสสิกทั้งไทยและตางประเทศ ผานทั้งการชมการแสดงสดและติดตามผลงาน
ตามสื่อตาง ๆ ดวยตนเองมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป ประกอบดวย นายเศรษฐพงศ จรรยารยชน
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อายุ 27 ป ระยะเวลาในการติดตาม 11 ป อาชีพ นักวิชาการศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นาย
วิศุวัฒน พฤกษวานิช อายุ 31 ป ระยะเวลาในการติดตาม 15 ป อาชีพ อาจารยสอนการปฏิบัติเครื่อง
เป าลมไม วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป มหาวิ ทยาลั ย มหิด ล นายวิ ศวั ส ปญ ญาวงศส ถาพร อายุ 30 ป
ระยะเวลาในการติ ดตาม 10 ป อาชี พ สื่ อมวลชนอิส ระ นางสาวเมลดา ผาติกุล ดิล ก อายุ 30 ป
ระยะเวลาในการติดตามดนตรีคลาสสิก 12 ป อาชีพ ประกอบธุรกิจสวนตัว และนายนฤตย เสกธีระ
อายุ 48 ป ระยะเวลาในการติดตามดนตรีคลาสสิก 8 ป อาชีพ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพมติชน
สรุปผลการวิจัย
1. ผูใหขอมูลกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับความสนใจในวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกวาเกิดจาก
การชื่นชอบดวยตนเอง การไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัว การมีเชาวนปญญาและทักษะทางดนตรี
ที่ดี การไดรับแรงบันดาลใจจากสื่อตาง ๆ เชน สื่อมวลชน และสื่อบุคคล รวมถึงการทํากิจกรรมทาง
ดนตรีในสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง
2. คุณลักษณะทางรสนิยมและฮาบิตุสเปนสิ่งที่ผูใหขอมูลสั่งสมดวยตัวเอง อาทิ ความสามารถ
ทางดนตรีคลาสสิกที่อาจจะแตกตางในระดับการเลน การตีความ ความสามารถทางภาษาคือความ
เขาใจศัพทเฉพาะทางดานดนตรีคลาสสิกในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนอยางนอย ลักษณะการ
แตงกาย เชน ชอบความเรียบงายและรวมสมัย การมีสไตลทางดนตรีที่ชัดเจน เชน ชอบอะไร ไมชอบ
อะไร ในแงมุมไหน และความสามารถในการแยกแยะความแตกตางของดนตรีคลาสสิกกับดนตรีแนว
อื่นไดอยางใหรายละเอียด
3. ผูใหขอมูลมีลักษณะของกลุม การสื่อสารภายในกลุม และพฤติกรรมการใชสื่อ กลาวคือ
กลุมของผูฟงที่ร่ําเรียนมาทางดานดนตรีคลาสสิกโดยตรงจะเปนกลุมปดสําหรับบุคคลภายนอก และ
มักจะแบงไปตามเครื่องที่เลนรวมถึงสถาบันการศึกษา อาจารยเปนผูที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ
กระจายขาวโดยใชเฟซบุกสวนตัวเปนชองทางหลัก ในการศึกษานี้ ยังไมพบลักษณะการรวมกลุมของ
ผูฟงที่ เ ป น บุ คคลภายนอกเช น สื่ อมวลชน นอกจากการรวมกลุมเพื่อเขาอบรมวิจารณดนตรี และ
การติดตามขาวการแสดงจากเว็บไซตและเฟซบุกของวงออรเคสตราที่ตนเองชื่นชอบ
4. การสรางเครือขายเครือขายนักดนตรีคลาสสิกจะเริ่มกอตัวขึ้นเมื่อเขาสูสถาบันการศึกษา
ไมวาจะศึกษาอยูในประเทศหรือตางประเทศ นอกจากนี้ยังพบวามีการสรางเครือขายของนักดนตรี
คลาสสิกไทยและชาวตางชาติ เพื่อสรางผลงานและนําไปแสดงในคอนเสิรต ทวายังไมพบการพูดถึง
เครือขายผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย
5. พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการชมการแสดงคอนเสิรตจะเกี่ยวของกับพบปะเพื่อนฝูง
และใหกําลังใจนักดนตรีดวยกัน การไปชมคอนเสิรตเพื่อพัฒนาทักษะทางการฟงดนตรีคลาสสิก และ
ตองการไปดูศิลปนและบทเพลงที่ชื่นชอบ
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6. ผูใหขอมูลกลาวถึงความคิดเห็นที่มีตอดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย วาการฟงดนตรีคลาสสิก
เกี่ยวของกับการบอกตําแหนงแหงที่ในสังคม และพัฒนาการฝมือการแสดงดนตรีมีแนวโนมดีขึ้น แตยัง
เทียบวงจากตางประเทศไมได
7. ความคิดเห็นที่มีตอการปรับเปลี่ยนแนวทางการนําเสนอดนตรีคลาสสิก ผูใหขอมูลยินดีให
ปรับในรูปแบบ เชน แสดงบทเพลงที่ไมยาวจนเกินไป และเลนเพลงที่คนทั่วไปรูจัก ทวายังคงแสดง
เพลงยากแตปรับจํานวนใหนอยลง
อภิปรายผล
กระบวนการกอตัวและลักษณะของกลุมผูฟงคลาสสิกในสังคมไทย
การศึกษากลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยในบริบทที่ทําการศึกษานี้พบวา กระบวนกอตัว
ของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกจะกระจุกตัวอยูที่ศูนยกลางคือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปด
การเรียนการสอนดานดนตรีคลาสสิก ซึ่งในอีกมุมหนึ่งมีฐานะเปนองคกรที่ทําหนาที่บริหารจัดการและ
เผยแพรดนตรีคลาสสิกในรูปแบบการจัดแสดงคอนเสิรต จัดประกวดดนตรี จัดงานวิชาการทางดนตรี
และจัดทําสื่อเพื่อเผยแพรดนตรีคลาสสิกและประชาสัมพันธขาวสารภายในองคกร
นอกจากนี้ จากการเขาไปสังเกตอยางไมมีสวนรวมทั้งจากพื้นที่ในชุมชนเสมือนและพื้นที่ทาง
กายภาพ ยังพบวา เครือขายกลุมยอยจะสื่อสารกันภายในกลุมผานชองทางทั้งที่เปนสื่อบุคคลและ
โซเชียลเน็ตเวิรกที่จําแนกไปตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่แตละกลุมมีความถนัดและสนใจ ดังเชนที่
ผู ให ขอ มู ล สองท า นซึ่ งเล น เครื่ องเปาลมไม (woodwind instruments) เหมือ นกัน แตเลน เครื่อ ง
ตางกัน พวกเขาใหคําตอบเหมือนกันวาใชเฟซบุกเปนชองทางหลักในการสื่อสาร ภายในกลุมจะรูกันวา
ใครทํ าหน าที่ สงขา วหลั ก การกระจายจะคอนขางทั่ว ถึงกันภายในหมูเครื่องเดียวกัน รวมถึงในหมู
นักดนตรีคลาสสิกดวยกัน
“สวนใหญก็ติดตอกันทางเฟซบุก แตไมมีการรวมกลุมเปนพิเศษ มันจะเปนกลุมเพื่อน ๆ หรือ
อาจารยเคาจะมาบอกขาวกัน ไมไดมีกลุมอะไรสวนตัว สวนใหญจะเปนเรื่องเลาปากตอปาก คือตั้งแต
เขามาเรียนก็เหมือนเขามาอยูในวงการนี้แหละ”
“มันคอนขางเหมือนรูธรรมเนียมปฏิบัติกัน อาจจะไมมีภาพตายตัววาเครือขายอยูตรงไหน คือ
มีอาจารยผูสอนเปนตัวหลัก แตเคาก็ไมไดทําตัวเปนตัวหลัก แตเคาก็จะรูกันวาคนนี้เปนอยางนี้ ๆ แบบ
ปากตอปาก” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560)
ขณะที่สื่อมวลชนสามารถขยับตัวเขามาในแวดวงเครือขายการสื่อสารในฐานะสื่อมวลชนโดย
เริ่มจากการเขาอบรมในโครงการอบรมนักวิจารณดนตรี ซึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนผูจัดอบรม แตการติดตามขาวสารก็จะติดตามจากการประชาสัมพันธขององคกรผูจัดและเว็บไซต
ทั่วไป
“คือถาพูดเปนแฟน ก็ไมใชแฟนชั้นใน คือไมไดติดตามขาวสารอะไรขนาดนั้น คือดูจากของ
มหิดลหรือดูจากที่ประชาสัมพันธทั่วไป เฟซบุก สนุก” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2560)
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ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงวิเคราะหไดวา ความเปนกลุมและตําแหนงแหงที่ของบุคคลในกลุมขึ้นอยู
กับความเปนสมาชิกเครือขายดานในหรือดานนอก และยังกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมไปในตัว
สอดคลองกับแนวคิดกลุมและเครือขาย (กาญจนา แกวเทพ, 2549; ชลวรรณ วงษอินทร, 2548; อุทัย
บุญประเสริ ฐ, 2529 อ างถึ งใน พัทร ศรั ณย ตนานุ ประวัติ , 2552) นอกจากนี้ การเคลื่อนตัวเขาสู
เครื อข ายนั้ น เกิ ดขึ้ น จากการสั่ งสมทุ น อั น เปน สว นหนึ่งของการบมเพาะอัตลั กษณกลุมผูฟงดนตรี
คลาสสิกในสังคมไทย
การสื่อสารเพื่อสรางอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย
กลุ ม ผู ฟง ดนตรี ค ลาสสิ ก ที่ ร่ํ า เรี ย นทางด า นดนตรี คลาสสิ กเป น ผู ที่มี โ อกาสสั่ ง สมทุ น ทาง
วัฒนธรรมหรือฮาบิตุสเริ่มจากครูผูอบรมสั่งสอนและผูปกครองซึ่งเปนผูที่มีบทบาทอยางยิ่งตอการ
อบรมบ ม เพาะความสนใจในดนตรี ค ลาสสิ ก และสร า งเอกลั ก ษณ ใ นการแสดงออกทางดนตรี
(Bourdieu, 1984 อางใน Crawford et al., 2014) เมื่อเดินทางเขาสูสถาบันการศึกษา พวกเขาจะ
เริ่มเขาสูเครือขายการสื่อสารในลักษณะของคนในแวดวงดนตรีคลาสสิก และมีการแบงกลุมไปตาม
เครื่องดนตรีที่เลน อาจารยผูสอน รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ตนเองสังกัด ลักษณะนี้จะเปนการกําหนด
field ของกลุมผูฟงที่ในอีกดานหนึ่งพวกเขาก็สามารถเปนผูเลนดนตรีคลาสสิกไดดวย
“อาจารยมีอิทธิพลตอนสอนนะ เคาปลูกมายังไง เด็กก็จะคลาย ๆ เคา สไตลการเลนจะบอก
ได ถึ ง กระบวนทั ศ น แ ละทั ศ นคติ ถ า ถู ก brief มาต า งกั น เอกลั ก ษณ ก็ จ ะต า งกั น ” (ผู ใ ห ข อ มู ล ,
สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560)
“ตอนเรียนแซกโซโฟนกับอาจารยชาวไตหวัน ไดฝกเลนเพลงที่ใชเทคนิคใหม ๆ เปนเพลงที่
ไมคอยมีเมโลดี้ ทําใหรูสึกชอบเพลงที่มีเทคนิคยาก ๆ มาจนถึงทุกวันนี้” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30
มีนาคม 2560)
ความเป น คนในของแวดวงดนตรี คลาสสิกจึงมีจุดเริ่มจากการศึกษาในสถาบัน การศึกษา
หากสืบทอดไปจะพบวา ครูอาจารยหรือ musical mothers ในคํานิยามของบูรดิเยอ (Bourdieu,
1984 อางใน Crawford et al., 2014) ตางเปนผูสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมมาอีกทอดหนึ่ง ดวยอาชีพ
การงานในวงออรเคสตรา การร่ําเรียนดนตรีตะวันตกจากตางประเทศ และประสบการณการแสดงตาง ๆ
ทั้งในและตางประเทศ ทําใหพวกเขามีศักยภาพที่จะสรางเครือขายและสงมรดกตกทอดนี้จากรุนสูรุน
เปนวงจรและวัฏจักรของสังคมแบบปด จึงยากสําหรับบุคคลภายนอกที่สนใจดนตรีคลาสสิกในการ
ขยับเขาสูการเปนคนใน ทวาบุคคลภายนอกในขอบเขตการศึกษานี้สามารถขยับตัวเขามาในแวดวง
เครือขายการสื่อสารในฐานะสื่อมวลชน โดยเริ่มจากการเขาอบรมในโครงการอบรมนักวิจารณดนตรี
ภายหลังจากไดรับคัดเลือกและเขาอบรมเปนเวลา 3 เดือนแลว ใบประกาศนียบัตรที่ไดรับเปนลักษณะ
หนึ่งของการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมโดยสถาบันการศึกษา แบบเดียวกับการใหปริญญาบัตรสําหรับผูที่
สําเร็จการศึกษาทางดานดนตรี
นอกจากนี้ กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกรับรูความแตกตางของดนตรีคลาสสิกกับดนตรีแนวอื่น
อย างชั ด เจน ทั้ ง ในเรื่ อ งการตี ค วาม การทํ าความเข า ใจกั บ งานวรรณกรรม ท ว งท า ในการแสดง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ตลอดจนมารยาทและพฤติกรรมที่เหมาะสมขณะเขาฟงการแสดงคอนเสิรต เนื่องจากสิ่งเหลานี้ถูก
บรรจุอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานดนตรีตะวันตกซึ่งสังคมไทยรับเขามาเปนสวนหนึ่งของ
วิถีการปฏิบัติ ทั้งนี้ ประสบการณของกลุมผูฟงที่ร่ําเรียนทางทางดนตรีคลาสสิกจะมุงเรื่องเนื้อหาสาระ
ทางดนตรี ขณะที่ผูฟงอยางสื่อมวลชนจะรับรูความแตกตางของดนตรีคลาสสิกโดยการอิงกับชนชั้น
และรสนิยมกอนจะอิงถึงรายละเอียดทางดนตรี สอดคลองกับแนวคิดที่วารสนิยมในการฟงเพลงคือ
การบงบอกถึงชนชั้นทางสังคม (Bourdieu, 1984 อางถึงใน Crawford et al., 2014)
“มันทําหนาที่ในการบงบอกวาเธอเปนใคร และชั้นเปนใคร เมื่อไหรที่คุณฟงดนตรีคลาสสิก
แปลว า คุ ณ แบบ วรรณะสู ง กว า คนฟ ง เพลงป อ ปเพลงแจ ส คื อ การฟ ง เพลงของคนในสั ง คมไทย
เหมือนวาแบบถูกแบงแยกโดยที่คุณไมรูตัว เราอาจะบอกวาคุณฟงเพลงปอปก็เปนเรื่องของรสนิยม
แหละ แตเรื่องจริง action ที่ออกมาจะเปนแบบนั้นนะ คือคุณยอมศิโรราบกับดนตรีคลาสสิกโดยที่
แบบไมรูตัวไปแลว มันอยูในไอเดียของคนไปแลว” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2560)
“เวลาเปา (ในแนวเพลงคลาสสิก) ก็ตองเปาใหดูซอฟทลง ตองทําเสียงใหดี คุมโทนใหเพราะ
ตองเลนอยางระมัดระวัง กลัวเสียงดัง เปาผิด กลัววาจะเสียงไมเพราะ ถาเลนแนวร็อคก็เปาใหมันดุ
อินไปกับเพลง เปาใหหนักแนนขึ้น”
“การวางตัวบนเวทีก็ตางกัน เวลาเลนคลาสสิกก็เลนแซกโซโฟนอยางเดียว เวลาเปนโซโลอิสต
จะทักทายคนดูไดบางกอนแสดง แตก็ตองใหอยูในความเหมาะสม สวนในวงร็อคก็ไดเลนกับกีตาร เบส
กลอง ไดพูดคุยกับคนดูเยอะขึ้น รูสึกสนุกสนานมากกวา” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2560)
“ในทางทฤษฎีกับการเลนมันตางนะ คือทฤษฎีมันก็ตองรูลึก รูไปถึงวานักประพันธอะไรยังไง
(ดนตรี) รูปแบบอื่นมันตีความแคแบบโอเครองได สนุกอะไรอยางนี้มากกวา อันนี้มันจะแบบวา มัน
รูสึกมีความทาทาย มันตองศึกษา มันตองใชความรู ตองใชเซนส ตองใชเคาเรียกอะไรนะ ensemble
musicianship เยอะ เรียกวาใชความละเอียดออนมากกวาในการเลน แตไมไดหมายความวาพวกนั้น
เคาไมละเอียดออนนะ เคาก็มีวิธีของเคา ความเกา ประสบการณอันนี้ (ดนตรีคลาสสิก) จะดูมีหลาย ๆ
เรื่องผนวกกัน” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560)
กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกจะมีลักษณะคาบเกี่ยวกันไปมาในตัวบุคคลหนึ่ง ๆ นั่นคือดานหนึ่ง
ของกลุมผูฟงคนในเปนนักศึกษาก็จะพวงดวยการเปนนักดนตรีและผูฟงไปในตัว สวนสื่อมวลชนนั้นก็
จะเปนทั้งนักวิจารณและผูฟงที่เสริมดวยการแสดงตัววาเปนแฟนของวงออรเคสตราไปดวย ทวากลุม
ผูฟงที่ ร่ํ า เรี ย นมาทางดนตรี คลาสสิกโดยตรงมีแนวโนมจะเปน แฟนของวงออรเคสตราวงอื่น เชน
วง Berlin Philharmonic หรือวงเมทัลอยาง X Japan ซึ่งเมื่อสอบถามพูดคุยถึงรสนิยมการฟงเพลง
พบวา พวกเขาฟงเพลงหลากหลายตั้งแตเพลงปอป เพลงเกาหลีแบบเคปอป เพลงฮิตติดกระแส เพลง
แจส เพลงประกอบเกม การตูน และภาพยนตร เพลงร็อค โปรแกรสสีฟร็อค เฮฟวีเมทัล จนถึงเพลง
ลูกทุ ง ทว าจะยังคงเป นการฟงที่ มีคุณลักษณะพิเศษคือฟงได ทุกประเภท แตคงไวซึ่งความเป นผูมี
สติปญญาในการฟง (Chan and Goldthorpe, 2007 อางถึงใน Crawford et al., 2014)
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“เพลงเกาหลีก็ฟง ฟงมานานกอนจะฮิตในเมืองไทยอีก ชอบเพราะการวางคอรด การวาง
เมโลดี้มันไมนาเบื่อ การเรียบเรียงเสียงประสานก็ดีดวย” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2560)
“ชอบฟงโปรเกรสสีฟร็อคเพราะมันไมนาเบื่อ ชอบจังหวะที่คาดเดาไมได ดนตรีไมเลนซ้ํ า
รูปแบบ ซ้ําคอรด ซ้ําโนตเปนลูปเหมือนเพลงแนวอื่น” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2560)
“ชอบฟงเพลงที่ฟงสบาย ๆ jazz for chilling คือแบบเปดไปเรื่อย ๆ แลวก็เพลงสากล ไม
ชอบฟงเพลงไทย ถาไมใชแบบเปนเพลงที่แบบเออดี โดยที่ตัวเองเปนตัวตัดสินนะ จะมีที่แบบจะเปด
ฟง base ตามตัวศิลปน คือหมายความวาศิลปนคนนี้เกง อยางทอม room 39 ที่ตอนนี้เปนหนากาก
ทุเรียน” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560)
“ฟงไดหมด ลูกทุงก็ได เกาหลีก็ได บางอารมณเราก็ตองการฟงเพลงมีเนื้อหามากอยางเพลง
คลาสสิก คิดเยอะ แตบางอารมณอกหักอยู ไมตองการคิดอะไรทั้งสิ้น ก็ฟงอะไรงาย ๆ” (ผูใหขอมูล,
สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2560)
นอกจากนี้ การแตงตัวของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกที่ร่ําเรียนมาทางดนตรีคลาสสิกจะคํานึงถึง
ความเหมาะสม กาลเทศะ เนนความคลาสสิก เรียบงาย ที่มีสไตลเปนเอกลักษณ ตางจากผูฟงที่เปน
สื่อมวลชนจะไมคํานึงรูปแบบการแตงกายมากนัก รวมถึงพบการสืบทอดขนบของวัฒนธรรมยอยเชน
ภาพลักษณและการใชภาษา ดังเชนที่แสดงออกผานการแตงกายและการใชภาษาเฉพาะทางดนตรี
คลาสสิกในกลุมผูฟงที่ร่ําเรียนทางดานดนตรีคลาสสิก (กาญจนา แกวเทพ, 2549, น. 24–28)
“สมัยเรียนแตงชุดนักศึกษา ตอนนี้แตงชุดธรรมดา เดรสแบบสุภาพ รองเทาหุมสน สวนมาก
ใสสีดําเปนหลัก มันดูคลาสสิกดี แบบแตงเดินหาง กินขาว แลวมาดูคอนเสิรตตอได เวอรกวานั้นไมเคย
แตงเลย” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2560)
“เวลาเลนคลาสสิกก็แตงสูทดํา ถาเลนร็อคก็จะใสเสื้อหนังกางเกงยีนส” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ,
30 มีนาคม 2560)
“คือมันก็จะมีประเพณีปฏิบัติ ไปคอนเสิรตมันก็จะแบบแตงตัวใหเกียรติสถานที่ ใหเกียรติกับ
การแสดง อยางที่เมืองนอกก็จะมีพวก dress code ในการเขาชมพวกดรามาพวกอะไรงี้ คือถาเคา
แตงมาเพื่อดู เราก็ตองแตงใหมันดีอะ แตที่ทุกคน (นักดนตรี) คือพวกสูทกับเดรส รูสึกวามันโชวความ
เปน classical มันเปนอัตลักษณของนักดนตรีคลาสสิก” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560)
“เรื่องแตงตัวไมเคยคิดเลย ขอแควาไมใหดูแยจนเกินไป” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 มีนาคม
2560)
จากขอสั งเกตทั้งในเรื่ องทุ น แรกเริ่ม เครือขายการสื่อสารจากการเปน คนในและคนนอก
รสนิยมการฟงเพลงการแตงตัว และพฤติกรรมการไปชมคอนเสิรต สะทอนใหเห็นภาพการสื่อสาร
ทางอัตลักษณของกลุมผูฟงที่ร่ําเรียนมาทางดนตรีคลาสสิกกับกลุมผูฟงที่ไมไดร่ําเรียนมาทางนี้ไดเปน
อยางดี อันสะทอนถึงการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนของบุคคล เพื่อตอบคําถามวาเราเปนใคร แตกตาง
จากผูอื่นอยางไร และบทบาทในแงความสัมพันธกับผูอื่นเปนอยางไร (จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต, 2550, น. 31
อางใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552, น. 16-17, 22-24)
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หากมองในแง ของปริมณฑลทางสั งคม หรื อ field ดนตรีคลาสสิก กลุ มผูฟงที่เ ปนคนในมี
อัต ลักษณและการแสดงออกที่ เข มข นกวา เพราะพวกเขาอยูทางฟากของ production การสราง
นักดนตรีและเครื่องดนตรียอมมีดีกรีของการบมเพาะทางวัฒนธรรมที่สูงกวาสื่อมวลชนที่ มาเรีย น
หลักสูตรประกาศนียบัตรสั้น ๆ อาทิตยละ 1 ครั้งในระยะเวลาเพียง 3 เดือน เพียงแต field ยอยที่
ปรากฏนี้ เกิดจากความพยายามที่จะใหสื่อมวลชนชวยทําหนาที่สงเสริมการบริโภคดนตรีคลาสสิกและ
ส ง เสริ ม รสนิ ย มให แผ ก ระจายเป น วงกว า ง เพิ่ ม เติม เต็ มวั ฏ จั กรของการบริโ ภค (consumption)
(กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551, น. 560)
ดังนั้น การสื่อสารทางอัตลักษณของผูฟงดนตรีคลาสสิกที่กระตือรือรนทวาเปนพวกที่ศึกษา
จากการฟงดวยตนเอง จึงยังคงอัตลักษณของสื่อมวลชนที่สนอกสนใจทั้งดนตรีคลาสสิก โลกภายนอก
และบริ บ ทการเมื อ งสั ง คมสู ง กว า กลุ ม ผู ฟ ง ที่ เ ป น นั ก ดนตรี เพราะตั ว เขาเองเป น ผู มี ทุ น ในฐานะ
สื่อมวลชน ประกอบอาชีพและศึกษาทางดานสื่อสารมวลชน ขณะที่โลกของกลุมผูฟงที่เปนนักดนตรีที่
หยั่งลึกไปในโลกของดนตรีคลาสสิกและสะสมทุนทางวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกตั้งแตจุดเริ่มจนถึง
ปจจุบัน (สุภางค จันทวานิช, 2559, น. 253)
การธํารงรักษาอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย
ในประเด็ น สุ ด ท า ยที่ เ กี่ ย วข องกั บ การธํ า รงรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ ข องกลุ ม ผู ฟ งดนตรี ค ลาสสิ ก
ในสังคมไทย ยังคงเกี่ยวของกับการรักษาไวซึ่งพื้นที่ในการแสดงออกนั่นคือการคงไวซึ่งพิธีกรรมอยาง
การแสดงคอนเสิรต แมวาพวกเขาจะยอมรับวาดนตรีคลาสสิกในบริบทไทยจะยังตองพัฒนาเนื้อหา
ทางดนตรีและมุมมองที่เปดกวางมากกวาที่เปนอยู
“คือ (ตัวดนตรี) มันไมคอยลึกอะ ถาไปฟงเมืองนอกเคาเลนกันมันจะแบบ จะโหดกวานี้ มัน
จะดี เหลือเกิน ดนตรีคลาสสิกแบบไทยก็ไมใชวาไมดีทั้งหมด แตภาพรวมมันไมนาสนใจที่จะตองไปฟง
พอมาถึงจุดนึงมันจะอิ่ม คือจุดที่ไดไปเห็นของดีมาจากขางนอก มันก็จะรูสึกอิ่ม วาของไทยไมอลัง
ขนาดนั้น แตถามวามันตองสนับสนุนมั้ย มันตองสนับสนุน เพราะอยางนั้นมันจะไมมีตอยอด” (ผูให
ขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560)
“จริง ๆ ไมอยากเปรียบเทียบ เพราะเรายังตามหลังเคาอยู ประเทศเราไมไดมีดนตรีคลาสสิก
อยู ในชีวิ ตประจํา วั นเหมื อนทางยุ โ รป ทางดานดนตรี เราตองยอมรับวาศักยภาพโดยรวมของเรา
อาจจะยังดีสูเคาไมได แตเดี๋ยวนี้เด็กรุนใหม ๆ เกงขึ้นเยอะ เราอาจตองฝากความหวังไวในรุนตอไป
สํ า หรั บ วงออร เ คสตร า แต นั ก ดนตรี โ ซโลของไทยเกง ๆ เยอะนะ ดัง ระดับ โลกก็มี ” (ผู ให ขอ มูล ,
สัมภาษณ, 6 เมษายน 2560)
นอกจากนี้ กลุ มผู ฟง ดนตรีคลาสสิกเห็น ดว ยกับ การปรับ เปลี่ย นโปรแกรมการแสดงให มี
ลักษณะฟงงาย เลนบทเพลงที่ผูคนทั่วไปรูจัก และเปนสไตลปอปมากขึ้น
“คือใหมันมีบาง ถาเคา (ดนตรีคลาสสิก) จะพัฒนาขึ้นไป ก็ควรเริ่มจากสิ่งที่คนทั่วไปรูจัก
มันเปนสิ่งที่ควรทํามาตั้งนานแลว ไมใชแบบวาไปเลนเพลงอะไรไมรูยาก ๆ คือไมใชวาทุกคนฟงแลว
จะถึง เรายังรูสึกวามันนาน คนธรรมดาเคาก็คงเปน แตสวนหนึ่งก็อาจจะเพราะวาไมได get job ดาน
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ดนตรีคลาสสิกจริง ๆ ถาสมมุติเลนเปนอาชีพ อาจจะแบบมีความ appreciate คือเปนชั่วโมงครึ่งที่
splendid มากอะไรอยางนี้” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560)
“คือถามันปอปแลวคุณจะชวนคนมาฟงเปนเพื่อนเพิ่มไดมากขึ้น ก็จะชวยใหวงการนี้มันอยู
ตอไปได ก็โอเคนะ แตก็อยาลืมวามันมีคนที่อยากฟงเพลงที่ยากเหมือนกัน เพราะงั้นคุณสามารถจัด
โปรแกรมสลับไปมาได อาจจะแบบปอปไปเลยก็ได เราเขาใจ แตบางครั้ง คุณก็ตองคิดถึง 2 บทบาท
อยาง TPO บทบาทนึงก็เปนวงดนตรีอาชีพที่ตองอยูรอด อีกแงหนึ่งคุณเปนสถานศึกษาเพื่อดนตรี
คุณอาจจะตองเลือกเลนเพลงที่วงพาณิชยเคาไมเลนดวย แตคุณตองเลนเพราะคุณตองเปดโลกทาง
ดนตรีใหกับนักศึกษา ใหกับคนทั่วไปที่สนใจดนตรีฮารดคอรทั้งหลาย” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30
มีนาคม 2560)
“อยากใหทุกคนยอมรับมากกวานี้อยามองวาเปนของสูง แคคุณเปดใจฟง เพลงบรรเลงเบา ๆ
ก็ทําใหคุณผอนคลายได ถาคอนเสิรตมีความปอป เลนเพลงที่คนรูจักจะดีมากคะ เพราะสวนตัวก็ชอบ
ฟงแบบนั้น คนทั่วไปจะฟงไดงายขึ้นดวย” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2560)
“วงการดนตรีคลาสสิกตองปรับตัว เลนเพลงที่สมัยใหมขึ้น เพลงที่คนแตงยังมีชีวิตอยูบาง
เพลงเกา ๆ ก็อนุรักษไวสักคอนเสิรตละเพลง เพลงยาว ๆ ควรมีนอยลง เพราะปจจุบันคนอยูกับอะไร
นาน ๆ ไดนอยลง คนไมมีสมาธิจะไปนั่งฟงอะไรยาว ๆ แบบนั้นแลว” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30
มีนาคม 2560)
บทสรุปจากผูวิจัย
การแสดงคอนเสิรตดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยเปนทั้งไดทั้งประสบการณทางสุนทรียศาสตร
และประสบการณ ทางสั งคมของกลุ มชนชั้ น กลางจนถึ งสู ง เปน การแสดงตัว ตนของทั้งคนในและ
คนนอกที่ชื่นชอบดนตรีคลาสสิก ที่สําคัญเปนพื้นที่ที่เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปมีโอกาสเดินทางเขามา
ทําความรูจักดนตรีประเภทหนึ่งที่รับแบบแผนมาจากประเทศทางฝงตะวันตก การสื่อสารอัตลักษณ
ของพวกเขาจะยั ง อยู กั บ สั ง คมไทยต อ ไป ตราบใดที่ ก ารแสดงคอนเสิ ร ต เหล า นี้ ยั ง คงแสดงอยู ใ น
สถาบันการศึกษาและสถาบันยังคงเปดการเรียนการสอนดานดนตรีคลาสสิก
ขอเสนอแนะ
สถาบันการศึกษาฯ อาจจะตองเขามามีบทบาทในการประสานและเชื่อมใหกลุมคนภายนอก
ที่ ส นใจดนตรี ค ลาสสิ ก รู สึ ก ถึ ง ความเป น กลุ ม และเครื อ ข า ยมากกว า ที่ เ ป น อยู โดยอาจคํ า นึ ง ถึ ง
การรวมมือเพื่อเสริมสรางอัตลักษณซึ่งกันและกัน และเพื่อบมเพาะกลุมผูฟงรุนใหม ตลอดจนขยาย
ฐานผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย นอกจากนี้ ผูบริหาร ศิลปน สื่อมวลชน นักวิชาการทั้งทางดาน
ดนตรี การจัดการศิลปวัฒนธรรม และสาขาบูรณาการตาง ๆ รวมถึงผูเกี่ยวของกับการกํากับทิศทาง
การแสดงคอนเสิรตดนตรีคลาสสิกควรประยุกตใชแนวทางการสรางสรรคการจัดการแสดงในรูปแบบที่
ผสมผสานทั้งความเปนโลกาภิวัฒนและความเปนทองถิ่นเขาไวดวยกัน เพื่อสงเสริมใหสังคมไทยเปน
สังคมที่เปดกวางและยอมรับความหลากหลายในทางศิลปวัฒนธรรม
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บทคัดยอ
การแสดงดนตรี ที่ป ระสบความสําเร็จ นักดนตรีต องมี การวางแผนเพื่อเตรีย มตัว ทั้ งดา น
รางกายและดานจิตใจ เพื่อใหการแสดงมีความสมบูรณที่สุด เมื่อนักดนตรีมีการเตรียมตัวฝกซอมที่
ถูกต องจะทํ าให เกิดความเขา ใจและสามารถควบคุมเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีช วยลดความ
ประหมาและตื่นเวที บทความทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเดี่ยวเครื่องลมทองเหลือง
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มุ ง นํ า เสนอวิ ธี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการแสดงเดี่ ย วเครื่ อ งลมทองเหลื อ งให มี
ประสิ ทธิภ าพ จากการค น พบป ญ หาในการจัดการเรีย นการสอนวิ ช าปฏิบัติ เครื่องลมทองเหลือ ง
วิชาการแสดงเดี่ยว และการศึกษาคน ควาวิจั ยเกี่ย วกับการพัฒนาทักษะการแสดงเดี่ ยว ตลอดจน
การศึกษาคนควาตําราและเอกสารเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรี รวมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญและผูที่ประสบความสําเร็จในการแสดงดนตรี ซึ่งสามารถสรุปได 3 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการฝกซอม ขั้นตอนที่ 2 วิธีการฝกซอม และขั้นตอนที่ 3 การฝกซอมกอน
การแสดงจริงและการเตรียมตัวกอนการแสดง
คําสําคัญ: การแสดงเดี่ยว เครื่องลมทองเหลือง

Abstract
For successful recital music performance, musicians need to plan with well
physical and mental preparation to make their performance completely perfect.
When the musicians prepare well and practice properly, they will understand and
can control the technique of music instrument performance; doing this helps them
reduce their stress and nervous when being on the stage. The study of “The Recital
Skill Development for Successful Brass Instrument” was aimed at proposing the
techniques for developing the solo skill for successful brass instrument. According to
the problems found from the teaching and learning management of the course Brass
*
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Instrument Performance and Solo Performance as well as researching in the
development of the recital skill, reviewing the books and related documents on
music instrument performance, and sharing and exchanging experience with the
specialists who are successful in music performance, it can be concluded that
successful recital skill needs the following 3 stages; including, 1) planning for performing
practice, 2) Performing Practice and 3) Rehearsal and Preparation before the
performance.
Keywords: Recital, Brass Instrument

บทนํา
การบรรเลงดนตรี เ ป น ศิ ล ปะทางเสี ย งอยา งหนึ่ งที่ ถ ายทอดจิ น ตนาการของนั กประพั น ธ
ผานสื่อกลางคือนักดนตรีและเครื่องดนตรี การถายทอดอารมณเพลง จินตนาการและความคิด ของ
ผูประพันธเพลงในบทเพลงตาง ๆ นับเปนสิ่งสําคัญที่นักดนตรีจะตองคํานึงถึง การบรรเลงเพลงใน
แตละบทเพลงผูบรรเลงจะตองใหความสําคัญในรายละเอียดตาง ๆ ในบทเพลง ไมวาจะเปนความ
ตองการของผูประพันธเพลง ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวของกับบทเพลง ประวัติศาสตรดนตรี และคีตลักษณ
ที่ใชในบทเพลงนั้น ๆ เพื่ อใหผูแสดงเกิดความเข าใจในรายละเอีย ดของบทเพลงอยางถองแทและ
สามารถบรรเลงถายทอดบทเพลงใหผูชมผูฟงไดอยางมีประสิทธิภาพครบถวนสมบูรณและตรงตาม
ความตองการของผูประพันธเพลง
เครื่องลมทองเหลือง เปนเครื่องดนตรีตระกูลแตรที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนานหลาย
ศตวรรษ มีวิวัฒนาการจากการเปนเครื่องดนตรีในกิจการทหารสูการเปนเครื่องดนตรีที่สําคัญ ในวง
ดนตรีตาง ๆ สุกรี เจริญสุข (2539, น. 9) กลาววา ในปจจุบัน คําวา “แตร” เปนชื่อที่ใชเรียก เครื่อง
ดนตรีที่ทําดวยโลหะซึ่งสวนใหญทําดวยเครื่องทองเหลือง (Brass) เรียกกันโดยทั่วไปวา เครื่องลม
ทองเหลื อง เป น เครื่ องดนตรี ที่ทํา ใหเ กิ ดเสี ยงโดยการใชล มเปาโดยเปาลมผานทอลมตาง ๆ และ
สามารถเปลี่ยนเสียงได 2 วิธี คือ ใชริมฝปากในการเปลี่ยนเสียงและใชระบบลูกสูบหรือการเลื่อนทอ
ลมในการเปลี่ยนเสียง คุณสมบัติของเสียงของเครื่องดนตรีตระกูลนี้จะมีความคลายคลึงกับ กลุมเครื่อง
ลมไม คือ มีทอที่ทําหนาที่ขยายเสียง ทอของแตรเปนโลหะ ปากเปาหรือกําพวดเปนประเภท Lip–
Reed ดังนั้น การที่จะเปาเครื่องดนตรีประเภทนี้ตองใชวิธีการเมมริมฝปากทั้งบนและลาง ใหเกือบสนิท
กันโดยใหเหลือรูไวเล็กนองเพื่อใหลมสามารถผานออกจากริมฝปากได ริมฝปากจะเปน ตัวทําหนาที่
สั่นสะเทือนเมื่อลมผานริมฝปากและผานเขาไปในรูของกําพวด จากนั้นลมจะผานไปยังทอลมและ
ลําตัวของแตรซึ่งทําหนาที่ขยายเสียง ปากเปาหรือกําพวดของแตรมี 2 ลักษณะดวยกัน ซึ่งรูปราง
ลักษณะที่แตกตางกันจะทําใหคุณสมบัติของเสียงตางกัน ไดแก ลักษณะแรกเปนปากเปาที่มีรูปราง
คลายระฆังหรือถ วย (Cup-shaped or Bell-shaped Mouthpiece) เปนปากเปาที่เหมาะสําหรับ
เครื่องดนตรี เชน ทรัมเปท ทรอมโบน และทูบา ซึ่งจะใหเสียงที่สดใสทรงพลัง กองกังวาน และความ
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หาวหาญ ลักษณะที่สองเปนปากเปาที่มีรูปรางสอบลึกคลายกรวย (Con-shaped Mouthpiece) เปน
ปากเปาที่เหมาะสําหรับเครื่องดนตรี การที่จะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง
ไดดีนั้น จะตองเปนผูที่มีความขยันหมั่นเพียร ฝกฝนตนเองอยูตลอดเวลา เพราะเครื่องลมทองเหลือง
เปนเครื่องที่ออกเสียงไดยาก อีกทั้งการควบคุมคุณภาพของเสียงก็ทําไดยากยิ่ง ถาหากผูบรรเลงไมได
ผานการฝกฝนตามระเบียบแบบแผนมาดีเทาที่ควร
จากความสําคัญของการแสดงดนตรีและคุณสมบัติของเสียงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม
ทองเหลื องที่ กล าวมาข างตน ทํา ใหทราบวา การที่จ ะสามารถถายทอดเสีย งของเครื่องดนตรีใหมี
คุณภาพไดนั้น ตองอาศัยเวลาในการฝกฝน ตองมีความพยายามและความตั้งใจเปนอยางมาก ในการ
เรียนรูวิธีการและเทคนิควิธีตาง ๆ ตลอดจนการเตรียมตัวและการฝกซอมอยางเปนระบบ เพื่อที่จะ
บรรเลงตอหนาสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผูเขียนจะไดเสนอแนวทางในการพัฒนาจาก
ประสบการณในการฝกปฏิบัติดวยตนเอง การเรียนการสอน การิวิจัย และจากการคนควาขอมูล ใน
เอกสารตําราตาง ๆ ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลจากผูรูและผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถสรุปได 3
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการฝกซอม
1. เลือกบทเพลงที่ตองการบรรเลง
การเลื อกบทเพลงที่ ตองการแสดง ควรเลื อกบทเพลงที่ต องใชความสามารถและทักษะ
ทางดานดนตรีสูง และไมควรเลือกบทเพลงที่สูงเกินกวาความสามารถและทักษะของตนเอง บทเพลง
ที่เลือกมานั้นตองคํานึงถึงความเหมาะสมหลายอยาง เชน เหมาะสมกับความสามารถของผูบรรเลง
เหมาะสมกับงานที่เราจะแสดง เหมาะสมกับระยะเวลาที่เรามีกอนการแสดง เปนตน ซึ่งการเลือก
บทเพลงที่ตองการบรรเลงนี้ จะไปสอดคลองกับการวางแผนตารางการฝกซอมในหัวขอตอไป เพราะ
ความยากง า ยของเพลงนั้ น จะทํ า ให เ ราสามารถกํ า หนดตารางเวลาที่ ชั ด เจนได ง า ยมากยิ่ ง ขึ้ น
ซึ่ง วิโรจน ศรีสุนันรัตน (2554, น. 39) ไดกลาววา การคัดเลือกบทเพลงคลาสสิกที่ประพันธขึ้นจาก
ยุคสมัยที่แตกตางกัน ซึ่งเปนบทเพลงมาตรฐานที่ใชในการบรรเลงเดี่ยว บทเพลงดังกลาวมีรูปแบบ
การประพั น ธ แ ละเทคนิ ค ในการบรรเลงที่ แ ตกต างกั น ผู แสดงได ศึ กษาขอ มู ล ทั้ งด า นประวั ติ ข อง
ผู ป ระพั น ธ และการวิ เ คราะห บ ทเพลง การวางแผนและแนวทางการฝ กซ อ มตลอดจนการพัฒ นา
ความสามารถดานเทคนิคการบรรเลง
2. การจัดทําตารางเวลาฝกซอม
การวางแผนการฝกซอมเปนเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อที่จะชวยใหตนเองไดมีเวลาและมี
สมาธิไดฝกฝนเครื่องมือของตนเองไดอยางเต็มที่ ซึ่ง อภิชัย เลี่ยมทอง (2555, น. 31–32) ไดกลาววา
การวางแผนการฝกซอมของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป ซึ่งควรปรับเปลี่ยนไปตามสถานภาพและ
สถานการณ ของแตละคน ไมวาจะฝกซอมอยูในสถานภาพใดก็ตามเปาหมายสูงสุดคือความเขาใจ
บทเพลงอยางละเอียด สามารถปฏิบัติตามไดเปนอยางดี นักดนตรีควรรูจักตนเองวาระยะเวลานาน
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เทาใดจึงจะสามารถฝกซอมไดอยางมีสมาธิ ตองศึกษาใหทราบจุดเดนและจุดดอยของตนเอง ตลอดจน
คอยแกไขในขอบกพรองของตนเองในขณะฝกซอม เราอาจจะวางแผนหรือกําหนดตารางเวลาไดดังนี้
2.1 การจัดทําตารางเวลาฝกซอมเกี่ยวกับชวงเวลาและระยะเวลาในการฝกซอมในแตละวัน
แตละสัปดาห และในระยะยาว ใหเหมาะสมกับสถานการณของตนเอง
2.2 ตารางรายวัน อาจจะมีเปาหมายอยางนอยวันละ 2 ชั่วโมง จากเวลาวางหลังเลิกเรียน
หรือหลังเลิกงาน เชน 17.00–19.00 น. หรือ 18.00–20.00 น. เปนตน
2.3 ตารางรายสัปดาห อาจจะมีเปาหมายอยางนอยสัปดาหละ 5–6 วัน โดยมีวันพักเพียง
1–2 วัน เปนตน
2.4 ตารางระยะยาว เปนการกําหนดตารางการฝกซอมในระยะยาวอาจจะมากกวา 1
เดือน 2 เดือน หรือทั้งภาคการศึกษา หรือจนกวาจะบรรเลงจบบทเพลง
2.5 การจัดทําตารางการฝกซอมควรคํานึงถึงกิจวัตรประจําวันที่ตนเองตองปฏิบัติ อาจจะ
ตองเลือกตัดกิจกรรมบางอยางที่ไมจําเปนออก เพื่อใหความสําคัญกับการฝกซอมมากยิ่งขึ้น
2.6 ชวงที่ใกลถึงวันแสดงจริงควรกําหนดตารางเวลาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเวลากับการฝก
ปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น
3. เลือกสถานที่ฝกซอม
สถานที่ ฝ ก ซ อมที่ ดีค วรเป น สถานที่ที่ไ มมีเ สีย งรบกวน และเสีย งดนตรีของตนเอง ขณะ
ฝกซอมก็ไมรบกวนผูอื่นดวย อีกทั้งควรมีขนาดสถานที่ที่ไมเล็กไมใหญจนเกินไป สามารถฝกซอมได
อยางมีสมาธิ เปนสถานที่ที่สามารถเขาถึงไดงาย หากเรามีเวลาซอมหรืออยากซอมในเวลานั้นก็สามารถ
เขาหองซอมไดเลย โดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปไกลหรือใหรอเปนเวลานาน สถานที่ที่เหมาะสม
สําหรับการฝกซอมเครื่องลมทองเหลือง คือหองที่สามารถเก็บเสียงไดดี เพราะธรรมชาติของเครื่องลม
ทองเหลืองเปนเครื่องดนตรีที่เสียงดังกังวาน เชน หองฝกซอมที่โรงเรียน หองฝกซอมที่มหาวิทยาลัย
หรือหองฝกซอมตามสถาบันสอนดนตรีเอกชนตาง ๆ และหากสามารถมีหองฝกซอมของตนเองที่บาน
ไดก็ยิ่งจะทําใหเราสามารถเขาถึงการฝกซอมไดงายขึ้น (ตัวอยางดังภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการฝกซอมเครื่องลมทองเหลือง (สามารถเก็บเสียงไดดี)
ที่มา: ผูเขียน

4. วิเคราะหบทเพลง
เมื่อไดบทเพลงที่ตองการ จัดทําตารางการฝกซอม และเลือกสถานที่ฝกซอมแลว ก็มีความ
จําเปนจะตองนําบทเพลงที่เลือกมาทําการวิเคราะห โดยวิเคราะหถึงองคประกอบทั้งหมดของบทเพลง
และวิเคราะหวิธีการบรรเลงโดยเครื่องดนตรีดวย การตีความทางดนตรีหรือการวิเคราะห บทเพลงนั้น
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนการทําความเขาใจกับบทเพลงวามีจุดประสงคที่ผูประพันธ
เพลงจะถายทอดอะไรออกมา ซึ่งการตีความนี้ในบางครั้งก็ใชระบบการสืบทอดกันมาจากครูดนตรีสู
นักดนตรีรุนตอรุน และบางครั้งใชการตีความจากชิ้นงานการประพันธโดยตรง โดยดูจาก ยุคสมัยของ
คีตกวี รูปแบบการประพันธ การจัดวงดนตรีและการกําหนดเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลง การวิเคราะห
ลักษณะทางดนตรีที่ปรากฏในโนตเพลง รวมถึงสัญลักษณตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด นักดนตรีแตละ
คนตองวินิจฉัยแนวทางการเลนดวยตนเอง ดังนั้นการตีความดนตรีจึงอาจมี ความแตกตางกันไปได
ตามการวิเคราะหของนักดนตรี เทคนิคการเลน และองคประกอบอื่น ๆ ซึ่งเปนตัวแปรทําใหงานดนตรี
นั้นเปลี่ยนไปได ความแตกตางที่เกิดขึ้นนั้นไมไดหลุดออกไปจากแนวทาง การวิเคราะหโดยการใช
วิจารณญาณของนักดนตรีแตประการใด แตเปนการกระทําแบบจงใจเพื่อใหดนตรีนั้นมีความสมบูรณ
แบบที่ สุ ดเท า ที่ จ ะพึ งทํ า ได ซึ่ งหั ว ขอ ในการนํา มาวิเ คราะหบ ทเพลง ได แก ความรูทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ
ผูประพันธเพลง ยุคสมัยที่ผูประพันธเพลงมีชีวิตอยู รูปแบบของบทประพันธ ในยุคสมันตาง ๆ ทํานอง
เสียงประสาน จังหวะ สีสันเสียง รูปแบบ และรูปทรงดนตรี เปนตน ซึ่งการวิเคราะหบทเพลงในหัวขอ
ดังที่กลาวมานั้น ทําใหเรารูจักบทเพลงมากยิ่งขึ้น ทํ าให เราสามารถตีความบทเพลงได ดี สามารถ
บรรเลงถายทอดบทเพลงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 2 วิธีการฝกซอม
1. การฟง
ในการฝกซอมผูฝกซอมตองใชทักษะการฟงอันเปนองคประกอบหลักในการสรางเสียงดนตรี
ที่ดีจะตองฟงเสียงที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกซอมใหได เชน ลักษณะของเสียง ระดับเสียง คุณภาพ
ของเสียง เพื่อปรับปรุงและแกไขขอบกพรองของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟงเพลงที่เราเลือกมา
บรรเลงจากตนฉบับหรือผูบรรเลงตนแบบ ฟงบอย ๆ ฟงซ้ํา ๆ เพื่อใหเกิดจากซึมซับทางดานเสียง
ตลอดจนเทคนิควิธีการของผูบรรเลงตนแบบ แลวนํามาปรับปรุงและประยุกตใชกับการบรรเลงของ
ตนเอง ซึ่ ง Joseph Bowman (2016, p. 2–15) ไดกลา ววา หนทางหนึ่งที่คุณจะพั ฒ นาการเล น
เครื่องดนตรีของคุณใหดียิ่งขึ้น คือการฟงผลงานบันทึกเสียงของนักดนตรีที่มีความสามารถสูง เชน
ถาคุณสนใจดนตรีแจส ดนตรีคลาสสิก วงดนตรีเชมเบอร หรือการแสดงเดี่ยว มีบันทึกเสียงการแสดง
ของนักดนตรีฝมือยอดเยี่ยมมากมาย ซึ่งคุณสามารถหามาศึกษาถึงความสวยงามของเสียง สไตลการเลน
ความสมดุลและความเขากันของเสียง การออกเสียง หรือระดับเสียง ซึ่งถาคุณใหเวลาสําหรับการฟง
สิ่งเหลานี้ จะชวยทําใหพัฒนาการทางดนตรีของคุณดีขึ้นคุณอาจประสบปญหาในการหาแผนบันทึกเสียง
ผลงานของเครื่องดนตรีที่คุณเลน
2. การฝกซอมจากชาไปหาเร็ว
การฝกซอมการบรรเลงบทเพลงโดยทั่วไปมักจะทําการฝกซอมจากจังหวะชาแลวคอย ๆ เพิ่ม
อัตราจังหวะเร็วขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใหผูฝกซอมชินกับโนตและเครื่องหมายตาง ๆ ในบทเพลง สามารถ
ปฏิบัติตามไดอยางถูกตองแมนยําเมื่อเพิ่มอัตราจังหวะใหเร็วขึ้นตามที่กําหนดในแตละบทเพลง
3. การฝกซอมทีละประโยคเพลง
อาจจะแบงบทเพลงเปนส วนย อย ๆ โดยไมจํ าเป นตองแบ งตามโครงสรางของคีตลั กษณ
เพื่อใหงายตอการจดจําและงายตอการเริ่มตน อาจจะมีความยาว 3–4 หอง ไปจนถึง 4–5 บรรทัด
และไมควรแบงสวนยอยของบทเพลงใหยาวจนเกินไป ดังที่ ภาวไล ตันจันทรพงศ (2555, น. 41–42)
กลาววา ควรแบงบทเพลงออกเปนสวนยอย ๆ โดยใชตัวเลขหรือตัวอักษรเปนสัญลักษณของแตละทอน
โดยแบงตามที่ผูแสดงคิดวางายตอการจดจําและงายตอการเริ่มตน ไมควรเลือกแบงใหมีความยาวเกินไป
ไมจําเปนตองเริ่มที่ตนเพลง ซึ่งจะใหใหผูแสดงมีสติในการฝกซอมตลอดเวลา (ตัวอยางดังภาพที่ 2)
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4. การฝกซอมในชวงยากของบทเพลง
ในการฝกซอมนั้นบทเพลงยอมจะมีความยาก-งายในบทเพลงแตกตางกันออกไป ผูฝกซอม
ควรนําเอาชวงที่มีความยากและตองใชเวลาในการฝกซอมมากออกมาฝกซอมกอน โดยฝกซอมย้ํา
ในชวงนั้นหลายครั้งและเปนเวลานานใหเกิดความเคยชินและกลายเปนความคลองตัว และสามารถนํา
ชวงที่มีความยากในบทเพลงหลายชวงมาฝกพรอมกัน ใชอัตราจังหวะจากชาและเพิ่มอัตราจังหวะขึ้น
เรื่อย ๆ
5. ความสําคัญของคุณภาพของเสียง
ผูฝกซอมควรใหความสําคัญของคุณภาพเสียงในระหวางการฝกซอม ในการบรรเลงเครื่องเปา
นอกจากจะใหความสําคัญกับนิ้วที่กดและโนตที่บรรเลงแลว การใชลมและการบังคับริมฝปากในการเปา
ก็มีความสําคัญควบคูกันไปดวย หากกดนิ้วถูกตามที่โนตและสัญลักษณบอกแลวแตไมสามารถบังคับลม
และริมฝปากใหถูกตองและเหมาะสมก็ไมสามารถบรรเลงโนตที่ปรากฏในบทเพลงได อยางถูกตองและ
ไพเราะ การใหความสําคัญกับการฝกซอมสวนของรางกายที่ใชในการสรางคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี
ไปพรอมกับการฝกทักษะตาง ๆ ยอมทําใหผลของการฝกซอมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. สมาธิและการจดจํา
สมาธินับ เปน องคประกอบที่สํ าคัญที่สุด ในขณะทําการฝกซอมทุกครั้งผูฝกซอมจําเปน ที่
จะตองมีสมาธิใจจดจออยูกับการฝกซอมทุกขณะ เพื่อใหเกิดการจดจํากระบวนที่เกิดจากการฝกซอม
ไดแก จดจํ าโน ตและสั ญลักษณตาง ๆ จดจําการเคลื่ อนไหวของสรีร ะร างกายในขณะการบรรเลง
จดจําเทคนิคและทักษะตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จดจําคุณภาพของเสียงที่ถูกตองและจดจําอิริยาบถทุกสวน
ของรางกายในขณะที่บรรเลง ซึ่ง ภาวไล ตันจันทรพงศ (2555, น. 41–42) ไดกลาววา การจดจําบทเพลง
ไดอยางแมนยํานั้น สามารถชวยใหนักแสดงมีสมาธิดีขึ้น ซึ่งหากนักแสดงไมสามารถจดจําบทเพลงได
อยางแมนยํา ก็จะทําใหขาดความมั่นใจ และบรรเลงเพลงนั้น ๆ ออกมาไมไดคุณภาพ มีวิธีการและ
เทคนิคการฝกซอมที่สามารถจดจําเพลงได ไดแก การจดจําเพลงเกิดขึ้นจากกลามเนื้อ การจดจําเพลง
เกิดขึ้นจากการจําเสียง การจดจําเกิดขึ้นจากการจําภาพ และการจดจําที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห
วิธีการเหลานี้สามารถนํามาประยุกตใชรวมกับการฝกซอม โดยไมควรเลือกใชวิธีใด วิธีหนึ่ง จึงจะ
สามารถบรรลุผลในการจดจําบทเพลงได
7. ปญหาและการแกไขปญหาตาง ๆ ในการฝกซอม
การฝ กซ อมบทเพลงตา ง ๆ ผู ฝกซอมยอมประสบกับ ปญ หาที่ฝกซอมแตกตางกันออกไป
หากเกิดปญหาขึ้นผูฝกซอมควรจําแนกปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทีละนิด เมื่อปญหาแรกไดรับ
การแกไขแลวหลังจากนั้นก็ตั้งสมาธิเพื่อแกไขปญหาอื่น ๆ จนหมดไป การปรึกษาผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ
ในการฝกปฏิบัติก็เปนวิธีในการแกไขปญหาที่ไดผลเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเกิดประสิทธิภาพในการฝกปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นอีกดวย
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8. แสวงหาศิลปนตนแบบและผูเชี่ยวชาญในดานการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี
การบรรเลงเดี่ยวที่ดีและประสบความสํ าเร็ จนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ จะต องเสาะแสวงหามี
ศิลป นตน แบบ ผูเ ชี่ยวชาญ หรือผู ที่ประสบความสํ าเร็จในการบรรเลงเครื่องดนตรี เพื่อการไดรั บ
คําแนะนําและคําวิจารณใหม ๆ อันจะเปนประโยชนในการนํามาปรับปรุงและพัฒนาทักษะการบรรเลง
ของตนเอง ซึ่ง Joseph Bowman (2016, p. 2–15) ไดกลาววา การเรียนตัวตอตัวกับอาจารยผูมี
ความรูความสามารถในการสอนเครื่องดนตรี (รวมถึงการรองดวย) นักเรียนจะตองใชเวลาในการเรียน
สวนตัวกับอาจารยประจําเครื่องเอกของนักเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติ ในการเรียนนี้
อาจารยผูสอนจะสอนวิธีการเตรียมตัวและการฝกซอมที่ถูกตอง การฝกบันไดเสียง (Scale) การพัฒนา
เทคนิคตาง ๆ และการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีที่ถูกตอง รวมถึงการเลือกแบบฝกหัดที่
เปนมาตรฐานสําหรับการฝกซอมของนักเรียนดวย
ขั้นตอนที่ 3 การฝกซอมกอนการแสดงจริงและการเตรียมตัวกอนการแสดง
1. การฝกซอมการแสดงกอนการแสดงจริง
เมื่อฝกซอมบทเพลงไดแลว กอนการแสดงจริงผูฝกซอมควรหาโอกาสแสดงกอน ทําการ
แสดงจริง เพื่อสรางความมั่นใจทําใหเกิดความเคยชิน ลดการตื่นเตนและควบคุมความรูสึกตื่นเวทีได
อีกทั้งยังสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในขณะบรรเลงในวันแสดงจริงไดอยางทันทวงที ทําไดโดย
การเชิญผูฟงที่เปนเพื่อนหรือญาติ ๆ หรือคนรูจัก มารวมฟงและเราอาจจะสอบถามความคิดเห็นของ
ผูรวมชมเกี่ยวกับขอบกพรองในการแสดงเพื่อพัฒนาการแสดงใหดียิ่งขึ้น
2. การเตรียมตัวกอนการแสดง
การแสดงดนตรีนั้น ควรมีการเตรียมตัวในดานบุคลิกภาพของการแสดงบนเวที ทาทางการ
เดิน บุคลิกบนเวที การจับถือเครื่องดนตรี เสนทางการเดินไปบนเวทีและเดินกลับเขามาหลังเวที การ
ยืน การนั่ง การโคงคํานับ ชุดที่สวมใสซึ่งจะตองเหมาะสมกับบทเพลงที่บรรเลง เหมาะสมกับสถานที่ที่
บรรเลง ไมคับหรือไมหลวมจนเกินไป มีขอแนะนําในวันแสดง ดังนี้
1. ควรอบอุนรายกายและสวนตาง ๆ เชน ปาก นิ้ว และเครื่องดนตรีใหพรอม
2. กอนการแสดงควรฝกซอมเพื่อทดสอบเสียงกอนลวงหนา เพื่อใหเสียงที่จะบรรเลง มี
คุณภาพที่ดี
3. กอนการแสดงตองฝกซอมดวยสมาธิ เปนการจําลองการแสดงลวงหนา ซึ่งจะทําให
เกิดความมั่นใจและสามารถจําจดบทเพลงได และชวยลดความประหมาอีกดวย
4. การมีบุคลิกที่ดีถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ชวยสื่อสารกับผูชมไดเปนอยางดี ทั้งยังชวย
เสริมชวงสําคัญของเพลง เชน ชวงเบา ชวงดัง ชวงราเริง ชวงสนุกสนาน และชวงเศรา เปนตน
5. ความตื่นเตนและความประหมา เกิดขึ้นไดกับการแสดงดนตรีทุกเวที การที่จะลด
อาการเหลานี้ลงได คือ ผูบรรเลงตองมีการเตรียมความพรอมและมีการฝกซอมใหมีความพรอม มาก
ที่สุด เพื่อการบรรเลงดนตรีที่มีประสิทธิภาพ
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3. ปายหรือโปสเตอรประชาสัมพันธ
นอกจากการเตรียมบุคลิกบนเวทีแลว สิ่งที่ผูแสดงจะตองเตรียม ไดแก ผูชมที่จะเขามาชม
การแสดง ควรจะมีการประชาสัมพันธการแสดง มีปายหรือโปสเตอรประชาสัมพันธ เพื่อใหบุคลทั่วไป
ที่สนใจการแสดงดนตรีไดรับทราบและเขารวมชมการแสดง เพราะผูชมถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
สําหรับการจัดการแสดง (ตัวอยางในภาพที่ 3)
4. สูจิบัตร
นอกเหนื อ จากโปสเตอร แ ละป า ยประชาสั ม พั น ธ แ ล ว สู จิ บั ต รก็ เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ สู จิ บั ต ร
ทําหนาที่แสดงรายละเอียดตาง ๆ ในการแสดงตั้งแตรายการแสดง ชื่อผูแสดง ชื่อเพลง รายละเอียด
ของบทเพลง และรายละเอียดผูรวมแสดงคนอื่น ๆ (ถามี) ซึ่งทําใหผูเขารวมชมการแสดงมีความเขาใจ
รายละเอียดที่เราแสดงและจะทําใหการแสดงนาติดตามและมีคุณคามากขึ้น (ตัวอยางดังภาพที่ 3)
5. สถานที่ แสง เสียง
การแสดงดนตรีสิ่งสําคัญที่ขาดไมได คือ การจัดเตรียมสถานที่ แสง และเสียง ซึ่งเปนเรื่องที่ไม
สามารถมองขามได ผูแสดงจะตองทําการจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมและจะตองมีการซาวดเช็ค
และตรวจสอบความถูกตองแมนยําเพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุดในการจัดแสดง

ภาพที่ 3 ตัวอยางปายประชาสัมพันธการแสดงดนตรี และสูจิบัตร
ที่มา: ผูเขียน

โดยสรุป
ในการแสดงดนตรีนั้น สิ่งจําเปนสําคัญก็คือการเตรียมตัวที่ดี ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลวนั้น
การที่ จ ะบรรเลงเครื่ อ งลมทองเหลื อ งให ดี มี คุ ณ ภาพ เป น เรื่ อ งที่ ต อ งใช เ วลาและความพยายาม
พอสมควร เครื่องลมทองเหลืองเปนเครื่องดนตรีที่ควบคุมเสียงไดยาก หากฝกฝนและเตรียมตัวไมดีพอ
การแสดงเดี่ยวที่คาดหวังไวอาจจะไมบรรลุวัตถุประสงค แตถาหากผูแสดงมีการเตรียมตัวที่ดี มีการ
วางแผนการฝกซอมเปนระเบียบแบบแผน ตลอดจนมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะถายทอดอารมณของบท
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เพลงที่กําลังบรรเลงใหมีความไพเราะที่สุด ก็จะทําใหการแสดงบรรลุประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งนี้ ขั้นตอนในการแสดงเดี่ยวเครื่องลมทองเหลืองที่นําเสนอมาขางตนนั้น สามารถเขียนเปน
แผนผังเพื่อใหงายตอการจดจํา และเปนแนวทางในการชี้นําใหประสบความสําเร็จ ในการบรรเลง
เครื่องดนตรี ดังนี้

ขั้นที่ 2 วิธีการฝกซอม

ขั้นที่ 1 การวางแผน
การฝกซอม

การเลือกบทเพลง
การจัดตารางเวลา
การเลือกสถานที่
การวิเคราะหเพลง

การแสดงเดี่ยวเครื่องลม
ทองเหลืองใหมีประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 1 การเตรียมตัว
กอนการแสดง

การฝกซอมกอน
การแสดง
การเตรียมตัวกอน
การแสดง

การฟง
การฝกจากชาไปเร็ว
การฝกทีละประโยคเพลง
การฝกชวงยากของเพลง
คุณภาพของเสียง
สมาธิและการจดจํา

ปาย/โปสเตอร
ประชาสัมพันธ
สูจิบัตร
สถานที่ แสง เสียง
ภาพที่ 4 แผนผังการแสดงเดี่ยวเครื่องลมทองเหลืองใหมีประสิทธิภาพ
ที่มา: ผูเขียน
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษากระบวนการปรับวงปพาทย
เสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร 2. ศึกษารูปแบบการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร 3. ศึกษา
เหตุทสี่ งผลใหการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เปนที่ยอมรับ โดยศึกษาจากการสัมภาษณ
ขอมูลเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญ ขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ
ปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เริ่มตนจากการคัดเลือกผูบรรเลงที่มีความพรอมดานทักษะ
และสามารถบรรเลงรวมกันได แลวทําการพิจารณาเพลงที่จะบรรเลง โดยครูจะเปดโอกาสใหผูบรรเลง
ไดคิดทางของตนเอง แลวครูจะทําการปรับวงในรายละเอียดและภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง โดยสอดแทรก
การอธิบายเชิงอุปมา อุปมัย และใชเกณฑตามหลักการ “ดนตรีที่ดีที่เพราะ” เปนการประเมินคุณภาพ
มีรูปแบบการปรับวงเนนไปที่ความเรียบรอยของการบรรเลง ทั้งในเรื่องของแนวความชาความเร็ว
ความสั้น ยาว หนัก เบา ของเสียง พรอมทั้งมีการสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงจากความคิดสรางสรรค
ของครูตามบริบทความเหมาะสมทั้งของเพลง ผูบรรเลง และลักษณะการบรรเลงจนกอเกิดสุนทรียภาพ
อยางเหมาะเจาะ เนื่องดวยความเรียบรอยที่เปนเอกลักษณประกอบกับความไพเราะและการสอดแทรก
กลวิธีการบรรเลงที่สรางความนาทึ่งอันเปนที่ติดตาตรึงใจของผูฟง ทั้งยังสามารถคงคุณภาพการบรรเลง
อยู ในระดั บ สู งทุ กครั้ งที่ บ รรเลง จึ งทําใหแนวทางการปรับ วงปพาทยเสภาของครูป ระสิ ทธิ์ ถาวร
กลายเปนที่ยอมรับ และถูกตอยอดนําไปใชอยางกวางขวางในปจจุบัน
คําสําคัญ: การปรับวงดนตรีไทย วงปพาทยเสภา ครูประสิทธิ์ ถาวร
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Abstract
This qualitative research aimed to study 1) the process of Phiphat-Sepha
arrangement made by Khru Praist Thavorn, 2) the pattern of arrangement and 3) the
reasons why such arrangement has been widely accepted. This descriptive research
used in-depth interviews of the experts in the field for collecting data. The results
show that:The arrangement of Phiphat-Sepha ensemble of Khru Prasit Thavorn began by
selecting musicians who are capable of playing with others and then, chose the suitable
songs to perform. Khru Prasit allowed each musician to use his or her styles and
techniques called “thang” that best suit them. Then, by considering details and looking
from overall perspectives, Khru Prasit would once again make the arrangements. To
make the arrangement in such manner that pace, melody, pitch and styles were in
harmony and congruent, Khru Prasit incorporated metaphors explanations and used
personal satisfaction for evaluation. He, in additions brought in his personal initiations
of performing Thai musical instruments according to the art of performing Thai musical.
Because of the unique harmony and congruence together with the astonishing and
impressive ways of performing music as well as maintaining the high quality
performances, the arrangement of Phiphat-Sepha of Khru Prasit has been greatly
accepted.
Keywords: Thai musical ensemble arrangement, Phiphat-Sepha Ensemble, Khru Prasit Thavorn
An arrangement of Phiphat-Sepha ensemble of Khru Prasit Thavorn research was sponsored
by The National Research Council of Thailand in 2018.

บทนํา
ครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2531 เปน
ผูมีความรูความแตกฉานในด า นวิ ช าการดนตรีไทยอยางลุมลึก มีฝมือเปน เลิศในดานการบรรเลง
ระนาดเอก อีกทั้งยังมีผลงานดานการปรับวงดนตรีไทยอีกมากมายจนเปนที่ประจักษและเปนที่ยอมรับ
อยางสูงในวงการดนตรีไทย ครูประสิทธิ์ ถาวร ไดรับการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาดานดนตรีไทย
จากครูดนตรีไทยหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ตลอด
จนถึงการไดทํางานที่เกี่ยวของกับการสอนดนตรีไทยในระยะเวลาอันยาวนาน ทําใหครูประสิทธิ์ ถาวร
ได สั่ ง สมประสบการณ จ นมี ความรู ค วามเชี่ ย วชาญด านดนตรี ไ ทยอย างลึก ซึ้ ง ครู ป ระสิ ทธิ์ ถาวร
สรางสรรคผลงานดานการปรับวงดนตรีไทยไวมากมาย จนกลายเปนที่ยอมรับในหมูครูดนตรีไทย
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อยางกวางขวางวา การปรับวงดนตรีไทยของครูนั้น มีความเปนเลิศทั้งในเชิงการบรรเลงและเชิงวิชาการ
ซึ่งในป จ จุ บัน ผลงานเหล า นั้น ก็ กลายเปน สิ่งที่ส รางคุณประโยชนอยางยิ่งตอวงวิชาการดนตรีไทย
จนสามารถกลาวไดวาครูประสิทธิ์ ถาวร นั้นเปนผูมีความรูแตกฉานลึกซึ้งในศาสตรการปรับวงดนตรี
ไทยอยางแทจริง
การปรับวงดนตรีไทยมีความสําคัญตอการบรรเลงดนตรีไทย เปนกระบวนการสรางสรรค
การบรรเลงให มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ครู ป ระสิ ท ธิ์ ถาวร มี ก ระบวนวิ ธี ก ารปรั บ วงดนตรี ไ ทยอั น เป น
ลักษณะเฉพาะซึ่งกลายเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะทําการวิจัยเรื่อง
การปรับวงปพาทยเสภาของ ครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปนแหงชาติ เพื่อเปนการศึกษาการปรับวงปพาทย
เสภาตามแนวทางของ ครูประสิทธิ์ ถาวร อยางลึกซึ้งและเปนรูปธรรม อันเปนองคความรูที่ควรคาแก
การศึกษาเพื่อสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการดนตรีไทย อีกทั้งยังเปนประโยชนแกอนุชนรุนหลังที่มี
ความสนใจในเรื่องการปรับวงปพาทยเสภา อันจะสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแบบแผนหรือแนวทาง
ในการปรับวงปพาทยเสภาตอไปได
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากระบวนการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร
2. เพื่อศึกษารูปแบบการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร
3. เพื่อศึกษาเหตุที่สงผลใหการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เปนที่ยอมรับ
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาขอมูล แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ผู ให ขอมูล สํ า คัญ กํ าหนดกลุมผูมีป ระสบการณเกี่ยวกับ การปรับ วงปพาทยเสภา ของ
ครูประสิทธิ์ ถาวร ซึ่งไดทําการกําหนดหลักเกณฑการเลือกบุคคลผูใหขอมูลตามคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้
2.1 เปนลูกศิษยของครูประสิทธิ์ ถาวร
2.2 เคยมีประสบการณไดรับการปรับวงปพาทยเสภาจากครูประสิทธิ์ ถาวร มาไมนอย
กวา 10 ป
2.3 มีฝมือเปนที่ประจักษในวงการดนตรีไทย
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บขอมูลเชิงลึกจากบุคคลผูใหขอมูลสําคัญในเบื้องตนแลว
จึงทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยไมจํากัดจํานวนผูใหขอมูลตามหลักทฤษฎีลูกกระดอน ซึ่งเปนทฤษฎี ที่
ผูวิจัยใชเลือกบุคคลผูใหขอมูลตอเนื่องจากการเลือกแบบเจาะจง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ขั้นที่ 1 รางแบบสัมภาษณที่จะใชในการเก็บขอมูล
ขั้นที่ 2 นําเสนอแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอง ความตรง
และครบถวนตามคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัย
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ขั้นที่ 3 ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
3.2 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร
3.3 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
3.4 รวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยจะทําการเขาไปสังเกตการณการ
ปรับวงปพาทยเสภาจากลูกศิษยที่มีชื่อเสียงดานการปรับวงดนตรีไทยของครูประสิทธิ์ ถาวร พรอมทั้ง
สัมภาษณ
3.5 การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล โดยใช
แหลงบุคคลผูใหขอมูลเปนหลัก แบงเปน 2 ลักษณะของการตรวจสอบดวยกัน คือ
3.5.1 การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน (ระหวางดําเนินการเก็บขอมูลที่ดําเนินการโดย
ใชทฤษฎีลูกกระดอน และการสังเกตแบบมีสวนรวม)
3.5.2 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งหลังจากเก็บขอมูลครบถวนแลว
4. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีพรรณนา โดยจะนําเสนอเปนความเรียงในประเด็นตาง ๆ
5. จัดนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงค
ผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง การปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปนแหงชาติ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. กระบวนการปรับวงปพาทยเสภา ของครูประสิทธิ์ ถาวร แบงเปนประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้
1.1 การคัดเลือกผูบรรเลง
ผูบรรเลงปพาทยเสภา ในการปรับวงของครูประสิทธิ์ ถาวร โดยปกติแลวจะเปนนักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลป ดวยเนื่องจากครูทานเปนขาราชการในสังกัดกรมศิลปากรทําหนาที่สอนในวิทยาลัย
นาฏศิลป จึงไดเลือกนักดนตรีซึ่งเปนนักเรียนที่มีความสามารถดานดนตรีไทยอยูพอสมควรแลวมาปรับ
วง การเลือกนักดนตรีแตละวงที่ครูทําการปรับวงนั้น ทานจะเนนไปที่การเลือกนักดนตรีที่มีใจเปนหนึ่ง
เดียวกันมากกวาจะเลือกนักเรียนเปนรุน ๆ มารวมวงกัน กลาวคืออาจจะมีนักเรียนหลายระดับชั้น
เรียนที่มีอายุไมหางกันมาก แลวมีความพรอมที่จะซอมและบรรเลงรวมวงกันได มาซอมกันเปนวง
อยางพรอมเพรียงกัน สามารถรวมงานกันได มากกวาการจะเลือกนักดนตรีที่เปนเพื่อนรุนเดียวกัน ซึ่ง
วิธีการนี้จะทําใหการซอมและการปรับวงปพาทยเสภามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องดวยวาผูบรรเลง
ทุกคนในวงจะมีความพรอมในการซอมและเตรียมรับการปรับวงเสมอ ทั้งยังสงผลใหนักดนตรีทุกคนรู
ศักยภาพของกันและกันดวยเมื่อบรรเลงรวมวง
1.2 การคัดเลือกเพลง
ครูประสิทธิ์ ถาวร มีวิธีการพิจารณาเลือกเพลงและทางเพลง (Version) ที่จะใชบรรเลง
ไดอยางเหมาะสมกับลักษณะของการบรรเลงในแตละครั้ง ซึ่งในสวนของตัวเพลงนั้นมีผล อยางมากตอ
การบรรเลง เพราะเพลงนั้นเปนสวนสําคัญที่เอื้อเฟอตอการบรรเลงโดยตรงในหลายดาน อาทิ เพลงที่

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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มีทํานองหลักอันเปนทางที่เอื้อเฟอตอการสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงตาง ๆ ลงไปในตัวเพลงไดอยาง
เต็มที่ ซึ่งเปรียบดั่งเปนผาขาวที่เปดโอกาสใหศิลปนผูวาดภาพสามารถปรุงแตงลวดลายออกมาไดอยาง
อิสระ หรือเพลงที่มีทํานองหลักที่โลดโผนอันตองใชทักษะขั้นสูงในการบรรเลง ซึ่งเพลงประเภทนี้หาก
ปรับแตเพียงแคแนวชาเร็วของการบรรเลงใหไดในระดับที่เหมาะสม ก็สามารถสรางความตื่นตาตื่นใจ
ของผูฟงที่มีตอการบรรเลงไดในระดับหนึ่งแลวโดยที่ไมจําเปนตองปรับรายละเอียดของการบรรเลง
เปนตน ซึ่งตัวเพลงหรือเพลงทางตาง ๆ ที่เลือกมานั้นมีผลอยางยิ่งตอการบรรเลง
1.3 การเตรียมตัวของผูบรรเลงกอนการปรับวง
ผูบรรเลงที่เปนลูกศิษยของครูประสิทธิ์ ถาวร เปนผูที่มีความใสใจพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเอง กลาวคือ เปนนักดนตรีที่หมั่นเพียรฝกซอมเปนกิจวัตรเดิมอยูแลวเปนพื้นฐาน เมื่อถึงเวลาที่
จะตองปรับวง ผูบรรเลงทุกคนจะพรอมตอการปรับวงอยูเสมอ โดยที่ครูไมจําเปนตองสั่งหรือบอก
กลาววาใหไปทบทวนเพลงมา และเพราะดวยคุณสมบัติของผูบรรเลงปพาทยเสภา จึงทําใหผูบรรเลง
มีทักษะการบรรเลง และมีความรูเรื่องเพลงอยูในระดับหนึ่งแลว
1.4 ขั้นตอนการปรับวงปพาทยเสภา ของครูประสิทธิ์ ถาวร
อุปนิสัยของครูประสิทธิ์ ถาวร ทานเปนผูที่มีความเมตตา ใจกวาง และใหเกียรติในวิชา
ความรูของผูอื่นเสมอ โดยเฉพาะแมแตกับลูกศิษยของทานที่ทานนํามาปรับวงปพาทยเสภาเมื่อถึงการ
ปรับวงนอกเหนือจากการปรับการบรรเลงในภาพรวม ทานจะใหลูกศิษยไดประดิษฐคิดดําเนินทาง
เครื่องดนตรีของตนเอง โดยทานจะคอยดูแลและคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด คอยเสนอแนะวาตรงไหน
ยังตองปรับปรุง ตรงไหนควรจะบรรเลงอยางไร และที่สําคัญคือบทบาทหนาที่ของเครื่องดนตรีในวงนั้น
เปนอยางไร การที่ครูประสิทธิ์ ถาวร เปดโอกาสใหลูกศิษยของทานไดคิดทางเองจากพื้นฐาน ความรู
นั้น นอกเหนือจากจะเปนการใหเกียรติครูของลูกศิษยแลว ยังชวยใหการปรับวงปพาทยเสภาของครูมี
ความหลากหลายในดานการบรรเลงทางเพลง อีกดวย
1.5 วิธีการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร
ความสามารถในการถายทอดการปรับวงปพาทยเสภา ของครูประสิทธิ์ ถาวร มีวิธีการ
ถายทอดการปรับวงไปสูผูบรรเลงอยางชาญฉลาด เปนเทคนิคการสอนชั้นเลิศที่ครูนํามาใชไดอยางเกิด
ประสิ ทธิ ภาพ ถ ายทอดเรื่ องที่ ยากตอการทําความเข าใจ ใหผู รั บการถายทอดนั้ นเกิดความเขาใจได
โดยงาย เขาใจไดชัดในสิ่งที่ครูตองการจะสื่อสาร วิธีการนั้นคือวิธีการอธิบายเปรียบเทียบ เชิงอุปมา
อุปมัย ซึ่งครูประสิทธิ์ ถาวร นํามาใชทั้งในการปรับวง และสําหรับบางครั้งก็ นํามาสอนลูกศิษยให
พิเคราะหดวยตนเองเชนกัน ดังจะอธิบายประกอบตัวอยางพอสังเขป ดังนี้
คําวา “มดแดงชะเงอ” คํานี้จะถูกใชเมื่อการบรรเลงเวนหยุดระยะเวลารอคอยนาน
เหมือนกับมดแดงที่กําลังชะเงอดูลูกมะมวงที่อยูสูง ครูประสิทธิ์ ถาวร นํามาใชเพื่อชี้ใหเห็นขอบกพรอง
ของการบรรเลง
บางกรณีครูก็นําวิธีการนี้มาสอนใหลูกศิษยไดคิดตามแลวนําไปปฏิบัติในการบรรเลง
เชน “ลองคิดวาจะไปขอผูหญิงสักหนึ่งคนจากแมเขา แลวเราควรจะพูดขอกับแมเขาอยางไร” หากฟง
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อยางนี้แลว ก็คิดไดทันทีวา “เราก็ควรจะพูดกับแมเขาเพราะ ๆ หวาน ๆ เพื่อใหเขาเกิดความเมตตา
แลวยกลูกสาวให” เปนตน
บางกรณีครูประสิทธิ์ ถาวร ก็นําไปอธิบายเชิงสุนทรียะ ยกตัวอยางหนึ่งกรณีที่เปนการ
ปรับวงของครูประสิทธิ์ ถาวร และไดมีการกลาวถึงและเปนที่ยอมรับโจษจันกันอยางแพรหลาย ในหมู
นักดนตรีไทย นั่นคือเพลงพมาหาทอน หกชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่ครู
ประสิทธิ์ ถาวร เปนผูปรับการบรรเลง ผูบรรเลงระนาดเอกคือ ครูทนง แจมวิมล เมื่อถึงการรับรอง
ทอนที่หาจบลง ระนาดเอกก็แสดงศักยภาพการบรรเลงขั้นสูงดวยการบรรเลงขยี้ซอนแนวขยี้ การ
บรรเลงขยี้ปกติคือการบรรเลงใหเร็วกวาปกติเทาตัว แตการขยี้ซอนแนวขยี้อีกครั้งคือการบรรเลงให
เร็ว กว าแนวเท าตั วนั้ นไปอี กหนึ่งเทาตัว ซึ่งการขยี้ นั้น ก็รั งสรรคด วยสํานวนกลอนขยี้แบบหมุ นวน
ซึ่งเมื่อบรรเลงดวยความเร็วขนาดนั้น ไมระนาดเอกหมุนไปอยางรวดเร็วราวกับพายุ ครูประสิทธิ์ ถาวร
เรียกกลวิธีตรงนี้วา “ทอรนาโด” (สหวัฒน ปลื้มปรีชา, สัมภาษณ, 26 ธันวาคม 2560, เอนก อาจมังกร,
สัมภาษณ, 27 ธันวาคม 2560)
ยังมีคําอีกมากมายที่ครูประสิทธิ์ ถาวร ใชนํามาสอนลูกศิษย ซึ่งคําที่ครูมักจะนํามา
เปรียบเทียบถายทอดสอนอยูเสมอนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับอาหาร ไมวาจะเปนเรื่องของรสชาติของอาหาร
ที่นํามาอธิบายใหเขาใจถึงอารมณของเพลง เพลงการยืมคําของรสที่สัมผัสดวยลิ้นมาอธิบายเรื่องดนตรี
หรือแมวาจะเปนการบอกเลาใหคิดวาการเลนดนตรีในเพลงแตละทอน หากมีแตอะไรอยางเดิม แสดง
ทักษะเหมือนเดิม อารมณเดิม แนวเทา ๆ เดิม ในทุกทอนจนจบเพลงก็เหมือนกับทานขาวดวยกับขาว
อยางเดียว ถึงมีสิบอยางเปนเผ็ดก็มีแตเผ็ดอยางเดียว นาเบื่อ สูมีกับขาวที่หลากหลายรสชาติ หลาย
อยางไมได เปนตน
การสอนเชิงอุปมา อุปมัย ของครูประสิทธิ์ ถาวร นี้ เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวา
ครูประสิทธิ์ ถาวร สามารถนํามาใชไดอยางเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง สามารถอธิบายเรื่องที่เขาใจ
ยาก ไดดวยคําอธิบายงาย ๆ ซึ่งเปนเอกลักษณการสอนของครูประสิทธิ์ ถาวร ที่ไดรับการยอมรับในหมู
นักดนตรี ไทย แมแตคําประกาศเกียรติคุณครู ประสิทธิ์ ถาวร เปนศิ ลปนแห งชาติของกรมสงเสริ ม
วัฒนธรรม (12 พฤษภาคม 2560, ออนไลน) ก็ยังมีการกลาวถึงดวยเชนกัน ดังความตอไปนี้
นายประสิทธิ์ ถาวร... เปนศิลปนผูเชี่ยวชาญในวิชาดนตรีไทย ทั้งในดานทฤษฎี
ปฏิบัติ... มีความแตกฉานในศาสตรแหงดนตรีไทยอยางลึกซึ้ง... มีความรูความชํานาญอยางดี
ยิ่งในการปรับวงดนตรีไทย ตลอดจนการวิเคราะหดนตรีไทย มีความสามารถยอดเยี่ยม
ในการอธิบายและพรรณนาเชิงเปรียบเทียบโดยใชวิธีอุปมาอุปมัย จนผูฟงสามารถเขาใจ
เรื่องดนตรีอันล้ําลึกไดอยางกระจาง...
1.6 การประเมินคุณภาพการปรับวงปพาทยเสภา ของครูประสิทธิ์ ถาวร
การประเมินคุณภาพการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร นั้น ไมไดประเมิน
ดังเชนการสอบวัดผล หรือวาประเมินโดยใชเกณฑเปนตัวชี้วัด แตจะประเมินตามความพึงพอใจของ
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ผู ป รั บ วงไปพร อมกั บ การปรั บ วงอยู โ ดยตลอด ซึ่ ง บางครั้ง ครู ป ระสิ ทธิ์ ถาวร ก็ทํ าการปรั บ ทั้ งใน
ภาพรวมของวงหรืออาจเปนรายเครื่องดนตรี ครูทานก็จะลองฟงวาตรงนั้นดีแลวหรือไม หรือควรจะ
ปรับอยางไรที่จะเกิดเปนผลดีตอการบรรเลงมากกวา จะเปนอยางนี้โดยเสมอ ซึ่งเมื่อครูประสิทธิ์ ถาวร
เกิดมีแนวคิดอะไรใหม ๆ ก็จะสอดแทรกลงไปในการบรรเลงแลวลองฟง หากยังไมพึงพอใจ ครูก็จะทํา
การปรับแกไขไปเรื่อย ๆ เมื่อเกิดความพึงพอใจกับการบรรเลงแลว ก็ถือวาคุณภาพการปรับวงนั้นเปนไป
ตามแนวที่ครูพึงประสงคอยากใหเปนแลว
2. รูปแบบการปรับวงปพาทยเสภา ของครูประสิทธิ์ ถาวร
การปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร นั้น มีแนวทางอยูบนรากฐานวิชาการทาง
ดุริยางคศาสตรไทยอยางแนนอน เพราะเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในหมูนักดนตรีไทย เหตุที่
กลาวอย างนี้ ก็เพราะเนื่ องด วยดนตรีไทยมี ระเบียบแบบแผนในการบรรเลงที่เปนหลักมาตรฐานอยู
การจะปรุงแตงการบรรเลงตามแนวทางใด ๆ ก็ยอมตองอยูบนพื้นฐานทางวิชาการเปนหลัก ซึ่งสงผล
โดยตรงตอการเปนที่ยอมรับของผูฟง เนื่องดวยหากการปรับวงนั้นไมเปนไปตามหลักทางวิชาการ หรือ
หลุดแนวแปลกไปเกินขอบเขตที่จะรับไดก็ยอมไมไดเปนที่ยอมรับตั้งแตตน โดยที่ไมตองไปฟงการปรับ
วงสวนอื่นใด แตกระนั้นการปรับวงตามมาตรฐานทางวิชาการทางดุริยางคศาสตรไทย ก็ไมไดมีเกณฑ
ใด ๆ ที่กําหนดไวอยางชัดเจนวาการปรับวงตรงไหนควรเปนอยางไร แตมาตรฐานทางวิชาการนั้น
มักจะอยูบนพื้นฐานทางความรูที่ผูปรับวงไดศึกษามาอยูแลว ซึ่งเมื่อทําการปรับวงไปตามมาตรฐาน
ทางวิชาการจากองคความรูที่มีนั้นจนเกิดความเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ก็สามารถกลาวไดวา
การปรับวงที่ไมวาจะผานการรังสรรคใหวิจิตรพิสดารเพียงใดนั้น ก็ตั้งอยูบนรากฐานทางวิชาการทาง
ดุริยางคศาสตรไทยอยางแทจริงเชนกัน
รูปแบบการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร มีเอกลักษณอยูที่ความเรียบรอย
ในการบรรเลง ความผสมกลมกลื นกันของเครื่องดนตรี ในวง ทั้งเรื่องทางบรรเลง และระดับ เสีย ง
ความเรี ย บรอยที่ กล า วถึงนี้ จ ะเห็ น ไดเปน หลักของการบรรเลงในการปรับ วงปพาทยเสภาของครู
ประสิทธิ์ ถาวร สังเกตไดจากความพรอมเพรียงของเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงที่จะดําเนินไปอยางเสมอ
กัน ไมวาจะเปนเรื่องแนวการบรรเลง ความสั้น ยาว หนัก เบา ของเสียง การขึ้นเพลงลงเพลง ซึ่งจะ
ดําเนินไปพรอมกันอยางสนิทแนบเนียน ราวดั่งกับวาผูบรรเลงทั้งวงนั้นมีจิตใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ซึ่งไมวาการบรรเลงนั้นจะดําเนินไปในรูปแบบใด เร็วมากขนาดไหน หรือมีความโลดโผนเพียงใด ความ
เรียบรอยในลักษณะนี้ก็จะไมสูญเสียไป สังเกตไดวา การปรับวงปพาทยเสภาที่มีการแสดงศักยภาพขั้น
สูงของผูบ รรเลงนั้ น หากไมผ า นการปรับ วงหรือการซอมมาอยางคุนชิน แลว ก็จ ะไมเกิดเปน ความ
เรียบรอยอยางแนนอน
ความรู เ กี่ ย วกั บ การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในวงปพาทยเสภาเปน คุณสมบัติพื้น ฐาน
อันหนึ่งของผูปรับวง ซึ่งพึงตองมีความรูอยางลึกซึ้งในดานการบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวง แมวา
ไมสามารถบรรเลงไดอยางชํานาญหรืออาจไมสามารถปฏิบัติได แตก็จําตองมีความรูเรื่องการบรรเลง
เครื่องดนตรีแตละชิ้นในวงอยูมากพอสมควร รูบทบาท รูหนาที่ของเครื่องดนตรีเมื่อบรรเลงรวมวง

134

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

รูกลวิธีสอดแทรกใสไปตามทวงทํานองเพลงไดอยางมีชั้นเชิง รูวาการบรรเลงเครื่องดนตรีแตละชิ้นนั้น
ควรจะผูกกลอนอยางไร กลอนอยางไรจึงจะเปนทางที่ดี และที่สําคัญที่สุดคือรูวาจะผูกกลอนเครื่องดนตรี
ทั้งวงรวมกันแลว จะทําใหการบรรเลงที่ขับเคลื่อนไปดวยกันนั้นดําเนินไปอยางผสมกลมกลืน ไมเตะ
กันไปมา ไมสะดุดกันและกัน โดยใชคําอุปมาอุปมัยวา “กลมกลอม” ซึ่งเปนคําที่ถูกครูหยิบนํามาใช
บอย ๆ หากจะอธิบายความหมายของคําวา “กลมกลอม” ในที่นี้ ก็คงพอจะประมาณไดวา วงดนตรี
วงนี้สามารถบรรเลงกันไปไดอยางลงตัว เหมือนดั่งอาหารที่ผานการปรุงรสมาแลวอยางดี
รูปแบบการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร จะเนนไปที่การปรับการบรรเลง
ระนาดเอกเปนสวนใหญ อาจเปนเพราะดวยบริบทของความเปนผูนํา เสียงที่มีความดังชัดเจนและ
เปนที่นาติดตามของผูฟง ครูจึงมุงเนนไปที่การปรับการบรรเลงระนาดเอกเปนสวนมาก โดยใหเครื่อง
ดนตรีชิ้น อื่นในวงเปน สวนคอยเสริ มคุณภาพการบรรเลงอีกทอดหนึ่ง และเนน รายละเอียดหนาที่
ทางการบรรเลงที่ไมกาวกายกันและกัน แตจะมุงเนนไปที่ความกลมกลืน พรอมเพรียง อันกอใหเกิด
เปนการบรรเลงที่ “เรียบรอย” อัน “กลมกลอม” ตามความตองงการของครูประสิทธิ์ ถาวร ดังที่กลาว
ไปแลวขางตน
ดวยบริบทของการบรรเลงปพาทยเสภาที่มุงเนนการแสดงทักษะการบรรเลงขั้นสูง สิ่งหนึ่ง
ที่เ ป นเครื่องมืออั นแสดงถึ งให เห็ น ทักษะของผูบ รรเลงไดอยางดีนั้นคือ กลวิธีการบรรเลง ซึ่งครูมี
ความสามารถในการเลือกใชกลวิธีการบรรเลงอยางแยบคาย ที่ทั้งแฝงไปดวยทั้งการปรุงแตงรสแหงดนตรี
การแสดงทักษะขั้นสูง ความเหมาะเจาะกับตัวเพลง โดยมีพื้นฐานองคประกอบการสอดแทรกกลวิธีตาง ๆ
ลงไปในการบรรเลง ดังนี้
2.1 การสอดแทรกกลวิธีการบรรเลง 4 ดาน
2.1.1 กลวิธีการบรรเลงที่เหมาะสมกับผูบรรเลง ดานนี้ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ผูปรับวง
ควรจะพิจารณาถึงเปนอันดับแรก เพราะผูบรรเลงแตละคนมีทักษะในการบรรเลงแตละอยางไมเทากัน
ผูปรับวงก็ควรจะนําศักยภาพที่ผูบรรเลงทําไดดีที่สุดออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยง
การใชกลวิธีที่ผูบรรเลงไมถนัดหรือทําไดไมดี ซึ่งในลักษณะนี้ ตัวผูปรับวงนั้นตองมีความรอบรูดาน
การบรรเลงไปจนถึงการใชกลวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยตาง ๆ ในวงปพาทยเสภาทุกชนิด อนึ่งก็
เพื่อที่จะสามารถใชเปนประสบการณที่นําไปพิจารณาความโดดเดนของทักษะผูบรรเลง และเพื่อนําไป
ปรุงแตงทักษะการบรรเลงที่ผูบรรเลงถนัดนั้นใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อเปนการปองกัน ความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับผูบรรเลงดวยเชนกัน ซึ่งในกรณีหลังนี้ แทนที่การสอดแทรกกลวิธีการบรรเลง
จะเปนไปในลักษณะที่เปนการแสดงความสามารถ จะกลับกลายเปนการแสดงความผิดพลาดออกมา
แทน ซึ่งสงผลตรงกันขามกับวัตถุประสงคของการปรับวงอยางมีคุณภาพโดยสิ้นเชิง
2.1.2 กลวิธีการบรรเลงที่เหมาะสมกับการชวงของบทเพลง กลาวคือ การบรรเลง ใน
หนึ่งบทเพลงนั้นมีองคประกอบหลายสวนดวยกัน อาทิ ชวงขึ้นเพลง ชวงรับรอง ชวงสงรอง การลงจบ
เปนตน ซึ่งการจะปรุงแตงกลวิธีตาง ๆ ลงไปในการบรรเลง ตองคํานึงถึงหลักความเหมาะสมของชวง
ของบทเพลงเปนสําคัญ ซึ่งหากผูปรับวงละเลยหรือมองขามจุดนี้ไป อาจทําใหการบรรเลงในชวงใด
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ชวงหนึ่งสูญเสียอรรถรสไปโดยปริยาย และมากไปกวานั้นอาจทําใหคุณภาพของการบรรเลงสูญเสียไป
กลับกลายเปนการใสกลวิธีลงไปในการบรรเลงมากไปจนเกินความพอดี ซึ่งในกรณีนี้ นักดนตรีไทยมี
คําที่นิยมใชเรียกเปนคําพูดงาย ๆ กันติดปากวา “รก” นั่นเอง ตัวอยางเชน ชวงของการรับรอง ผูปรับวง
ไดสอดแทรกกลวิธีใหผูบรรเลงระนาดเอกขยี้สวมการรองหลายจังหวะหนาทับกอนจะถึงชวงของ การ
รับรองจริง จึงทําใหในชวงระหวางการขยี้นั้นความโดดเดนของการขับรองจึงดอยลงไป เพราะไมไดยิน
เสียงผูขับรอง ไมยินทํานองอันไพเราะของทํานองการรอง ทั้งที่ในชวงนั้นเปนชวงที่ผูขับรองจะตอง
แสดงศักยภาพ แตกลับกลายเปนวาระนาดเอกแยงชิงเอาความโดดเดนนั้นไปแทน เปนตน
2.1.3 กลวิธีการบรรเลงที่เหมาะสมกับสัดสวนของบทเพลง เพลงแตละเพลง แตละ
ประเภท มีสัดสวนของเพลงไมเทากัน เชน เพลงบางเพลงมีทอนเดียว บางเพลงมี 3 ทอน บางเพลงมี
3 ทอน แตบรรเลงเที่ยวไป–เที่ยวกลับ ซึ่งเทากับ 6 ทอน บางเพลงเปนเพลงบรรเลง บางเพลงเปน
เพลงขับรอง เปนตน ซึ่งการจะสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงลงไปในแตละสวนของบทเพลงนั้นตอง
คํานึงอยางมากถึงสัดสวนที่เหลือในชวงถัดไปดวยวาควรจะใชกลวิธีการบรรเลงที่มีความยากมากนอย
เพียงใด เพื่อบริหารจัดการใหการบรรเลงมีความนาสนใจ นาติดตาม เชน สําหรับเพลงที่มีสัดสวนตาง ๆ
มากมายหลายสวน ผูปรับก็สมควรจะสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงที่คอยไตระดับของการแสดงทักษะ
ไปใหยากขึ้นเรื่อย ๆ ในแตละสวนแตละทอน ตามแตความสามารถของผูบรรเลงที่จะทําได เพื่อให
ผูฟงเกิดความอยากติดตามเชนกัน ตัวอยางเชน เพลงหนึ่งมี 6 ทอน ในทอนแรกผูบรรเลงแสดงทักษะ
ขั้นสูงสุดของตนเองไปอยางเต็มที่เสียแลว เพลงที่เหลืออีก 5 ทอน คงจะไมเหลืออะไรใหผูฟงไดคอย
ติดตาม เพราะผูฟงทราบหมดแลววาผูบรรเลงมีทักษะการบรรเลงมากนอยแคไหน หากเลวรายไป
มากกวานั้น ถาการบรรเลงในทอนที่เหลือตอไปผูบรรเลงจะแสดงทักษะคลาย ๆ อยางเดิม หรือดอย
ลงไปกวาเดิมคงจะบังเกิดความนาเบื่อหนายในใจของผูฟงมิใชนอย
2.1.4 กลวิธีการบรรเลงที่เหมาะสมกับทํานองเพลง เพลงไทยนั้นเปนเพลงที่มีสํานวน
หลากหลาย มีการปรุงแตงทํานองหลากหลายแบบ ทั้งแบบที่เปนสํานวนทางพื้นหรือที่เรียกกันวา
แบบไมบังคับทางหรือแบบทางกรอที่เปนแบบบังคับทาง บางก็เปนแบบสําเนียงภาษาตาง ๆ ซึ่งใน
บางเพลงอาจมีลักษณะใดหนึ่ง ๆ ในลักษณะที่กลาวไปนี้ หรือในบางเพลงอาจมีลักษณะทั้งหมดนี้
รวมกันอยูในเพลงเดียว ซึ่งแตละลักษณะก็มีรสที่สมควรจะปรุงแตงการบรรเลงแตกตางกัน ฉะนั้น
การจะสอดแทรกกลวิ ธี การบรรเลงตาง ๆ ลงไปในลักษณะที่แตกตางกันนี้ ควรจะเลือกสรรและ
พิจารณาใหละเอียดถี่ถวนถึงอรรถรสบนพื้นฐานของทํานองหลักไว เพื่อใหการบรรเลงที่จะเกิดตอไป
นั้นเปนไปเต็มไปดวยรสประสงคแหงความตองการของผูประพันธ
2.2 ความคิดสรางสรรคของครูประสิทธิ์ ถาวร
ครูประสิทธิ์ ถาวร มีความคิดสรางสรรคตอการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมของนักดนตรี
ไทยบนรากฐานหลักวิชาการทางดุริยางคศาสตรไทย นี่เปนอีกหนึ่งความสามารถของครูที่สงผลตอ
ความเปนที่ยอมรับในดานการปรับวงปพาทยเสภา ดวยบริบทของการบรรเลงปพาทยเสภาจึงสงผลให
การปรับวงปพาทยเสภานั้นตองสอดแทรกกลเม็ดเด็ดพรายของกลวิธีการบรรเลงอันเยี่ยมยอด เพื่อจะให
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การบรรเลงนั้นเปนที่ติดตาตรึงใจของผูฟง ซึ่งความพึงพอใจของผูฟงโดยธรรมชาตินั้นมีระดับแตกตาง
กันและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อันเปนสิ่งที่คาดเดาไดยาก ประกอบดวยวิชาการดานดุริยางคศาสตรไทย
ที่มีระเบียบแบบแผน ครูประสิทธิ์ ถาวร จึงตองรังสรรคการบรรเลงปพาทยเสภาออกมาอยางลุมลึก
ตามความนิยมของผูฟงบนฐานของหลักวิชาการทางดุริยางคศาสตรไทยที่เขมขน นั้นเปนอีกสิ่งหนึ่งที่
เปนเครื่องยืนยันวา ครูประสิทธิ์ ถาวร มีองคความรูดานดุริยางคศาสตรไทย อยางลึกซึ้งแลว ทานยัง
สามารถนําความรูในสวนนั้นมาเปนหลักในการปรุงแตงรังสรรคการบรรเลง ปพาทยเสภา จนปรากฏ
ออกมาเปนที่ยอมรับอยางสูงอีกดวย
การเปลี่ยนอารมณการบรรเลงแบบกะทันหัน นี่ก็เปนอีกหนึ่งความนาทึ่งของการปรับ
วงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เพราะการปรับวงแบบนี้จะสรางใหมีมิติของการบรรเลงมากขึ้น
การเปลี่ยนอารมณการบรรเลงแบบกะทันหัน สรางความประหลาดใจในความคิดของผูฟงหรือแมแต
ผูบรรเลงที่มีตอครูทาน วาครูนั้นมีจินตนาการที่ล้ําลึกเพียงใด ถึงสามารถรังสรรคการบรรเลงออกมาได
อยางนาทึ่งถึงเพียงนี้ ยกตัวอยางกรณีดังนี้ เพลงแขกลพบุรีทางบางคอแหลม ชวงสงรองชั้นเดียว ทอน
1 ที่ บรรเลงมาจากท ายท อน 2 ในอั ตราจั งหวะ 2 ชั้น ซึ่ งบรรเลงมาในแนวที่ รวดเร็ วแบบเต็ มเสี ยง
เพื่อที่จะสงแนวไปสูการบรรเลงในอัตราจังหวะชั้นเดียว เมื่อสิ้นสุดการบรรเลงในอัตราจังหวะ 2 ชั้น
มาถึงตอนสงรองชั้นเดียวทอนที่ 1 ไดปรับเปลี่ยนจากการบรรเลงรวดเร็วแบบเต็มเสียง ใหถอนแนวลงมา
ครึ่งหนึ่ง ประกอบกับใหผูบรรเลงบรรเลงเสียงเบาลงแบบนิ่มนวลพรอมกันทั้งวง เรียกไดวา หักมุม
การบรรเลงเลยทีเดียว ซึ่งก็สรางความนาทึ่งใหกับผูฟงหรือแมกับผูบรรเลงเองไดไมนอย พรอมกับพาน
ใหคิดวา สุนทรียะที่ครูทานมีตอการบรรเลงดนตรีไทยนั้น มีความลุมลึก และเหนือจินตนาการที่จะ
คาดถึงอยางยิ่ง
อีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคของครูที่นาสนใจสําหรับการปรับวงปพาทย
เสภาคือการใชกลวิธีที่ไมถือวาเปนการบรรเลงที่ดีในการบรรเลงทั่วไป แตครูกลับนํามาใชในการปรับวง
เพื่อเพิ่มอรรถรสในการบรรเลง ตัวอยางเชน การตีกระแทกเสียง หากเปนการบรรเลงทั่วไปคงจะไมดีนัก
เพราะจะทําใหเสียงที่ออกมานั้นหยาบ ไมประณีต ไมไพเราะ และนาหนวกหู ซึ่งไมเปนผลดีตอการ
บรรเลงแน ๆ แตกระนั้นตีกระแทกเสียง ก็ยังถูกหยิบนํามาใชในการปรับวงปพาทยเสภาของครู เชน
ในเพลงแขกลพบุรี ทางบางคอแหลม ชั้นเดียว ทอนที่ 1 ชวงทายที่เปนการบรรเลงเก็บกอน สงรองไป
ทอนที่ 2 ในชวงของการบรรเลงเก็บตรงนี้ ครูประสิทธิ์ ถาวร ไดใชการตีกระแทกเสียงแทรกเขาไป
ทําใหอรรถรสของการบรรเลง ณ ขณะนั้น มีความหนักแนน รวดเร็ว รุกเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งสรางความ
ประหลาดใจใหแกผูฟงอยางเหนือชั้น นับวาเปนอีกหนึ่งความสามารถของครูที่สามารถนํากลวิธีที่ไม
ถือวาเปนการบรรเลงที่ดีในการบรรเลงทั่วไปมาใชในการปรับวง โดยเปนความประสงค ที่จะสรางให
การบรรเลงที่ออกมานั้น มีอรรถรสมากขึ้น ซึ่งก็สามารถกลาวไดวา เหมาะเจาะและประสบความสําเร็จ
อยางยิ่ง
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3. ความเปนที่ยอมรับในการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร
การปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร นอกเหนือจากความเรียบรอยที่เปนเอกลักษณ
การสอดแทรกกลวิธีที่เหมาะสมกับทุกองคประกอบของเพลงและการบรรเลง และความผสมกลมกลืน
ของเครื่ องดนตรี ทุกชิ้ น ในวงแล ว ยังเปน ที่ยอมรับ โดยเสมอวามีความโดดเดน ดานการปรับวงที่มี
ประสิทธิภาพ มีการปรุงแตงกลวิธีตาง ๆ สอดแทรกในการบรรเลงไดอยางนาสนใจ ไมนาเบื่อมีอะไร
ใหม ๆ และแฝงไปดวยกลวิธีการปรับวงที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งสรางความนาทึ่งและนาประทับใจ
ต อการบรรเลงให กับ ผู ฟงอย า งยิ่ ง ยวดในทุกครั้งที่ค รูมีโ อกาสปรับ วงไปบรรเลง ซึ่งความน าทึ่ ง นี้
นอกจากจะเปนไปตามความนิยมของผูฟงแลวในบางครั้งยังสวนทางกับความนิยมนั้นอีกดวย และดวย
ความมีคุณภาพประกอบกับความคิดสรางสรรค จึงทําใหการปรับวงปพาทยเสภาของ ครูประสิทธิ์
ถาวร นั้น กลายเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายในวงการดนตรีไทย ซึ่งมาถึงในปจจุบัน แนวทางการปรับ
วงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร ก็ไดถูกนําไปตอยอดจนกลายเปนแนวทางที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่ง
คุณภาพความสําเร็จในการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร นั้น บุญชวย โสวัตร (สัมภาษณ,
28 ธันวาคม 2560) ไดกลาวถึงไวดังนี้
“การเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยูจริง และเปนอยูโดยตลอด แตคุณภาพของการปรับวง
ปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร ไมเคยเปลี่ยน นั่นคือ 100 เปอรเซนต เสมอ เพราะ
ครูประสิทธิ์ ถาวร ทานรูเรื่องหลักวิชาการทางดุริยางคศาสตรไทยอยางแทจริง”
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผล กระบวนการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เริ่มตนตั้งแตการคัดเลือก
ผูบรรเลงที่มีความพรอมดานทักษะและสามารถบรรเลงรวมกันเปนวง เมื่อนักดนตรีพรอม จึงพิจารณา
เพลงที่จะบรรเลง ตอมาจะเปนการฝกซอมและการปรับวง โดยครูจะทําการปรับวง และคอยแกไข
จุดบกพรองของการบรรเลง พรอมกับปรุงแตงการบรรเลงไปพรอม ๆ กัน ซึ่งวิธีการที่ครูมักใชถายทอด
การปรับวงนั้นคือ การอธิบายเปรียบเทียบเชิงอุปมา อุปมัย เพื่อใหลูกศิษยเขาใจเรื่องที่ยากได อยาง
กระจาง โดยใชเกณฑ “ดนตรีที่ดีที่เพราะ” เปนการประเมินคุณภาพ ซึ่งเมื่อลูกศิษยมีความเขาใจในการ
ปรับแลว ก็สามารถนําไปสูการบรรเลงไดเกิดประสิทธิผลตามความตองการของครู มีรูปแบบการปรับ
วงเนนไปที่ความเรียบรอยของการบรรเลง การผสมกลมกลืนของเครื่องดนตรีในวง และการสอดแทรก
กลวิธีการบรรเลงตามหลักวิชาการทางดุริยางคศาสตรไทยเปนพื้นฐาน และมีสวนเสริมคือความคิด
สรางสรรคของครูที่ปรุงแตงรังสรรคการบรรเลงใหมีความนาทึ่ง โดดเดน แปลกใหม อันเปนสิ่งที่สราง
ความประทับใจแกผูฟงโดยเสมอ และดวยการบรรเลงที่เรียบรอยอันถูกตอยอด ดวยการบรรเลงที่
งดงามซึ่ งเป นที่ ติดตาตรึ งใจของผู ฟง จึงสงผลใหการปรับวงปพาทยเสภาของ ครู ประสิ ทธิ์ ถาวร
กลายเปนที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย
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อภิปรายผล กระบวนการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เนนไปที่การสอนและ
การดูแลแนะนํากับผูบรรเลงที่เปนลูกศิษยอยางใกลชิด ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการประเมินคุณภาพการ
บรรเลงโดยใชองค ความรู ของครูเ ปน เกณฑพิจ ารณาอีกดว ย ซึ่งมี ความสอดคลองกับ การวิจัย ของ
จิติกานต จินารักษ (2551) และอุทัย ศาสตรา (2553) ที่กลาวถึงวา ครูประสิทธิ์ ถาวร ใหความสําคัญ
กับพื้นฐานที่ถูกตองตามหลักวิธีการฝกหัดดนตรีไทย แลวจัดการเลือกผูบรรเลงที่มีฝมือการบรรเลง
เฉพาะเครื่องดนตรีจนแตกฉาน ตอมาก็จะเปนของการพิจารณาทํานองเพลงเพื่อทําการคัดเลือก เพลง
ที่จะบรรเลงใหเขากับวัตถุประสงคของการบรรเลง ตอมาจึงทําการฝกซอมการบรรเลงโดย ครูจะคอย
ใหคําแนะนํ าปรั บปรุงอยางใกลชิด เพื่อใหเ กิดความสมบูรณ ในการบรรเลงมากที่สุด และขั้น ตอน
สุดทายคื อการประเมิ น ตรวจสอบการบรรเลง โดยครู ป ระสิทธิ์ ถาวร จะใชวิธีการสังเกตเปนการ
ประเมินควบคูไปกับการใหคําแนะนํา เพื่อใหผูบรรเลงทราบจุดดีและจุดบกพรองเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาการบรรเลงใหดีขึ้นไปพรอม ๆ กัน
รู ป แบบการปรั บ วงป พ าทย เ สภาของครู ป ระสิ ท ธิ์ ถาวร เน น ไปที่ ค วามเรี ย บร อ ยและมี
การสอดแทรกกลวิธีตาง ๆ ลงไปในการบรรเลง ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ วีระ พันธุเสือ (2544)
ที่กลาวถึงขอกําหนดและเทคนิคการบรรเลงตาง ๆ มากมายที่ครูนํามาใชในการปรับวง นอกจากนั้น
วิธีการตาง ๆ เหลานี้ที่ครูนํามาปรุงแตงยังปรับเปลี่ยนรูป แบบไปตามความนิ ยมของนักดนตรีไทย
ซึ่งเปนผูฟงอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ดวงรุง ออนสมพงษ (2557) ที่กลาวถึง การปรับเปลี่ยน
การปรับวงใหมีลีลาที่เปนเอกลักษณ เพื่อกอใหเกิดความประทับใจแกผูฟง อันมีจุดประสงคเพื่อให
กลายเปนที่จดจํา
ความเปนที่ยอมรับในการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร นั้นเกิดจากการเปนที่
ยอมรับจากฝายผูฟง กลาวคือ ความเปนที่ยอมรับจะเกิดขึ้นไดนั้นคือเกิดจากความพึงพอใจของผูฟง
ตามหลักทฤษฎีสุนทรียศาสตร ซึ่งสําหรับในการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร สามารถ
แบงความพึงพอใจที่มีตอองคประกอบหลักได 2 สวนดวยกัน คือ 1. การปรับวงตามหลักทฤษฎีทาง
ดุริยางคศาสตรไทย 2. การปรับวงที่ปรุงแตงสร างสรรคมาอยางวิจิตรพิ สดาร สวนที่แรกเปนสว น
พื้นฐานของความเปนที่ยอมรับ ซึ่งครูเปนผูที่สามารถปรับวงพรอมทั้งสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงตาง ๆ
ลงไป ไดอย างสอดคลองกับ หลั กทฤษฎี ทางดุริย างคศาสตรไทย และสว นที่ตอมาคือการปรั บวงที่
รังสรรคการบรรเลงจากสวนของพื้นฐานไดอยางนาทึ่ง จนเกิดเปนความงดงาม กอใหเกิดความสะเทือน
อารมณทางสุนทรียะ กลายเปนที่ติดตาตรึงใจของผูฟง ทําใหการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์
ถาวร กลายเปนที่ยอมรับในที่สุด
ขอเสนอแนะ
1.1 ขอเสนอแนะทั่วไป
การวิจัยเรื่อง การปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปนแหงชาติ เปนการทํา
วิจัยเพื่อศึกษากระบวนการปรับวงไปจนถึงรูปแบบการปรับวงปพาทยเสภา ซึ่งเปนองคประกอบที่
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สงผลใหการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เปนที่ยอมรับในหมูนักดนตรีไทย โดยผูวิจัย
ศึกษาจากการสัมภาษณลูกศิษยของครู และจากผลงานที่ครูไดสรางไว โดยไมไดศึกษาแนวคิดของครู
โดยตรง เนื่องจากครูถึงแกกรรมไปเมื่อปพุทธศักราช 2545 แตกระนั้น ผลการวิจัยสามารถนําไปเปน
แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมองคความรู หรือเพื่อตอยอดแกไขขอบกพรองของตน อันจะเปนขั้นบันได
ไปสูการเปนผูปรับวงได ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูสนใจวาจะนําองคความรูที่ไดจากการวิจัย
ในครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด
1.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
ครูประสิทธิ์ ถาวร เป นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทยวาเปนผู ที่มีความรูด านการปรั บ
วงดนตรีไทยอยางลึกซึ้งสุดจะหาคําใดมาพรรณนา ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผลงานดานการปรับ
วงดนตรีไทยทุกประเภทของครูประสิทธิ์ ถาวร ซึ่งไมวาจะเปนเฉพาะเพลง หรือประเภทวงดนตรีก็ลวน
แล ว แต มี ค วามน า สนใจที่ จ ะนํ า มาศึ ก ษาอย า งเป น รู ป ธรรมทั้ ง สิ้ น ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ เป น การสร า งเสริ ม
องคความรูแกวงวิชาการทางดุริยางคศิลปไทย และเพื่อเปนการสงตอเผยแพรความรูของครูประสิทธิ์
ถาวร ตอไปอีกดวย
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ศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทาลูกโยน ทางซอดวงและซออู
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จรัสศรี วิจิตรสมบัติ *, สิวาริณี ปกปอง*, สุริยัน ลอมนาค*, และธนันญภา บุญมาเสมอ*
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ทางซอดวงและซออู
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวของกับรูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองหลักลูกเทา ลูกโยนและ
ศึกษากลวิธีการแปรทํานองหลักลูกเทา ลูกโยน เปนทางซอดวงและซออู ผลการวิจัยพบวา “ลูกเทา”
เปนทํานองที่ยืนอยูที่เสียงใดเสียงหนึ่ง พบอยูในเพลงประเภทปรบไก มีความยาวเพียงครึ่งของจังหวะ
หนาทับ มีไวเพื่อเชื่อมประโยคเพลง วรรคเพลง ใหครบถวนตามจังหวะหนาทับ แบงเปน 3 ประเภท
ได แก เท า สํา เนีย ง เท าพลิ กแพลง และเทาฉาย ตามอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้น เดีย ว มี 2
ลักษณะ คือ การยืนเสียงใดเสียงหนึ่งและการเรียงเสียง ขามเสียง เพียงแตเปลี่ยนเสียงไปตามลักษณะ
สําเนียงในแตละบทเพลง “ลูกโยน” เปนทํานองพิเศษที่แทรกอยูในตอนใดตอนหนึ่งของเพลง พบใน
เพลงหนาทับสองไมหรือหนาทับทยอย ความยาวไมแนนอน ไมกําหนดวาจะเปนกี่จังหวะหนาทับ
สามารถบรรเลงโยนไดยาวเพียงใดก็ได ทํานองลูกโยนที่พบเปนลักษณะของการโยนเสียง เรียกวา
“เกริ่นโยน” จะมีรูปแบบที่เหมือนกันเพียงแตเปลี่ยนเสียงใหตางออกไป ในการแปรทํานองสวนที่
เรียกวา เกริ่ นโยน ตองยึ ดตามทํานองหลัก ซึ่งมีการประดิษฐ ทํานองได เพีย งเล็ กนอย ลูกเทาและ
ลูกโยนเปนทํานองที่พบระคนกันอยูในบทเพลง และเปนประโยคพื้นฐานที่จะสามารถนํามาประดิษฐ
ตกแตงทํานองไดอยางหลากหลาย
กลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ทางซอดวงและซออู ตองคํานึงถึงเสียงลูกตกเปน
สํ า คั ญ เข า ใจในขอบเขต บทบาทหน า ที่ ข องเครื่ อ งดนตรี โดยที่ บ ทบาทของซอด ว งเป น ผู นํ า ใน
วงเครื่องสาย มีหนาที่บรรเลงทํานอง เก็บ แทรกแซง ดังนั้น การแปรทํานองทางซอดวงจึงตองเรียบงาย
ชัดเจน เปนที่พึ่งใหกับวงได สวนซออูเปนเครื่องดนตรีที่มีเสียงนุมนวลและคอนขางเบา การแปรทํานอง
ทางซออูจึงตองมีการหักเสียง หลบเสียง มีการขามไปมาของเสียง เพื่อสรางเอกลักษณและจุดเดน
ใหกับเครื่องมือของตน ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในการแปรทํานอง คือ การดําเนินทํานองใหสอดคลองและ
กลมกลืนไปกับทํานองหลัก
คําสําคัญ: การแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ซอดวง ซออู
*

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Chanthaburi College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
The aims of this research were to study the contexts that concerned with
the forms and the techniques of the variation of the main melody in Luk Thao and
Luk Yone and to study of the techniques of the variation of the main melody in Luk
Thao and Luk Yone of Saw Duang and Saw U. It was found that Luk Thao was the
melody that was in the sound which was in Phleng Probkai. Its length was only half
of Nathub's rhythm. It was for linking the phrases and the spaces of songs to complete
in Nathub. Luk Thao was divided into 3 kinds: Thao Sumnieng, Thao Plikplang and
Thao Chai. According to the rhythm, it had 2 types that were clung to each sound
and changed the sounds by the types and tones of each song. Luk Yone was the
special melody which was inserted in the songs. It was found in Pleng Na Thub Songmai
or Na Thub Thayoi. Its length was uncertain. It could be played as long as you could.
Luk Yone's melody which was played longer than usaual was called Krern Yone. The
variation of Krern Yone had to be played along the main melody. Luk Thao and Luk
Yone were found in the songs and could be taken to create and beautify the melody
variously.
The techniques of the variation of the main melody in Luk Thao and Luk
Yone of Saw Duang and Saw U had to consider to the sound of Luk Tok mainly and
had to understand the scopes and the roles of instruments. Saw Duang's role was
the leader of Thai Stringed Band that was played to insert the sound of the notes
more frequently. So the variation of Saw Duang was simple and clear. Saw U was the
musical instrument that had a slightly soft voice. Its variation had to leave and deduct
the sound for creating its identity and feature. The most important of the variation
was to harmonize with the main melody.
Keywords: The variations of basic melody, Luk Thao, Luk Yone, Saw Duang, Saw U

บทนํา
เพลงไทยเป น เพลงที่ มีลั กษณะเฉพาะ เกิด ขึ้น จากภูมิป ญ ญา ความรู ความสามารถของ
บรรพบุรุษในการประดิษฐ คิดคน ดัดแปลงสิ่งตาง ๆ จากธรรมชาติ สวนใหญมักเปนเพลงที่มีทํานอง
และประโยคสั้น ๆ มีจังหวะคอนขางเร็ว เนื่องจากนิยมรองเลนกัน เพื่อความสนุกสนาน ความบันเทิง
ผอนคลายหลังจากการทํางาน ซึ่งเพลงไทยมีลูกฆองที่เรียกวา “ทํานองหลัก” เปนแมบท ทําใหเพลงไทย
แตละเพลงมีการดําเนินทํานองอยางหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ลักษณะของลูกฆองเปนสําคัญ ซึ่ง
ผูบรรเลงสามารถแปรทํานองเครื่องดนตรีของตนใหสอดคลองทํานองหลัก
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ซอดวง ซออู เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี มีขอบเขตของเสียงที่จํากัด จึงทําใหลักษณะ
การดํ าเนิน ทํานอง ตองมีการหลบเลี่ยงเสียงหักหรือการใชสํานวนกลอนฟาด ซึ่ งวิธีการหลบเสีย ง
ดังกลาว ใชการแปรทํ านองเปนหลักในการแกปญหา โดยการแปรทํานองจําเปน ตองอาศัยทักษะ
ความรูประสบการณและความชํานาญทางดานดนตรีพอสมควร จึงจะสามารถดําเนินทํานองใหถูกตอง
และเหมาะสม นอกจากนี้เ ครื่ องดนตรีแตล ะชิ้นยอมมีอัตลักษณที่แตกตางกัน ออกไป หากดําเนิน
ทํานองไปในทางเดียวกันหมด ยอมทําใหความปลั่งจําเพาะในการบรรเลงรวมกันหมดไป จึงจําเปน
ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น ทํ า นองที่ แ ตกต า ง และมี ท างเฉพาะของเครื่ อ งดนตรี แ ต ล ะชนิ ด ให เ กิ ด ความ
หลากหลาย เรียกวา “การแปรทํานอง” (เกียรติศักดิ์ ทองจันทร, และคณะ, 2551, น. 55-56)
การแปรทํานอง เปนกระบวนการอยางหนึ่งของดนตรีไทย ตองอาศัยทักษะความสามารถของ
ผูบรรเลงในการประดิษฐตกแตงทํานองเพลงใหมีความเหมาะสมกลมกลืนกับทํานองหลัก และคํานึงถึง
บทบาทหนาที่ของเครื่องดนตรีแตละชนิด ซึ่งผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษกร สําโรงทอง ไดอธิบายถึง
หลักและแนวคิดในการแปรทํานองไว คือ ตองรักษาเสียงตกในทํานองหลักไว มีการดําเนินทํานองให
กลมกลืนกับทํานองหลัก ดําเนินทํานองใหมีสัมผัสเหมาะสมกับเพลง หลีกเลี่ยงการดําเนินทํานองซ้ํากัน
ตองมีทวงทีในการดําเนินทํานองและเลือกดําเนินทํานองใหเหมาะแกกําลังของตน (บุษกร สําโรงทอง,
2539, น. 16-20)
ทํานองเพลงของไทยนั้นมีหลายรูปแบบมีทั้งทํานองที่เปนลูกลอ-ลูกขัด ลูกล้ํา-ลูกเหลื่อม และ
ลูกเทา-ลูกโยน ซึ่งพบละคนกันอยูในบทเพลงแตละเพลงแทบทั้งสิ้นและเปนประโยคพื้นฐานที่สามารถ
นํามาประดิษฐตกแตงทํานองไดอยางมากมายและหลากหลาย ซึ่งครูมนตรี ตราโมท (บุญธรรม ตราโมท)
ไดกลาวไวเกี่ยวกับความหมายของลูกเทา ลูกโยน ดังนี้ ลูกเทา คือ ทํานองเพลงตอนหนึ่ง ซึ่งไม มี
ใจความอยางไร มีความประสงคอยูแตเพียงวา ทํานองตอนนั้นจะยืนอยู ณ เสียงใดเสียงหนึ่ง แตเพียง
เสียงเดียวเทานั้น ลูกเทาตองอยูในบังคับของจังหวะหนาทับแทรกอยูระหวางประโยค วรรคตอนของ
ทํานองเพลง เพื่อเชื่อมประโยค วรรคตอนของเพลงใหติดตอสนิทสนมกัน หรือเพิ่มใหครบตามจังหวะ
หนาทับ ซึ่งผูบรรเลงหรือผูประดิษฐสามารถดัดแปลง ทํานองลูกเทา เพื่อความไพเราะได โดยจะตอง
อยูในลักษณะของเทาและเสียงลูกตกที่จะยืนอยู ซึ่งเปนความประสงคของ “เทา” (บุญธรรม ตราโมท,
2481, น. 32)
โยนหรือลู กโยน คือทํา นองเพลงตอนหนึ่ง ซึ่งไมมีใจความอยางไร มีความประสงคคลา ย
ลูกเทาที่ไดอธิบายมาแลว แตลูกโยนมีอยูเฉพาะในเพลงประเภทสองไมเทานั้น และไมอยูในบังคับของ
จํานวนจังหวะหนาทับ หมายความวา ลูกโยน จะสั้นยาวเทาใด จะบรรจุได 1 จังหวะ 2 จังหวะ หรือ
หลาย ๆ จังหวะเทาใดก็ได จึงเปนโอกาสของผูบรรเลงและผูประดิษฐที่จะดัดแปลงพลิกแพลงลูกโยน
ไปไดตามความพอใจในลักษณะของลูกลอ-ลูกขัด เพียงแตใหมาลงในเสียง ซึ่งเปนความประสงคของ
โยน สวนสําเนียงการใชโยนเมื่อผูบรรเลงหรือผูประดิษฐจะดัดแปลงออกไปเปนลูกลอ-ลูกขัดหรื อ
อยางไรก็ตาม สําเนียงก็คงอนุโลมอยางเรื่องของเทา (บุญธรรม ตราโมท, 2481, น. 34)

144

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

เนื่องจากการเรียนการสอนเครื่องสายไทยในปจจุบัน ทํานองเพลงที่ใชในการถายทอดสวนใหญ
เปนทํานองเพลงที่ผานการประดิษฐตกแตงจากทํานองหลักมาเรียบรอยแลว จึงทําใหผูศึกษาในดาน
เครื่องสายไทยมักจะมีปญหาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ในการแปรทํานอง โดยเฉพาะเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสีที่มีขอบเขตเสียงที่จํากัด ทําใหการแปรทํานองตองคํานึงถึงการใชสํานวนตาง ๆ ใน
การแปรทํานอง ตองมีการหลีกเสียงหักหรือกลอนฟาด และตองกลมกลืนกับทํานองหลัก ซึ่งผูเรียน
ทางด า นเครื่ องสายไทย ไม ได เ รี ย นรู ทํา นองหลักหรือทางฆองโดยตรง จึงทําใหผูเรีย นขาดทักษะ
ความรูความเขาใจในหลัก วิธีการและทฤษฎีที่ใชในการแปรทํานองจากทํานองหลักเปนทางเฉพาะ
เครื่องมือของตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา คนควา รูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองหลัก เปนทางซอดวง
และซออู โดยคณะผูวิจัยเลือกวิธีการแปรทํานองจากทํานองหลักลูกเทา ลูกโยน ซึ่งพบละคนกันอยูใน
บทเพลงแตละเพลงแทบทั้งสิ้น และเปนประโยคพื้นฐานที่จะสามารถนํามาประดิษฐ ตกแตงทํานองได
อยางมากมายและหลากหลาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวของกับ รูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองหลักลูกเทา ลูกโยน ทางซอ
ดวงและซออู
2. เพื่อศึกษากลวิธีการแปรทํานองจากทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน เปนทางของเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสาย ไดแก ซอดวง และซออู
วิธีการศึกษา
การดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวม
ข อจากเอกสาร หนั งสื อ ตํ า ราและงานวิ จั ย ที่เกี่ย วข อง โดยศึกษาจากแหลงข อมูล หอ งสมุดจาก
สถาบัน การศึ กษาต า ง ๆ เกี่ย วกับ บริบ ทที่ เกี่ ย วของกับ รูป แบบ กลวิ ธีการแปรทํ านองหลักลูกเทา
ลูกโยนทางซอดวงและซออู ทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย จํานวน 6 ทาน แลวนําขอมูลมา
ทําการบันทึกตามหลักดุริยางคศิลป แลวทําการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลที่เปนลายลักษณอักษรจากเอกสาร หนังสือ ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลว
นํามาวิเคราะหขอมูล
2. ดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย ประกอบดวย
2.1 นายเชวงศั กดิ์ โพธิ สมบัติ ขาราชการบํานาญวิทยาลัย นาฏศิล ปเชี ยงใหม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป
2.2 นายจีรพล เพชรสม ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องสายไทย วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด อดีต
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2.3 นายบรรเลง พระยาชั ย รองผูอํานวยการฝายกิจ การนักเรีย น นักศึกษาวิทยาลั ย
นาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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2.4 นายวี ร ศั กดิ์ กลั่ น รอด ครูเ ชี่ย วชาญกลุ มสาระเครื่ องสายไทย วิ ทยาลัย นาฏศิล ป
อางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2.5 นายฐิ ร ะพล น อ ยนิ ต ย ครูชํา นาญการพิเ ศษ กลุม สาระการเรี ย นรูวิ ช าชีพ เฉพาะ
ปพาทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2.6 นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี ดุริยางคศิลปนอาวุโส กลุมดุริยางคไทย สํานักการ
สังคีต กรมศิลปากร
3. จัดระเบียบ แยกแยะ จัดเรียง วิเคราะหขอมูลทั้งหมด
4. สรุปผลการวิจัยและตรวจสอบผลการวิจัย
5. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
ผลการศึกษา
การศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ทางซอดวงและซออู ไดแยก
ประเด็นในการวิเคราะหออกเปนลูกเทาและลูกโยน “ลูกเทา” เปนทํานองที่ยืนอยูที่เสียงใดเสียงหนึ่ง
พบอยูในเพลงประเภทปรบไก มีความยาวเพียงครึ่งของจังหวะหนาทับ มีไวเพื่อเชื่อมประโยคเพลง
วรรคเพลงใหครบถวนตามจังหวะหนาทับ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก เทาสําเนียง เทาพลิกแพลง และ
เทาฉาย ตามอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว มี 2 ลักษณะ คือ การยืนเสียงใดเสียงหนึ่ง และ
การเรียงเสียง ขามเสียง เพียงแตเปลี่ยนเสียงไปตามลักษณะสําเนียงในแตละบทเพลง ดังนี้
1. รูปแบบ วิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา จากเพลงประเภทปรบไก พบวา เปนการยืนอยูที่
เสียงใดเสียงหนึ่ง เปนทํานองสวนหนึ่งที่ทําใหครบจังหวะหนาทับ จําแนกได 3 ประเภท ดังนี้
1.1 ลูกเทาสําเนียง ตามลักษณะอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว ที่พบใน สําเนียง
ไทย สําเนียงเขมร สําเนียงมอญ สําเนียงแขก และสําเนียงจีน
ลูกเทาสําเนียงไทย ใชบันไดเสียง โด เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก โด เร มี ซอล ลา
ลูกเทาสําเนียงเขมร ใชบันไดเสียง ฟา เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก ฟา ซอล ลา
โด เร โดยมีโนตเสียง ที และเสียง มี เปนเสียงรอง
ลูกเทาสําเนียงมอญ ใชบันไดเสียง ที เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก ที โด เร ฟา ซอล
ลูกเทาสําเนียงแขก ใชบันไดเสียง ฟา กับเสียง โด เปนหลัก
ลูกเทาสําเนียงจีน ใชบันไดเสียง โด โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก โด เร มี ซอล ลา และมี
การใชเสียงรองชวยทําใหเกิดสําเนียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
จากการศึกษารูปแบบ วิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทาจากเพลงประเภทปรบไก พบวา
ลูกเทาสําเนียงเปนรูปแบบลักษณะหนึ่งของ เทา ที่มีการตกแตงทํานองเพลงใหเปนสําเนียงภาษาตาง ๆ
มีรูปแบบลูกเทาที่เหมือนกัน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการยืนเสียงใดเสียงหนึ่งและลักษณะการเรียงเสียง
และการขามเสียง ดังนี้
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ลักษณะที่ 1 การยืนเสียงใดเสียงหนึ่ง
------ซ -ซซซ -ซ–ซ
------ซ -ซซซ -ซ–ซ
ลักษณะที่ 2 การเรียงเสียงและการขามเสียง
ทํานอง ลูกเทาที่มีการเรียงเสียง
- - - ดํ
- - รํ รํ
- - - มํ
- - รํ รํ
---ด
-ร----ม
-ร-ทํานอง ลูกเทาที่มีการขามเสียง
---ม
--ซซ
---ล
--ซซ
---ท
-ซ----ล
-ซ-ตัวอยางการแปรทํานองหลัก ลูกเทา 3 ชั้น ทางซอดวงและซออู ดังนี้
ทํานองหลัก เพลงกลอมนารี เถา
------ซ -ซซซ -ซ–ซ --รม
-ซ-ล
-ซ----- - - ซฺ - ซฺ ซฺ ซฺ - ซฺ – ซฺ - ด - - ซฺ - ลฺ - ซฺ – ลฺ
วิธีการแปรทํานองซอดวง
ทํานองที่ 1
---- - - ซํ - ซํ ซํ ซํ
ทํานองที่ 2
- - - ม ซํ ซํ ซํ ซํ - - - ลํ
ทํานองที่ 3
มมรม

ซํ ลํ ซํ ซํ

วิธีการแปรทํานองซออู
ทํานองที่ 1
---ม ซซซซ
ทํานองที่ 2
--รม ซลซม
ทํานองที่ 3
------ซ

ลล-ซ
- - - ซฺ

- ซํ – ซํ

ลทรม

- ซํ - ลํ

ทลซม

รทลซ

ซํ ซํ ซํ ซํ

ลทรม

ร ม ซํ ลํ

ทลรท

-ล-ซ

ทลซม

ซํ ลํ ซํ ซํ

ลทรม

ร ม ซํ ลํ

ทลซม

ซํ ร ม ซํ

---ล

ซซซซ

ลทรม

-ซ-ล

ทลซม

-ร-ซ

ซมรม

ซลซซ

ล ท รํ ม

ลมซล

ทลซม

รํ ท ล ซ

-ซซซ

-ซ–ซ

- ท - รํ

-ท-ล

-ซ–ม

-ร–ซ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

ตัวอยางการแปรทํานองหลัก ลูกเทา 2 ชั้น ทางซอดวงและซออู ดังนี้
ทํานองหลักเพลงกลอมนารี
------ซ
-ซซซ -ซ–ซ
---- - - ซฺ
- ซฺ ซฺ ซฺ - ซฺ – ซฺ
วิธีการแปรทํานองซอดวง
ทํานองที่ 1
---ม
-ซซซ -ม-ล
ทํานองที่ 2
---- - - ซํ
- ซํ ซํ ซํ
ทํานองที่ 3
ม ม ร ม ซํ ล ซํ ซํ ท ล ซํ ม
วิธีการแปรทํานองซออู
ทํานองที่ 1
---ม
-ซซซ
ทํานองที่ 2
--รม ซลซม
ทํานองที่ 3
ซมซซ ซลซซ

ซซซซ
- ซํ – ซํ
ซํ ลํ ซํ ซํ

---ล

-ซซซ

ซมรม

ซลซซ

ซ ดํ ซ ซ

ซลซซ

ตัวอยางการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ชั้นเดียว ทางซอดวงและซออู ดังนี้
ทํานองหลักเพลงกลอมนารี
--ซซ
--ซซ
- ซฺ - - ซฺ - วิธีการแปรทํานองซอดวง
ทํานองที่ 1
ซํ ม ซํ ซํ ซํ ลํ ซํ ซํ
ทํานองที่ 2
ซํ ม ร ม ซํ ลํ ซํ ซํ
ทํานองที่ 3
- ลํ ซํ ซํ ซํ ลํ ซํ ซํ

วิธีการแปรทํานองซออู
ทํานองที่ 1
--ซซ -ซ-ซ
ทํานองที่ 2
ซมรม ซลซซ
ทํานองที่ 3
ซมซล มซซซ
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1.2 ลูกเทาพลิกแพลง เปนรูปแบบสํานวนเพลงที่มีการตกแตงทํานองใหพลิกแพลงไปจาก
ทํานองเทาปกติ พบในเพลงอัตราจังหวะ 3 ชั้น
ตัวอยางการแปรทํานองหลัก ลูกเทาพลิกแพลง 3 ชั้น ทางซอดวงและซออู ดังนี้
ทํานองหลักเพลงพราหมณเขาโบสถ
---ท
- - ดํ ดํ
- - - รํ
- - ดํ ดํ - ดํ - ล
-ซ-- - ซ ล ท - - ดํ
---ท
-ด-- - - รํ
-ด-- ฟ - - ซฺ ฟ - ด - ฟ - -ด-วิธีการแปรทํานองซอดวง
ทํานองที่ 1
---ท -ดดด -ท–ร
ทํานองที่ 2
ดทดด ดรดด ฟรดท
ทํานองที่ 3
ดทดด ดรดด ดฟดด
วิธีการแปรทํานองซออู
ทํานองที่ 1
---ท -ดดด
ทํานองที่ 2
ซ ล ท ดํ ท ล ท ดํ
ทํานองที่ 3
รํ ดํ รํ ทํ ดํ ล ท ซ

ดดดด

ททดท

ลซฟด

ฟฟดฟ

ซลทด

ดรดด

ทลดท

ลซฟด

ฟ ซํ ลํ ฟ

ซํ ลํ ท ด

ดรดด

ทลซฟ

ลํ ซํ ฟ ม

ซํ ฟ ม ร

ฟมรด

-ท–ร

ดดดด

รํ ท ดํ ท

ลซฟด

ฟซลฟ

ซ ล ท ดํ

ท ล รํ ดํ

ท ล ท ดํ

ทลซฟ

ลซฟด

ฟฟดฟ

ซ ล ท ดํ

ลฟซล

ท ดํ รํ ดํ

รํ ดํ รํ ท

ดํ ล ท ซ

ฟมรม

รดรด

1.3 ลูกเทาฉาย เปนเทาที่ปรากฏอยูในอัตราจังหวะ 2 ชั้น แตดําเนินลีลาคลายกับเปน
อัตราจังหวะ 3 ชั้น
ตัวอยางการแปรทํานองหลัก ลูกเทาฉาย 2 ชั้น ทางซอดวงและซออู ดังนี้
ทํานองหลักเพลงบุหลันลอยเลื่อน
- ซ – ดํ - รํ - มํ - มํ – มํ
-ร–ด -ร-ม -ซ–ม

-ร–ด
-ร–ด

---ล
---ม

- มํ รํ ดํ
-มรด

-ล--ม–ด

- ด - ดํ
----

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

วิธีการแปรทํานองซอดวง
ทํานองที่ 1
ซ ล ท ด ท ด ร ม ซํ ลํ ซํ ม
ทํานองที่ 2
ร ม ซํ ลํ ม ซํ ร ม ลํ ซํ ม ร
ทํานองที่ 3
ซํ ม ร ด ซํ ด ร ม ซํ ลํ ซํ ม
วิธีการแปรทํานองซออู
ทํานองที่ 1
ซลทด ทลซม
ทํานองที่ 2
ซ ล รํ ดํ ท ล ซ ม
ทํานองที่ 3
ซ ล ซ ดํ ท ล ซ ม
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ซํ ม ร ด

ทลซร

ม ฟ ซํ ลํ

ทลซล

ทดรด

ซํ ม ร ด

ทลซร

ซํ ร ซํ ลํ

ทลซล

ทดรด

ซํ ม ร ด

-ลซล

ดมรด

-ล–ร

ดดดด

ลซมร

ซมรด

-ลซล

ดํ รํ - ดํ

- ล – ดํ

- ดํ - ดํ

ฟซลซ

ฟมรด

ทลซร

ซรซล

ทลซล

รํ ล ท ดํ

ซลซม

ซมรด

ล ล ดํ ล

ดํ ร ดํ ดํ

- ล – รํ

ดํ ดํ ดํ ดํ

จากการวิจัย เรื่อง รูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา จากเพลงประเภทปรบไก เปน
ทางซอดวงและซออู สรุปไดดังนี้
ลูกเทา เปนทํานอง ซึ่งยืนอยูที่เสียงใดเสียงหนึ่ง มีไวเพื่อเชื่อมตอประโยคเพลง วรรคเพลง ให
ครบจังหวะหนาทับ มักพบในเพลงประเภทหนาทับปรบไก และมีความยาวเปนครึ่งของหนาทับปรบไก
แบงเปน ลูกเทาสําเนียง ลูกเทาพลิกแพลง และลูกเทาฉาย ตามอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้น
เดี ยว โดยรู ป แบบของลู กเท าเป นรูปแบบเดีย วกัน เพียงแตมีการเปลี่ย นเสีย งไปตามลักษณะและ
สําเนียงของแตละบทเพลง ซึ่งพบได 2 ลักษณะ คือ การยืนเสียงใดเสียงหนึ่งเพียงเสียงเดียว และ
ลักษณะการเรียงเสียง ขามเสียง ในสวนของกลวิธีในการแปรทํานองหลัก ลูกเทา สามารถแปรทํานอง
ไดอยา งหลากหลายในลู กเทา ที่อยู ในอัตราจังหวะ 3 ชั้น และลู กเท าพลิกแพลง ส วนลูกเท าอั ตรา
จังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียวนั้น จะมีการดําเนินทํานองที่เกาะเกี่ยวไปกับทํานองหลัก
2. รูปแบบ วิธีการแปรทํานอง ลูกโยน จากทํานองหลักเพลงประเภทสองไม
ลูกโยนหรือโยน คือ ทํานองที่ยืนอยูที่ เสียงใดเสียงหนึ่ง มีอยูเฉพาะในเพลงประเภทสอง
ไมเทานั้น และไมไดบังคับในเรื่องของจังหวะหนาทับ มีไวเพื่อเปนที่พักของเพลงบางตอน และเปน
ทํานองที่เปดโอกาสใหผูบรรเลง สามารถประดิษฐทํานอง ดัดแปลงออกไปไดตามพอใจ จะมีจังหวะ
สั้นยาวเพี ยงใดก็ได ซึ่งคณะผูวิจัยไดแยกลูกโยนออกตามลักษณะของเสี ยง ทั้ง 7 เสียง ตามอัตรา
จังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว ไดดังนี้
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อัตราจังหวะ 3 ชั้น
เสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที
อัตราจังหวะ 2 ชั้น
เสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที
อัตราจังหวะชั้นเดียว เสียง โด เร ฟา ซอล
จากการศึ กษารู ป แบบ วิ ธี การแปรทํานองหลัก ลู กโยน จากเพลงประเภทสองไม พบว า
ลูกโยน คือการยืนเสียงใด เสียงหนึ่ง ไมบังคับจังหวะหนาทับ จะโยนสั้นยาวเพียงใดก็ได พบอยูในเพลง
ประเภทหนาทับสองไม โยนมีไวเพื่อเปนที่พักของเพลงบางตอน และโยนเพื่อไปสูการเปลี่ยนบันได
เสียง จากรูปแบบ ลูกโยนขางตน ลูกโยนมีลักษณะเดียวกันทั้ง 7 เสียง เพียงแตมีการเปลี่ยนเสียงไป
ตามลักษณะของแตละบทเพลง ซึ่งพบเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1
------ฟ
------ด

--ซ---ฟ

ซฟ–ฟ
-ท–ด

-------

- - - ดํ
---ด

- ดํ ดํ ดํ
-ดดด

- ดํ - ดํ
-ด-ด

ลักษณะที่ 2
- - - ดํ
- ดํ - ดํ
---ฟ
---ด

- ดํ - ดํ
---ฟ

- ดํ - ดํ
---ด

- - - ดํ
---ฟ

- ดํ - ดํ
---ด

- ดํ - ดํ
---ฟ

- ดํ - ดํ
---ด

ในเพลงประเภทสองไม หนาทับทยอย จะพบวามีการโยน หลายเสียงอยูในเพลงเดียว เมื่อมีการ
โยนก็มักจะตามดวย ลูกลอ ลูกขัด และอาศัยหลักการตัดขยาย อยางเพลงเถา โดยการลดขนาดทํานอง
ลงมาเรื่อย ๆ ดังคําสัมภาษณ อาจารย ฐิระพล นอยนิตย ครูชํานาญการพิเศษกลุมสาระ การเรียนรู
วิชาชีพเฉพาะปพาทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กลาววา
“บทเพลงที่เรียกวา “สองไมลูกโยน” มีสํานวนทํานองเพลงสํานวนหนึ่งซึ่งเรียก
เปนศัพทสังคีต วา “โยนหรือลูกโยน” มีความหมายวายืนอยูที่เสียงใดเสียงหนึ่ง
และรอยเรียงอยูในบทเพลงประเภทหนาทับสองไมลูกโยน ประกอบดวย โยนอัตรา
สามชั้น โยนอัตราสองชั้นและโยนอัตราชั้นเดียว”
(ฐิระพล นอยนิตย, สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2559)
การแปรทํานองหลัก ลูกโยน จากทํานองหลักที่คณะผูวิจัยศึกษาคนควา พบวา เปนลักษณะ
ของลูกโยนที่บังคับทาง ซึ่งไมสามารถที่จะดัดแปลงหรือประดิษฐทํานองไดมากจะบรรเลงไปในทิศทาง
เดียวกับทํานองหลัก เนื่องจากเปนลักษณะการโยนเพื่อเปลี่ยนบันไดเสียง แตสามารถที่จะแปรทํานอง
หรือประดิษฐทํานองไดในสวนที่เปนลูกลอ ลูกขัด หลังจากเกริ่นโยนแลว
ลูกโยนหรือโยน เปนทํานองที่ยืนอยูที่เสียงใดเสียงหนึ่ง ไมกําหนดจังหวะหนาทับ พบอยูใน
เพลงประเภทสองไมหรือหนาทับทยอย เทานั้น โยนกี่จังหวะก็ได ซึ่งโยนที่เปนลักษณะของการโยนเสียง
เรียกวา “เกริ่นโยน” มีรูปแบบที่เหมือกัน เพียงแตเปลี่ยนเสียงใหตางออกไป ซึ่งในการแปรทํานองสวนที่
เรียกวา เกริ่นโยน ตองยึดตามทํานองหลัก หรือการมีการประดิษฐ ทํานองไดเพียงเล็กนอยเทานั้น
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ทางซอดวงและ
ซออูเปนกระบวนการสรางทํานองเพลงที่ผูบรรเลงคิดประดิษฐตกแตงทวงทํานองของเครื่องดนตรีจาก
ทํานองลูกฆ องโดยการแปรทํานองตองรักษาเสียงลูกตกและดําเนินทํ านองใหมีความกลมกลืนกั บ
ทํานองหลัก วิธีการดําเนินทํานองใหเหมาะสมตามขอบเขตบทบาทหนาที่ของเครื่องดนตรี ซอดวง
มีบทบาทเปนผูนําในวงเครื่องสาย เปนเครื่องดนตรีที่มีเสียงเล็กแหลม สูง ทําหนาที่บรรเลงทํานอง
ทางเก็บ การแปรทํานองของซอดวงตองเรียบงาย ชัดเจน ตามลูกตกของทํานองหลัก เพื่อเปนที่พึ่ง
ของเครื่องดนตรีชนิดอื่นภายในวง ซออูมีบทบาทเปนผูตามในวงเครื่องสาย เปนเครื่องดนตรีที่มีเสียง
นุมนวล เสียงคอนขางจะเบา ทําหนาที่บรรเลงหยอกลอ ยั่วเยา สนุกสนาน โลดโผน การแปรทํานองของ
ซออูจึงมีการหักมุม หักเสียง หลบเสียง เพราะวาตองการใหเสียงทุม ต่ํา มีความโดดเดน และแตกตาง
ออกมา โดยตองเกาะเกี่ยวไปกับทํานองหลัก ดังนั้นการแปรทํานองทางซอดวงและซออูจึงมีหลักและ
วิธีการในการแปรทํานองดังนี้
1. ยึดเสียงลูกตกของทํานองหลักเปนสําคัญ
2. เขาใจรูปแบบและทํานองของลูกเทาและลูกโยน
3. ตองเขาใจในเรื่องอัตราจังหวะหนาทับ
4. มีการเลือกใชกลุมเสียง และบันไดเสียงที่สอดคลองกับทํานองเพลง
5. รูวิธีดําเนินทํานองใหเหมาะสมกับขอบเขต และบทบาทหนาที่ของซอดวงและซออู
6. ตองดําเนินทํานองใหกลมกลืนกับทํานองหลัก
ลูกเทา เปนทํานองที่ยืนอยูที่เสียงใดเสียงหนึ่ งเพื่อเชื่อมประโยคเพลง วรรคเพลง ใหครบ
จังหวะหนาทับ และตองอยูในบังคับของจังหวะหนาทับ โดยมีความยาวเปนครึ่งจังหวะหนาทับ มักพบอยู
ในบทเพลงประเภทหนาทับปรบไก แบงเปน 3 ประเภท คือ เทาสําเนียง เทาพลิกแพลง และเทาฉาย
ลูกโยน เปนทํานองที่ยืนอยูที่เสียงใดเสียงหนึ่ง พบในเพลงประเภทสองไมเทานั้น เปนทํานอง
พิเ ศษที่เ ข าไปแทรกในตอนใดตอนหนึ่งของเพลงและไมกําหนดจังหวะหนาทับ เปน ทํานองที่เปด
โอกาสใหผูประพันธและผูบรรเลงสามารถที่จะประดิษฐ ดัดแปลงทํานองไดหลากหลายซึ่งจะเปนใน
ลักษณะของลูกลอ ลูกขัด และตัดทอนลงเปนลักษณะของเพลงเถา ประกอบดวยทํานองลูกโยนที่
เรียกวา “เกริ่นโยน” เปนทํานองการโยนเสียงใดเสียงหนึ่ง ไมนิยมแปรทํานองหรือดัดแปลงทํานอง
เนื่องจากเปนการโยนเสียงเพื่อเปลี่ยนบันไดเสียง หรือการโยนไปสูทํานองลูกลอ ลูกขัด ตอไป และ
การโยนแบบดําเนินทํานอง ที่มีการดํ าเนินทํ านองแบบทางเก็บ และตัดทอนทํานองภายในตัวเอง
ซึ่งการแปรทํานองจะตองดําเนินทํานองเกาะเกี่ยวไปกับทํานองหลัก สามารถประดิษฐทํานองทําได
เพียงเล็กนอย
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อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ทางซอดวงและ
ซออู พบวา ทํานองหลักลูกเทา และลูกโยน มีความเกี่ยวของกับกลุมเสียงและบันไดเสียง ซึ่งไมวาจะเปน
ทํานองลูกเทาของสําเนียงใดจะมีลักษณะคลายกัน เปนการยืนเสียงใดเสียงหนึ่ง เพียงแตเปลี่ยนเสียง
ไปตามลักษณะและสําเนียงในแตละบทเพลง ซึ่งการบอกสําเนียงนั้นไมไดบอกที่ทํานองของลูกเทา
เสมอไป เพียงแตมีการใชกลุมเสียงที่บงบอกถึงสําเนียงไดเทานั้น เชน ลูกเทา สําเนียงไทยจะใชบันได
เสียง โด เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก โด เร มี ซอล ลา ลูกเทา สําเนียงเขมร จะใช บันไดเสียง
ฟา เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก ฟา ซอล ลา โด เร โดยมีโนตเสียง ที และเสียง มี เปนเสียงรอง
ลูกเทา สําเนียงมอญจะใชบันไดเสียง ที เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก ที โด เร ฟา ซอล ลูกเทา
สําเนียงจีน จะใชบันไดเสียง โด โดย มี 5 เสียงหลัก ไดแก โด เร มี ซอล ลา และมีการใชเสียงรองชวย
ทําใหเกิดสําเนียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในเพลงสําเนียงจีน ซึ่งสอดคลองกับ ชัชชัย พวกดี ไดทําการวิจัยเรื่อง
การศึกษาทํานองเพลงไทยสําเนียงภาษา ผลของการวิจัยพบวา เพลงสําเนียงภาษามีบันไดเสียงที่
แตกตางกัน แตอยูในขอบเขตเสียงทั้ง 7 เสียง และพบวาเพลงสวนใหญจะมีเสียงหลักอยู 5 เสียง และ
อีกสองเสียงคือเสียงรอง เพลงแตละสําเนียงจะมีเอกลักษณของจังหวะ และทํานอง ที่โดดเดนแตกตาง
กันไป ซึ่งบงบอกถึงความเปนสําเนียงของชาติตาง ๆ ไดอยางดี (ชัชชัย พวกดี, 2547, น. 300)
การแปรทํานองหลักเปนทางซอดวงและซออู ตองอาศัยหลักและวิธีการ คือ ยึดเสียงลูกตก
เป น สํ า คั ญ เข า ใจรู ป แบบของทํ า นองหลั ก อัต ราจั งหวะของหนาทับ และการเลื อกใช กลุมเสีย งที่
สอดคลองกับทํานอง รูวิธีดําเนินทํานองใหเหมาะสมกับขอบเขต บทบาทหนาที่ของซอดวง และซออู
และการแปรทํานองจะตองกลมกลืนไปกับทํานองหลัก ซึ่งสอดคลองกับ ปทุมทิพย กาวิล ไดทําการวิจัย
เรื่อง การศึกษาทักษะการแปรทํานองเพลง ซอดวง และซออู ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปที่ 1-3 กลุมสาระวิชาชีพเฉพาะเครื่องสายไทย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ผลของการวิจัยพบวา หลัก
และวิธีการแปรทํานองของซอดวง ซออู และจะเข ตองยึดสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนสําคัญ คือ แปรทํานอง
จากลูกฆองวงใหญหรือทํานองหลัก ตามวิถีของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ศึกษาสํานวนกลอนที่เหมาะสมใน
การนํามาแปรทางของแตละเครื่องมือ ยึดลูกตกของทํานอง จังหวะ พิจารณาวรรคเพลงและประโยค
เพลง ศึกษาขอบเขตของเสียง และศึกษาลักษณะการดําเนินทํานองของแตละเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยง
กลอนเพลงที่เปนอุปสรรคในการดําเนินทํานอง (ปทุมทิพย กาวิล, 2554, บทคัดยอ)
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษารูปแบบ กลวิธีการขับรอง ทํานองลูกเทา ลูกโยน
2. ควรมีการศึกษารูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองลูกเทา ลูกโยน ทางจะเข
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การดําเนินทํานองระนาดทุม เพลงฉิ่งพระฉันเชาในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
THE MElODIC MOVEMENT OF RANADTHUM “PHELNG CHING
PHRAN CHAN” IN ORDER TO ROYAL CREMATION OF
HIS MAJESTY KING BHUMIDOL ADULYADEJ
จักกฤษณ วัฒนากูล *, ดุษฎี มีปอม **, และนพคุณ สุดประเสริฐ ***
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JAKKRIT WATTHANAKOOL, DUSSADEE MEEPOM, AND NOPPHAKOON SUDPRASERT

บทคัดยอ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การดํ า เนิ น ทํ า นองระนาดทุ ม เพลงฉิ่ ง พระฉั น เช า ในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร เป น งานวิจั ย เชิง คุณ ภาพ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินทํานองทางระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชาของผูบรรเลงระนาดทุม
กลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูล
จากเอกสารทางวิชาการ บทความ งานวิจัย สื่อ สิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึงสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ดาน
ดนตรีไทย นักวิชาการ นําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา จากการศึกษาพบวาเพลงวงปพาทย พิธีของ
กลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ไดเขามามีบทบาทความสําคัญในการบรรเลงเพลงฉิ่ง
พระฉันเชาเพื่อประกอบพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในชวงที่มีการถวายภัตตาหารทั้งเชาซึ่งถือวาการถวายพระเกียรติยศอยางสูงสุดแด
พระองค การบรรเลงระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชา ผูบรรเลงมีการใชสํานวนกลอนที่มีความเหมาะสม
กับเพลงจากการวิเคราะห แนวทางการบรรเลง พบวิธี ดําเนินทํ านองด านกลวิ ธีการใชมือ ลักษณะ
สํานวนกลอนในรูปแบบตาง ๆ และลักษณะสํานวนกลอนบังคับทาง ซึ่งลักษณะการบรรเลงแตละคนมี
ความแตกตางกัน บางสํานวนพบวามีการใชบอยและบางสํานวนใชนอยขึ้นอยูกับทักษะและแนวทาง
ในการเรียบเรียงสํานวนกลอนในแตละบุคคล แตเมื่อบรรเลงแลวพบวา มีความสอดคลอง กลมกลืน
กันกับทํานองหลัก และเปนแนวทางเดียวกันกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในวง
คําสําคัญ: การดําเนินทํานอง ระนาดทุม เพลงฉิ่งพระฉันเชา งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
*

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute
**
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Abstract
Ranad Thum plengchingprachanchao melodic movements in The Royal
Cremation Ceremony of His Majesty The Late King was a qualitative research. The
purpose of this study was to study a group of Thai Orchestra Office of Composition,
Fine Arts department. In this research, the researcher collected data from academic
papers, articles, research papers and publications including interviews with Thai
musicians, academics, and descriptive research. It was found that piphat band of
ceremony by Thai orchestra office of composition, fine arts department had played a
major role in the plengchingprachanchao playas music for morning meals. This was
the highest honor to King Rama IX. The musician played suitable quips by analyzing
music playing guideline. It was found that they handled melody on the hand and
mandatory quips which were differed from each other. Some poems were often
used, and some poems were hardly used, depending on the skill and method of
composing the verse but when the song was conducted, they were consistent
harmonize with the main melody and the same way with other instruments in the band.
Keywords: Melodic movements, Ranad Thum, Plengchingprachanchao,
The Royal Cremation Ceremony of His Majesty The Late King

บทนํา
วงปพาทยที่ใชบรรเลงประกอบในงานพิธีนั้นจัดไดวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะดนตรี
เปนสวนที่สงเสริมและเพิ่มเติมบรรยากาศในงานไมใหเกิดมีความเงียบเหงา อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของ
พิธีกรรมทางศาสนาและโบราณราชประเพณี เชน พิธีมงคล พิธีอุปสมบท พิธีทอดกฐิน พิธีโกนจุก
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีฉัตรมงคล ฯลฯ และพิธีอวมงคล ไดแก พิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
พระบรมศพหรื อพระศพ วงป พ าทย จึ ง มี บ ทบาทและหน า ที่ บ รรเลงขั บ กล อมหรื อ ประโคมรั บ ใช
กิจกรรม ทางสังคมทุกระดับชั้นนับตั้งแตระดับสามัญชนจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย พิธีที่ไดกลาว
มานี้ลวนแลวมีความจําเปนที่ตองใชวงปพาทยบรรเลงประกอบพิธีทั้งสิ้น เมื่อวงปพาทยถูกจัดใหเขามา
มีบทบาทในพิธีดังกลาวแลว ยอมตองมีขั้นตอนการบรรเลงของแตละพิธีที่แตกตางกันไป โดยสวนมาก
ทุกพิธีที่ถูกจัดขึ้นนั้นยอมมีพิธีการทางศาสนาเขามาเกี่ยวของดวยทั้งสิ้น ไมวาจะเปนพิธีมงคลหรือ
พิธีอวมงคล ตองนิมนตพระสงฆมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเปนความเชื่อของคนไทยที่นับถือ
ศาสนาพุ ทธ ถาจะประกอบพิธีการอัน ใดก็ แลว แตถามี พระสงฆมาประกอบศาสนกิจแลว พิธีนั้น ๆ
ยอมจะเกิดความเปนมงคลและผลสําเร็จแกผูจัดงาน อนึ่งตามความเชื่อของคนไทยอีกบางประการ
พิธีการทําบุญเลี้ยงพระนั้นก็ถือวาเปนสวนหนึ่งในการอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับผูที่ลวงลับไปแลว
เมื่ อกล าวถึงพิ ธี ทํา บุ ญ เลี้ ย งพระแล ว วงป พาทยที่อยูในงานก็จึงจําเปน ตองมี ห นาที่ ห รือบทบาทใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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การบรรเลงในชวงที่พระฉันภัตตาหารนี้เชนเดียวกัน สวนเพลงที่ใชบรรเลงในชวงที่พระฉันภัตตาหาร
ไดแก เพลงเรื่องเพลงฉิ่งพระฉัน มีทั้งเพลงเรื่องเพลงฉิ่งพระฉันเชา และเพลงเรื่องเพลงฉิ่งพระฉันเพล
โดยเฉพาะพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งใหสํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม บรรเลงถวาย
แด พระภิ กษุ ส งฆ ที่เ ข า มารั บ พระราชทานถวายภัตตาหารในตอนเชาในชว งหนึ่งรอยวัน ที่บําเพ็ญ
พระราชกุศลถวายครั้งนี้ดวย
เพลงเรื่ องเพลงฉิ่ งพระฉั นเชาเปน การนําเพลงเรื่องประเภทเพลงฉิ่งหลาย ๆ เพลงนํามา
เรียบเรียงและบรรเลงติดตอกันโดยมีลักษณะแนวทางการบรรเลงจะเปนเพลงทางพื้นคือมีการนําเพลง
ที่มีสํานวนใกลเคียงกันมาบรรเลงติดตอกันและดําเนินทํานองไปตามจังหวะแบบเรียบ ๆ โดยไมมี
ลูกลอลูกขัด ไมมีหนาทับกํากับมีเพียงจังหวะฉิ่งเปนผูควบคุมจังหวะของเพลงเพียงอยางเดียว บรรเลง
โดยวงปพาทยในตอนที่พระสงฆฉันภัตตาหาร ซึ่งจัดอยูในพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งพระราชพิธีและ
พิธีของสามัญชนทั่วไป บทบาทของเพลงเรื่องเพลงฉิ่งพระฉันนั้น มีทั้งบรรเลงประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาในชวงที่พระสงฆฉันภัตตาหารแลว ยังพบวามีบทบาทในการบรรเลงประกอบการแสดงโขน
ละคร ใชบรรเลงประกอบกิริยาของตัวละครตาง ๆ รวมถึงเปนเพลงที่นักดนตรีไทยใชฝกฝน ในการ
ไลมือของเครื่องดนตรีบางเครื่องมือเพื่อความคลองแคลวและใหเกิดความชํานาญอีกดวย อีกทั้งมีการ
นําไปใชบรรเลงในเพลงเรื่องนางหงสอีกดวยเชนกัน การบรรเลงเพลงเรื่องเพลงฉิ่งพระฉันแนวทางใน
การบรรเลงแตละเครื่องมือนั้นจะตองมีการดําเนินทํานองใหเหมาะสมกับเพลง โดยเฉพาะการดําเนิน
ทํานองของระนาดทุมเปนการใชสํานวนกลอนคอนขางที่จะยากรวมถึงเพลงเรื่องเพลงฉิ่งพระฉันเชานี้
การใชสํานวนกลอนทางระนาดทุมในบางครั้งผูบรรเลงอาจจะบรรเลงไมเขากับทํานองหลักเพราะทํานอง
เพลงบางทอนมีทวงทํานองที่ตองตีซ้ํากันหลายรอบ ผูบรรเลงระนาดทุมควรจะตองเลือกใชสํานวน
กลอนที่มีความเหมาะสมและแตกตางกัน เพื่อแสดงถึงภูมิความรูของผูบรรเลง ในการเลือกใชสํานวน
กลอนของระนาดทุมใหมีความกลมกลืมกับเพลงและทํานองหลัก จากขอความ ที่ไดกลาวมาผูวิจัยมี
ความสนใจที่ จะศึ กษาบทบาทความสําคัญ และการดําเนิน ทํานองทางระนาทุมเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง
พระฉั น เช า ในงานพระราชพิ ธี พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อเปนหลักฐานทางวิชาการและเปนแนวทางการดําเนินทํานองทางระนาดทุมเพลง
เรื่องเพลงฉิ่งพระฉันเชาตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาบทบาทความสําคัญของเพลงฉิ่งพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. ศึ กษาแนวการดํ า เนิ น ทํานองระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉัน เชาในพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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วิธีการศึกษา
การดําเนินงานวิจัยเรื่องการดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชาในงานพระราชพิธี
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปนการศึกษา โดยใช
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ เก็ บ ข อมู ล โดยใชวิธีการแบบสัมภาษณแบบเชิงลึก ทั้งศึกษาในตํารา
วิชาการ หนังสืออางอิง ขอมูลจากเอกสาร คําสั่งแตงตั่ง การฝกซอม ขอมูลภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว
โดยผูวิจัยไดทําการแบงกลุม ผูใหขอมูลหลักและผูใหขอมูลทั่วไปรวมถึงขอมูลจากผูปฏิบัติ
ผูใหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดแบงกลุมผูใหขอมูลออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูควบคุมการฝกซอม
1.1 ครูไชยยะ ทางมีศรี ผูเชี่ยวชาญดานดุริยางคศิลปไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณแบบเชิงลึกเรื่องที่มาของโนตเพลงฉิ่งพระฉันเชาในแตละทาง
บริบทโดยรวมของเพลงฉิ่งพระฉันเชา การเรียบเรียงเพลง รวมถึงการนํามาปฏิบัติจริง ลักษณะการ
บรรเลง การกําหนดการฝกซอมในแตละวงและยึดหลักปฏิบัติอยางไร
1.2 ครูปบ คงลายทอง ผูเชี่ยวชาญดานดุริยางคศิลปไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณแบบเชิงลึกเรื่อง ที่มาของโนตเพลงฉิ่งพระฉันเชาในแตละทาง
บริบทโดยรวมของเพลงฉิ่งพระฉันเชา การเรียบเรียงเพลง การนํามาปฏิบัติจริง และควบคุมการฝกซอม
มีระเบียบ ยึดหลักปฏิบัติอยางไร
1.3 ครู อุ ทัย ปานประยูร ผูเชี่ย วชาญดานดุริยางคศิล ปไทย สํานักการสังคีต กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเปนการสัมภาษณแบบเชิงลึกเรื่อง ที่มาของโนตเพลงฉิ่งพระฉันเชาใน
แตละทาง บริบทโดยรวมของเพลงฉิ่งพระฉันเชา การเรียบเรียงเพลง การนํามาปฏิบัติจริงและควบคุม
การฝกซอมมีระเบียบยึดหลักปฏิบัติอยางไร
2. ผูใหขอมูลทั่วไปและขอมูลจากผูปฏิบัติ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
คําสั่งการแตงตั่งใหผูปฏิบัติหนาที่และหนังสืออางอิงตาง ๆ จากผูที่เกี่ยวของโดยตรงดังนี้
2.1 นายสุ ริ ย ะ ชิ ต ท ว ม หั ว หน า กลุ ม ดุ ริ ย างค ไ ทย สํ า นั ก การสั ง คี ต กรมศิ ล ปากร
กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณเรื่องคําสั่งที่ไดรับหมอบหมายมีลักษณะปฏิบัติอยางไรและ
การขออนุญาตถายเอกสารใบคําสั่งผูปฏิบัติงานรวมถึงคําสั่งการฝกซอมในกลุมดุริยางคไทยอยางไร
2.2 นางบุ ญตา เขีย นทองกุ ล หัว หนากลุมงานวิจัย และพัฒ นาสังคีต กรมศิล ปากร
กระทรวงวัฒนธรรม เปนการขอความอนุเคราะห ในเรื่องของเอกสารในงานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2.3 นางอัมไพวรรณ เดชะชาติ นักวิชาการละครและดนตรีชํานาญการ สํานักการสังคีต
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนการขอความอนุเคราะหในเรื่องของเอกสารในงานและงาน
การแสดงพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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2.4 นายสุรพงษ โรหิตาจล ดุริยางคศิลปน ระดับอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวั ฒ นธรรม เปน การสั มภาษณเรื่องการฝกซอมและการเตรีย มตัว ที่จ ะปฏิบัติงานจริงวา
มีลักษณะอยางไร
2.5 นายจําลอง มวงทวม ดุริยางคศิลปน ระดับอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณเรื่องการฝกซอมและการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติงานจริงวามี
ลักษณะอยางไร
2.6 นายนิเวศน ฤาวิชา ดุริยางคศิลปน ระดับอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณเรื่องการฝกซอมและการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติงานจริงวามี
ลักษณะอยางไร
2.7 นายบุญสราง เรืองนนท ดุริยางคศิลปน ระดับอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณเรื่องการฝกซอมและการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติงานจริงวามี
ลักษณะอยางไร
2.8 นายไพรัตน จรรยนาฏย ดุริยางคศิลปน ระดับอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวั ฒ นธรรม เป น การสั มภาษณในลักษณะของผูป ฏิบั ติวาควรมีวิ ธีการเตรีย มตัว อยางไร
การฝกซอมอยางไร การใชสํานวนกลอนอยางไรใหเกิดความเหมาะสมกับงานรวมถึงการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในงาน
2.9 นายสุร สิ ทธิ์ เขาสถิต ดุริย างคศิลปน ระดับชํานาญงาน สํานักการสังคีต กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณในลักษณะของผูปฏิ บัติวาควรมีวิธีการเตรียมตัว
อยางไร การฝกซอมอยางไร การใชสํานวนกลอนอยางไรใหเกิดความเหมาะสมกับงานรวมถึงการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในงาน
2.10 นายพงษพิพัตฒ พรวัฒนาศิลป ดุริยางคศิลปน ระดับชํานาญงาน สํานักการสังคีต
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณในลักษณะของผูปฏิบัติวาควรมีวิธีการเตรียมตัว
อยางไร การฝกซอมอยางไร การใชสํานวนกลอนอยางไรใหเกิดความเหมาะสมกับงานรวมถึงการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในงาน
2.11 นายถาวร ภาสดา ดุริยางคศิลปน ระดับชํานาญงาน สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
กระทรวงวั ฒ นธรรม เป น การสั มภาษณในลักษณะของผูป ฏิบั ติวาควรมีวิ ธีการเตรีย มตัว อยางไร
การฝกซอมอยางไร การใชสํานวนกลอนอยางไรใหเกิดความเหมาะสมกับงานรวมถึงการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในงาน
2.12 นายวรวิ ทย ข าวสามรวง ดุ ริย างคศิ ล ปน ระดั บ ปฏิบั ติง าน สํ านั กการสัง คี ต
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณในลักษณะของผูปฏิบัติวาควรมีวิธีการเตรียมตัว
อยางไร การฝกซอมอยางไร การใชสํานวนกลอนอยางไรใหเกิดความเหมาะสมกับงานรวมถึงการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในงาน
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3. วิธีการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
3.1 ขอมูลจากเอกสาร ผูวิจัยศึกษาคนควารวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยการดําเนิน
ทํานองระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชาในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากตําราทางวิชาการ เอกสารขอมูล งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
หนังสืออางอิงเพื่อนํามาเปนแนวทางในการทําวิจัย โดยแหลงขอมูลที่ทําการศึกษาคนควา ไดแก
3.1.1 แผนกดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระวัฒนธรรม
3.1.2 หองสมุดวิทยาลัยดุริยาคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
3.1.3 ศูนยรักษศิลป สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป กระวัฒนธรรม
3.1.4 หองสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนแหลงขอมูลการศึกษา ดานวัฒนธรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1.5 หองสมุดคณะศิลปกรรมศาสาตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
3.2 ขอมูลการบันทึกภาพ การบันทึกเสียงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ดวยกลองจาก
โทรศัพทมือถือของผูวิจัย เพื่อทําการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล
4. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมเพื่องานวิจัย
4.1 การสั มภาษณ แบบเชิ งลึก ผูวิจัย ดําเนิน การสัมภาษณบุคคลที่มีบ ทบาทหนาที่
ปฏิบัติร าชการในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อใหไดขอมูลจากผูควบคุมวงและผูปฏิบัติงาน โดยทําการนัดหมาย ระบุ วัน เวลา
ลวงหนา ผานทางโทรศัพท และแจงเปนหนังสือราชการ ออกโดยงานบัณทิตศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชเครื่องมือและอุปกรณในการเก็บขอมูล
ดังนี้
4.2.1 การสัมภาษณแบบมีโครงสรางและการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ผูวิจัย
ไดกําหนดแนวคําถามแบบสนทนามีลักษณะเปดกวางและตั้งคําถามในแบบเชิงวิชาการ เพื่อใหได
ขอมูลที่ครอบคลุมและมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัยรวมถึงอุปกรณที่ชวยในการเก็บขอมูล
เชน โทรศัพทมือถือ เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก โดยผูวิจัยไดกําหนดแนวคําถามแตละกลุมของ
ผูใหขอมูล ดังนี้
กลุมที่ 1 ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูควบคุมการฝกซอม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
คําถาม
1. ครูไชยยะ ทางมีศรี - บทบาทความสําคัญของเพลงฉิ่งพระฉันเชา
2. ครูปบ คงลายทอง - แนวในการดําเนินทํานองระนาดทุม
3. ครู อุทัย ปานประยูร - ที่มาของโนตเพลงฉิ่งพระฉันเชาในแตละทาง
- บริบทโดยรวมของเพลงฉิ่งพระฉันเชาและการเรียบเรียงเพลง
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กลุมที่ 2 ขอมูลทั่วไปและขอมูลจากผูปฏิบัติ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
คําถาม
1. นายสุริยะ ชิตทวม
- บทบาทความสําคัญของเพลงฉิ่งพระฉันเชา
2. นางบุญตา เขียนทองกุล
- คําสั่งที่ไดรับหมอบหมายมีลักษณะปฏิบัติอยางไร
3. นางอัมไพวรรณ เดชะชาติ
- การฝกซอมในกลุมเปนอยางไร
4. นายสุรพงษ โรหิตาจล
- บทบาทความสําคัญของเพลงฉิ่งพระฉันเชา
5. นายจําลอง มวงทวม
- มีการเตรียมความพรอมในซอมอยางไร
6. นายนิเวศน ฤาวิชา
7. นายบุญสราง เรืองนนท
8 นายไพรัตน จรรยนาฏย
9. นายสุรสิทธิ์ เขาสถิต
- บทบาทความสําคัญของเพลงฉิ่งพระฉันเชา
10. นายพงษพิพัตฒ พรวัฒนาศิลป - แนวทางการดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชา
11. นายถาวร ภาสดา
เปนอยางไร
12. นายวรวิทย ขาวสามรวง
- การใชสํานวนกลอนอยางไรจึงจะมีความเหมาะสมกับ
เพลง
4.2.2 สมุดบันทึกการสัมภาษณ และหนังสืออางอิงระบบ A P A สําหรับบันทึก
ขอมูลจากการสัมภาษณ โดยลง วันที่ เวลา เดือน ป พ.ศ. ชื่อ-สกุล สถานที่ทํางาน ลงในบรรณานุกรม
4.3 การตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะห ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดนํารวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร ตํ าราทางวิช าการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ หนังสื ออางอิงและจากการสั มภาษณผูปฏิบัติงาน
มาเรียบเรียงและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยศึกษาขอมูลที่ไดจากหลายแหลง กอนนํามา
วิเคราะห โดยผานการตรวจสอบจากผูใหขอมูลอีกครั้ง
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจาก การสัมภาษณ เอกสารตําราตาง ๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาตรวจสอบเพื่อจําแนกขอมูล ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้
5.1 ผูวิจัยนําขอมูลจากเอกสารอางอิง และการสัมภาษณมาถอดความ โดยเรียบเรียง
ตามลํ าดับ บทบาทความสําคั ญและแนวทางการดําเนินทํ านองระนาดทุ ม เพลงฉิ่งพระฉั นเช าตาม
วัตถุประสงคขอที่หนึ่ง
5.2 ผูวิจัยไดศึกษาสํานวนกลอนระนาดทุม เพลงฉิ่งพระฉันเชา และนํามาวิเคราะห
เพื่อสรุปผลตามวัตถุประสงคขอที่สอง
5.3 ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมทั้งหมด มาสรุป อภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปนการศึกษาบทบาทความสําคัญ
รวมถึงโครงสรางทํานองหลักและแนวการดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชา ในพระราชพิธี
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอ
รายละเอียดตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวตามหัวขอ ดังนี้
1. บทบาทความสําคัญของเพลงฉิ่งพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วงปพาทยพิธีของกลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ไดเขามามีบทบาทเปน
อยางมากในการประกอบพระราชพิธีตาง ๆ ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ มีบทบาท
โดยตรงในการปฏิบัติหนาที่ถวายงานการประโคมดนตรีที่เกี่ยวกับพระราชพิธีของพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ รวมถึงเปนเครื่องประกอบพระอิสริยยศของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
อีกดวยเชน กัน สวนพิธีทั่วไปของประชาชน วงปพาทย ไมแข็งซึ่งจัดไดวาเป นวงปพาทยพิธีที่ไดรั บ
ความนิยมเชนเดียวกับพระราชพิธีของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศเพียงแตมีขั้นตอนใน
การประกอบพิธีแตกตางกับพระราชพิธีของพระมหากษัตริย วงปพาทยพิธีที่บรรเลงอยูในพระราชพิธี
นั้นมีหนาที่หลักคือบรรเลงประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องจากพิธีกรรมทางศาสนามีความจําเปน ทั้งใน
ราชสํานักและของราษฎร วงปพาทยจึงนับไดวามีบทบาทในการบรรเลงประกอบพระราชพิธีและ
พิธีกรรมดังกลาวตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน สวนรูปแบบการบรรเลงที่ใชอยูนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะของ
งานที่จัดวาวงปพาทยพิธีควรจะมีบทบาทการบรรเลงในชวงไหน ตามขนบธรรมเนียม พิธีกรรมตาง ๆ
สงผลใหวงปพาทยพิธีมีบทบาทหนาที่ในการบรรเลงเพลงตามขั้นตอนของพิธีดังนี้ เชน เพลงชุดโหมโรง
เชาบรรเลงในชวงเชาที่เริ่มงานเพลงชุด โหมโรงเย็นบรรเลงในชวงเย็นกอนเริ่มพิธี เพลงเรื่องตาง ๆ
บรรเลงตอจากที่วงปพาทยบรรเลงเพลง ชุดโหมโรงเชา โหมโรงเย็นไปแลวเพื่อเปนการรอพระสงฆที่
กําลังเดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพลงฉิ่งพระฉันเชากับเพลงฉิ่งพระฉันเพลจะบรรเลง
ในชวงที่มีการถวายภัตตาหารทั้งเชาและเพล ในการบรรเลงเพลงดังกลาวมานั้นลวนทําใหวงปพาทย
พิธีมีบทบาทและความสําคัญในพระราชพิธีและพิธีทั่ว ๆ ไปทั้งนี้รวมถึงการบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชา
ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วงปพาทย
พิธีก็ไดเขามามีบทบาทในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในชวงรับพระราชทานฉันเชา ซึ่งถือ
วาการบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชา เปนการบรรเลงตามระเบียบแบบแผนที่โบราณจารยไดปฏิบัติสืบมา
กลาวคือการบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชานั้นเดิมทีมิไดมีบทบาทอยูในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพ
แตปรากฏการบรรเลงอยูในพิธีทั่วไปของประชาชนเทานั้น สวนวงปพาทยพิธีที่ไดเขามามีบทบาทใน
ครั้งนี้ อันเนื่องมาจากพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรสยาม
บรมราชกุมารีที่พระองคทรงเล็งเห็นบทบาทความสําคัญของเพลงฉิ่งพระฉันเชาเพื่อมิใหสูญหายไป
จากวงการดนตรี ไทย (บุ ญ ตา เขี ย นทองกุ ล , สัม ภาษณ, 24 ธัน วาคม 2560) และเปน การถวาย
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พระเกียรติยศอยางสูงสุดแดองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ฉะนั้น วงปพาทยพิธีของกลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ
ถวายงานในครั้งนี้รวมถึงไดสนองพระเดชพระคุณตอองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรี
สิรินธรสยามบรมราชกุมารี ที่พระองคนั้นทรงเปนผูคิดริเริ่มใหมีการบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชา โดย
เริ่มจากนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรเมื่อปพุทธศักราช 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี
สิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกลาฯ ใหสํานักการสังคีต กรมศิลปากร ไดทําการบรรเลงและ
รื้อฟนขึ้นมาเพื่อใชบรรเลงในชวงพิธีถวายพระราชทานฉันเชาในงานพระราชทานเพลิง พระศพสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยจะเริ่มบรรเลงตั้งแตเวลา
06.50 น. ของทุกวัน ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2551 จนครบพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
หนึ่งรอยวัน เนื่องจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพนั้น เมื่อครั้งที่ผานมา
กอนหนานี้มีเพียงแควงปพาทยประโคมอยางเดียว อนึ่งในชวงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายภายในหนึ่ง
รอยวันนั้น ทุกวันพุธวงปพาทยพิธีของสํานักการสังคีต กรมศิลปากร จะตองบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉัน
เพลดวย แตในชวงเวลานั้นทางกลุมดุริยางคไทยสํานักการสังคีต กรมศิลปากร ยังมิไดรื้อฟนเพลงฉิ่ง
พระฉันเพล จึงจําเปนตองใชเพลงฉิ่งพระฉันเชาบรรเลงในพระราชพิธีชวงนั้นแทน ตอเนื่องมาถึงงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
ในปพุทธศักราช 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ก็ได
ทรงโปรดเกลาฯ ใหสํานักการสังคีต กรมศิลปากร ไดทําการบรรเลงอีกครั้ง ในขณะที่พระพิธีธรรม
รับพระราชทานฉันเชาจะเริ่มบรรเลงในเวลา 06.50 น. ของทุกวัน จนครบพระราชพิธีบําเพ็ญพระราช
กุศลหนึ่งรอยวัน เชนเดียวกับงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เมื่อปพุทธศักราช 2551 ในการครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ดา เจ า ฟ า มหาจั ก รี สิ ริ น ธร สยามบรมราชกุม ารี ทรงโปรดเกล าฯ ใหสํ านัก การสัง คีต กรม
ศิลปากร ไดจัดวงปพาทยพิธีบรรเลงในขั้นตอนที่ถวายภัตตาหารเพลในชวงเจ็ดวัน สิบหาวัน หาสิบวัน
หนึ่งรอยวันและทุกวันพฤหัสบดีที่อยูในชวงหนึ่งรอยวัน ขั้นตอนถวายพระราชทานในชวงพระฉันนี้
ซึ่ งตามโบราณราชเพณี ถือเป น การทํา บุญ สร างกุ ศล โดยถวายสิ่ งที่ ดี ๆ นั้น ใหแ กพระสงฆ โดยมี
จุ ด ประสงค ห ลั ก คื อ เพื่ อ เป น การอุ ทิ ศ ส ว นบุ ญ ส ว นกุ ศ ลนี้ ใ ห แ ก เ จ า นายพระองค นั้ น ที่ ไ ด เ สด็ จ สู
สวรรคาลัย จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทางสํานักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งมีบทบาทและหนาที่โดยตรงในการ
ถวายงาน การบรรเลงและการมหรสพครั้งนี้พรอมกับไดรับหมายกําหนดการพระราชกระแสรับสั่งจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ใหสํานักการสังคีต กรม
ศิลปากร จัดวงปพาทยพิธีเพื่อบรรเลงถวายในพระราชพิธีตาง ๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เกือบทุกพิธี หนึ่งใน
นั้นคือ วงปพาทยพิธีบรรเลงถวายในชวงรับพระราชทานฉันเชา โดยมีพิธีการดังนี้
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เวลา 06.00 นาฬิกา ประโคมย่ํายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปพาทยบรรเลง
เพลงนางหงส สองชั้น)
เวลา 06.50 นาฬิกา พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเชา (ปพาทยบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชา
หลังจากนั้น เมื่อรับพระราชทานฉันเชาเสร็จจึงบรรเลงเพลงพระเจาลอยถาด)
เวลา 09.00 นาฬิกา ประโคมย่ํายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปพาทยบรรเลง
เพลงนางหงส สองชั้น)
เวลา 11.00 นาฬิกา พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล (ปพาทยบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเพล)
เวลา 12.00 นาฬิกา ประโคมย่ํายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปพาทยบรรเลง
เพลงนางหงส สองชั้น)
เวลา 15.00 นาฬิกา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
เวลา 18.00 นาฬิกา ประโคมย่ํายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปพาทยบรรเลง
เพลงนางหงส สองชั้น)
เวลา 19.00 นาฬิกา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
เวลา 21.00 นาฬิกา ประโคมย่ํายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปพาทยบรรเลง
เพลงนางหงส สองชั้น)
วงป พาทย พิธี ที่บ รรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อบรรเลงมาถึงในชวงของทาย
เพลงฉิ่งพระฉันเชาคือเพลงเชิดฉิ่งหรือเพลงรัวฉิ่ง เนื่องจากในขณะที่พระสงฆรับพระราชทานฉันเชา
อยูนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี มิไดประทับอยูกับที่
พระองค จ ะเสด็ จ เข า ห องรั บ รองเพื่ อ เสวยพระกระยาหารและทรงงานไปพร อมกั บ ที่พ ระสงฆรั บ
พระราชทานฉันเชา และพระองคทรงมีพระกระแสรับสั่งใหวงปพาทยพิธีบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งเมื่อถึง
ตอนที่พระสงฆฉันภัตตาหารเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว เพื่อเปนอาณัติสัญญาณใหพระองคไดทรงทราบ
แตเดิมทีนั้นเมื่อวงปพาทยพิธีบรรเลงมาถึงในชวงทายของเพลงฉิ่งพระฉันเชานั้นจะมีการจบหรือการ
ลงไดสองลักษณะดวยกันคือ ลงแบบรัวฉิ่งและแบบเชิดฉิ่งแลวจึงคอยถอนลงเนื่อง ดวยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีนั้นพระองคทรงเลนดนตรีไทยและมีความ
เขาใจความหมายของเพลงอยางทองแท กลาวคือ พระองคทรงเรียนดนตรีไทยกับครูผูเชี่ยวชาญหลาย
ทา นด ว ยกั น เช น อาจารย สิ ริ ชั ย ชาญ ฟ กจํารูญ ซึ่งเปน พระอาจารยโ ดยตรงของสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี การนี้พระองคจึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให
วงปพาทยพิธีนั้นบรรเลงเพลงเชิดฉิ่งในตอนทายของเพลงฉิ่งพระฉันเชาเมื่อพระองคไดยินเพลงเชิดฉิ่ง
นั้นก็หมายความวาพระสงฆนั้นไดรับพระราชทานฉันเชาเสร็จเปนที่เรียบรอย ตอจากนั้นพระองคจะได
เสด็จออกจากที่พักรับรองเพื่อมาถวายเครื่องไทยธรรม ซึ่งเปนพิธีในอันดับตอไป จากขอความที่ได
กลาวมาทั้งหมดสามารถสรุปไดวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราช
กุมารี พระองคไดทรงเล็งเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของเพลงฉิ่งพระฉันที่มีตอพระราชพิธีนี้ จึงได
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โปรดเกลาใหสํานักการสังคีต กรมศิลปากรไดทําการรื้อฟนรวมถึงการบันทึกเพื่อเปนเก็บรักษาไวเปน
สมบัติทางวัฒนธรรมดนตรีไทยเพื่อมิใหสูญหายไปและใหคงอยูคูกับพระราชพิธีและพิธีของไทยสืบตอไป
2. ศึ กษาแนวการดํ าเนิน ทํานองระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การศึกษาแนวการดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการตาง ๆ ในการ
บรรเลงระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชาของผูปฏิบัติงานการบรรเลงวงปพาทยพิธีในชวงพิธีรับพระราชทาน
ฉันเชา โดยไดทํา การศึ กษาผูบ รรเลงระนาดทุมทั้ง 5 ทาน ของกลุมดุริย างคไทย สํานักการสังคีต
กรมศิลปากร โดยแบงหัวขอที่จะศึกษาดังนี้
1) วิธีและแนวการบรรเลงระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชา
2) กลวิธีการใชมือในการบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชา
3) ลักษณะสํานวนกลอน
4) ลักษณะทํานองบังคับทาง
2.1 วิธีและแนวการบรรเลงระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชา
การบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชานี้ ผูบรรเลงควรตระหนักวาเปนเพลงที่ใชในโอกาส
ตอนที่พระฉันภัตตาหาร การบรรเลงตองราบเรียบ ไมรุกรี้รุกรน เมื่อฟงแลวทําใหพระฉันอยางสบายใจ
แตก็ไมไดหมายความวาบรรเลงแนวชาหรือเร็วจนเกินไป ซึ่งการบรรเลงจะมีความแตกตางจากการ
บรรเลงเพลงเถาหรื อ เพลงประเภทอื่น ๆ อยา งสิ้น เชิ ง เพลงประเภทนี้จั ดอยูใ นเพลงประเภทที่
ผูบรรเลงตองมีสมาธิและเปนการอวดความสามารถของผูบรรเลงแตละเครื่องมือวามีกลวิธีอยางไร
ที่บรรเลงแลวทําใหเกิดความไพเราะนาฟง มีความเหมาะสมกับงานและถูกกาลเทศะ ไมวาจะเปนใน
เรื่องของแนวเสียง รสมือของผูบรรเลงแตละคนเมื่อฟงแลวจะตองไมมีความรูสึกสะดุดหูหรือกลอนที่
จะดําเนินไปนั้นตองมีการผูกอยางกลอนเรียบรอยเหมือนลูกโซมีความสนิทสนมกลมกลืน ไมมีลักษณะ
การใชกลอนแบบกระโดดขามไปขามมา
2.2 กลวิธีการใชมือในการบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชา
การดําเนินทํานองและกลวิธีการใชมือของเพลงฉิ่งพระฉันเชาเปนเพลงที่สามารถ
ดําเนินทํานองไดอยางอิสระ เมื่อผูบรรเลงไดแปลทํานองจากทํานองหลักเปนระนาดทุมแลวทําให
ผูบรรเลงสามารถมีวิธีที่จะใชสํานวนกลอนไดอยางหลากหลาย ซึ่งกลวิธีการใชมือที่พบนั้นเมื่อผูบรรเลง
นํามาใชแล วมิได ทําใหเ สีย อัตลั กษณของเพลงฉิ่ งพระฉั นเช าแตอยางใดอีกสวนหนึ่ งที่ ผูวิจั ยพบคื อ
เมื่อบรรเลงมาถึงประโยคแรกของวรรคเพลงและประโยคแรกของเที่ยวที่สองของวรรคเพลงในทุก ๆ ทอน
ผูบรรเลงสวนมากจะไมมีการแปรทํานองใด ๆ เลย โดยจะยึดถือและรักษาทํานองหลักไวเปนอยางดี
2.3 ลักษณะสํานวนกลอน
จากการศึกษาลักษณะสํานวนกลอนระนาดทุมที่พบบอยทั้งสี่สํานวนกลอนในผูบรรเลง
ทั้ง 5 ทาน พบวาการใชสํานวนกลอนของแตละทานนั้นมีลักษณะการตีที่แตกตางกัน ซึ่งแตละลูกนั้น
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ก็จะมีการใชมือหรือการแจกมือในลักษณะที่เปนสํานวนลูกระนาดทุมในรูปแบบตาง ๆ ขึ้นอยูกับประโยค
ทํานองของเพลงที่ใช แตมีลูกตกที่เปนเสียงเดียวและลูกเดียวกันหรืออาจจะมีลักษณะลูกจบประโยค
ที่ลงทีละมือรวมถึงลงทั้งสองมือพรอมกัน ลักษณะสํานวนกลอนที่พบวามีการใชบอยทั้งสี่สํานวนนี้
เปนสํานวนกลอนที่ผูบรรเลงใชแลวเกิดความไพเราะ สนิทสนม กลมกลืนและเขากับทํานองหลักได
อยางดี เนื่องจากผูบรรเลงทั้ง 5 ทานนี้เปนผูมีประสบการณดานการบรรเลงประเภทเพลงตาง ๆ เชน
ประเภทเพลงเรื่อง ประเภทเพลงเสภา ประเภทเพลงพระราชพิธีหรือพิธี ฯลฯ ฉะนั้นการใชสํานวนกลอน
ในรูปแบบตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดยกตัวอยางมานั้นแสดงใหเห็นวาสํานวนกลอนนั้นมีความสอดคลองกับ
ทํานองหลักและไมทําใหสําเนียงของเพลงประเภทเพลงฉิ่งพระฉันเชานี้หายไปแตอยางใด
2.4 ลักษณะทํานองบังคับทาง
จากการศึกษาลักษณะทํานองบังคับของผูบรรเลงระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชาใน
งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้ง 5
ทาน พบวาผูบรรเลงทั้ง 5 ทาน มีลักษณะสํานวนกลอนที่เปนลักษณะเฉพาะ ในเรื่องของการใชทาง
นั้นสามารถแบงไดเปน 2 สวน ไดแก มีความคลายคลึง และมีความแตกตาง
ความคลายคลึง คือ ในชวงประโยคแรกของวรรคที่หนึ่ง รวมถึงประโยคแรกของ
วรรคที่สองผูบรรเลงทั้ง 5 ทานนี้จะใชมือดําเนินทํานองแบบเดียวกันกับทํานองหลักหรือฆองวงใหญ
เพื่อเปนการบงบอกและใหผูฟงรวมถึงผูบรรเลงเครื่องมืออื่น ๆ ในวงเดียวกันนี้ไดทราบถึงการเริ่มตน
ประโยคแรกของเพลงบางดําเนินทํานองมาถึงวรรคสุดทายเพื่อเริ่มตนใหมบาง การดําเนินทํานอง
ในลักษณะนี้มีจุดประสงคเพื่อเปนการตีแบบรักษาทํานองหลัก รักษาแนวของเพลง ผูบรรเลงจึงไมใช
สํานวนกลอนที่พลิกแพลงหรือแสดงกลเม็ดใด ๆ จึงมีสวนชวยใหการบรรเลงเปนไปดวยความเรียบรอย
ความแตกตาง คือ การผูกสํานวนกลอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ในทํานองหนึ่งนั้น
ผูบรรเลงแตละทานประดิษฐสํานวนกลอนไมเหมือนกันเชนบางทานอาจจะตีเพื่อเกาะทํานองหลัก
บางทานตีลงไปในทางต่ําและบางทานนั้นตีข้ึนไปในทางสูง แตทั้งหมดนี้จะมาจบลงที่เสียงเดียวกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถเฉพาะ ตัวที่ผูบรรเลงสรางสรรคขึ้น ซึ่งอาจจะมีอีกหลายปจจัย เชน รสมือ
แนวของการสอดแทรกสํานวนและอารมณของผูบรรเลง สิ่งเหลานี้ลวนมีขอแตกตางดวยกันทั้งหมด
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชาในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผูวิจัยศึกษาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวดังนี้ วงปพาทย
พิธีของกลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งมีบทบาทและหนาที่โดยตรงในการถวายงาน
การบรรเลงและการมหรสพครั้ งนี้ได จั ดวงปพาทยพิธีบ รรเลงถวายในชว งรับ พระราชทานฉัน เชา
ซึ่งเป น ไปตามพระกระแสรั บ สั่ งของพระองคทรงโปรดใหกลุมดุริย างคไทย สํานักการสังคีต กรม
ศิลปากรไดทําการรื้อฟนเพลงฉิ่งพระฉันเชา มาบรรเลงถวายในชวงรับพระทานฉันเชา โดยเริ่มมา
ตั้งแตงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
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หลวงนราธิวาสราชนครินทรเมื่อปพุทธศักราช 2551 ตอเนื่องมาถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในปพุทธศักราช 2554
และจนมาถึงงานถวายพระเพลิงพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลและวิเคราะห การดําเนินทํานองระนาดทุมเพลง
ฉิ่งพระฉันเชาของผูบรรเลงทั้ง 5 ทานของกลุมดุ ริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ในงาน
พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และบริบท
ตาง ๆ ของเพลงฉิ่งดังที่ไดกลาวมาเพื่อเปนแนวทางที่จะใชสําหรับวิเคราะหการดําเนินทํานองทาง
ระนาดทุมไดดังนี้
กลวิธีการใชมือในการบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชาที่พบ ไดแก ตีดูด ตีสลับมือแบบเสียงเดียว
ตีสลับมือซายและขวา ตีถางในลักษณะตาง ๆ ตีสวนมือเขาและออก ตีเตะซายตีเตะขวา ตีทีละมือ
เรียงเสียง 4 พยางคและ 2 พยางค ตีเลนมือซาย ตีลักจังหวะ ตีสะบัดขึ้นและสะบัดลง ตีสะบัดขามเสียง
การใชคูเสียงตาง ๆ การตีขยี้ในลักษณะตาง ๆ กลวิธีการใชมือที่กลาวมานี้มักพบในผูบรรเลงทั้ง 5 ทาน
ซึ่งนิยมนํามาใชในการดําเนินทํานองทางระนาดทุมเนื่องดวยเพลงประเภทนี้เปนเพลงที่มีลักษณะ
เรียบรอยการใชสํานวนของระนาดทุม ผูบรรเลงมีการผูกสํานวนกลอนไดอยางเหมาะสม สวนลักษณะ
สํานวนกลอนที่พบวามีการใชบอยมีดังนี้ การตีดูด ตีสวนมือ ตีถางในลักษณะตาง ๆ ตีเลนมือซาย
สํานวนกลอนที่พบนี้เปนสํานวนที่ผูบรรเลงใชแลวเกิดความไพเราะ สนิทสนมและเขากับทํานองหลัก
ไดเปนอยางดี ลักษณะทํานองบังคับทาง การตีทํานองบังคับทางนั้นผูบรรเลงมีการดําเนินทํานองที่มี
ความแตกตางกันในลักษณะการใชสํานวน แตใชลูกลงที่เปนเสียงเดียวกัน ผูวิจัยสามารถแบงไดดังนี้
มีความคลายคลึงในชวงประโยคแรกของวรรคทีห่ นึง่ รวมถึงประโยคแรกของวรรคที่สองผูบรรเลงทั้ง 5
ทานนี้จะใช วิธีดํ าเนินทํ านองแบบเดียวกันกับทํานองหลักหรือฆ องวงใหญ เพื่อเปนการบงบอกให
ผูบรรเลงในวงและผูฟงไดทราบถึงการเริ่มตนประโยคแรกของเพลง การดําเนินทํานองในลักษณะนี้
มีจุดประสงคเพื่อเปนการตีแบบรักษาทํานองหลัก เพื่อใหมีความกลมกลืนไปกับทํานองเพลงผูบรรเลง
จึงไมใชสํานวนกลอนที่พลิ กแพลงหรือแสดงกลเม็ดใด ๆ ทั้ งนี้ เพื่อเป นการแสดงถึงความเขาใจใน
ลักษณะการสรางสรรคทํานองของเพลงใหเกิดความเรียบรอย มีความแตกตาง การผูกสํานวนกลอน
นั้นมีหลากหลายรูปแบบในทํานองหนึ่งนั้น ผูบรรเลงแตละทานประดิษฐสํานวนกลอนไมเหมือนกันเชน
บางทานอาจจะตีเพื่อเกาะทํานองหลัก บางทานตีลงไปในทางต่ําและบางทานนั้น ตีขึ้นไปในทางสูง
แตทั้งหมดนี้จะมาจบลงที่เสียงเดียวกัน ลักษณะสํานวนกลอนและวิธีการใชมือตาง ๆ เมื่อฟงแลวมี
ความเหมาะสมกับเพลงและรูปแบบของทํานองหลัก ซึ่งการใชสํานวนกลอนในแตละทานนั้นมีความ
สอดคลองกับแนวของเพลงไดเปนอยางดี และไมเกิดความผิดเพี้ยนในเรื่องของสําเนียงเพลง
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาบทบาทความสําคัญและแนวทางดําเนินทํานองระนาดทุมรวมถึง
ความเปนอัตลักษณของเพลงฉิ่งพระฉันเชาทั้ง 5 ทาน ตามแนวการใชทฤษฎีอัตลักษณ เพื่อแสดงให
ทราบถึงอัตลักษณของบุคคลที่มีอยูในการบรรเลงระนาดทุมเพลงฉิ่งพระฉันเชาในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรภูมิพลอดุยลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อศึกษาจึงพบวา ลักษณะการ
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บรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชาของแตละบุคคลนั้นมีการใชสํานวนกลอนที่สัมพันธกัน การดําเนินทํานอง
ของแตละบุคคลเมื่อฟงแลวสวนมากใชสํานวนกลอนเรียบรอยและบรรเลงเกาะเกี่ยวไปกับทํานองหลัก
ไดอยางเหมาะสมกลมกลืน สวนสํานวนกลอนที่ใชสํานวนแตกตางจากทํานองหลักมีพบบาง ในแตละ
บุ คคลแต เ มื่ อบรรเลงแล ว มิ ได ทํ า ให เ สี ย อั ต ลัก ษณข องความเปน เพลงฉิ่ งพระฉั น แต อย า งใด ดัง ที่
ฉลาดชาย รมิตานนท (2548, น. 25-29) กลาววา อัตลักษณไมใชสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้น
ลอย ๆ แตกอรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรม ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่วัฒนธรรมก็เปน สิ่งสรางทาง
สังคม และไมใชอะไรที่หยุดนิ่งตายตัวหากแตเปนวงจรซึ่งมีผูเรียกวา วงจรแหงวัฒนธรรม เชนเดียวกับ
การดําเนินทํานองทางระนาดทุมในเพลงฉิ่งพระฉันเชาที่ผูบรรเลงทั้ง 5 ทานนั้นไดประพันธการดําเนิน
ทํานองหรือแมกระทั่งการใสสํานวนกลอนลงไปในเพลงจึงทําใหเห็นวากระบวนการทางดานความคิด
ของแตล ะบุคคลนั้น ไมไดเ กิดขึ้ นเองตามธรรมชาติแตเกิดขึ้น เพราะความคิดของมนุษยผูประดิษฐ
สรางสรรคสํานวนกลอนทําใหเพลงฉิ่งพระฉันเชานั้นออกมาไดอยางมีความไพเราะและมีความเปน
อัตลักษณของการใชสํานวนกลอนในแตละบุคคล ซึ่งทํานองหลักของเพลงฉิ่งพระฉันเชาที่มีความไพเราะ
อยูแล วเมื่อผูบรรเลงระนาดทุมไดสอดแทรกสํานวนกลอนทางระนาดทุ มเขาไปก็ยิ่งทําใหเพลงดู มี
คุณคามากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร ดังที่ สงัด ภูเขาทอง (2532, น. 14)
กลาววา สุนทรียศาสตรเปนปรัชญาวาดวยคุณคา ประเภทความสวยหรือความงาม โดยพิจารณาวา
ความสวยหรือความงามนั้นคืออะไรและความงามอยูที่ไหน คืออยูในใจของคนหรือวาอยูในใจของ
ผูรับรู มาตรฐานสําหรับวัดความสวยงามมีหรือไม ถามีควรเปนอยางไรนอกจากนี้ยังพิจารณาถึงงาน
ศิลปะประเภทตาง ๆ เชน มัณฑนศิลป วิจิตรศิลป นาฏศิลป คีตศิลป และวาทิตศิลปหรือศิลปะการ
ดนตรี เมื่อผูบรรเลงระนาดทุมทั้ง 5 ทานไดใสสํานวนกลอนที่มีความเหมาะสมกับทํานองหลักแลวจึง
เกิดความไพเราะ ความงาม และทําใหเพลงที่บรรเลงอยูนั้น ซึ่งเดิมทีเปนเพลงที่มีความไพเราะของ
ทํานองหลักและสํานวนเพลงอยูแลว เมื่อผูฟงไดรับฟงหรือรับชมจึงทําใหเกิดความงามและมีคุณคาใน
เรื่ องของเพลงพิธี ที่ผู บรรเลงทั้ ง 5 ท านนั้ น ไดคิดประดิษฐสํานวนกลอนที่มีลีล าเกิดขึ้นในเพลงฉิ่ง
พระฉันเชาไดอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยของกลุมดุริยางคไทย
สํานักการสังคีต กรมศิลปากรพบวา ยังมีรูปแบบการบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเชา และเพลงฉิ่งพระฉันเพล
ของสํานักตาง ๆ อีกหลายสํานักที่นาจะศึกษา เชน ในดานการใชสํานวนกลอน รูปแบบการบรรเลง
ในดานกลวิธีการบรรเลงของเครื่องมือตาง ๆ และการสืบทอดทางเพลงเปนตน เพื่อเก็บไวเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมดนตรีไทยมิใหสูญหายไปจากวงการดนตรีไทย
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ทางฆองวงใหญ เพลงเรื่องแขกไทร
THE MELODY OF KHONG WONG YAI IN PHLENG RUENG KHEAK SAI
จุฑาทิพย สุขขุม *, ดุษฎี มีปอม **, และบํารุง พาทยกุล ***
0
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2

JUTATIP SUKKHUM, DUSSADEE MEEPOM, AND BAMRUNG PHATTHAYAKUL

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร โครงสรางของเพลง
เรื่องแขกไทร การวิเคราะหลักษณะมือฆองของเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ไดแก เพลงเรื่องแขกไทร
ทางครู จิ รั ส อาจณรงค เพลงเรื่ องแขกไทรทางครู ส อน วงฆ องและเพลงเรื่องแขกไทรทางครูพริ้ง
กาญจนผลิน โดยดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิเคราะหจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของและขอมูลภาคสนามโดยการสังเกต การสัมภาษณและการตอเพลงเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
เพลงเรื่องแขกไทรทั้ง 3 ทาง ผลการวิจัยมีดังนี้
โครงสรางของเพลงเรื่องแขกไทรคือเพลงชา เพลงสองไม เพลงเร็วและเพลงลา ทั้ง 3 ทาง
ไดแก ทางครูจิรัส อาจณรงค ทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้ง กาญจนผลิน มีโครงสรางที่เหมือนกัน
ในสวนของสองไมทางครูจิรัส อาจณรงค ไดลดทํานองโยนของสวนสองไม คือไมมีทํานองโยนในสวน
สองไมในทอนที่ 3 ทําใหมีความแตกตางกับทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้ง กาญจนผลิน ในสวน
ของเพลงเร็วทางครูจิรัส อาจณรงคและทางครูสอน วงฆองใชเพลงเร็วปลายสีนวลซึ่งแตกตางจากทาง
ครูพริ้ง กาญจนผลินที่ใชเพลงเร็วรําดาบ สวนแนวทางในการดําเนินทํานองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
มีสํานวนที่เหมือนกัน กลุมเสียงเดียวกัน มือฆองใกลเคียงกันทั้ง 3 ทาง เพลงเรื่องแขกไทร ทั้ง 3 ทาง
ในทางแตละทางมีความตางกันในสํานวนของทางตนเอง ซึ่งจะแตกตางกันทั้ง 3 ทางคือ ในแตละทาง
มีสํานวนที่มีความเหมือนในตนเองและเหมือนในดานสํานวนกลอนเปนแบบเดียวกัน มีพยางคเทากัน
ใชมือฆองอยางเดียวกัน ซึ่งมีสํานวนที่เหมือนกันอยูหลายแหง กลุมเสียงเดียวกันหมด ในความเหมือน
และความตางของ 3 ทางนี้ ทําใหเกิดความแตกตางของแตละทาง เพลงเรื่องแขกไทรทั้ง 3 ทางมี
ความเหมือนในตัวเองซึ่งเปนอัตลักษณเฉพาะของเพลงเรื่องแขกไทรในทางของตนเอง นอกจากนั้นยัง
พบลักษณะเฉพาะของเพลงเรื่องแขกไทรที่มีสํานวนเพลงความไพเราะมีความสงาภูมิฐาน ทั้งสํานวน
กลอน สํานวนมือฆองในระหวางชวงเพลงแขกไทรในตัวเพลงชา ทํานองหลักมีการกรอ การกรอยืนอยู
ทิศเสียงใดเสียงหนึ่งทําใหสํานวนเพลงมีความรูสึกออนหวานมีความสงาภาคภูมิ การกรอนอกจากเปน
*

บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute
**
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute
***
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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ลักษณะเฉพาะยังสงผลใหความยากของการแปรทํานองเชน เครื่องมือระนาดเอก ปใน ฆองวงเล็ก
ระนาดทุม ตองหาทางดําเนินทํานองใหมีความสอดคลองเพื่อไปลงเสียงในประโยคตอไป เพราะฉะนั้น
เพลงเรื่องแขกไทรจึงมีทั้งความไพเราะรวมถึงความยากผสมอยู โดยอัตลักษณของเพลงแขกไทร มี
ลักษณะของการตีกรอระหวางเพลงซึ่งปกติเพลงเรื่องทั่วไปนั้นไมมีลักษณะของการตีกรอ สวนใหญ
เพลงเรื่องจะใชทางพื้นในการบรรเลง ดวยสํานวนที่มีความโดนเดนและมีลักษณะเฉพาะของเพลงเรื่อง
แขกไทร ทําใหเพลงเรื่องแขกไทรเปนเพลงที่มีความสําคัญตอการฝกฝนเพื่อพัฒนาความรูทางดาน
ดนตรีไทยและอนุรักษเพลงเรื่องแขกไทรใหยังคงอยูสืบไป
คําสําคัญ: ทางฆองวงใหญ เพลงเรือ่ งแขกไทร

Abstract
The objectives of this thesis were to study The Melody of Gong Wong Yai in
Pleng Rueng Kheak Sai, structure of Pleng Rueng Kheak Sai and to analyze the types
of Gong players of Pleng Rueng Kheak Sai in 3 types such as Pleng Rueng Kheak Sai
of Kru Jiras Ajnarong, Kru Sorn Wonggong and Kru Pring Kanchanapalin. The studying
be qualitative research, gathering data from related documents and field study by
observing, interviewing and self-practising in playing as reality performing for data
analysis of Pleng Kheak Sai of 3 types by 3 persons
The studying found that structure of Pleng Rueng Kheak Sai be Pleng Chaa,
Pleng Song Mai, Pleng Riel and Pleng Laa that all 3 types by Kru Jiras Ajnarong, Kru
Sorn Wonggong and Kru Pring Kanchanapalin had the similar structure. In Pleng Song
Mai, Kru Jiras Ajnarong reduced the Yon melody (the playing in only one melody but
prolong the high to low melody) of Pleng Song Mai meaned that taking off the Yon
melody in the 3rd melody line which this be the different in playing style of Kru Sorn
Wonggong and Kru Pring Kanchanapalin, in Pleng Riel of Kru Jiras Ajnarong and Kru
Sorn Wonggong played Pleng Riel Plai Srinual be different from Kru Pring Kanchanapalin
who played Pleng Riel Ram Dab. By the way of melody playing by 3 Kru be in the
same melody group also with the same aphorism of songs. The playing style in gong
be similar to each other of all 3 persons but all 3 of Pleng Rueng Kheak Sai have
different in any individual playing style even it will be the same aphorism of song
and same consonant in melody which used the same of gong playing style. In similar
and different of these 3 types of gong playing taking out each identity then also
found that there was the specialized of Pleng Rueng Kheak Sai that had the elegance
of aphorism, full of melodious in literary style. The style of gong players in Pleng

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

173

Kheak Sai of slow melody by the main rhythm of Klor playing this let having the nice
and sweet melody. Furthermore Klor playing took the hard in melody changing to
others Thai music instruments as alto xylophone, Pli Nai, gong wong Lek, alto bamboo
xylophone which must to join playing for the melodious music. Hence Pleng Rueng
Kheak Sai be the most of nice and difficult in the same playing especially Klor playing
which be identity of this song.With the uniqeness of aphorism and the identy of
Pleng Rueng Kheak Sai make this song be very importance for practising the knowledge
in Thai Music which should conserve forever.
Keywords: The melody of KHONG WONG YAI, PHLENG RUENG KHEAK SAI

บทนํา
ชาติไทยมีวัฒนธรรมของดนตรีเชนเดียวกับชาติอื่น ๆ ที่มีความเจริญทางวัฒนธรรม ดนตรี
ของคนไทยมีเอกลักษณการบรรเลงดนตรีที่มีระบบระเบียบแบบแผน รูปแบบของวงดนตรี ลักษณะ
เครื่องดนตรีที่ใช โอกาสที่ใช รวมถึงเพลงที่เหมาะสมในการนําไปใชในงานสําคัญตาง ๆ ดนตรีไทย ได
ถูกถายทอดสั่งสมมารุนสูรุน ดนตรีไทยมีบทบาทที่สําคัญทั้งในงานพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมในการ
ดําเนินชีวิต การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การบรรเลงที่เกี่ยวกับชีวิตของชาวไทยนี้ ก็เนื่อง
ดวยชาวไทยเรามีประเพณีที่ปฏิบัติเปนพิธีตาง ๆ มาตั้งแตเกิดจนตาย และมีพิธีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ดนตรีโดยมาก วงเครื่องสายและวงมโหรี ตลอดจนการใชชีวิตประจําวันของคนไทยที่เกี่ยวของกับ
พิธีกรรม ซึ่งในปจจุบันทําใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการบรรเลงดนตรีไทย
เพื่อผลิตบุคคลหรือบุคลากรใหเปนผูสืบทอดและอนุรักษดนตรีไทยที่มีคุณภาพ และเปนการสราง
วัฒนธรรมทางดนตรีไทยที่เขมแข็ง นําไปสูการพัฒนาสังคมไทยในดานตาง ๆ อีกมากมาย
การฝกหัดดนตรีไทยที่ถูกตองตามระเบียบแบบแผนเปนที่ทราบทั่วไปวา ผูที่เรียนดนตรีไทย
แขนงปพาทยทุกคนจะตองผานการฝกหัดฝกฝน เครื่องดนตรีไทยชิ้นแรก ซึ่งนั้นก็คือ “ฆองวงใหญ”
(อุ ทิศ นาคสวั ส ดิ์, 2526, น. 146) ความสําคัญ ของเครื่องดนตรีช นิดนี้ ถือวาเปน หลักสําคัญ ของ
วงดนตรีไทยมากถึงมากที่สุด โดยจะทําหน าที่บรรเลงทํานองหลักของเพลง เปนเนื้ อแทของเพลง
วิธีการดําเนินทํานองของเพลง บทบาทหนาที่ของฆองวงใหญนั้นมีความสําคัญสามารถบรรเลงไดใน
หลายลั กษณะ เช น บรรเลงทั่ ว ไปและบรรเลงเดี่ย วเพื่ออวดฝมือของผูบ รรเลง การที่จ ะสามารถ
บรรเลงไดดี หรือตีฆองดีนั้นจะตองผานกระบวนการฝกฝนตามลําดับทั้งดานกําลังและความจํา เทคนิค
การบรรเลง ตลอดจนความแมนยําของการตีทํานองหลักในบทเพลงประเภทตาง ๆ ดวย (บุญธรรม
ตราโมท, 2545, น. 37) ไดกลาวถึง เพลงวา เพลงนั้นจะเปนเชนไรขึ้นอยูกับตามความประสงคของ
ผูแตงเพลงจะใหเปนไปตามลักษณะใด สิ่งที่สําคัญที่สุดของเพลง คือ ทํานองกับจังหวะเพลงไทยมีอยู
ดวยกันหลายประเภท (สมพงษ กาจนผลิน, 2545, น. 1) ไดกลาวเกี่ยวกับเพลงไทยวา เพลงที่มีรูปแบบ
แตงขึ้นตามหลักของดนตรีไทยซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกับชาติอื่นเพลงไทยแตเดิมนั้นจะมี
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ประโยคสั้นและเร็ว มีไวประกอบการรองรําทําเพลงเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง ตอมาเมื่อมีการพัฒนา
จากเพลงสําหรับขับกลอมเพื่อมาประกอบการแสดงละครจึงมีการประดิษฐคิดคนทํานองเพลงใหมี
จังหวะชากวาเดิมและมีประโยคเพิ่มขยายเพลงขึ้น เพลงไทยในสมัยอยุธยานั้นเปนเพลงสองชั้นและ
ชั้นเดียว ตอมามีการพัฒนาใหมีรูปแบบ สามชั้น สองชั้น ชั้นเดียวตามแตโอกาสที่เหมาะสมจะบรรเลง
เพลงไทยมีหลายประเภท (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, 2542, น. 89) กลาวถึง การแบงประเภทของเพลงไทย
เปนประเภทใหญ ๆ มีอยู 2 ประเภท คือ 1) เพลงประเภทบรรเลง ไดแก เพลงโหมโรง เพลงหนาพาทย
เพลงเรื่อง และเพลงหางเครื่อง 2) เพลงประเภทรับ-รอง ไดแก เพลงเถา เพลงสามชั้น เพลงสองชั้น
เพลงชั้ น เดี ย วและเพลงตั บ เป น ต น ในความหลากหลายของเพลงไทยประเภทของเพลงบรรเลง
ประเภทหนึ่งที่เรียกวา เพลงเรื่องที่มีลักษณะสํานวนใกลเคียงกัน นํามารอยเรียงบรรเลงติดตอกันไป
โดยไมมีคํารอง “เพลงเรื่อง” ณรงคชัย ปฏกรัชต (2557, น. 13) ไดกลาวถึงความหมายของเพลงเรื่องวา
เปนเพลงที่ครูดนตรีไทยในอดีตนําเพลงที่มีแนวทํานองใกลเคียงกันมีความคลายคลึงมีความสอดคลอง
กับโอกาสที่ไดกําหนดขึ้นใหบรรเลงตามจุดประสงคในการบรรเลง เพลงไทยประเภทนี้มีลักษณะการ
บรรเลงตามแนวทํานองมากกวาการขับรอง ผูแตงเพลงไดนําเพลงจํานวนหลายเพลงมาเรียบเรียงเขา
เปนสํารับสํารับหนึ่ง ประโยชนในการเรียนเพลงเรื่องนั้น เพื่อการฝกซอม เพิ่มพื้นฐานทักษะปฏิบัติ
ให แ ก นั ก ดนตรี เพลงเรื่ องจํ า แนกได ห ลายรู ป แบบ เช น ประเภทเพลงปรบไก ที่ เ รี ย กว า เพลงช า
ประเภทเพลงสองไม ประเภทเพลงเร็ว ประเภทเพลงฉิ่ง เปนตน ในบรรดาประเภทของเพลงเรื่อง
เมื่อกลาวถึงเพลงแขกไทรนั้นเปนเพลงเรื่องประเภทเพลงชาที่มิทราบไดวาใครเปนผูแตง เพลงเรื่อง
แขกไทร เปนเพลงเรื่องเรื่องหนึ่งที่มีความไพเราะและมีความพิเศษของมือฆอง เสนาะ หลวงสุนทร
(2560, สัมภาษณ) เพลงเรื่องแขกไทรเปนเพลงเรื่องประเภทเพลงชาที่บรรจุความหลากหลายของ
มือฆองวงใหญ มีทํานองเพลงและลักษณะมือฆองที่มีการใชมือฆองไมเหมือนกับมือฆองเพลงเรื่องอื่น
เปนมือฆองที่ดี ดีในที่นี้ หมายถึง มือมีสํานวนที่ไพเราะนาฟง มีการดําเนินทํานองในเสียงต่ํา ในหลาย ๆ
ทอนของบทเพลง มือฆองมีการใชมือที่สละสลวย ทวงทํานองของเพลงไพเราะนาฟง ซึ่งเปนลักษณะ
ของมือฆองเพลงเรื่องแขกไทร ดวยความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ในฐานะที่ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร ซึ่งกําหนดหัวขอวิจัยเรื่องทางฆองวงใหญ
เพลงเรื่องแขกไทร โดยศึกษารวบรวมเพลงเรื่องแขกไทรจํานวน 3 ทาง ดังนี้
1. ทางครูจิรัส อาจณรงค (ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2545) สืบทอดโดย คุณครูไชยยะ
ทางมีศรี
2. ทางครูสอน วงฆอง สืบทอดโดย ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ วงฆอง
3. ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน สืบทอดโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุษฏี มีปอม
เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลทางฆองวงใหญ ลักษณะของมือฆองเพลงเรื่องแขกไทร นอกจากนี้
ยังเปนการอนุรักษทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทรไมใหสูญหายไปกับกาลเวลา และเปนประโยชน
ในการศึกษาคนควาและวิจัยทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร ตลอดจนเปนหลักฐานทางวิชาการ ให
อนุชนรุนหลังที่ศึกษาดนตรีไทยไดศึกษาคนควาตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร
- วิเคราะหโครงสรางเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ไดแก เพลงเรื่องแขกไทรทางครูจิรัส อาจณรงค
เพลงเรื่องแขกไทรทางครูสอน วงฆอง เพลงเรื่องแขกไทรทางครูพริ้ง กาญจนผลิน
- วิเคราะหลักษณะมือฆองของเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ไดแก เพลงเรื่องแขกไทรทางครูจิรัส
อาจณรงค เพลงเรื่องแขกไทรทางครูสอน วงฆอง เพลงเรื่องแขกไทรทางครูพริ้ง กาญจนผลิน
คําถามในการวิจัย
เพลงเรื่องแขกไทรมีโครงสรางและทางฆองอยางไร
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัย เรื่อง ทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร ผูวิจัยใชระบบการบันทึกโนตดวย โนต
อักษรไทย ทั้ง 3 ทาง ไดแก ทางครูจิรัส อาจณรงค (ศิลปนแหงชาติ) ทางครูสอน วงฆอง ทางครูพริ้ง
กาญจนผลิน
วิธีการศึกษา
การศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยทําการศึกษา
คนควา วิเคราะห การสังเกต การตอเพลงและสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญการเก็บ รวบรวมขอมู ลผูวิจัย
ใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บุคคลที่เกี่ยวของบันทึกขอมูลที่ไดลงในแบบสัมภาษณ โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการวิจัยดังตอไปนี้
1. ชี้แจงวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาเพลงเรื่องแขกไทรทั้ง 3 ทางโดยคุณครูผูทรงคุณวุฒิที่
กรุณาถายทอดเพลงเรื่องแขกไทรใหกับผูวิจัย ดังนี้
1) คุณครูไชยยะ ทางมีศรี เปนลูกศิษยที่ไดรับการถายทอดเพลงเรื่องแขกไทรทางคุณครูจิรัส
อาจณรงค (ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย ประจําปพุทธศักราช 2545)
2) ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ วงฆองเปนบุตรชายที่ไดรับการถายทอดเพลงเรื่องแขกไทร
ทางครูสอน วงฆอง
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุษฎี มีปอมเปนลูกศิษยที่ไดรับการถายทอดเพลงเรื่องแขกไทร
ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน
2. ศึกษารวบรวมขอมูลเอกสาร งานวิจัย และสืบคนจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Web site)
ที่เกี่ยวของกับทางฆองวงใหญ เพลงเรื่องแขกไทร
3. ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลเรื่องทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทรจากบุคคลที่ศึกษาโดย
แบงเปน 4 กลุม ดังนี้
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3.1 คุณครูผูทรงคุณวุติที่ไดรับการถายทอดเพลงเรื่องแขกไทร ทางฆองวงใหญที่มาจาก
ทั้ง 3 ทาง สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับเพลงเรื่องแขกไทรทางฆองวงใหญ รวมถึงบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัย ดังนี้
1. ครูไชยยะ ทางมีศรี ขาราชการอาวุโสบํานาญ กลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต
กรมศิลปากร
2. ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ วงฆอง ขาราชการบํานาญ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยฝายมัธยม
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุษฎี มีปอม ผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
3.2 นักวิชาการดานดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในวงการดนตรีไทย ให
ขอมูลเกี่ยวกับเพลงเรื่องและเพลงเรื่องแขกไทร
1) พั น โทเสนาะ หลวงสุ น ทร ศิ ล ปน แห งชาติส าขาศิ ล ปะการแสดง (ดนตรีไ ทย)
ประจําปพุทธศักราช 2555
2) ครูลํายอง โสวัตร ผูเชี่ยวชาญวิทยาลัยนาฏศิลป
3) ครูฐิระพล นอยนิตย ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป
4) ครูทรงยศ แกวดี ครูชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป
3.3 ลูกศิษยที่ไดรับการถายทอดเพลงเรื่องแขกไทรทางครูจิรัส อาจณรงคจากครูไชยยะ
ทางมีศรี
1) นายกิติศักดิ์ เขาสถิตย ดุริยางคศิลปนอาวุโส สํานักการสังคีตกรมศิลปากร
2) นายสุรสิทธิ์ เขาสถิตย ดุริยางคศิลปนชํานาญงาน สํานักการสังคีตกรมศิลปากร
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องทางฆองวงใหญเพลงเรื่ องแขกไทร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทางฆองวงใหญ
เพลงเรื่องแขกไทร มีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. วิเคราะหโครงสรางเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ไดแก เพลงเรื่องแขกไทรทางครูจิรัส เพลง
เรื่องแขกไทรทางครูสอน วงฆอง เพลงเรื่องแขกไทรทางครูพริ้ง กาจนผลิน พบวาโครงสรางของเพลงชา
เพลงสองไม เพลงเร็วและเพลงลา มีโครงสรางที่เหมือนกัน ในสวนของเพลงสองไมทางครูจิรัส อาจณรงค
ไดลดทํานองโยนของเพลงสองไม คือ ไมมีทํานองโยนสวนสองไมในทอนที่ 3 ทําใหมีความแตกตางกับ
ทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้ง กาญจนผลินในสวนของเพลงเร็วทางครูจิรัส อาจณรงคและทาง
ครูสอน วงฆองใชเพลงเร็วปลายสีนวลซึ่งแตกตางจากทางครูพริ้ง กาญจนผลินที่ใชเพลงเร็วรําดาบ
จํานวนวรรคและประโยคเพลงเทากันแนวทางในการดําเนินทํานองเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีสํานวน
ที่เหมือนกัน สามารถวิเคราะหโครงสรางของเพลงไดดังตารางตอไปนี้
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เพลง
ปรบไก

3 - เพลงตนแขกไทร
- เพลงแขกไทรทางเกา
- เพลงแขกไทรทางใหม
1
เพลงแขกสี่เกลอ

เพลง
สองไม
เพลงเร็ว 1
เพลงลา 1
ที่มา: ผูวิจัย

เพลงเร็วปลายสีนวล
เพลงลา

ชื่อเพลง

จํานวนทอน

จํานวนเพลง

ชื่อเพลง

ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน
จํานวนทอน

ทางครูสอน วงฆอง
จํานวนเพลง

ชื่อเพลง

จํานวนทอน

ประเภท
เพลง

จํานวนเพลง

ตารางที่ 1 เรื่องโครงสรางเพลงเรื่องแขกไทร
ทางครูจิรัส อาจณรงค
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3
1
2
3

3 - เพลงตนแขกไทร
- เพลงแขกไทรทางเกา
- เพลงแขกไทรทางใหม
1
เพลงแขกไทร

3
1
2
3

3 - เพลงตนแขกไทร
- เพลงแขกไทรทางเกา
- เพลงแขกไทรทางใหม
1
เพลงแขกไทร

3
1
2
3

2
1

1
1

2
1

1
1

2
1

เพลงเร็วปลายสีนวล
เพลงลา

เพลงเร็วรําดาบ
เพลงลา

เพลงสองไม ทางครู จิ รั ส อาจณรงคไดล ดทํานองโยนของเพลงสองไม คือไมมีทํานองโยน
สวนสองไมในทอนที่ 3 ประโยคที่ 14 ทําใหมีความแตกตางกับทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้ง
กาญจนผลิน ดังตารางตอไปนี้
สองไมทอนที่ 3 ประโยคที่ 13
ทางครูจิรัส อาจณรงค เพลงแขกสีเ่ กลอ
-ด--ม-ร
----ร-ด
- ซฺ - ---- ด - ลฺ
- - - ซฺ
ทางครูสอน วงฆอง เพลงแขกไทร
-ม-ร
----ด-- ดร - ---- ลฺ - ทฺ - - - ทฺ - - ลฺ
ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เพลงแขกไทร
---ด
--รม
-ซ-ซ
-ม-- ซฺ - -ด----ม
--รด

---- - - มฺ

-ม-ม
----

---ซ
- - - ซฺ

---ล
- - - ลฺ

-ม-ร
----

---- ลฺ - ทฺ

-ด-----

- ดร - ด
ทฺ - - ซฺ

-ร-ร
- - - ทฺ

- ทฺ - - - ลฺ ซฺ

-ร-ร
- - - ซฺ

- - ลฺ ทฺ
- ซฺ - -

ทางครูจิรัส อาจณรงค เมื่อตีถึงเพลงสองไมเพลงแขกสี่เกลอ ทอน 3 ประโยค 13 แลวออก
เพลงเร็วรําดาบสวนทางครูสอนและทางครูพริ้ง ยังไมหมดทอนเพลง ดังตารางตอไปนี้
สองไม ทอน 3 ประโยค 14
ทางครูสอน วงฆอง เพลงแขกไทร
---ด
--รม
-ซ-ซ
-ม-- ซฺ - -ด----ม
--รด
ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เพลงแขกไทร
--ร-ม-ร
----ร-ด
---ด
---- ด - ลฺ
- - - ซฺ

-ร-ร
- - - ทฺ

- ทฺ - - - ลฺ ซฺ

- - - ซฺ
- รฺ - -

- - ลฺ ทฺ
- ซฺ - -

---ร
- - - ลฺ

---ม
- - - ทฺ

---ซ
- - - ซฺ

---ล
- - - ลฺ
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พบวาทางครูสอน วงฆอง และทางครูพริ้ง กาญจนผลินบรรเลงเพลงแขกไทรไปจนถึงทอนที่
2 ประโยคที่ 11 จากนั้นบรรเลงลูกโยนในอัตราจังหวะชั้นเดียวแลวจึงออกเพลงเร็วปลายสีนวลสวน
ทางครูจิรัส อาจณรงคออกเพลงเร็วรําดาบ ความแตกตางของทั้ง 3 คือ ทางครูจิรัสอาจณรงคและ
ทางครูสอน วงฆองไดมีการนําเพลงเพลงเร็วปลายสีนวลนําเขามาใสในเพลงเรื่องแขกไทร แตทางครูพริ้ง
กาจญนผลิน ไดนําเพลงเร็วรําดาบมาใชเปนความแตกตางอยางชัดเจนแสดงใหเห็นภูมิปญญาของ
ครูบาอาจารยที่ไดทําเพลงที่มีความสอดคลองใกลเคียงกันนํามาใสหรือบรรจุลงในเพลงเรื่อง มีการนํา
เพลงเร็วที่ตางกันมาใสแลวแตครูอาจารยทานจะเห็นวาเพลงไหนควรจะเหมาะสมมีสํานวนสําเนียง
ใกลเคียงกันเพื่อสรางความไพเราะใหบทเพลงเรื่อง ชื่อเพลงของแตละทางมีที่เรียกเหมือนกันและ
ไมเหมือนกัน เริ่มตั้งแต “เพลงตนแขกไทร เพลงแขกไทรทางเกา และเพลงแขกไทรทางใหม” ในสวน
เพลงชาเรียกชื่อเหมือนกัน สวนเพลงสองไม ทางครูจิรัส อาจณรงคเรียกวา “เพลงแขกสี่เกลอ” สวน
ทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้งเรียกวา “เพลงแขกไทร” เพลงเร็วทางครูจิรัส อาจณรงค ทางครูสอน
วงฆองเรียกวา “เพลงเร็วปลายสีนวล” ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เรียกวา “เพลงเร็วรําดาบ” ทั้ง 3 ทาง
จะลงทายดวยเพลงลา
2. วิเคราะหลักษณะมือฆองของเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ความเหมือนของทั้ง 3 ทางมีลักษณะ
การใชมือเหมือนกันเปนประโยคแบบพวกเดียวกัน เปนการเลียนแบบการใชมือฆอง การใชมือทั้ง 3 ทาง
มีลักษณะการใชมือที่มีทิศทางไปในรูปแบบมือฆองที่เปนอัตลักษณของเพลงเรื่องแขกไทรซึ่งเปน เพลง
เรื่องที่สอดแทรกการกรอไวในบทเพลง เพลงเรื่องแขกไทรทั้ง 3 ทางมีลักษณะของเสียงและสํานวน
แบบเดียวกันเปนการใชกลอนแบบเดียวกันหรือใชกลอนประเภทเดียวกัน พบวาทั้ง 3 ทาง มีลักษณะ
ของเสียงและสํานวนแบบเดียวกัน ในแตละประโยคเพลงวรรคเพลงของแตละทางมีทํานองที่คลายกัน
บางเหมือนกันบางแตยังคงรูปแบบการใชมือฆองที่มีความใกลเคียงกันทั้งลักษณะของ การแบงมือ
การแจกมือ การใชมือคูสี่ การใชมือคูแปด การกรอ เปนตน สวนในเรื่องความแตกตางนั้นจะมีในสวน
ที่ตางกันตรงพยางคเสียง การใชมือฆองที่ตางกันในแตละวรรคแตละประโยคหรือบางทางเชนทาง
ครูจิรัสในเพลงเรื่องแขกไทรไดมีการใชการตีสบัดเฉี่ยวซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของทางครูจิรัส อาจณรงค
ใชเสียงคูสี่และเสียงทํานองต่ําในการตีเปนสวนมาก สวนทางครูสอน วงฆอง มีลักษณะเฉพาะการใชมือ
ฆองที่ มีการใช มือ ค อนข า งละเอีย ด ทํ า นองถี่ มีการตีส ะเดาะ และมีความถี่ของพยางคเสีย งเปน
สวนมาก สวนทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เปนการใชมือของทํานองหลักที่ชัดเจนมีรูปแบบที่เปนลักษณะ
ของมือฆองที่เรียบรอยเปนการบงบอกของลักษณะเฉพาะของทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เพลงเรื่อง
แขกไทรของทั้ง 3 ทางมีลักษณะเฉพาะของทางตนเอง มีความสัมพันธ ความเหมือนกันในทางของ
ตัวเอง แตในชวงบางตอนจะมีความตางกัน 3 ทางนี้มีความเหมือนในตัวเองซึ่งเปนอัตลักษณ ผูวิจัยขอ
แสดงความเหมือนของทางแตละทางเปนตัวอยางดังตารางตอไปนี้
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ตัวอยางที่ 1 เพลงตนแขกไทร
ทางครูจิรัส อาจณรงค วรรคแรกหัวเพลงตนแขกไทร ประโยคที่ 2
---ม
----ด-ร
-ม-ซ
- - - ทฺ
---- ซฺ - ลฺ
- ทฺ - ซฺ
ทางครูจิรัส อาจณรงค วรรคแรกหัวเพลงตนแขกไทร ประโยคที่ 3
---ม
----ด-ร
-ม-ซ
- - - ทฺ - - - - ซฺ - ลฺ
- ทฺ - ซฺ

ทางครูจิรัส อาจณรงคหัวเพลงตนแขกไทรวรรคแรกของประโยคที่ 2 เหมือนกับหัวเพลงตน
แขกไทรวรรคแรกในประโยคที่ 3
ทางครูสอน วงฆอง วรรคแรกหัวเพลงตนแขกไทร ประโยคที่ 2
---ม
- - - มม
---ร
-ม-ซ
- - - ทฺ
--ม--ด----ทางครูสอน วงฆอง วรรคแรกหัวเพลงตนแขกไทร ประโยคที่ 3
---ม
- - - มม
---ร
-ม-ซ
- - - ทฺ
--ม--ด-----

ทางครูสอน วงฆองหัวเพลงตนแขกไทรวรรคแรกของประโยคที่ 2 เหมือนกับหัวเพลงตนแขกไทร
วรรคแรกในประโยคที่ 3
ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน วรรคแรกหัวเพลงตนแขกไทรประโยคที่ 2
----ม-ม
-ด-- รม - ซ
- - - มฺ
---- ซฺ - ด--ซ
ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน วรรคแรกหัวเพลงตนแขกไทรประโยคที่ 3
----ม-ม
-ด-- รม - ซ
- - - มฺ
---- ซฺ - ด--ซ

ทางครูพริ้ง กาญจนผลินหัวเพลงตนแขกไทรวรรคแรกของประโยคที่ 2 เหมือนกับหัวเพลงตน
แขกไทรวรรคแรกในประโยคที่ 3
ในสวนของหัวเพลงตนแขกไทรในวรรคแรกประโยคที่ 2 และวรรคแรกประโยคที่ 3 ของทั้ง 3
ทางใชลักษณะการตีโดยใชมือเหมือนกันทั้ง 2 ประโยค ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของทั้ง 3 ทาง ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธของการใชมือฆองลักษณะเดียวกัน
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ตัวอยางที่ 2 เพลงตนแขกไทร
-ม-ม
--ร-

ทางครูจิรัส อาจณรงค เพลงตนแขกไทร ทอน 2 ประโยคที่ 2
--ซล
-ล-ล
-ล-ล
--ซล
- ดํ - รํ
มํ - มํดํ
รม-ม --ซม --ซม -ฟ--ด-ร
ม - มด

- รํ - มํ
-ร-ม

-ม-ม
--ร-

ทางครูจิรัส อาจณรงคเพลงตนแขกไทร ทอน 3 ประโยคที่ 2
--ซล
-ล-ล
-ล-ล
--ซล
- ดํ - รํ
มํ - มํดํ
รม-ม --ซม --ซม -ฟ--ด-ร
ม - มด

- รํ - มํ
-ร-ม

--รม
-ด--

ทางครูสอน วงฆองเพลงตนแขกไทร ทอน 2 ประโยคที่ 2
--ซล
---ล
-ล-ล
--ซล
- ดํ - รํ
- มํ - ดํ
รม---ซซ-ซ-ฟ--ด-ร
-ม-ด

- รํ - มํ
-ร-ม

--รม
-ด--

ทางครูสอน วงฆองเพลงตนแขกไทร ทอน 3 ประโยคที่ 2
--ซล
---ล
-ล-ล
--ซล
- ดํ - รํ
- มํ - ดํ
รม---ซซ-ซ-ฟ--ด-ร
-ม-ด

- รํ - มํ
-ร-ม

--รม
-ด--

ทางครูพริ้ง กาญจนผลินเพลงตนแขกไทร ทอน 2 ประโยคที่ 2
-ซ-ล
--ซล
--ซล
--ซล
- ดํ - รํ
- มํ - ดํ
- ซฺ - ลฺ
- - - ลฺ
- - - ลฺ
-ฟ--ด-ร
-ม-ด

- รํ - มํ
-ร-ม

--รม
-ด--

ทางครูพริ้ง กาญจนผลินเพลงตนแขกไทร ทอน 3 ประโยคที่ 2
-ซ-ล
--ซล
--ซล
--ซล
- ดํ - รํ
- มํ - ดํ
- ซฺ - ลฺ
- - - ลฺ
- - - ลฺ
-ฟ--ด-ร
-ม-ด

- รํ - มํ
-ร-ม

ในสวนของเพลงตนแขกไทรในประโยคที่ 2 และวรรคแรกประโยคที่ 3 ของทั้ง 3 ทาง ใช
ลักษณะการตีโดยใชมือเหมือนกันทั้ง 2 ประโยค ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของทั้ง 3 ทางแสดงใหเห็นถึง
ลั ก ษณะสํ า นวนเป น คู ความสั ม พั น ธ ข องการใช มื อ ฆ อ งลั ก ษณะเดี ย วกั น มี ค วามสอดคล อ งกั น
นอกจากนั้นเพลงเรื่องแขกไทรทั้ง 3 ทางนี้ มีการใชมือฆองที่มีความสัมพันธกันเองในประโยคของทาง
ตนเองในแต ล ะทางและแต ล ะทางมี ค วามสั ม พั น ธ ข องทํ า นองที่ เ หมื อ นทางของตนเองซึ่ ง เป น
ลักษณะเฉพาะของทางนั้ นดวย โดยมี ความเหมือนกันในทางของตัว เอง กลุมเสียงเหมือนกันหมด
ทิศทางของเสียง การดําเนินทํานอง มีสํานวนความเหมือนในแตละทางซึ่งเปนลักษณะเฉพาะทาง เชน
เพลงต นแขกไทรทั้ง 3 ทาง มีลักษณะมือฆองที่เ หมือนกับประโยคอื่น ในเพลงตนแขกไทรทางของ
ตนเองอีกดวย ทําใหเราไดทราบวาในเพลงเรื่อง ๆ หนึ่งที่ไดเกิดขึ้นมา ในเพลงอาจจะมีลักษณะสํานวน
ที่เปนความเหมือนของทางของตนเองขึ้นอยูกับวาจะใชทางไหนบรรเลง มือฆองของเพลงเรื่องแขกไทร
เปนมือฆองที่อยูในระดับปานกลาง ถาจะตอทางฆองเพลงเรื่องแขกไทรควรที่ จะตอเพลงประเภท
โหมโรงหรือเพลงเรื่องอื่น ๆ มาบางแลว เปนเพลงเรื่องที่ไมยากจนเกินไปและไมงายจนเกินไปเชนกัน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ผูที่จะบรรเลงเพลงเรื่องแขกไทรนี้ควรจะมีการตีฆองที่เปนพื้นฐานมากอน ซึ่งจะทําใหสามารถบรรเลง
เพลงเรื่ องแขกไทรนี้ได ดี ทางฆองวงใหญเ พลงแขกไทรนี้เปน เพลงเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะ เมื่อได
บรรเลงไปในเพลงเรื่องแขกไทร ในในเพลงชาในเพลงสองไมจะมีทํานองลักษณะการกรอสอดแทรกอยู
สงผลให เ พลงเรื่ องแขกไทรนี้ มีสํ า นวนเพลงที่ไพเราะยิ่งและเปน เพลงที่มีสํานวนโดดเดน ในเพลง
ประเภทเพลงเรื่อง
เพลงเรื่องแขกไทรนี้ถือเปนสมบัติเพลงอันล้ําคาแกวงการวงดนตรีไทยเพลงหนึ่ง สํานวนเพลง
ที่ฟงแล วไพเราะจั บใจ สามารถแสดงถึงทักษะการตีของนักดนตรีที่เรียกวา “คนฆ อง” ได อยางดี
ทีเดียว และเปนภูมิความรูแสดงถึงศักยภาพทางดนตรีของผูบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดอื่นที่จะแปร
จากทํานองหลักไปสูเครื่องมืออื่น ๆ ได
อภิปรายผล
จากการศึกษาทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร พบประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญ ผูวิจัยขอนํามา
อภิปรายผล ดังนี้
ประเด็นที่ 1 โครงสรางของเพลงเรื่องแขกไทรทั้ง 3 ทางเปนโครงสรางที่เริ่มดวยเพลงชา
เพลงสองไมเพลงเร็วและเพลงลา ในโครงสรางมีโครงสรางที่เหมือนกันทั้งหมด สวนของเพลงสองไม
ทางครูจิรัส อาจณรงคไดลดทํานองโยนของเพลงสองไม คือไมมีทํานองโยนสวนสองไมในทอนที่ 3
ประโยคที่ 14 ทําใหมีความแตกตางกับทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้ง กาญจนผลิน ในสวนเพลงเร็ว
ที่มีความแตกตางคือทางครูจิรัส อาจณรงคและทางครูสอน วงฆองนําเพลงเร็วปลายสีนวลมาใชแต
ทางครูพริ้ง กาญจนผลินนําเพลงเร็วรําดาบมาใช โครงสรางของเพลงเรื่องแขกไทร ทั้ง 3 ทาง เริ่มดวย
เพลงปรบไก ชื่อเพลงและจํานวนทอน เหมือนกันทั้ง 3 ทางเรียกวา “เพลงตนแขกไทร เพลงแขกไทร
ทางเกา และเพลงแขกไทรทางใหม” เพลงสองไม ทางครูจิรัส อาจณรงคเรียกวา “เพลงแขกสี่เกลอ”
สวนทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้งเรียกวา “เพลงแขกไทร” เพลงเร็วทางครูจิรัส อาจณรงค ทาง
ครูสอน วงฆองเรียกวา “เพลงเร็วปลายสีนวล” ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เรียกวา “เพลงเร็วรําดาบ” ทั้ง
3 ทางนี้จะลงทายดวยเพลงลา เมื่อเราศึกษาโครงสรางของเพลงเรื่องแขกไทร ทั้ง 3 ทางแลวพบวามี
ความเหมือนกันในทุกทอนเพลงและในสวนทุกสวนตั้งแตเพลงชา เพลง 2 ไม และเพลงเร็ว แตกตาง
ตรงการลดทํานองโยนในเพลงสองไมทางครูจิรัส อาจณรงคและการใชเพลงเร็วที่ตางกัน ลักษณะเดน
ของเพลงเรื่องแขกไทรนี้คือมีความเปนการเรียบเรียงที่มีความสอดคลองกันเปนเพลงที่มีความคลายกัน
สํานวนคลายกันเปนเพลงที่สํานวนใกลเคียงกันมาใชดวยเห็นวามีลักษณะกลุมเสียงและมีการทําให
บทเพลงมี ความชวนให น าฟ งโดยการนําเพลงที่มีสํานวนใกลเคีย งกัน มารอยเรียง ลักษณะเฉพาะ
หรืออัตลักษณของเพลงเรื่องแขกไทรคือสํานวนเพลงมีความสงาภูมิฐานมีความไพเราะ สํานวนกลอน
สงาภูมิฐานทําให มีความไพเราะที่สํานวนกลอน สํานวนมือฆองในระหวางชวงเพลงแขกไทรในตัว
เพลงช า ทํ า นองหลั ก มี การกรอการกรอยื น อยูทิ ศเสี ย งใดเสีย งหนึ่ง ทําใหสํานวนเพลงมี ความรูสึ ก
ออนหวานมีความสงาภาคภูมิ การกรอนอกจากเปนลักษณะเฉพาะยังมีความยากของเครื่องมือระนาดเอก

182

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

ปใน ฆองวงเล็ก ระนาดทุม ยังตองหาทางเพื่อดําเนินทํานองใหมีความสอดคลองเพื่อไปลงเสียงใน
ประโยคตอไปใหได เพราะฉะนั้นเพลงนี้จึงมีทั้งความไพเราะ ความยากผสมกันอยู สํานวนเพลงที่กรอ
ทําใหการแปรทํานองคอนขางยาก อัตลักษณของเพลงแขกไทร มีลัษณะของการตีกรอระหวางเพลง
ซึ่งปกติเพลงเรื่องทั่วไปมักจะไมคอยมีแมจะมีอยูบางแตสวนใหญไมคอยมี การกรอสงผลใหเกิดความ
ไพเราะ การแปรเครื่องดนตรีอื่น ๆ โดยความยากจะอยูที่ระนาดเอก ระนาดทุม และฆองวงเล็ก สวนปใน
สามารถโหยไดใชเสียงยาว เพราะฉะนั้นการสรางสรรคทํานองอยูที่การดําเนินทํานอง เชนระนาดเอก
ระนาดทุม ฆองวงเล็ก สํานวนเพลงเหมือนกันคลายกัน ความยากอยูที่การแปรทางของเครื่องมืออื่น
สําหรับเพลงนี้ถือวาไมยากมากนัก แตสําหรับคนที่ยังไมไดผานการฝกฝนและมีทักษะการบรรเลงการ
ดําเนินทํานองแบบไมแตกฉาน จะทําใหไมสามารถคิดทางได และจะคิดทางไดยาก ซึ่งจะคิดยังไงให
เขากับทํานองเขากับกลุมเสียงโดยไมเปนการเกะกะ ไมกาวกาย เพลงเรื่องแขกไทรเปนเพลงที่ไดถูก
เรียบเรียงมาแลว ถูกจัดวางใหเหมาะสมลงตัวนาฟง มีการสอดแทรกการกรออยูในเพลงแสดงอารมณที่
ออนหวานแตยากในการดําเนินทํานอง เพลงเรื่องแขกไทรเปนเพลงเรื่องที่ไดถูกถายทอดมาจากครูที่มี
ชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย เปนมือฆองตามโบราณที่ไดถูกสั่งสมมาถึงปจจุบัน เพลง
เรื่องแขกไทรมีลักษณะมือฆองที่มีรูปแบบ การแบงมือ การแจกมือฆอง ที่ครบกระบวนการของเพลง
เรื่อง มีความเหมาะสมลงตัวตามสํานวนของเพลง มือฆองของเพลงเรื่องแขกไทรถือเปนมือฆองที่อยูใน
เพลงเรื่องในระดับปานกลาง ซึ่งผูที่เรียนดนตรีไทยทางปพาทย สามารถจะตอเพลงเรื่องนี้ได ควรจะมี
ความรูพื้นฐานการตอเพลงประเภทเพลงโหมโรงหรือเพลงเรื่องอื่น ๆ มากอน
ประเด็นที่ 2 ลักษณะมือฆองของเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ไดแกเพลงเรื่องแขกไทรทางครูจิรัส
อาจณรงค เพลงเรื่องแขกไทรทางครูสอน วงฆอง เพลงเรื่องแขกไทรทางครูพริ้ง กาญจนผลิน มีความ
เหมื อนตรงโครงสร า งของเพลงและสํ า นวนของเพลงการใชมือทั้ง 3 ทาง มีลักษณะการใชมือที่มี
ทิศทางไปในรูปแบบมือฆองที่มีความคลายกัน มีลักษณะของเสียงและสํานวนแบบเดียวกัน ในเรื่อง
ของทํ านองเพลงลูกตกบางสว นที่ ตา งกั น แตเปน การใชกลอนแบบเดียวกันหรือใชกลอนประเภท
เดียวกัน ทั้ง 3 ทางมีลักษณะของเสียงและสํานวนแบบเดียวกัน ในแตละประโยคเพลง วรรคเพลงของ
แตละทางมีทํานองที่คลายในบางวรรค บางประโยค เหมือนกันบางสวน แตยังคงรูปแบบการใชมือฆองที่
มีความใกลเคียงกันทั้งลักษณะของการแบงมือ การแจกมือ การใชมือคูสี่ การใชมือคูแปด การกรอ เปน
ตน สวนในเรื่องความตางนั้นจะมีในสวนที่ตางกันตรงพยางคเสียง การใชมือฆองที่ตางกันในแตละ
วรรคแตละประโยค เพราะในแตละทางมีลักษณะเฉพาะของทางทั้ง 3 ทาง สํานวนของ ทางแตละทาง
ที่มีลูกตกเดียวกันทั้งในตอนหัว ตอนตนประโยค มีปรากฎอยูในเพลงซึ่งใชลักษณะการตีแบบเดียวกัน
ในแตละทางเชนทางครูจิรัสในเพลงเรื่องแขกไทรไดมีการใชการตีสบัดเฉี่ยวซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ
ทางครูจิรัส อาจณรงค อีกสวนหนึ่งทางครูจิรัสตนประโยคใชสํานวนที่เปนลักษณะเสียงคูและใชลูก
สะเดาะ ส ว นทางครู ส อนและทางครู พริ้ งไม มีการใชเทคนิคการสะบัดเฉี่ย วในเพลงเรื่ องแขกไทร
ทาง ครูสอน วงฆอง มีลักษณะเฉพาะการใชมือฆองที่มีการใชมือคอนขางละเอียด มีการตีสะเดาะเปน
ลักษณะเฉพาะของทางครูสอน การดําเนินทํานองมีความถี่ของพยางคเสียงเปนสวนมาก สวนทางครู
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พริ้ง กาญจนผลิน เปนการใชมือของทํานองหลักที่ชัดเจนมีรูปแบบของมือฆอง เพลงเรื่องแขกไทรทาง
ครู พริ้ ง มี การดํ า เนิ น ทํ า นองเรี ย บร อยเป น การบ งบอกของลั กษณะเฉพาะของ ทางครู พริ้ ง ความ
แตกตางของทั้ง 3 คือ ทางจิรัส อาจณรงค และทางครูสอน วงฆองไดมีการนําเพลงเร็วปลายสีนวล
นําเขามาใสในเพลงเรื่องแขกไทร แตทางครูพริ้ง กาญจนผลิน ไดใชเพลงเร็วรําดาบมาใชเปนความ
แตกตางอยางชัดเจนนั้น แสดงใหเห็นภูมิปญญาของครูบาอาจารยที่ไดทําเพลงที่มีความสอดคลอง
ใกลเคียงกันนํามาใสหรือบรรจุลงในเพลงเรื่อง เพลงเรื่องแขกไทรของทั้ง 3 ทาง มีลักษณะเฉพาะของ
ทางตนเอง มีความสัมพันธ ความเหมือนกัน ในทางของตัวเอง การที่แตละทางใชมือฆองที่มีความ
เหมือนกันในประโยค ประโยคเพลงใชอยางเดียวกันแสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะของแตละทางที่ใช
สํ า นวนมื อฆ องอย างเดิ ม ในความเปน เพลงเรื่ อ งหรือ เพลงไทยโดยปกติ นั้น มัก จะอวดภู มิค วามรู
ใชสํานวนกลอนที่มีความหลากหลายไมซ้ํากันเพราะนักดนตรีมักจะเบื่อที่ใชทํานองซ้ํา ๆ แตเมื่อเรามา
ศึกษาเพลงเรื่องแขกไทร สิ่งที่ไดกลาวมาทั้งหมดเปนเรื่องของการดําเนินทํานองของเพลงเรื่องแขกไทร
ที่ไดใชทํานอง สํานวนซ้ํากันหลายที่ แสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของเพลงเรื่องแขกไทรที่ตองการให
เห็นลักษณะของเพลงสํานวนที่เปนเชนนั้น โดยในแตละทางที่สืบทอดทั้ง 3 ทาง แตละทางไดใชสํานวน
ของทางของตนเองที่ เ ป น มื อฆ องที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของทางนั้ น ทํ า ให เ ราได ทราบว าแต ล ะทางมี
ลักษณะเฉพาะของทางที่ไดรับการถายทอดมา ความพิเศษของเพลงเรื่องแขกไทรที่ไดทําการวิจัยครั้งนี้
คือสํานวนที่เหมือนกันในแตละทางของตนเองมีความเฉพาะของทางตนเอง ลักษณะการตีที่เกิดความ
ตางของทั้ง 3 ทาง เมื่อนํามาบรรเลงรวมวงแลวไมไดมีผลกระทบตอการรวมวงมือของเพลงเรื่องไมไดมี
รูปแบบที่มีความตายตัวของมือ มีความเปนอิสระซึ่งครูบางทานใชมือที่สละสลวยแลวแตทานจะคิด
ประดิษฐมือฆองขึ้นมา มือฆองที่จะบรรจุอาจมีความแปลก ความยาก กลุมเสียงเดียวกัน แตความถี่
ของพยางคเสียงตางกันมีความหางของทํานอง บางครั้งมีการแทรกพยางคเขาไปทําใหสํานวนของ
เพลงเปนสํานวนเดียวกันตางกันตรงมือฆองที่ไมเหมือนกัน แตสุดทายแลวลูกตกของเพลงและจํานวน
ทอนเพลงก็เทากัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีลักษณะเฉพาะของทางแตละทาง มือฆองของเพลง
เรื่องแขกไทรที่มีความแตกตางกันนั้นไมไดมีผลกระทบในการบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดอื่น เพราะ
โครงสราง ทอนเพลง และลูกตกเหมือนกัน เพราะเมื่อนํามารวมวงแลวก็สามารถบรรเลงไดดีทุกทาง
ตรงกับที่ (อุทิศ นาสวัสดิ์, 2512, น. 28) ไดกลาวไวใน ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทยวา ลูกฆองตั้งไว
เปนหลักและเปนเนื้อแทของเพลง สวนเครื่องดนตรีอื่น ๆ ก็แปรลูกฆองออกเปนทางตาง ๆ ใหเขากับ
ลักษณะเครื่องดนตรีของตน เชนระนาดเอกก็แปรเปนทางเก็บเรียบ ๆ ระนาดทุมก็แปรเปนทางตลก
คะนอง มีลวงจังหวะ ลักจังหวะ และอื่น ๆ ประกอบกันไป ฆองเล็กก็แปรเปนทางเก็บธรรมดาอยาง
ระนาดเอกแตมีตีคูแปดบาง คูสี่บาง สลับมือบาง สะบัดบางประกอบกันไป แตโดยมากก็ใชตีสลับมือ
ลงบนลูกฆองตาง ๆ สวนปในมักแปรลูกฆองออกเปนลูกถาง ๆ เปาเคลากันไปกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ
ดังนี้เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตชวยตกแตงลูกฆองซึ่งเปนเนื้อแท ๆ และฟงไมใครรูเรื่องนั้นใหเกิด
ความไพเราะนาฟงความไพเราะจะมีมากนอยแคไหนก็ยอมแลวแตวิธีแปรของแตละคนในวงเปนสําคัญ
ถาหากตางคนตางแปลใหเขากับเครื่องมือของตนจริง ๆ แลว ปพาทยวงนั้นจะไดรับความนิยมวาเปน
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ปพาทยชั้นฝมือ ใครมาหาไปบรรเลงก็จะไดคาตัวแพง ตรงกันขามถาแปรไมเปนรส เชน ตีระนาดเสีย
จนไมรูวากลอนอะไรเปนอะไร หรือเปาปเสียจนเปรอะไปเชนนี้ แทนที่จะไพเราะก็จะกลายเปนหนวก
หูเพราะเครื่องดนตรีแตละชนิดในวงปพาทยนั้นมันดังแรงไมใชนอยถาตางคนตางตีแขงกันขึ้นมา โดย
ไมรูวาทางไหนเปนทางไหนแลว รับรองวาตองเปนวงที่หนวกหูที่สุด บทความนี้มีความเชื่อมโยงกับ
วิจัยทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร ที่แสดงใหเห็นวามือฆองนั้นจะตั้งไวเปนหลัก สวนเครื่องดนตรี
อื่น ๆ ตองนําเอาทางฆองมาแปรใหเขากับสํานวนทางฆองซึ่งนั้นก็หมายวา เครื่องดนตรีประเภทอื่นที่อยู
ในวงปพาทยจะตองฟงเนื้อฆองหรือทางฆองเพื่อใหแปรทางออกมาตกแตงทางฆองแท ๆ ใหไพเราะ
นาฟง ซึ่งทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทรนี้ ทั้ง 3 ทางที่มีความแตกตางกันในการใชมือฆองไมไดมี
ผลกระทบตอการบรรเลงรวมวง กลาวคือ มือฆองอาจจะมีความแตกตางกัน แตในความแตกตางนั้นมี
ความแตกตางลักษณะการใชมือ ทางครูทานนี้ใชมือคูสี่ สวนทางครูทานนี้ใชมือคูแปด แตมีกลุมเสียง
เดียวกัน มือที่ตางกัน พยางคเสียงตางกันแตมีลูกตกเดียวกัน เพราะฉะนั้นการดําเนินทํานอง จึงไมมี
อุปสรรคในการรวมวงหรือการดําเนินทํานอง สําหรับมือฆองจะใชมือฆองอยางไรจะเปนอยางไร ใชมือ
ในลักษณะไหน ขึ้นอยูกับการจัดวางของแตละทางซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละทางนั้นเอง
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ลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบานอีสานประเภทวงโปงลาง
THE UNIQUENESS OF ROIET DRAMATIC COLLEGE PONGLANG ENSEMBLE
โยธิน พลเขต *, ชัยนาทร มาเพ็ชร*, และนพรัตน บัวพัฒน*
YOTHIN PHONKHET, CHAINAT MAPET, AND NOPPARAT BUAPAT

บทคัดยอ
บทความนี้ มุงหมายเพื่อศึ กษาลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบานอีส านประเภทวงโปงลาง
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด เพราะเปนวงตนแบบวงโปงลางอีสานที่ใชประกอบการแสดงในปจจุบัน
ผลการศึกษาพบวา เครื่องดนตรีในวงโปงลางประกอบดวยโปงลาง พิณ แคน โหวด และซอ ทําหนาที่
ดําเนินทํานอง มีกลองยาว รํามะนา กั๊บแกบ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ ทําหนาที่กํากับจังหวะ โปงลางทําจาก
ไมมะหาดมีเสียงดังกังวานโทนเสียงทุมต่ําและเสียงสูง ขนาดเล็กกวาโปงลางกาฬสินธุ มีลีลาการเลนที่
โดดเดน วองไว เก็บทํานอง เดิมใชขาตั้งไมตอมาใชขาตั้งเหล็กและขาตั้งพญานาค พิณโปรงเพิ่มขั้น
เสียงใหมีครึ่งเสียงและพัฒนาเปนพิณไฟฟาใหเสียงดังกังวาน มีการพัฒนาพิณเบสมาแทนไหซอง โหวด
และแคนแปดทําจากไมเฮี้ยใหเสียงนุมนวลสดใส ดานระบบเสียงใชระบบเพนตาโทนิคสเกลทางเมเจอร
และไมเนอร ดานจังหวะมีกลุมจังหวะชา ปานกลาง เร็วและกลุมจังหวะพิเศษ มีความโดดเดนดาน
จังหวะเร็วที่มีลีลาเฉพาะตัวและสัมพันธกับทาฟอน ดานลายเพลงประกอบดวยลายเดี่ยวและบรรเลง
รวมวง บรรเลงประกอบรองและประกอบการแสดง ดานรูปแบบการบรรเลงเริ่มจากบรรเลงเพลงเปดวง
ศรีอีสาน บรรเลงดนตรีประกอบรองที่มีเนื้อหาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการแสดงพื้นบาน
อีสานจากวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและจบดวยบรรเลงประกอบการแสดงชุดฟนาเล
คําสําคัญ: ลักษณะอันโดดเดนเฉพาะ ดนตรีพื้นบานอีสาน วงโปงลาง

Abstract
This study aimed to find out the uniqueness of Isan folk music, a pong lang
ensemble of Roi Et College of Dramatic Arts. The results of the study revealed that in
terms of the ponglang ensemble, the instruments included: pong lang, phin, khaen,
wot and so. These are classified as melodic instruments. Another type of instruments
of ponglang ensemble was the percussion; they included: klong yao, rammana, kap
kaep, small and large cymbals. Ponglang is made of mai mahat, it has a resonant
sounds of high and low pitches. It is played in quicker style. In the old days its stand
* วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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was made of wood but nowadays it is made of metal in Naga Serpent Shape. The
acoustic phin has been improved to be an electric phin with semitone frets and
resonant tones. A bass phin is improve to substitute a jar phin. Wot and khaen made
of mai hia bamboo tubes created sweet sounds.In terms of instrumental tunes, they
were played in pentatonic scale, in either minor or major modes. The tempos include,
a slow, medium, and fast with a special of rhythmic pattern group. The tempos are
appropriate and correspondent with dance movements. On the instrument tunes,
solo or ensemble, accompanying singing, or theatrical performances as well as the
format of the performances, it starts with Sri Isan Opening Tune, then played the
accompaniment to a song praising the king. Then there are variety of items on the
ways of life of Isan people and ended with Finale Dance Suite.
Keywords: uniqueness, Isan folk music and ponglang ensemble

บทนํา
วงโปงลางเปนวงดนตรีพื้นบานอีสานที่ไดรับความนิยมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
แมแตในงานมหรสพตาง ๆ นิยมนําเอาวงโปงลางมาแสดงเพราะมีความนาสนใจ ทั้งจังหวะทวงทาลีลา
ของนักแสดงและนักดนตรี รวมถึงวงโปงลางในปจจุบันสามารถบรรเลงเพลงไดทุกประเภท นับตั้งแต
เพลงลูกทุง เพลงสตริงและเพลงที่ไดรับความนิยมของผูฟง แตหลายคนยังไมทราบถึงลักษณะเฉพาะ
ของดนตรีพื้นบานประเภทวงโปงลางวามีลักษณะอยางไร และพัฒนามาเปนวงโปงลางที่มีรูปแบบการ
บรรเลงในปจจุบันอยางไร โดยเฉพาะวงโปงลางในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดที่มีชื่อเสียงไดรับรางวัลระดับ
ภาคและระดับชาติมีจํานวนหลายวง ซึ่งวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ถือวาเปนตนแบบวง
โปงลางเพื่อประกอบการแสดงสําหรับวงโปงลางคณะตาง ๆ ในปจจุบัน
จากความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “ลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีพื้นบานอีสานประเภทวงโปงลาง เพื่อใหเห็นถึงคุณคาและลักษณะเฉพาะดานดนตรีพื้นบานอีสาน
ประเภทวงโปงลาง วาภูมิปญญาดานเครื่องดนตรี ดานระบบเสียง ดานลายเพลง ดานรูปแบบการ
บรรเลงวาเปนอยางไร หากไมดําเนินการศึกษาอาจทําใหองคความรูภูมิปญญาดานลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีพื้นบานอีสานประเภทวงโปงลาง สูญหายไปเหมือนในอดีตโดยเฉพาะดานลายพื้นบาน จึงตอง
ศึกษาโดยเร็วเพื่อใหทันตอการอนุรักษสืบทอดมรดกทางภูมิปญญาที่สําคัญอันเปนศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติที่มีคาควรแกการหวงแหน เกิดประโยชนตอผูสนใจศึกษาวงโปงลาง เพื่อนําความรูไปประยุกตใช
ในการเรียนการสอนดนตรีพื้นบานอีสาน และเปนประโยชนตอคนรุนหลังสืบไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบานอีสานประเภทวงโปงลาง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

187

วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบานอีสานประเภทวงโปงลางในพื้นที่จังหวัด
รอยเอ็ด ผูวิจัยไดใชวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังตอไปนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ประกอบดวย
1.1 แบบสั ง เกต (Observation Form) มี 2 แบบ คื อ แบบสั ง เกตแบบมี ส ว นร ว ม
(Participant Observation) และแบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ใช
กับกลุมผูรู และกลุมผูปฏิบัติในพื้นที่ที่วิจัยโดยผูวิจัยไดเขาไปสังเกตสภาพทั่วไปและลักษณะเฉพาะ
ของดนตรีพื้นบานอีสานประเภทวงโปงลาง
1.2 แบบสัมภาษณ (Interview Form) มี 2 แบบ คือ
1.2.1 สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview Form)
1.2.2 สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview Form)
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยยึดหลักขอมูลที่มีลักษณะสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย สามารถตอบคําถามของการวิจัยไดตามที่กําหนดไว ซึ่งมีวิธีการเก็บขอมูลดังตอไปนี้
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบานอีสานประเภทวงโปงลาง ตลอดถึงความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีทางดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรม
2.2 การเก็บ ขอมูลจากภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณใชแบบสั มภาษณที่มีโครงสราง
(Structured Interview) และไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) แบบสังเกต (Observation)
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม แบบสนทนากลุม (Focused Group Guideline)
3. การจัดกระทําขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและขอมูลภาคสนาม โดยจําแนกขอมูลตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ตรวจสอบความสมบูรณวามีความครบถวนแกการวิเคราะหสรุปผลแลวหรือไม
ในกรณีขอมูลไมสอดคลองกัน ผูวิจัยจะใชการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) หากขอมูล
สวนใดไมสมบูรณ ผูวิจัยเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายไปใหไดตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
1) การวิเคราะหแบบอุปมาน (Induction) คือ วิธีตีความจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น แลว
นํามาวิเคราะหและสรุปผล เมื่อผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลในประเด็นลักษณะเฉพาะของดนตรี
พื้นบานอีสานประเภทวงโปงลาง ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดเชน เครื่องดนตรี ระบบเสียง ลายเพลง
2) การวิ เ คราะห โ ดยการจําแนกชนิด ขอมูล (Typological Analysis) คื อ การจําแนก
ขอมูลเปนชนิด ๆ (Typological) ตามเหตุการณที่เกิดขึ้น และการตีความโดยใชแนวคิดทฤษฎีหลัก
เปนแนวทางในการวิเคราะห ไดแก แนวคิดทางมานุษยดุริยางควิทยา ทฤษฎีการวิเคราะหดนตรี เพื่อ
ใชในการวิเคราะหลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบานอีสานประเภทวงโปงลาง
4. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
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ผลการศึกษา
ลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบานอีสานประเภทวงโปงลาง ผูวิจัยไดศึกษาวงดนตรีที่อยูใน
ยุคบุกเบิกจนกระทั่งมีชื่อเสียงเป นที่ยอมรับของสังคมและไดรับรางวัลชนะเลิ ศระดับ ประเทศ คื อ
วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ไดผลการวิเคราะห ตามลําดับหัวขอดังนี้
1. ดานเครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีในวงโปงลางประกอบดวย โปงลาง พิณไฟฟา แคน โหวด ซออีสาน กลองยาว
กลองรํามะนา และฉาบเล็ก ฉาบใหญ โดยผูวิจัยขอเสนอเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานตามลําดับ ดังนี้
1.1 โปงลาง

ภาพที่ 1 ลักษณะของโปงลาง
ที่มา: ผูวิจัย

โปงลางเปนเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานประเภทตีที่อยูในกลุมเครื่องกระทบ
กําเนิดเสียงดวยการสั่นสะเทือน (Idiophone) ลักษณะทางกายภาพเปน
ทรงกระบอก ทําจากไมมะหาดเปนไมที่มีเนื้อแข็งทนทานใหเสียงดังกังวาน
ไพเราะ ลักษณะขนาดรูปรางถาลูกขนาดเล็กจะมีเสียงสูง ลูกใหญเสียงต่ํา
คุ ณ ลั ก ษณะของเสี ย ง (Characteristic of Sound) มี ลั ก ษณะเสี ย งดั ง
กังวาน สดใส ดําเนินทํานองแบบทํานองเดียว (Monophony) ใชบันได
เสี ย งแบบ 5 เสี ย งหลั ก (Pentatonic Scale) การตี โ ปงลางแบ ง เป น 2
แบบ คือ แบบแยกจังหวะและแบบสัมผัส (สลับซายขวา) กลุมเสียงในการ
ดําเนินทํานองในชวงเริ่มกอตั้งวง พบวา ยึดเสียงแคนระดับเสียงทางลาย
นอย ใชโนต 5 เสียง คือ D F G A C

ลูกที่ 1 มีเสียงต่ําสุดคือเสียงลา และลูกสุดทายเสียงสูงสุดคือเสียงฟา เมื่อเทียบเสียงลาของ
โปงลางจะตรงกับฟา# ของเปยโน เสียงเรของโปงลางจะตรงกับเสียง B ของเปยโน ดังตัวอยาง

เสียงโปงลาง

เปยโน
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ตอมามีความนิยมนําเพลงลูกทุงและลูกทุงหมอลําเขามาบรรเลงในวงโปงลางทําใหมีการ
ปรับเสียงโปงลางใหไดเสียงตามแบบสากลโดยเทียบกับเสียงของเปยโนเปนหลัก ดังนี้

ระดับเสียงของโปงลางทางลายใหญ
ที่มา: นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธ เกิดแนวคิดวาถาเพิ่มเสียงฟาอีกหนึ่งเสียงใหโปงลางจะทํา
ให ส ามารถบรรเลงไดทั้งลายใหญ และลายนอย จึงตัดไมมากลึงแลว ปรับ ลูกโปงลางใหไดเสีย งฟา
จํานวน 2 ลูก เพิ่มตอจากเสียงมี แตยังคงลูกโปงลางจํานวน 14 ลูกตามเดิม ดังนี้

ระดับเสียงของโปงลางที่เพิ่มเสียงฟา

ระดับเสียงของโปงลาง มีระดับเสียงทั้งหมด 14 เสียง โดยเสียงแตละเสียงทําหนาที่
ในการดําเนินทํานอง โดยบรรเลงเสียงสูง-ต่ําสลับกันไปมาในลายเพลง
1.2 พิณ
ลักษณะทางกายภาพของพิณ เปนเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานประเภทดีดนิยมทําจากไม
ขนุน พิณมีหลายรูปทรง เชน ทรงใบโพธิ์ ทรงแตงโม ทรงเมล็ดขาว ลักษณะพิณแตเดิม
เปนพิณทรงหยดน้ํา ติดขั้นดวยไมไผ มี 3 สาย ชื่อของพิณแตละทองถิ่นเรียกชื่อตางกัน
เชน จังหวัดอุบล เรียกวา “ซุง” ประเทศ สปป. ลาว เรียกวา “กระจับป” อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด เรียกวา “อีเต็ง” จังหวัดชัยภูมิเรียกวา “เตง” หรือ “อีเตง” จังหวัด
หนองคาย เรียกวา “ขจับป” ถาเลนกับวงกลองยาว เรียกวา “บักอรอย” เพราะเปน
ทํานองหลักใหความสนุกหรืออรอยในจังหวะดนตรี
ภาพที่ 2 ลักษณะของพิณไฟฟา
ที่มา: ผูวิจัย

คุณลักษณะของเสียง (Tone) พิณมีลักษณะดังกังวาน สดใส ดําเนินทํานองแบบทํานอง
เดียว กลุมเสียงในการดําเนินทํานองมี 7 เสียงคือ C D E F G A B มีระยะหางของแตละเสียง ดังนี้
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พิณไฟฟา มี ลักษณะคื อเตา พิณไมมีรูโพรง ติด “คอนแท็ก” ที่เ ตาพิณ โดยเวลาจะ
บรรเลงพิณไฟฟา จะตองมีสายสัญญาณ (สายแจค) ตอเขากับแอมปกีตาร จึงจะทําใหเกิดเสียงดัง
จัดอยูในพิณประเภทหัวเดียว ระบบเสียงของพิณในชวงกอตั้งวงจะตั้งสายพิณ ระดับเสียงทางลายนอย
ประกอบดวยเสียงหลัก 5 เสียง คือ เร ฟา ซอล ลา โด ตั้งเสียงสาย 1-2-3 คือ ลา-เร-ลา หรือ A-D-A
ดังตัวอยาง
สาย 1
สาย 2
สาย 3
ระดับเสียงทางลายใหญ ประกอบดวยเสียงหลัก 5 เสียง คือ ลา โด เร มี ซอล การตั้ง
สายจะตั้งเสียงสาย 1-2-3 คือ มี-ลา- มี หรือ E-A-E ดังตัวอยาง

1.3 แคนแปด
ลักษณะทางกายภาพของแคนแปด แคนแปดเปนเครื่องดนตรีพื้นบาน
อีสานประเภทเปาที่มีลิ้น ทําจากไมไผขนาดเล็ก เรียกชื่อวา “ไมกูแคน” หรือ
“ไมเฮี้ย” ขนาดของไมกูแคนมีความยาวลดหลั่นกัน เรียงตัดกันเปนตับในเตา
แคน ลิ้นแคนทําจากโลหะผสมระหวางเงินกับทองเหลือง ลิ้นแคนจะติดกับไมกู
แคนอยูในเตาแคน การเปาแคนใหเกิดเสียงที่ตองการโดยการปดรูเล็ก ๆ ที่เจาะ
ขางกูแคน (ลูกแคน) เรียกชื่อวา “รูนับ” สิ่งที่ทําใหไมกูแคนยึดติดกับเตาแคน
คือ ขี้สูด แคนที่นิยมเปาในปจจุบัน คือแคนแปด
ภาพที่ 3 ลักษณะของแคนแปด
ที่มา: ผูวิจัย
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คุณลักษณะของเสียง (Tone) แคนแปดมีลักษณะเสียงที่ดังกังวาน สดใส ดําเนินทํานอง
แบบทํานองเดียว บางครั้งมีการเปาเสียงแคนเปนกลุม 2-3 เสียง กลุมเสียงในการดําเนินทํานองนั้น
พบวา ใชโนต 7 เสียง คือ C D E F G A B โดยมีระยะหางของแตละเสียง ดังนี้

ระดับเสียงของแคนแปด บันไดเสียง C

ระดับเสียงของแคนแปด มีระดับเสียงทั้งหมด 15 เสียง โดยแตละเสียงทําหนาที่ของเสียง
แตละเสียงในการประสานกันไปมา ในระยะเริ่มกอตั้งวงโปงลาง อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ใช
ระดับเสียงทางลายนอยในการบรรเลง มีเสียงหลัก 5 เสียง คือ ลา โด เร ฟา ซอล ดังนี้

แคนระดับเสียงทางลายนอย

หลังจากบรรเลงโดยใชระดับเสียงทางลายนอยมาไดระยะหนึ่ง เนื่องจากระดับเสียงมีขอจํากัด
คือเสียงคอนขางสูงทําใหการขับรองตองสูงดวยเชนกัน ทําใหอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุปรับเปน
ระดับเสียงทางลายใหญ ประกอบดวยเสียงหลัก 5 เสียงคือ ลา โด เร มี ซอล ดังตัวอยางที่แสดงนี้

ภาพที่ 12 แคนระดับเสียงทางลายใหญ
ที่มา: ผูวิจัย

1.4 โหวด
ลักษณะทางกายภาพของโหวด เปนเครื่องดนตรีตระกูลเสียงที่เกิดจากการ
สั่นสะเทือนของอากาศ (Aerophone) เดิมเปนของเลนของชาวอีสานใช
แกวงเลนเหมือนสะนู ตอมาดัดแปลงมาเปนเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานโดย
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุเพื่อบรรเลงในวงโปงลาง มีสวนประกอบคือ
แกนโหวดทําดวยไมไผรวก สวนที่เปนลูกโหวดทําดวยไมเฮี้ยและสวนที่เปน
จมูกโหวดทําดวยขี้สูด (ชันโรง) โหวดมีความบอบบางจึงเสียหายไดงายถาไม
ระมัดระวัง เมื่อโดนความรอนจะทําใหขี้สูดละลาย
ภาพที่ 4 ลักษณะของโหวด
ที่มา: ผูวิจัย
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คุณลักษณะของเสียง (Characteristic of Sound) มีเสียงนุม กังวาน สดใสเพราะเสียงโหวดเกิด
จากลมที่กระทบกับทอไมเฮี้ยที่มีเนื้อเยื่อที่บางเบา ลมที่เปาก็ตองเปนลมที่พอดีไมเปาดังเกินไป ลักษณะ
ของเสียงโหวดเหมาะสําหรับการดําเนินทํานองที่สะทอนอารมณผูฟง อารมณรักคิดถึงบานเกิด อารมณ
โศกเศราหรือแมกระทั่งอารมณสนุกสนานรื่นเริง ดําเนินทํานองแบบทํานองเดียว พบวาเสียงที่ใชในลาย
เพลง ยึดเสียงแคนระดับเสียงทางลายนอยเปนหลัก ใชโนต 5 เสียง คือ D F G A C เสียงต่ําสุดคือเสียง
ลา และเสียงสูงสุดคือเสียงฟา เสียงเรของโหวดกับจะตรงกับเสียง B ของเปยโน ดังนี้

ระดับเสียงของโหวดทางลายนอย
ที่มา : นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

ปจจุบันโหวดเปนเครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยมมาก และนํามาบรรเลงเขากับเครื่องดนตรี
อีสาน เชน พิณ แคน โปงลาง กลอง และเกิดเปนวงดนตรีพื้นบานอีสานดังปรากฏในปจจุบัน

ระดับเสียงของโหวดทางลายนอย

ระดับเสียงของโหวดทางลายใหญ

โหวดทางลายใหญมี 13 เสียง มี 5 เสียงหลัก คือ เสียง ลา โด เร มี ซอล แตละเสียงทํา
หนาที่ของเสียงแตละเสียงในการบรรเลง โดยบรรเลงเสียงสูง-ต่ําประสานกันไปมาตามทํานองลายเพลง
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1.4 ซออีสาน
ลักษณะทางกายภาพของซออีสาน ทําจากวัสดุในทองถิ่น นิยมเรียกชื่อวา “ซอกะโป”
(กะลามะพราว) โดยเรียกตามชื่อวัสดุที่ใชทํากลองเสียง มีสวนประกอบ คือกลองเสียง
หรือกะโหลกซอทํา จากกะลามะพราวหรือภาษาอีสานเรียกชื่อวา “กะโปมะพร าว”
เจาะรูใหเปนกลองสะทอนเสียง ดานหนาหุมดวยหนังวัว คันทวนทําจากไมเนื้อแข็งมี
ลักษณะกลมและเรียวเล็กลงมาอยูตรงสวนฐานที่ติดกับกะโหลกซอ สายซอมี 2 สาย
นิยมใชสายเบรกรถไถเพราะมีความเหนียวแนนทนทานดี หยองซอทําจากแกนไมขนุน
ลูกบิดทําจากไมเนื้อแข็ง คลายลูกบิดซอทั่ว ๆ ไป คันชักทําจากไมเนื้อแข็ง ยาวประมาณ
50 เชนติเมตร สั้นกวาคันชักของดนตรีไทย
ภาพที่ 5 ลักษณะซออีสาน
ที่มา: ผูวิจัย

คุณลักษณะของเสียง (Tone) ซออีสาน มีเสียงดังกังวาน สดใส ดําเนินทํานองแบบ
ทํานองเดียว กลุมเสียงในการดําเนินทํานอง ใชโนต 5 เสียง คือ A C D E G โดยมีระยะหางของแตละ
เสียง ดังนี้

สายเอก
สายทุม
ระดับเสียงของซออีสาน มีระดับเสียงจํานวน 15 เสียง โดยแตละเสียงทําหนาที่ในการ
บรรเลงทํานอง ระบบเสียงของซออีสาน ตั้งสายคู 5 โดยตั้งสายนอก (สายที่ 1) เสียงมี ตั้งเสียงสายใน
หรือ (สายที่ 2) เสียง ลา ลายที่นิ ยมบรรเลงคือ ลายมโหรีอีสาน ลายลําเพลิน ลายเตย และเพลง
หงสทองคะนองรํา โอกาสที่ใชบรรเลงของซออีสานคือบรรเลงประกอบการแสดงหมอลํา บรรเลง
ประกอบวงมโหรีอีสานและบรรเลงประกอบวงโปงลาง ปจจุบันนิยมเลนทั่วไปในภาคอีสาน
1.5 ไหซอง
ลักษณะทางกายภาพของไหซอง ไหนํามาจากไหปลารา ใชเสนยางลอรถจักรยานยนต
นํามาตัดใหเปนเสนยาวนํามาขึงใหตึงที่บริเวณปากไห วิธีการเลนไห คือใชมือดึงเสนยางใหสั่นสะเทือน
เกิดเสียงทุมต่ํา ใชเลนเปนเครื่องประกอบจังหวะ ทดแทนเสียงกีตารเบส ผูที่นําเอาไหมาใชกับวงดนตรี
พื้นบานอีสานไมปรากฏแตเพิ่งปรากฏในวงดนตรีพื้นบานอีสาน ประมาณ พ.ศ. 2520 การเทียบเสียงนั้น
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ขึ้นอยูกับขนาดของไห และขึงตึงหนังยางใหตึงหรือหยอนตางกัน สามารถปรับเสียงเขากับวงได เปน
เสียงที่ไมตายตัว โดยปกติไหหนึ่งชุดมีประมาณ 2-3 ลูก หรืออาจมากกวานั้น นํามาประสมวงในวง
โปงลาง โดยดึงใหเขากับจังหวะกลองหาง

ภาพที่ 6 ลักษณะไหซองและทานั่งดีดไห
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 7 ลักษณะไหซองไหซอง 4 ลูก
ที่มา: ผูวิจัย

ระดับเสียงของไหซอง มีระดับเสียงทั้งหมด 4 เสียง คือ เสียงซอล ลา มี เร โดยเสียงแตละ
เสียงทําหนาที่ของเสียงแตละเสียงเหมือนเบสไฟฟา โดยวิธีดีดไหโดยใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ดึงสาย
ยางที่ขึงขึ้นใหเขากับจังหวะกลองและเครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ ประสานกันไปมาในลายเพลง ตอมา
พัฒนาไหใหมี 4 ลูกมีขาตั้งเพื่อใหนางไหมาแสดงลีลาทาทางการดีดไห

ระดับเสียงของไห

1.6 กลองหางหรือกลองยาว
ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะทรวดทรงคลายกับกลองยาวภาค
กลาง แตกตางกัน คือ รูปทรงนับจากชวงหนากลองลงมาตัวกลอง
จะยาวกวาทางภาคกลาง สวนหางกลองจะสั้นกวาทางภาคกลาง
และหางของกลองยาวอีสานจะบานออก เปนเครื่องดนตรีในตระกูล
ของเสี ย งเกิ ด จากการสั่ น สะเทื อ นของแผ น หนั ง (Membranophones) ทําจากไมขนุน ชาวผูไทเรียกชื่อวา “กลองหาง” ขึงดวย
หนั งวั วหนาเดียว นิ ยมนํ ามาบรรเลงในขบวนเซิ้ งและวงโปงลาง
นิยมเรียกชื่อวา “กลองยาว”
ภาพที่ 8 ลักษณะกลองหางหรือกลองยาว
ที่มา: ผูวิจัย
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กลองยาว สามารถตั้งไดโดยไมลม ความสูงประมาณ 80-90 ซม. เสนผาศูนยกลาง
หนากลองประมาณ 9-10 นิ้ว การตั้งเสียงกลองตองดูวาหนากลองแตละใบมีความตึงเทากันหรือไม
ถาหนากลองตึงไมเทากันก็ขึงหนากลองใหเทากันเพื่องายในการตั้งเสียง ตองขึงหนากลองตึงพอดี วัสดุ
ที่ใชตั้งเสียง คือกลวยตากแหงเพราะหางาย มีความเหนียว น้ําหนักดี ไมแหงงาย
วิธีการคือ นํากลวยไปตําใหละเอียด เหนียวติดกัน จากนั้นก็นํามาติดตรงกลางหนากลอง
ถาอยากใหเสียงต่ําใหติดมากพอสมควร ถาอยากใหไดเสียงสูงไมตองติดกลวยมาก ตอมาเพิ่มกลองหาง
เปน 4 ลูกโดยตั้งเสียงเปน 4 เสียงโดยไลจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ํา ไลจากขวาไปซาย คือ ด˚ ล ฟ ร
1.7 กลองรํามะนาอีสาน
ลักษณะทางกายภาพของกลองรํามะนาอีสาน เปนเครื่องดนตรีในตระกูลของ
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแผนหนัง (Membranophones) ทําจากไม
ขนุน หรือ ไมเนื้อแข็ง เชน ไมกามปู มีรูปรางลักษณะเหมือนกลองรํามะนา
ของภาคกลาง แตมีขนาดใหญกวา มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 80 ซม. หนา
ประมาณ 20 ซม. ขึงดวยหนังวัวมีหนาเดียว ขึงใหตึงดวยเชือก ตีดวยมือ ไมมี
การเที ยบเสี ยง ขึ้ นอยูกับผูตี วาตองการความตึงแคไหน แลว แต ขนาดและ
ความตึงของหนากลอง ใชเลนในวงกลองยาว ปจจุบันนํามาใชบรรเลงคูกับ
กลองหาง จํานวน 4 ลูก ทําหนาที่ดําเนินจังหวะ
ภาพที่ 9 ลักษณะกลองรํามาอีสาน
ที่มา: ผูวิจัย

1.8 หมากกั๊บแกบ

ภาพที่ 10 ลักษณะหมากกั๊บแกบ
ที่มา: ผูวิจัย

หมากกั๊บแกบเปนเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานประเภทตี (Idiophone) ทํา
ดวยไมเนื้อแข็ง หนาประมาณ 2 ซม. กวางประมาณ 5 ซม. ยาวประมาณ
12 ซม. ชุดหนึ่งมี 2 คู ใชฝามือตีคลายกรับเสภา ไมมีการเทียบเสียง ระดับ
เสียงขึ้นอยูกับขนาดและความหนา ไมไดนํามาประสมวง สวนใหญใชเลน
ประกอบการแสดงคูกับนางไห และแสดงชุดหมากกั๊บแก บลําเพลินนิยม
บรรเลงในภาคอีสานใชตีประกอบการฟอน

1.9 เกราะ

ภาพที่ 11 ลักษณะเกราะ ไมเคาะจังหวะ
ที่มา: ผูวิจัย
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เกราะเปนเครื่องกํากับจังหวะทําจากไมไผ ยาวประมาณ 1 ฟุต ลักษณะกลม เจาะชองวาง
ตรงกลางปลองตามทางยาวใหเกิดชอง สวนที่เจาะรูตรงกลางปลองไมเปนรูสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด กวาง
1-1.5 นิ้ว ยาวประมาณ 10-12 นิ้ว เวลาเคาะจะเกิดเสียงออกมา ไมตีจะเคาะเปนจังหวะประกอบวง
ดนตรีพื้นบานอีสาน ผูเคาะเปนนักดนตรีชายเปนสวนใหญ ตอมาเมื่อวิทยาลัยนาฏศิลปะรอยเอ็ดโดย
ครูจีรพล เพชรสม ไดนํ านักแสดงหญิ งมาเคาะเกราะแทนนั กดนตรี เพื่อโชวลีล าทาทางที่ออนชอย
เรียกชื่อวา “นางเกราะ”
1.10 ฉาบ (แสง)
ฉาบหรือแสง เปนเครื่องประกอบจังหวะประเภทเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของมวลวั ตถุ ในตัวเอง (Idiophone) ชนิ ดมี ปุม (Boss Gong) มี 2 ขนาดคื อ
ฉาบเล็กและฉาบใหญ ใชตีประกอบจังหวะกลองยาว ทําดวยโลหะทองเหลือง
มีลักษณะคลายฝาหมอ 2 อัน ประกบกัน เวลาตีจะนํามากระทบกัน
ภาพที่ 12 ลักษณะฉาบเล็ก ฉาบใหญ
ที่มา: ผูวิจัย

1.11 พิณเบสไฟฟา
เปนเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานประเภทเครื่องดีด ลักษณะโครงสราง
และระบบเสียงเหมือนกีตารเบสไฟฟา พิณเบสมีรูปรางใหญกวาพิ ณ
โครงสร างของคอที่ใหญและยาวกว า ย านความถี่เสี ยงต่ํ า มี 4 สาย
ตอมาเพิ่มเปน 5 สาย เบส 4 สายการตั้งสายตามมาตรฐานคือ E-A-D-G
(เรียงจากต่ํา-สูง)
ภาพที่ 13 ลักษณะพิณเบส
ที่มา: ผูวิจัย

พิณเบสมีหนาที่รักษาจังหวะและชวยโอบอุมวงโปงลาง เหตุที่ผลิตพิณเบสไฟฟาขึ้นมา
เพราะเวลาวงโปงลางไปแสดงในงานที่ตองการเพลงจังหวะลีลาศ รําวง จะไมสามารถบรรเลงได ดวย
ขอจํากัดของเสียง ทางวิทยาลัยฯ จึงมอบหมายใหอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ประดิษฐ พิณเบส
ไฟฟาขึ้นมาเพื่อใชในวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด จังหวะของพิณเบสกับจังหวะ กลองรํามะนา
อีสานคลายกันเพราะพิณเบสเปนเครื่องดนตรีที่ทําหนาที่กํากับจังหวะที่มีทํานอง เสียงหลักในการ
บรรเลงพิณเบส ถาเลนลายใหญ (เสียงลา) จะเลนเสียงลาและเสียง มี ดังตัวอยาง
จังหวะเซิ้ง
พิณเบส
กลองตุม

-------

-ล-ม
-ตุม-ตุม

-ม-- ตุม - -

-ม-ล
-ตุม-ตุม

-------

-ล-ม
-ตุม-ตุม

-ม-- ตุม - -

-ม-ล
-ตุม-ตุม
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2. ดานระบบเสียง
ระบบเสียงที่ใชในวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ใชระบบเพนตาโทนิคสเกลทาง
เมเจอรและไมเนอร ชวงเริ่มกอตั้งวงใชแคนบันไดเสียง F# (ระดับเสียงแคนทางลายใหญ) บรรเลงใน
ระดับเสียงแคนทางลายนอย เมื่อเทียบกับเปยโนตรงกับบันไดเสียง B ประกอบดวยเสียงหลักคือ เสียง
เร ฟา ซอล ลา โด ปจจุบันบรรเลงในบันไดเสียง A อยูในระดับเสียงทางลายใหญ ประกอบดวยเสียง
หลักคือเสียง ลา โด เร มี ซอล
3. ดานจังหวะ
จากการวิเคราะหดานจังหวะของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด พบวาสามารถแบง
จังหวะออกเปน 3 กลุม ดังนี้
3.1 กลุมจังหวะชา มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 จังหวะภูไท (อัตราจังหวะชา) ใชกับลายโปงลาง ลายแมฮางกลอมลูก ลายภูไท
กาฬสินธุ ลายคอนสะหวัน ลายเตยหัวโนนตาล บายศรีสูขวัญ ดังตัวอยาง
จังหวะขึ้น(โซโล)
จังหวะทํานองหลัก
---- ปะ – ปะ - ติง - ติง - - - ตึง
จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ
---- ปะ – ปะ - ติง - ติง - - - ตึง

- ติงติงติง

- ติง - ติง

ติงติงติงติง

ติงติง - ตึง

- ปะ - -

- ปะ – ปะ

- ติง - ติง

- - - ตึง

- ติงติงติง

- ติง - ติง

ติงติงติงติง

ติงติง - ตึง

3.2 กลุมจังหวะปานกลาง มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 จังหวะเฉพาะ ใชกับลายลมพัดพราว ลายลมพัดไผ ดังตัวอยาง
จังหวะขึ้น(โซโล)
จังหวะทํานองหลัก
- ปะตึงติง - ติง – ตึง
- ปะตึงติง - ติง – ตึง
จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ
- ปะตึงติง - ติง – ตึง
- ปะตึงติง - ติง – ตึง

- ติงติงติง

- ติง - ติง

ติงติงติงติง

ติงติง - ตึง

- - - ติง

- ติง – ตึง

- ปะตึงติง

- ติง – ตึง

- ติงติงติง

- ติง - ติง

ติงติงติงติง

ติงติง - ตึง

3.2.2 จังหวะเฉพาะ ใชกับลายมโหรีอีสาน ดังตัวอยาง
จังหวะขึ้น(โซโล)
จังหวะทํานองหลัก
- - - ปะ
- ติง – ตึง
- - ตึง - ติง – ตึง
จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ
- - - ปะ
- ติง – ตึง
- - ตึง - ติง – ตึง

- ติงติงติง

- ติง - ติง

ติงติงติงติง

ติงติง - ตึง

- ติง - -

- ติง – ตึง

- - ตึง -

- ติง – ตึง

- ติงติงติง

- ติง - ติง

ติงติงติงติง

ติงติง - ตึง
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3.2.3 จังหวะเฉพาะ ใชกบั ลายภูไทสกลนครและประกอบฟอนมวยโบราณ ดังตัวอยาง
จังหวะทํานองหลัก
- ปะ - ปะ - ปะ – ตึง - ปะ - ปะ
จังหวะสง(โซโล) และจังหวะจบ
- ตึงตึงตึง - ตึง - ตึง - ตึง - ตึง

- ปะ – ตึง

- ปะ - ปะ

- ปะ – ตึง - ตึง - ปะ

ปะปะ - ตึง

- ตึง - ตึง

3.3 กลุมจังหวะเร็ว มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 จังหวะเซิ้ง (อัตราจังหวะเร็ว) ใชกับลายนกไซบินขามทุง ลายน้ําโตนตาด ลาย
ตังหวาย ดังตัวอยาง
จังหวะขึ้น(โซโล)
- ติงติงติง
จังหวะทํานองหลัก
- ปะ - - ติง – ตึง
- ติง - ปะ ติง ติง – ตึง - ปะ - จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ
- ปะ - - ติง – ตึง
- ติง - ปะ ติง ติง – ตึง - ติงติงติง

- ติง - ติง

ติงติงติงติง

ติงติง - ตึง

- ติง – ตึง

- ติง - ปะ

ติง ติง – ตึง

- ติง - ติง

ติงติงติงติง

ติงติง - ตึง

3.3.2 จังหวะลําเพลิน ใชกับลายลําเพลิน ลายแมงภูตอมดอก ลายเตยสามจังหวะ
ดังตัวอยาง
จังหวะขึ้น(โซโล)
- ติงติงติง
จังหวะทํานองหลัก
- ปะ - ติง ติง – ตึง - ปะ - ติง ติง – ตึง - ปะ - จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ
- ปะ - ติง ติง – ตึง - ปะ - ติง ติง – ตึง - ติงติงติง

- ติง - ติง

ติงติงติงติง

ติงติง - ตึง

ติง ติง – ตึง

- ปะ - -

ติง ติง – ตึง

- ติง - ติง

ติงติงติงติง

ติงติง - ตึง

- ติง - ติง

- - - ติง

3.3.3 จังหวะสามชา ใชกับเพลงเปดวงศรีอีสาน ดังตัวอยาง
จังหวะขึ้น(โซโล)
- - - ปะ
- - - ตึง
---- ติง - ติง
จังหวะทํานองหลัก
- - - ตึง
- - - ปะ
- ติง – ตึง
- ปะ – ติง
- ติง – ตึง - - - ปะ
- ติง – ตึง
- ปะ – ติง
จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ
- - - ติง
- ติง - - ติง - ติง - ติง - -

- ติง - ติง

- ติง - ติง

- ติง – ตึง
- ติงติงติง

- ปะ – ปะ - ติง – ตึง
- ติง - ติง ติงติงติงติง

- ปะ – ติง
ติงติง - ตึง

- ติง - ติง

- ติง - -

- - - ติง

- ติง - ติง
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3.4 กลุมจังหวะพิเศษ ใชบรรเลงประกอบการแสดงเปนกลุมจังหวะซึ่งมีความสัมพันธกับ
การแสดงพื้นบานในแตละขุด ไดแก ฟอนดึงครกดึงสาก ฟอนโหวด ฟอนกลองเตะ ฟอนขิดไหม ฯลฯ
4. ดานลายเพลง
ลายเพลงในวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดจําแนกตามวัตถุประสงคของการบรรเลง คือ
4.1 ลายเดี่ยวและบรรเลงรวมวง ไดแก ลายเปดวงศรีอีสาน ลายโปงลาง ลายนกไซบิน
ขามทุง ลายมโหรีอีสาน ลายน้ําโตนตาด ลายแมฮางกลอมลูก ลายแมงภูตอมดอก ลามลมพัดไผ ฯลฯ
4.2 ลายบรรเลงประกอบรอง ไดแก ลายตังหวาย ลายภูไท ลายคอนสะหวัน ลายเต ย
ธรรมดา เตยโขง เตยพมา ลายสาละวัน ฯลฯ
4.3 ลายบรรเลงประกอบการแสดง การแสดงพื้นบานของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด โดยจําแนกเปนหมวดหมูตามแนวคิดในการสรางสรรค 6 กลุม คือ การแสดงพื้นบานจาก
วรรณกรรมพื้นบาน การแสดงพื้นบานจากพิธีกรรม การแสดงพื้นบานจากประเพณีและการละเลน
การแสดงพื้นบานประกอบทํานองลํา การแสดงพื้นบานจากศิลปาชีพและวิถีชีวิต และการแสดงพื้นบาน
เลียนแบบทาทางของสัตว
5. ดานรูปแบบการบรรเลง
รูปแบบการแสดงเริ่มจากการบรรเลงเพลงเปดวงศรีอีสานที่มีจังหวะสนุกสนานเราใจ มี
นางเกราะและนางไหออกมารายรําลีลาทาฟอนที่สวยงาม ตอดวยการบรรเลงดนตรีประกอบการขับรองที่
มีเนื้อหาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย พิธีกรแนะนําการแสดงพื้นบานอีสานจากวิถีชีวิต ประเพณี
และพิธี กรรม ความเชื่อและจบการแสดงดว ยชุ ดฟนนะเล บรรเลงดว ยทํ านองเพลงกล อมทุงและ
นักแสดงทั้งหมดออกมาแสดงลีลาทาทางประกอบจังหวะที่สรางความประทับใจใหกับผูชม ถือเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวและความโดดเดนของวงที่ไมมีใครเหมือน
สรุปและอภิปรายผล
1. ดานเครื่องดนตรีประเภทวงโปงลางในอดีตประกอบดวยโปงลาง พิณ แคน โหวด กลอง
หาง รํามะนาอีสาน ซออีสาน ไหซอง กั๊บแกบ ฉาบเล็ก ฉาบใหญและเกราะ คุณลักษณะของเสียง
(Characteristic of sound) มีการสรางเครื่องดนตรีขึ้น มาใหมเพื่อใชในวงคือ โหวด มีการพัฒ นา
พิณโปรงเปนพิณไฟฟาและพิณเบสไฟฟานําเขามามีบทบาทในวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
ในการบรรเลงประกอบการขับรองและประกอบการแสดง สอดคลองผลวิจัยของสะอาด สมศรี (2543,
น. 143-148) ไดกลาวถึง พันธุไมที่ใชทําเครื่องดนตรีพื้นบานไมที่เปนวัสดุใชทําเครื่องดนตรี ซึ่งมี 10
ชนิด ไดแก ไมมะหาด ไมมะเหลื่อม ใชทําโปงลางและเครื่องกระทบที่บรรเลงทํานอง ไมขนุน ไมฉําฉา
ใชทํากลองตึ้งและกลองยาว ไมชิงชัน ไมประดู ไมพะยูง ใชทําพิณและซอ ไมเฮี้ยนอย ไมไผรวก ไมไผ
บาน ใชทําโหวดและแคน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศุภวรรณ อุบลเลิศ (2550, น.130-138) ได
วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเผยแพรศิล ปวัฒ นธรรมดนตรีและการแสดงพื้น บ านอี ส านของ
วิ ทยาลั ย นาฏศิ ล ปพบว า การพั ฒ นามี 3 รู ป แบบ คือ รู ป แบบด านดนตรี ก อนการพัฒ นามีเ พี ย ง
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พิณโปรง โปงลาง แคน โหวด กลองยาว ภาคกลาง และไห 2 ใบ หลังการพัฒนามีจํานวนมากขึ้น เชน
พิณไฟฟา พัฒนาโปงลางใหมีขนาดและเสียง จากวัสดุหลายอยาง เชน โปงลางไมไผและโปงลางเหล็ก
พัฒนาพิณเบสแทนการดีดไห แตยังคงไวโดยมีผูแสดงลีลาทาฟอนดีดไห เปน เอกลักษณประจําวง
นอกจากนี้มีการใชเครื่องเสียงเพื่อใหเสียงเครื่องดนตรีมีความดังเวลาแสดงบนเวทีกลางแจง แตยัง มี
การใชเครื่องดนตรีพื้นบานแบบดั้งเดิมอยู เชน แคนแปด โปงลาง มีการตัดทอนเครื่องดนตรีบางอยาง
ออกไปจากการบรรเลง เชน ไหซอง โดยเปลี่ยนจากการบรรเลงมาเปนการแสดงลีลาทาดีดที่สวยงาม
ของนางไหแทน จากผลการศึกษาดังกล าวพบวาเปน ไปตามหลักของทฤษฎีการแพรกระจายทาง
วั ฒ นธรรม (The Diffusion Theory of Cultur) สาระสํ า คั ญ ของทฤษฎี การแพร กระจายทาง
วัฒนธรรม เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรม เกิดจากการ
ติดตอสื่อสารกันระหวางสังคมที่ตางวัฒนธรรมรวมกันและตางแพรกระจายวัฒนธรรมไปสูกันและกัน
เมื่อเกิดการแพรกระจายวัฒนธรรม สังคมที่เจริญกวาอาจจะรับวัฒนธรรมบางอยางของสังคมที่ดอย
กวาก็ ได และในทํ านองเดีย วกัน สังคมที่ด อยกวาอาจจะไมรั บวัฒ นธรรมของสังคมที่เจริญกว าก็ได
(สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549, น. 41)
2. ดานระบบเสียง ระบบเสียงของวงใชระบบเสียงที่เปนระบบ 5 เสียง (pentatonic scale)
โดยบรรเลงทางเมเจอร (ลายทางสั้น ) และไมเนอร (ลายทางยาว) สอดคลองกั บ Terry E. Miller
(1977, p. 1-44) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ดนตรีพื้นบานของลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
พบวา ดนตรีพื้นเมืองลาวประกอบไปดวยขับลําบรรดาเผามากเกินกวา 30 ชนเผา โดยแตละชนเผามี
ลักษณะเฉพาะตัวตามภาษาทองถิ่นของตน และดนตรีพื้นบานอีสานของไทยใชเครื่องดนตรีที่สามารถ
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งชวงเสียงเปนระบบ 5 เสียง (Pentatonic)
3. ดานจังหวะ มีความโดดเดนดานจังหวะเร็วที่มีลีลาเฉพาะตัว ใชอัตราจังหวะ 2/4 ยกเวน
จังหวะสามชาที่ใชอัตราจังหวะ 4/4 ประกอบดวยลักษณะจังหวะรวมทั้งสิ้น 12 รูปแบบ แบงออกเปน
รูปแบบหลัก 1 รูปแบบ และแปรเปนจังหวะอื่น ๆ อีก 11 รูปแบบ มีการบรรเลงจังหวะซ้ํากันบอยครั้ง
4. ด า นลายเพลง พบว า โครงสร า งของลายเพลงแบ ง เป น 3 ตอน คื อ การขึ้ น (โซโล )
การดําเนินจังหวะหลัก และการลงจบ ลายเพลงที่ใชในวงสวนใหญเรียบเรียงและสรางสรรคขึ้นมาใหม
โดยครูผูเชี่ยวชาญคือ ครูทรงศักดิ์ ประทุมสินธุและครูทองคํา ไทยกลา ไดแก เพลงเปดวงศรีอีสาน
ลายอานหนังสือ ลายสาวนอยหยิกแม ลายนกไซบินขามทุง ลายน้ําโตนตาด ลายแมฮางกลอมลู ก
ลายลมพัดพราว ลายลมพัดไผ ฯลฯ ตอมาวงโปงลางคณะตาง ๆ ใชลายเพลงของวงโปงลางวิทยาลัยฯ
ในการบรรเลงและการประกวดวงโปงลางระดับประเทศ ลายเพลงที่ใชในวงประกอบดวยลายเดี่ยว
และบรรเลงรวมวง ลายประกอบรองและลายประกอบการแสดง
5. ดานรูปแบบการบรรเลง บรรเลงเพลงเป ดวงศรีอีส าน บรรเลงดนตรี ประกอบร องที่ มี
เนื้อหาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการแสดงพื้นบานอีสานจากวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่อและจบดวยบรรเลงประกอบการแสดงชุดฟนนะเล โดยนายจีรพล เพชรสม เปนผูควบคุม
การฝกซอมอยางเปนระบบ และนําวงโปงลางออกแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในงานตาง ๆ ทั้งใน
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และตางประเทศ มีผลงานการสรางสรรคชุดการแสดงพื้นบานจํานวนมาก ทําใหมีชื่อเสียงโดงดังไป
ทั่ว ประเทศ เปน ที่ย อมรั บของสั งคมและไดรับ ความนิย มมาโดยตลอด สอดคลองกับ งานวิจัยของ
ประดิษฐ เมฆไชยภักดิ์ (2545, น. 80) พบวา วงโปงลาง หัวหนาวงจะเปนผูประสานงานและควบคุม
ในการฝกซอมตลอดจนการวางแผนในการพัฒนาวง ดังนั้นการเตรียมความพรอมของวงโปงลางทุกคณะ
จะดีหรือไม ขึ้นอยูกับหัวหนาคณะเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะ
ภูมิปญญาดานลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบานอีสาน ยังมีสิ่งที่นาสนใจศึกษาอยูจํานวนมาก
เพื่อประโยชนในการศึกษาและเพื่อการวิจัยครั้งตอไป จึงควรศึกษาภูมิปญญาลักษณะเฉพาะของดนตรี
พื้นบานอีสานเกี่ยวกับวงแคน วงมโหรีอีสาน วงกลองยาวโบราณ ฯลฯ
รายการอางอิง
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พิมพนิยมแหงความงาม
POPULARITY OF BEAUTY
ณัฐวุฒิ แตงวัฒนไพบูลย *, สรรณรงค สิงหเสนี*, และเมตตา สุวรรณศร **
1

NUTTAWUT THANGWATTANAPAIBOON, SANNARONG SINGHASANEE,
AND METTA SUWANNASON

บทคัดยอ
จากเพศสภาวะของสตรีที่มีลักษณะรักสวยรักงามตามธรรมชาติ โดยการตกแตงรางกายมีมา
ตั้งแตในอดีต ปจจุบันวิวัฒนาการดานความงามพัฒนาขึ้น มีทั้งครีมบํารุง ยารักษา จนถึงการผาตัด
ศัลยกรรม จากการเริ่มผาตัดศัลยกรรมเพื่อรักษาทหารจากสงคราม พัฒนากลายมาเปนการผาตัด
ตกแตงเพื่อความงามที่ใชตกแตงหรือแกไขสวนที่บกพรองของรูปรางหนาตา จนไดรับความนิยมเปน
อยางมากกลายเปนคานิยมทางความงามอยางแพรหลายปจจุบัน
การสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” จึงตองการสะทอนใหเห็นถึงคานิยมของ
มุมมองที่สตรีเพศใหความสําคัญตอรูปลักษณภายนอกมากกวาคุณคาภายในตนเองที่แสดงใหเห็นถึง
คานิยมของความงามที่เปนตนแบบที่สังคมมวลรวมยอมรับวางาม เพื่อใชรูปรางหนาตาในการเปดทาง
ใหไดรับโอกาสมากกวาคนที่หนาตาไมสวยสมบูรณ จากคานิยมดังกลาวจึงเปนการสะทอนมุมมองของ
ผูสรางสรรคที่มุงนําเสนอแงมุมความเปนจริงที่เจ็บปวดและอดทนตอการศัลยกรรมของสตรีที่ลุมหลง
เสพติดความงามแบบลวง ๆ และสรางคุณคาทางใจแบบปลอม ๆ เพื่อหวังหาประโยชนจากเรือนรางที่
หาใชตัวตนอันแทจริงไม แตกลับหลอหลอมลอลวงหลงติดกับบวงแหงพิมพนิยมที่ไรซ่ึงคุณคาแหง
ความดีงามทางใจที่แทจริง
คําสําคัญ: พิมพนิยม ความงาม ศัลยกรรม จิตรกรรม

Abstract
Female naturally love the beauty. They love body decoration since the past.
Now beauty evolution is developing. There are nourishing cream, some medicines for
beauty, and also cosmetic surgery. From the surgery in the past for soldiers from the
war was developed to cosmetic surgery for decoration or decorate some weaknesses
*
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of the appearance. Nowaday, the cosmetic surgery is very popular and becomes
beauty value.
The art creation in the series of “Popularity of Beauty” want to reflect the
value of the important female point of view for the appearance that they have felt
more important than the spirit value. The important female point of view for the
appearance shows value of beauty that becomes the original of beauty in social.
Beautiful female have more opportunity in social than general women. The creator
reflects the real concept of patient and painful female from the cosmetic surgery
because the female fascinate in tricked beauty. They have dummy spirit value for
trying to get useful from their dummy appearance and they catch people who
fascinate in the loop of “Popularity of Beauty” that without the absolutely goodness
of spirit.
Keywords: popular, beauty, surgery, painting

บทนํา
โลกยุคปจจุบันมีความกาวหนาในทุก ๆ ดาน มีการแขงขันสูง ความสวยความงามหรือความ
หลอดูดีจึงมักจะเปนหนึ่งในคุณสมบัติที่ใครหลาย ๆ คนใฝหา ทั้งมีความเชื่อวาจะทําใหไดรับโอกาส
ตาง ๆ ในชีวิตมากขึ้น รวมถึงชวยทําใหมีความมั่นใจในตนเอง การทําศัลยกรรมตกแตงเพื่อเสริมความ
งามนั้น จึงไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากอดีต และเปนที่ยอมรับมากกวาแตกอน โดยในสายตา
ของคนทั่วไปมองวา หากใครไปทําศัลยกรรมตกแตงมาก็ไมใชเรื่องแปลกแตอยางใด
ดวยสภาพสังคมที่ใหความสําคัญตอรูปลักษณบุคลิกภายนอกมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการงานและ
เรื่องสวนตัว รูปรางหนาตาจึงคลายเปนเสื้อผา เครื่องประดับที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความพอใจ
จนกลายเปนคานิยมทางสังคม ดวยวิวัฒนาการทางการแพทยดานศัลยกรรมตกแตงความงามที่กาวหนา
จากการรักษากลายเปนปรับปรุงขอบกพรองหรือแกไขสวนที่ไมพอใจในรูปรางและหนาตาใหปรับเปลี่ยน
ไดตามกระแสนิยมของความงามตามที่ชื่นชอบของแตละบุคคล แมการทําศัลยกรรมความงามนั้น
จะตองแลกดวยความเจ็บปวดจากบาดแผล จากการผาตัดและการพักรักษาตัว รวมถึงคาใชจายเปน
จํานวนมาก ผูทําศัลยกรรมความงามก็ยอมอดทนเพื่อแลกกับความสวยงามตามที่ตองการ
จึงเปนดังแรงบันดาลใจใหสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงคานิยมของสังคมยุควัตถุนิยมกับการทําศัลยกรรมความงามที่ตองอดทนพยายามยอมแลกความ
เจ็บปวดกับความงามตามตองการ จากการปกปดขอบกพรองหรือแกไข ปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่ไมพอใจ
ในรูปรางและหนาตาของตัวเอง เพียงเพื่อความพอใจและการยอมรับจากสังคม หลงลืมจิตวิญญาณที่
กอรางสร างตั วตนที่ เ ปน บุคลิ กอั นแท จริ ง แตกลับ หลอหลอมหลอกลวงจิตตนใหห ลงมัว เมาไปกับ
ภาพลักษณอันลวงลอดวยเสนหแหงความงามแบบพิมพนิยม
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วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” โดยตองการแสดงออกถึงความอดทน
พยายามเพื่อแลกกับความงามตามอุดมคติ
2. เพื่อสรางสรรคผลงานจิตรกรรมประเภทเรียลลิสติค (Realistic) ที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
คานิยมการทําศัลยกรรมในปจจุบัน
3. เพื่อศึกษาและสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเรียลลิสติค เพื่อกระตุนเตือนใหผูคนมองเห็น
คุณคาที่แทจริงของตนเอง โดยการวิเคราะหผานกรอบทฤษฎีความงาม
กระบวนการสรางสรรค
1. การศึกษาเพื่ อสรา งสรรคผลงานศิลปะ โดยการเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร บทความ
งานวิจัยและขอมูลที่เกี่ยวของ ทฤษฎีความงาม ประวัติความงามในอดีต ประวัติของการทําศัลยกรรม
จนเกิดเปนที่มาของผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม”
2. วิเคราะหการสรางสรรคผลงานของศิลปน ดานความคิดกระบวนการสรางสรรค เทคนิค
วิธีการนําเสนอ มาเปรียบเทียบดานกายภาพเพื่อหาความแตกตางแลวนํามาวิเคราะหจนเกิดผลลัพธที่
ตามแนวคิดสรางสรรค
3. การศึกษาทดลองปฏิบัติงานสรางสรรคดานเทคนิค วิธีการ รูปแบบที่สอดคลองและตรง
ตามแนวความคิดที่สรางสรรค
4. สรางสรรคผลงานที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน
5. สรุปและประเมินผลการศึกษา ดวยรูปแบบนิทรรศการศิลปะที่นําเสนอตอสาธารณชน
รวมทั้งการเผยแพรผลงานในบทความวิชาการ
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรค
การสร า งสรรค ผ ลงานชุ ด “พิ ม พ นิ ย มแห ง ความงาม” เป น ผลงานทางศิ ล ปะที่ ต อ งการ
แสดงออกถึงคานิยมของผูหญิงกับการทําศัลยกรรมตกแตงเพื่อความงามที่เขามามีบทบาทและอิทธิพล
ในการใชชี วิ ตทั้งทางด า นการงานและชีวิตสวนตัวมากขึ้น เพราะบริบททางสังคมที่ผูคนหันมาให
ความสําคัญกับบุคลิกภายนอก ที่มีความเชื่อวาการทําศัลยกรรมสามารถเปดโอกาสชีวิตใหเจอสิ่งที่ดี
และสรางความมั่นใจใหตัวเองในการใชชีวิตมากขึ้นเหมือนใบเบิกทางสูความสําเร็จในสังคม
การศั ล ยกรรมตกแต งเริ่ ม มี ม าตั้ ง แต ช ว งสมัย สงครามโลกครั้ งที่ 1 จากการรั กษาเพื่อ ให
ผูไดรับบาดเจ็บจากสงครามกลับมาใชชีวิตใหปกติมากที่สุด โดยทหารเรือชาวอังกฤษ วอลเตอร โยว
(Walter Yeo) เปนมนุษยคนแรกของโลกที่ไดทําศัลยกรรมหลังวอลเตอรไดรับบาดเจ็บสาหัสที่เปลือกตา
บนและดานลางจากการรบในป ค.ศ. 1916 (ภาพที่ 1)
การศัลยกรรมเสริมความงาม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอวัยวะตาง ๆ ของรายกายเพื่อให
สมบรูณ และใหดูดีขึ้นดวยกระบวนการผาตัด การปลูกถาย และการฉีด สารบริเวณอวัยวะตาง ๆ
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เพื่อใหคงสภาพ ดูกระชับ และออนเยาว จนไปถึงปรับเปลี่ยนขอบกพรองที่ตองการแกไข ศัลยกรรม
ความงามมีหลายแบบหลายชนิด มีจุดประสงคพรอมกับผลลัพธที่แตกตางกันไป

ภาพที่ 1 ภาพประกอบการทําศัลยกรรม
ที่มา: “The Yeo Family History And One Name Story” (28 September 2017)

อิทธิพลการศัลยกรรมและความงามแบบตะวันตกไดแผรัศมีเขามาในเอเชีย ไมวาจะเปนสื่อ
จากวงการมายาฮอลลีวูด ความเชื่อ หนังสือ วิทยาการตาง ๆ และรวมไปถึงรูปแบบของความงามที่
หลั่ งไหลเข ามากั บ สื่ อเหล า นั้ น แมกกาซี น สื่อภาพยนตร ดังนั้น จึงไมใชเรื่อ งแปลกที่รู ป แบบการ
ศัลยกรรมโครงสรางหนาตาที่เดนแบบชาวตะวันตกและการคลอยตามความคิดที่วาความงามของ
ชาวโลกนั้นนาจะอิงกับโครงสรางแบบตะวันตกดวย (รวิโรจน อัมพลเสถียร, 2556) ความงามแบบ
ตะวั น ตกประกอบไปด ว ยดวงตาที่ โ ต มี เ ปลื อ กตาหรื อ ที่ เ รี ย กว า ตาสองชั้ น จมู ก ดู โ ด งสั น เป น คม
รูปหนาที่เรียวงาม หนาผากโคงสวย คางเรียวแหลมสําหรับสตรี
วิธีดําเนินการสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” เปนการสรางสรรคที่ไดรับแรงบันดาลใจ
มาจากสภาพสังคมปจจุบัน ที่สังคมใหความสําคัญกับรูปรางหนาตาภายนอกมากกวาจิตใจภายใน
จึงสงผลใหการศัลยกรรมความงามเขามามีบทบาทและเปนคานิยม จนกลายเปนอีกปจจัยที่มีผลตอ
การดํารงชีวิตในปจจุบันของผูคนในสังคม จนกลายเปนเรื่องปกติที่ผูคนเหลานั้นยอมแลกความสวยกับ
ความเจ็บปวดและอดทนตอการรักษาตัวพักฟน โดยที่ยังไมรูดวยวาหลังผาตัดจะสวยตามตองการหรือไม
ผูสรางสรรคจึงไดนําแรงบันดาลใจนี้มาสรางสรรค โดยมีวิธีดําเนินการสรางสรรคตามขั้นตอน ดังนี้
1. การคนหาขอมูลที่เกี่ยวของการศัลยกรรม
ในขั้นตอนการประมวลความคิดสรางสรรค ผูสรางสรรคไดรวบรวมขอมูลที่เปนปจจัยตอ
การสรางสรรคผลงาน จากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในชีวิตประจําวัน ขอมูลจากหนังสือ ตําราตาง ๆ
และในโซเซียลอินเตอรเน็ตที่ปจจุบันสามารถรับขอมูลไดทันที รวมถึงขอมูลจากบุคคลใกลตัว โดยนํา
แหลงขอมูลที่ไดรับมาประกอบกับความรูสึกสวนตัวมาวิเคราะห กอนจะนําแรงบันดาลมาแสดงออกใน
รูปแบบเฉพาะตน
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รูปแบบการศัลยกรรมที่ไดรับความนิยม
การศั ล ยกรรมตกแต ง เพื่ อ ความงามในป จ จุ บั น มี ห ลากหลายรู ป แบบเพื่ อ ใช ใ นการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ความตองการที่จะสวยเหมือนดารา นักแสดงหรือนักรอง ที่ชื่น
ชอบนั้ น ทางการแพทย ห รื อ สถานประกอบการด า นศั ล ยกรรมเองได อ อกแบบรู ป แบบของการ
ทําศัลยกรรมสวนตาง ๆ ไว ซึ่งมีใหเลือกไดวามีความตองการรูปแบบของแตละสวน ทั้งปาก จมูก ตา
คาง และสวนตาง ๆ ของรางกายที่กําลังไดรับความนิยม ยกตัวอยางเชน
การศัลยกรรมปาก
การศั ล ยกรรมปาก คื อ การแก ไขเปลี่ ย นรู ป ทรงริ มฝ ป ากให มี รู ป ปากที่ ส วยงาม โดย
รูปแบบที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ ปากบาง ปากกระจับ ปากปกนก เปนตน

(ก)

(ข)
(ค)

ภาพที่ 2 รูปแบบลักษณะการศัลยกรรมปากที่ไดรับความนิยม
(ก) ปากบาง (ข) ปากกระจับ (ค) ปากปกนก
ที่มา: “The Yeo Family History And One Name Story” (28 September 2017)

การศัลยกรรมจมูก
การศั ล ยกรรมจมู ก คื อ การแกไ ขเปลี่ย นรูป ทรงจมู กให ดูส วยงามสมส ว นและเขากั บ
ใบหนา เพราะจมูกเปรีย บเสมื อนจุดศูนยกลางของใบหนาที่เปนสว นสําคัญและเปน ที่นิยมในการ
ทําศัลยกรรมเปนอันดับตน ๆ โดยรูปแบบที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ จมูกทรงหยดน้ํา จมูกทรง
ปลายพุง จมูกทรงปลายเชิด เปนตน (ภาพที่ 3)

(ก)

(ข)
(ค)
ภาพที่ 3 รูปแบบลักษณะการศัลยกรรมจมูกที่ไดรับความนิยม
(ก) จมูกทรงหยดน้ํา (ข) จมูกปลายเชิด (ค) จมูกปลายพุง
ที่มา: “tanapornclinic, เสริมจมูกที่ไหนดี” (12 October 2017)
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จากรู ปแบบการศัลยกรรมที่กลาวมา เปนทางเลือกใหผูห ญิงเลือกหยิบมาใช เพื่อสราง
อัตลักษณใหกับตนเอง ตามรูปแบบความงามจากพิมพนิยมที่มีแบบใหเลือกตามสถานบริการดาน
ความงามที่นํามาจากตนแบบของรสนิยมในสังคม เพื่อสรางความพึงพอใจและดึงดูดเพศตรงขามทําให
ความสวยงามของรูปรางหนาตากลายเปนสิ่งที่ถูกนํามาใหคุณคาและประเมินคุณคาความเปนผูหญิง
ดังนั้นการดูแล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปราง เพียงเพื่อเปนที่ยอมรับในสังคมปจจุบัน
2. อิทธิพลจากศิลปนที่ไดรับในการสรางสรรค
โจนาธาน โยว (Jonathan Yeo) ป 1970 ศิลปนชาวอังกฤษ นําเสนอเรื่องราวขั้นตอน
ของการทําศัลยกรรมพลาสติก ความจริงที่สังคมปจจุบันหลีกเลี่ยงไมได โดยเปรียบเทียบศัลยแพทย
คลายชางแตงหนา และความมุนมั่นที่อยากจะสวยสมบรูณแบบโดยไมกลัวอันตรายจากการผาตัด
ศัลยกรรมของผูหญิง เพื่อแลกกับความสวยงามที่สมบรูณแบบที่มาจากขอบกพรองและความไมพอใจ
ในตัวเอง (ภาพที่ 4)
ดวยเทคนิคจิตรกรรม โดยรูปแบบผลงานของ โจนาธาน โยว จะแสดงออกเปนภาพของ
ผูหญิง กอนหรือหลังทํา และขณะกําลังวางยาสลบในการทําศัลยกรรม โดยการปลอยใหเห็นเสนราง
พื้นที่วางและปลอยผลงานใหดูเหมือนยังทําไมเสร็จคลายเปนนัยยะถึงความไมพอใจที่ไมสิ้นสุด
แรงบั น ดาลใจจากผลงานศิ ล ป น ที่ผูส รางสรรคไดรับ คือเรื่องราวของความต องการที่
ไมกลัวการอันตรายจากการของการทําศัลยกรรม ที่แสดงออกถึงความไมพอใจในตัวเองและการแทน
คาศัลยกรรม

ภาพที่ 4 Jonathan Yeo, Rhytidectomy II, 2011 ,oil on canvas,40.5x 40.5cm,
Courtesy of the artist & Circleculture Gallery
ที่มา: Jonathan Yeo (29 Saptember 2017)

ชางภาพชาวฝรั่งเศสชื่อ Bruno Metra และ Laurence Jeanson ซึ่งรูจักกันในชื่อ
Metra-Jeanson ชางถายภาพที่ไดรวมกันทําโปรเจค ภาพถายชุดของผูคนที่เปนการปะติดรูปของ
การใชลิปสติกที่ปาก เครื่องสําอางที่อยูบนดวงตาและใบหนาที่ตัดมาจากนิตยสาร โดยเปรียบเสมือน
การผาตัดที่ปกปดใบหนา (ภาพที่ 5)
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รูปแบบผลงานของ Metra-Jeanson เปนผลงานภาพถายที่แสดงถึงการปกปดรูปลักษณ
ใบหนาที่แทจริง และเรื่องราวที่แสดงออกถึงความงามที่มาจากการแทนคาดวยสัญลักษณเรื่องราวของ
การศัลยกรรมที่ตองการซอนเรนและความไมพอใจในตนเอง
แรงบั น ดาลใจจากผลงานศิล ปน ที่ผูส รางสรรคไดรับ ดว ยรูป แบบแนวความคิดผลงาน
ที่แสดงถึงการปกปดรูปลักษณใบหนาที่แทจริงและเรื่องราวที่แสดงออกถึงความงามที่มาจากการแทนคา
ดวยสัญลักษณที่แสดงเรื่องราวของการศัลยกรรม

ภาพที่ 5 Bruno Metra and Laurence Jeanson, Metra-Jeanson Identity Project,
Bea-neu,2015, Photographer
ที่มา: Bruno Metra and Laurence Jeanson. (12 October 2017).

ออรล็อง (ORLAN) (1947) ศิลปนชาวฝรั่งเศส นําเสนอเรื่องราวของการทําศัลยกรรม
ที่แสดงออกเกี่ยวกับรางกายที่แทจริงและรางกายในจินตนาการที่ผสมผสานเขาดวยกัน เปนศิลปนที่
ไดรับรางวัลซึ่งมีผลงานดานการแพทยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและมักเปนตัวของตัวเอง เธอเปนศิลปน
คนแรกที่ใชศัลยกรรมเปนสื่อศิลปะ
ผลงานที่ โ ลกต อ งจดจํ า และบางคนอาจต อ งหลั บ ตาป ข า งหนึ่ ง เวลาที่ ดู เ ธอแสดง คื อ
การผาตัดและศัลยกรรมพลาสติก แบบถายทอดสด บันทึกวิดีโอ ขณะที่หมอผาตัดก็กรีดผิวหนังไป
เธอก็อานบทกวีไปดวย
ผลงานชุดหนึ่ง ที่เรียกวาเปนรูปแบบ Carnal Art คือการวาดภาพเหมือนตนเองใหเปน
รูปแบบศิลปะคลาสสิก แตออรล็อง ทํายิ่งกวานั้นคือ ผาตัดใบหนา ยกเครื่องใหมหมดจด โดยรวบรวม
เอาความงามในอุดมคติจากสตรีในภาพเขียนชื่อดังของโลก อาทิ หนาผากโมนาลิซา คางของเทพีวีนัส
จากภาพ The Birth of Venus ของ Botticelli ปากของยูโรปา จากภาพวาดของ François Boucher
รวมถึงจมูก ตา จากสตรีนางอื่น ๆ มารวมไวบนใบหนาของเธอ
แรงบั น ดาลใจจากศิ ล ป น ที่ ผู ส ร า งสรรค ไ ด รั บ คื อ แนวความคิ ด ที่ ว า ด ว ยเรื่ อ งร า งกาย
ที่แทจริงและรางกายในจินตนาการ โดยการศัลยกรรมการความจริงกับจินตนาการ มาผสมผสาน
รวมกันบนรางกายที่แทจริง
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ภาพที่ 6 ORLAN, Needle of Anesthetizing Syringe and Sticks in upper lip, (1993), 7th SurgeryPerformance Titled Omnipresence, New York, Cibrachrome in Diasec mount, 65 x 43 in
ที่มา: ORLAN (12 October 2017)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอิทธิพลทางศิลปะ
ชื่อศิลปน

ความเหมือน

ความตาง

อิทธิพลที่ไดรับ

โจนาธาน โยว
(Jonathan Yeo) (1970)

1. เรื่องราวของความ
พยายามที่ไมกลัวความ
อันตรายของการ
ทําศัลยกรรม
2. แสดงออกถึงความ
ไมพอใจในตัวเอง
3. การแทนคาศัลยกรรม
ที่กลายเปนสวนหนึ่งที่ใช
แทนเครื่องสําอาง

1. รูปแบบผลงานของ
โจนาธานจะแสดงออก
กอนหรือหลังทํา และ
ขณะกําลังวางยาสลบ
ในการทําศัลยกรรม โดย
การปลอยใหเห็นเสนราง
พื้นที่วางและปลอย
ผลงานใหดเู หมือนยังทํา
ไมเสร็จคลายเปนนัยยะ
ถึงความไมพอใจที่ไม
สิ้นสุด

จากรูปแบบที่ตองการ
กระตุนเตือน ถึงการ
ผาตัดศัลยกรรม ที่มา
จากความไมพอใจใน
ตนเองโดยไมกลัว
อันตรายจากการผาตัด

Bruno Metra และ
Laurence Jeanson

1. ผลงานที่แสดงถึง การ
ปกปดรูปลักษณใบหนา
ที่แทจริง
2. เรื่องราวที่แสดงออก
ถึงความงามที่มาจากการ
แทนคาดวยสัญลักษณที่
แสดงเรื่องราวของการ
ศัลยกรรม

1.ลักษณะสัญลักษณที่
ศิลปนใชเปนรูปนิตยสาร
จากนางแบบที่มี
รูปลักษณอวัยวะที่
สวยงาม
2.เทคนิคที่ใชในการ
แสดงออกศิลปนใช
เทคนิคภาพถายในการ
ถายทอด ผูสรางสรรค
ใชเทคนิคจิตรกรรม

จากแนวความคิดที่ใช
การปกปดรูปลักษณ
ใบหนาเดิม ที่แสดงให
เห็นถึงการเปรียบเทียบ
แทนการผาตัดเสริม
ศัลยกรรม
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชื่อศิลปน

ความเหมือน

ออรล็อง (ORLAN) (1947)

1. ผลงานแสดงออกถึง
เรื่องราวของการ
ทําศัลยกรรมตกแตง

ความตาง
1. เทคนิคที่ใชในการ
แสดงออกศิลปนใช
ตัวเองแทนในการ
ถายทอด ผูสรางสรรค
ใชเทคนิคจิตรกรรม

อิทธิพลที่ไดรับ
แนวความคิดที่วาดวย
เรื่องรางกายที่แทจริง
และรางกายใน
จินตนาการมา
ผสมผสานรวมกันบน
รางกายที่แทจริง

ที่มา : ผูส รางสรรค

การทําภาพรางตนแบบ
การสรางสรรคภาพรางตนแบบ ผูสรางสรรคไดเริ่มจากการศึกษาขอมูลทั้งที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม ไดแก การศึกษาจากรูปภาพของบุคคลที่กอนทํากับหลังทําศัลยกรรมรวมถึงขอมูลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ และศึกษาสภาพอารมณความรูสึกของบุคคลใกลตัวที่ไดทําศัลยกรรมความงาม แลวจึงนํา
แรงกระตุนที่ไดรับมาสรางสรรคผลงานเปนผลงานรูปแบบเรียลลิสติค ที่ผูสรางสรรคตองการนําเสนอ
ความความจริงมาถายทอดความเสมือนจริง ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากสังคมปจจุบัน ผูสรางสรรคจึงใช
ภาพรางตนแบบเปนภาพถายที่ไดมีการจัดแสงและองคประกอบภาพดวยโปรแกรมโฟโตช็อปตามที่
ผูสรางสรรคตองการนําเสนอเรื่องราว กอนจะคัดภาพนํามาขยายเปนผลงานจริง

(ก)

(ข)
ภาพที่ 7 ภาพรางตนแบบ (ก), (ข)
ที่มา : ผูสรางสรรค

ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน
ในกระบวนการสรางสรรค กอนผูสรางสรรคจะนํามารางขยายงานจริงจะทําการลงสีพื้น
หลั ง เป น น้ํ า หนั ก ไว ก อ นบนผ า ใบ เพื่ อ ต อ งการคุ ม บรรยากาศของสี ใ นผลงานจริ ง หลั ง จากนั้ น
ผูสรางสรรคนําภาพรางตนแบบที่ไดผานการวิเคราะหทั้งสี โครงรางรูปแบบตามตองการแลวนั้น ถึงนํา
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แบบรางที่ไดมาขยายเปนผลงานจริงในขั้นตอนการขยายผลงานจริง ผูสรางสรรคตองการถายทอด
อารมณที่มีตอความรูสึกถึงผูที่ไดทําศัลยกรรมความงามหลังผาตัดชวงพักฟนที่ตองยอมอดทนตอความ
เจ็บปวด มาสรางสรรคดวยเทคนิคจิตรกรรมเฉพาะตัวที่ตองการนําเสนอใหเห็นถึงทุกรายละเอียด เพื่อ
สะทอนใหเห็นถึงความจริงของสังคมปจจุบันกับการศัลยกรรมความงาม ผานฝแปรงและบรรยากาศที่
สัมพันธกับจิตใจของผูสรางสรรค
หลังจากที่ไดสรางสรรคเสร็จสมบูรณแลว จึงนํามาวิเคราะหเพื่อประเมินผลการทํางาน
อีกครั้งเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงงานชิ้นตอไป

(ก)

(ข)
(ค)
ภาพที่ 8 ขั้นตอนการสรางสรรค
(ก) ภาพรางตนแบบ (ข) ภาพรางโครงสราง (ค) ภาพเสร็จสมบูรณ
ที่มา: ผูสรางสรรค

ผลการสรางสรรคผลงาน
การสร า งสรรค ผ ลงานตลอดระยะเวลาในการสรางผลงานแตล ะครั้ง พบปญ หาไมซ้ํากัน
ซึ่งผู ส ร า งสรรค ได ทดลองปรั บ ปรุ งเพื่อเสนอผลงานใหส มบรูณ ดว ยการหาวิธีใหม ๆ สําหรับ การ
สรางสรรคผลงาน ผูสรางสรรคไดทําการวิเคราะหและประมวลผลดังตอไปนี้
1. ปญหาทางดานเทคนิค ผลงานกอนระยะแรกผูสรางสรรค ใชวิธีการลงสีเปนสวน ๆ ปญหา
ที่เกิดขึ้น บรรยากาศสีในภาพจะแยกสวนกัน ทําใหภาพไมกลมกลืน ผูสรางสรรคไดแกปญหาดวย
การลงสีเตรียมพื้นหลังไวเพื่อคุมบรรยากาศอุณหภูมิสีในภาพ กอนจะรางและลงสีใหกลมกลืนเปน
บรรยากาศที่สมบูรณมากขึ้น
2. ปญหาในการวางองคประกอบในผลงานของผูสรางสรรคจะมีองคประกอบหลักแคสวนเดียว
การจัดวางองคประกอบในผลงานระยะแรก ผูสรางสรรคไดจัดวางองคประกอบไวกลางภาพทําให
ผลงานดูนิ่งไมตอบสนองเรื่องราวไดตามตองการ ผลงานในระยะหลังผูสรางสรรคไดจัดองคประกอบ
ให มี พื้ น ที่ ว า งมากขึ้ น วางองค ป ระกอบหลั ก ให อ ยู ใ นมุ ม ใดมุ ม หนึ่ ง ของภาพ เพื่ อ ให พื้ น ที่ ว า งกั บ
องคประกอบหลักทํางานเพื่อตอบสนองถึงความโดดเดี่ยวมากขึ้น
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3. ปญหาในบรรยากาศพื้นหลัง โดยพื้นหลังผลงานระยะแรก จากเดิมเปนแคบรรยากาศเปลา
ไมมีเรื่องราว ผูสรางสรรคไดเพิ่มเงาตกทอดเพื่อแสดงออกทางอารมณถึงความโดดเดี่ยวของผูหญิง
หลังทําศัลยกรรมในชวงพักฟนที่ตองเก็บตัวในหองคนเดียว
ภาพผลงานสรางสรรคระยะแรก

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 9 ผลงานการสรางสรรค 1
(ก) ภาพเสร็จสมบรูณ (ข) ภาพรายละเอียดผลงาน (ค) ภาพรายละเอียดผลงาน
ที่มา: ผูสรางสรรค

ชื่อภาพ
เทคนิค
ขนาด

“พิมพนิยมแหงความงาม 1”
สีน้ํามันบนผาใบ
140 x 170 ซม.
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งานสรางสรรคระยะสุดทาย

(ก)

(ข)
ภาพที่ 10 ผลงานการสรางสรรค 2
(ก) ภาพเสร็จสมบรูณ (ข) ภาพรายละเอียดผลงาน
ที่มา : ผูสรางสรรค

ชื่อภาพ
เทคนิค
ขนาด

“พิมพนิยมแหงความงาม 4”
สีน้ํามันบนผาใบ
140 x 180 ซม.
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สรุปผลการสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” ตองการแสดงใหเห็นถึงเพศสภาวะของสตรี
ที่มีความรักสวยรักงามกับคานิยมทางสังคมที่ใหคุณคากับรูปลักษณภายนอก เมื่อรูปลักษณภายนอก
กลายเปนปจจัยในการดํารงชีวิต การทําศัลยกรรมตกแตงเพื่อความงามเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิต
ของสตรีทั้งอาชีพและการงาน สตรีที่มีรูปลักษณหนาตาสวยงามมีโอกาสในการทํางานไดหลากหลาย
เปนที่ดึงดูดทําใหมีความมั่นใจมากขึ้น สงผลใหการทําศัลยกรรมความงามเปนที่ยอมรับและไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน
จากวิวัฒนาการดานความงามที่มาจากการผาตัดศัลยกรรมตกแตงแกไขสวนที่บกพรองไมพอใจ
ในรูปรางและหนาตา ใหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามกระแสนิยมของความงามตามความชื่นชอบสวนตัว
รูปร างหนาตาที่ส ามารถปรั บเปลี่ ยนไดคลายการเปลี่ ยนเสื้อผา เครื่ องประดับ ไดต ามความพอใจ
โรงพยาบาลคลินิกปรับเปลี่ยนประดุจรานเสริมสวย ศัลยแพทยกลับกลายเปนชางแตงหนา ความงามที่
สามารถเลือกไดวาอยากไดลักษณะหรือรูปแบบไหนมีตัวอยางใหเลือกตามแบบนิยม แมการทําศัลยกรรม
ความงามนั้นจะตองแลกดวยความเจ็บปวดจากบาดแผลจากการผาตัด การพักตัวรักษาเปนเวลานาน
และคาใชจายจํานวนมาก ผูทําศัลยกรรมความงามก็ยอมอดทนเพื่อแลกกับความสวยงามที่ตองการ
การสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” เพื่อตองการแสดงออกใหเห็นถึงคานิยม
ของสังคมกับการทําศัลยกรรมความงามที่ตองอดทนพยายามยอมแลกความเจ็บปวดกับความงามตาม
ตองการ จากการปกปดขอบกพรองหรือแกไข ปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่ไมพอใจในรูปรางและหนาตาของ
ตัวเอง เพียงเพื่อความพอใจและการยอมรับจากสังคม กับภาพลักษณอันลวงลอดวยเสนหแหงความ
งามแบบพิมพนิยม
รายการอางอิง
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การสรางสรรคจติ รกรรมชุด “หวงกาลเวลา” จากโครงการทุนศิลป พีระศรี
ครั้งที่ 15 ประจําป 2558
“SEASON LOOPS” A PROJECT OF THE 15TH SILPA BHIRASRI
CREATIVITY GRANTS, 2015
อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท ∗
ATJIMA JAROENCHIT TANANONT

บทคัดยอ
การสร างสรรคจิ ตรกรรมชุ ด “หวงกาลเวลา” มีแนวคิดเพื่อปลุกชาวสังคมเมืองที่วุนวาย
แขงขันตลอดเวลา ทํางานเปนเครื่องจักรไรชีวิต ยิ่งถามองไปยังโลกอนาคตที่ผูคนมักทําเพื่อความอยูรอด
ของตนเอง ความเห็นแกตัวจะตามมาดวยปญหาสังคมมากมายหลายดาน ดังนั้นผูสรางสรรควิจัยจึง
นําเสนอโครงการนี้เพื่อหาทางบรรเทาความเครียดกดดันของผูคนในสังคมเมือง และหันมาตระหนัก
มองเห็นคุ ณคาทางสุ นทรี ยของชีวิต ถนอมจิต ใจ มีเวลาที่ห ยอนคลายสงบสุขอยางสันติ ไมใชการ
ไขวควาความสําเร็จทางวัตถุเพี ยงอยางเดียว จิตใจมนุ ษยนั้นมีความละเอียดออน ผูกพัน กับธรรม
ธรรมชาติอยางกลมกลืนลึกซึ้งเปนหนึ่งเดียว ตามแนวปรัชญาตะวันออกโดยการมองผานปรากฏการณ
ธรรมชาติที่สอนการเรียนรูการดําเนินชีวิตใหสอดคลองตามกฎธรรมชาติ
โครงการนี้สรางพื้นที่จําลองภาพความงามของปรากฏการณธรรมชาติ เนนการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงของน้ําทะเลที่งดงามในแตละฤดูกาล ผูดูสามารถเลือกชมตามฤดูกาลตาง ๆ ชักชวน
คนเมืองหันมาใกลชิดธรรมชาติ พักใจปลอยวางจากความเครียด แลวธรรมชาติจะชวยเยียวยาจิตใจ
คําสําคัญ: หวงเวลา ฤดูกาล ปรากฏการณธรรมชาติ

Abstract
Creative Project series “Season Loops” occurs from the idea to awake city
man who lives with chaos and struggling all the time. They work as a lifeless machine.
If we look to the future live, but people be more selfish. Therefore, we should be
aware in aesthetic value life and live rest in peace rather than materialism only. Life
is a delicate psychology. Man belongs to a nature follows with Eastern philosophy by
looking through phenomena. They taught to live in accordance with nature.
∗

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
Faculty of fine and applied arts, Dhurakij Pundit University

218

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

Project creates to mimic spaces to recognize beauty of phenomena. Focus
motion change of each season. Viewers can choose a space they prefer. It persuaded
people turn to their intimate nature. A free mind released from stress and then
nature will heal theirs mind.
Keywords: Loops, Season, Phenomena

บทนํา
การดํ าเนิน ชีวิ ตในโลกปจ จุบั น โดยเฉพาะสังคมเมือง ผูคนและสภาพแวดลอมเต็มไปดว ย
ความวุนวายเรงรีบสรางความกดดันขัดแยงรุนแรง ชีวิตไมมีเวลาพักผอนหยอนใจเทาที่ควรจะเปน
การดําเนินชีวิตทวีการตอสูดิ้นรนในภาวะสังคมแหงการแขงขันรอบดาน หลงโลกทางวัตถุนิยม ชื่นชม
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทุกคนมองวาทําใหชีวิตมีแตความสุข สะดวก
สบาย ชีวิตดูมีรสนิยมทันสมัย ตอบสนองตอเวลาที่เรงดวน แตยิ่งนานวัน..เมื่อทุกคนมีชีวิตอยูกับการ
แขงขันเรงรีบเพื่อไขวควาวัตถุ บทบาทของสังคมกําลังหลอหลอมจิตใจมนุษยใหหยาบกระดางภายใต
คานิยมทางวัตถุดานเดียว การดําเนินชีวิตที่ทํางานหนักตอเนื่องราวกับชีวิตเปนเครื่องจักรไรชีวิตจิตใจ
ขาดการดูแลเอาใจใสตอจิตใจ ขาดการมองเห็นความงามอันมีสุนทรียของชีวิต มองขามความสุขดวย
หัวใจที่สงบนิ่งอยางละเมียดละไม การใชชีวิตที่พิถีพิถันอยางใสใจแมสักชวงเวลาหนึ่ง ที่จะทําใหเกิด
ความรู สึ กเบิ กบานอิ่ มเอมใจต อปรากฏการณธ รรมชาติที่ส วยงาม นับ เปน ความพิเ ศษที่ มนุษย กับ
ธรรมชาติมีจิตวิญญาณที่ผูกพันลึกซึ้ง หยุดพักการวิ่งตามวัตถุภายนอกกายที่เครียดและเหนื่อยลา
กลับมาสํานึกและเติมเต็มความสุขที่มีคุณคาภายในจิตใจบาง
ความเครียดกดดันในการใชชีวิตที่เรงรีบแขงขันในเมืองหลวง การดําเนินชีวิตซ้ําซากซ้ํา ๆ
แบบไรความรูสึก เมื่อสะสมความเครียดนานเขาจนเกิดภาวะหดหูใจ เศราทุกข ตรอมใจ ยิ่งสังคมเมือง
ในอนาคตอาจเต็มไปดวยผูสูงอายุที่ใชชีวิตโดดเดี่ยว ไมมีครอบครัวใหญที่อบอุนอยางในอดีตอีกแลว
แตละคนมักเลือกการพักผอน เชนอยากไปเที่ยวอยูทามกลางธรรมชาติที่ชอบ หลีกหนีสังคม เพื่อลืม
ความทุกขชั่วคราว ดังนั้นผูสรางสรรควิจัยจึงสรางพื้นที่จําลองปรากฏการณธรรมชาติสําหรับชาวเมือง
ไดพักใจ ปลดปลอยอารมณบรรเทาจิตใจไปกับหวงความงามของธรรมชาติ ปรากฏการณธรรมชาติที่
งดงามเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรูปและสีอยางอิสระไปตามแตละชวงฤดูกาล อยาง ฤดูรอน ฤดูฝน และ
ฤดูหนาว ทอดอารมณความรูสึกตอฤดูกาลตาง ๆ ดวยความรูสึกละเมียดละไมแหงวิถีชาวตะวันออกที่
รักธรรมชาติ พรรณาถึงความรูสึกภายในใจโดยการอางอิงถึงกาลฤดูและบรรจงถายทอดใหรับรูความ
งามของธรรมชาติ สื่อดวยบทกลอน เพลง การวาดรูป ที่เนื้อหาเรื่องราวสอดคลองกับปรัชญาการดําเนิน
ชีวิตแหงการเปลี่ยนแปลง
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วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยชุด “หวงกาลเวลา” คํานึงถึงชีวิตคนเมืองที่ตึงเครียด
ในการดําเนินชีวิต ใหชาวเมืองมีพื้นที่ทจี่ ําลองหวงเวลาปรากฏการณธรรมชาติ สําหรับหยุดพักใจ
2. เพื่อสงเสริมคุณคาความงามทางดานสุนทรียของชีวิตมนุษยในสังคมเมืองหลวง
3. เพื่อเปนฐานขอมูลการศึกษาดานศิลปะและคนควาตอไป อันเปนประโยขนแกนักศึกษาและ
ผูที่สนใจ
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาภาคเอกสาร องคความรูที่เกี่ยวของโดยศึกษาความเปนจริงของธรรมชาติและคําสอน
ที่แฝงในปรากฏการณธรรมชาติ ปรัชญาความเชื่อมนุษยกับธรรมชาติในโลกตะวันออก
2. ศึกษาภาคสนาม โดยการสํารวจทะเลสถานที่ จริง เพื่อบันทึกภาพและบันทึกความรูสึก
ประทับใจของฤดูกาล
3. ประมวลแนวคิดสูการสรางสรรคจิตรกรรม “หวงกาลเวลา”
4. วิเคราะหผลงานการสรางสรรค
5. สรุปการสรางสรรค
องคความรูภ าคเอกสารที่เกี่ยวของ
การศึกษาความหมายของปรากฏการณธรรมชาติและอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต
ปรากฏการณตามธรรมชาติ หมายถึง ความเปนจริงของธรรมชาติที่ปรากฏ ดังเชน ทองฟา
ทะเล ภูเขา หรือตนไม ฯลฯ ซึ่งรับรูหรือรูเห็นกันในชีวิตประจําวันโดยทั่วไปของคน ซึ่งธรรมชาติในแต
ละสถานที่ แตละกาลเวลายอมมีปรากฏการณที่แตกตางกัน เชน ในประเทศเขตฤดูรอนแตกตางจาก
เขตฤดูหนาว การเปลี่ยนแปลงแตละชวงจะมีพลังกระตุนหรือปฏิกิริยาตอการรับรูของผูคน แตสําหรับ
การเรียนรูประสบการณของการรับรูระดับพื้นฐานในการนําสูประสบการณศิลปะและสุนทรียภาพแลว
สิ่งนี้เปนการเริ่มตนที่สําคัญยิ่ง เรียกวา “โลกของความเปนจริงตามธรรมชาติ” (The Real world of
Nature) ที่สัมผัสจริงเชิงกายภาพ ผานการรับรูดวยการเห็นการไดยินและการเคลื่อนไหวจากการ
เปลี่ยนแปลงตามกฎธรรมชาติ (สุชาติ สุทธิ, 2544, น. 161-163)
ธรรมชาติสรางความผูกพันลึกซึ้งทางใจตอมนุษย โดยเฉพาะโลกตะวันออกที่มีปรัชญาความ
เชื่อวามนุษยกับธรรมชาติมีความสัมพันธสอดคลองกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกัน ทําใหรูสึกเปนเสมือน
เพื่อนที่เขาใจชีวิตและคอยปลอบประโลมใจ ยิ่งไปกวานั้นคือสาระในธรรมชาติที่ถูกคนพบ ความจริง
ของธรรมชาติ ที่แฝงไว ดวยปรัช ญาการดําเนิน ชีวิต ภายใตเงื่อนไขกฎเกณฑแหงธรรมชาติ เข าใจ
ปรากฏการณธรรมชาติวาทุกสิ่งยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เกิดขึ้นเองอยางอิสระและ
ประสานสอดคลองกัน ดังเชนการเคลื่อนไหวของน้ําอันถือเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ดําเนินไป
ภายใตความเปนเหตุเปนผล ปรัชญาคําสอนนั้นชี้ใหมนุษยคนพบตัวเอง แลวนําแนวคิดนี้มาใชในการ
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ดําเนินชีวิตใหเกิดความสมดุลยในชีวิต การที่ไดสัมผัสกับทิวทัศนธรรมชาติอยางลึกซึ้ง ทําใหผูดูคนพบ
และมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอยางแทจริงดวยตัวเอง จนเขาใจความเปนไปของสรรพสิ่ง
และเขาใจความเปนไปของตัวเอง ดังนั้นผูที่มีวัยวุฒิเปยมดวยประสบการณก็ยิ่งเขาใจและชื่นชมความ
งามในปรากฏการณธรรมชาติที่แฝงดวยปรัชญาการดําเนินชีวิตอยางลุมลึกและกินใจ
คําสอนที่สอดคลองไปกับกฎธรรมชาตินั้น ก็คือ การสังเกตสิ่งที่ดําเนินไปในธรรมชาตินั่นเอง
คุณลักษณะเดนที่สุดของพุทธธรรม คือคําสอนที่วา แกนแทที่สุดของชีวิตนั้น หาใชตัวตนอันจีรังยั่งยืน
มิแปรเปลี่ ย นไม หากแตว า ชี วิตนั้ น ก็คือกระแสธารแหงพลังงานตาง ๆ ซึ่งมี ลักษณะชั่ ว ครูชั่ ว ยาม
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จริงอยูที่บางสิ่งบางอยางคงอยูไดเปนเวลานานและดูจะมีการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กนอยในเดือนปที่ผานไป แตสิ่งนั้นก็ยังเปลี่ยนแปลง หามีสิ่งใดที่ถาวรแทจริงไม (เลียวนารด
เอ. บุลเลน, 2535, น. 98) ซึ่งดวยคําสอนนี้กลาวถึงปรากฏการณธรรมชาติที่ตองเปลี่ยนแปลงตามกฎ
ธรรมชาติ เชนเดียวกับชีวิตมนุษยที่ควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง วาทุกสิ่งเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไมมี
สิ่งใดจีรัง ไมควรยึดติดใหเกิดทุกข
นอกจากนี้สถานการณของสังคมเมืองในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงในการใชชีวิตของผูคนวัย
ทํางานที่ตึงเครียดอยางชัดเจน จนสงผลใหประชากรลดลง เพราะคนวัยทํางานมักไมแตงงาน ไมมีลูก
ไม มีครอบครัว ประกอบกับ วิวั ฒนาการการแพทยที่มุงพัฒนาดูแลรักษาสุ ขภาพใหมีชีวิตยาวนาน
จึงเกิดภาวะสังคมเมืองของการมีผูสูงวัยในอนาคตที่โดดเดี่ยวในอนาคต ดังนั้นผูสรางสรรคในฐานะชาว
สังคมเมืองคนหนึ่งที่เขาใจสถานการณสังคมเมือง จึงอยากชวยบรรเทาทุกขกลุมคนเมืองที่สามารถ
เชื่อมพื้นที่ปรากฏการณธรรมชาตินี้เพื่อพักใจ จึงสรางสรรคพื้นที่จําลองสายน้ําตามฤดูกาลตาง ๆ ที่
หอศิลปในกรุงเทพ นอกจากผอนคลายความเครียดจากสภาพสังคมแลว แนวคิดธรรมชาติอาจชวย
ตระหนักถึงปรัชญาคําสอนที่สอดคลองตอธรรมชาติที่มคี ุณคาทางใจ การมองปรากฏการณธรรมชาติที่
งดงามละเอียดออน ดวยความรูสึกประณีตซึมซับอารมณไปกับความงามธรรมชาติ แลวยังซาบซึ้งตอ
ปรัชญาที่สอนชีวิตเรื่องการเปลี่ยนแปลง
วิธีการดําเนินงานสรางสรรค
“หวงกาลเวลา” ที่มี 3 ฤดูกาล คือ หวงแหงฤดูรอน หวงแหงฤดูฝน หวงแหงฤดูหนาว จึงมี
ผลงานรวม 3 ชุด

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ชุดที่ 1 หวงแหงฤดูรอน
ขั้นตอน
การดําเนินงาน
1. การวัดพื้นที่จริง ปรับขนาดเฟรมกลมใหใหญขึ้นจาก 40 เปน 60 ซ.ม. เพื่อไมใหขนาดภาพถูก
เพื่อปรับขนาดผลงาน ผนังใหญบีบจนผลงานกลายเปนจุด แลวลดจํานวนเฟรมลงจาก 16 เหลือ 12
ใหเหมาะสม
เฟรม เมื่อติดตั้งจะไดขนาดผลงานโดยรวม จากเดิม 190x190 (จัตุรัส) เปน
(สี่เหลี่ยมผืนผา) 210x285 ซ.ม. บนพื้นที่ผนังหอศิลป 350x278 ซ.ม.

2. หารานเฟรมเพื่อ
สั่ ง ทํ า เฟรมวงกลม
ตามขนาดที่ตองการ

3. ค น ภ าพแล ะหา
แรงบั น ดาลใจจาก
สถานที่ แ ละซึ ม ซั บ
บรรยากาศจริง

วัดพื้นที่จริง ตัดกระดาษเทาขนาดเฟรม เพื่อหาพื้นที่ขนาดที่ความเหมาะสม
เปนภาพรวมเมื่อติดตั้งผลงาน
เริ่มตนจากเฟรมขนาดเล็กเฟรมสําเร็จที่นําเขาทั่วไป แตเมื่อเช็คสั่งซื้อสินคา
ขาดตลาด ใชเวลารอถึง 6 เดือน อีกทั้งขนาดที่ตองการปรับเขากับสถานที่
จริ งนั้ น เฟรมกลมขนาดเล็กเกิน ไป จึงตองหารานสั่งประกอบตามขนาดที่
ตองการ ร า นนี้ชํานาญประกอบเฟรมทั้งวงกลมและวงรี วางแผนกําหนด
ขนาดตาง ๆ ที่ปรับใหมใหใหญขึ้นจนครบ ใชเวลาตอเฟรมนานกินเวลาเกือบ
2 เดือน ทางรานคอย ๆ ทยอยทําเปนชุด ๆ ใหครบทั้ง 3 ชุด
คนภาพประทับใจที่เคยถายรูปทะเลตามสถานที่ตาง ๆ เก็บไว เพื่อระลึกถึง
ความประทับใจ และออกเดินทางไปรับแรงบันดาลใจจากสถานที่จริง เพราะ
การมองรูปถายไมเก็บรายละเอียดสีของบรรยากาศจริงมากเทาการมองเห็น
ผา นความรู สึ ก ที่ ง ดงามจากปรากฏการณ ธ รรมชาติ โ ดยตรง ฤดู ร อ นเป น
ช ว งเวลาที่ น้ํ า ทะเลเปล ง ประกายแสง มี สี ส ดใสมากที่ สุ ด ปรากฏการณ
ธรรมชาติเรื่องสีที่กลองถายรูปไมสามารถเก็บไดในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตเชา
สาย บาย เย็น
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ขั้นตอน

การดําเนินงาน

4. การรองพื้นเฟรม

เมื่อไดเฟรมกลมแคนวาส มีขั้นตอนการรองพื้นดวยสีพลาสติกสีขาว 3 รอบ
เพื่อปองกันการดูดสีเวลาเพนทสีน้ํามัน และสําคัญคือผิวหนาเฟรมถูกเคลือบ
เรียบมัน รองรับเทคนิคสีไดดี

5. เพนทสีน้ํามันเปน เพ น ทสี น้ํ า มัน กํ า หนดเรื่องราวรูป ทรงของภาพ กําหนดสีโ ดยรวมในแตล ะ
ภาพโครงรวมของฤดู เฟรม ซึ่งชุดนี้มี 12 เฟรม คอย ๆ ทําทีละเฟรม แสดงบรรยากาศสีสันสดใส
รอน
ของน้ําทะเลชวงเวลาในฤดูรอน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

ขั้นตอน
6. การสรางเทคนิค
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การดําเนินงาน
เมื่อสีน้ํามันโครงรวมแหงสนิท จึงสรางเทคนิคการไหลสีคลุมภาพ โดยควบคุม
ใหเกิดพื้นผิวแสดงการไหลของน้ําอยางรูทิศทางจังหวะของน้ํา สรางสรรค
ผลงานตามที่กําหนดไวแลว เทคนิคการไหลนั้นปรากฏผลลัพธภาพที่บันทึก
การไหลของน้ํ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ๆ เกิ ด เส น สายที่ มี เ สน ห อ ย า งอิ ส ระแทน
บุคลิกลักษณะของน้ําไดดีกวาการใชพูกัน การเขียนลายน้ําดวยมือจะไดเสน
คมตั้งใจดูเกร็ง ไมอิสระพลิ้วไหวเปนธรรมชาติ

ชุด “หวงแหงฤดูรอน” ในนิทรรศการทุนศิลป พีระศรี ครั้งที่15
ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
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ชุดที่ 2 หวงแหงฤดูฝน
ขั้นตอน
1. การวัดพื้นที่จริง
เ พื่ อ ป รั บ ข น า ด
ผลงานใหเหมาะสม
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การดําเนินงาน

จากเดิมการสเก็ตซจัดเรียงภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส แตเมื่อสํารวจผนังจริง
พื้นที่ใหญกวา 5 เมตรเทากับกรอบสี่เหลี่ยม จึงปรับเปนการจัดวางเฟรมกลม
เล็ก-ใหญแบบอิสระกระจายจังหวะ เพื่อแสดงความไมแนนอนของภูมิอากาศ
กระจายจังหวะตอเนื่อง และเพิ่มขนาดเฟรมขึ้นจากขนาด 30, 40, 50 เปน 30,
60, 80, 100 ซ.ม. รวมทั้ ง หมด 10 เฟรม แขวนบนผนั ง สี เ ทา ช ว ยเสริ ม
บรรยากาศความหมนเทาตามฤดูฝน
2. ค น หาภาพและ จากภาพถายที่ผูสรางสรรคเคยไปสถานที่ทะเลตาง ๆ และประทับใจตอนไป
รับแรงบันดาลใจ ชวงหนาฝน ระลึกถึงบรรยากาศทองฟา ซึม ๆ เทา ๆ หมน ๆ สีน้ําทะเลที่เปน
ตัวสะทอนทองฟาก็พลอยหมน อึมครึมไปดวยสีเทาเวิ้งวาง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ขั้นตอน
การดําเนินงาน
3. ร อ ง พื้ น เ ฟ ร ม สั่งขนาดเฟรม 4 ขนาดไดตามที่ตองการ โดยขนาดที่แตกตางกัน แสดงความ
กอนลงสีเพนท
ไมแนนอนของฤดูฝน และการตกในปริมาณที่ไมเทากัน
เตรียมการรองพื้นดวยสีพลาสติกสีขาว 2 รอบ เพื่อปองกันการดูดสีเวลาเพนท
สีน้ํามันและรองรับเทคนิคสีไดดี

4. เพ น ท สี น้ํ า มั น เพราะความไมแนนอนของฤดูกาล จึงไมสามารถเพนทตามวันเวลาฝนตกอยาง
ภาพโครงรวม
ที่ว างแผนไว ฤดูกาลจริงกลับเปน ปที่แหงแลง จึงตองกําหนดธีมสีภ าพรวม
สรางจินตนาการความประทับใจใหหองนิทรรศการแสดงภาพ ที่มีความรูสึก
เย็น ครึ้มฝน โทนออกสีเทาขรึม
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ขั้นตอน
การดําเนินงาน
5. การสรางเทคนิค เทคนิคสียังไมเซ็ทตัวคอนขางใชเวลาในการรอการแหงในแตละชั้นสี อาจเลย
เวลาที่กําหนด เนื่องดวยขนาดของเฟรมคอนขางใหญกวาชุดฤดูรอน เทคนิคสี
จะกลมกลืนไปกับสีเพนทที่รองพื้นไว สรางบรรยากาศครึ้ม เทา ชุมชื้น บนผนัง
พื้นเทาที่สูงกวางของหองนิทรรศการ

ชุด “หวงแหงฤดูฝน” ในนิทรรศการทุนศิลป พีระศรี ครั้งที่15
ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

227

ชุดที่ 3 หวงแหงฤดูหนาว
ขั้นตอน
การดําเนินงาน
1. การวัดพื้นที่หอง ตองปรับขนาดเฟรมกลมใหใหญขึ้นเปน 2 เทาจากเดิม เพราะผนังทั้งใหญและ
โถงกลางชั้นบน ผนัง ยาวที่สุด ที่อยูห องกลางลานโถงชั้น 2 ผนังพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนยาว 8
กวางที่สุด
เมตร ตัดกระดาษขนาดจริง 90x145 ซ.ม.วางสมมติพื้นที่จริง จึงไดเฟรมวงรี
8 ภาพ จัดวางเปน 2 แถว ๆ ละ 4 ภาพ แขวนเฟรมเอียง 60 องศา คลายการ
มองลอดชองลูปแบบแสงอาทิตยตกยามโพลเพล ออกแบบทําแกนกลางเฟรม
พิเศษ สําหรับแขวนภาพรับน้ําหนักเอียงแนวดิ่งเทากันทุกภาพ

2. การทําเฟรมวงรี ตัดกระดาษสรางตนแบบขนาดจริง เปนตนแบบใหรานทําเฟรม 90x145 ซ.ม.
ตามขนาดที่ตองการ และตองรางแนวแกนกลางเฟรมเพื่อความถูกตองดวย
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ขั้นตอน
การดําเนินงาน
3. คนภาพและรับ คนภาพที่เคยไปสถานที่จริง เลือกภาพตามบรรยากาศที่ตองการโดยแทน ฤดู
แรงบั น ดาลใจจาก หนาวเปนชวงที่ทองฟามืดเร็ว จึงแทนแสงเย็นพลบค่ําและชวงกลางคืนที่เงียบ
สถานที่จริง
สงัด จากนั้นทําสเกตซเปนโครงคราว ๆ พอใหนึกถึงเปาหมายและความรูสึกที่
ชัดเจนขึ้น

4. รองพื้นเฟรมกอน การตั้ งเฟรมเพื่ อรองเฟรมและเวลาเพน ท จะยุงยากกวาเฟรมวงกลมมาก
ลงสีเพนท
เพราะเฟรมวงรีที่ตองแขวนเอียงองศาใหเทากันและเอียงทางเดียวเหมือนกัน
หมดทั้ง 8 แฟรม

5. เพนทสีน้ํามันภาพ การตั้งเฟรมเพื่อเพนทสําหรับวงรี ตองใชเชือกคลองแกนกลางของเฟรม แลว
โครงรวม
ผูกติดกับขื่อบนสุดของขาตั้งเฟรม เพื่อใหเฟรมดิ่งตั้งองศาเทากัน เหมือนกัน
ทุกภาพ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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การดําเนินงาน
การดําเนินงานสรางเทคนิคบนเฟรมวงรี ก็คอนขางลําบาก การทําเทคนิคการ
ไหลของสีที่วางกับพื้น การคุมการไหลเอียงที่พอเหมาะเมื่อเฟรมเอียง การ
เพนทสีภาพรวมที่เห็น แนวคลื่นชั ดจะชวยการยกเอีย งที่เห็นทิศทางไดดีขึ้น
แนวเดียวกันทั้ง 8 เฟรมวงรี เพราะการตั้งแขวนเฟรมเอียง 45 องศาเฉียงซาย
จําลองทิศพระอาทิตยตกดิน

ชุด “หวงแหงฤดูหนาว” ในนิทรรศการทุนศิลป พีระศรี ครั้งที่15
ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

สรุปและอภิปรายผล
การสรางสรรคจิตรกรรมชุด “หวงกาลเวลา” เกิดขึ้น เพื่อชาวสังคมเมืองที่ดําเนินชีวิตเต็มไป
ดวยความกดดันทางสังคม ไดมีพื้นที่ศิลปะหวงกาลเวลาเพื่อหยุดพักใจ กลับมาดูแลจิตใจ มองคุณคา
ความงามทางสุนทรียชีวิต เชื่อมโยงความผูกพันตอธรรมชาติ ชวยขัดเกลาจิตใจใหละเอียดออน ตาม
แนวปรัชญาตะวันออกที่มองผานปรากฏการณธรรมชาติเปรียบเปนปรัชญาคําสอนในการดําเนินชีวิต
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โครงการนี้สรางสรรคพื้นที่จําลองความงามของปรากฏการณสายน้ํา ที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
ของแตละฤดูกาลของ 3 ฤดู คือ รอน ฝน หนาว รวม 3 ชุด

1. หวงแหงฤดูรอน ประกอบดวย เฟรมวงกลมขนาดเทากัน 60 ซ.ม. จํานวน 12 เฟรม
2. หวงแหงฤดูฝน ประกอบดวย เฟรมวงกลม ตางขนาด 4 ระดับ จํานวน 10 เฟรม
3. หวงแหงฤดูหนาว ประกอบดวย เฟรมวงรี 80x145 ซ.ม.
จํานวน 8 เฟรม
รวมทั้งโครงการ 30 เฟรม จัดแสดงแขวนผนังแยกตามแตละฤดูใน 3 หองนิทรรศการที่ติดตั้ง
ตอเชื่อมกัน เสนอบรรยากาศและความรูสึกเดนเฉพาะที่แตกตางของแตละฤดู ทําใหผูดูสามารถเลือก
อารมณความรูสึกที่ต รงใจในฤดูกาลที่ชื่นชอบ เชนถาชอบสีสันความสดใสจะเลือกชมชุดภาพของ
ฤดูรอน ถาชอบความอิสระปลีกวิเวก บรรยากาศขรึมหมนรูสึกเย็นใจจะอยากมองหองฤดูฝนไดนาน ๆ
และถาชอบบรรยากาศแสงสีโพลเพลใกลมืดก็จะเลือกชมผนังที่กวางสุดของภาพแหงฤดูหนาว ผูชม
จะเพลิดเพลินจนปลอยวางจากความเครียด แลวใหภาพบรรยากาศปรากฏการณธรรมชาติฤดูกาล
ชวยปลดปลอยจิตใจที่เครียด ไดพักผอนแมจะอยูในเมืองหลวง
ขอเสนอแนะ
พื้นที่ของหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ มีผนังที่ทั้งกวางทั้งสูง จึงทําใหขนาดเฟรม
วงกลมของฤดูรอน 60 ซ.ม. ดูขนาดคอนขางเล็กและเบียดชิดไป ภาพรวมของโครงการชุดนี้อาจเพิ่ม
ความรูสึกพิเศษไดมากขึ้นอีก ถาแตละหองนิทรรศการมีการจัดแสงที่แตกตางกัน เชน ภาพชุดฤดูฝน
การจัดเปดแสงใหสลัวลง ไมสวางเทากับฤดูรอน ชวยความหมนความเหงาได สวนชุดฤดูหนาว จัดเปน
หองนิทรรศการปดมิดชิด เนนจัดแสงคอนขางมืด เพื่อใหภาพจิตรกรรมสะทอนแสงเลนไฟไดมากขึ้นอีก
เมื่อผูสรางสรรคมีโอกาสสรางสรรคพัฒนาชุดนี้ตอไป จะออกแบบการจัดแสงที่เปนสีและ
ควบคุมตั้งเวลาการหรี่แสงไฟที่สองประกอบภาพจิตรกรรมใหคอย ๆ เปลี่ยนสีแสง อาจทําใหภาพ
จิตรกรรมเปลี่ยนสี จะสงผลใหภาพเคลื่อนไหวไดหรือไม คงเปนโครงการใหมที่นาสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง
รายการอางอิง
ปราโมทย ประสาทกุ ล . (2556). สถานการณ ผู สู ง อายุ แ นวโน ม และผลกระทบจากการเข า สู
ประชาคมอาเซียน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เมื่อ12 ธันวาคม 2556.
เลียวนารด เอ. บุลเลน. (2535). ศาสตรแหงการดําเนินชีวิต. แปลโดย พระประชา ปสนนฺชมโน.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.
สุชาติ สุทธิ. (2544). สุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
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มายาของสื่อดิจิทัล กับความจริงตอกระแสสังคม
ILLUSION OF DIGITAL MEDIA WITH THE CURRENT SOCIAL REALITY
นรวีร โชติวรานนท*
NORAWEE CHOTIVARANON

บทคัดยอ
การเผยแพรรูปภาพทางสื่อสังคมออนไลนอาจสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตบางสวนตาม
ความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล คนบางกลุมชอบการโชวรูปที่มีการตกแตงความงามใบหนาของ
ตนเองในสื่อดิจิทัลเพื่อตองการไดการยอมรับจากสังคม แตหากการตอบรับไมเปนตามที่คาดหวังไว
ความนิยมตกต่ําลง แมจะพยายามแสดงผลงานขึ้นใหมแลวก็ยังไมไดรับการตอบรับมากขึ้น อันจะ
สงผลตอความคิดของตัวเอง ทําใหสูญเสียความมั่นใจ มีผลตอทัศนคติดานลบของตัวเอง ไมพอใจ
รูปลักษณตัวเอง บางคนตองการแสวงหาสิ่งที่จะมาชวยเสริมเติมแตงบนเรือนราง เพื่อสรางความมั่นใจ
อาจจะดวยวิธีศัลยกรรมเสริมความงามตาง ๆ
ผลงานสรางสรรครูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวใหปรากฏเรื่องราว โดยใชกระบวนผลิตจากการ
ตัดตอภาพดวยระบบดิจิทัล ฉายแสดงลงบนวัสดุประกอบผลงาน (Video Mapping) นําทัศนะธาตุ
ทางศิลปะแนวทางผลงานแบบสองมิติ ผสมผสานวิธีทางเทคโนโลยี เชื่อมโยงการเคลื่อนที่ของเรื่องราว
เพื่อใหเกิดอารมณความรูสึก สะทอนถึงแนวคิดตอกระแสสังคมไทยทั้งดานดีและดานลบของสื่อสังคม
ดิจิทัลใหเกิดการตระหนักรูถึงคุณและโทษความจริงและลวงของสื่อดังกลาวในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ
ตามประสบการณ จิตนาการของแตละปจเจกชน
คําสําคัญ: สื่อสังคมออนไลน ศัลยกรรม ความจริง ความลวง

Abstract
Publishing social media online may affect people’s lifestyle, more or less,
depending on the individual such as publishing photos that were edited using beauty
applications to get a positive response from netizen. Those people think being
appreciated is a reward which causes them to repeat doing it. The effect of response
is not the same in everyone. The more positive response they get, the more they want
to do it. If they get it less than they expected or become less popular; even they tried
harder but still couldn’t get it more, they will lose their confidence and get negative
*

วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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attitude for themselves. This situation affects them so much that some people will
do everything to achieve a perfect body and become addicted to cosmetic surgery.
This animated media is presented in the exhibition room where the spaces
are designed to respond to a series of art work. The contents are created through a
process of digital editing and interpreted through the elements of art. The video
mapping is used to align pictures with values of colors, shapes, spaces and repetition.
The creative approach using technology to connect the flow of the stories that can
produce the various emotions and the unity hidden in the beauty of art.
In this project- the creative work of digital art in the form of animation, the
researcher expects to show pros & cons or truth & deception of social media in the
Thai society nowadays. Moreover, the researcher hopes that it can significantly stimulate
people’s social consciousness in various situations and also individual experience.
Key words: SOCIAL MEDIA, COSMETIC SURGERY, TRUTH, ILLUSION

บทนํา
นับตั้งแตชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา สังคมไทยไดรับการสื่อขอมูลขาวสารได
อยางรวดเร็วมากขึ้น จากอิทธิพลบทบาททางเทคโนโลยีดวยโครงขายที่กวางไกล ล้ําสมัย ในรูปแบบ
ของสื่อที่เปนระบบดิจิทัล เครือขายสังคมออนไลน (Social media) ซึ่งการสื่อสารโดยรูปแบบในอดีต
เชน ทางจดหมายไปรษณีย ไดถูกสังคมปฏิเสธและลดบทบาทลงไปอยางมาก โดยเฉพาะระบบไปรษณีย
โทรเลขที่ถูกยกเลิกไปอยางสิ้นเชิง ในปจจุบันการสงขอมูลสื่อสารในโครงขายที่สะดวกและรวดเร็วที่
สรางประโยชนนานัปการ แตในทางกลับกัน สื่อดังกลาวอาจขาดการคัดกรอง ประกอบดวยความจริง
หรือความหลอกลวง ซึ่งแฝงเรนกระแสการแทรกซึมตอแนวคิดอันประสงครายตอสังคมมากขึ้นทุกขณะ
โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่เปนอนาคตของชาติบางสวน ไดนําเครื่องมือระบบเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย มาใช
ประโยชนในทางที่ไมเหมาะสมนัก นําไปสูปญหาอันเลวรายในทุกวันนี้ จากบรรดากลุมมิจฉาชีพที่
แฝงเรนเพื่อแสวงหาผลประโยชนในทางที่ผิดตอสังคมปจจุบัน
ด ว ยภาระงานของผู วิ จั ย ซึ่ งปฏิ บั ติห นาที่เปน บุคลากรทางการศึกษาในระดับ ชว งชั้น ของ
นักเรียน นักศึกษาที่เปนเยาวชนโดยตรง จากประสบการณที่พบเห็นปญหาอันสงผลกระทบตอระบบ
การศึกษาชัดเจนที่สุด คงหลีกหนีไมพนในเรื่องของอิทธิพลจากสื่อตาง ๆ ที่ปราศจากการคัดกรอง
ในทางเหมาะสม สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสภาวะจิตของผูเรียนเปนสําคัญ สืบเนื่องมา
จากการที่เยาวชนสามารถเขาถึงสื่อตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วโดยที่ไมสามารถปดกั้นได จากนโยบายเสรี
ทางความคิดที่มีชองวางของแนวทางปฏิบัติที่ไมรัดกุมเทาที่ควร กอใหเกิดผลกระทบตอผลการเรียนที่
ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวอยางชัดเจน
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ผลงานสรางดวยสื่อภาพเคลื่อนไหว แสดงการเคลื่อนที่ของรูปทรงทางธรรมชาติ และรูปทรง
ที่ถูกออกแบบโดยจินตนาการ ใหเกิดมิติในเชิงซอน สรางความรูสึกการเปนสวนรวมในเรื่องราวของ
ภาพภายใตความลวง สรางเปนมายาจากเรือนรางมนุษยที่ถูกตัดทอนใหเหลือเพียงรูปสัญลักษณทาง
แนวคิด สงผลสะเทือนอารมณรูสึกที่แฝงดวยความหมิ่นเหม เสียดสี เชื่อมโยงผานหวงกาลเวลาของ
การแปรเปลี่ยนรูปทรงในภาพจากมโนทัศน และจินตนาการถึงผลลัพธที่ซอนเรนอยูภายในทัศนะของ
รูปแบบผลงานในโครงการนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสรรคผลงานศิลปกรรมรูปแบบสื่อดิจิทัลที่มีลักษณะเปนภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ
แสดงบริเวณหองนิทรรศการ ประกอบกับเนื้อหาใหสอดคลองกับพื้นที่ เพื่อใหผูเขาชมไดเกิดความรูสึก
ตระหนักถึงคุณคาคุณประโยชนของวิถีทางการแสดงออกของสื่อสังคมออนไลน ทั้งในแงบวกและลบ
ทั้งความเป นจริงและความลวงอัน แสดงถึงความไมแนน อน ความไมป ลอดภั ยในสวัส ดิภ าพความ
เป น อยู ท างสั ง คม โดยลํ า ดั บ เหตุ ก ารณเ รื่อ งราวตา ง ๆ ที่ มี แนวคิ ดของการเสี ย ดสี ในเชิ งขั้ น ตอน
แสดงออกทางกายภาพ ดวยวิธีนําเนื้อหาที่แสดงอยูในสื่อสังคมออนไลนมาปรากฏบนผลงาน
2. วิเคราะหแนวคิดและเรื่องราวของผูคนในหมูเยาวชนสังคมไทย โดยวิธีการนําเสนอและ
ไดรับอิทธิพลจากทางเลือกของสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย อันสงผลสะทอนถึงความเชื่อตอบริบท
ในแตละแนวคิดทางสังคม
3. ศึกษาและนํากระบวนการทางรูปแบบ รวมทั้งแนวคิด และการพัฒนาดานเทคนิควิธีการ
สร า งสรรค ง านศิ ล ปะวี ดิ โ ออาร ต คอมพิ ว เตอร อ าร ต และศิ ล ปะสื่ อ ดิ จิ ทั ล ของศิ ล ป น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อนํามาพัฒนาผลงานวิจัยเชิงสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัยในโครงการนี้
วิธีการสรางสรรค
1. ขั้นตอนการศึกษาขอมูล
1.1 การรวบรวมขอมูล
นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ มาผนวกกั บ ประสบการณ ต รงที่ ไ ด มี ส ว นรั บ รู และได สั ม ผั ส กั บ
กิจกรรมทางสังคมของสื่อสังคมออนไลนในเนื้อหาที่หลายรูปแบบ เทียบเคียงแหลงขอมูลที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันจากสื่อหลากหลายประเภท มาเปนแรงบันดาลใจสําหรับการแทนคาถึงสัญลักษณของ
วิถีความเปนอยูของสังคมไทยในยุคปจจุบัน
จากการที่ ผู วิ จั ย ได มี โ อกาสสั ม ผั ส และสอบถามเด็ ก และเยาวชน นั ก ศึ ก ษาของ
วิทยาลัยชางศิลป ที่มีประสบการณกับการชอบถายตนเองหรือเซลฟนั้น สวนใหญมักนิยมถายกันดวย
เหตุผลที่วา ปจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สะดวกและงายตอการนําเสนอผลงานจากกลองถายรูป
ที่เปนสมารทโฟน (smart phone) ผานโปรแกรมประยุกตที่เรียกวา “แอปพลิเคชัน” (application)
ที่มมี ากมายและสามารถตกแตงภาพไดสําเร็จรูปดูสวยงามเกินกวาธรรมชาติจริงดวยเทคนิคการปรุงแตง

234

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

ของแสงหรือสีสันตาง ๆ ใหออกมาพึงพอใจในบุคลิกของตนเองไดโดยงายและรวดเร็วซึ่งเปนที่นิยมใน
หมู ทุ ก เพศและแทบทุ ก ช ว งวั ย ของผู ค นทุ ก ระดั บ ชั้ น อาชี พ โดยมี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต
ประจําวันมากหรือนอยขึ้นอยูกับแตละบุคคล เพราะการลงรูปภาพตนเองเพื่อเผยแพรในสื่อสังคม
ออนไลนนั้น คือความตองการอยากไดการตอบรับความชื่นชอบจากผูคนในสังคม
1.2 การวิเคราะหประมวลความคิดขอมูล
วัฒนธรรมนิยมการถายทอดภาพเหมือนตัวเองมีมานานตั้งแตครั้งในอดีตมีวิวัฒนาการ
มาเปนลําดับ ทั้งรูปแบบแนวคิดและเทคนิควิธีการแสดงใหเห็นถึงความเปนปกติของวิถีมนุษยที่มี
ความนิยมชมชอบถึงการถายทอดเชิงกายภาพ โดยนําความงามในสรีระหรือใบหนาของคนมาเปน
สัญลักษณสําคัญเพื่อแสดงออกไดทุกยุคทุกสมัยมีทั้งละไมดี เพื่อสรางภาพลักษณใหเปนที่ยอมรับเปนที่
นิยมชมชอบผานสื่อสังคม (Social Media) มีผูคนเขาไปเห็นแลวชื่นชอบ บางคนผิดหวังกับผลตอบรับ
ทางสังคมจนขาดความมั่นใจ และหันไปพึ่งพาการศัลยกรรมผาตัดเสริมความงามจนมากเกินไป และ
สิ่งที่นากังวลแทนเยาวชนคือการอวดรูปรางตัวเองในอิริยาบถที่อนาจารสงผลกระทบในแงลบตอสังคม

ภาพที่ 1 ภาพเปรียบเทียบกอนและหลังการทําศัลยกรรมความงามบนใบหนา
ที่มา: Google (4 มีนาคม 2560)

ผู วิ จั ย ต อ งการที่ จ ะนํ า เสนอแนวคิ ด การแสดงออกต อ บทบาทของผู ค นในสั ง คม
ปจจุบัน นํามาสูการพัฒนาทางดานรูปแบบและแนวคิดการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยประเภท
ทัศนศิลป ที่ใชสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เชน วีดิโออารต คอมพิวเตอรอารต นอกจากนี้ยังมีศิลปะที่ใชสื่อ
หลายชนิดผสมอยูในผลงานเดียวกัน ในลักษณะ “ศิลปะจัดวาง” (Installation Art) มีแนวคิด และ
จุดมุงหมายที่ชัดเจนแลววางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน เตรียมชิ้นสวนที่เปนวัตถุ และสิ่งสําคัญ
คือการติดตั้งโดยใชพื้นที่วางของหองแสดงเปนเนื้อหาสาระสวนหนึ่งของผลงานดวย
2. ศึกษาขอมูลเฉพาะเพิ่มเติม
นํ า การศึ ก ษาข อ มู ล เฉพาะเพิ่ ม เติ ม มาปรั บ ใช ใ นการสร า งสรรค ผ ลงานโดยแนวทาง
กระบวนการถายทอดเปนทัศนศิลป เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาการเคลื่อนไหวของรูปทรง ระยะเวลาการ
แสดงออกของเรื่องราวกับความรูสึกของภาพ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผลงานชุดนี้
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2.1 กฎเกณฑของการขัดแยง (Opposition)
ทุกสิ่งในธรรมชาติลวนมี 2 ดาน เชน ดานบวกและดานลบ ดานดีและดานชั่ว ดาน
ขาวและดํา กลางวันและกลางคืน แรงดูดและแรงผลัก ออนกับแก เหนือและใต หญิงและชาย ซาย
และขวา เปนตน ความแตกตางกันและตรงกันขามในธรรมชาติกอใหเกิดการเดินทางขับเคลื่อนโยกยาย
สลับขั้วระหวาง 2 ดานดังกลาว กอใหเกิดความขัดแยงกัน แตในทางศิลปะ สิ่งเหลานี้ลวนแตสามารถ
นํามาปรุงแตงใหเกิดความเปนเอกภาพ โดยการนําเอาทัศนธาตุในทางศิลปะมาประกอบเขาดวยกัน
2.2 กฎเกณฑของการประสาน (Transition)
ในความขั ดแย งของธรรมชาติจะมี รู ป แบบของสิ่งที่ มาประกอบให พอเหมาะและ
กลมกลืนไดอยางลงตัว โดยอาศัยตัวกลางเปนการประสาน เชน น้ําหนักความแตกตางระหวางแสง
และเงาที่มีความเปนขาวและดํา จะมีสีเทาหรือน้ําหนักกลางมาเปนตัวประสาน หรือรูปทรงที่มีขนาด
เล็กและใหญ สามารถนํารูปทรงขนาดกลางมาเปนตัวเชื่อมระหวางรูปทรงทั้งสอง หรือการสรางความ
กลมกลืนของพื้นผิวที่มีลักษณะหยาบจนไปถึงละเอียด เปนตน
2.3 จังหวะลีลาและการซ้ําของรูปทรง (Rhythm & Repetition)
จังหวะลีลา (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ํากันขององคประกอบ
เปนการซ้ําที่เปนระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีชวงระยะหางใกลเคียงกัน มาจัดระเบียบที่มีความ
ซับซอนขึ้น โดยเกิดจากการซ้ําของรูปทรง หรื อการสลับกันของพื้นที่วาง หรือเกิดจากการเลื่ อนไหล
ตอเนื่องกันของเสน สี รูปทรง หรือน้ําหนักความเขมและความสวาง ซึ่งการซ้ําคือจังหวะของรูปราง
ตาง ๆ และการจัดผสานกันของรูปรางเหลานั้น จังหวะลีลาดังกลาวสามารถใหจํานวนเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงไดเปนลําดับ อาจเกิดขึ้นจากขนาดหรือน้ําหนักความเขมของรูปราง รูปทรงเหลานั้นสวนประกอบ
เสน สี และพื้นผิว เปนการสรางสรรคระยะใหเปลี่ยนแปลงไปทีละนอย หรือการซ้ําของสิ่งเหลานั้น
ที่คอย ๆ หางออกจากกันทีละนอย หรือขนาดความตางที่คอยเพิ่มมากขึ้น เปนตน
การซ้ํา (Repetition) การซ้ําของหนวยรูปทรงชวยในการสรางความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันในการออกแบบ ถาเราใชรูปทรงเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้งขึ้นไป เราเรียกวาการจัดภาพ
การซ้ํ า สอดคล องกั บแนวคิ ดในผลงานชุดนี้ที่แสดงการแทนคาเรื่องราวที่ซอนเรนในสังคมอันเปน
พื้นฐานการใชชีวิตของวิถีไทยตั้งแตครั้นอดีตจวบจนปจจุบัน และการซ้ํานี้อาจหมายถึงการรวมตัวกันเปน
กลุมหรือหมูเหลาทางสังคมของสรรพชีวิตแหงธรรมชาติไดอีกนัยหนึ่ง (ชลูด นิ่มเสมอ, 2559, น. 135)

ภาพที่ 2 ภาพแรงบันดาลใจของการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม
ที่มา: Google (4 มีนาคม 2560)
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การสรางภาพดวยวิธีการซ้ําทําไดหลายวิธี จะเปนการซ้ําดวยองคประกอบที่มองเห็นไดแก
รูปราง ขนาด สี และพื้นผิว รวมไปถึงการซ้ําดวยความสัมพันธขององคประกอบไดแก ทิศทาง ตําแหนง
ที่วาง และจุดสนใจ ลวนแตเกิดจากการซ้ําในทัศนธาตุ ๆ ในทางศิลปะที่สามารถถายทอดไดอยางเปน
รูปธรรมไดอยางชัดเจนทางดานอารมณความรูสึกของโครงการวิจัยชุดนี้คือ พฤติกรรมความจําเจซ้ําซาก
ซ้ําดวยจังหวะ เวลาการแสดงสื่อภาพเคลื่อนไหวของรูปทรง ที่มีแนวคิดแบบศิลปะปอบอารต (Pop Art)
หรือศิลปะประชานิยม ศิลปนกลุมนี้นําเสนอศิลปะที่สะทอนพลังสภาพแทจริงของสังคมปจจุบันตาม
ความรูสึกความเขาใจของสามัญชนทั่วไป ในชั่วขณะหนึ่ง เวลาหนึ่ง เปนศิลปะที่เกี่ยวกับความชุลมุน
วุน วายของสั งคมอั น รวดเร็ ว ต อการเปลี่ ย นแปลงแบบวัน ตอวัน โดยสรางขึ้น จากสิ่งแวดลอมของ
ชีวิตประจําวัน เปนการแสดงความรูสึกของประสบการณที่พบเห็นของศิลปนในชวงบริบททางสังคมที่
กําลังนิยมขณะนั้นนํามาถายทอดเรื่องราวนําเสนอมีแตกตางกันไป เชน เรื่องเกี่ยวกับดารายอดนิยม
เขียนภาพโฆษณา เรื่องงาย ๆ ใกลตัวจึงทําใหคนบางกลุมปฏิเสธแนวทางงานรูปแบบนี้วา ฉาบฉวย
เพราะเปนความนิยมแคชั่ววันชั่วคืน ตื่นเตน ฮือฮา พักหนึ่งก็จางหาย (วิกิพีเดีย, 2 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 3 ภาพ Marilyn Monroe (set of 4) ของ แอนดี วอรฮอล
ที่มา : Google (10 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 4 ภาพแรงบันดาลใจของการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม
ที่มา: Google (4 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 5 ภาพแนวคิดการกําหนดรูปแบบวิธีนําเสนอโดยการจัดวางจังหวะของภาพ
ที่มา: ผูวิจัย
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การซ้ําดวยพื้นที่วาง (Space) รูปทรงทุกรูปจะครอบคลุมที่วางเชนเดียวกันทั้งหมด
(Positive Form) หรือพื้นภาพโดยรอบรูป ทรงนั้นจะถูกครอบคลุม โดยเวนพื้นที่วางเปนรูปทรงไว
(Negative Form) ใหเกิดความแตกตางดานน้ําหนักทางความสวางและความมืดตาง ๆ ในแตละสวน
พื้นที่ของผลงานเพื่อสรางระยะหรือมิติ ความเดนชัดหรือความแตกตางของระหวางรูปทรง เพื่อแสดง
ความสัมพันธการเคลื่อนที่ระหวางรูปทรงและพื้นที่วาง สอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อนของแตละ
เรื่องราวตาง ๆ ใหเกิดความผสานกลมกลืนไดอยางนาชวนติดตาม
3. ขั้นตอนการสรางสรรค
3.1 การกําหนดรูปแบบดวยภาพรางตนแบบ
สํารวจ วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลที่ไดรับมาทําการทดลองดานเทคนิคทางทัศนศิลป
และทําการออกแบบภาพรางตนแบบ ตามแนวคิดที่สอดคลองกับเนื้อหาของโครงการโดยการเขียน
แบบรางเปนสตอรี่บอรด สรางขั้นตอนการแสดงออกของผลงาน

ภาพที่ 6 ภาพแบบรางเปนสตอรี่บอรด ชุดที่ 1
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 7 ภาพแบบรางเปนสตอรี่บอรด ชุดที่ 2
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 8 ภาพแบบรางเปนสตอรี่บอรด ชุดที่ 3
ที่มา: ผูวิจัย

กํ า หนดภาพร า งต น แบบการนํ า เสนอโครงสร า งการแสดงออกของผลงานให
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ถูกกําหนดเพื่อแสดงผลงานชุดนี้ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เกิดมุมมอง
ที่สามารถแสดงผลตอเนื้อหาของภาพตามวัตถุประสงค

238

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

3.2 การสรางเนื้อหาเรื่องราวของผลงาน
รวบรวมขอมูลที่ไดศึกษา นํามากลั่นกรองมาเรียงรอยประกอบการสรางสรรคเปน
ผลงานทั ศนศิลปโ ดยนําอุปกรณทางเทคโนโลยีเข ามาเปน เครื่องมือในการประกอบเนื้อหาสําหรั บ
สรางสรรค

ภาพที่ 9 ภาพแสดงการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาในรูปทรง
ที่มา: ผูวิจัย

นําขอมูลที่ไดวิเคราะหมารวบรวมมาประมวลผลโดยการเนนหรือหยิบยกประเด็นที่
เดนชัดจากเนื้อหาที่แสดงออกในบุคลิกของคนบางกลุม มาถายทอดในเชิงสัญลักษณและเปนรูปธรรม
โดยตัดทอนเนื้อหาความจริงของรูปรางบางสวนดวยวิธีการทางตัดตอภาพเคลื่อนไหวทางคอมพิวเตอร
ออกมาเปนคลิปภาพเคลื่อนไหวที่ยังไมกําหนดความยาวของระยะเวลาที่แนนอน

ภาพที่ 10 การสรางเนื้อหาเรื่องราวของภาพดวยวิธีการดิจิทัลจากคอมพิวเตอร
ที่มา: ผูวิจัย

3.3 การประกอบและลําดับเนื้อหาเพื่อนําเสนอผลงาน
กํ า หนดขอบเขตการแสดงเรื่อ งราวของแตล ะรูป ทรงโดยแบงเปน ช องตารางที่ มี
แนวคิดใหสอดคลองกับแนวคิดในผลงานวิจัยดังกลาวขางตน เพื่อนําไปเปนโครงสรางของภาพในการ
ถายทอดเรื่องราวและกําหนดตําแหนงทิศทางการวางเนื้อหาของผลงานเบื้องตน

ภาพที่ 11 แนวคิดการประกอบเนื้อหาโดยการฉายภาพลงบนวัสดุประกอบผลงาน (Video Mapping)
ที่มา: ผูวิจัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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รวบรวมผลงานคลิป ในแตละ สว นที่ตั ดตอไว ขางตน มากําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินเรื่องโดยวิธีการทางตัดตอภาพเคลื่อนไหวทางคอมพิวเตอร โดยลําดับเหตุการณเรื่องราวโดยมี
แนวคิดของการเสียดสีในเชิงขั้นตอนแสดงออกทางกายภาพ ดวยวิธีนําเนื้อหาที่แสดงอยูในสื่อสังคม
ออนไลนมาปรากฏบนผลงาน โดยการเนนถึงสาระสําคัญของรูปทรงและตัดทอนโครงสรางบางสวนให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในแนวทางการสรางสรรค แลวจึงมาประกอบรอยเรียงเนื้อหาเรื่องราวให
เกิดความรูสึกสะเทือนอารมณที่มีขั้นตอนแตกตางกันตามลําดับ กําหนดสุนทรียภาพดวยทัศนะธาตุ
ทางศิลปะใหสมบูรณและรูสึกนาสนใจไดตามจินตนาการของผูชมผลงาน ผสมผสานกับการจัดวาง
ศิลปะเพื่อสอดคลองกับพื้นที่
วางแผนเงื่อนไขความยาวของระยะเวลาในเนื้อเรื่องของผลงานแตละเรื่อง สําหรับ
การแสดงออกการจั ดนํา เสนอสื่ อที่ส รางสรรคมานําเสนอโดยการจัดฉายดวยเครื่องโปรเจคเตอร
ใหเหมาะสมตอเนื้อหาสําหรับการถายทอดผลงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเกิดความพอดี
ไมรวบรัดและเนิ่นนานจนเกินไปเพียงพอที่จะสามารถแสดงเนื้อหาของผลงานไดอยางชัดเจน สามารถ
ใหผูชมมีสวนรวมในการคิดและจินตนาการตอไปได ตามประสบการณที่มีความแตกตางกันทางดาน
วิธีคิดไดอยางเปนอิสระ
ผลการศึกษา
การวิเคราะหผลงานวิจัยเชิงสรางสรรคโครงการนี้ ไดวิเคราะหผลงานทางเชิงกายภาพทาง
ทัศนศิลปและอารมณความรูสึกทางดานเนื้อหาของผูรับชมทั่วไปโดยภาพรวมบางสวน ที่ไดทดลอง
จัดแสดงบนผนังหองนิทรรศการที่มีสัดสวนเทาของจริงตามขนาดที่กําหนดไวโครงการชุดนี้ ณ หอศิลป
อาคารอนุสรณครบรอบ 50 ป วิทยาลัยชางศิลป นําเสนอดวยวิธีการฉายเขาลงในกรอบรูปจํานวน 1 ชุด
ที่ติดตั้งผนังหองนิทรรศการขนาดประมาณ 3x5 เมตร ดวยเครื่องฉายโปรเจคเตอรในเวลาพรอมกัน
โดยแยกเนื้อหาของผลงานออกสองรูปในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลงานแตละเรื่องจะมีระยะเวลาความยาว
ประมาณผลงานละสองนาทีตามลําดับ
ผลงานสรางสรรคในโครงการวิจัยนี้มีจํานวน 3 ชุด ที่มีแสดงการเคลื่อนที่ของรูปทรงทาง
ธรรมชาติจากสรีระของคนในแงมุมตาง ๆ และรูปทรงที่ถูกออกแบบโดยจินตนาการ ใหเกิดมิติใน
เชิงซอน ใหเกิดความรูสึกการเปนสวนรวมในเรื่องราวของภาพที่มีการจัดระยะของภาพดวยน้ําหนัก
ของสี รูปทรง พื้นที่วาง และวิธีการซ้ําของเนื้อหา และการขัดแยงของเรื่องราวระหวางความจริงและ
ความลวง ความรื่นรมยและนาสะพรึงกลัว เชื่อมโยงการแสดงความเคลื่อนไหวของเรื่องราวเพื่อใหเกิด
อารมณ ค วามรู สึ ก โดยอาศั ย มายาภาพเคลื่ อ นไหวแบบสองมิ ติ ผสมผสานกั บ การจั ด วางศิ ล ปะ
เพื่อสอดคลองกับวัสดุและพื้นที่ สรางความเปนเอกภาพในเชิงความงามของศิลปกรรม ซึ่งไดจําแนก
ออกมาเปนแตละผลงานดังตอไปนี้
ผลงาน “จริงแทและมายา 1” มีวิธีการนําเสนอผลงานดวยฉายโปรเจคเตอร แสดงภาพมิติ
ลวงลึกเขาในผนังหอง มีความยาวของเนื้อหา 1:54 นาที โดยมีรูปทรงวัสดุจากกรอบรูปเปนตัวกําหนด
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ขอบเขตของการแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวของภาพที่มีคาของน้ําหนักแสงและเงาที่ตางกัน เริ่มตน
จากการเคลื่อนที่ของรูปทรงโดยการนําของแสงที่เริ่มสวางขึ้นจากนอยไปหามากบนภาพพื้นหลังที่
สงบนิ่งและคอนขางมืด สรางความแตกตางระหวางคาของสีจนเต็มพื้นที่จากกรอบรูปดานบนไปจน
จรดอีกดานหนึ่ง รูปทรงธรรมชาติถูกกําหนดใหอยูในขอบเขตของรูปทรงสี่เหลี่ยมในแตละชอง เริ่ม
ปรากฏความชัดเจนโดยใชวิธีการซ้ําของรูปทรงดังกลาวจนเต็มพื้นที่ของวัสดุทั้งสองดาน สลับกับ
เนื้อหาการดําเนินเรื่องดวยการกลับคาน้ําหนักของสีและแสงที่ตางกันจนเต็มพื้นที่ หลังจากนั้นไดมี
การดําเนินเรื่องดวยวิธีเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังวัสดุกรอบรูปที่อยูดานลาง สรางจุดดึงดูดคาของแสงและ
สีท่ีมีปริมาณเทากันทั้งสองดานในหวงเวลาเพียงบัดดล สลับไปมาตามจังหวะ จนเกิดพื้นที่วางที่เปน
ความมืดสนิท หมายถึงการจบการแสดงผลงานในเรื่องนี้

ภาพที่ 12 ภาพผลงาน “จริงแทและมายา 1” แสดงเนื้อหาของผลงานในโครงการ ชุดที่ 1
ที่มา: ผูวิจัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ภาพที่แสดงออกถึงชั้นเชิงของการลวงของทิศทางของเสนบนพื้นระนาบ 2 มิติ กอใหเกิด
ผลลัพธที่ดีในดานทัศนศิลป นําเรื่องราวของโครงสรางบางสวนของมนุษยบริเวณทรวงอกและเนื้อหา
ของวัสดุกรอบรูปดานลาง จะดําเนินเรื่องบอกเลาถึงวิถีการแสดงโชวสัดสวนรางกาย โดยไดตัดทอน
เรื่องราวของรูปทรงจนเหลือเพียงภาพสัญลักษณของมนุษยที่แสดงถึงความสับสนทางเพศของผูคนใน
สังคมปจจุบัน มาดําเนินเรื่องดวยวิธีแสดงการเคลื่อนที่อยางตอเนื่อง แสดงทวงทายั่วเยาสอเสียด
เหมือนเจาะจงตองการโชวสัดสวนเรือนรางของตนผานสื่อสังคมออนไลน เพื่อตองการจุดประสงค
บางอยางที่มีนัยสําคัญ เนื้อหาเคลื่อนที่สลับกับวิธีการซ้ําอยางเปนจังหวะ สรางความตื่นตาดวยสีสัน
อันสดใสและเพลิดเพลินจากภาพที่ปรากฏ จนเนื้อหาคอยกลับกลายแฝงมาในแงลบคือ เบื้องหลัง
ความงามของสัดสวนเรือนรางเหลานั้นลวนผานที่มาจากการผาตัดศัลยกรรมทั้งสิ้น นักศึกษาชั้นปที่ 3
วิทยาลัยชางศิลป ใหขอคิดเห็นเมื่อชมผลงานในตอนแรกแลวไมเขาใจในภาพที่ปรากฏ แตเมื่อชมไปได
ถึงชวงที่มีการแสดงศัลยกรรมแลวกลับรูสึกสะอิดสะเอียนกับภาพดังกลาว แตก็ชมตอไปจนจบพรอม
กับคําถามในใจที่ไมกลาแสดงออกตอขอคิดเห็น (สุพร สายยิ่งยืน, 17 สิงหาคม 2560)
ผลงาน “จริงแทและมายา 2” มีวิธีการนําเสนอผลงานดวยฉายโปรเจคเตอร 1 เครื่อง แยก
เปน 2 ตําแหนง มีความยาวของเนื้อหาทั้งสองรวมกัน 1:52 นาที ปรากฏเปนภาพมิติลวงลึกเขาใน
ผนั งห อง เสมือนมี แผน ระนาบอยู หกดานที่มีคาของน้ําหนักแสงและเงาที่ตางกัน เริ่มตน จากการ
เคลื่อนที่ของรูปทรงโดยการนําของแสงที่เริ่มสวางขึ้นจากนอยไปหามากบนภาพพื้นหลังที่สงบนิ่งและ
คอนขางมืดของวัสดุประกอบผลงานศิลปกรรมดานซาย สรางความแตกตางระหวางคาของสีจนเต็ม
พื้นที่จากดานซายไปจนจรดอีกดานหนึ่ง รูปทรงธรรมชาติถูกกําหนดใหอยูในขอบเขตของรูปทรงใน
กรอบของแตละชอง เริ่มปรากฏความชัดเจนโดยใชวิธีการซ้ําของเรื่องราวดังกลาวจนเต็มพื้นที่ของ
ผนังใหเกิดมิติลวงของภาพ สลับกับเนื้อหาการดําเนินเรื่องดวยการกลับคาน้ําหนักของสีและแสงใน
วัสดุอีกดานจนเต็มพื้นที่ หลังจากนั้นไดมีการดําเนินเรื่องดวยวิธีเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังวัสดุประกอบ
ผลงานดานขวา สรางจุดดึงดูดคาของแสงและสีที่มีปริมาณเทากันกับวัสดุประกอบผลงานทางดานซาย
ในหวงเวลาเดียวกัน เพื่อดําเนินเรื่องราวใหตอเนื่อง โดยการแทนที่รูปทรงที่กําลังแสดงเนื้อหาเปน
จังหวะอยางสม่ําเสมอ จนปรากฏเปนพื้นที่วางที่เปนความมืดสนิท สอดคลองกับความหมายถึงการจบ
การแสดงผลงานในเรื่องนี้
เรื่องราวสรางความรูสึกคลายสิ่งมีชีวิตกําลังคืบคลานมาสูการปรากฏตัวตนบนฉากการแสดง
โดยนํารูปอวัยวะของมนุษยสวนบริเวณตาและคิ้วของผูหญิงมาโชวอวด หรือสาธิตวิธีเสริมความงามให
ผูชมผานกลองเวปแคมที่เปนที่แพรหลายอยูเปนจํานวนมาก คลายกับสื่อสังคมออนไลนที่มีการสงตอ
กันไดไมรูจบ การวนซ้ําของวิธีดําเนินเรื่องราวจากเนื้อหา เปรียบเสมือนสิ่งที่ประชานิยมกันจนเปน
เรื่องปกติทางสังคมปจจุบันโดยแท เนื้อหาที่ใชวิธีการซ้ํากันนั้นจะแฝงดวยลายละเอียดในเชิงกายภาพ
ที่แตกตางกันเชน ลักษณะของขอบตา ขนตา เปลือกตา และคิ้ว แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
เชื่อมโยงและการรับรูขาวสารไดกวางไกลทุกมุมโลก เขาถึงไดของคนทุกเชื้อชาติ หลายเผาพันธุบน
โลกแหงสื่อสังคมออนไลน ซึ่งลวนแตมีจุดประสงคใหเปนที่ยอมรับ ถูกใจหรือชื่นชม จากการรับรูของ
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ผูคนจากอิ ทธิ พลของสื่อดั งกล า ว แต ถา ในทางกลับ กัน ถาพวกเขาไดรับ ความผิดหวังจากกระแส
เหลานั้น จุดสุดทายของการเสริมความงามที่ปรากฏเปนเรื่องประชานิยมในปจจุบันคือการศัลยกรรม
ในที่ สุ ด อรนุ ช อารี ย พงศา อาจารย ป ระจํ าหมวดวิ ช าออกแบบตกแต ง วิ ทยาลัย ช างศิ ล ป ได ใ ห
ขอคิดเห็นเมื่อไดชมผลงานวามีความรูสึกที่นาสะพรึงกลัวถึงการแสดงออกของการศัลยกรรมที่สราง
ความหวาดเสียวต อแสดงเบื้องหลังการผาตัดเปลือกตา สลับ กับการแสดงการเสริมความงามของ
บริเวณคิ้วและเปลือกตา (อรนุช อารียพงศา, 21 สิงหาคม 2560) แตเนื่องดวยการซ้ําของเนื้อหาของ
เรื่องราวเปนเวลาคอนขางนาน จึงทําใหเกิดความคุนชิน การแสดงอารมณของภาพจึงถูกลดแรงและ
สูญหายพลังของการสะทอนความสะเทือนอารมณที่รุนแรงของภาพไปสวนหนึ่ง

ภาพที่ 13 ภาพผลงาน “จริงแทและมายา 2” แสดงเนื้อหาของผลงานในโครงการ ชุดที่ 2
ที่มา: ผูวิจัย
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ผลงาน “จริงแทและมายา 3” มีวิธีการนําเสนอผลงานดวยฉายโปรเจคเตอร แสดงภาพมิติ
ลวงลึกเขาในผนังหอง มีความยาวของเนื้อหา 1:57 นาที โดยมีรูปทรงวัสดุจากกรอบรูปเปนตัวกําหนด
ขอบเขตของการแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวของภาพ ที่มีคาของน้ําหนักแสงและเงาที่ตางกัน เริ่มตน
การเคลื่อนที่ของรูปทรงโดยการนําของแสงที่เริ่มสวางขึ้นจากนอยไปหามากบนภาพพื้นหลังที่สงบนิ่ง
และคอนขางมืด สรางความแตกตางระหวางคาของสีจนเต็มพื้นที่จากกรอบรูปดานบนไปจนจรดอีก
ดานหนึ่ง รูปทรงธรรมชาติถูกกําหนดใหอยูในขอบเขตของรูปทรงสี่เหลี่ยมในแตละชองเริ่มปรากฏ
ความชัดเจนในเชิงกายภาพ โดยใชวิธีการซ้ําของรูปทรงดังกลาวจนเต็มพื้นที่ของวัสดุประกอบผลงาน
ศิลปกรรมทั้งสองดาน สลับกับเนื้อหาการดําเนินเรื่องดวยการกลับคาน้ําหนักของสีและแสงที่ตางกัน
จนเต็มพื้นที่ หลังจากนั้นไดมีการดําเนินเรื่องดวยวิธีเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังวัสดุกรอบรูปที่อยูดานบน
และดานลาง สรางจุดดึงดูดคาของแสงและสีที่มีปริมาณเทากันทั้งสองดานในหวงเวลาเพียงบัดดล
สลับไปมาตามจังหวะ จนเกิดพื้นที่วางที่เปนความมืดสนิทสอดคลองกับความหมายถึงการจบการ
แสดงผลงานในเรื่องนี้

ภาพที่ 14 ภาพผลงาน “จริงแทและมายา 3” แสดงเนื้อหาของผลงานในโครงการ ชุดที่ 3
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่แสดงออกถึงเรื่องราวของโครงสรางบางสวนบนใบหนาของมนุษยบริเวณจมูกและ
ริมฝปาก มาดําเนินเรื่องดวยวิธีแสดงการเคลื่อนที่ตอเนื่องอยางชา ๆ แสดงทวงทายั่วยวนเหมือน
เจาะจงตองการโชวความเซ็กซี่ของตนดวยริมฝปากผานสื่อสังคมออนไลน เพื่อจุดประสงคตองการ
ดึงดูดความสนใจบางอยางจากผูที่เขาชม เนื้อหาเคลื่อนที่สลับกับวิธีการซ้ําอยางเปนจังหวะสรางความ
ตื่นตาดวยสีสันสดใสจากลิปสติกอันหลากหลายมาปรากฏจนเต็มพื้นที่ สลับกับการแสดงการซ้ําของ
รูปทรงในเรื่องราวที่เหมือนกัน ตอบสนองบทบาทประชานิยมที่สามารถพบเห็นกันไดทั่วไปเปนปกติ
จนกระทั่งเนื้อหาคอยกลับกลายแฝงมาในแงลบคือ เบื้องหลังความงามของใบหนาเหลานั้นลวนผาน
ที่มาจากการผาตัดศัลยกรรมทั้งสิ้น แสดงใหเห็นถึงสภาพปกติทางสังคมวาภาพลักษณมีที่ปรากฏบน
สื่อตาง ๆ ในโลกปจจุบันมีทั้งความจริงและความลวง อัญชุลี อําไพศรี อาจารยประจําหมวดวิชาเครื่อง
เคลือบดินเผา วิทยาลัยชางศิลป เมื่อไดชมการแสดงผลงานชุดนี้ ใหความคิดเห็นวา เรื่องราวของภาพ
สามารถแสดงอารมณของเนื้อหาไดชัดเจน แตยังขาดจุดเชื่อมโยงของเรื่องที่ตองการที่แสดงออกให
เข าใจถึ งลํ าดั บขั้ น ตอนของเรื่ องที่ ชั ด เจน จึ งอาจจะทํ าให เข าใจคอนข างยากต อวัตถุป ระสงคของ
การแสดงออกในแตละเนื้อหาของผลงานในแตละชิ้นในชุดนี้ (อัญชุลี อําไพศรี, 19 สิงหาคม 2560)
สรุปและอภิปรายผล
โครงการงานสรางสรรคดานทัศนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชุด มายาของสื่อ
ดิจิทัลกับความจริงตอกระแสสังคมเปนผลงานที่เรื่องราวที่ถูกสะทอนภาพวิถีแนวคิดของเยาวชนและ
ผูคนบางกลุมของสังคมไทย มาประกอบเรียงรอยกับเนื้อหาสภาพแวดลอมที่มีอยูจริง นํามาผสมผสาน
กอใหเกิดมิ ติแหงมายาที่ถูกขับเคลื่อนดวยสื่ อโดยทางเทคโนโลยี รวบรวมขอมูลที่ไดศึกษาและรั บ
การกลั่นกรองมาเรียงรอยประกอบขอบเขตการสรางสรรคเปนผลงานทัศนศิลปโดยนําอุปกรณทาง
เทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือในการประกอบเนื้อหาสําหรับสรางสรรค แลวจึงขยายแบบผลงานโดย
การจัดฉายดวยเครื่องโปรเจคเตอรไปปรากฏเขาที่วัสดุที่ถูกกําหนดบนผนังหองนิทรรศการ ตามภาพ
ร า งต น แบบที่ ออกแบบการนํ าเสนอผลงานให ส อดคล องกับ วัต ถุ ป ระสงคข องโครงการ ผู วิ จั ย ให
ความสําคัญตอการวิเคราะหผลงานสรางสรรคศิลปกรรมโครงการนี้ ซึ่งไดสังเคราะหผลงานทางเชิง
กายภาพทางทัศนศิลปและอารมณความรูสึกของผูรับชมทั่วไปโดยภาพรวมบางสวน จึงไดผลลัพธที่
สอดคลองวัตถุประสงคไดหรือไม ทั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตถึงวิธีคิดเปนรายบุคคลที่มีโอกาสเขารับชม
ผลงานซึ่งขึ้นอยูกับคุณวุฒิและวัยวุฒิ ตามประสบการณหรือความมีเจตคติตอภาพที่ปรากฏตามสังคม
จากผลตอบรับจากผู เขาชมสวนใหญจะมีความประทับใจเรื่ องความงามในเชิ งทัศนธาตุศิลปะของ
ผลงาน สามารถแสดงความรูสึกตอเนื้อหาเรื่องราวที่แสดงใหรูสึกในแงบวกและแงลบ การสะทอน
ความจริงและความลวงตอการแสดงออกทางสื่อสังคมออนไลนไดตามอัตภาพ
สรุปความสําคัญของการวิเคราะหผลงานศิลปกรรมโครงการวิจัยนี้ ซึ่งไดวิเคราะหผลงานทาง
เชิ งกายภาพทางทั ศ นศิ ล ป แ ละอารมณ ค วามรู สึ กทางด า นเนื้ อหาของผู รั บ ชมทั่ ว ไปโดยภาพรวม
บางสวนที่ไดทดลองจัดแสดงบนผนังหองนิทรรศการที่มีสัดสวนเทาของจริงตามขนาดที่กําหนดไว
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โครงการชุดนี้ ณ หอศิลป วิทยาลัยชางศิลป ไดใหขอคิดเห็นสวนหนึ่งเมื่อหลังจากที่ไดรับชมผลงาน
แลววา รูสึกถึงความเปนจริงในสังคมปจจุบันที่ไมปฏิเสธวา การเสริมความงามเปนเรื่องปกติ สามารถ
สื่อถึงเนื้อหาทางการแสดงออกในสังคมออนไลนไดทั้งแงบวกและลบ เนื้อหาที่แสดงออกมาปรากฏบน
ภาพที่เปนเรื่องราวของการสลับและวนซ้ํา ทําใหเรื่องราวถูกลดความรุนแรงลงจากภาพที่ปรากฏอัน
เป น แง ล บ แฝงเร น ด ว ยบทบาททางสั งคม นํา แสดงออกในเชิง ทัศ นศิ ล ป ให ผูช มไดมี แนวคิ ดและ
จินตนาการไดอยางอิสระตามประสบการณของแตละบุคคล
ขอเสนอแนะ
1. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพื่ อการสรางสรรคบางสวน ยังไมครอบคลุมกั บ
เนื้อหาของแนวคิดและเรื่องราวผูคนในสังคมไดทั้งหมด เนื่องจากเปนความคิดเห็นที่เปนสวนตัวของ
ผูใหสัมภาษณ
2. วิธีการนําเสนอผลงานบนพื้นที่มีคอนขางจํากัด เนื่องจากขนาดและสัดสวนของภาพนั้น
เมื่อทําการฉายแสดงแลว จําเปนตองมีขนาดของพื้นที่ที่ถูกกําหนดตามสัดสวนตอการแสดงภาพดวย
เครื่องฉายโปรเจคเตอรใหมีเนื้อที่เพียงพอตอการนําเสนอผลงานของโครงการ
3. การแสดงผลงานศิลปกรรมรูปแบบในโครงการนี้ เปนการนําเสนอโดยตองมีปจจัยสําคัญ
ทางดานชวงเวลาและอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอ จําเปนตองมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการปฏิบัติหนาที่สําหรับการควบคุมจัดแสดง รูปแบบนิทรรศการในหอศิลป
4. ดวยขอกําหนดของปริมาณงานของโครงการ อาจทําใหความตอเนื่องของเนื้อเรื่องของ
ผลงานทั้งหมดในโครงการเมื่อจัดแสดงรวมกัน จึงมีความยาวทั้งหมด 6 นาที ซึ่งคอนขางใชเวลาอัน
ยาวนาน อาจสงผลถึงความออนลาตอการรับรูของผูเขาชม
5. ควรเพิ่มวิธีนําเสนอความหลากหลายของการจัดองคประกอบและขนาดของภาพ เพื่อ
สรางความนาตื่นตาในแตละเรื่องของผลงานใหนาสนใจมากขึ้น
6. ควรแทรกหรือแสดงชื่อของผลงานในแตละเรื่องระหวางการแสดง เพื่อใหผูชมสามารถ
ทราบถึงจุดเริ่มตนและจุดจบของเรื่อง ใหเขาใจงายยิ่งขึ้น
7. การสรางสรรคผลงานในครั้งตอไป ควรใหรายละเอียดเรื่องของการนําเสนอเสียงประกอบ
ภาพ โดยการกําหนดคิดคนหรือสรางกระบวนการผลิตโดยผูวิจัยขึ้นเอง
ผลการวิจัยสรุปวา การแสดงผลงานในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว อาจจะถูกจํากัดในดานของ
เวลาที่เปนตัวกําหนดผูชมใหมีขอบเขตการบังคับในชวงหรือตอนที่มีการเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา ผูชม
จึงไมมีชวงจังหวะเวลาสําหรับหยุดนิ่ง หรือสงบเพื่อที่จะจินตนาการไดอยางมีสมาธิเหมือนกับการ
รับชมผลงานศิลปกรรมประเภทที่ไมมีการเคลื่อนที่ เพื่อใหพิจารณาเนื้อหาถึงนัยแฝงความละเอียด
พิถีพิถันหรือแสดงอารมณของภาพไดตรงตามเจตนารมณของศิลปนไดอยางเดนชัด
จากการดําเนินงานสรางสรรคผลงานศิลปกรรมชุดนี้ ผูวิจัยไดถายทอดความคิดและความเปน
ตั ว ตนออกสู สั ง คมภายนอก ผ า นกระบวนการสร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปะ ทํ า ให ไ ด รั บ รู ถึ ง ขั้ น ตอน
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การปฏิบัติงาน การเลือกใชทัศนธาตุตาง ๆ เพื่อใหเขากับรูปแบบของผลงาน แนวความคิดตลอดจน
เทคนิควิธีการสรางสรรคผลงาน ดวยหวังวาการนําเสนอผลงานและแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางการ
ปฏิ บั ติ งานครั้ งนี้ จะเป น แนวทางในการพั ฒ นาสรา งสรรคผ ลงานทางทัศนศิล ปใหมีคุณ ภาพและ
ประโยชนแกการพัฒนาผลงานวิจัยสืบตอไป
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การผสมผสาน รูป สัญลักษณ กับหวงคํานึงชุมชนริมน้ําจากอดีตสูปจ จุบัน
BLENDING OF FORMS AND SYMBOLS: REMEMBRANCE TO
THE WATERFRONT COMMUNITY FROM PAST TO PRESENT
ศักดิ์ชาย บุญอินทร *
0

SAKCHAI BOON-INTR

บทคัดยอ
การจัดวางสิ่งเคารพบูชา รูปถายบรรพบุรุษ รูปคนในครอบครัว และเครื่องรางของขลังที่บาน
ของคนในชุมชนริมน้ําเปนลักษณะของสัญลักษณที่สะทอนถึงการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อเรื่อง
โชคลาง รวมถึงการเคารพบรรพบุรุษที่แสดงถึงความศรัทธาตอหลักความดีและความกตัญูเปนลักษณะ
ของความรัก ความผูกพันซึ่งกันและกัน ทั้งตอผูที่ยังมีชีวิตอยูและผูลวงลับ สัญลักษณดังกลาวยังสะทอน
เนื้อหาและนัยทางงานจิตรกรรมในลักษณะการเกี่ยวโยง เชื่อมตอ การแปรสภาพของรูปทรง สี พื้นผิว
บรรยากาศ และอารมณความรูสึก รูปและสัญลักษณในชุมชนยังสะทอนการจัดวางติดตั้งในเชิงพิธีกรรม
และพฤติกรรมในการดํารงชีวิต จากสาระที่กลาวมาขางตนเปนมิติที่ขาดหายไปในสังคมสมัยใหม เปน
คุณคาทางนามธรรมที่สามารถสรางสรรคและแสดงออกดวยงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปสื่อผสม
ในลักษณะการผสมผสานสัญลักษณขึ้นใหมและมีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งการจัดวางติดตั้งที่มีรูปแบบและ
เนื้อหาสัมพันธกับชุมชนทั้งดานสภาพแวดลอมและความคิดของคนในชุมชน สะทอนหวงคํานึงถึงอดีต
จิตวิญญาณของชุมชน และนัยในการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน โดยใชขอมูลจากงานวิจัยเชิง
คติชนวิทยาและชุมชนมีสวนรวมของขาพเจา เรื่อง การจัดสถานที่และตกแตงบานที่สะทอนวิถีชีวิต
และความเชื่อของคนในชุมชนริมน้ําตลาดเกาหัวตะเข เปนขอมูลประกอบในการสรางสรรค
คําสําคัญ: ผสมผสาน รูป สัญลักษณ หวงคํานึง ชุมชนริมน้ํา อดีต ปจจุบัน

Abstract
Placement of worship photo of ancestors and family and talisman at the
home of the waterfront community is characterized by symbols that reflect sacred
and superstitious beliefs, Including respect for ancestors who express faith in the
principle of good and gratitude. There is a characteristic of love and relationship to
each other ,both those who are alive and deceased. The symbol also reflects the
content and implications of the painting. It is connected with the transformation of
*

วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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shape, color, texture, atmosphere and emotion. Image and symbol in the community
also reflects the layout-installation of ritual and living habits. The above mentioned
is a missing dimension in modern society. It is an abstract value that can be created
and expressed with painting and visual and mixed media arts in a new symbolic
blending and unique installed in a context of theme and style that is relevant to the
community, the environment, and the needs of the community, reflecting
remembrance in the past. The spirit of the community and its implications for human
life in the present time, based on information from my research of the past, the
folklore and the community, have contributed to the creation.
Keywords: Blending, Forms, Symbols, Remembrance, Waterfront-Community, Past, Present

บทนํา
มนุษยอยูรวมกันในสังคมที่มีลักษณะของการปฏิสัมพันธกันเพื่อแลกเปลี่ยนแบงปนกันในดาน
ประสบการณและขอมูลในการมีชีวิตรอดปลอดภัยจากสภาพธรรมชาติสภาพแวดลอม เชน ภัยธรรมชาติ
สภาพอากาศ ภัยอันตรายจากสัตวรายผานลักษณะของปจจัยสี่ที่จําเปนในการดํารงชีวิต เชน ลักษณะ
การอยู การกิน เครื่องนุงหม สมุนไพร ยารักษาโรคภัยตาง ๆ หลายชั่วอายุคนมีการคนคิดและพบ
ลักษณะวิธีที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต เชน การปลูกบาน ลักษณะอาหาร การนํามาซึ่งผลผลิต วิธีการ
สรางเครื่องนุงหม เปนตน การแบงปนยังรวมไปถึงดานจิตสํานึก ความศรัทธา การชี้แนะแนวคิดและ
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทั้งศาสนา ความเชื่อ การแบงปนดานความรูสึก เชน การเอื้ออาทร ความผูกพัน
ตอกัน นํามาซึ่งคานิยม แนวคิด ทัศนคติเฉพาะของ สังคมนั้น ๆ สังคมไทยมีลักษณะการอยูรวมกันใน
ลักษณะครอบครั ว ใหญ มีส มาชิกที่ ป ระกอบไปดว ยคนหลายวัย เชน ปู ยา ตา พอ แมลูก หลาน
เกาะเกี่ยวกันในลักษณะเครือญาติ ถายทอดความรู วิธีคิด จิตวิญญาณในการดํารงชีพแกกัน สงตอ
ผานยุคสมัยจนกลายเปนรูปแบบลักษณะที่ชัดตอการจดจําเขาใจ เห็นคาในการนําไปใชในลักษณะของ
ความเชื่อ วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม
บานริมน้ําเปนอีกหนึ่งรูปแบบของสังคมไทยที่มีวิถีชีวิตสัมพันธกับธรรมชาติ ทั้งภูมิประเทศ
และสภาพอากาศ วิถีชีวิตริมน้ํามีน้ําเปนหัวใจหลักในการดํารงชีพทั้งดานที่อยูอาศัย การประทังชีวิต
การประกอบอาชีพ การสัญจร เดินทาง จากเหตุผลดังกลาวทําใหชุมชนริมน้ําตลาดเกาหัวตะเขมี
รองรอยของความหลากหลายทางความเชื่อและวิถีการดํารงชีวิตทั้ งคนไทยเชื้อสายจีน คนพื้นถิ่น
รวมถึงคนมอญ ปรากฏใหพบเห็นไดในยุคป จจุบัน จากวั ตถุสิ่งของตามที่พักอาศัย รวมถึงเรื่ องเล า
ประเพณี และพฤติกรรมอันเปนวิถีปกติที่สะทอนนัยของความศรัทธาในพุทธศาสนา ทั้งนิกาย หินยาน
มหายาน และความเชื่อเรื่องพิธีกรรม วัตถุมงคล เครื่องรางนําโชคตาง ๆ ซึ่งปรากฏการณดังกลาวของ
ชุมชนไดสรางความแตกตางอยางชัดเจนกับกระแสวัฒนธรรมใหมที่หลั่งไหลสูสังคมไทย พรอมกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุเทคโนโลยี ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และนวัตกรรมใหม ๆ ใน
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ระบบดิจิตอล สื่อสังคมออนไลนในโลกความจริงเสมือนที่สื่อสารอยางรวดเร็วและมีพลวัตแหงการ
เปลี่ยนแปลงสูวิถีชีวิตและวิธีคิดดั้งเดิมของสังคมไทย
จากงานวิจัยของขาพเจาที่ผานมาในหัวขอ “การจัดสถานที่และตกแตงบานที่สะทอนวิถีชีวิต
และความเชื่อของคนชุมชนริมน้ําตลาดเกาหัวตะเข” เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ ในลักษณะคติชนวิทยา
และชุมชนมีสวนรวม โดยจะใชเปนขอมูลประกอบในการสรางสรรคครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต
รูปแบบการดํารงชี วิต รวมถึ งทัศนคติ ความเชื่อที่แสดงออกทางพฤติกรรมดวยรูปและสัญลักษณ
ในชีวิตประจําวันทั้งที่มีนัยทางตรงสามารถตีความไดงาย และที่มีความหมายแฝงที่ลึกซึ้งตองคนควา
หาความหมายตามบริบทของชุมชนและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
การจัดวางสิ่งเคารพบู ชา รูป ถายบรรพบุรุษ รู ปคนในครอบครัว เครื่องรางของขลัง และ
การตกแตงบานของคนในชุมชนริมน้ําเปนลักษณะของสัญลักษณที่สะทอนถึงการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ความเชื่อเรื่องโชคลาง การเคารพบรรพบุรุษที่แสดงถึงความศรัทธาตอหลักความดี ความกตัญูเปน
ลักษณะของความรักความผูกพันซึ่งกันและกันทั้งตอผูที่ยังมีชีวิตอยูและผูลวงลับ เปนความเกี่ยวโยง
กันของเครือญาติ วงศตระกูลถายทอดสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน สัญลักษณดังกลาวยังสะทอน
เนื้อหา นัยทางศิลปะและงานจิตรกรรมในลักษณะการเกี่ยวโยง เชื่อมตอ การแปรสภาพของรูปทรง สี
พื้นผิว บรรยากาศ และอารมณความรูสึก สัญลักษณในชุมชนยังสะทอนการจัดวางติดตั้ง เชิงพิธีกรรม
และพฤติกรรมการดํารงชีวิต เปนมิติที่ยังคงมีอยูในชุมชนริมน้ําแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมทามกลางความ
เปลี่ ย นแปลงของสั งคมสมั ย ใหม ยุ คปจจุบัน ที่ใหคุณคาวัตถุและความกาวหนาทางเทคโนโลยี การ
ผสมผสาน รูป สัญลักษณ ดังที่กลาวมาขางตนจึงเปนการแสดงออกทางศิลปะที่สามารถสรางสรรค
ดวยงานจิตรกรรม 2 มิติ จิตรกรรมสื่อผสม และงานทัศนศิลปสื่อผสมรวมกับบันทึก บทสัมภาษณ
ภาพถาย วัตถุ และการจัดวางติดตั้งดวยรูปแบบ เนื้อหาที่สัมพันธกับชุมชน ทั้งสภาพแวดลอมและ
ความคิดของคนในชุมชนได จึงเปนการผสมผสานรูป สัญลักษณจากชุมชนเพื่อใหเกิดสัญลักษณขึ้นใหม
ในลักษณะรูปทรงศิลปะที่มีนัยสะทอนสาระและคุณคาทางนามธรรม การคนหาสุนทรียภาพแนวใหม
มิติของงานจิตรกรรมยังสามารถกระตุนใหคํานึงถึงจิตวิญญาณของอดีตและยังคงปรากฏรองรอยให
เห็นในชุมชนริมน้ําที่มีลักษณะเฉพาะเปนอัตลักษณทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยยุคปจจุบัน กอใหเกิดคําถามถึงการมีอยูและดํารงอยู รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือ
การสิ้นสุดคุณคาดั้งเดิมในวิถีชีวิตริมน้ําของสังคมไทย ทั้งทางรูป ลักษณะ และนัยทางนามธรรม
วัตถุประสงค
เพื่อสรางสรรคงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปสื่อผสมที่มีแนวคิดเรื่องสะทอนถึงวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนริมน้ําที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพบรรพบุรุษ ใหความสําคัญกับหลักความดีงามและ
จิตสํานึกของความผูกพันซึ่งกันและกันของคนทั้งที่ยังมีชีวิตอยูและผูลวงลับ รวมถึงความเชื่อในเรื่อง
โชคลางของคนในสังคมไทย โดยมีเนื้อหาและแนวความคิดในงานจิ ตรกรรมเรื่อง การผสมผสาน
การเกี่ยวโยง เชื่อมตอ สัมพันธ การเปลี่ยนแปลง แปรสภาพ การเคลื่อนยาย ไหลเวียน ในลักษณะรูป
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สัญลักษณ รวมถึงมิติบรรยากาศของจิตรกรรมที่สะทอนมิติอารมณแหงหวงคํานึงและจิตวิญญาณ
ชุมชนที่อยูในสภาวะของความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน เกิดรูปแบบ เนื้อหาของงานจิตรกรรม
และงานทั ศนศิ ล ป สื่ อผสมที่ สั ม พั น ธ กับ ชุ มชน อี กทั้ งยั งแสดงถึ งเทคนิ ค วิ ธี การในการสร างสรรค
จิตรกรรม งานทัศนศิลปสื่อผสม และวิธีการจัดวางติดตั้งที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ขอบเขตการสรางสรรค
ขอบเขตดานเนื้อหาเรื่องราวทางสังคม สรางสรรคจากเนื้อหาทางมานุษยวิทยา คติชนวิทยาที่
ไดจากชุมชนและคนในชุมชนตลาดเกาหัวตะเข (หลวงพรต-ทานเลี่ยม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่ยังปรากฏอยูในยุคปจจุบัน รวมถึงเรื่องเลาประวัติความเปนมาของชุมชน ในเรื่องความเชื่อและการมี
ความศรัทธาในศาสนา นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพบรรพบุรุษใหความสําคัญกับหลักความดีงาม
ความกตัญูและจิตสํานึกของความผูกพันซึ่งกันและกันของคนทั้งที่ยังมีชีวิตอยูและผูลวงลับ รวมถึง
ความเชื่อในเรื่อง วัตถุมงคล เครื่องราง สิ่งนําโชคดวยการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและ
มีอัตลักษณในลักษณะวิถีการดํารงชีวิต พิธีกรรม ประเพณี
ขอบเขตดานเนื้อหาความหมายทางศิลปะ สรางสรรคเรื่องการเกี่ยวโยง เชื่อมตอ การแปรสภาพ
ผสมผสานและการเปลี่ยนแปลงของรูป สัญลักษณ ชีวิตที่มีบริบทสัมพันธกับชุมชนทั้งสภาพแวดลอม
ความตองการชุมชน รวมถึงมิติบรรยากาศที่สะทอนอารมณหวงคํานึงถึงอดีตและจิตวิญญาณชุมชนใน
สังคมยุคปจจุบัน
ขอบเขตดานรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ สรางสรรคจิตรกรรม 2 มิติ สีอะคริลิก สีน้ํามัน และ
งานทั ศนศิ ล ป สื่ อผสมที่ ส ร างสรรค รว มกั บ วัตถุ บัน ทึก บทสัมภาษณ และสิ่งอื่ น ๆ ที่สัมพัน ธและ
เกี่ยวของ รวมถึงวิธีการจัดวางติดตั้งที่มีลักษณะเฉพาะตัวโดยมีรูปแบบ เนื้อหา วิธีการสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมชุมชนและความคิดของคนในชุมชนทั้งจากการบอกเลาและการสัมภาษณ
วิธีการศึกษา
ขั้นตอนและกระบวนการสรางสรรค
1. วิธีการเก็บขอมูล ใชขอมูลจากงานวิจัยของขาพเจาที่ผานมาในหัวขอ “การจัดสถานที่และ
ตกแตงบานที่สะทอนวิถีชีวิตและความเชื่อของคนชุมชนริมน้ําตลาดเกาหัวตะเข” ซึ่งเปนงานวิจัย
เชิงสํารวจ คติชนวิทยาและชุมชนมีสวนรวมเปนสวนประกอบในการสรางสรรค รวมทั้งการเก็บขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อใหตรงตามเนื้อหาในการสรางสรรค โดยใชกรณีศึกษาบานของ 1) คุณวีระ และคุณยายยิ่ง
ผลงาม ซึ่งอยูบานเลขที่ 252/1 ชุมชนหลวงพรต-ทานเลี่ยมตลาดเกาหัวตะเข (หลังการศึกษาวิจัย
คุณยายยิ่ง ผลงามไดเสียชีวิตลงดวยโรคชราในป พ.ศ. 2558) 2) เธียรชัยทนายความ บานเลขที่ 108
หมู 2 3) ร านหงี จิ้น หลี บ า นคุณชั ย (เฮี ย ชัย ) บานเลขที่ 124-5/2 4) บานเลขที่ 112 คุ ณออนศรี
นิ่มทรงธรรม อดีตประธานชุมชนหลวงพรต-ทานเลี่ยม 5 สมัย 5) บานคุณเมน เปนกรณีศึกษาในการ
สรางสรรค
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ภาพที่ 1-8 ชุมชนชุมชนหลวงพรต-ทานเลี่ยม ประชากรและกลุมตัวอยาง
ที่มา: ผูวิจัย

1.1 ใชเอกสารและวัตถุที่เกี่ยวของ
1.2 สั งเกต บั น ทึ ก ลั กษณะความเปน จริ งในชุม ชน เช น ลักษณะความเปน อยู อาชี พ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน รานคา รานตัดผม รานกวยเตี๋ยว อาชีพรับจางเย็บผา เปนตน

ภาพที่ 9-10 ลักษณะความเปน อยู อาชีพ วิถีชีวิต ของคนในชุมชน
ที่มา: ผูวิจัย

1.3 สัมภาษณใชขอ มูลจากบทสนทนาระหวางผูสรางสรรคกับผูคนในชุมชนจากผลงานวิจัย
ของศักดิ์ชาย บุญอินทร เรื่อง “การจัดสถานที่และตกแตงบานที่สะทอนวิถีชีวิตและความเชื่อของคน
ชุมชนริมน้ําตลาดเกาหัวตะเข” รวมถึงขอมูล บทสัมภาษณเพิ่มเติม สําหรับโครงการสรางสรรค เชน
สัมภาษณ บั นทึก เพื่อใหไดขอมูลที่ สัมพันธกับงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปสื่อผสมในลักษณะ
เอกสาร ขอมูล เรื่องเลา และ สารคดี โดยมีคนในชุมชนที่เปนกรณีในการศึกษาเพื่อการสรางสรรค
1.4 ศิลปะฐานชุมชน

ภาพที่ 11 คุณปุยกับศิลปะฐานชุมชน บานเลขที่ 159 ม.2
ที่มา: ผูวิจัย
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ศิลปะชาวบาน และศิลปะพื้นบานซึ่งเปนหลักฐานสะทอนทัศนคติ วิถีชีวิต คานิยม และการ
แสดงออกของคนในชุมชนเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนและกระบวนการสรางสรรคโดยใชศิลปะฐานชุมชน
เปนขอมูล วัตถุ ประกอบการสรางสรรค เชน สิ่งประดิษฐ งานศิลปะพื้นบานที่เปนสวนหนึ่งของการ
ตกแตงบานจัดสถานที่ของผูคนในชุมชนตามลักษณะความชอบสวนบุคคล
1.5 ภาพถ า ย ภาพเคลื่ อนไหวเลาเรื่องในลักษณะขอมูล และสารคดี ที่ใชป ระกอบกับ
ผลงานทัศนศิลปสื่อผสม
1.6 ชวงเวลาเหตุการณและประวัติชีวิตจะดําเนินการใหสัมพันธกับขอ 1.5 ในลักษณะ
ขอมูล และสารคดีที่ใชประกอบกับผลงานทัศนศิลปสื่อผสม
1.7 ปฏิทินประจําป เทศกาล งานประเพณีในชุมชน โดยสามารถนํามาใชเปนฐานขอมูล
ในการสรางสรรคเพื่อใหผลงานมีสัมพันธกับชุมชน
2. วิธีการและกระบวนการทางศิลปกรรม
2.1 บันทึกชุมชนดวยวิธี Sketch Drawing
2.2 บันทึกชุมชนดวยวิธีจิตรกรรม
2.3 บันทึกดวยวิธี drawing และจิตรกรรมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัตถุ
2.4 การสรางภาพราง (Sketch)

ภาพที่ 12-18 การสรางภาพรางงานจิตรกรรม (Sketch)
ที่มา: ผูวิจัย

2.5 การทดลองเทคนิคและกระบวนการทางจิตรกรรมผสม

ภาพที่ 19-21 การทดลองเทคนิคและกระบวนการทางจิตรกรรมผสม
ที่มา: ผูวิจัย
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2.6 การทดลองวัสดุ รูปแบบ ดวยภาพรางในงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปสื่อผสมให
สัมพันธกับสภาพแวดลอมชุมชน

ภาพที่ 22-23 ภาพตูยาจีนและตูกับขาวโบราณ
ที่มาแรงบันดาลใจในการการทดลองวัสดุในงานทัศนศิลปสื่อผสม ดวยแนวคิด รูปแบบในการสรางสรรค
ที่มา: กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (10 มิถุนายน 2556)
ที่มา: Pantip (10 ตุลาคม 2555)

ภาพที่ 24-25 การทดลองวัสดุในงานทัศนศิลปสอื่ ผสม ดวยแนวคิด รูปแบบในการสรางสรรค
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 26-27 การทดลองวัสดุในงานจิตรกรรม และงานทัศนศิลปสื่อผสม โดยการนําแนวคิดและรูปแบบ
ในการสรางสรรคไปใชทดลองทางรูปทรงและโครงสรางในโครงการ LINE-ไทย วิทยาลัยชางศิลป
ที่ผสู รางสรรคเปนผูออกแบบและเปนประธานดําเนินงาน
ที่มา: ผูวิจัย

254

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

ภาพที่ 28-34 การทดลองวัสดุ รูปแบบ ในงานจิตรกรรม ทัศนศิลปสื่อผสม สรางภาพรางใหสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมชุมชน โดยการนําแนวคิดและรูปแบบในการสรางสรรคไปใชทดลองทางรูปทรงและโครงสราง
ในโครงการ LINE-ไทย วิทยาลัยชางศิลป ที่ผูสรางสรรคเปนผูออกแบบและเปนประธานดําเนินงาน
ที่มา: ผูวิจัย

2.7 การออกแบบและสรางแบบจําลอง 3 มิติ

ภาพที่ 35-39 การสราง model จําลอง และการเขียนแบบเพื่อใชในการสรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อผสม
ที่มา: ผูวิจัย

2.8 การทดลองวัสดุ รูปแบบ เนื้อหา กับสภาพแวดลอมชุมชน
มีการทดลอง คนควาดวยกรรมวิธีที่หลากหลาย เชน การทดลองวัสดุดวยลักษณะ
โครงสรางของตูยาจีนสมุนไพร ทั้งลักษณะของลิ้นชักไม และลิ้นชักอะคริลิกที่มีลักษณะโปรงใส การใช
ไม สแตนเลส ที่จับลิ้นชักทองเหลือง ถวยรองเซรามิกกันมดแมลงของตูกับขาวโบราณประกอบกันเปน
รูปทรง 3 มิติ เปนการทดลองดานรูปแบบเนื้อหาและการจัดวางติดตั้งใหสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ชุมชน และมีการสรางภาพรางโครงสรางผลงานกับชุมชน เพื่อนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธทั้งดาน
รูปแบบและแนวความคิดกับวิถีชีวิตชุมชน
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2.9 การสรางสรรคผลงานจริง ทั้งจิตรกรรม 2 มิติและงานทัศนศิลปสื่อผสมการสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ สรางสรรคโดยการคัดเลือกแบบภาพราง ที่สัมพันธกับแนวความคิดที่มีการ
พัฒนาและไดผานการพูดคุยกับผูคนในชุมชน โดยมีกรรมวิธีดังนี้ 1) การออกแบบขนาด โครงสราง
และสรางเฟรมผาใบ 2) การทําพื้นที่มีลักษณะของเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการสรางสรรค เชน
ลักษณะพื้น ผิว ร องรอย 3) การรางภาพรางลงบนผืน ผาใบ 4) การสรางสรรคและแสดงออกดว ย
ขบวนการทางจิตรกรรม 4) การพัฒนาผลงานสรุปผลในการสรางสรรคแตละชิ้น
วัสดุ อุปกรณที่ใชในการสรางสรรคงานจิตรกรรม 2 มิติ ไดแก เฟรมผาใบ canvas
ดินสอ ปากกาเคมี สีอะคริลิ ก สีน้ํ ามัน สี ชอลค สีน้ํามัน กระปอง สีส ะท อนแสง สีสเปรย อุป กรณ
สําหรับทําพื้นผิว เชน แผนระนาบ ไมบรรทัด ยางพารา กาว สารเคมี เชนตัวทําละลาย สวนผสม เชน
ลินสีด น้ํามันสน ทินเนอร ขอมูลที่ใชในการสรางสรรค เชน ภาพถายจากการวิจัยชุมชน บทสัมภาษณ
บันทึก ปฏิทินประจําปของชุมชน เปนตน
การสร า งสรรค งานสื่อผสมและงานทัศนศิล ป 3 มิ ติ โดยการนําแนวความคิดและ
รูป แบบในการสร างสรรคไปทดลองสรางจริงกับโครงการทัศนศิลป Line Thai วิทยาลัยชางศิล ป
ที่ผูสรางสรรคเปนผูออกแบบและเปนประธานดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนและกรรมวิธีในการสรางสรรค
ดังนี้ 1) ออกแบบ รางภาพ 2) เขียนแบบสําหรับการทําโครงสราง ลิ้นชัก 3) การสรางโครงสรางจริง
ทั้งการสรางดวยวัสดุ ไม แผนอะคริลิก โครงเหล็ก แผนอะคริลิก 4) การนําผลจากการทดลองดาน
รูปทรงโครงสราง การจัดวางติดตั้งไปสรางสรรคเพิ่มเติม รวมทั้งพูดคุยกับผูคนในชุมชน สําหรับหา
ความสัมพันธระหวางผลงานศิลปะกับชุมชน 5) การประกอบภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว บทสัมภาษณ
ติดตั้งกับโครงสราง 6) ตรวจสอบขอมูลในการสรางสรรค
วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ใ ช ใ นการสร า งสรรค ง าน สื่ อ ผสม และงานทั ศ นศิ ล ป 3 มิ ติ ได แ ก
กระดาษ ดินสอ สี อะคริลิก กลองไมขีด สําหรับสราง Model จําลอง กาว ฝาสีสําหรับทําถวยรอง ไม
เครื่องมือในการสรางงานไม เชนเลื่อยไม กาว ดินสอพอง เครื่องไส สิ่ว เหล็ก เครื่องมือในการสราง
งานเหล็ก เชน เครื่องเชื่อมโลหะ สวาน เครื่องขัด แผนอะคริลิก เครื่องมือในการสรางงานอะคริลิก
รางเลื่ อ นสไลด ส แตนเลส ที่ จั บ ลิ้ น ทองเหลือง ถ ว ยรองเซรามิก กลอ งถา ยรูป กล องบั น ทึ ก ภาพ
เคลื่อนไหว โทรทัศน มอนิเตอร สายไฟ ปลั๊กไฟที่บรรจุขอมูล เชน USB วัตถุสิ่งของที่สัมพันธกับชุมชน
เชน ภาพถาย บทสัมภาษณ สิ่งของ เชน เชือกเรือ อวนแห เคียว ชิ้นสวน ระหัดวิดน้ํา ปลาตะเพียน
ยันตแปดเหลี่ยม เปนตน
ผลการศึกษา
วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคในการสรางสรรคดังนี้
เพื่อสรางสรรคงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปสื่อผสม ที่มีแนวเรื่องสะทอนถึงวิถีชีวิตของคน
ในชุ มชนริ มน้ํ า ที่ นั บถื อสิ่ งศั กดิ์ สิ ทธิ์และเคารพบรรพบุรุษ ใหความสําคัญ กับ หลักความดีงามและ
จิตสํานึกของความผูกพันซึ่งกันและกันของคนทั้งที่ยังมีชีวิตอยูและผูลวงลับ รวมถึงความเชื่อในเรื่อง
โชคลางของคนในสังคมไทย โดยมีเนื้อหาและแนวความคิดในงานจิตรกรรมเรื่อง การผสมผสาน
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การเกี่ยวโยง เชื่อมตอ สัมพันธ การเปลี่ยนแปลง แปรสภาพ การเคลื่อนยาย ไหลเวียน ในลักษณะรูป
สัญลักษณ รวมถึงมิติบรรยากาศของจิตรกรรมที่สะทอนมิติอารมณแหงหวงคํานึงและจิตวิญญาณ
ชุมชนที่อยูในสภาวะของความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน เกิดรูปแบบ เนื้อหาของงานจิตรกรรม
และงานทั ศนศิ ล ป สื่ อผสมที่ สั ม พั น ธ กับ ชุ มชน อีกทั้ งยังแสดงถึงเทคนิ ค วิธีการในการสรางสรรค
จิตรกรรม งานทัศนศิลปสื่อผสม และวิธีการจัดวางติดตั้งที่มีลักษณะเฉพาะตัว
การใชสัญลักษณ เชน รูปถายองคเซียนแปะโคว เพื่อแสดงนัยของความผูกพันในวิถีชาวไทย
เชื้อสายจีนในชุมชนตลาดเกาหัวตะเข เปนรูปถายจากบานคุณชัย (เฮียชัย) รานขายของชําในตลาดที่
สามารถสื่อความหมายตามแนวเรื่องไดดีแตการสรางสัญลักษณทางศิลปะยังขาดเรื่องความลึกซึ้งของ
การแสดงออก การเขียนภาพที่แสดงความไมชัดของรูป เชน ลักษณะรูปถายที่มีรองรอย ของวัตถุผาน
กาลเวลา ไม ส ามารถสะท อ นการหายไปของวิ ถี ความเชื่ อ ในป จ จุ บั น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการ
สรางสรรคได แตกลับแสดงถึงปญหาในการมองภาพองครวมและเอกภาพในผลงาน
การแสดงออกดานโครงสราง รองรอยพูกันและเทคนิควิธีการไดผลเปนที่นาพอใจ ทฤษฎีตาม
หลักฮวงจุยสีไมสามารถแสดงผลตรงไปตรงมาแตแฝงอยูในคูสีทั่วไป จึงกลาวไดวาสภาวะทางอารมณ
ความรูสึกที่ผานสี รองรอย ไดแสดงลักษณะเฉพาะมากกวานัยของรูป และสัญลักษณนั่นเอง

ภาพที่ 40 ผลงานสรางสรรคจิตรกรรม
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 41-42 รายละเอียดผลงาน
ที่มา: ผูวิจัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ความเคลื่ อนไหวเปลี่ ย นแปลงของสี และร องรอยเป น การนํา สัญ ลั กษณของภาพทิว ทัศ น
ตลาดเการิมน้ําที่จางหายไปในสภาพแวดลอมปจจุบันมาใชในการแสดงออกทางจิตรกรรมสะทอน
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสีและรองรอยการเปลี่ยนผานของเทคโนโลยี ผลจากการศึกษาได
ขอสรุปบางประการ เชน ลักษณะการผสมผสานของ รูป สัญลักษณในสัดสวนที่เทากันเกิดความสมดุล
ในทางองคประกอบศิลปมากเกินไป การแสดงออกทางจิตรกรรมที่แสดงถึงลักษณะความจริงของรูป
ในลักษณะบรรยากาศ แสง เงา ผสมผสานกับรองรอยและความเคลื่อนไหวของสีไมสามารถแสดง
สภาวะแหงหวงคํานึงซึ่งเปนมิติดานความรูสึก แตเปนการคนพบวิธีการ รูปแบบ และลักษณะเฉพาะ
ในทางจิตรกรรม

ภาพที่ 43 ผลงานสรางสรรคจิตรกรรม
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 44-45 รายละเอียดผลงาน
ที่มา: ผูวิจัย

บรรยากาศสี แสง เงา และพื้นผิว เปนองคประกอบหลักในการพัฒนาวิธีการและการแสดงออก
ทางจิตรกรรม โดยการใชขอมูลจากความเปนจริงที่ไดจากการวิจัยเพื่อสรางสัญลักษณ แนวเรื่องจาก
ชุมชน เชน การเขียนรูปภาพถายวิถีชีวิตผูคนริมน้ําในอดีตของชุมชนดวยคาน้ําหนัก ขาว ดํา ใหเกิด
การตัดกันกับคาน้ําหนักน้ําตาลที่มีสีใกลเคียงกับภาพถายเกาผสมผสานกับสัญลักษณของการติดแผน
ทองคําเปลวในการประกอบพิธีกรรม รวมทั้งรองรอยพื้นผิวของสีที่มองคลายภาพถายที่หลุดรอนโดย
แทนที่ดวยสีและรองรอยใหมของลักษณะการสแกนในคอมพิวเตอร และระบบดิจิทัลที่เปนสัญลักษณ
ใหมของเทคโนโลยียุคปจจุบัน
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ภาพที่ 46 ผลงานสรางสรรคจิตรกรรม
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 47-48 รายละเอียดผลงาน
ที่มา: ผูวิจัย

ขอเท็จจริงดานขอมูลในชุมชนและความจริงในงานจิตรกรรมเปนการนําขอพัฒนาของการใช
ภาพถายที่ไดจากงานวิจัย เพื่อเพิ่มสัญลักษณในชุมชนในผลงาน เชน สัญลักษณปายราน ยันตแปด
เหลี่ยม สัญลักษณของชองลมที่อยูในเงามืดของสถาปตยกรรมอาคารไมตลาดเกาที่อยูในชุมชนมาเปน
ขอเท็จจริงในการเขียนภาพเพื่อแสดงความจริงในงานจิตรกรรม โดยลดการแสดงออกของรองรอย
พูกันลง และเนนคูสีที่แสดงถึงเทคโนโลยีดวยแสงสีฟาที่สาดลงบนบรรยากาศของภาพในปริมาณที่ไม
เยอะจนเกินไป ทําใหผลงานสามารถแสดงถึงนัยของรูป สัญลักษณที่สะทอนหวงคํานึงในอดีต รองรอย
การเปลี่ยนผานของวัฒนธรรมและกาลเวลาจากอดีตสูปจจุบัน รวมถึงสามารถแสดงออกในมิติดาน
อารมณ ความรูสึก หวงคํานึง ดวย มิติ สี และบรรยากาศในงานจิตรกรรมได

ภาพที่ 49-50 ผลงานสรางสรรคจิตรกรรม
ที่มา: ผูวิจัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ภาพที่ 51-55 รายละเอียดผลงาน
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 56-57 งานทดลองจิตรกรรมขนาดเล็ก
ที่มา: ผูวิจัย

การทดลองแนวความคิด รูปทรง และโครงสราง ดวยงานทัศนศิลปสื่อผสม โครงการ Line Thai

ภาพที่ 58-59 ผลงานสรางสรรคทัศนศิลปสื่อผสม
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 60-61 รายละเอียดผลงาน การทดลองแนวความคิด รูปทรง
ดวยงานทัศนศิลปสื่อผสมโครงการ Line Thai
ที่มา: ผูวิจัย

การทดลองนําแนวความคิด เรื่องรูปทรงและเรื่องราวในอดีต เชน ลิ้นชัก ตูยาจีน โบราณ ตู
กับขาว ไปใชทดลองสรางสรรคในโครงการ Line Thai ของวิทยาลัยชางศิลป ที่ผูสรางสรรคเปน
ผูออกแบบและเปนประธานดําเนินงาน โดยผูสรางสรรคไดนํารูปแบบในงานสรางสรรคไปออกแบบ
รูปทรง 3 มิติ ทําใหเห็นถึงพัฒนาการของรูปทรงในงานทัศนศิลปสื่อผสม การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว
ของรูปทรงดวยการมีสวนรวมของผูชมในการเปด ปด ลิ้นชัก และมุมมอง 3 มิติ ที่มีผูชมเปนสวนหนึ่ง
ขององคประกอบในมุมและดานผานชอง พื้นที่วางผลงาน อีกทั้งยังเปนการทดลองเรื่องการใชวัสดุ
เช น การใช ไม เหล็ ก แผ น อะคริ ลิ ค รางเลื่อนสแตนเลส ลิ้น ชั กตู ย า ถว ยรองเซรามิกส เปน ตน
โดยเกิดผลเปนที่นาพอใจสามารถนําไปใชสรางสรรคงานสื่อผสมไดตอไป
การสรางสรรคงานสื่อผสมที่สัมพันธกับชุมชน

ภาพที่ 62-67 การสรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อผสม ที่สมั พันธกบั ชุมชน
ที่มา: ผูวิจัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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การนําผลการทดลองรูปทรงโครงสราง 3 มิติ ดวยการสรางสรรคจริงในโครงการ Line Thai
มาพัฒนาตอในงานสรางสรรคโดยปรับโครงสรางงาน 3 มิติ ใหเปนเสนตรงเพื่อใชทดลองเปนเสาค้ํายัน
หลังคาในชุมชนในลักษณะงานสื่ อผสมที่แสดงความหมายการทดแทนเสาที่ไมแข็งแรงของชุมชน
ภายในลิ้นชักประกอบไปดวยยันต เครื่องราง ภาพถายเกา ที่ไดขอมูลจากการวิจัยสิ่งของที่มีอยูหรือ
สัมพันธกับชุมชน เชน แห อวน เคียว ชิ้นสวนระหัดวิดน้ํา ใชเทคโนโลยีผานจอโทรทัศน มอนิเตอรที่
แสดงภาพเคลื่อนไหว บทสัมภาษณของคนในชุมชน จึงเปนการสรางสรรคที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม
และความคิดของคนในชุมชนสามารถนําไปทดลองติดตั้งแสดงจริงในชุมชนดวยโครงการศิลปะที่ผาน
ความเห็นชอบของคนในชุมชนในโอกาสตอไป
สรุปและอภิปรายผล
จากการสรางสรรคคนพบวา รูป สัญลักษณ สามารถสะทอนความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงกับนัย
นามธรรมที่มีคุณคา เชน การรําลึกถึง ความกตัญู ความเปลี่ยนแปลง การผันแปรของรูปชีวิตและ
กาลเวลา แตรูปทรงทางศิลปะมีลักษณะเฉพาะของรูปแบบนําไปสูความงามบริสุทธิ์เปนขอบเขตของ
ความหมายที่มคี วามลึกซึ้งเกินจากสาระที่กลาวมาขางตน จึงสามารถกลาวไดวาแนวเรื่องเปนเพียงแค
จุ ด เริ่ มในการสร า งสรรค กอให เ กิ ด กระบวนการดานศิล ปะมีการตอบโตแสดงออกนอกเหนือจาก
กฎระเบียบเดิมที่วางไวแตก็ยังสามารถอยูในมิติทางความคิดและอารมณความรูสึกที่ไดรับแรงบันดาล
ใจจากเรื่องราว การสรางสรรคจิตรกรรมและทัศนศิลปสอื่ ผสมจึงไมใชการสรางภาพหรือวัตถุประกอบ
เรื่องราวที่สัมพันธกันแตยังเปนการคนพบกระบวนการและกระบวนทัศนใหมในการเห็น รับรูการ
แสดงออกทางทัศนศิลป ทั้งนี้อาจเปนเพราะวารูป สัญลักษณที่ใชเปนแนวทางในการสรางสรรคครั้ง
แรกไดเปลี่ยนรูปกลายสภาพเปนรูปทรงทางศิลปะที่นอกเหนือเหตุผลและตรรกะเดิม โดยมีความเปน
สั ญ ญะ และบริ บ ทที่ ต อ งตี ค วามด ว ยเงื่ อ นไขในลั ก ษณะของพลวั ต และความเปลี่ ย นแปลงทาง
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต หวงคํานึงของผูคน สัญลักษณหลาย ๆ อยางเกิดการผสมผสานมีความหมายใหม
เชน รูปถายขาว ดําผสมกับระนาบแปลนของสีในลักษณะแสงเงายุคปจจุบัน กอใหเกิดคําถามถึงมิติ
กาลเวลาในภาพ หรือการนําสัญลักษณลวดลายของชองลม ลายฉลุไมมาผสมผสานกับภาพถายใน
อดีตแสดงถึงความเคลื่อนไหวของสีในลักษณะความเปลี่ยนแปลงและนัยดานความทรงจํา ดังคํากลาว
ของ สําราญ ผลดี ที่วา “สัญลักษณชวยจํากัดขอบเขตความคิดทางวัฒนธรรมสมาชิกของวัฒนธรรม
ตองพึ่งพิงสัญลักษณและการแสดงออกทางปญญาของตนเมื่อจะตองวางกรอบความคิด สัญลักษณทํา
ใหวัฒนธรรมมีความเปนไปได แพรหลาย อานไดงาย สัญลักษณเปนสายใยแหงความมีนัย” (web of
significance) (สําราญ ผลดี, ออนไลน )
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ภาพที่ 68-69 การผสมผสานสัญลักษณ
ที่มา: ผูวิจัย

สรุปและอภิปรายผลการสรางสรรคงานจิตรกรรม
ลักษณะความมันวาวและลักษณะความดานของพื้นผิวสีก็มีผลในทางการมองเห็นและการ
รับรู พื้นผิวรองรอยที่เกากับสิ่งใหมที่เกิดขึ้นบนระนาบงานจิตรกรรม 2 มิติไดสะทอนความหมายของ
งานจิตรกรรมระนาบ สี และรอยพูกันที่หักเหและเบี่ยงเบนในมิติของการลวงตา เกิดการผสมผสาน
ลักษณะและวิธีการเขียนรูป เปนรูปแบบที่มีสวนผสมระหวางรูป สัญลักษณที่แสดงความหมายแนว
เรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกับลักษณะนามธรรมที่สัมผัสไดจากการแสดงออกของ สี รองรอยความ
เคลื่อนไหวและลักษณะความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล ลักษณะทางกายภาพในจิตรกรรมใหผล
ในการมองเห็นถึงความเคลื่อนไหวจากซายไปขวา หรือกลับไปมา คาน้ําหนักและหนวยยอยของสีที่มี
ความหลากหลายสามารถประมวลใหเกิดความเปนไปไดของลักษณะเหตุการณ และสภาวการณตาม
จินตนาการและความรูสึกของผูชม สัมพันธกับรูปทรงบานริมน้ําในชุมชนที่มีลักษณะการจําลองความ
จริงของอุดมคติการดําเนินชีวิตในอดีต ใหความรูสึกถึงความฝน ความหวัง ความสุขที่ไมสามารถจับ
ตองและสั มผัส ไดจ ริง เป น ความจริ งเสมื อนในลักษณะเดีย วกัน กับ การจัดการขอมูล ขาวสารของ
สมารทเทคโนโลยีระบบดิจิทัล ภายใตลักษณะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ของสีและรองรอยในงาน
จิตรกรรรมไดสะทอนลักษณะของสื่อเทคโนโลยีในยุคปจจุบันที่กําลังมาแทนที่และกลืนสภาพวัฒนธรรม
วิถีชีวิ ตในอดีต ดั งคํากลาวที่วา “สื่อตาง ๆ ถูกทํ าใหเ ปนรหัสดิจิ ตอลที่ มีคาเปนกลาง แลวแปลคา
เหลานั้นใหกลายสารสนเทศ (Information) ที่หลากหลายรูปแบบเปนความจริงเสมือน (Virtuality)
ที่งายตอการสงตอแบงปนกันทั้งโลก ผูใชสามารถใชประโยชนในลักษณะ Non-linear เริ่มที่จุดใดก็ได
ดูกลับไปกลับมาได สรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมของผูคนไดอยางงายดายทั่วโลก วัฒนธรรมของแต
ละประเทศถูกลดการผูกขาดและความสําคัญลง ” (อุทิศ อติมานะ, 2554, ออนไลน)

ภาพที่ 70-71 สี รองรอย ความเคลื่อนไหว กับลักษณะความเปลีย่ นแปลงในโลกยุคดิจิตอล
ที่มา: ผูวิจัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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รูปธรรมและนามธรรมจึงมีการตอบโตกันบนพื้นที่และระนาบบนผืนผาใบเกิดจังหวะและ
ความกลมกลืนกันในทางทฤษฎีศิลปะ การวิเคราะห และการทําความเขาใจในศิลปะจึงตองการการ
ตีความความเขาใจในภาษาและกระบวนทัศนเดียวกัน การผสมผสานอาจเกิดจากทฤษฎีที่แตกตางกัน
เชนการผสมผสานขามศาสตรในงานสรางสรรคเปนการสรางงานจิตรกรรมที่ใชหลักทฤษฎีสีในทัศนศิลป
ที่มีความหมายในการมองเห็นและหลักจิตวิทยาดานอารมณความรูสึกรวมถึงการประสานกันของสีใน
บรรยากาศตามเหตุผลของสีและคลื่นแสงในหลักการทางวิทยาศาสตรและความรูดานฟสิกส แตหลัก
ฮวงจุยสีสัมพันธกับความเชื่อ พลังจักรวาล รวมถึงพุทธศาสนา ที่สัมพันธกับธาตุดิน น้ํา ไฟ ไม โลหะ
ฤดูกาล ทิศ และรางกายมนุษย จึงมีความหมายของสี การใหคุณคาที่แตกตางกัน เชน สีน้ําตาลในทาง
ทัศนศิลปใหความรูสึกหนักแนน มั่นคง หลักฮวงจุยสีสัมพันธกับธาตุ ดินกลางฤดูใบไมรวง สัมพันธกับ
มามและปอด สีขาวในหลักทฤษฎีสีใหความรูสึกถึงความสะอาด สงบ ผอนคลายแตหลักฮวงจุยสีขาว
สัมพันธกับธาตุทอง (โลหะ) ฤดูใบไมรวง ปอด และถุงน้ําดี (อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ, 2540, น. 43)

ภาพที่ 72 การผสมผสานทฤษฎีสีในหลักการทางทัศนศิลปกับหลักฮวงจุยสี
ที่มา: ผูวิจัย

สรุปและอภิปรายผลการสรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อผสม
การแสดงออกทางศิลปะดวยสัญลักษณที่ศิลปนสรางขึ้นจึงยังจําเปนตอการสรางสรรคเพื่อ
อธิบายเนื้อหาดังที่ ชลูด นิ่มเสมอ กลาววา “เนื้อหาอาจแบงได 2 ประเภท คือเนื้อหาภายในคือเนื้อหา
ทางรูปทรง กับเนื้อหาภายนอก หรือเนื้อหาทางเรื่องราวหรือสัญลักษณ แนวเรื่อง” (ชลูด นิ่มเสมอ,
2538, น. 22) ข า พเจ า ได ผ สมผสานสัญ ลักษณในผลงานทัศนศิล ปสื่อผสมในลั กษณะรู ป ทรงและ
โครงสราง 3 มิติดวยการประกอบรูป ทรงในลักษณะโครงสรางที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่ อมโยงตอกั น
แสดงเนื้อหาภายในดวยรูปทรงศิลปะ รูปแบบ ลักษณะเฉพาะตนโดยใชสัญลักษณและวัสดุจากรูปทรง
ลิ้นชักที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตูยาจีนโบราณที่เคยมีอยูในชุมชนและสังคมไทยในอดีตสรางโครงสราง
ผลงานดวยการซอนกันหลายชั้น และหลายดานเปนรูปทรงใหมที่มีฐานรองรับเปนถวยเซรามิกสใสน้ํา
ที่ใชสําหรับกันมด แมลงของตูกับขาวโบราณ และเนื้อหาภายนอกที่แสดงความหมายการเยียวยา การ
บันทึกจัดเก็บวิถีชีวิตและหวงคํานึงชุมชนริมน้ํา ปกปองการสูญเสีย สูญหายของวิถีและภูมิปญญา
ดั้งเดิ ม เป น การตี ความของศิล ป นด วยสัญศาสตร ทัศนศิลปและบริบททางวัฒ นธรรม ผสมผสาน
รู ป ธรรมกั บ ความเชื่ อ พิ ธี ก รรม การบู ช าสิ่ ง ศั ก ด สิ ท ธิ์ และการเคารพบรรพบุ รุ ษ ด ว ยข อ มู ล ทาง
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มานุษยวิทยากับงานทัศนศิลป เชน นําขอมูลเชิงคติชนวิทยา ประวัติ เรื่องเลา บทสัมภาษณ ภาพสาร
คดีในชุ มชนสรา งสรรคร วมกับ งานทั ศนศิล ป 3 มิติในลักษณะสื่อผสมที่ส ะทอนแนวเรื่องของอดี ต
ความทรงจําและลักษณะการดําเนินชีวิต
จากการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปสื่อผสมไดคนพบวาการไดมาซึ่งขอมูลและแรงบันดาลใจ
เกิดจากการทําความเขาใจสภาพแวดลอม ความสนใจในความเปลี่ยนแปลงของสถานที่ วิถีชีวิตรอบตัว
เห็นถึงคุณคาของชีวิตและวัฒนธรรม มีประสบการณตรงกับชุมชนดวยความใสใจ ศึกษาความเปนไป
ดวยการบันทึก พูดคุย สัมภาษณ และนําไปถายทอดแสดงออกในกระบวนการ กรรมวิธีทางศิลปะ
เปนการแสดงขอมูลและปรากฏการณความจริงที่ผานการวิเคราะห สังเคราะหสัมพันธกับทัศนคติ
สภาวะภายในของตนเองดวยรูปทรงศิลปะที่ไดแสวงหารูปแบบและคุณคาทางสุนทรียภาพแบบใหม
ดังคํ ากล าวที่ว า “นั กมานุษยวิ ทยาพยายามทําความเขาใจปรากฏการณของชุมชนที่อยูแวดลอม
นักมนุษยวิทยาออกมาโดยใชตัวอักษรเปนเครื่องมือในการอธิบายปรากฏการณ ในขณะเดียวกันศิลปน
ก็จําเปนจะตองพยายามทําความเขาใจปรากฏการณของชุมชนที่อยูแวดลอมตัวศิลปน และนําการ
วิเคราะหมาสรางเปนผลงานศิลปะตอไป” (จุฬญาณนนท ศิริผล, 2556, ออนไลน)

ภาพที่ 73-76 การผสมผสานสัญลักษณทางศิลปะในลักษณะ รูปทรงและโครงสราง 3มิติ
ที่มา: ผูวิจัย

สรุปและอภิปรายผลการสรางสรรคงานจิตรกรรมและทัศนศิลปสื่อผสมที่สัมพันธกับชุมชน
การสรางสรรคที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผูคนในชุมชนตองหลีกเลี่ยงผลกระทบกับชุมชนและ
วิถีชีวิตผูคน รูปสัญลักษณในทางศิลปะที่นํามาใชในมิติของการสรางสรรคอาจจะเปนสัญลักษณใหมที่
เกิดการตีความมีผลกระทบตอความเชื่อ ความศรัทธา จิตใจของผูคนในชุมชน ศิลปะอาจเปนภาษาที่
แปลกปลอมหรือของเลียนแบบทางวัฒนธรรม หากเปรียบเทียบกับวิถีดั้งเดิมที่มีการใชสื่อสัญลักษณ
ตอบโตกันทางชีวิตและวัฒนธรรมมาเปนเวลายาวนาน
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ผลงานจิตรกรรม 2 มิติและงานทัศนศิลปสื่อผสมชุดนี้จะสัมพันธกับชุมชนไดตองประกอบไป
ดวย แนวเรื่อง เนื้อหา รูปแบบที่สัมพันธกับกายภาพสภาพแวดลอมชุมชน ทั้งสัญลักษณ โครงสราง
ความเปนอยูและลักษณะเฉพาะ สัมพันธกับลักษณะทางนามธรรมในดานคุณคาในการดําเนินชีวิต
ความเชื่อ ความศรัทธาของคนในชุมชน
โครงการทดลองภาพราง (sketch) งานทัศนศิลปสื่อผสมที่สัมพันธกับชุมชน ผูสรางสรรคตอง
ทําความเขาใจตอเรื่องราว สัญลักษณ ของชุมชนอยางถองแทกอนนํ ามาผสมผสานใหเกิดนัยและ
ภาษาใหมทางศิลปะและวัฒนธรรม ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูคนในชุมชนดวยการสอบถามกับ
กรรมการชุมชน สัมภาษณ พูดคุยขอมูลเพิ่มเติมกับผูอาศัยอยูในชุมชน เพื่อใหไดมาซึ่งการปรับปรุง
ผลงานเพื่อใหเกิดความสัมพันธทั้งทางรูปแบบ เนื้อหา และความตองการของชุมชน จากขอสรุปใน
การศึกษาและการดําเนินการสามารถเกิดโครงการศิลปะใหม ๆ ที่สามารถสรางสรรครวมกับพื้นที่จริง
ที่มีอยูในชุมชน เชน ใตถุนของหองเกาที่เคยใชเปนที่สอนภาษาจีนของคนในชุมชน รวมทั้งสถานที่ตาง ๆ
ในชุมชน เพื่อเปนที่จัดวางติดตั้งงานสื่อผสมใหเกิดเปนพื้นที่และกิจกรรมศิลปะตามโอกาสและความ
เหมาะสมไดตอไป และหวังวาการแสดงออกการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมและทัศนศิลปสื่อผสม
จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจ รวมถึงสาระที่จะเกิดประโยชนทางดานจิตสํานึกที่เปนนามธรรมดานการ
รักและหวงแหนตอวิถีชีวิตและอัตลักษณของตนเองในชุมชน รวมทั้งการใหคุณคา ยกยองนึกคํานึงถึง
ผูลวงลับ บรรพชน เคารพบูชาศาสนา สิ่งดีงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผูคนในชุมชน อีกทั้งยังสามารถตอ
ยอดองคความรูและอัตลักษณทางทัศนศิลปเกิดการนําไปใชและสรางโอกาสดานการสรางสรรค

ภาพที่ 77-81 โครงการทดลอง sketch งานทัศนศิลปสื่อผสมทีส่ มั พันธกับชุมชน
ที่มา: ผูวิจัย

การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปในหัวขอ การผสมผสาน รูป สัญลักษณกับหวงคํานึงชุมชน
ริมน้ําจากอดีตสูปจจุบัน จึงเปนการผสมผสานดานกายภาพ กับนามธรรมดานความทรงจํา ความรูสึก
โดยใชเนื้อหาและแนวเรื่องที่ผานกาลเวลาทั้งในอดีต ปจจุบัน เปนการบันทึกการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย
ดวยผลงานทัศนศิลปและสงตอวิธีคิด การแสดงออกดานศิลปวัฒนธรรมสูคนรุนตอไปในอนาคต
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การศึกษารูปแบบลวดลายประดับในศิลปะศรีวิชัย
A STUDY OF ORNAMENT IN SRIVIJAYA ART
นันทวุฒิ สิทธิวัง * และกิริยา ชยะกุล สิทธิวัง **
0

1

NANTHAWUT SITTHIWANG AND KIRIYA CHAYAKUL SITTHIWANG

บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมลวดลายประดับจากงานประติมากรรมและโบราณวัตถุ
สมัยศรีวิชัย ดําเนินการศึกษา สรางความเขาใจและวิเคราะหลักษณะสําคัญเพื่อนําเสนอแนวทาง
การประยุกตใชในงานออกแบบรวมสมัย จากการศึกษาพบวา ลวดลายประดับในศิลปะศรีวิชัยเปน
ภาพสะทอนของอิทธิพลทางศิลปกรรมจากแหลงตาง ๆ และมิไดรับการพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะ
ตัวอยางชัดเจน แตมีบุคลิกภาพบางประการที่สามารถนํามาตอยอดโดยอาศัยความรูดานการออกแบบ
เพื่อเปนแนวทางในการทํางานเชิงพาณิชยที่แสดงเอกลักษณของทองถิ่นภาคใตได
คําสําคัญ: ศิลปะศรีวิชัย ลวดลาย งานตกแตง ประติมากรรม

Abstract
The purpose of this research is to survey, collect and study the decorative
patterns on sculptures and other archaeological objects in Srivijaya art in order to
understand its character and fine the proper way to use in contemporary works. This
study found that Srivijaya art is a reflection of various influences of style from India,
central Java and Khmer and has not been developed into its unique style. However,
its character is able to be applied in creative and design works that reflect southern
characteristic.
Keywords: Srivijaya Art, Motif, Decoration, Sculpture
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บทนํา
ลวดลายประดับตกแตงงานศิลปกรรมเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของชาง
ตั้งแต สมั ยโบราณ มี การปรับ ปรุ ง และดัดแปลงอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่น ใหเหมาะสมกับรสนิย ม
ทองถิ่นจนกลายเปนเอกลักษณในวัฒนธรรมตนเอง บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของลวดลาย
ประดับ คือการสรางความจดจําบรรยากาศของงานศิลปกรรมในยุคสมัยตาง ๆ การทําความเขาใจ
ลวดลายประดับจึงเปนเครื่องมือที่ชวยใหการศึกษาดานประวัติศาสตรศิลปะมีความชัดเจนมากขึ้น
เรื่ อ งรู ป แบบและลวดลายในงานศิ ล ปกรรมจึ ง เป น หั ว ข อ ที่ นั ก วิ ช าการด า นศิ ล ปะและ
ประวั ติ ศาสตร ศิล ปะให ค วามสนใจศึ กษากั น เป น อย างมาก โดยมี ทั้ง การเก็ บ รวบรวมข อมู ล ด า น
ลวดลายไทย การแสดงวิวัฒนาการลายไทย ตลอดจนการนําลวดลายไทยมาประยุกตใชเพื่อสรางสรรค
เปนนวัตกรรมสําหรับการใชสอยในงานแขนงอื่น อยางไรก็ดี ผลงานวิชาการที่ศึกษาดานลวดลายไทย
ที่ผานมา สวนใหญมุงเนนที่ศิลปะรัตนโกสินทร หรือศิลปะที่พัฒนาขึ้นในบริเวณลุมน้ําเจาพระยาเปน
สวนใหญ (ประยูร อุลุชาฎะ, 2534, คํานํา) หากจะพบงานศึกษาวิจัยดานดังกลาวที่แตกตางออกไป
จากนี้แลว ก็มีศิลปะลานนา หรือศิลปะที่พัฒนาขึ้นในบริเวณภาคเหนือของไทย
ผลงานศึกษาดานวิวัฒนาการของลวดลายไทย โดย สันติ เล็กสุขุม (2553, น. 67-99) ได
กลาวถึงรูปแบบลวดลายประดับที่ปรากฏในศิลปะสวนภูมิภาคอยูบาง อันไดแกศิลปะขอม ศิลปะ
หริภุญชัย และศิลปะศรีวิชัย แตเปนการกลาวถึงในฐานะที่เปนฐานวิวัฒนาการของลวดลายไทยมาสู
ลวดลายแบบรัตนโกสินทร ในสวนเนื้อหาที่กลาวถึงศิลปะที่กอกําเนิดบริเวณคาบสมุทรมลายูหรือทาง
ตอนใตของไทยนั้นนับวามีนอยมาก โดยนักวิชาการทานนี้ไดใหเหตุผลเนื่องมาจากหลักฐานที่มีจํานวน
จํากัด ซึ่งนับเปนการจุดประกายใหผูวิจัยสนใจทําการศึกษาลวดลายเครื่องประดับในศิลปะศรีวิชัยให
เปนระบบเทาที่จะพบหลักฐานอยู
อาณาจักรศรีวิชัย เจริญรุงเรืองบริเวณเกาะสุมาตรา เกาะชวา และแหลมมลายูในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 13 ปจจุบันยังไมมีขอสรุปเรื่องศูนยกลางของอาณาจักร แตพื้นที่บริเวณภาคใตของประเทศ
ไทยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของอารยธรรมศรีวิชัยอยางชัดเจน
(อมรา ศรีสุชาติ, 2557, น. 61) จึงนาจะเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาเอกลักษณทางศิลปกรรมใน
ลวดลายประดับที่กอรางและพัฒนาขึ้นในบริเวณภาคใตของไทย
อย า งไรก็ ดี การจั ดหมวดหมู ศิล ปะที่พบในภาคใตของประเทศไทยยัง คอนขางคลุมเครื อ
นั กวิ ช าการบางท า นกํ า หนดเรี ย กศิ ล ปะที่ ส รา งขึ้น ในชว งตน พุ ทธศตวรรษที่ 14 จนถึง กลางพุท ธ
ศตวรรษที่ 18 เนื่องในพุทธศาสนานิกายมหายานที่พบในภาคใตของไทยวาเปนศิลปะศรีวิชัย (Diskul,
1980, p. 21) ในขณะที่กรอบเวลาของงานศิลปะศรีวิชัยตามนิยามของกรมศิลปากรอยูที่ชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 12-18 (กรมศิลปากร, 2550, น. 486) บางก็มองวาศิลปะที่พบในภาคใตนั้นไดรับอิทธิพล
จากอารยธรรมอื่นที่หลากหลายกวา จึงไดกําหนดรูปแบบศิลปกรรมตามอิทธิพลเหลานั้น และเรียก
ศิ ล ปะภาคใต โ ดยรวมว าศิ ล ปะทั ก ษิ ณโดยใช ชื่ อ เรี ย กว า ศิ ล ปะไชยารุ น ต า ง ๆ เพื่ อระบุ ห มวดหมู
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ศิลปกรรม (พิริยะ ไกรฤกษ, 2525, น. 10-11) ดวยเหตุที่การกําหนดเรียกชื่อกลุมศิลปกรรมในภาคใต
ยังคงมีขอถกเถียงกันอยู ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาในครั้งนี้ควรใชชื่อเรียกงานศิลปกรรมในภาคใตชื่อใด
ชื่อหนึ่งเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน และขอใชการจัดหมวดหมูศิลปะแบบศรีวิชัยตามนิยามของ
กรมศิลปากร เนื่องจากเปนที่เขาใจของคนทั่วไปมากกวา มีกรอบเวลาที่ยาวนานครอบคลุมอิทธิพล
ทางศิลปะตาง ๆ ในภาคใต และมีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตรสังคมและศาสนาในภาคใตโดยตรง
ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้กําหนดเฉพาะลวดลายประดับในงานประติมากรรม และโบราณวัตถุ
บางชิ้นในหมวดศิลปะศรีวิชัย เนื่องจากงานสถาปตยกรรมนั้นอาจไดรับการบูรณปฏิสังขรณในยุคสมัย
ตาง ๆ ทําใหความชัดเจนและความแทดั้งเดิมของลวดลายประดับมีไมมากเทาในงานประติมากรรม
ศิลปะศรีวิชัยเนนความสําคัญของสถานะพระโพธิสัตว รูปเคารพสวนใหญจะไดรับการตกแตง
ด ว ยอาภรณ เ ครื่ องประดั บ ของเทวดา ลวดลายตาง ๆ จึงมีกํ าเนิ ดจากการสรางสรรคขึ้น สํ าหรั บ
ชนชั้นสูง จึงมีความเปนไปไดที่จะนํามาพัฒนาตอ กอใหเกิดองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการทํา
ความเขาใจศิลปะในภาคใตอยางถองแทมากขึ้น ตลอดจนงานออกแบบสรางสรรคสําหรับศิลปนหรือ
นักออกแบบที่สามารถแสดงเอกลักษณของศิลปกรรมภาคใตใหมีความชัดเจนไดอีกทางหนึ่ง
อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้มิไดตองการแสดงใหเห็นวาลวดลายในศิลปะศรีวิชัยเปนแมแบบหรือ
ตัวแทนของศิลปะภาคใตทั้งหมด แตเนื่องจากศิลปะศรีวิชัยเปนกลุมศิลปกรรมสําคัญที่กอรางขึ้นใน
บริเวณภาคใตของไทย จึงถือไดวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสืบคนหารูปแบบลวดลายที่สามารถสะทอน
ความเปนกลุมชนในภูมิภาคดังกลาว
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษา จําแนก และจัดกลุมลวดลายประดับที่พบในงานประติมากรรมและโบราณวัตถุ
สมัยศรีวิชัย นํามาเปนขอมูลสําหรับงานสรางสรรคหรืองานออกแบบที่สื่อใหเห็นถึงอัตลักษณของ
ทองถิ่นภาคใต และสรางองคความรูที่เปนประโยชนในการศึกษาดานประวัติศาสตรศิลปะตอไป
วิธีการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สืบคนขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของ และแนวทางการศึกษาที่ผานมา
เก็บขอมูลภาคสนาม โดยการบันทึกภาพและคัดลอกลวดลาย
จําแนก และจัดแบงขอมูลลวดลายประดับ โดยเรียงลําดับตามอายุของศิลปวัตถุที่ศึกษา
วิเคราะหลักษณะเฉพาะของลวดลายในหมวดศิลปะศรีวิชัย
นําเสนอความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใชในงานสรางสรรคและงานออกแบบ
นําเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบตาง ๆ
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ผลการศึกษา
จากการศึกษารูปแบบของศิลปะศรีวิชัย แสดงใหเห็นวามีอิทธิพลทางศิลปกรรมที่หลากหลาย
ซึ่งสงผลตอการออกแบบลวดลายประดับในงานประติมากรรมและโบราณวัตถุตาง ๆ จึงไดจําแนก
และวิ เ คราะห ลั กษณะเฉพาะของลวดลายในศิ ล ปะศรีวิ ชัย เพื่ อคั ดเลื อกลวดลายที่ มีลั กษณะอั น
เหมาะสมตอการออกแบบและสรางสรรคใหมตอไป
อนึ่ง เพื่อใหเห็นลําดับขั้นของการสรางสรรคลวดลายในศิลปะศรีวิชัย จึงขอนําเสนอตัวอยาง
ลวดลายประดับที่ปรากฏในงานประติมากรรมกอนสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัยมาประกอบกัน เพื่อให
เห็นถึงที่มาและการคลี่คลายมาสูลวดลายในสมัยศรีวิชัยชัดเจนขึ้น
ลวดลายประดับในชวงกอนสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัย
ตัว อยางงานประติ มากรรมที่ แสดงลวดลายประดับ ในชว งกอนสถาปนาอาณาจักร ไดแก
ประติมากรรมรูปพระวิษณุ พบที่วัดศาลาทึง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี อิทธิพลศิลปะมถุรา
แสดงลวดลายประดับที่กิรีฎมกุฎ กรองศอ และปนเหนง ลวดลายที่กิรีฎมกุฎแสดงรูปดอกไมหกกลีบ
ทรงกลม แตละกลีบมีปลายแหลม และมีกานแยงออกไปทั้งสี่ดาน ที่มุมดานลางสองดานออกลาย
ดอกไมลักษณะคลายกัน ในขณะที่มุมดานบนทั้งสองนั้นเลือนลาง ไมสามารถแสดงรูปแบบลวดลายได
ระหวางกานแยงดานบนและลาง มีลวดลายคลายใบไมหรือกระจังในลายไทย
กรองศอ มีลักษณะเปนวงหนา สลักลวดลายคลายดอกไม มีกลีบหยักเปนวงโคง ปนเหนง
แสดงลายประดิษฐแบบเรขาคณิต เหมือนวงแหวนเชื่อมรอยตอกัน ประกอบดวยวงแหวนลายขีดขวาง
และวงแหวนลายวงกลมซอนกัน โดยเรียงสลับลายกัน

ภาพที่ 1 ลวดลายในเครื่องประดับพระวรกาย พระวิษณุ ศิลา จากจังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มา: ผูวิจัย

ตนแบบของลวดลายในชวงกอนสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัยคือธรรมชาติ โดยมีการดัดแปลง
รูปแบบใหงายต อการแกะสลัก ตอลายใหอยูในองค ประกอบแบบสมมาตร สวนลายประดิษฐเป น
รูปรางเรขาคณิตที่เรียบงาย ไมซับซอน
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ลวดลายประดับในชวงเริ่มสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัย
เปนชวงที่อิทธิพลทางศิลปกรรมจากอินเดียไดรับการผสมผสานและปรับปรุงเขากับศิลปะ
พื้นถิ่น เกิดเปนลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น งานประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ-ฮินดูในชวงเวลา
นี้นิยมแสดงรูปรางตามสรีระมนุษยจริง และทิ้งพื้นผิวใหเรียบเกลี้ยงเพื่อการสวมใสเครื่องประดับจริง
ในการประกอบพิธีกรรมทําใหไมพบลวดลายประดับมากนัก ประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนาก็แสดง
แบบอยางที่คลายกัน คือ นิยมผิวเรียบเกลี้ยง เนนลักษณะของรูปรางและกลามเนื้ออยางมนุษยจริง
ความงามของประติ ม ากรรมในช ว งนี้ จึ ง อยู ที่ ก ารแสดงออกถึ ง ลั ก ษณะสรี ร ะมนุ ษ ย แ ละอารมณ
ความรูสึกที่ขรึมขลังมีมนตมากกวาความงามจากการตกแตงประดับประดาอยางวิจิตร ตัวอยางงาน
ประติมากรรมที่แสดงลวดลายประดับนั้นพอมีอยูบาง เชน
พระพุ ท ธรู ปจากวั ด พระบรมธาตุ ไชยา จั งหวัด สุร าษฎร ธ านี เป น พระพุ ทธรู ป ปางสมาธิ
ประทับนั่งบนปทมาสน ประดับดวยกลีบบัวปลายแหลม เหมือนกลีบบัวตามธรรมชาติ มีกลีบซอนชั้น
พระวิษณุ พบที่วัดเฉียงพง อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบลวดลายประดับบริเวณกิรีฎมกุฎ
เปนลวดลายจําพวกดอกไม
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร พบที่วัดศาลาทึง จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงสวนผานุงและหนัง
สัตวโดยการสลักเปนลายเสนและลายนูนต่ํา อันเปนการรักษา “บุคลิกภาพ” ของงานประติมากรรม
ในชวงเวลาดังกลาวไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันก็สามารถแสดงใหเห็นถึงการประดับพระวรกายของ
เทวรูป ดวยฝมือชางสลักที่ประณีตอยางยิ่ง

ภาพที่ 2 รูปแบบของกลีบบัวที่ปท มาสนของพระพุทธรูป ศิลา จากจังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มา: ผูวิจัย

272

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

ภาพที่ 3 ลวดลายในเครื่องประดับพระเศียรของพระวิษณุ ศิลา จากจังหวัดสงขลา
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 4 การประดับพระวรกายของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร จากวัดศาลาทึง จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มา: ผูวิจัย

ลวดลายที่พบในชวงเวลานี้ เปนการพัฒนาการลอกเลียนธรรมชาติใหมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น เสมือน
วาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทับนั่งอยูบนดอกบัวจริง ๆ รวมถึงลักษณะของลายดอกไมบน
กิรีฏมกุฎที่ชวนใหจินตนาการวาพระเศียรของพระวิษณุประดับดวยชอดอกไม ลักษณะของเสนสายใน
ลวดลายมีความออนหวาน เรียบงาย และนุมนวล สอดคลองกับบุคลิกภาพของเสนสายทั้งหมดในงาน
ประติมากรรม และที่นาสนใจคือการสลักรูปสัตว (วัว?) โดยแสดงกายวิภาคของสัตวอยางเสมือนจริง
ในประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรจากวัดศาลาทึง ยิ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการสังเกต
ธรรมชาติ เปนการนําเสนอรูปรางลักษณะในธรรมชาติดวยความเคารพ กอนจะคอย ๆ มีการดัดแปลง
ประดิษฐเปนลวดลายที่ซับซอนและมีชีวิตชีวาขึ้นในชวงตอไป
ลวดลายประดับในชวงรุงเรืองของอาณาจักรศรีวิชัย
ชวงรุงเรืองของอาณาจักรศรีวิชัย นับเปนชวงเวลาที่พบอิทธิพลทางศิลปกรรมจากแหลงตาง ๆ
มากมาย ไดแก อินเดีย ชวา และจาม โดยศิลปะจากชวาภาคกลางนั้นแสดงออกอยางเขมขนที่สุด
สวนอิทธิพลศิลปะอินเดียก็รับมาผานทางศิลปะชวาภาคกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยประกอบดวยศิลปะแบบ
ปาละและศิลปะอินเดียใต
ศิลปะปาละ มีจุดเดนที่การทรงเครื่องพระพุทธรูปอยางกษัตริย จึงพบการสวมกระบังหนา
หรือเทริดที่ประกอบจากตาบสามเหลี่ยม และมีแผนหลังรูปทรงตาง ๆ ประดับดวยลวดลายวิจิตรคูกับ
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ปทมาสน รวมถึงทานั่งลลิตาสนะซึ่งเปนทานั่งที่นิยมใชกับพระโพธิสัตว รูปแบบเหลานี้ถูกนํามาใชกับ
ศิลปะชวาภาคกลาง และสงตอมาถึงศิลปะศรีวิชัย สวนศิลปะแบบอินเดียใตปรากฏรายละเอียดของ
เครื่องแตงกายบางประการ เชนรัดประคดแบบโบหูกระตาย อุทรพันธะ และผาคาดวงโคง
การตกแตงพระวรกายของงานประติมากรรมในชวงนี้ จึงแสดงเครื่องทรงอยางกษัตริย ความ
งามของประติมากรรมมิไดอยูที่การแสดงสรีระของมนุษยแลว แตกลับอยูที่การออกแบบองคประกอบ
ของประติมากรรมใหดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ทั้งจากแนวเสนแกนลําตัว (จากการยืนสมภังค-ตริภังค)
เสนรอบนอกที่แสดงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ความสมดุลขององคประกอบแบบสมมาตร สีหนาของ
พระพุทธรู ป พระโพธิสัตว หรือเทวรูปที่แสดงความออนโยน เปยมดวยเมตตา รวมถึงการตกแตง
ประดับพระวรกายดวยเครื่องประดับที่แสดงสัญลักษณของกษัตริย (เชน กระบังหนา กรองศอ พาหุรัด
เปนตน) และเครื่องประดับที่แสดงสัญลักษณของผูที่ผานการประกอบพิธีกรรม คือสายยัชโญปวีต
ประติมากรรมขนาดเล็กที่พกพาเคลื่อนที่ไดโดยงาย มักมีขนาดเล็กจนไมสามารถสังเกตเห็น
ลวดลายเครื่ องประดับ พระวรกาย แตกลับมีการแสดงลวดลายประดับที่ป ระภาวลีอยางนาสนใจ
สวนใหญประดับดวยลายเปลวเพลิง โดยประติมากรรมแตละชิ้นแสดงลักษณะของเปลวเพลิงที่ตางกัน
ไป นอกจากนี้ยังมีการออกแบบปทมาสน ที่แสดงลักษณะของกลีบบัวแบบตาง ๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
นางศยามตารา จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา มีประภาวลีรูปโคงเกือกมา เปน
ประภาวลีแบบโปรง ลายเปลวเพลิงมีลักษณะขมวดปลายแหลมสะบัดลง จัดเรียงชิดกัน ถัดลงมาจาก
ลายเปลวเพลิงแสดงลายไขปลา ปทมาสนแสดงกลีบดอกบัวอยางธรรมชาติ เปนกลีบทรงโคงปลาย
แหลม แสดงลักษณะกลีบซอนกันสองชั้น สวนบัวหงายมีขนาดเล็กกวาสวนบัวคว่ําอยางเห็นไดชัด

ภาพที่ 5 ลวดลายประดับในประติมากรรมรูปนางศยามตารา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา
ที่มา: ผูวิจัย

พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พระนคร ได รั บ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีประภาวลีรูปโคง แสดงลวดลายเปลวเพลิงที่มีลักษณะพิเศษ
คือ เหมือนนําลายกนกในศิลปะไทยสองตัวมาชนกัน เรียงชิดกันโดยไมเวนชองไฟ ภายในประภาวลี
แสดงลายไขปลา และรูปดอกบัวเหนือพระเศียร สวนปทมาสน แสดงกลีบดอกบัวอยางธรรมชาติทั้ง
สวนบัวคว่ําและบัวหงาย เปนกลีบทรงโคงปลายแหลมสลับใหญนอย แสดงลักษณะกลีบซอนกันสอง
ชั้น สวนบัวคว่ําปลายกลีบกระดกเล็กนอย
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ภาพที่ 6 ลวดลายประดับในประติมากรรมพระพุทธรูปปางมารวิชัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
ที่มา: ผูวิจัย

พระไวโรจนะ จากอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีประภาวลีทรงกลม รองรับดวย
คานตั้งและคานนอน ขนาบสองขางดวยบริวารรูปนางตารา ที่ประภาวลีประดับลายเปลวเพลิง เปนรูป
ขมวดปลายแหลมสะบัดขึ้น เรียงตัวหางกัน ถัดลงมาเปนลายไขปลาจํานวน 2 แถว ที่คานตั้งประดับ
ดวยลายกานขด สวนปทมาสนเปนรูปกลีบบัวขนาดใหญ มีลักษณะโคงหยักปลายแหลม แสดงการ
ซอนกันสองชั้นทั้งบัวคว่ําและบัวหงาย สวนปลายกลีบบัวหงายนั้นกระดกขึ้นเล็กนอย

ภาพที่ 7 ลวดลายประดับในประติมากรรมรูปพระไวโรจนะ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
ที่มา: ผูวิจัย

รูปแบบลวดลายในประติมากรรมขนาดเล็กที่แสดงอิทธิพลศิลปะปาละโดยผานการรับศิลปะ
ชวาภาคกลางมา สงเสริมใหตัวงานประติมากรรมดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ประกอบดวยลายที่มีตนเคาจาก
ธรรมชาติ โดยสามารถจําแนกไดดังนี้
1. เปลวเพลิง มีลักษณะเปนรูปขมวดกนหอยแลวตอสวนปลายใหแหลม มีจังหวะสะบัดขึ้น
หรือลง ดูคลายกนกในศิลปะไทย สวนมากใชประดับที่ประภาวลี ทําใหดูเสมือนเปนแสงเรืองรองของ
พระพุทธรูปหรือเทวรูปนั้น ๆ โดยจัดวางเรียงตอกันบางหรือเรียงหางกัน
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2. ป ทมาสน ใช บั ว หลวงเปน ตน เคา ในการสรา งลวดลาย โดยลอกเลีย นแบบกลีบ บั ว ใน
ธรรมชาติ มีความพลิ้วไหวและสลับซับซอนขึ้นเมื่อเทียบกับฐานบัวในชวงเริ่มสถาปนาอาณาจักร
3. ลายกานขด ใบไม และสัตว
งานประติมากรรมขนาดเล็ก แสดงการตกแตงที่สวนประกอบของประติมากรรม ในขณะที่
งานประติมากรรมขนาดใหญ สามารถแสดงรายละเอียดของเครื่องประดับพระวรกายไดชัดเจนกวา
และไมมปี ระภาวลี ลวดลายประดับทั้งหมดจึงมาจากเครื่องประดับพระวรกาย ดังตัวอยางตอไปนี้
พระโพธิสัตวปทมปาณิ พบที่วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี แมสวนกิรีฏมกุฎไดหัก
หายไป แตลวดลายที่ปรากฏบริเวณกระบังหนา ทับทรวง สายยัชโญปวีต และพาหุรัด มีความชัดเจนมาก
กระบังหนาประกอบดวยตาบที่แสดงลวดลายประดิษฐ มีรูปสี่เหลี่ยมเปนศูนยกลาง ลอมรอบ
ดวยรูปทรงคลายกลีบดอกไมทั้งสี่ดาน และออกลายกานขดอยางตอเนื่อง มีทั้งหมดสามชุด ดานหนา
ดานซาย และดานขวา นอกจากนี้ยังมีลายดอกไมหกกลีบ และลายไขปลาเปนตัวเชื่อมตาบทั้งสามชุด
ลวดลายเหลานี้คงแทนอัญมณีตาง ๆ
ชุ ด ลวดลายลั ก ษณะนี้ ยั ง ใช กั บ พาหุ รั ด โดยออกลวดลายทั้ ง หมดในตาบรู ป สามเหลี่ ย ม
สัน นิษฐานว าชุ ดลวดลายที่ป ระดั บตาบบนกระบังหนา ก็นาจะมีองคประกอบในพื้นที่สามเหลี่ย ม
เหมือนกัน เพียงแตไดหักชํารุดไปแลว ที่พาหุรัดยังแสดงลวดลายเชือกหอยที่ดานลาง
สายยัชโญปวีต เปนสายสรอยที่รอยจากอัญมณีรูปทรงกลม และสี่เหลี่ยม และยังปรากฏรูป
หัวกวางขนาดเล็ก

ภาพที่ 8 ลวดลายประดับพระวรกาย พระโพธิสัตวปทมปาณิ จากวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มา: ผูวิจัย

พระวิษณุ ศิลา พบที่เขาพระนารายณ จังหวัดพังงา แสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียใต บริเวณ
กิรีฏมกุฎแสดงลวดลายวิจิตร ประกอบดวยลายประดิษฐที่ประกอบจากเสนตรงและรูปทรงเรขาคณิต
คล า ยเข็ ม ขั ด รั ด บริ เ วณช ว งล า งของมกุ ฎ ถั ด ขึ้ น มาเป น ลวดลายประดิ ษ ฐ ป ระกอบขึ้ น ในผั ง รู ป
สามเหลี่ยม มีวงกลมเปนศูนยกลาง ลอมดวยลายกนกผักกูด ลายดอกรัก ไมมีกระบังหนา
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กรองศอมีลักษณะเปนแผนกวาง ประดับลวดลายประดิษฐสัณฐานกลมคลายดอกบัวบาน
ขนาบดวยลายกานขดในสัณฐานสี่เหลี่ยม สายยัชโญปวีตประกอบจากลูกประคําสามแถว ผูกเปนโบว
นอกจากนี้ยั งมี อุทรพัน ธะ แสดงลายประดิ ษฐคลายดอกไมสี่กลีบ ในชองสี่เหลี่ย มสลับ กับ เสน ตรง
แนวตั้ง และมีโบวหูกระตายที่เข็มขัดดวย
พาหุรัดมีลักษณะเปนตาบรูปสามเหลี่ยม แบบแผนเดียวกับที่ปรากฏบนกิรีฏมกุฎ

ภาพที่ 9 ลวดลายประดับพระวรกาย พระวิษณุ ศิลา
ที่มา: ผูวิจัย

ประติมากรรมอิทธิพลศิลปะชวาภาคกลางทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก มีรูปแบบการประดับ
พระวรกายคอนขางเปนแบบแผน คือ มีเครื่องประดับพระเศียร กรองศอ พาหุรัด สายยัชโญปวีต และ
เข็มขัด ลวดลายสวนใหญเปนการจําลองการรอยเรียงของอัญมณีสัณฐานกลมและสี่เหลี่ยม ลอมรอบ
ดวยลวดลายขมวดอยางกนหอยบาง อยางเงินพดดวงบาง อยางดอกรักบาง กอเกิดเปนลายประดิษฐ
ที่นาสนใจ พบรูปหัวกวางที่สายยัชโญปวีตดวย ซึ่งเปนภาพสะทอนเครื่องประดับพระวรกายในสมัยนั้น
นอกจากประติมากรรมแลว ยังมีโบราณวัตถุจํานวน 2 ชิ้นที่แสดงลวดลายประดับที่กลาวกัน
วา เป น อิ ทธิ พลศิ ล ปะชวา ไดแก ชิ้ น ส วนธรรมจั กร พบที่ อําเภอไชยา จังหวัดสุร าษฎรธ านี แสดง
ลวดลายกนกผักกูดสลับกับลายพันธุพฤกษาในวงธรรมจักร ถัดขึ้นไปมีลายเปลวเพลิง และภาชนะดิน
เผาทรงกุณโฑจากเมืองพระเวียง จังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงลวดลายพันธุพฤกษากานขดรอบวง
ภาชนะ
ลายเปลวเพลิง

ภาพที่ 10 ลายกนกผักกูดในชิน้ สวนธรรมจักร
ที่มา: ผูวิจัย

ลายกนกผักกูด
และพันธุพฤกษา
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ภาพที่ 11 ลายกานขดในภาชนะดินเผา
ที่มา: ผูวิจัย

ประติ มากรรมศรี วิ ชั ย ที่ แ สดงอิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะจาม ที่ แ สดงลวดลายประดั บ น า สนใจได แ ก
พระโพธิสัตวปทมปาณิ ศิลาจากวัดพระบรมธาตุไชยา
เห็นไดชัดวาในสวนเครื่องประดับพระเศียรนั้นมีขนาดเล็กกวาประติมากรรมอิทธิพลศิลปะ
ชวามาก ทั้งยังไมมีกระบังหนา และสายยัชโญปวีตเปนแถบผาธรรมดา แตที่นาสนใจคือ การสลัก
ลายเสนรูปดอกบัวที่ฝาพระหัตถเปนสัญลักษณของพระโพธิสัตวปทมปาณิแทนการถือดอกบัว แสดง
ลายดอกบัวบานในมุมมองจากดานบน (Top view) ลักษณะกลีบบัวปลายแหลม
พาหุรัดเปนตาบรูปสามเหลี่ยม มีศูนยกลางเปนรูปดอกไม ลักษณะอยางดอกบัวที่ฝาพระหัตถ
มี 5 กลีบ ลอมรอบดวยลายกนกผักกูด และลายขมวดเหมือนเงินพดดวง ทั้งหมด 2 แถว
กรองศอและอุ ท รพั น ธะ แสดงลวดลายคล า ยกั น คื อ มี ต าบรู ป สามเหลี่ ย มเป น ประธาน
ประกอบจากวงกลม กานขด และลายคลายใบเทศ เข็มขัดแสดงลายคลายการประดับอัญมณีสัณฐาน
สี่เหลี่ยม ลอมรอบดวยลายคลายกลีบดอกไม ประกอบเปนดอกไมกลีบซอนกัน 3 ดอกตอเนื่องกัน
พระโพธิสัตวองคนี้ประทับยืนบนฐานบัว ที่ประกอบจากบัวคว่ําและบัวหงาย แสดงลักษณะ
กลีบดอกอยางในธรรมชาติ มีทั้งแบบโคงมนสลับกับแบบปลายแหลม สวนบัวคว่ําสะบัดปลายเล็กนอย

ภาพที่ 12 ลวดลายประดับพระวรกาย พระโพธิสัตวปทมปาณิ ศิลา
ที่มา: ผูวิจัย
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ลวดลายประดับในชวงปลายของอาณาจักรศรีวิชัย
หลั งพุ ท ธศตวรรษที่ 16 เป น ช ว งเวลาที่อิ ทธิพลทางเศรษฐกิจ และการเมืองของราชวงศ
ไศเลนทร ออนแอลง เกิ ดการรุ กคืบ ของราชวงศโจฬะจากอิน เดีย ใตเขามายังหมูเกาะตาง ๆ ของ
อาณาจักรศรีวิชัย ประติมากรรมที่สรางขึ้นในชวงนี้จึงปรากฏอิทธิพลศิลปะของชาวทมิฬจากอินเดียใต
ซึ่งมีลักษณะที่แสดงความเคลื่อนไหวอยางดุดัน ใบหนาของประติมากรรมมีลักษณะเรียวแหลมกวา
ตลอดจนรูปแบบของเครื่องประดับพระวรกายก็แตกตางจากประติมากรรมชวงรุงเรืองของอาณาจักร
อยางเห็นไดชัด ดังตัวอยาง
พระศิวนาฏราช สําริดพบที่เทวาลัยโบสถพราหมณ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบลวดลายที่นาสนใจประดับ ดังนี้
ประภาวลี ประดับดวยเปลวเพลิง มีลักษณะแตกตางจากลายเปลวเพลิงจากอิทธิพลศิลปะ
ชวาอยางเห็นไดชัด คือมีรูปทรงคลายดอกบัวตูม มีสองรูปแบบ แบบแรกประกอบดวยรูปทรงคลาย
ดอกไมตูมซอนชั้น ใชประดับที่สวนยอดของประภาวลีและที่พระหัตถซายหลังของพระศิวะ แบบที่สอง
มีรูปรางคลายอุณาโลมใชประดับรอบประภาวลี
บนพื้นผิวของประภาวลี มีการสลักลายเสนแสดงลวดลายประดิษฐ ประกอบดวยลายดอก
สี่กลี บ ในสี่ เหลี่ ย มรู ป วา ว เรี ย งสลั บ กั บ ลายดอกไมกลีบยาวเรีย วคลายดอกดาวกระจายในรูป วงรี
สวนปลายของประภาวลี แสดงรูปหัวสิงห
ลายผ า นุ ง พบที่ อุ ท รพั น ธะและผ า คาดเอว เป น ลายประดิ ษ ฐ ใ นกรอบสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส
ประกอบดวยเสนทแยงและวงกลม สลับกับรูปดอกไมซอนกลีบในรูปสี่เหลี่ยม
ลายเปลวเพลิง
แบบแรก
ลายเปลวเพลิง
แบบที่สอง

ภาพที่ 13 ลวดลายประดับในประติมากรรมศิวนาฏราช จากเทวาลัยโบสถพราหมณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา: ผูวิจัย

นอกจากศิลปะโจฬะจากอินเดียใตแลว ยังปรากฏอิทธิพลศิลปะเขมรในศิลปะศรีวิชัยชวง
ปลายของอาณาจักรดวย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางงานประติมากรรม
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายใตพังพานนาค จากวัดเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
มีความงดงาม แสดงความนิ่ง สงบ แสดงลักษณะของผา (จีวร) ที่แนบพระวรกายอยางเปนธรรมชาติ
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ลวดลายประดับเปนการบงชี้ลักษณะตามธรรมชาติของงู (นาค) ไดแกเกล็ดบริเวณลําตัวและ
ทองนาค บริเวณคอนาคทั้ง 7 มีกรองศอแสดงลวดลายแบบประจํายาม ถัดลงมามีรูปดอกบัวบาน
สัณฐานกลมอยางบัวที่มองจากมุมบน (Top view)

ภาพที่ 14 ลวดลายประดับในพระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายใตพังพานนาค วัดเวียง จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มา: ผูวิจัย

ในชวงปลายอาณาจักรศรีวิชัย อิทธิพลศิลปะโจฬะและเขมรแสดงออกอยางโดดเดน แทนที่
อิทธิพลศิลปะชวาอันเปนไปตามสภาพการเมืองของอาณาจักร ลวดลายที่ปรากฏในชวงปลายนี้ ก็ยัง
เปนลวดลายประดิษฐที่มีที่มาจากธรรมชาติ ไมวาจะเปนลายผา และการประดับองคประกอบอื่นของ
ประติมากรรม ไดแกประภาวลี และนาคปรก
ขอเสนอแนะแนวทางการนําไปประยุกตใชในงานสรางสรรค
ในที่นี้ แบ งออกเปน 2 หมวดใหญ ไดแก การประดิษฐเปน ลวดลายในระบบดิจิตอล และ
การประดิษฐลวดลายในงานหัตถศิลป
การประดิ ษฐ ล วดลายในระบบดิจิต อล เปน การอํานวยความสะดวกใหแกนักออกแบบ
ที่สามารถนําไฟลลวดลายสําเร็จในลักษณะคลิปอารต (Clip Art) มาใชในงานออกแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ไมวาจะเปน Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมอื่น ๆ นักออกแบบสามารถนําไฟล
ลวดลายสําเร็จมาใชในการออกแบบสื่อประเภทตาง ๆ ไดแก หนาเว็บไซต สิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ฉลาก
บรรจุภัณฑ และเครื่องหมาย เปนตน และอาจตอยอดไปสูการทําแอนนิเมชั่นหรือภาพเคลื่อนไหวได
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ภาพที่ 15 ตัวอยางลวดลายตนฉบับจากลวดลายประดับในศิลปะศรีวิชัย
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 16 ตัวอยางลวดลายสําเร็จจากประติมากรรมและโบราณวัตถุสมัยศรีวิชัย
ที่มา: ผูวิจัย

การประดิษฐลวดลายในงานหัตถศิลป คือการนําลวดลายที่ไดจากการศึกษามาปรับใช ให
เกิดเปนผลงานใหมขึ้นมาโดยอาศัยกระบวนวิธีทางหัตถศิลป เชน การออกแบบลายผา โดยเฉพาะลาย
ผาถุงหรือผาบาติคซึ่งเปนงานหัตถกรรมพื้นถิ่นของภาคใต การออกแบบเครื่องประดับ เครื่องปนดินเผา/
เซรามิค งานเปาแกว งานบุดุนโลหะ ซองโทรศัพทมือถือ ฯลฯ แมกระทั่งการออกแบบสถาปตยกรรม
รวมสมัยที่ตองการสื่อลักษณะทองถิ่นภาคใต ก็สามารถนําลวดลายดังกลาวมาจัดทําเปนองคประกอบ
สําหรับการตกแตงสถาปตยกรรมไดเชนกัน

ภาพที่ 17 ตัวอยางการนําลวดลายไปใชออกแบบดวยคอมพิวเตอร
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 18 ตัวอยางการนําลวดลายไปใชออกแบบผลิตภัณฑ (ซองโทรศัพทมือถือ)
ที่มา: ผูวิจัย

สรุปและการอภิปรายผล
ลวดลายในศิลปะศรีวิชัยที่ปรากฏในแตละชวงเวลามีที่มาจากอิทธิพลศิลปะภายนอก ไมได
เปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนเกิดเปนลักษณะทางศิลปะเฉพาะตัวเหมือนศิลปะสุโขทัย หรือ
อยุธยา แตยังพอมองเห็นพัฒนาการของลวดลายไดบาง กลาวคือ
กอนการสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัย เปนการรับอิทธิพลศิลปะอินเดีย พบลวดลายประดิษฐ
จากธรรมชาติ เนนองคประกอบแบบสมมาตร จนเขาสูสมัยอาณาจักรศรีวิชัยแลว ลวดลายสวนใหญ
ยังคงแสดงการเคารพธรรมชาติ โดยแสดงออกดวยเสนสายที่นุมนวล ออนโยน
เมื่อถึงสมัยรุงเรือง อิทธิพลศิลปะชวามีบทบาทเขมขน ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจแสดงออก
ผานลวดลายประดับประเภทเครื่องแตงกายที่วิจิตรอยางกษัตริย ลวดลายสวนใหญเลียนแบบอัญมณี
ประกอบกันในตาบรูปสามเหลี่ยม ผสมผสานกับลวดลายที่พัฒนามาจากธรรมชาติ ซึ่งแสดงออกอยาง
มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น นิยมลวดลายประเภทเปลวเพลิง สอดคลองกับเสนสายของประติมากรรมที่แสดง
ความเคลื่อนไหวมากขึ้น สมัยปลายของอาณาจักร อิทธิพลศิลปะอินเดียใตและเขมรแสดงออกอยาง
โดดเดนกวา แบบแผนของลวดลายตาง ๆ ยังคงปรากฏในระบบเดิม แตมีลักษณะนิ่งขรึม และดุดัน
กวา
แมตนแบบลวดลายประดับในศิลปะศรีวิชัยจะมีไมมาก และไมไดพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะ
ตัวอยางชัดเจน แตเมื่อไดทําการคัดลอกและปรับแตงเพื่อใหเหมาะสมกับการนํามาใชในการออกแบบ
แลว นับวาลวดลายที่ไดมีความนาสนใจ มีศักยภาพพอที่จะนําไปประยุกตใชกับงานออกแบบอื่น ๆ ได
และนาจะเปนการเปดมุมมองใหมของการออกแบบที่สะทอนอัตลักษณของศิลปะภาคใตไดอีกทางหนึ่ง
รายการอางอิง
กรมศิลปากร. (2550). ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร.
ประยูร อุลุชาฎะ. (2534). วิวัฒนาการลายไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
พิริยะ ไกรฤกษ. (2525). “ขอคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับศิลปะและประวัติศาสตรแหงคาบสมุทรภาคใต”
ใน รายงานการสัมมนาเรื่องประวัติศาสต-โบราณคดีศรีวชิ ัย ณ จังหวัด สุราษฎรธานี
25-30 มิถุนายน 2525 (199-201). กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
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สันติ เล็กสุขุม. (2553). พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
สืบสกุล ชื่นชม. (2557). สื่อดิจิตอลลวดลายลานนาเพื่อสืบสานอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น. (เอกสาร
และสื่อเผยแพรประกอบการวิจัยทุนวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา
เชียงใหม). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา.
อมรา ศรีสุชาติ. (2557). ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป = Srivijaya in Suvarnadvipa. กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร.
Diskul, Subhadradis M. C. (1980). “Srivijaya Art in Thailand.” The Art of Srivijaya.
Kuala Lumper: Oxford University Press.
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จินตนาการจากเซลฟ (SELFIE) สะทอนปมภายใน
IMAGINE SELFIE-PORTRAIT PHOTO REFLECTING
THE INFERIORITY COMPLEX
พัชรินทร อนวัชประยูร *
0

PATCHARIN ANAWATPRAYOON

บทคัดยอ
งานสรางสรรคชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคผลงานศิลปะในโครงการ “จินตนาการจาก
เซลฟ (Selfie) สะทอนปมภายใน” ผูสรางสรรคเอามุมมองจากการถายภาพตัวเองแบบเซลฟที่สะทอน
ปมภายในมาสร า งสรรค เ ป น ผลงานศิล ปะเทคนิ คผสมระหวา งภาพถ ายและภาพเขีย นจิต รกรรม
ที่แสดงถึงพฤติกรรมของคนในสังคมขณะนี้ การอยูในโลกสวนตัว การหลงตัวเอง การอัพรูปตัวเอง
การเสพติดเซลฟที่ตองการใหผู คนสนใจนิย มชมชอบตัวผูถายภาพตัว เอง รู สึกมีความสุข แตคนที่
ถายรูปเซลฟบอย ๆ มีแนวโนมที่จะถูกคนรังเกียจ และแสดงออกวาตัวเองมีปมดอยในใจ ผูสรางสรรค
เขียนภาพตัวเองแบบเซลฟ สรางเรื่องราวสวนตัวและสะทอนปญหาของตัวเอง การอยูในโลกสวนตัว
นั้ น ได ส ร า งตั ว เองแบบสวยงามและจอมปลอม แตใ นความเป น จริง ไมไ ด ส วยงาม ภาพถ ายและ
ภาพเขียนเปนเสมือนความจริงกับความลวง ความลวงที่ทับซอน เปนภาพปมภายใน
คําสําคัญ: เซลฟ ปมภายใน

Abstract
The objectives of this art creation are to create works of art project “Imagine
selfie-portrait photo reflecting the inferiority complex.” The creator took the view
from selfie photo reflecting the inferiority complex to create art work which mixed
between photo & painting picture technic. It reflects the behavior of people in
society now. Being in a private world, narcissism, self-reflection. Addictive self-interest
that people like to see the self-image, feel happy but people who take the pictures
of cellulite tend to be disgusted and express themselves inferiority in mind. The
Creator has painted selfie-portrait, created a personal story and show the reflection
of our problems. Being in a private world has created itself beautiful but fake, and in
fact not beautiful. Photos and paintings are show the illusion of reality. The
overlapping of fake is the inferiority complex.
Keywords: SELFIE, THE INFERIORITY COMPLEX
*

วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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บทนํา
เซลฟ (Selfie) เปนการถายภาพตัวเองแบบหนึ่ง เปนคานิยมซึ่งหมายถึงการถายรูปตัวเอง
ดวยกลองดิจิทัล หรือกลองโทรศัพทมือถือ อาจถายดวยมือหรือใชไมเซลฟ แลวเผยแพรลงบนบริการ
เครือขายสังคม เชน เฟสบุค อินสตาแกรม และทวิตเตอร ภาพถายเซลฟมักดูดีเกินจริง และดูไมเปน
ทางการ ภาพถายเซลฟมักถายจากการถือกลองแลวยื่นแขนไปจนสุด หรือยื่นไปทางกระจกมากกวา
การใชอุปกรณเซลฟไทมเมอร บางทีอาจมีการใชไมเซลฟเพื่อมุมมอง
S.E.L.F.I.E. ยอมาจาก Self-Enchancing Live Feed Image Engine. Oxford Dictionaries
จัดใหเซลฟ (Selfie) เปนคําศัพทแหงป 2013 (Word of the year 2013) หมายถึงการที่บุคคลหนึ่ง
ถายภาพตัวเอง เพื่อนําไปเผยแพรสูสาธารณชนผานเว็บไซด Flicker ป 2554 ตั้งแต ม.ค.–ต.ค. มียอด
ใชทั้งโลก เพิ่มขึ้นถึง 17,000% ผลสํารวจจาก Opinium บริษัทออนไลนรีเสิรชจากลอนดอน ระบุวา
ผูตอบแบบสอบถาม 51% เคยถายเซลฟ ซึ่งเมือนํามาคํานวณแลวในแตละเดือนมีผูถายภาพเซลฟมาก
ถึง 35 ลานภาพ ภาพเซลฟประมาณ 48% จะแชรลงบนเฟสบุค มีเพียง 13% ที่ถายแลว สงใหคนรูจัก
ชมภาพผานวอชแอฟ (Whatsapp) อีก 9% ถายลงทวิตเตอร (Twitter) และ 8% ถายลงอินสตาแก
รม (Instagram) ขอมูลจากสํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส (องคการมหาชน) สํารวจการใช
สื่อสังคมออนไลนในป 2554 พบวา ทั่วโลกมีผูใชงานเฟสบุคกวา 1 พันลานคนตอเดือน ใชงานอินสตา
แกรมมากกวา 1 รอยลานคนตอเดือน สวนในประเทศไทยพบวามีประชาชน ใชเฟสบุค ถึง 19 ลาน
คน ใชอินสตาแกรมถึง 8 แสนคนตอวัน และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉลี่ยแลวเพิ่มขึ้นเดือน
ละ 10 ลานคน
โรคเสพติดเซลฟ “การที่เซลฟ จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับแตละบุคคล การลงรูปเพราะอยากไดการตอบรับจากสังคมและการไดยอดกดไลค ถือวาเปน
รางวัล ซึ่งเปนหลักปกติของมนุษยทั่วไป ถาอะไรที่ทําแลวไดรางวัลก็จะทําซ้ํา แตวารางวัลของแตละ
บุคคลมี ผ ลกระทบต อความรูสึ กไม เ ท า กั น บางคนลงรูปไปแลว ไดแคสองไลคเขาก็มีความสุ ขแล ว
เพราะถือวาพอแลว แต บางคนตองใหมียอดคนกดไลคมาก ๆ พอมากแล วยิ่งติด เพราะถือวาเปน
รางวัล ในทางตรงกันขามหากไดรับการตอบรับนอย ไมเปนอยางที่คาดหวังไว และทําใหมแลวก็ยัง
ไมไดรับการตอบรับ จะสงผลตอความคิดของตัวเอง บุคคลนั้นสูญเสียความมั่นใจและสงผลตอทัศนคติ
ดานลบของตัวเองได เชน ไมชอบตัวเอง ไมพอใจรูปลักษณตัวเอง แตหากบุคคลนั้นสามารถรักษา
ความสัมพันธกับคนรอบขางใหเปนปกติได เซลฟก็ไมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต” (สํานักสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) แพทยหญิงพรพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาวไว เซลฟ
สามารถกัดกรอนความมั่นใจ ความภูมิใจในตัวเองได หากถายรูปตัวเองเผยแพรบนโลกออนไลนเปน
บางโอกาส ถือเปนสัญญาณหนึ่งบอกถึงการขาดความมั่นใจในตัวเอง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

285

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวความคิดที่ไดจากการถายภาพเซลฟในสภาพสังคมปจจุบัน การนําเสนอ
ตัวตนแบบเซลฟในสื่อสังคมออนไลน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมระหวางภาพถายกับ งาน
จิตรกรรม ในรูปแบบเหนือจริงที่สะทอนความเปนจริงในสังคม ใหเกิดความรูสึกถึงปญหาที่ ซอนเรน
ในจิตใจ
3. เพื่อศึกษากระบวนการทางรูปแบบรวมทั้งแนวคิดการพัฒนาเทคนิควิธีการและแนวทาง
การสรางสรรคผลงาน
สมมติฐานของการสรางสรรค
ผลงานจะเปนรูปตนเองกําลังเซลฟ เขียนในลักษณะเกินจริง มีโลกแหงจินตนาการผสมผสาน
กับภาพตนเอง ภาวะความโดดเดี่ยวของตัวเอง ขาดความมั่นใจ พยายามสรางโลก แหงจินตนาการ
การอยูในโลกสวนตัวนั้นไดสรางตัวเองแบบสวยงามและจอมปลอม ภาพถายและภาพเขียนเปนเสมือน
ความจริงกับความลวง ความลวงที่ทับซอนเปนภาพปมในใจ
ขอบเขตของการสรางสรรค
ผูสรางสรรคไดกําหนดขอบเขตของการสรางสรรคผลงานศิลปะชุดนี้ ดังนี้
1. เนื้อหาที่สะทอนปญหาของคนที่เสพติดภาพถายของตัวเองแบบเซลฟ
2. รูปแบบเปนงานจิตรกรรมแบบเหนือจริงที่สะทอนความเปนจริงในสังคม เปนภาพเหมือน
ตัวเองแบบเซลฟผสมผสานจินตนาการสวนตัว
3. เทคนิคสรางสรรคงานศิลปะจากภาพถายและภาพเขียนบนภาพถายและภาพเขียนสีน้ํามัน
ขั้นตอนการศึกษา
1. เก็ บ รวบรวมข อมู ล และศึกษาเรื่องราวของตัว เองและป ญ หาปมภายใน โดยถายทอด
ความรูสึกสวนตัวเกี่ยวกับภาพถายแบบเซลฟ
2. รวบรวมความคิดและการตีความหมายภาวะอารมณที่รูสึก และปญหาปมภายใน
3. การสรางสรรคงานศิลปะนับวาเปนการวิจัยและพัฒนาซึ่งสามารถรวบรวมเปนขั้นตอนดังนี้
- ศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของและกําหนดกรอบแนวคิดการสรางสรรค
- สรางสรรคงานจิตรกรรม
- การวิเคราะหแบบราง
- การวิเคราะหผลงานสรางสรรค
- การพัฒนาผลงาน
- ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
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วิธีการศึกษา
1. การรวบรวมขอมูล รวบรวมผลงานจากผลงานวิจัย แหลงขาวสารที่ปรากฏทางเทคโนโลยี
โลกอินเทอรเน็ต และบทความทางวิชาการทางการแพทย
2. การวิเคราะหขอมูล ศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ขอมูลจากหนังสือพิมพ ระบบสังคม
ออนไลน มาวิเคราะหและสรางเปนภาพรางของผลงานทางศิลปะ
3. สรางสรรคผลงาน พัฒนาแนวคิดจากประสบการณตรง รวมถึงการศึกษาและรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร สรางภาพราง สรางสรรคผลงานจริงจากภาพถายผสมกับเทคนิคสีน้ํามันลง
บนภาพถาย
ผลการศึกษา
1. ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ
ผูสรางสรรคตองการแสดงออกในเรื่องราวสวนตัว โดยเอามุมมองจากการถายภาพตัวเอง
แบบเซลฟ ที่ส ะท อ นปมภายในมาสร า งสรรค เป น ผลงานศิล ปะเทคนิค ผสมระหวางภาพถายและ
ภาพเขียนจิตรกรรม การเขียนภาพตนเองแบบเซลฟ สรางเรื่องราวสวนตัวและมีภาพสะทอนที่เห็น
ปญหาของตัวเองเปนภาพสะทอนความจริงกับความลวงซอนกัน
2. แรงบันดาลใจจากอิทธิพลที่ไดรับ
2.1 บทบาทและผลกระทบจากการเซลฟ (Selfie)
ปจจุบันพบวามีการใชคําวาเซลฟ (Selfie) และรูจักคําวาเซลฟเปนอยางดี เซลฟคือ
รูปที่ตัวเองถายตัวเอง และคําวาเซลฟก็ยังยึดครองพื้นที่ออนไลนจนกลายเปนกระแสหลัก ดวยแรงสง
ของโลกออนไลน การเติบโตขึ้นมาของคําวาเซลฟนั้นมีสวนสัมพันธกันกับการเขาถึงเครือขายสังคม
ออนไลนนั่นเอง การเติบโตของพฤติกรรมการถายรูปแบบเซลฟนั้นเปนที่นาสนอกสนใจ มีความสัมพันธ
กับการเขาถึง “เนื้อหา” รูปถายสามารถปรากฏแกการรับรูของผูคนจํานวนมากมายตามขอบเขต
ความเปนสาธารณะ สถานที่อันเปนเนื้อหาของคุณสามารถปรากฏแกสายตาผูอื่น ในทางหนึ่งเนื้อหา
ของคุณก็บงบอกวา “นี่คือฉัน” โดยผานรูปแบบการใชชีวิต
สรุปเซลฟคือ การถายรูปตัวเอง โดยจัดวางตัวเองใหอยูในสวนผสมขององคประกอบ
ที่ใหผลลัพธเปนภาพถายที่ดีที่สุดตามมาตรฐานที่ตัวเองใช โดยการจัดวางรวมถึงการใชแอปพลิเคชั่น
ในการตกแตงภาพถายดวย แลวนําไปเผยแพรในเครือขายสังคมออนไลน โดยเพื่อระบุวาตนเองนั้น
อยากเปนอยางไร และอยากใหคนอื่นเห็นวาตัวเองเปนอยางไร เพราะเปนการถายรูปตัวเองดวยตัวเอง
เซลฟจึงคลายการสองกระจก หามุมดีที่สุดที่ตัวเองพอใจ ตางกับกระจกตรงที่สามารถเลือกภาพที่ดี
ที่สุดและสามารถแชรไปที่คนอื่นได การถายรูปเซลฟจึงมักถูกจัดวางทางจิตวิทยาไปสองทาง คือ ถาไม
เปนเรื่องของการหลงตัวเอง ก็จะเปนเรื่องของการขาดความมั่นใจในตัวเอง
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2.2 อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมภาพ Self-Portrait
วัฒนธรรมนิยมการถายภาพเหมือนตัวเองมีมาตั้งแตประวัติศาสตรเปนวิวัฒนาการ ที่
มีแนวความคิดและเทคนิควิธีการ แสดงใหเห็นวามนุษยนิยมชมชอบความงามจากใบหนาคนมาเปน
สัญลักษณในการแสดงออก ตอมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการถายภาพจากพิมพมาสูระบบดิจิตอล
สามารถบันทึกภาพไดมาก การใชโทรศัพทมือถือถายภาพตัวเอง จึงเกิดคําวา Selfie
กระแส Selfie มิ ได เพิ่ง เริ่มมี ไมน านนี้ แต ฝงรากมานานตั้ งแต อดี ต เพี ย งแตตา ง
วิธีการ เพราะตอนนั้นยังไมมีระบบดิจิตอลหลากหลายประเภทอยางในปจจุบัน เปนคานิยมอยางหนึ่ง
ที่ฝงลึกและเคยเปนสิ่ งสรางสรรค สังคมเชนที่นําไปสูการเรียกรอง ตอสูและปองกั นสิทธิมนุษยชน
กระแสนี้ในบริบทปจจุบันมุงอยูที่การถายภาพตัวเองเปนสําคัญ การเสนอภาพเหมือนของคนและ การ
สรางภาพเหมือนของตนเอง คือภาพที่ถูกวาดโดยศิลปนที่ใชตัวเองเปนแบบ เมื่อวาดออกมาแลว ก็จะ
มี ลั ก ษณะรู ป ร า งเหมื อ นกั บ แบบของศิ ล ป น เอง ภาพวาดนี้ เ ป น ที่ นิ ย มกั น มากในสมั ย ฟ น ฟู ศิ ล ปะ
วิทยาการ (Renaissance) เพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีกระจกในสมัยนั้น ทําใหกระจกมีคุณภาพและ
มีราคาที่ถูกลง ชวยทําใหศิลปนสามารถที่จะมองเห็นแบบและทําการวาดได ชวงเวลาเปลี่ยนไปโลก
ในยุคสมัยใหมใหความสําคัญตอความคิดเรื่องของการวาดภาพเหมือนตนเองและเซลฟในปจจุบันดวย
จิตรกรนั้นวาดเซลฟมาแตไหนแตไร มีทั้งการนํารูปหนาตัวเองมาวาดเปนตัวเดนในภาพวาดทางศาสนา
ทั้งบนเครื่องประดับแทนบูชา หรือวาดประกอบพระคัมภีรไบเบิล บางก็จัดภาพวาดตัวเองจากที่เห็น
ในกระจกเงา ชวงกลางศตวรรษที่ 15 โดยเฉพาะกลุมศิลปนในยุโรปเหนือ ภาพ Portrait of a man
in Turban (1433) ของ ยัน ฟน ไอก (Jan Van Eyck) นาจะเปนภาพแรก ๆ ที่โลกไดรูจักคําจํากัด
ความของภาพเซลฟพอรเทรต (Self Portrait)

ภาพที่ 1 ภาพผลงานชื่อ “Portrait of a man in Turban (1433)”
ที่มา: Wikipedia (14 July 2017)

ภาพ Self Portrait ทําหนาที่แสดงตัวตนของพวกเขา ไมวาจะเปนเรื่องสไตล ฝแปรง
มุมมองความคิด หรือองคประกอบของภาพ ศิลปนใสภาพหนาตัวเองไวในงานพวกเขาไดอยางแนบเนียน
ภาพ Self Portrait ที่ถือไดวาเปนการวาดภาพแบบ “โปรไฟล” เห็นจะตองยกใหอัลเบรชท ดูเรอร
(Albrecht Durer) จิตรกรชาวเยอรมันผูนี้ในดานการวาดภาพเหมือนตนเอง เขามีภาพเซลฟพอรเทรต
ถึง 22 ภาพ เชน Carnation (1493) The Madrid Self-portrait (1498) และภาพสุดทายในชีวิต ป
1500 ที่เขาวาดใหตัวเองเหมือนพระเยซู
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ภาพที่ 2 ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait at 28, 1500”
ที่มา: Wikipedia (14 July 2017)

ขณะที่เรมบรันต ฟานไรน (Rembrandt Harmensz Van Rign) จิตรกรชาวดัตช
ชื่อดัง ก็ใชภาพ Self Portrait จํานวนมากทดลอง ฝกฝนเทคนิค ตั้งแตเปนจิตรกรรุนเยาว

ภาพที่ 3 ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait with Beret and Turned-Up Collar (1659)”
ที่มา: Wikipedia (14 July 2017)

วินเซนต แวนกอก (Vincent Willem Van Gogh) จิตรกรชาวดัตซในลัทธิประทับใจ
ยุคหลัง (Post-Impressionism) แวนกอกมีอิทธิพลอยางมากตอศิลปะสมัยใหม ดวยผลงานที่มีสีสัน
สดใส และมีผลกระทบทางอารมณ เขามีอาการของโรควิตกกังวลและตองตอสูกับอาการปวยทางจิต
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในบั้นปลายชีวิต จนกระทั่งเสียชีวิตดวยแผลที่ยิงตัวเองเมื่ออายุ 37 ป แวนกอกเขียน
ภาพตนเองจํานวนมากระหวางป 1886-1889 เขาวาดรูปตัวเองถึง 37 ชิ้น

ภาพที่ 4 ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait 1889”
ที่มา: Wikipedia (14 July 2017)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ฟรีดา คาหโล (Frida Kahlo) เขียนภาพเหมือนตนเอง 55 ภาพ ในจํานวน 143 ภาพ เธอ
มักจะโดดเดี่ยวเสมอ และเธอใหเหตุผลในการเขียนภาพตัวเองเนื่องจากตองการที่จะเขาใจตัวเองมาก
ขึ้น ฟรี ดาถายทอดเรื่องราวที่อยู ภายในใจ ความเจ็ บปวดทางกายและใจเกือบทุกรู ป ภาพเหมือน
ออกมาในแนวเซอรเรียลลิสม มีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ ฯลฯ

ภาพที่ 5 ภาพผลงานชื่อ “Frida Kahlo Self-Portrait with Monkey 1938”
ที่มา: “Frida Kahlo Self-Portrait with Monkey 1938” (14 July 2017)

2.3 อิทธิพลจากการหยิบยืม (Appropriate Art)
คําวา “to appropriate” คือการยืม Appropriate Art คือการสรางงานขึ้นใหมโดย
การนํ า เอาภาพหรื อภาพลั กษณ ที่ มีมากอนอยูแล ว จากบริษัท อื่น ๆ เช น จากประวัติ ศาสตรศิล ป
โฆษณา และสื่อตาง ๆ และการผสมหยิบยืม (appropriate image) กับของใหม หรืองานศิลปะที่มี
ชื่อเสียงของใครสักคน อาจถูกนํามาเสนอเปนของนักยืม การหยิบยืมแบบนี้สามารถเทียบไดกับ การ
นําเอาฟาวนด ออบเจก (Found Object) ซึ่งเปนของที่มีอยูแลวมาใชในงานศิลปะ แตแทนที่ จะ
จั ด การกั บ ของที่ มีอยู แล ว เหล า นั้ น ใหกลายเป น งานติดปะ (Collage) กลายเปน งานชิ้ น ใหม พวก
นักหยิบยืม (appropriator, postmodern appropriator) จัดการนํามาวาดใหม เขียนใหม หรือ
ถายภาพซ้ํา และใหความเคารพตอตนฉบับ ความเปนตนแบบ (originality) ใหความเคารพตอผูนํา
ประวัติศาสตรศิลปะ เชน มาเนต (Manet) หยิบยืมการจัดองคประกอบของภาพที่โดงดังจากราฟาเอล
(Raphael) หรือพอล วูนเดอลิช (Paul wunderlich) หยิบยืมงานของมาเนตมาสรางใหมในรูปแบบ
เหนือจริง งานของพวกเขาเปนการหยิบยืมภาพลักษณจากประวัติศาสตร ศิลปะรวมสมัย ภาพที่มี
ระดับชั้นเชื่อมโยงกันอยางอิสระ งานของพวกเขาทาทายใหเกิดการวิเคราะหในเชิงเหตุผล

ภาพที่ 6 ราฟาเอล The Judgment of Paris ค.ศ. 1525 – 1530 เทคนิค ดินสอบนกระดาษ
ที่มา: วิกิพีเดีย (14 กรกฎาคม 2560)
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ภาพที่ 7 เอดูวร มาเนต Manet, Luncheon on The Grass ค.ศ. 1863 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ
ที่มา: “Manet, Luncheon on The Grass ค.ศ. 1863 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ” (14 กรกฎาคม 2560)

ภาพที่ 8 PAUL WUNDERLICH ค.ศ. 1977 เทคนิค สีอคิลิคบนผาใบ
ที่มา: "PAUL WUNDERLICH ค.ศ. 1977 เทคนิค สีอคิลิคบนผาใบ" (14 กรกฎาคม 2560)

ภาพที่ 9 Zarathustra , Fatcat Art
ศิลปนรัสเซียวาดแมวอวนของเขาเขาไปในงานศิลประดับคลาสสิคของโลก
ที่มา: Zarathustra (14 กรกฎาคม 2560)

ภาพที่ 10 ศิลปนชาวญี่ปุน ยาซุมาสะ โมริมุระ Yasumasa Morimura (Self Portrait)
ที่มา: Yasumasa Morimura (14 July 2016)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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วิเคราะหผลงานสรางสรรค
ในระหวางที่ทําการขยายผลงาน มีการพิจารณาวิเคราะหผลงานอยูตลอดเวลา เปนผลใหตอง
มีการปรับเปลี่ยนบางสวนในระหวางการขยายผลงาน และเมื่อจบสิ้นกระบวนการขยายผลงานแลว
ก็จะวิเคราะหผลงานทั้งหมด หาจุดบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไขและเพื่อผลในการสรางสรรค งานครั้ง
ตอไป
งานวิจัยสรางสรรคชุดนี้มี 13 ชิ้น ผูสรางสรรคสรางศิลปกรรมในโครงการ “จินตนาการจาก
เซลฟ (Selfie) การถายภาพตัวเองสะทอนปมภายใน” สรางสรรคผลงานศิลปะเทคนิคผสมระหวาง
ภาพถายและภาพเขียนจิตรกรรม สรางเรื่องราวสวนตัวและมีภาพสะทอนที่เห็นปญหาของตัวเอง เปน
ภาพสะทอนความจริงกับความลวงซอนกัน ใชสัญลักษณในการแสดงออกและสื่อความหมายเปนการ
เพิ่มความคิดในภาพถายเซลฟ นําเสนอเปนจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชัน เพื่อสะทอนให
เห็นสภาวะทางจิตใจของตัวเอง

ภาพที่ 11 ภาพผลงานชิ้นที่ 1 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ
ทีม่ า: ผูวิจัย

ผูสรางสรรคนําภาพของลูกสาวที่ถายภาพเซลฟและโลกจินตนาการที่ลูกสาวมักสรางในชีวิต
จริง เปนภาพเหมือนรูปลูกสาวในแนวเหนือจริง (Surrealism) ผสมแนวเหมือนจริงและมีการใช
สัญลักษณการเลนอยูคนเดียวโดยสรางตัวการตูนเปนเพื่อน ภัยอันตรายจากการปลอยใหลูกสาวอยูกับ
สมารทโฟนคนเดียว ผูสรางสรรคใชสัญลักษณปนเปนการเสี่ยงภัยอันตราย ตัวละครจากการตูนเรื่อง
Frozen การตูนเปนความสดใสของเด็ก แตการอยูในโลกสวนตัวกับสมารทโฟนก็นําปญหามาให ความ
บริสุทธิ์ของเด็กถูกผูปกครองยัดเยียดโทรศัพทใหอยูเปนเพื่อนเด็ก เด็กติดสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต
วันละหลายชั่วโมงติดตอกัน สงผลใหกิจวัตรประจําวันบางอยางไดรับผลกระทบพฤติกรรมเชนนี้สราง
ความหนั กใจใหกับ พอแม ทั้ งนี้ มีผู ปกครองหลายครอบครัวยอมควักเงิน ซื้ออุปกรณ ไฮเทคจํ าพวก
สมาร ท โฟนหรื อแท็ บ เล็ ต เพื่ อต อยอดการเรี ย นรู ของลู ก แต ผ ลลั พ ธ ที่ได กับกลายเป น ตรงกัน ขา ม
เด็กหลายคนติดสมารทโฟนกันงอมแงม จนกระทบกับการเรียนและพัฒนาการทางรางกายและจิต
ในของเด็ กอีกด ว ย พ อแม จึ งไม ควรวางใจใหลูกอยูกับ สมารทโฟนเพีย งลําพัง ควรดูแลพฤติกรรม
การเลนของลูกอยางใกลชิด เพื่อไมใหเกิดปญหาภายหลัง
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ภาพที่ 12 ภาพผลงานชิ้นที่ 2
เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ
modern/exhibition/frida-kahlo

ภาพที่ 13 “Self-Portrait with Monkey 1938”
ที่มา http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-

ผูสรางสรรคนําภาพของฟรีดา คาหโล ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait with Monkey
1938” มาเปลี่ ย นแปลง ผู ส ร า งสรรค เ ขี ย นภาพใบหนาตนเอง (Self-Portrait) ถือโทรศัพ ทมือถื อ
ไอโฟนเหมือนกําลังถายรูปตนเองแบบเซลฟกับแมว ผูสรางสรรคไดหยิบยืมงานของศิลปนหญิงทานนี้
มาสรางงานขึ้นใหมในองคประกอบแบบเดิม โดยนําภาพลักษณรูปแบบที่มีอยูแลวมาดัดแปลงเปน
เรื่องราวส วนตัว ของผู สรางสรรค จากภาพเหมือนของฟรีดาที่ มีลิงกอดคอเปลี่ย นเปน ภาพเหมือน
ตนเองมีแมวที่ผูสรางสรรคเลี้ยงไวและแมวตัวนี้มีชื่อวาฟรีดา หางแมวพันรอบคอเปนภาพเซลฟกับ
แมว

ภาพที่ 14 ภาพผลงานชิ้นที่ 3
เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ

ภาพที่ 15 “Self Portrait with Loose Hair 1947”
ที่มา https://www.fridakahlo.org/selfportrait-with-loose-hair.jsp

ผูสรางสรรคนําภาพผลงานของฟรีดา คาหโล เปนภาพเหมือนตนเอง ภาพผลงานชื่อ “Self
Portrait with Loose Hair 1947” ผูสรางสรรคเขียนภาพใบหนาตนเอง (Self-Portrait) ถือโทรศัพท
มือถือไอโฟนเหมือนกําลังถายรูปตัวเองแบบเซลฟกับสัตวเลี้ยงของผูสรางสรรคแมวที่ชื่อฟรีดา และ
นกแกวที่ชื่อมีมี่ ผูสรางสรรคหยิบยืมผลงานของศิลปนหญิงฟรีดา คาหโล มาสรางขึ้นใหม เปลี่ยนจาก
ใบหนาของฟรีดาเปนใบหนาของตนเอง และมีสัตวเลี้ยงประกอบในภาพเปรียบเหมือนผูสรางสรรค
เยียวยารักษาความโดดเดี่ยวของตัวเองโดยมีสัตวเลี้ยงและโทรศัพทมือถือเปนเพื่อนแกเหงา

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

ภาพที่ 16 ภาพผลงานที่ 4
เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทผสมกับเทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 17 “Self Portrait, Dedicate to Dr.Eloesser, 1940”
ที่มา: Frida-Kahlo (14 July 2016)

ผูสรางสรรคนําภาพของฟรีดา คาหโล ภาพผลงานชื่อ “Self Portrait, Dedicate to Dr.
Eloesser, 1940” ผูสรางสรรคใชภาพถายผลงานของฟรีดาปริ้นสลงบนผาใบแคนวาส และเขียนทับ
บนใบหนาของฟรีดา เปลี่ยนเปนใบหนาของตนเอง เปนเหมือนหนากากที่สวมทับบนผลงานของฟรีดา
เพิ่มความคิดใหมเปนการแปรคาอารมณโดยการหยิบยืมผลงานของศิลปนหญิงทานนี้ ชีวิตของศิลปน
หญิงทานนี้ที่มักอยูโดดเดี่ยว มีเรื่องราวความเจ็บปวดรวดราว โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับรักราวกับ
สามีดิเอโก ริเวรา ผูสรางสรรคตองการแสดงออกจากความรูสึกทางอารมณที่มีความเหมือนกับงาน
ของฟรีดา โดยผานผลงานของฟรีดา การสวมหนากากเหมือนเปนการปกปดซอนอารมณจากภายใน
ของตนเอง ความรูสึกที่สัมพันธกับความรูสึกของศิลปนหญิงทานนี้ที่เหมือนกัน

ภาพที่ 18 ภาพผลงานชิ้นที่ 5
เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 19 “Mirror”
ที่มา: George Tooker (14 July 2016)

ผูสรางสรรคไดหยิบยืมแนวความคิดของศิลปนจอรจ ทูเกอ (George Tooker) ผูสรางสรรค
ถ า ยภาพตนเองแบบเซลฟ โ ดยได รั บ อิ ทธิ พลจากการสรา งสรรคข องศิล ปน ทา นนี้ ในรูป แบบลั ท ธิ
เซอเรียลลิสม (Surrealism) การสรางสรรคความฝนหรือความรูสึกภายในที่แสดงออกภายใตอิทธิพล
ของจิตเมื่อตอบสนองดานจิตใจ รูปแบบสัญลักษณนิยม (Symbolism) ในผลงานศิลปนทานนี้เปน
ภาพผูหญิงสองกระจกมีหัวกะโหลกซึ่งเปนสัญลักษณแหงความตาย เปรียบเหมือนสัจธรรมของชีวิต
ความงามของผูหญิงก็ตองมีการดับ มีเกิด แก เจ็บ ตาย ผูสรางสรรคเปลี่ยนผลงานเปนภาพถายตนเอง
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แบบเซลฟใชไอโฟนถายภาพเปนเหมือนกระจกวิเศษในยุคสมัยนี้ เปนภาพสะทอนความโดดเดี่ยว ใน
สังคมปจจุบัน การอยูกับโทรศัพทมากไป มีหัวกะโหลกอยูดานหลังตัวเอง เปลี่ยนจากกระจกที่ศิลปน
เคยใชเป นสัญลักษณ ในอดีต เปลี่ยนเปนมือถือถายภาพ เซลฟจึงเป นเหมือนกระจกที่ใช สอง และ
หลงตัวเอง เซลฟเปนกระจกสะทอนตัวตนในโลกดิจิตอล ที่เกิดจากจินตนาการเพื่อปลดปลอยตัวเอง
จากตัวตนในโลกแหงความเปนจริง ในมุมมองทางพุทธศาสนาตัวตนนั้นไมมีอยูจริงตั้งแตแรก แตเปน
จิตที่สรางขึ้นมา เกิดเปนภาพสมมติ ตัวตนในโลกดิจิตอลที่เราสรางขึ้นใหมเปนสมมติที่ซอนสมมติ
เขาไปอีก เซลฟเปนเหมือนกระจกวิเศษในยุคดิจิตอล สรางความสวยงามของภาพถายตนเองผานแอพ
แตมันเปนความลวงหลอก และความสวยงามจริงก็ตองมีการดับสูญ มันเปนสัจธรรม

ภาพที่ 20 ภาพผลงานชิ้นที่ 6 เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
ที่มา: ผูวิจัย

ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟ ถายในมุมที่ซ้ํา ๆ ทับซอนกัน 3 ภาพใบหนา
ใสหนากากใบหนาตนเองในมุมมองที่ซ้ํากัน การอยูกับโลกยุคดิจิตอล การถายภาพทุกวันซ้ํา ๆ ทุกวัน
จนเปนกิจวัตรประจําวันทําอะไรมีกิจกรรมอะไรก็ถายเซลฟโดยไมสามารถขาดมือถือได การถายภาพ
ตัวเองแบบเซลฟมักสะทอนวาคนนั้นมีปมดอย ผูถายจะถายภาพตนเองมุมเดียว มุมเดิม ซ้ําไป ซ้ํามา
ซึ่งมีความคิดวาฉันจะตองสวยงามที่สุดในมุมนี้ นี่เปนเหตุผลวาทําไมการถายรูปตัวเองแบบเซลฟบอย ๆ
จึงสะทอนวาคน ๆ นั้นมีปมดอย

ภาพที่ 21 ภาพผลงานชิ้นที่ 7
เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
ที่มา: ผูวิจัย

ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองกําลังเซลฟกับกระจกภายในหอง มีภาพโลกจินตนาการ
สวนตัวเขาไปในสถานที่จริง ภาพใบหนาตนเองที่คิดวาเปนมุมมองที่ตนเองชอบ บรรยากาศในภาพ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

295

มีฉากเปนสัญลักษณของหลุยส วิตตอง ตัวเองอยูกับตัวเอง ภาพภาวะความโดดเดี่ยวของตนเองและ
การหลงกับกระแสสังคมนิยม สังคมของผูบริโภค นิยมมือถือไอโฟน นิยมของใชแบรนดเนมหลุยส
วิตตอง หลงความฟุงเฟอ สรางภาพอุดมคติขึ้น โดยลืมความเปนจริงของตนเอง การนิยมสิ่งนี้มาก
เกินไปเปนภัยรายตอตนเองและสังคม การปลอยใหวัตถุนิยมครอบงําอยูเหนือจิตใจโดยไมรูตัวสงผลให
พฤติกรรมของคนในสังคม หรือรูปแบบการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป การหลงใหลตามกระแสโดยการ
เปรียบเทียบทางสังคม เพื่อวัดวาเรามีความเหมือนหรือความตางกับคนอื่นอยางไร ปรับเปลี่ยนตนเอง
ไปในทิศทางที่ใกลเคียงกับสิ่งที่สังคมตองการและสรางตัวตนใหเปนที่ยอมรับของสังคม เปนตัวตนใน
อุดมคติ (Ideal Self)

ภาพที่ 22 ภาพผลงานชิ้นที่ 8
เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
ที่มา: ผูวิจัย

ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟ ภายในหองน้ําสาธารณะในหางสรรพสินคา
การถา ยภาพตนเองในห องน้ํ า ใบหนาที่เปลี่ย นเปน ใบหนาตนเองแบบการตูน ไมเหมือนจริง เปน
สัญลักษณเปรียบเทียบการหลอกลวง การใชแอปพลิเคชั่นเปลี่ยนใบหนาใหดูดีกวาตัวจริง

ภาพที่ 23 ภาพผลงานชิ้นที่ 9
เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
ที่มา: ผูวิจัย

ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟ ใบหนาตนเองใสหนากาก สรางภาพสมมุติ
บุคคลผูชาย การแชทผานสังคมออนไลนกับบุคคลในกลอง ซึ่งไมไดอยูดวยกันจริง เปนโลกสวนตัวที่
มักโกหกซึ่งกันและกัน ภาพใบหนาผูชายเปนจุดสีหลากสีแบบพิกเซล (Pixel) เปนโลกสมมติที่สราง
ขึ้นมาใหม โลกไซเบอร โลกแหงจินตนาการในยุคดิจิตอล
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานชิ้นที่ 10 เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
ที่มา: ผูวิจัย

ผูสรางสรรคสรางภาพถายเซลฟตนเองกับลูกสาวในบรรยากาศที่เปลี่ยนจากความเปนจริง
ภาพแมลูกมีภาพซอนใบหนาเปนเหมือนหนากากใบหนาเดิม ๆ ซ้ํา ๆ กันสามหนา การอยูกับตัวเอง
และลูกสาว อยูกับการถายภาพที่เหมือนเปนกิจวัตรประจําวัน โดยขาดการเซลฟไมได การถายภาพ
ที่ซ้ํา ๆ กันทุกวันในมุมมองที่ซ้ํากันจนเกิดความเคยชิน ขาดการใสใจเรื่องอารมณความสัมพันธทาง
ความรักระหวางแมกับลูก

ภาพที่ 25 ภาพผลงานชิ้นที่ 11
เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
ที่มา: ผูวิจัย

ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟกับลูกสาว ภาพตนเองที่ผานการใชแอพที่ทํา
ใหตัวเองดูดีขึ้น โดยสนใจแตตนเอง และหลงลืมลูกสาว ปลอยลูกสาวใหอยูกับไอแพดและโลกสวนตัว
ของลูกสาวกับเกมส จนกลายเปนเด็กติดเกมส ทุกสวนของภาพเปนจุดพิคเซล ยกเวนภาพใบหนา
ตนเองเทานั้นที่แตกตาง

ภาพที่ 26 ภาพผลงานชิ้นที่ 12
เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
ที่มา: ผูวิจัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

297

ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟกับกระจกเงาที่สะทอนตัวตนเองอีกที เซลฟ
เปน เสมื อนกระจกเงาที่ สะทอนความเปน ตัวตนที่ อยากเปน อาจไมใช ตัว ตนเองอยางแทจ ริง ผาน
กระจกเงาที่สะทอนไปมา ภาพใบหนาตัวเองมีใบหนาซอนเปนการทําอะไรที่ซ้ํา ๆ เปนภาพสมมติซอน
สมมติ ความลวงหลอก จนบางครั้งเรื่องที่ลวงเราอาจคิดวาเปนเรื่องจริง

ภาพที่ 27 ภาพผลงานชิ้นที่ 13 เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลคิ บนผาใบ
ที่มา: ผูวิจัย

ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟ การถายภาพตัวเองกับลูกสาว ภาพสถานที่
ที่เปนลายเสนที่ไมเหมือนจริง ลายเสนแบบการตูน เหมือนไมใหความสําคัญกับสถานที่ ใหความสําคัญ
กับตัวเองเทานั้น เปรียบเหมือนคนเห็นแกตัว หรือการหลงในโลกสวนตัวของตัวเองจนมากเกินไป
สรุปและอภิปรายผล
เอกสารประกอบผลงานสรางสรรคนี้ไดรวบรวมเนื้อหาและกระบวนการสรางสรรคผลงาน
รวมถึงขอมูลตาง ๆ ในโครงการ “จินตนาการจากเซลฟ (Selfie) สะทอนปมภายใน” ซึ่งผูสรางสรรค
ไดถายทอดใหเห็นถึ งเรื่องราวที่สะทอนความเปน จริงของตั วเอง โดยใหภาพถายเซลฟ การอยูกับ
ตัวเองมากจนเกินไป และสรางภาพสมมุติขึ้นในโลกมายาแหงจินตนาการ การที่เรานิยมถายภาพ
ตัวเองมากแคไหน ก็เปนเหตุผลหนึ่งวาเราตองการพื้นที่สวนตัวที่บอกวาตัวเองเปนใคร และมันสะทอน
ความหวั่นไหวในจิตใจลึก ๆ วาคนอื่นในสังคมคิดอยางไรกับเราเปนปมภายในเกิดมิติที่ทับซอนกัน
ผลงานชุดนี้ไดดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการศึกษาและสรางสรรคมาเปนลําดับ
ซึ่งบรรลุ ผ ลตามเป า หมายและความคาดหวังที่กําหนดไว ผูส รางสรรคห วังเปน อยางยิ่งวาผลงาน
สรางสรรคในโครงการนี้ จะเปนประโยชนแกผูสนใจโดยทั่วไป อีกทั้งยังมุงหวังที่จะพัฒนากระบวนการ
ความคิดเพื่อไปสูจุดหมายที่สมบูรณตอไปในอนาคตภายภาคหนา
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เทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม
COLORED PENCIL TECHNIQUES FOR PAINTING
เอกชัย ปราบปญจะ *
EKKACHAI PRABPANJA

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง เทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม มีจุดประสงคเพื่อคนควาและทดลองเทคนิควิธีการ
ของการใชสีไมบนวัสดุที่แตกตางกัน 3 ชนิด คือ กระดาษ ไมอัด และผาใบ จากกรรมวิธีการวาดเสน
โดยเนนผลการทดลองลักษณะพื้นผิว การยึดเกาะ การทับซอนและการผสานกันของสีไมที่มีผลการ
เกิดการเปลี่ยนแปลง และวิธีการเฉพาะจากสีไม เปรียบเทียบผลที่ไดจากเทคนิคการใชสีไมมาพัฒนา
งานจิตรกรรม สามารถใชวัสดุทั้ง 3 ชนิดที่หาไดจากรานคาทั่วไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงเปน
วัสดุที่ปลอดภัย ราคาไมแพง ดวยความคาดหวังวาการคนควาและทดลองในการวิจัยครั้งนี้จะสามารถ
นําไปใชเปนสื่อประกอบในการเรียนการสอนวิชาศิลปะตามโรงเรียนตาง ๆ และนําไปพัฒนางานศิลปะ
โดยการใชสีไมสรางสรรคผลงานสําหรับผูที่สนใจตอไป
คําสําคัญ: สีไม เทคนิค กระดาษ ไมอัด ผาใบ

Abstract
The research entitled “Colored Pencil Techniques for Painting” aims to study
and testing from the drawing process, for a unique Colored Pencil drawing technique
to create the work of art on 3 different materials were as follows: (1) paper; (2)
plywood; and (3) Canvas. Focus on the results of surface characteristics, color
adhesion, color overlay and color combination, which has the effect of changing and
the specific method of color pencil. Compare the results of the technique of using
color pencil for develop painting, all three types of materials can be used, found the
materials at general stores all provinces in the country, including a safe material, not
expensive. Expectations of research and experiment, any interested can be used for
instruction media of teaching art in many schools, and to develop art by using color
pencil to create works for those who are interested.
Keywords: Colored Pencil, Techniques, Paper, Plywood and Canvas
*
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บทนํา
การเขียนสีไมเปนเทคนิคที่หลาย ๆ คนอาจมองขามความสําคัญหรือมองวาเปนเทคนิคที่เด็ก ๆ
ใชเขียนกัน ขอดีของการเขียนภาพดวยสีไมจะมีความงายในการปฏิบัติมากกวาการเขียนดวยเทคนิคของ
สีชนิดอื่น เชน สามารถควบคุมไดงาย ไมเลอะเทอะ สีสวย ทับซอนได ลบได และหาซื้อไดงาย เปนตน
ซึ่งการศึ กษาครั้งนี้ ผูวิ จั ยได ทําการทดลองเพื่อตองการทราบผลการทดลองสีไมบ นวัส ดุที่
แตกตางกัน 3 ชนิดจากการวาดเสน การผสานกันของสีไมและการเกิดการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค
1. เพื่อคนหาเทคนิคและวิธีการเฉพาะจากสีไม บนพื้นผิววัสดุที่ตางกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลที่ไดจากเทคนิคการใชสีไมมาพัฒนางานจิตรกรรม
วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง เทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. วิธีการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. วิธีการทดลอง
4. การวิเคราะหขอมูล
1. วิธีการวิจัย
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลความแตกตางของการใชสีไมบน
พื้นผิวและวัสดุที่ตางกัน โดยมีการนําพื้นผิวมาใชในการทดลองทั้งหมด 3 ชนิด ไดแก กระดาษ ไมอัด
และผาใบ ซึ่งใชวิธีการบันทึกผลที่ไดจากการทดลองวาดเสนในแตละขั้นตอนลงบนพื้นผิวทั้ง 3 ชนิด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือประกอบดวย สีไม กระดาษ ไมอัด ผาใบ และแบบบันทึก
ผลจากการทดลอง จํานวน 3 ฉบับ
2.1 สีไม เปนสีไมธรรมดา จํานวน 6 ยี่หอ ไดแก Colleen, Master art, Faber Castel,
Alligator, Renaissance และ Staedler

ภาพที่ 1 สีไมยี่หอตาง ๆ
ที่มา: ผูวิจัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

2.2 กระดาษ ใชกระดาษแบบพื้นสี ขาว และกระดาษพื้นสี

ภาพที่ 2 กระดาษพื้นสีขาวและกระดาษพื้นสี
ที่มา: ผูวิจัย

2.3 ไมอัด เปนไมอัด ธรรมดา และไมอัดรองพื้นสี

ภาพที่ 3 ไมอัดธรรมดาและไมอัดรองพื้นสี
ที่มา: ผูวิจัย

2.4 ผาใบ เปนผาใบดิบรองพื้นสี และผาใบสําเร็จรูป

ภาพที่ 4 ผาใบสําเร็จรูปและผาใบดิบรองพื้นสี
ที่มา: ผูวิจัย
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2.5 แบบบันทึกผลจากการทดลอง 3 ฉบับ ไดแก
ตารางที่ 1 แบบฟอรมแบบบันทึกผลการทดลองบนพื้นผิวกระดาษ
วัสดุกระดาษ
พื้นผิว
การยึดเกาะ
- กระดาษสี
- กระดาษขาว
ที่มา: ผูวิจัย
ตารางที่ 2 แบบฟอรมแบบบันทึกผลการทดลองบนพื้นผิวไมอัด
วัสดุไมอัด
พื้นผิว
การยึดเกาะ
- ไมอัดธรรมดา
- ไมอัดรองพื้นสี

การทับซอนและการประสานกัน

การทับซอนและการประสานกัน

ที่มา: ผูวิจัย
ตารางที่ 3 แบบฟอรมแบบบันทึกผลการทดลองบนพื้นผิวผาใบ
วัสดุผา ใบ
พื้นผิว
การยึดเกาะ
- ผาใบดิบรองพื้นสี
- ผาใบสําเร็จรูป
ที่มา: ผูวิจัย

การทับซอนและการประสานกัน

3. วิธีการทดลอง
ในการวิจัยผูวิจัยไดแบงวิธีการทดลองออกเปน ขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาขอมูลทางดานสี การวาดเสน และคุณสมบัติของวัสดุที่จะนํามาวิจัย

ภาพที่ 5 ตัวอยางขอมูลหนังสือ
ที่มา: ผูวิจัย

3.2 หาขอมูลโดยการถายภาพ หนังสือ และนํามาทําการสเก็ตทตนแบบ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการหาขอมูลจากสถานที่จริงหลาย ๆ ที่ ทั้งในตัวจังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียงโดยการบันทึกเปนภาพถายแลวนํามาเลือกเพื่อเปนตนแบบงาน
สรางสรรคในแตละชิ้น รวมถึงขอมูลจากหนังสือ ปฏิทิน และอินเทอรเน็ต

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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3.3 เตรียมวัสดุอุปกรณที่จะนํามาทําวิจัย เชน กระดาษ ไมอัดและผาใบที่ขึงบนเฟรม

ภาพที่ 6 การเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย

3.4 ลงมือปฏิบัติ โดยเริ่ มจากวัส ดุที่เลือกทีละชนิ ด ในระหวางปฏิบัติงานจะบันทึ กผลการ
เปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนจนเสร็จเพื่อนํามาเปรียบเทียบผลที่ไดในแตละพื้นผิว

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการทดลองงานวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย

4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัสดุดังนี้
4.1 ลักษณะของพื้นผิวที่เกิดขึ้นจากการวาดเสนของสีไม ลงบนวัสดุทั้ง 3 ชนิด
4.2 วิเคราะหการยึดเกาะของสีไมบนพื้นผิววัสดุทั้ง 3 ชนิด
4.3 วิเคราะหผลที่ไดจากการการทับซอนและผสานกันของสีไมที่เกิดเปนสีใหมบนพื้นผิววัสดุ
ทั้ง 3 ชนิด
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ภาพที่ 8 ผลงานสําเร็จบนพื้นผิวกระดาษ
(ชื่องาน : จิตวิญญาณพรหมคีรี เทคนิค สีไมบนกระดาษ ขนาด 60X80 ซม.)
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 9 ผลงานสําเร็จบนพื้นผิวไมอัด
(ชื่องาน : มุมสงบ เทคนิค สีไมบนไมอัด ขนาด 60X80 ซม.)
ที่มา: ผูวิจัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ภาพที่ 9 ผลงานสําเร็จบนพื้นผิวผาใบ
(ชื่องาน : วิถีชีวิตแบบบาน ๆ เทคนิคสีไมบนผาใบ ขนาด 60X80 ซม.)
ที่มา: ผูวิจัย

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากการวิจัย เรื่อง เทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการวาดเสนโดยใชสีไมลงบนพื้นผิววัสดุที่แตกตางกัน 3 ชนิด ไดแก กระดาษ
ไมอัดและผาใบ โดยการหาลักษณะของพื้นผิวที่เกิดขึ้นจากการวาดเสนของสีไม ลงบนวัสดุทั้ง 3 ชนิด
วิเคราะหการยึดเกาะของสีไมบนพื้นผิววัสดุทั้ง 3 ชนิด และวิเคราะหผลที่ไดจากการการทับซอนและ
ผสานกันของสีไมที่เกิดเปนสีใหมบนพื้นผิววัสดุทั้ง 3 ชนิด สามารถสรุปผลการวิจัยจากตารางบันทึก
ผลดังนี้
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ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการทดลองบนพื้นผิวกระดาษ
วัสดุกระดาษ
พื้นผิว
การยึดเกาะ
- ขอดี พื้นผิวจะเกิดเปน
- ขอดี การยึดเกาะของ สี
- กระดาษสี
รองรอยของกระดาษที่เปนผิว ไมบนกระดาษสีมีการยึดเกาะ
หยาบ 1 ดานและเรียบ 1 ดาน อยูในระดับดีมากเพราะพื้นผิว
โดยการทดลองนี้ ผู วิ จั ย ได กระดาษทํามาจากเยื่อไมซึ่งมี
เลือ กใชก ระดาษสี ดา นหยาบ ความอ อ นนุ ม ยื ด หยุ น ตาม
ในการทดลอง เพราะด า น ธรรมชาติ
- ข อ ด อ ย จะพบในส ว น
หยาบนั้นจะทําใหการวาดเสน
ทํ า ได ง า ย และไม เ กิ ด อาการ ของการใชกระดาษที่มีพื้นผิ ว
เรียบเกินไป การยึดเกาะก็จะ
ลื่นของสี
- ขอดอย หากวาดเสน น อ ยลง เพราะพื้ น ผิ ว จะลื่ น
โดยการกดน้ําหนักมากเกินไป กวากระดาษปกติที่มีผิวขรุขระ
จะทําใหพื้นผิวกระดาษคอย ๆ
เรี ย บและจะเกิ ด พื้ น ผิ ว ที่ ลื่ น
ทําใหควบคุมการวาดยากขึ้น
- กระดาษขาว

ที่มา: ผูวิจัย

- ขอดี พื้นผิวจะเกิดเปน
รองรอยของกระดาษที่เปนผิว
หยาบ 1 ดานและเรียบ 1 ดาน
โดยการทดลองนี้ ผู วิ จั ย ได
เลื อ กใช ก ระดาษขาวด า น
หยาบในการทดลองจึงเกิดเปน
เม็ดเล็ก ๆ ของกระดาษที่เกิด
จากกระบานการการผลิตจาก
โรงงาน
- ขอดอย จะคลายกั บ
กระดาษสี คื อ หากวาดเส น
โดยการกดน้ําหนักมากเกินไป
จะทําใหพื้นผิวกระดาษคอย ๆ
เรี ย บและจะเกิ ด พื้ น ผิ ว ที่ ลื่ น
ทําใหควบคุมการวาดยากขึ้น

- ข อ ดี การยึ ด เกาะของ
สี ไ ม บ นกระดาษขาวมี ก าร
ยึ ด เกาะอยู ใ นระดั บ ดี ม าก
เพราะพื้ น ผิ ว กระดาษทํ า มา
จากเยื่ อ ไม ซึ่ งมี ค วามออ นนุ ม
ยื ด ห ยุ น ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ
เหมือนกับกระดาษสี
- ขอดอ ย จะคลายกั บ
กระดาษสี คื อ จะพบในส ว น
ของการใชกระดาษที่มีพื้นผิ ว
เรียบเกินไป การยึดเกาะก็จะ
น อ ยลง เพราะพื้ น ผิ ว จะลื่ น
กวากระดาษปกติที่มีผิวขรุขระ

การทับซอนและการประสานกัน
- ขอดี การทับซอนและ
การประสานกั น ของสี ไ ม บ น
พื้นผิวกระดาษสี อยูในระดับดี
มาก การทับซอนสามารถทับ
ซอนไดประมาน 3-4 ชั้น สียัง
สีสดเหมือนเดิม โดยเฉพาะสี
โทนสว า งเช น สี เ หลื อ ง สี ส ม
และ สีแดง
- ขอดอย หากทับซอนสี
มากเกิ น กว า 4 ชั้ น จะเกิ ด
อาการมั น วาวและลื่ น ของ
กระดาษ

- ขอดี การทับซอนและ
การประสานกั น ของสี ไ ม บ น
พื้นผิวกระดาษขาว มีการทั บ
ซอนและการประสานกันอยูใน
ระดั บ ดี ม าก กา รทั บ ซ อ น
สามารถทั บ ซ อ นได ห ลายชั้ น
และสียังสีสด สวาง
- ขอดอ ย จะคลายกั บ
กระดาษสี คื อ หากทั บ ซ อ นสี
มากเกิ น กว า 4 ชั้ น จะเกิ ด
อาการมั น วาวและลื่ น ของ
กระดาษ การทั บ ซ อ น และ
การประสานกันของสีจะทําได
ยากขึ้น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

ตารางที่ 5 แบบบันทึกผลการทดลองบนพื้นผิวไมอัด
วัสดุ ไมอัด
พื้นผิว
การยึดเกาะ
- ข อดี พื้น ผิ วจะมี
- ขอดี การยึดเกาะของสี
- ไมอัดธรรมดา
ลักษณะ เปน เสนเรียบ ๆ ไมบนพื้นผิวไมอัดธรรมดาอยู
มีรอยของเสี้ยนไมเล็กนอย ในระดับดี สีเกาะติดงายและ
เรี ย งชิ ด ต อ กัน สม่ํ า เสมอ ติดแนน สีมีความสดใส คมชัด
การวาดเสนจึงสามารถทํา ไมหลุ ดรอ นงา ย ยึด เกาะได ดี
ได ใ นปริ ม าณที่ ก ว า งและ กับสีไมทุกยี่หอ
- ขอดอย อาจจะเห็นรอย
ไมมีรอยขรุขระ
- ข อ ด อ ย จะมี ผิ ว ของเนื้อไมอัดแทรกขึ้นมา ใน
เป น ขุ ย เล็ ก ๆ ที่ เ กิ ด จาก ส ว นของสี โ ทนอ อ นที่ มี เ นื้ อ สี
โปรงบาง เชน เหลือง ฟาออน
โรงงานผลิต
-ไมอัดรองพื้นสี

ที่มา: ผูวิจัย

- ข อดี พื้น ผิ วจะมี
ลั ก ษณะเป น เส น ขรุ ข ระ
เล็ก ๆ ซึ่งเกิดจากสีที่รอง
พื้ น และคลุ ม บรรยากาศ
การวาดเสนไดดี
- ขอดอย หากรองพื้น
หนาเกิ น ไปจะทํ า ให เ ส น
ขรุขระมากขึ้นและจะเห็น
ได ชั ด เจนตอนวาดเส น
เสร็จสมบูรณ

- ขอดี การยึดเกาะของสี
ไม บ นพื้ น ผิ ว ไม อั ด รองพื้ น สี มี
การยึ ด เกาะอยู ใ นระดั บ ปาน
กลาง ส ว นใหญ จ ะขึ้ น อยู กั บ
การรองพื้นสี
- ขอดอย หากรองพื้ น
หนาเกิ น ไป จะทํ า ให สี ไ ม ไ ม
คอยยึดเกาะเนื่องจากพื้นผิวที่
หนา จา กก ารร องพื้ น จะ มี
ลักษณะมันวาวและลื่นตองใช
แรงกดในขณะวาดเสนมาก
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การทับซอนและการประสานกัน
- ขอ ดี การทับ ซอนและ
การประสานกั น ของสี ไ ม บ น
พื้ น ผิ ว ไม อั ด ธรรมดา มี ก ารทั บ
ซอนและการประสานกันอยูใ น
ระดับดี การทับซอนสามารถทับ
ซอนไดประมาน 3-4 ชั้น
- ขอดอย ถาหากเกินกวาที่
กลาวมาสีจะมีความหนา ทําให
พื้นผิวลื่นและระบายสีชั้นตอไป
ไมติด โดยเฉพาะสีโทนออน
- ขอดี การทับซอนและการ
ประสานกันของสีไมบนพื้นผิวไม
อัดรองพื้นสี มีการทับซอนและ
การประสานกันอยูในระดับดี
- ขอดอย ถารองพื้นหนา
เกินไปจะทําใหการทับซอนทําได
แค 1-2 ชั้ น ถ า หากเกิ น กว า ที่
กลาวมาสีจะมีความหนา ทําให
พื้นผิวลื่นและระบายสีชั้นตอไป
ไมติดโดยเฉพาะสีโทนออน
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ตารางที่ 6 แบบบันทึกผลการทดลองบนพื้นผิวผาใบ
วัสดุผาใบ

พื้นผิว

การยึดเกาะ

- ผาใบดิบ
รองพื้นสี

- ขอดี พื้นผิวที่ได จะเปน
เม็ดสีเล็ก ๆ ตามลักษณะของ
เม็ดผาใบที่เกิดจากการ ถักทอ
ของเสนใยพืช เม็ดสีจะมีขนาด
เล็ ก หรื อ ใหญ ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด
ของผาใบแตละยี่หอ
- ขอดอย พื้นผิวของผาใบ
ดิบรองพื้นสีสวนใหญคอนขาง
หยาบกระดาง ทําใหเนื้อสีไ ม
คอนขาง ทูเร็วขณะวาดเสน

- ขอดี การยึดเกาะของสี
ไมบนพื้นผิวผาใบดิบรองพื้นสี
มีการยึดเกาะคอนขางดี สียึด
เกาะไดแนน ไมหลุดงาย
- ขอดอย สีจะเกาะใน
ส ว นที่ เ ป น เม็ ด ผ า ใบมากกว า
อาจจะเห็นสีลอยอยูบนผิว ไม
จมลงในพื้นผิงทั้งหมด สีอาจดู
ไม แ น น ส ว นหนึ่ ง มาจากเม็ ด
ผาใบที่เกิดจากการทอผาจาก
โรงงาน มี ทั้ ง เม็ ด หยาบและ
เม็ดละเอียด

- ผาใบ
สําเร็จรูป

- ข อดี พื้นผิ วที่ไ ดจาก
การวาดสี ไ ม ล งพื้ น ผิ ว ผ า ใบ
สําเร็จรูป จะมีลักษณะเปนเม็ด
เล็ ก ๆ ของเม็ ด ผ า ใบ สี จ ะ
สดใส และสวาง
- ขอดอย ผาใบแตละยี่หอ
จะมี เ ม็ ด ผ า ใบแตกต า งกั น ไป
ขึ้นอยูกับการเลือกนํามาใช

- ขอดี การยึดเกาะของสี
ไม บ นพื้ น ผิ ว ผ า ใบสํ า เร็ จ รู ป
มี ก า ร ยึ ด เ ก า ะ ใ น ร ะ ดั บ
ปานกลาง สีสดใสไมขุนมัว
- ขอดอย ผาใบสําเร็จรูป
นั้ น มี ก ารผลิ ต จากโรงงานที่
ทั น สมั ย คุ ณ ภาพดี ทํ า ให
พื้ น ผิ ว ค อ นข า งลื่ น ต อ งออก
แรงกดมากในขณะวาด

ที่มา: ผูวิจัย

การทับซอนและการ
ประสานกัน
- ขอดี การทับซอนและ
การประสานกั น ของสี ไ ม บ น
พื้นผิวผาใบดิบรองพื้นสีมีการ
ทับ ซ อ นและการประสานกั น
ไดดี การทับซอนสามารถทําได
หลายชั้นซึ่งทําใหเกิดเปนมิติที่
ห ล า ก ห ล า ย ส ว น ก า ร
ป ร ะ ส า น กั น ส า ม า ร ถ
ประสานกันไดอยางกลมกลืน
เพราะผาใบดิบทํามาจากเสน
ใยธรรมชาติ จึงมีความยืดหยุน
เปนอยางดี ความสดของสีมา
จากการรองพื้นสี
- ขอดอย ถารองพื้นดวยสี
เขมมาก การวาดเสนสีไม สีจะ
ไมสดและขุนมัว
- ขอดี การทับซอนและ
การผ สาน กั น ข องสี ไม บ น
พื้ น ผิ ว ผ า ใบสํ า เร็ จ รู ป มี ก าร
ทั บ ซ อ นและผสานกั น ระดั บ
ปานกลาง ส วนใหญ สามารถ
ทับซอนกันได 1 – 2 ชั้น
- ขอดอย หากทับซอนกัน
มากกวา 1-2 ชั้น จะเกิดพื้นผิว
ที่มันวาวและลื่นไมสามารถทับ
ซอนกันไดอีก
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาจากการวิจัย เรื่อง เทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. พื้ น ผิ ว กระดาษทั้ ง 2 ชนิ ด เป น วั ส ดุ ที่ เ หมาะสมกั บ การใช สี ไ ม ใ นการสร า งงาน
จิตรกรรมมากที่สุด เพราะกระดาษมีพื้นผิวที่พอดี ไมหยาบและลื่นเกินไป ไมอัดทั้ง 2 ชนิด เปนวัสดุที่
เหมาะสมกับการวาดเสนสีไมในการสรางงานจิตรกรรมรองลงมาจากกระดาษ เพราะไมอัดมีลักษณะ
พื้นผิวที่เรียบและแข็งสามารถรับแรงกดของสีไมในขณะวาดเสนไดดี สวนผาใบทั้ง 2 ชนิด เปนวัสดุที่
เหมาะสมกับการใชสีไมในการสรางงานจิตรกรรมนอยที่สุดจากวัสดุทั้ง 3 ชนิด ผาใบดิบรองพื้นสีมี
พื้นผิวดาน ไมตองออกแรงกดในการวาดแตผาใบสําเร็จรูปมีพื้นผิวคอนขางลื่น ตองออกแรงกดมาก
ในขณะวาด
2. การยึดเกาะ กระดาษทั้ง 2 ชนิด มีการยึดเกาะของสีอยูในระดับดีมาก เพราะพื้นผิว
กระดาษทํามาจากเยื่อไมซึ่งมีความออนนุม ยืดหยุนตามธรรมชาติ ไมอัดทั้ง 2 ชนิด มีการยึดเกาะของ
สีอยูในระดับดีรองลงมาจากกระดาษ เปนเพราะไมอัดมีความแข็งของพื้นผิว ไมคอยยืดหยุน สวน
ผาใบทั้ง 2 ชนิดมีการยึดเกาะอยูในระดับปานกลางและนอยสุดจากวัสดุทั้ง 3 ชนิด เพราะผาใบทั้ง 2
ชนิ ด มี เ ม็ดที่ เกิ ดจากการถั กทอเป น จํานวนมาก สีจะยึดเกาะเฉพาะเม็ดผาใบแตสีจะไมล งในร อง
ระหวางเม็ดผาใบ ทําใหการยึดเกาะมีความโปรงไมแนน
3. การทับซอนและการประสานกันกระดาษทั้ง 2 ชนิด มีการทับซอนและการประสานกัน
อยูในระดับดีมาก เชนกัน การทับซอนสามารถทับซอนไดหลายชั้น สียังสดเหมือนเดิม โดยเฉพาะ
สี โ ทนสว า งเช น สี เ หลื อง สี ส ม และสีแ ดง รองลงมาคือ ไมอั ดทั้ง 2 ชนิด มีก ารทั บ ซอ นและการ
ประสานกันอยูในระดับดี ซึ่งการทับซอนไดไมเกิน 3 ชั้น ถาหากเกินกวาที่กลาวมา สีจะมีความหนา
ทําใหพื้นผิวลื่นและระบายสีชั้นตอไปไมติดโดยเฉพาะสีโทนออนการทับซอนและการประสานกันของ
สีไมบนพื้นผิวผาใบ มีการทับซอนและการประสานกันอยูในระดับปานกลางซึ่งนอยสุดจากวัสดุทั้ง 3
ชนิด โดยเฉพาะผาใบสําเร็จรูปที่สามารถทับซอนไดไมเกิน 2 ชั้น ถาหากเกินกวาที่กลาวมา สีจะมี
ความหนา ทําใหพื้นผิวลื่นและระบายสีชั้นตอไปไมติดโดยเฉพาะสีโทนออน จะเกิดการหลุดรอนของสี
ไดงาย
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ในการสรางสรรคเทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม กระดาษเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่สุด ทั้งพื้นผิว การยึดเกาะ การทับซอนและการประสานกัน มีความยืดหยุน น้ําหนักเบา ไมอัดเปน
วัสดุที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกระดาษมากที่สุด จะแตกตางกันตรงที่ไมอัดนั้นมีพื้นผิวที่เรียบมากและ
แข็ง ไมมีความยืดหยุน แตจะทนแรงกดในขณะวาดเสน สวนผาใบนั้นเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติในการ
สรางสรรคเทคนิคสีไมนอยที่สุด เพราะมีการยึดเกาะของสีไมปานกลางไปจนถึงนอยที่สุด โดยเฉพาะ
ผาใบสําเร็จรูปที่มีขบวนการผลิตที่เนนใชกับเทคนิคการระบายสีที่มีเนื้อสีเปยกมากกวาการวาดเสน
ขอเสนอแนะ
1. ผูที่สนใจในในการสรางสรรคงานศิล ปะจากเทคนิคสีไม ควรมี ความรูในเรื่องของหลั ก
ทฤษฎีสีใหมากที่สุด เพราะสีไมจะแตกตางจากสีชนิดอื่น ๆ ตรงที่ไมสามารถผสมสีลงในจานสีได จึง
ตองใชความแมนยําในการลงสีเปนพิเศษ
2. ควรเลือกวัสดุที่สามารถกําหนดบรรยากาศของสีรวม ๆ ภายในผลงาน เพราะจะสามารถ
ควบคุมบรรยากาศขณะวาดเสนสีไมไดเปนอยางดี และสามารถสรางสรรคผลงานใหเสร็จไดเร็วขึ้น
3. ในการสรางสรรคผลงานแตละครั้ง ควรทดสอบสีไมลงบนวัสดุที่จะใชจริงแตเปนขนาดเล็ก ๆ
ไวสําหรับทดสอบ และควรแยกสีไมออกมาเฉพาะสีที่จะใชในการวาดเสนโดยการสังเกตสีจากสเก็ตท
ตนแบบ
4. ควรเลือกใชสีไมที่มีไสดินสอที่มีลักษณะนุมไมแข็งมากเพราะจะทําใหการวาดเสนและการ
ระบายทําไดรวดเร็วขึ้นและสีจะติดบนพื้นผิววัสดุไดดีกวาสีไมชนิดไสดินสอแข็ง
5. สําหรับผูที่สนใจในการใชสีไมเพื่อสรางงานศิลปะควรเริ่มตนจากพื้นผิววัสดุที่เปนกระดาษ
กอนเพื่องายตอการควบคุมการวาดเสนและการลงสีสวนการเลือกภาพตนแบบที่จะนํามาวาดเสนสีไม
ควรเลือกภาพที่มีสีไมซับซอนหรือสีภายในภาพมากเกินไป
6. ในการวาดเสนสีไมลงบนพื้นผิววัสดุทั้ง 3 ชนิดที่กลาวมา ในสวนของการสรางน้ําหนัก แสง
สวางที่สุด สามารถใชเทคนิคโดยการนํายางลบที่มีเนื้อคอนขางแข็งมาถูสีไมออกในบริเวณที่ตองการ
แสงสวางที่สุดไดดี
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ศิลปะบําบัดเพื่อผูตอ งขังหญิง
ART THERAPY FOR FEMALE PRISONERS
พิเศษ โพพิศ *
PISES POPIS

บทคัดยอ
โครงการวิจัยสรางสรรคนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูตองขังในเรือนจํา โดยการใชศิลปะ
บํ า บั ด เช น การวาดรู ป ตามจิ น ตนาการ การเขีย นแสดงความรูสึ ก ฝก ทัก ษะการวาดคนเหมื อ น
ทิวทัศน ฝกการใชสี การใชความคิดสรางสรรค วาดภาพตามหัว ขอที่กําหนด เรียนรูการวาดภาพ
การตูน แฟชั่นดีไซน ออกแบบผลิตภัณฑ และศึกษาทฤษฎีการใชศิลปะบําบัด วาการใชงานจิตรกรรม
บําบัดอยางไรที่มีผลตอความพึงพอใจของผูตองขังหญิง วิเคราะหผลงานตามหลักทฤษฎีของวิชาศิลปะ
ผสานกับหลักจิตวิทยา นอกจากนี้มีกิจกรรมใหผูตองขังไดลงมือสรางสรรคผลงานนิทานประกอบภาพ
เพื่อมอบใหกับเด็ก ๆ ที่ติดทองมารดามาเกิดในเรือนจํา และเผยแพรสูสาธารณะ เพื่อใหผูตองขังที่เขา
รวมโครงการมีความสุข ความภาคภูมิใจ ความนับถือในตนเอง เสริมกําลังใจสําหรับการเริ่มตนชีวิต
ใหมเมื่อพนโทษ
คําสําคัญ: ศิลปะบําบัด ผูตองขังหญิง

Abstract
This art research project aims to assist prisoners in prison by using art
therapy such as drawing on imagination, writing expressions, 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, fashion design, product design And study
theories of using art therapy. How does the use of painting therapy affect the
satisfaction of female prisoners, analysis based on the theory of art, along with
psychology. In addition, there are activities for prisoners to create drawing tales to
give to children born of female inmates and publicize the works to the public. To
ensure that the prisoners participating in the program are happy, worthiness, selfesteem, reinforce to start a new life when they are acquitted.
Keywords: Art Therapy, Female Prisoners
*
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บทนํา
ทุกสังคมมีกฎหมายควบคุมและปองกันไมใหมีการประกอบอาชญากรรมอันจะสงผล ใหเกิด
ความเดื อดร อนต อ สั งคมโดยส ว นรวม แต เ มื่ อมีผูฝ าฝน ประกอบอาชญากรรมขึ้น จึง จําเป น ตองมี
บทลงโทษ โดยการลงโทษนั้น ในปจจุบันนับเปนการลงโทษที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อแกไขฟนฟู
แนวคิ ด หลั ก เกี่ ย วกั บ ทั ณ ฑวิ ท ยา มาจาก ทั ณ ฑ สมาสกั บ คํ า “วิ ท ยา” ทั ณ ฑ หมายถึ ง
การลงโทษ วิทยา หมายถึง ความรู แปลมาจากคําภาษาอังกฤษ วา Penology ซึ่งมีรากศัพทมาจาก
ภาษาละติน วา Peno หมายถึง ความเจ็บปวด สะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดวิธีการลงโทษในอดีตที่
เนนใหเกิดการเจ็บปวด ดังจะเห็นไดจากการศึกษาประวัติศาสตรการลงทัณฑในอดีตนั้นมักเต็มไปดวย
วิธีการทรมานหลายรูปแบบ แตกตางจากในปจจุบันที่เนนการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟู โดยเฉพาะวิธีการ
ลงโทษดวยการจํากัดอิสรภาพ ถือเปนมาตรการการลงโทษตามแบบสากล ที่ถูกนํามาใชในเรือนจําทั่ว
โลก เพราะการจํากัดอิสรภาพไมสรางรอยบาดแผลหรือความเจ็บปวดทางดานรางกายซึ่งอาจจะถือวา
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหลักสิทธิมนุษยชนสมัยใหม ที่แมบุคคลนั้นจะอยูในสถานะผูตองขัง
แตยังมีกฎหมายสิทธิมนุษยชนคุมครอง เพราะฉะนั้นการกักขัง จองจําและการจํากัดอิสรภาพจึงเปน
บทลงโทษวิธีหนึ่งที่ ณ ขณะนี้ยอมรับกันวาเปนบทลงโทษที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากลที่สุด เพราะ
จะไมมีการทรมานรางกายใหเกิดความเจ็บปวดเหมือนในอดีต
มนุษยยอมตองการอิสรภาพในการใชชีวิต การถูกจองจํา กักขัง แมจะไมมีการทรมานดาน
รางกาย แตยอมทําใหผูตองขังเกิดความกดดัน ความเครียด ไปจนถึงความทุกขทรมานใจ และเพื่อ
ชวยผอนคลายความตึงเครียด และลดความกดดันใหกับผูตองขังบาง ผูบังคับบัญชาในแตละเรือนจํา
จึงมักจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชวยบําบัดและฟนฟู ปรับสภาพ บํารุงจิตใจของนักโทษ เชน การสวด
มนต ฟงธรรม นั่งสมาธิมุงหมายใหเกิดความสํานึกในการกระทําของตนเอง การแขงขันกีฬาประเภท
ตาง ๆ เพื่อชวยสงเสริมความแข็งแรงทางดานรางกาย ชวยผอนคลายความตึงเครียด ทั้งยังมีการเสริม
เพิ่มเติม ในสวนของการฝกอาชีพ งานฝมือ หัตถกรรม จักสาน งานไม และอื่น ๆ อีกหลายสาขาวิชา
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการออกไปประกอบอาชีพสุจริต ชวยสรางความมั่นใจ ความหวัง ความมุงมั่น
ที่จะเปนคนใหมกลับคืนสูสังคม
จากข อ มู ล ข า งต น ที่ ผู วิ จั ย ได ทํ า การค น คว า ศึ ก ษา และจากประสบการณ ต รงที่ ผู วิ จั ย ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ศิลปะบําบัดสําหรับผูตองขังชาย ในป พ.ศ. 2559 ซึ่งประสบผลสําเร็จตาม
มุงหมายทุกประการ ผูต องขังชายมีทักษะฝมือทางศิลปะสู งขึ้น มี ความสุข มีความมั่นใจ ภูมิใจใน
ตนเอง มีความยับยั้งชั่งใจ ลดความกาวราว และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยไดรับคํายืนยันที่พิสูจน
ได จ ากคํ าบอกเล าของตั ว ผูตองขั งเอง และผูคุมในเรือนจํา ผูวิจัย จึงสนใจตอยอดงานวิจัย ชิ้น เดิม
โดยทําโครงการวิจัยสรางสรรคเรื่องศิลปะบําบัดเพื่อผูตองขังหญิง โดยตองการศึกษาความแตกตาง
ระหวางผูตองขังชายกับผูตองขังหญิงวา การใชศิลปะบําบัดประเภทใดที่สามารถทําใหผูตองขังหญิงที่

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ถูกจํากั ดอิ สรภาพ ถู กกักขั งเปน ระยะเวลานาน ๆ มีความชอบ ความพึงพอใจไดผอนคลายความ
ตึงเครียดลดแรงกดดัน และมีจิตใจสงบขึ้นมากกวา รวมถึงตองการใชความรูความสามารถเฉพาะทาง
ของตนเองเขาไปชวยเหลือในการฝกฝนทักษะ สรางความชํานาญทางดานศิลปะ (หัตถศิลป และวิจิตร
ศิลป) ใหผูตองขังหญิงที่มีความสนใจในดานวิชาชีพศิลปะไดนําไปใชประโยชนเพื่อการประกอบอาชีพ
ในวันที่พนโทษ
วัตถุประสงค
1. ศึกษาการใช “ศิลปะบําบั ด” ในขอบขายศิล ปะบําบัดประเภทหัต ถศิล ป วาดเสนหรือ
จิตรกรรมที่ทําใหผูตองขังหญิงมีความพึงพอใจมากกวา
2. เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานสังคมและดานสุนทรียภาพของผูตองขังหญิง
3. เพื่อพัฒนาทักษะฝมือเพื่อการประกอบอาชีพ
วิธีการศึกษา
ตามที่ผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาวิจัยหัวขอเรื่อง ศิลปะบําบัดสําหรับผูตองขังชาย
เปนอยางดี จากผลตอบรับของผูตองขัง ไปจนถึงเจาหนาที่เรือนจําที่มีความพึงพอใจในพฤติกรรมที่
พึงประสงคยิ่งขึ้นของผูตองขังชาย และไดรับรางวัลรางวัลดีเดน ในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน
ระดั บ ชาติ สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นศิ ล ปค รั้ง ที่ 1 พ.ศ. 2560 ประเภทการนําเสนอผลงานวิ จัย แบบ
บรรยายดานทัศนศิลป ผูวิจั ยจึงมีความเชื่ อมั่นในหลักการจัดกิจ กรรมศิลปะบําบั ดของนายแพทย
ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา ที่ผูวิจัยไดใชเปนหลักสําคัญในการศึกษาวิจัยเรื่องศิลปะบําบัดสําหรับผูตองขัง
ชายการศึกษาวิจัยหัวขอศิลปะบําบัดเพื่อผูตองขังหญิงในเรือนจําครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเลือกใชหลักการ
เดียวกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. Establishes rapport (สรางสัมพันธภาพ) เปนขั้นแรกของการบําบัด สรางสัมพันธภาพ
ระหวางผูบําบัดกับผูรับการบําบัด ซึ่งรวมถึงการประเมินสภาพปญหา และวางแผนการบําบัด
2. Exploration (คนหาปญหา) เปนขั้นตอนของการสํารวจ คนหา วิเคราะหปมปญหา
ความขัดแยงภายในสวนลึกของจิตใจ
3. Experiencing (ทบทวนจัดเรีย งประสบการณ) ปรับ เปลี่ย นแกไขใหมในมุมมองและ
สภาวะใหม เปนขั้นการบําบัดโดยดึงประสบการณแหงปญหาขึ้นมา
4. Empowerment (เสริมสรางพลังใจ) เปนขั้นสุดทายของการบําบัด โดยเสริมสรางความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และใหโอกาสแหงการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ เพื่อใชเปนแนวทางการจัดแผนกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักวิธีการตามแผนงานที่วางไว
สั ป ดาห ที่ 1 กิ จ กรรมการสร า งสั ม พั น ธภาพ (Establishes rapport) ในบรรยากาศที่
ผอนคลาย ดวยผูตองขังเปนผูหญิงเพื่อใหผูตองขังเปดใจไดโดยงาย ผูวิจัยจึงจัดใหวิทยากรผูหญิงเปน
ผูจัดกิ จกรรมในขั้น ตอนแรกนี้กอนโดยเริ่มจากวิทยากรแนะนําตัวเอง ชี้แจงจุดประสงค ในการจั ด
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กิจกรรม สื่อสารดวยรอยยิ้มและทาทางที่เปนมิตร สบตาผูฟงทุกคน และใหผูตองขังหญิงในโครงการ
ตอจากนี้จะใชคําวา กลุมเปาหมาย แนะนําตัวเองโดยเปดอิสระไมจํากัดวาตองแนะนําเฉพาะชื่อจริง
ถาไมสะดวกจะเปดเผยชื่อจริง กลุมเปาหมายสามารถใชชื่อสมมติหรือสมญานามของตนเองได เมื่อ
รูจักชื่อของกลุมเปาหมาย วิทยากรพยายามจดจําชื่อ และจะใชคําเรียกชื่อของแตละคนในการสนทนา
เพื่อแสดงถึงความใสใจ วิทยากรพูดคุยสอบถามชีวิตความเปนอยูอยางระมัดระวัง ที่จะไมเขาไปลวงล้ํา
พื้นที่สวนตัวของกลุมเปาหมาย ชวนสื่อสารถึงความตองการการประกอบอาชีพในอนาคต
สัปดาหที่ 2 – 10 เปนการฝกทักษะการสรางสรรคงานหัตถศิลป ดังนี้ ออกแบบลวดลายบน
กระเปายีนส ออกแบบลวดลายบนเสื้อยืด ออกแบบลวดลายบนบานนก ออกแบบลวดลายบนกระถาง
แคกตั ส ออกแบบอุป กรณต กแตงบนโตะทํางาน ออกแบบตกแตงที่ แขวนกุญแจ ทั้ งหมดนี้เ พื่อให
ผูตองขังหญิงมีความสุข มีความหวัง สรางความคุนเคย ความไววางใจ ความผอนคลายทางดานจิตใจ
ดวยการสรางกิจกรรม ที่เหมาะสมสําหรับผูหญิงจะสามารถใชเปนพื้นฐานเพื่อนําไปประกอบอาชีพได
กอนที่จะเขาสูการบําบัดในขั้นตอนของการสํารวจ วิเคราะหปมปญหาในสวนลึกของจิตใจในขั้นตอน
ตอไป
สัปดาหที่ 11 กิจกรรมวาดภาพระบายสี เขียนไปรษณียบัตรบอกรัก เปนกุศโลบายเพื่อให
ผูตองขังหญิง ไดมีโอกาสระบายความรูสึกที่มีอยูในใจ ไดบอกรักใครบางคนที่รอเขาอยู และเปนการ
Exploration (คนหาปญหา) เปนขั้นตอนของการสํารวจ คนหา วิเคราะหปมปญหา ความขัดแยง
ภายในสวนลึกของจิตใจที่ทําใหผูวิจัยไดรับทราบความรูสึกที่ซอนอยูภายในของกลุมเปาหมาย เชน
มีกลุมเปาหมายคนหนึ่งเขียนวา
“สงมาใหรู วาแมไมไดลืมหนู ตั้งใจเรียน หามดื้อ หามซน เปนเด็กดีของตายายนะลูก คิดถึง
หนูที่สุดในโลก เดี๋ยวแมทํางานเสร็จ แมจะรีบกลับไปอยูก ับหนู แมรักหนูมากนะ”
ขอความนี้ไดสะทอนบางอยางออกมาวา ผูตองขังหญิงรายนี้ปดปงลูกของตนวาตนเองกําลัง
ถูกลงโทษจองจําอยูในเรือนจํา แตเลือกที่จะบอกลูกวาตนเองมาทํางาน ซึ่งไมใชเรื่องแปลกไมมีพอแม
คนใดอยากใหลูกทราบวาตนเองเปนนักโทษตองถูกขังคุก แตการไมยอมรับตนเองจะทําใหไมสามารถ
แก ป ญ หาที่ ติ ด ค า งในใจได เป น ป ญ หาที่ ผู วิ จั ย จะได ทํ า การสื บ ค น ข อ มู ล รายละเอี ย ดเพื่ อ ให
กลุมเปาหมายสามารถยอมรับตนเองในสภาพที่เปนอยู และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนแกไขตนเองตอไป
สัปดาหที่ 12 กิ จกรรมสรางสั มพัน ธภาพและวาดเสนอิ สระตามจินตนาการ เพราะมีการ
เปลี่ยนวิทยากรผูหญิงมาเปนตัวผูวิจัยเองจึงตองมีการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธภาพอีกครั้งเพื่อให
กลุมเปาหมายไดรูจักและสรางความคุนเคยกับผูวิจัย จากนั้นไดใหกลุมเปาหมายไดวาดภาพอิสระ
สัปดาหที่ 13 กิจกรรมการเขียนทบทวนเรื่องราวความรูสึกที่มีคุณคาตอชีวิต นํามาแสดงออก
ผานการวาดเสน เพื่อใหผูวิจัยสามารถเรียนรู ทําความเขาใจในตัวกลุมเปาหมายใหเพิ่มมากขึ้น
สัปดาหที่ 14 กิจกรรมการพัฒนาทักษะวาดเสน ผานการวาดหุนนิ่ง เริ่มทดลองการวาด
ภาพหุ นนิ่ งดว ยดิ น สอ เพื่ อช วยสรา งสมาธิ ฝ กความอดทน เสริมสรางความรูสึกสงบในจิตใจและ
ความรูสึกอันลึกซึ้งของการเชื่อมประสานเปนหนึ่งของสมาธิ สมอง และมือ โดยขั้นตนใหฝกฝนโดย
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การลอกจากแบบที่นําไปให เริ่มตนจากการเขียนเฉพาะใบหนา เพราะใบหนาคนเปนจุดสําคัญอันดับ
แรกสําหรับการวาดภาพคนเหมือน ใชวิธีการสอนตามลําดับขั้นแบบเขาใจงาย
สัปดาหที่ 15 กิจกรรมการพัฒนาทักษะวาดเสน ผานการวาดการตูน
สัปดาหที่ 16 กิจกรรมการพัฒนาทักษะวาดเสนระบายสี ผานการวาดภาพตามจินตนาการ
ในหัวขอที่กําหนด การถูกกักขังจองจําในเรือนจํา ถูกจํากัดอิสรภาพทางรางกายและจิตใจ ไมไดพบปะ
ใกลชิดญาติพี่นอง โดยเฉพาะครอบครัว พอแม บุตรและภรรยา ยอมทําใหกลุมเปาหมายเกิดความคิดถึง
และหวงใยบุคคลทางบาน การไดสื่อสารระบายความรูสึกออกมาเปนภาพวาด ทําใหพวกเขาไดผอนคลาย
นับวาเปนขั้นตอนทบทวนประสบการณ (Experiencing) เปนขั้นการบําบัดโดยดึงประสบการณขึ้นมา
จัดเรียงเพื่อทําความเขาใจ
สัปดาหที่ 17 กิจกรรมวาดเสนระบายสีจากจินตนาการ “แฟชั่นในจินตนาการ” ขึ้นชื่อวา
ผูหญิง 90 เปอรเซ็นตยอมมีความรูสึกรักสวยรักงาม ชอบเรื่องแฟชั่นกันทั้งนั้น การตองอยูในเรือนจํา
ไมไดพบเห็น แฟชั่นแปลกใหมภายนอก ทําใหผูตองขังหญิ งหลายคนโหยหา คิดถึงการแตงกายใน
เสื้อผารูปแบบตาง ๆ ที่ตนเองคุนเคย หัวขอนี้ชวยทําใหกลุมเปาหมายมีความสุขในจินตนาการแฟชั่น
ตามรูปแบบที่ตนเองสรางสรรคขึ้นเอง
สัปดาหที่ 18 กิจกรรมวาดเสนระบายสีจากจินตนาการ “ความทรงจําในวัยเด็ก” มนุษยทุก
คนตองการเพื่อน และเพื่อนแตละคนมีบุคลิก ลักษณะที่แตกตางกันไป ซึ่งนั่นอาจเกิดจากการถูกเลี้ยง
ดูที่แตกตางกันตั้งแตยังเปนวัยทารก ในวัยทารกนั้น ไมสามารถ “ประพฤติตัวไมดี” ได เพราะทารกไม
มีทางจะรูวิธีการจัดการกับผูคน เขาถูกถูกกระตุนใหกระทําการไปตามสิ่งตาง ๆ ที่มายึดกุมความสนใจ
ในปจจุบัน เมื่อผูใหญหงุดหงิดกับพฤติกรรมของเขา เปนการงายที่จะเหมาเอาวา เขา “ปวน” หรือ
“เลนงาน” ถาผูใหญเขาหาเขาเฉกเชนการทําสงคราม ความสัมพันธนั้นก็จะกลายเปนสงคราม แตหาก
วาผูใหญเขาหาดวยทาทีของหุนสวน มันก็จะกลายเปนเสนทางเดินแหงความรวมไมรวมมือ ถาเด็ก
ทารกเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ตอบสนองตอความตองการของเขา เขาจะรูสึกวาโลกอบอุนปลอดภัย
เขาจะคาดหวังวาผูอื่นจะปฏิบัติตอเขาดวยความเคารพ ดุจเดียวกับที่เขาเคารพผูอื่น (Thomson,
2546, p. 100) การถูกบมเพาะในวัยเด็กดวยอารมณที่ไมมั่นคงของผูใหญ จึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรม
และทัศนคติที่มีผลสําคัญยิ่งตอชีวิตของคนแตละคน
สั ปดาห ท่ี 19 กิ จ กรรมวาดเสน ระบายสี จ ากจิ น ตนาการ “เพื่อ น” ยั งคงอยู ในขั้ น ตอน
ทบทวนประสบการณ (Experiencing) เปนขั้นการบําบัดโดยดึงประสบการณขึ้นมาจัดเรียง วาดภาพ
ตามหัวขอที่กําหนด ผศ.พญ.สุทธิพร เจนณณวาสิน กลาววาเพื่อน แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้
1. เพื่อนที่ทําใหเรามีชีวิตที่ดีขึ้น เปนเพื่อนที่รวมทุกขรวมสุข สนุกสนานเฮฮาผอนคลาย
ในทางสรางสรรค และรับฟงปญหา ใหคําปรึกษา บนวาในยามที่เราทําอะไรโง ๆ ชวยเหลือยามเรามี
ปญหา
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2. เพื่อนที่ทําใหเรามีชีวิตที่แยลง เปนเพื่อนที่ชวนสนุกในทางไมดี เสียเงิน เสียสุขภาพ เชน
ชักชวนเลนการพนัน ใชสารเสพติด ทํารายผูอื่น ชวนกินเหลา ชกตอย ทะเลาะวิวาท หลอกลวง ขมขู
เอาประโยชนจากเรา
ในชวงวัยรุนและวัยหนุมสาว 13-18 ป และ 19-25 ป เพื่อนมีความสําคัญกับชีวิตของ
เราเปนอยางมาก การเลือกคบเพื่อนในชวงวัยที่รางกายและจิตใจกําลังสับสนกับการเปลี่ยนแปลง อาจ
ทําใหเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตอยางคาดไมถึง การกําหนดใหกลุมเปาหมายวาดภาพในหัวขอนี้ เพื่อใหยอน
รําลึ ก ทบทวนประสบการณ การคบเพื่ อน ซึ่งอาจชวยทําใหกลุมเปาหมายเขาใจตัว เองไดดียิ่งขึ้น
นับเปนขั้นตอนการบําบัดดวยศิลปะที่สําคัญมาก ๆ ขั้นตอนหนึ่ง ที่ผูวิจัยตองพยายามใชศิลปะเปนสื่อ
นําทางทําใหกลุมเปาหมายสามารถดึงประสบการณแหงปญหาขึ้นมาจัดเรียง เพื่อปรับเปลี่ยนแกไข
ใหมในมุมมองและสภาวะใหมได
สัปดาหที่ 20 - 23 กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดองคประกอบศิลป และการสรางสรรคนิทาน
ประกอบภาพ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนเสริมสรางพลังใจ (Empowerment) ซึ่งถือเปนขั้นตอนสุดทาย
ของการใชศิลปะบําบัด สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมในแตละครั้ง กลุมเปาหมายจะชื่นชอบและทํา
ไดดีในเรื่องของการแสดงออกดานภาษา ความคิด และจินตนาการ ซึ่งเหมาะกับการทําหนังสือนิทาน
ผูวิจัยจัดใหกลุมเปาหมายชวยกันออกแบบเนื้อหา และไดแสดงความสามารถดวยการลงมือสรางสรรค
งาน ชิ้นสุดทายเปนนิทานประกอบภาพ ทั้งแตงเรื่องและวาดภาพดวยตนเองโดยมีจุดประสงคเพื่อ
มอบใหเด็ก ๆ ที่คลอดและเติบโตในเรือนจํา การมีโอกาสสรางสรรคผลงานนิทาน เพื่อเด็กดอยโอกาส
ทําใหกลุมเปาหมายมีความภาคภูมิใจในตนเองชวยเสริมสรางพลังใจ เปนโอกาสแหงการเปลี่ยนแปลง
เป น ไปตามขั้ นตอนการใช ศิลปะบํา บั ดตามหลักการ อีกทั้งขั้นตอนนี้ยังเปน ขั้น ตอนสําคัญ ที่ผูวิจัย
ตองการศึกษาวิจัยวา ศิลปะบําบัดประเภทใดในขอบขายงานหัตถศิลป วาดเสน และจิตรกรรมที่ทําให
ผูตองขังหญิงพึงพอใจมากกวา
ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู สึกหรือทั ศนคติ ของตนต อสิ่งของ หรื อบุ คคลในทางบวก
จะแสดงออกมาในรูปแบบของความรูสึกที่ชอบมาก ชอบนอย พอใจมาก พอใจนอยตอสิ่งนั้น ๆ หรือ
บุคคลนั้น ๆ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อมีแรงจูงใจ และเมื่อความตองการของบุคคลนั้นไดรับการ
ตอบสนอง สามารถลดความตึงเครียด กอใหเกิดความสุขใจ สบายใจ (กฤษณะ เดชนะ, 2543, น. 7)
กอนการลงมือสรางสรรค ผูวิจัยไดสอบถามความตองการของกลุมเปาหมายทั้ง 25 คน ทั้งโดยการ
สัมภาษณดวยตนเอง และการทําแบบสอบถาม ศิลปะประเภทใดที่กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ผลการสํารวจพบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในศิลปะจิตรกรรมในหัวขอการวาดภาพ
สร า งสรรค ต ามจิ น ตนาการมากกว า ประเภทอื่ น ดั ง นั้ น การแสดงออกผ า นการเขี ย นนิ ทานและ
ภาพประกอบ จึงเปนวิธีแสดงออกที่เหมาะที่สุด ที่สามารถทําไดเปนกลุมและสงมอบเปนประโยชน
ใหแกผูอื่นตอไป
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ภาพที่ 1 ผูตองขังขณะเขารวมกิจกรรมโครงการศิลปะบําบัดเพื่อผูตองขังหญิงในเรือนจํา
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 2 เกาะไกลรัก
นิทานภาพภาพที่ผูตองขังหญิงในเรือนจําในโครงการศิลปะบําบัดเพื่อผูตองขังหญิงรวมกันสรางสรรค
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 3 ปากัลปพฤกษ
ที่มา: ผูวิจัย
• กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีเรื่องราวของผืนปาแหงหนึ่งที่กลาวขานกันมาในชื่อ “ปากัลปพฤกษ” เปน
ปาที่อุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุนอยใหญนานาชนิด เขียวขจีไปดวยตนไม และเปนที่อยูของสัตว
มากมายทั้งสิงโต ชาง มา ยีราฟ หมี เกง กวาง งู ลิง กระตาย กระรอก และอีกมากมาย

ภาพที่ 4 ปากัลปพฤกษ
ที่มา: ผูวิจัย
• มีธารน้ําใสที่ไหลผานกลางปา ซึ่งหมูสัตวนอย ใหญ ทั้งหลายไดอาศัยใชดื่ม กิน พืชพันธุนานาก็ออก
ดอกบานสะพรั่ง สีสันงดงาม สดใส ทําใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติที่ลวนเกิดมาพึ่งพิงอาศัยซึ่งกัน
และกัน
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ภาพที่ 5 ปากัลปพฤกษ
ที่มา: ผูวิจัย
• สายน้ําแหงนี้ไมเคยแหงเหือดไป เพราะปาไมที่อุดมสมบูรณไมถูกตัดโคนไป จึงทําใหฝนตกถูกตองตาม
ฤดูกาล จึงทําใหมีน้ําเปยมลําธารตลอดทั้งป ฝูงสัตวน้ํานานาชนิด ทั้งกุง หอย ปู ปลา จึงไดอยูอาศัย
กันอยางสมบูรณพูนสุข

ภาพที่ 6 ปากัลปพฤกษ
ที่มา: ผูวิจัย
• ปากัลปพฤกษที่เคยสงบสุข ไดเกิดเรื่องราวไมสงบขึ้นเมื่อเจาเสืออวนกับพวกที่ไมรูจักพอ ไดลงไปจับ
ปลาและสัตวน้ําอืน่ ๆ ในลําธาร พออิ่มแลวก็ยังจับสัตวทั้งหลายมาทรมาน ขวางปาเลน ไลตีปลาในน้ํา
จนเปนแผลเหวะหวะ เหลาปลาตางตกใจ แตกตื่นและวายน้ําหนีไปจนสุดปลายลําธาร
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ภาพที่ 7 ปากัลปพฤกษ
ที่มา: ผูวิจัย
• สวนเจาจิ้งจอกขี้เมาชอบออกไปเที่ยวนอกปา กลับเขามาเมื่อไรก็เมามายกลับมา เห็นลูกลิงนั่งเลน
ขวางทางอยู นึ ก โมโหรํ า คาญจึ ง เตะตีเ จ า ลิ ง น อยระบายอารมณ แม ลิ ง จึ ง เกิด ความไมพ อใจด ว ย
สัญชาตญาณของความเปนแม จึงตอวาเจาจิ้งจอกขี้เมา และทะเลาะตอตีกัน

ภาพที่ 8 ปากัลปพฤกษ
ที่มา: ผูวิจัย
• สิงโตจอมเกเรเปนสัตวที่ใคร ๆ ก็รูวาแข็งแรงกวาสัตวใด สิงโตตัวนี้หลงในอํานาจของตัวเอง นิสัยเกเร
ชอบใชพลังทําลายปาไม ดอกไมที่สวยงาม และกลั่นแกลงสัตวตัวอื่น ๆ โดยคิดวาไมมีใครกลาตําหนิ
ตัวเอง
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ภาพที่ 9 ปากัลปพฤกษ
ที่มา: ผูวิจัย
• กวางนอยแสนซนชางจอ วัน ๆ ไมทําอะไร ชอบนําเรื่องของสัตวตัวหนึ่งไปเลาใหอีกตัวหนึ่งฟง ทําให
เกิดความเขาใจผิด ขัดแยง วุนวาย ใสรายปายสีทําใหสัตวหลาย ๆ ตัว ทะเลาะเบาะแวงกัน วุนวาย
ทั้งปา

ภาพที่ 10 ปากัลปพฤกษ
ที่มา: ผูวิจัย
• เรื่องราวมากมายรูถึงหูสิงโตเจาปา จาฝูง ที่สัตวทุกตัวยกยองใหเปนผูดูแลปาเพราะมีความยุติธรรม
และเปนที่นับถือของสัตวในปามันจึงสงสัญญาณใหสัตวทุกตัวในปามาประชุมพรอมกันที่หนาผาใหญ
ทายปาในวันนั้น
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ภาพที่ 11 ปากัลปพฤกษ
ที่มา: ผูวิจัย
• สิงโตจาฝูงจึงไดสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงความเดือดรอนของสัตวทุก ๆ ตัว โดยใชเวลานานถึง
7 วัน จึงทําใหรูวาในปานั้นเกิดปญหามากมาย สิงโตเจาปาสรุปวา ถามีสัตวตัวใดทําผิดกฎปา ทําราย
สัตวตัวอื่น จะตองถูกลงโทษดวยมติปา ที่สัตวทุกตัวจะรวมกันออกกฎเกณฑและรวมลงมติ สัตวทุกตัว
ตางเห็นดวย

ภาพที่ 12 ปากัลปพฤกษ
ที่มา: ผูวิจัย
• เจาสิงโตจอมเกเร เสืออวน กวางจอมจอ และจิ้งจอกขี้เมา จึงถูกมติปาลงโทษ ดวยการถูกจับใสกรง
เพื่อไปรับโทษที่เกาะรางแหงหนึ่ง
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ภาพที่ 13 เกาะไกลรัก
ที่มา: ผูวิจัย
•

เกาะรางแหงหนึ่งซึ่งอยูหางไกลจากปากัลปพฤกษ เปนเกาะทีม่ นุษยทําลายปาไมจนหมดไมมสี ิ่งมีชีวิต
อาศัยอยูเลย ไมมีแมแตอาหารและน้ํา สัตวทุกตัวเรียกเกาะนี้วา เกาะไกลรัก

ภาพที่ 14 เกาะไกลรัก
ที่มา: ผูวิจัย
• ระหวางการเดินทางไปของสัตวทั้งสี่ ไมมีน้ํา ไมมีตนไมใหพักสายตา และหลบอาศัยพักรมเงาเลย มีแต
ความเงียบและความมืด ความนากลัวที่ไมเคยพบเจอรอพวกมันอยู
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ภาพที่ 15 เกาะไกลรัก
ที่มา: ผูวิจัย
•

ทางเขาที่ผุพัง และเหม็นกลิน่ ของสัตวที่ตายแลว รวมไปถึงกองขยะที่ไมเคยถูกเก็บกวาดทําความ
สะอาด สัตวทั้งสี่ตองออกจากกรงและเดินตอไป

ภาพที่ 16 เกาะไกลรัก
ที่มา: ผูวิจัย
• หมีควายผูดูแลเกาะไกลรัก ออกมาพบสัตวทั้งสี่ หมีควายอธิบายวาสัตวทั้งสี่ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของปาแหงนี้เพื่อฝกฝนปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้นจนถึงเวลาผานการทดสอบ จึงสามารถกลับไปยังปา
กัลปพฤกษได
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ภาพที่ 17 เกาะไกลรัก
ที่มา: ผูวิจัย
•

การฝกฝนเริ่มจากการฝกนั่งสมาธิ ทําจิตใจใหสงบ รูผิด ชอบ ชั่ว ดี สํานึกในการกระทําของตนเอง
สัตวทุกตัวที่ถูกสงตัวมาที่นี่จากปาอื่น ๆ จะตองฝกการนั่งสมาธิเปนลําดับแรก

ภาพที่ 18 เกาะไกลรัก
ที่มา: ผูวิจัย
• แสงอาทิตยในแตละวันที่ลับขอบฟาคือสัญญาณวาหมดไปอีก 1 วัน กับชีวิตบนเกาะไกลรักนี้ สิงโต
จอมเกเรคิดถึงบาน คิดถึงครอบครัวเหลือเกิน ภาวนาที่จะกลับไปดูพระอาทิตยขึ้นที่ปากัลปพฤกษกับ
ครอบครัวอีกครั้ง

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

326

ภาพที่ 19 เกาะไกลรัก
ที่มา: ผูวิจัย
•

ในอีกฟากของเกาะไกลรักคือปากัลปพฤกษ ครอบครัวของสัตวทั้งสี่ตางรอคอยใหสมาชิกในครอบครัว
กลับมา รอคอยดวยความหวังวาสัตวทั้งสี่ จะไดสํานึกผิด กลับตัวกลับใจและคืนสูบานในเร็ววัน

ภาพที่ 20 ครอบครัว
ที่มา: ผูวิจัย
• และแลววันนั้นก็มาถึง สิงโตจอมเกเรไดกลับมาหาคูรัก ที่เฝารอคอยวาสิงโตจอมเกเรจะกลับตัวกลับใจ
ในวันหนึ่ง และจะไดกลับมาดูแลครอบครัว ดูแลปาสืบตอจากสิงโตจาฝูงตอไปในวันหนึ่ง บรรยากาศ
ชางอบอุนสวยงาม สมกับคําวา ฟาหลังฝนยอมงดงามเสมอจริง ๆ
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ภาพที่ 21 ครอบครัว
ที่มา: ผูวิจัย
•

สวนครอบครัวของหมาจิ้งจอกขีเ้ มาก็กลับมามีความสุขอีกครั้ง เพราะจิ้งจอกเลิกกินเหลาเมามาย ทํา
ใหสมาชิกในครอบครัวอยูกันอยางอบอุนและเปนสุข จิ้งจอกขี้เมากลับมาพรอมกับเรื่องราวมากมายที่
จะมาเลาสูล ูกหลานไดฟงถึงการรูจักปฏิบัติตัวใหเปนสัตวที่ดี

ภาพที่ 22 ครอบครัว
ที่มา: ผูวิจัย
• เจาเสืออวนกลับมาพรอมกับความมีระเบียบวินัยในชีวิต ไมเอารัดเอาเปรียบสัตวตัวอื่น รูจักการใช
สิ่งของที่มีใหเกิดคุณคาสูงสุด ไมทําตัวใหอวนเหมือนเดิม มีสุขภาพเติบโตแข็งแรง
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ภาพที่ 23 ครอบครัว
ที่มา: ผูวิจัย
• กวางนอยคืนสูปากัลปพฤกษดวยความนารัก สดใส และขี้เลนตามนิสัยของกวาง เลิกนิสัย ชอบนินทา
วาราย ใสรายปายสีผูอื่นอยางเด็ดขาด กลายเปนกวางนอยที่พูดจาสรางสรรค และใชชีวิตในปาอยางมี
สุขพรอมกับเหลาเพื่อน ๆ

ภาพที่ 24 ครอบครัว
ที่มา: ผูวิจัย

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ตองเคารพกฎระเบียบของสังคม ไมละโมบโลภมาก รูจักพอ และ
ไมรั งแกผูที่ออนแอกว าจึงจะสามารถใช ชีวิตอยูรวมกั บผูอื่นไดอย างมีความสุข และเมื่อทําผิด
สามารถกลับตัวกลับใจได ไมมีคําวาสายเกินไป ถาเรารูจักสํานึก และยอมรับผิด
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลงานศิลปะที่สรางสรรค สามารถแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ความขัดแยง ที่ซอนอยู
ภายในสวนลึกของจิตใจนักโทษ เสริมสรางความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง ใหอภัยตนเอง และพรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองเปนคนใหม มีชีวิตใหม เพื่อกลับคืนสูสังคม
สรุปและอภิปรายผล
ความมุงหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาการใช “ศิลปะบําบัด” วาศิลปะบําบัด
ในขอบขาย งานหัตถศิลป วาดเสน และ จิตรกรรม ประเภทใดที่มีผลตอความพึงพอใจของผูตองขัง
หญิงไดมากกวา
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติที่มีตอสิ่งของหรือบุคคลในทางบวกจะแสดง
ออกมาในรูปของความรูสึกที่ชอบมาก ชอบนอย พอใจมาก พอใจนอยตอสิ่งนั้น ๆ หรือบุคคลนั้น ๆ
ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อมีแรงจูงใจ และเมื่อความตองการของบุคคลนั้นไดรับการตอบสนอง
สามารถลดความตึงเครียด กอใหเกิดความสุขใจ สบายใจ (กฤษณะ เดชนะ, 2543, น. 7)
จากผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในงานจิตรกรรมการวาดภาพสรางสรรค
ตามจินตนาการมากที่สุด ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาในผูตองขังชายที่พบวา กลุมเปาหมายมีความ
พึงพอใจในภาพทิวทัศนมากที่สุด และภาพแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรของสุพรรณบุรีรองลงมา
ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอการเลือกของผูตองขังชายนั้นมีเหตุผลประกอบวาสภาพของความเปนอยูที่ถูก
จํากัดพื้นที่ จํากัดอิสรภาพ มีผลใหภาพทิวทัศน (Landscape) หมายถึงภาพที่แสดงความงามหรือ
ความประทับใจในความงามของธรรมชาติ ทําใหพวกเขารูสึกพึงพอใจมากที่สุด เกิดความผอนคลาย
สบายตาสบายใจ เสมือนไดออกไปทองเที่ยวภายนอก
ขอจํากัดทั่วไปของการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น กรณีศึก ษาผูตอ งขั งหญิ งในทัณ ฑสถานหญิ งจัง หวั ดสุพ รรณบุ รี
เพียงแหงเดียว ผลการศึกษาแสดงใหเห็นความตองการ ความพึงพอใจของผูตองขังหญิงไดในระดับ
หนึ่งเทานั้น ขอมูลที่ไดจึงไมอาจเปนตัวแทนของผูตองขังหญิงทั้งหมด แตอาจใชสะทอนภาพความ
พึงพอใจของผูตองขังหญิงที่มีปจจัยพื้นฐานรวมกันได
ขอเสนอแนะ
ผลของการศึ กษาวิ จั ย ที่ ก ลา วมาข างตน ทํ าใหผู วิจั ย มี ขอ เสนอแนะแนวทางในการฟน ฟู
เยียวยาบําบัดจิตใจผูตองขังหญิงในเรือนจํา/ทัณฑสถานหญิง ดังนี้
1) ควรจัดใหมีกิจกรรมศิลปะบําบัด และเปดโอกาสใหผูตองขังที่มีความชื่นชอบทางดาน
ศิลปะไดแสดงทักษะ ความสามารถเผยแพรสูสาธารณะ เพื่อสรางความสุข เสริมความมั่นใจ และ
ความภาคภูมิใจ ใหแกผูตองขังที่ตองถูกจํากัดอิสรภาพ
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2) ควรพิจารณาใหมีกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับความสวยความงามตามแบบของผูหญิงบาง
เชน การเสริมสวย ทําผม แตงหนา ออกแบบดีไซน แฟชั่น เพื่อใหผูตองขังหญิงไดมีความเพลิดเพลิน
สดชื่น เบิกบาน ผอนคลายความตึงเครียด และนําไปสรางอาชีพได
3) ควรพิจ ารณาในเรื่องการจั ดทําแผนการตลาดเพื่อจัดจําหนายผลงานทางศิล ปะของ
ผูตองขัง ประกอบกับการจัดแผนการออมทรัพยที่เกิดจากรายไดเพื่อเปนทุนสํารองในวันพนโทษ
เอกสารอางอิง
กฤษณะ เดชนะ. (2543). ความพึงพอใจของผูตองขังวัยหนุมตอการจัดสวัสดิการผูตองขัง : ศึกษา
เฉพาะกรณีผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง. สารนิพนธมหาบัณฑิต, คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม
COLOR OF THE LION’S HEAD IN ARTS
พีรวัฒน อินนุพัฒน *
PEERAWAT INNUPAT

บทคัดยอ
วัฒนธรรมความเชื่อของจีนไดแผขยายเขามาในประเทศไทยดังเชนการเชิดสิงโต เกิดขึ้นใน
พระราชสํานัก และสงผลตอความเชื่อของประชาชนในเวลาตอมา มีการใหความสําคัญกับพิธีกรรม
เนื่องจากเชื่อวาสิงโตมีพลังอํานาจ สามารถปดเปาสิ่งชั่วราย ดึงดูดโชคลาภ เสริมความรุงเรืองเปนการ
ผสมผสานศิลปะการเคลื่อนไหวของสิงโต ลีลาทาทางตาง ๆ ทรงพลังและแข็งแรง แบบการตอสูของ
ชาวจีน ในชุดที่มีการประดับตกแตงสีสันสวยงามตามความเชื่อ ประกอบกับเสียงดนตรีใหจังหวะที่
สัมพันธกัน ตลอดจนการจุดประทัดสรางขวัญและกําลังใจแกผูคนในการดําเนินชีวิต ปจจุบันความเชื่อ
ของชาวจีนมีการแพรกระจายในรูปแบบของงานศิลปกรรมระดับสากล ผลงานการสรางสรรคจิตรกรรม
สื่อผสมชุดสีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม แสดงถึงความประทับใจความงามของสีสันขณะเคลื่อนไหว
ของสิ ง โตสร า งสรรค ผ ลงานซึ่ ง สะท อ นด า นคุ ณ ค า วั ฒ นธรรมของชาวจี น ที่ มี ต อ การเชิ ด สิ ง โต
เพื่อตองการเห็นคนไทยมีความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันเปนอัตลักษณเชื้อชาติไทย
อยางที่คนจีนไมเคยลืมวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมของตน ตองการสะทอนมุมมองสวนตนจากความ
ประทับใจในสีสันของหัวสิงโต ผานการผสมสีในมานตาที่มีอิทธิพลจากแสง การเคลื่อนไหวของสีเปน
แรงบันดาลใจตอการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม
คําสําคัญ: สีสัน หัวสิงโต

Abstract
Chinese culture has expanded into Thailand, such as lion dance. Happened
in the royal palace and the impact on people's beliefs later. They place importance
on rituals, which believe that the lion has the power, can ward off bad luck, fortune,
prosperity. It combines the art of lion movement. The gestures are powerful and
strong like kung fu. The dresses are decorated with beautiful colors. With the music
to the corresponding rhythm. Including the firecrackers for Morale. At present,
Chinese beliefs are spreading in the form of international art. Creative works mixed
*

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Nakhon Sri Thammarat College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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media art set “Color of the Lion’s Head in Art” impression of beautiful color of lion
movement, expression reflects the cultural values of the Chinese people to Lion
dance towards to see the Thai people are aware of the cultural heritage and Thai
identity. The Lion dance movement of color inspires artistic creation.
Keywords: Color, Lion’s Head

บทนํา
นับแตอดีตจนถึงปจจุบันไทยเปนชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรมเปนเวลายาวนาน นับตั้งแต
กอนประวัติศาสตร มีวิถีชีวิตอยูกันอยางเรียบงาย ประเพณีและศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ชวยใหชาติบานเมืองเจริญรุงเรือง มีความเปนเอกลักษณและนาภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อพิธีกรรมตาง ๆ เชน การทอดกฐิน การทอดผาปา งานบุญทางศาสนา ตลอดจนความเชื่อที่มี
อิทธิพลจากชนชาติจีน ซึ่งมีความผูกพันติดตอคาขายกันมาอยางยาวนาน ตั้งแตสมัยอาณาจักรสุโขทัย
กับราชวงศฮั่น คือวัฒนธรรมการเชิดสิงโต
ความประทั บ ใจจากความสุ ข และความทรงจํา ในวัย เยาว ซึ่งมี บา นอยูทา มกลางคนไทย
เชื้ อสายจีน จะแสดงการเชิ ดสิ งโตเพื่อเฉลิ มฉลองในงานมงคล และวัน สําคัญ ตาง ๆ การแห สิงโต
การกราบไหว การแจกเงินทอง การจุดประทัด พิธีเปดกิจการขึ้นบานใหม การทําบุญ การประกอบ
พิธีกรรมหลังความตาย เกิดเปนแรงบันดาลใจซึ่งถายทอดผานการสรางสรรคผลงานที่แสดงถึงเนื้อหา
เรื่องราวสีสันของการเคลื่อนไหวดวยการเทคนิคสีทาเล็บลอยน้ําพิมพลงบนแผนพลาสติกใส
ความเปนมาของการเชิดสิงโต
การเชิดสิงโตไดเริ่มตนขึ้นในสมัยราชวงศฮั่น (206 ปกอน ค.ศ.–ค.ศ. 220) (Mo, 2013)
เมื่อชาวอินเดียและชาวตะวันออกกลาง ไดเดินทางเขาสูประเทศจีนเพื่อคาขายในเสนทางสายไหม
นําผูฝกสิงโตมาฝกสิงโตในประเทศจีน ในขณะนั้นไมมีสิงโตในประเทศจีน จึงไดนําสิงโตอินเดียมาถวาย
แดจักรพรรดิจีน การเชิดสิงโตถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของจีน สะทอนถึงการผสมผสานระหวาง
ศิลปะการแสดงเพื่อฝก และทําการแสดงสิงโตในราชสํานักเหตุการณดังกลาว เปนที่มาของการแสดง
การเชิดสิงโตถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของจีน ที่สะทอนถึงการผสมผสานระหวางศิลปะการแสดง
ศิลปะการตอสูกายกรรมและความเชื่อคนจีน
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) พระองคไดโปรดใหมี
การเชิดสิงโตจึงเปนประเพณีสืบจนถึงรัชกาลตอ ๆ มา ปจจุบันการเชิดสิงโตของคนไทยเชื้อสายจีน ใน
ประเทศไทยอาจแตกตางกับประเทศจีน คนจีนจะเชิดสิงโตเฉพาะในชวงตรุษจีนเปนสําคัญขณะที่
คนไทยกลับนําสิงโตมาใชเชิดกัน เกือบทุกเทศกาลมีงานแสดงการเชิดสิงโตเพื่อเฉลิมฉลองในงานมงคล
และวันสําคัญตาง ๆ การแหสิงโต การกราบไหว การแจกเงินทอง การจุดประทัด พิธีเปดกิจการขึ้น
บานใหม ทําบุญ การประกอบพิ ธีกรรมหลังความตาย เพื่อปดเปาวิญญาณรายและพลังงานที่ไม ดี
ออกไป พรอมทั้งดึงดูดโชคลาภและความเจริญรุงเรืองเขามา ชาวจีนเชื่อกันวา สิงโตเปนบุตรของ
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มังกรที่มีพลังมากที่สุดถึงขนาดที่วาสวรรคไดมอบหมายใหสิงโตทําหนาที่เปนผูพิทักษ นอกจากนี้สิงโต
ยังเป น สั ญลั กษณ ของพลั งอํ า นาจ ความกลาหาญ และความจงรักภักดีเปน สัตวเทพเจาศักดิ์สิทธิ์
ชาวจีนจึงนิยมสรางรูปปนของสิงโตไวตรงหนาสิ่งปลูกสรางที่สําคัญเพื่อใหทําหนาที่เปนผูพิทักษ และ
ปดเปาสิ่งชั่วรายไมใหผานเขาไป
วิ ถีชี วิ ตของชุ ม ชนของคนไทยเชื้ อสายจีน ในภาคใต ที่ขา พเจ าอาศัย อยูทา มกลางชุ มชนที่
รายลอมไปดวยคนไทยเชื้อสายจีน ขาพเจาไดซึมซับอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมการเชิดสิงโต
ตั้งแตวัยเยาว รูสึกประทับใจในบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีน สารทจีน รวมทั้งวันสงกรานตที่มี
บานเรือนที่ประดับประดาไปดวยสีแดงและสีทอง สีสันของเสื้อผา โคมไฟที่ประดับเต็มถนน เสียงเพลง
เสี ย งประทัด และการแสดงการเชิ ดสิงโตที่ส รางบรรยากาศสนุกสนาน ครื้นเครง ที่เปน สีสัน ของ
เทศกาล ทําใหขาพเจาเห็นความงามอีกแงมุมหนึ่งของสิงโตซึ่งมีสีสันมีความเคลื่อนไหวที่มีความพิเศษ
งดงาม จากแรงบันดาลใจที่กลาวมาขาพเจาจึงสรางสรรคเปนผลงานชุด “สีสันของหัวสิงโตในงาน
ศิลปกรรม” เพื่อถายทอดเรื่องราว บรรยากาศแหงความสุข สนุกสนาน ความรูสึกจากความประทับใจ
ตั้งแตวัยเยาวจนถึงปจจุบันที่ขาพเจาไดรับ และไดเห็นการเชิดสิงโตแผกระจายไปทั่วโลก จากการ
นําเสนอกรณีการเชิดสิงโตในครั้งนี้จึงถือเปนแนวทางของการดํารงอยู และการปรับตัวของวัฒนธรรม
ที่สืบทอดมายาวนาน ซึ่งเปนขอคิดสําคัญใหแกการแสดงของไทย ในการหาแนวทางในการปรับตัวได
อยางเหมาะสมในสังคมปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อที่จะอนุรักษสืบทอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยใหคง
อยูตอไปไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสรรคผลงานชุด “สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม” โดยการใชการวิเคราะห
ทฤษฎีสีของโจฮันเนส อิสเทน (Johannes Itten) เพื่อตองการใหเห็นความงามจากสีสันของหัวสิงโต
2. เพื่อสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมโดยใชทฤษฎีสีของโจฮันเนส อิสเทน
(Johannes Itten) ในการวิเคราะหชุดสีของหัวสิงโต
แนวความคิดในการสรางสรรค
ความผูกพัน จากครอบครัว ทามกลางคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งไดรับ อิทธิพลทางวัฒนธรรม
รวมถึงศิลปะการเชิดสิงโต ความรูสึกความประทับใจ และความทรงจํา ไดเสนอบอกเลาเรื่องราวถึง
ผูคนที่มีความทุกขทางใจมากหรือนอยตาง ๆ กัน แตมีความเชื่อถึงสิ่งดีงามความหวังกําลังใจที่เปน
สิ่งมงคลจินตนาการผานสีสันของการเชิดสิงโตจากประสบการณตรงที่เคยไดสัมผัส นําเอกลักษณและ
จุดเดนของการเชิดสิงโตออกมานําเสนอในรูปแบบของสีสันถอดแบบชุดสีจากหัวสิงโต ดวยการใช
เทคนิ คสี ทาเล็ บ ลอยน้ํ า พิมพ บ นแผน พลาสติกใสที่มีลักษณะเฉพาะของสีสัน ที่ส ดใสและโปร งแสง
การใชเสนและการแตกตัวของสีที่แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว การประกอบสรางชิ้นงานในรูปแบบที่
ลอยตัว
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ขอบเขตของการสรางสรรค
1. สรางสรรคผลงานชุด “สีสนั ของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม”
2. สรางสรรคผลงานดวยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมโดยใชทฤษฎีสีของโจฮันเนส อิสเทน
(Johannes Itten) โดยการวิเคราะหชุดสีของหัวสิงโต
ขั้นตอนและวิธีการสรางสรรค
การวิจัยเรื่อง สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. วิธีการศึกษา
2. วัสดุในการสรางสรรคผลงาน
3. วิธีการสรางสรรค
4. ผลการสรางสรรค
1. วิธีการวิจัย
ศึกษาผลงานศิลปะ โดยการเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร บทความงานวิจัยและขอมูลที่
เกี่ยวของ ทฤษฎีสี ประวัติความเปนมาและรูปแบบตาง ๆ ของของสิงโตและการเชิดสิงโต จนเกิดเปน
ที่มาของผลงานชุด “สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม”

ภาพที่ 1 วิเคราะหเปอรเซ็นตของสีจากหัวสิงโตสีเขียว
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 2 วิเคราะหเปอรเซ็นตของสีจากหัวสิงโตสีดํา
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 3 วิเคราะหเปอรเซ็นตของสีจากหัวสิงโตสีเหลือง
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 4 วิเคราะหเปอรเซ็นตของสีจากหัวสิงโตสีขาว
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 5 วิเคราะหเปอรเซ็นตของสีจากหัวสิงโตสีดํา
ที่มา: ผูวิจัย

ทฤษฎีสีในวัฒนธรรมจีน
ทฤษฎีเบญจธาตุสีในวัฒนธรรมจีน หมายถึง สีตาง ๆ ที่มีความหมายทั้งในทางที่ดีและไม
ดีในศิลปะและวัฒนธรรมของจีนโบราณมีการใชสีพื้นฐาน 5 สี คือ สีน้ําเงิน หรือที่เรียกวา ชิง (ซึ่งเปน
การผสมสีเขียวและสีน้ําเงินเขาดวยกัน หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษวา "grue" ซึ่งมาจากคําวา "blue"
และคําวา "green) สีแดง สีเหลือง สีขาว และสีดํา ซึ่งมีความนัยถึงธาตุทั้ง 5 ธาตุ คือ น้ํา ไฟ ไม โลหะ
และดิ น ตามลํ า ดั บ โดยตลอดสมั ย ราชวงศ ซ างราชวงศ ถั ง ราชวงศ โ จวและราชวงศ ฉิ น สมเด็ จ
พระจักรพรรดิไดทรงใชทฤษฎีเบญจธาตุหรือธาตุทั้ง 5 ในการเลือกใชสีทั้งสิ้น
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ตารางที่ 1 ทฤษฎีเบญจธาตุสีในวัฒนธรรมจีน
สี
ธาตุ

สีเขียว

สีแดง

สีเหลือง

สีขาว

สีดํา

ไม

ไฟ

ดิน

ทอง

น้ํา

ทิศ
ดาวเคราะห
สัตวสัญลักษณ
ฤดูกาล

ทิศตะวันออก
ดาวพฤหัสบดี
มังกรสีน้ําเงิน
ฤดูใบไมผลิ

ทิศใต
ดาวอังคาร
หงสไฟ
ฤดูรอน

ภูมิอากาศ
การเจริญ

ลม
แตกกอหรือ
ตนใหม
หมา
พลัม
ขาวสาลี

รอน
ดอกไมบาน

จุดศูนยกลาง
ดาวเสาร
มังกรสีเหลือง
ชวงการเปลี่ยนฤดู
(ทุก ๆ 3 เดือน)
ชุมชื้น
ผลไมสุก

แกะ/แพะ
แอปริคอต
ถั่ว

วัว
พุทราจีน
ขาว

ปศุสัตว
ผลไม
เมล็ดพันธุพืช

ทิศตะวันตก
ดาวศุกร
เสือขาว
ฤดูใบไมรวง

ทิศเหนือ
ดาวพุธ
เตาสีนิล
ฤดูหนาว

แหง
เหี่ยวแหง
หรือรวง
ไก
ทอ
ปอ

หนาว
หยุดหรือพัก

ที่มา : วิกิพีเดีย (26 กันยายน 2560)

2. วัสดุในการสรางสรรคผลงาน

ภาพที่ 6 แผนอาคีลิคใส น้ํายาทาเล็บ น้ํายาลางเล็บ น้ําเปลา
ที่มา: ผูวิจัย

หมู
เกาลัด
ขาวฟาง
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3. วิธีการทดลอง
ตารางที่ 2 ภาพถายสิงโต ภาพรางลายเสนและภาพเสก็ตสี
ภาพถายสิงโต

ภาพรางลายเสน

ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 7 การวางแผนพลาสติกใสตามแบบราง
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพเสก็ตสี
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ภาพที่ 8 การวางแผนพลาสติกใสตามแบบเสก็ต
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 9 การพิมพแผนพลาสติกใสลงบนสีทาเล็บลอยน้ํา
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 10 การเจาะแผนพลาสติกใสและรอยเอ็น
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 11 การติดตั้งชิ้นงาน
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 12 การติดตั้งชิ้นงานโดยการแขวน
ที่มา: ผูวิจัย

4. ผลการสรางสรรค“สีสันความประทับใจในการเชิดสิงโต”

ภาพที่ 13 ภาพผลงานสําเร็จจากชุดสีหัวสิงโตสีเขียว
เทคนิค จิตรกรรมผสมลงบนแผนพลาสติกใส ขนาด 2 x 4 เมตร (ขนาดผันแปรได) ปที่สราง 2561
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานสําเร็จจากชุดสีหัวสิงโตสีแดง
เทคนิค จิตรกรรมผสมลงบนแผนพลาสติกใส ขนาด 2 x 4 เมตร (ขนาดผันแปรได) ปที่สราง 25561
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 15 ภาพผลงานสําเร็จจากชุดสีหัวสิงโตสีน้ําเงิน
เทคนิค จิตรกรรมผสมลงบนแผนพลาสติกใส ขนาด 3 x 5 เมตร (ขนาดผันแปรได) ปที่สราง 2561
ที่มา: ผูวิจัย

สรุป
ผลงานสํ า เร็ จ จากชุ ด สี หั ว สิ งโต สร า งรู ป ทรงจากลั กษณะการเคลื่ อ นไหวของสี โดยใช
หลักการวิเคราะหทฤษฎีสีของโจฮันเนส อิสเทน (Johannes Itten) มาวิเคราะหชุดสีจากหัวสิงโต
วิธีประกอบสรางจัดชองไฟ พื้นที่วาง ใหเกิดการซอนทับกันของสี เพื่อตองการใหเห็นความงามจาก
สีสันของหัวสิงโตสรางสรรคดวยสีทาเล็บลอยน้ําพิมพลงบนแผนพลาสติกใส เปนการใชพื้นที่วางของ
ผนัง แทนพื้นที่บนเฟรม นําเสนอในรูปแบบ 3 มิติ การหอยแขวนและพัฒนา ดวยวัสดุสมัยใหม
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อภิปรายผล
ในการสรางสรรคผลงาน ชุด สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม ดวยเทคนิคเฉพาะตน โดย
อาศัยรูปทรง และลักษณะพื้นผิวของแผนพลาสติใสและเลือกใช สียาทาเล็บลอยน้ําพิมพดวยแผน
พลาสติกใสที่ใหความรูสึกโปรงแสง และมีการติดตั้งโดยใชระยะของสีที่ทําใหเกิดการทับซอนกัน ทําให
เกิดเปนน้ําหนักของสีใหม จึงมีการผสมผสานกันของสีภายในมานตา จากความบันดาลใจที่ขาพเจา
ไดรับในวัยเด็ก ซึ่งขาพเจามีความผูกพัน ความสุข และความทรงจํามากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ
เชิดสิงโตขาพเจาจึงตองการถายทอดความรูสึกผานกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมชุดนี้ ใน
รูปแบบผลงานสื่อผสมสองกิ่งสามมิติ มีลักษณะการจัดวางโดยการแขวนประกอบสราง เพื่อสะทอนถึง
วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ที่ ผ สมผสานสวยงามผ า นกาลเวลา มุ ง หวั ง ให สั ง คมตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญ ความงามแหงวัฒนธรรมรวมสมัยและวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม ถือเปนเอกลักษณของชาติ
ขอเสนอแนะ
1. ควรควบคุมเวลาใหรวดเร็วเพื่อใหสีไมแหงไวจนเกินไปและติดลงบนผิวชิ้นงานไดดี
2. ในการสรางสรรคผลงานดวยเทคนิค สียาทาเล็บลอยน้ําพิมพดวยแผนพลาสติกใสควรมี
ความรูเรื่องหลักทฤษฏีสี เพราะไมสามารถผสมสีในจานสีได จึงตองใชความแมนยํา
3. การเจาะแผนพลาสติกใสควรใชความรอนเพราะจะไมทําใหพลาสติกใสแตก
รายการอางอิง
โจฮันเนส อิสเทน. (23 มีนาคม 2561). [ออนไลน]. เขาถึงจาก https://www.pinterest.com/pin/
557109416377214301/อิสเทน
วิกิพีเดีย. (26 กันยายน 2560). สีในวัฒนธรรมจีน. [ออนไลน]. เขาถึงจาก
https://th.wikipedia.org/wiki/
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การออกแบบประสบการณในฐานะสื่อการเรียนรูใหมในสังคมไทย
EXPERIENCE DESIGN AS THE NEW HORIZONTAL FOR EDUCATION
IN THAILAND
เขมิกา ธีรพงษ *
KHEMMIGA TEERAPONG

บทคัดยอ
ศาสตรแหงการออกแบบประสบการณ (Experience Design) ในระดับสากลถือไดวาเปน
เครื่องมือที่สําคัญเครื่องมือหนึ่ง ที่ชวยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในประเทศไทยการออกแบบประสบการณยังเปนเรื่องใหมที่ถูกมองขามและถูกผนวกไวเปนสวนหนึ่ง
ของงานออกแบบโดยทั่วไป แมวางานออกแบบประเภทนี้จะมีความโดดเดนแตกตางจากงานออกแบบ
ประเภทอื่ น ๆ และมีความสํ า คัญ ตอการใหขอมูล และการสื่อสารในวงกวาง จากการคน ควาทาง
เอกสาร และการทบทวนวรรณกรรม บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า เสนอการออกแบบ
ประสบการณ ในมุมมองที่ยังไมเปนที่รูจักในประเทศไทย นั่นคือในฐานะเครื่องมือสําหรับการเรียนรู
นอกหองเรียน อีกทั้งมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความเขาใจศาสตรแหงการออกแบบประสบการณในเชิงลึก
พรอมนําเสนอ กรณีตัวอยางที่มีการประยุกตใช เพื่อสนับสนุนใหนักวิชาการดานการออกแบบเล็งเห็น
ถึ งประโยชน ในศาสตร นี้ ทํ า ให เ กิ ดการศึกษาวิจั ย และการนําเอาการออกแบบประสบการณ ไ ป
ประยุกตใชเพื่อให เกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษาในประเทศไทยตอไป
คําสําคัญ: การออกแบบประสบการณ การเรียนรูเชิงบูรณาการ

Abstract
Experience Design has been internationally recognized as one of the most
important tools enhancing human learning experiences. In Thailand, Experience
Design seems to be overlooked and considered as part of design area although it has
its own unique design quality. By reviewing literatures, this paper aims to explore
unknown essences of Experience Design as an informal learning tool for Thai
education. This paper also aims to deepen understanding about Experience Design
for Thai design scholars and encourages them to undertake further research in the
field of Experience Design, contributing to better education in Thailand.
Keywords: Experiential Design, Integrated education
*

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Faculty of Fine and Applied Arts, Bangkok University
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บทนํา
ป จ จุ บั น ทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชนใหความสําคัญ กับ การนําเอาองคความรูและความคิ ด
สรางสรรคจากสาขาศิลปะและการออกแบบมายกระดับและเพิ่มมูลคาสินคาในประเทศ ซึ่งสิ่งเหลานี้
เปนสวนหนึ่งของการจัดทําโครงการและนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดแนวทาง
การพัฒนาประเทศโดยเนนเรื่องการพัฒนารายไดและคุณภาพชีวิต หนึ่งในแผนพัฒนาฉบับนี้ ไดกลาว
ถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมของคนในสังคม โดยไมไดจํากัดกลุม
การเรียนรูเฉพาะแตเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาเทานั้น การพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
สังคมไทยนั้ น จํ า เป น ต องเป ดกว างและให โ อกาสทางการศึกษามากกวาจํากัดขอบเขตการเรีย นรู
เฉพาะในหองเรียน การเปดกวางทางการเรียนรูเหลานั้น ก็คือการพัฒนาวิธีการใหม ๆ เพื่อถายทอด
ความรูนอกหองเรียน หนึ่งในการเรียนรูรูปแบบใหมเหลานี้ คือการใชศาสตรที่เรียกวา “การออกแบบ
ประสบการณ” ซึ่งใชองคความรูแบบบูรณาการเพื่อถายทอดขอมูลหรือความรูบางอยางสูเยาวชน
และประชาชนทั่วไป กลาวคืองานออกแบบประเภทนี้ ใชหลากหลายศาสตรเพื่อสรางประสบการณ
และความประทับใจใหแกผูรับชม ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
การออกแบบประสบการณ เรียกอีกชื่อหนึ่งวา Experience Design เปนประเภทหนึ่งของ
การออกแบบที่ยังไมเปนที่รูจักกันแพรหลายนักในประเทศไทย และมักถูกกลาวถึงในฐานะสวนยอย ๆ
การออกแบบในสื่อปฏิสัมพันธ (User Experience Design) (กระทรวงวัฒนธรรม, 2561) และสวน
หนึ่งของการออกแบบบริการ (Service Design) (นาวานุเคราะห, 2013) ซึ่งการใหคําจํากัดความการ
ออกแบบประสบการณจากหลายหนวยงานในแนวทางเหลานี้ ไมไดครอบคลุมประสิทธิภาพที่แทจริง
ของศาสตรนี้และอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหงานออกแบบประเภทนี้ถูกมองขามในฐานะศาสตรแหง
การออกแบบที่ทรงพลังและมีความสําคัญดานการศึกษา การออกแบบประสบการณสามารถใชเปน
เครื่องมื อในกระบวนการเพื่อการเรีย นรูแบบบูร ณาการ บทความวิชาการชิ้น นี้ผูเขียนไดรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวของกับงานออกแบบประสบการณและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พรอมวิเคราะห
การออกแบบดั ง กล า วในบริ บ ทสั ง คมไทย เพื่ อ นํ า เสนอมุ ม มองอี ก ด า นหนึ่ ง ของงานออกแบบ
ประสบการณ ที่มีการประยุกตใชศาสตรนี้อยางหลากหลายและที่ยังไมมีการนําเสนอแนวทาง การ
ออกแบบประสบการณเชนนี้ในประเทศไทย บทความนี้จึงถูกเขียนขึ้นเพื่อสนับสนุนใหนักวิชาการและ
นั ก การศึ ก ษาเล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน จ ากการออกแบบประสบการณ วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบและ
แนวทางการออกแบบประสบการณ เพื่อใหเกิดการศึกษาเรื่องงานออกแบบชนิดนี้เพิ่มขึ้น นําไปสู
พัฒนาศาสตรนี้ในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนศาสตรที่นําไปปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
การศึกษาอยางเทาเทียม
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1. ตนกําเนิดของการออกแบบประสบการณ
การออกแบบประสบการณไมไดเ พิ่งเกิด ขึ้น ในยุคดิ จิตั ล หากแต อยูควบคูกับมนุษยมา
ชานาน ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรการใชชีวิตของมนุษยนั้น ลวนมีความเกี่ยวของกับการออกแบบ
ประสบการณทั้งสิ้น เชน งานพิธีกรรม งานเฉลิมฉลอง การชมมหรสพ การสาธิต การจัดแสดง อาคาร
และงานสถาปตยกรรมตาง ๆ นักวิชาการดานการออกแบบประสบการณชื่อวา Hilary Mclellan
(2000) ได เน นย้ําประเด็ นที่ วา การออกแบบประสบการณนั้ นไมใช เรื่องใหมในสังคม หากแตเป น
การปฏิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแตในสมัยยุคกลาง เพียงแตศาสตรแหงการออกแบบประเภทนี้ ไดรับ
ความนิยมในยุคที่มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางในศตวรรษที่ 20-21 ซึ่งเปนยุคที่การออกแบบ
ประสบการณมีการเติบโตและเฟองฟูมาก ถู กนําไปเชื่อมโยงและนําไปรวมกับ หลากหลายศาสตร
ความรู เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร ทําใหงานออกแบบประสบการณใน
ยุคศตวรรษที่ 21 เต็มไปดวยเทคนิคการใชสื่อที่หลากชนิด ซึ่งรวบรวมวิธีการและศาสตรอันหลากหลาย
การทําความเขาใจการออกแบบประสบการณจึงมีความซับซอนและบทความนี้จะทําการศึกษาและ
คนควาเพื่อใหเกิดความเขาใจในเชิงลึกของศาสตรนี้ผานบริบทของสังคมไทย
2. นิยามของการออกแบบประสบการณ
คําวา “การออกแบบประสบการณ” สามารถตีความไดหลากหลายมีทั้งในสวนที่เกี่ยวของ
กับสถาปตยกรรม การออกแบบตกแตงภายใน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและมัลติมีเดีย ศาสตรของการ
ออกแบบประสบการณ มีความแตกตางจากงานออกแบบเพื่อการสื่อสารชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะจุดที่วา
เปนศาสตรที่มีวัตถุประสงคหลักในเรื่องของการสรางและการจัดการบริบทแวดลอม เพื่อกอใหเกิด
ประสบการณแกผูรับชม การออกแบบประสบการณจึงไมไดเปนเพียงแคการสื่อสารดวยวิธีพื้นฐาน
เชน การประกาศผานเสียง หรือการนําเสนอผานภาพยนตรสารคดี แตเปนการออกแบบระบบและ
กระบวนการสื่อสารอยางครบวงจร ซึ่งสามารถเลือกใชสื่อปฏิสัมพันธประเภทตาง ๆ เพื่อสรางความ
นาสนใจ อีกทั้งใชการมีสวนรวมในสถานการณ การมองเห็น การรับรู การฟง การอาน การซึมซับผาน
ประสาทสัมผัสตาง ๆ ทําใหเกิดความนาจดจํา เกิดอารมณความรูสึกรวมและเกิดความประทับใจ
ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดภาวะการเรียนรู (Cognition)
ในปจจุบันการออกแบบประสบการณยังเปนเรื่องใหมในวงการออกแบบไทย ยังไมพบ
การวิเคราะห ตีความหรือทําความเขาใจความหมายของคํานี้ในบริบทของสังคมไทย บทความนี้จึงได
รวบรวมและวิ เ คราะห ข อมู ล ต า ง ๆ เพื่ อคน หาวานิย ามของคํา วา การออกแบบประสบการณใ น
ประเทศไทย ควรเปนอยางไรและครอบคลุมถึงศาสตรใดบาง เพื่อคนหาความหมายของคํานี้จึงควร
เริ่ ม จากการทํ าความเข า ใจว า คํ า ว า “ประสบการณ ” มี ค วามหมายอย า งไร มี ก ารแบ ง ชนิ ด ของ
ประสบการณเปนกี่ประเภทและแตกตางกันอยางไร
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2.1 ความหมายของคําวาประสบการณ
การออกแบบประสบการณนั้นมี การตีความหลากหลาย ในบทความนี้ ผูเขียนได
รวบรวมความหมายของคําวา “ประสบการณ” จากแหลงอางอิงหลายแหงดังนี้ คําวา “การออกแบบ
ประสบการณ” แปลมาจากคําวา “Experience Design” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งคําวา “Experience”
นั้นมีความหมายวา
“An event or occurrence which leaves an impression on someone”
(Oxford Dictionary, 2018)
แปลเปนภาษาไทยไดวา เหตุการณ หรือ สถานการณ ที่สามารถทิ้งความประทับใจ
ใหกับ ผูคนได Marc Hassenzahl (2010) ก็ไดขยายความคํานี้เอาไวเชนกันวา คําวาประสบการณ
เกี่ยวของกับชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผูรับชมไดมีสวนรวม ไดรับรูผานประสาทสัมผัสตาง ๆ ทั้งการไดยิน
เสียง ไดสัมผัส ไดมีความรูสึก ไดมีความคิด เกิดแรงบันดาลใจและมี กิจกรรมรวมกับชวงเวลาหรือ
เหตุการณนั้น ๆ ทําใหสามารถสื่อสารสงผานขอมูล โดยการเลาเรื่องผานสภาพแวดลอมและเหตุการณ
ในภาษาไทยคําวา “ประสบการณ” มีความหมายที่เชื่อมโยงกับที่ไดอางถึงขางตน กลาวคือตามที่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับป พ.ศ. 2554 ไดระบุความหมายไวนั้น
“ประสบการณ หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรือไดพบเห็นมา”
จากความหมายดังกลาวนี้ ทําใหทราบวาคําวา “ประสบการณ” ในภาษาไทยนั้น
เนนเรื่องการเปนสวนหนึ่งของเหตุการณ จึงไดมาซึ่งความชํานาญและความเขาใจในเรื่องที่เกิดขึ้น
จากการตีความทั้งสองภาษา ลวนแตเนนย้ําเรื่องการอยูในสถานการณนําไปสูความประทับใจหรือ
ความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ คําวา “ประสบการณ” จึงเต็มไปดวยพลังแหงการสื่อสารที่ทําใหผูรับสาร
ไดเกิดการรับรูจากหลากหลายมิติ เมื่อนํามาตีความพรอมคําวา “การออกแบบ” ซึ่งชัดเจนวา
การออกแบบประสบการณก็คือ การจัดการ การวางแผน ทําใหเกิดเหตุการณและ
สรางบริบทแวดลอม เพื่อเกิดการสื่อสารขอมูลและผานการเลาเรื่อง ซึ่งการออกแบบในรูปแบบนี้
ทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจ ความประทั บ ใจ นํ า ไปสูความเขาใจ เกิดทักษะและการเรีย นรูอยางลึกซึ้ ง
ในเรื่องนั้น ๆ
Hilary Mclellan (2000) ไดเนนวาการออกแบบประสบการณนั้น ผูกพันลึกซึ้งกับ
การเลาเรื่อง ซึ่งกอใหเกิดอารมณความรูสึกรวมซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุด ที่ทําใหเกิดการรับสารและ
การเรียนรูในขอมูลที่มีความซับซอน ไดดีกวาการสื่อสารปกติจากการวิเคราะหจากความหมายขางตน
พบวา การออกแบบประสบการณถือเปนกุญแจสํ าคัญสําหรับการเรียนรูและสื่อสารเรื่องราวหรื อ
ความรูเพราะเปนเครื่องมือที่สามารถทําใหเกิดความเขาใจเชิงลึก การจดจําและมีสวนรวมทางอารมณ
ของผูรับชม
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2.2 องคประกอบของการสรางประสบการณ
จากการวิเคราะหขางตน การทําใหเกิดประสบการณตอผูรับชมเปนเงื่อนไขที่สําคัญ
อยางหนึ่งของงานออกแบบชนิดนี้ จากขอมูลงานวิจัยในป 1999 ของ Pine and Gilmore ไดอธิบาย
ถึงองคประกอบที่สํ าคัญตอการสรางประสบการณของมนุ ษยไววามี สวนสําคั ญที่ขาดไม ได 4 สว น
ไดแก
2.2.1 การสรางความสุนทรีย
Pine and Gilmore ไดอธิบายไววาการออกแบบประสบการณกับแงมุมของ
ความสุนทรีย คือการใหความสําคัญกับสุนทรียที่จะทําใหคนเกิดความสนใจที่จะเขามาสูบริเวณของ
งานออกแบบ เพื่อเสพผลงานและใชเวลาซึมซับบรรยากาศที่เกิดขึ้น ดังนั้นในแงมุมของความสุนทรีย
การออกแบบประสบการณคือ การสรางสภาพแวดลอมที่มีความนาสนใจ เกิดบรรยากาศเชิญชวน
ทําใหกลุมเปาหมายทางการออกแบบมีความสะดวกสบายที่จะเขามาและใชเวลาอยูในบริเวณที่ได
ออกแบบเอาไว
2.2.2 การหลีกหนีจากความจําเจ
ในแง มุมของการออกแบบประสบการณกับ การหลีกหนีความจําเจนั้น คือ
การอธิบายวัตถุประสงคที่สําคัญอีกดานหนึ่งตอจากการสรางสุนทรียที่กลาวไวขางตน อาจกลาวไดวา
เมื่อสามารถเชิญชวนกลุมเปาหมายใหเขาสูพื้นที่ที่ไดรับการออกแบบไวแลวนั้น ขั้นตอนตอมาคื อ
การทําใหเกิดกิจกรรมและความมีสวนรวมกับสถานการณ อีกนัยหนึ่งคือการกระตุนใหกลุมเปาหมาย
ที่อาจไมไดกระตือรือรนที่จะตอบสนองตอสถานการณหรือกิจกรรมที่มีการจัดแสดงไวเกิดการลงมือ
ปฏิบัติ และมีสวนรวมอยางกระตือรือรน
2.2.3 การทําใหเกิดการสงผานขอมูลขาวสารและเกิดการเรียนรู
การสงผานขอมูลและทําใหเกิดการเรียนรูเปนอีกหนึ่งองคประกอบที่สําคัญ
มากและขาดไม ได ใ นงานออกแบบประสบการณ Hilary Mclellan เนน วา สิ่ งแรกที่ นั ก ออกแบบ
ประสบการณควรคํานึงถึง คือตองการใหผูรับชมงานออกแบบประสบการณเรียนรูอะไรจากผลงานชิ้น
ดังกลาว ซึ่งก็คือการสงผานขอมูลขาวสารหรือสื่อสารความรูบางอยางสูผูรับสาร แตการออกแบบ
ประสบการณนั้น ไมใชแคการออกแบบเพื่อสื่อสาร แตเนนเรื่องของการออกแบบเพื่อการเรียนรูจาก
ประสบการณ ซึ่งประเด็นนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ Pine and Gilmore (1999) กลาวไววาการออกแบบ
ประสบการณ ตองทําใหเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรู
ตอบสนองตอการรับสาร (Active Learners) และในที่สุดนําไปสูการเรียนรู
ในเรื่องบางอยางตามที่ผูออกแบบไดวางแผนไวตามวัตถุประสงค
2.2.4 การสรางบรรยากาศความบันเทิง
Pine and Gilmore (1999) ย้ําไววาการสรางความบันเทิงเปนองคประกอบ
หลักอยางหนึ่งของการออกแบบประสบการณ แตเปนสวนหนึ่งของประสบการณเชิงรับ กลาวคือ เมื่อ
ผูเขาชมงานเขาสูบริเวณงานและมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ผูเขาชมงานไมจําเปนตองมีกิจกรรมเพื่อ
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ความบันเทิงเพิ่มเติม แตความบันเทิงนั้นเกิดจากการตอบสนองและอารมณรวมของผูเขาชมงานเอง
เชน การหัวเราะ การปรบมือ หรือการรองไหระหวางการรับชมงานออกแบบ ประสบการณดังกลาว
ซึ่ง Pine and Gilmore สรุปไววาคือการที่ผูเขาชมอยูใน สภาพแวดลอมที่ไดรับการออกแบบไว และ
มีความรูสึกรวมอยางสนุกสนาน
จากองคประกอบ 4 สวน ของงานออกแบบประสบการณทําใหสามารถลําดับ
ขั้นตอนสําคัญที่ทําใหเกิดประสบการณไดวา
ขั้นตอนที่ 1 คือ ตองเชิญชวนใหกลุมเปาหมายเขาสูบริเวณที่จัดแสดงผลงาน
ออกแบบประสบการณ
ขั้นตอนที่ 2 คือ การทําใหผูเขาชมเกิดความกระตือรือรนในการมีสวนรวมกับ
กิจกรรมและบรรยากาศ
ขั้นตอนที่ 3 คือการทําใหผูเขาชมเกิดการกระตือรือรนที่จะเรียนรู
ขั้นตอนที่ 4 คือ ทําใหผูเขาชมเกิดความสนุกสนานและตอบสนองตอบรรยากาศ
หากสามารถทําใหเกิดประสบการณตามขั้นตอนทั้ง 4 ไดนี้ ก็จะสามารถทําให
เกิดประสบการณแกผูรับชมและนําไปสูงานออกแบบประสบการณที่ประสบความสําเร็จได
2.3 สวนประกอบที่สําคัญสําหรับการสรางงานออกแบบประสบการณ
งานออกแบบประสบการณ นั้ น ไม ต า งกั บ งานออกแบบอื่ น ๆ ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งมี
สวนประกอบสําคัญ เพื่อประกอบกันขึ้นมาเปนชิ้นงานสรางสรรคได ความพิเศษของงานออกแบบ
ประสบการณ คือ งานออกแบบชนิดนี้ไมไดอยูบ นสื่ อใดสื่อหนึ่งเฉพาะ ไมเ หมื อนกับ งานออกแบบ
สิ่ ง พิ ม พ ห รื อ ภาพยนตร ที่ มี ก ารกํ า หนดสื่ อ อย า งชั ด เจน การออกแบบประสบการณ มี ก ารใช สื่ อ
หลากหลายชนิดและมีสวนประกอบสําคัญที่แตกตางจากงานออกแบบชนิดอื่น ซึ่ง Hilary Mclellan
ไดจําแนกสวนประกอบสําคัญดังกลาวไว 3 ประเภท
2.3.1 เนื้อเรื่องที่จะสื่อสาร
การออกแบบประสบการณที่ดีนั้นตองมีเรื่องหรือประเด็นที่จะเลา เรื่องราว
เหลานั้น เปนแกนหลักสําคัญในงานออกแบบชนิดนี้ ไมใชเพียงเพราะจําเปนที่ตองมีเรื่องที่จะสื่อสาร
แตเ ปน เพราะวาธรรมชาติ ของมนุษยนั้น สามารถเกิดการเรีย นรู และจดจําไดดีผานตัวอยาง หรือ
เรื่องราวที่ไดรับฟงหรือรับชม (Seybold & Marshak, 1998) หากวิเคราะหตามทฤษฏีการเรียนรูแลว
การเลาขอมูลเนื้อหาผานเรื่องราวคือสิ่งสําคัญที่ทําใหจดจําได เพราะอยูในรูปแบบที่สามารถสงผาน
ความรู นํ าไปสู การประยุ กต ใ ช ความรู ได ดีก วาการนําเสนอในรูป แบบอื่น ๆ (Brown, Collins, &
Duguid, 1989) หนึ่งในรูปแบบการถายทอดที่เห็นไดบอยครั้งคือ การเลาเรื่องราวผานการแสดงละคร
หรือบทบาทสมมุติ การออกแบบประสบการณจึงไมจํากัดแคการแสดงนิทรรศการ แตยังรวมถึง การ
แสดงบนเวทีตาง ๆ ซึ่งเปนการแสดงแบบสด เชน การแสดงละครเวที การแสดงคอนเสิรต หรือการ
โชวสาธิตขั้นตอนกระบวนการอะไรบางอยางสูสาธารณะชน เพื่อถายทอดขอมูลและเรื่องราวเหลานี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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และเกิดการเรียนรูเชิงประจักษ เหตุผลที่ทําใหรูปแบบการเลาเรื่องผานละครนั้นเปนการสื่อสารที่มี
ประสิ ทธิภ าพมาก เพราะวาเปน รูป แบบที่ได ยอยองคความรูไวทําใหผูรับ ชมเขาใจไดงายเกิดการ
สื่อสารและการเรียนรูอยางรวดเร็ว
Robertson Davies (2015) นักวิจัยชาวแคนาดาไดกลาวไววา ศาสตรของ
ละครเวทีนั้น เต็มไปดวยขอมูลที่สําคัญสําหรับการสรางสรรค งานออกแบบประสบการณ กลาวคือ
ละครเวทีนั้นสามารถสรางสถานการณสมมุติ เพื่อใหเกิดประสบการณและความรูสึกใหกับผูชมไดใน
ขณะที่รับชมทันที ซึ่งแตกตางอยางสิ้นเชิงกับละครทางโทรทัศนหรือภาพยนตร นอกจากนี้ระหวาง
การแสดงนั้น เกิดการสื่อสารระหวางผูแสดงและผูชมตลอดเวลา ซึ่งการทําใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางทั้งสองฝาย นี่คือหัวใจอีกอยางหนึ่งที่สําคัญยิ่งในงานออกแบบประสบการณ
นอกจากนี้การเลาเรื่องราวเหลานี้ใหสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้น
ไมใชเรื่องที่ส ามารถทํ าได อยางงายดาย เนื่ องจากจํ าเป นตองมีการจัดการกับองคป ระกอบในการ
สื่ อ สารที่ ซั บ ซ อ นหลายมิ ติ Laurel (1991) มี อ ธิ บ ายในส ว นของเนื้ อ เรื่ อ งว า จํ า เป น ต อ งมี ก ารจั ด
องคประกอบดังนี้
2.3.1.1 เนื้ อ เรื่ อ งที่ น า สนใจ และดึ ง ดู ด ผูค นได เช น เนื้อ เรื่ อ งที่ นํ า เสนอ
มุมมองแปลกใหมแตกตางจากที่มีผูอื่นเคยนําเสนอมาหรือมีความเฉพาะเจาะจงที่ทําใหผูชมเกิดความ
สนใจ เชน หากเลาเรื่องพีระมิดในประเทศอียิปต ซึ่งเปนเนื้อเรื่องที่ถูกเลาซ้ําไปซ้ํามาในสารคดีจํานวน
มหาศาล การนําเสนอเรื่องดังกลาวจึงจําเปนตองเลือกมุมมองที่มีความแปลกใหม อาจนําเสนอในเรื่อง
หองลับในพีระมิดที่เปนกุ ญแจสําคัญในการอธิบายเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาและการกอสราง
อาคารขนาดใหญในสมัยอียิปตโบราณ หรือเปดภาพวัตถุโบราณที่คนพบภายในพีระมิดในสวนหอง
ที่ปดตายและไมเคยมีผูใดเปดเขาไปมากอน
2.3.1.2 สวนที่เปดโอกาสใหมีสวนรวมหรือลงมือทํา ซึ่งอาจเปนสวนใดสวน
หนึ่งของงานออกแบบที่ผูชมสามารถเรีย นรูจากการลงมือทํ า เชน การเลนเกมส การลองหยิบจั บ
อุป กรณ บ างชนิ ด หรือสร างบรรยากาศของการมีสว นรวม หรือเปน สวนหนึ่งของเหตุการณ และ
เรื่องราวดังกลาว เชน การจัดใหมีซุมเพื่อใหผูเขาชมมีโอกาสไดทดลองเรียนรูภาษายิวและเขียนชื่อ
ตนเองเป น ภาษายิ ว ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ช าวยิ ว แห ง เบอร ลิ น (Jewish Museum Berlin) ซึ่ ง การจั ด
องค ป ระกอบให เ กิ ดการมี ส ว นร ว มจะยิ่ง สร างอารมณร ว มอย างเขม ขน ให กับ ผูรั บ ชมและนํา ไปสู
ความสําเร็จในการสื่อสารเรื่องราว
2.3.1.3 สรางความกระชับในเรื่องราวที่ถายทอด เนื่องจากมีความเปนไปได
ที่จะมีองคประกอบหลายสวนในชิ้นงานออกแบบประสบการณสรางสรรคขึ้นเพื่อใหเกิดการเรียนรูแก
ผูเขาชม แตสิ่งหนึ่งที่จําเปนในการจัดองคประกอบการเลาเรื่องคือ เนื้อหาตองไมยืดยาวจนเกินไป
เนื่องจากผูเขาชมอาจหลุดจากอารมณรวม เกิดความไมเขาใจไดงายและนําไปสูความลมเหลวของงาน
ออกแบบในภาพรวม ดั งนั้ น แม เ นื้อเรื่องจะมีความยาวและมีห ลายประเด็น ที่สําคัญ ก็ยิ่งมีความ
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จําเปนตองเรียบเรียงอยางกระชับและเลือกสรรสวนที่นาสนใจขึ้นมา เนนเพื่อใหเกิดจุดดึงดูดในตัว
ผลงานการออกแบบประสบการณนั้น ๆ
2.3.1.4 ความมีเ อกภาพของของงานออกแบบ เปน อีกสิ่งที่ตองคํานึงใน
การจัดองคประกอบของการเลาเรื่องในงานออกแบบประสบการณ เนื่องจากงานออกแบบประเภทนี้
มักมีหลายสวนประกอบกันทั้งภาพทั้งเสียงทั้งบรรยากาศและการจัดการพื้นที่หรือการจัดแสดง เมื่อมี
หลากหลายสวนยอมนําไปสูการขาดเอกภาพของงานไดโดยงาย นักออกแบบประสบการณจึงควร
คํานึงอยูเสมอวาตองมีจุดเชื่อมโยงในงานทุกสวนไวรวมกันเพื่อสื่อสารเรื่องราวเดียวกัน
2.3.1.5 ตอนจบที่นาประทับใจเปนสิ่งจําเปน สิ่งนี้จะเปนตัวทําใหผูเขาชม
เกิดความรูสึกรวม เนื่องจากตอนจบที่ขมวดปมหรือนําเสนอบทสรุปที่สามารถสรางอารมณรวมเขมขน
กับเรื่องราวที่จัดแสดงเปนกุญแจสําคัญของการเรียนรูและการจดจําประสบการณนั้น ๆ ทําใหผูเขาชม
สามารถจดจําเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวที่สื่อสารได แมวาจะเปนชวงเวลาภายหลังจากที่ผูเขาชมเดินออก
จากบริเวณงานไปแลวก็ตาม
2.3.2 เทคโนโลยีที่สามารถเรียกความสนใจในยุคโลกดิจิทัล
เทคโนโลยีนั้นมีบทบาทมากในการสรางสรรคสื่อที่นาสนใจและดึงดูดใหผูคน
สนใจรับชม Fogg (1999) ไดอธิบายวาการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร เขามามีบทบาทใน
ฐานะอุปกรณตัวชวยในการดึงดูดความสนใจของคนไมตางกับ นักพูดมืออาชีพที่สามารถเรียกความ
สนใจของคนทําใหผูชมหันมาสนใจและเกิดการปฏิสัมพันธกับสื่อที่ใชและนําไปสูการสื่อสารที่ ประสบ
ความสําเร็จในที่สุด เทคโนโลยีที่วานี้ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือสวนของตัวอุปกรณและตัวซอฟแวร
ควบคุม ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูชมกับเรื่องราวที่นําเสนอในงานออกแบบ ประสบการณ
Brenda Laurel (1991) ผูเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทั้งในดานการออกแบบประสบการณ พรอมในฐานะ
นักวิจัยและนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอธิบายไวอยางชัดเจนวา การเกิดปฏิสัมพันธของคน
(interaction) มีความสําคัญมาก เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้สามารถชวยใหมนุษยสามารถมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกั บ คนรอบข า งและสิ่ ง รอบข า ง ซึ่งปฏิกิ ริย าที่ต อบสนองเหลา นั้ น ยัง รวมไปถึงการเกิ ด
ปฏิสั มพั นธ กับ ตัว อุป กรณที่เ ปน ตัว สงสารเองและกับ ขอมูล หรือความรูที่ไดถายทอดผ านอุป กรณ
สื่อสารเหลานั้น จึงสามารถอธิบายไดวา บทบาทของเทคโนโลยีในการออกแบบประสบการณนั้นมีอยู
3 ประเภทคือ
• การใช เ ทคโนโลยี ใ นลั ก ษณะเครื่ อ งมื อ ที่ ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ความสามารถในการถายทอด
• การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยสรางความสัมพันธระหวางผูชมกับเรื่องราว
• การใชเทคโนโลยีในฐานะสื่อเพื่อสงผานประสบการณเรื่องราวและขอมูล
เมื่อมองภาพรวมอาจทําใหคิดไดวาเทคโนโลยีเหลานี้มักจะถูกนําไปใชในเชิง
การคาเปนสวนใหญ แตหากวิเคราะหแบบละเอียดแลวจะพบวาเทคโนโลยีนั้น ไมเพียงแคเรียกความ
สนใจจากกลุมคนไดเทานั้น แตเปนการปรับทัศนคติของคน ตอการรับรูเรื่องราวอะไรบางอยาง (King
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& Tester, 1999) ซึ่งในประเด็นนี้เองที่มี ความสําคัญเปนอยางมากกับการนําไปใชในบริบทของการ
พัฒนาการศึกษา โดยใชการออกแบบประสบการณ
2.3.3 พื้นที่หรือสถานที่
พื้ น ที่ ห รื อ สถานที่ จั ด แสดงงานเป น อี ก หนึ่ ง เรื่ อ งสํ า คั ญ ของการออกแบบ
ประสบการณ ผูเชี่ยวชาญอยาง Pine และ Gilmore ยังเนนเรื่องพื้นที่วาเปนอีก หนึ่งปจจัยของงาน
ออกแบบชนิ ด นี้ พื้ น ที่ ดั ง กล า วนี้ คื อ คื อ บริ เ วณที่ ถู ก ออกแบบขึ้ น และเป น ที่ ต า งจากพื้ น ที่ ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน บาน สถานที่ทํางาน พื้นที่นี้สามารถ เปนไดทั้งสถานที่ที่มีอยูจริง (Actual) หรือ
เปนพื้นที่เสมือนจริง (Virtual) ที่จงใจใหเปนที่รวบรวมผูชมหรือผูเขารวม มีการสรางบรรยากาศที่ทํา
ใหเกิดปฏิสัมพันธ และแลกเปลี่ยนขอมูลความรูตาง ๆ กัน Oldenburg (1989) อธิบายไวชัดเจนวา
พื้นที่ที่วานี้จําเปนตองมีกิจกรรมที่ทําใหเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนระหวางผูรวมงานหรือผูเขาชม โดย
การแลกเปลี่ยนเหลานี้ตองเปนการสื่อสารเหลานี้ตองไมใชการสื่อสารที่กระทําซ้ํา ๆ หรือเปนขอมูลซ้ํา
ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจําวัน ซึ่งนี่ก็คือกิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่ทําใหพื้นที่เหลานี้ แตกตางจากพื้นที่ใน
ชีวิตประจําวันอยางบานหรือสถานที่ทํางาน ยกตัวอยางเชน รานกาแฟสําหรับคอปนจักรยาน ใกล
สนามบินสุวรรณภูมิเปนสถานที่พักระหวางการฝกซอมการขี่จักรยานและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ของนักขี่จักรยาน
พื้นที่หรือสถานที่สําหรับการออกแบบประสบการณไมจํากัดเฉพาะสถานที่ ที่
มีอยูจริงเทานั้น หากแตยังรวมถึงสถานที่เสมือนจริง เชน สังคมออนไลนของผูหญิงวัยทํางานที่ชื่อ
jeban.com เปนสถานที่แลกเปลี่ยนความรูเรื่องเครื่องสําอางและความสวยงาม หรือเว็บบอรดชื่อดัง
อย า ง pantip.com ที่ เ ป น แหล ง รวมกลุ ม คนที่ มี ค วามสนใจร ว มกั น ในเรื่ อ งต า ง ๆ มารวมตั ว กั น
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารบางอยาง
3. คุณคาแหงงานออกแบบประสบการณ
งานออกแบบประสบการณนั้นสามารถผลิตออกมาไดในรูปแบบที่หลากหลาย เนื่องจาก
การเชื่อมโยงศาสตรและองคความรู คุณคาของงานออกแบบประสบการณจึงไมไดจํากัดแคการเปน
งานออกแบบที่มีความสวยงามในเชิงสุนทรียศาสตร แตยังรวมถึงคุณคาในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมอีกดวย
3.1 การออกแบบประสบการณกับคุณคาเชิงเศรษฐศาสตร
ปฏิเสธไมไดวาการออกแบบประสบการณนั้นมีสวนในการสรางเศรษฐกิจตั้งแตระดับ
ทองถิ่นไปจนถึงระดับชาติ เนื่องจากการออกแบบประสบการณสามารถกอใหเกิดผลผลิตในรูปแบบ
ของผลิตภัณฑและบริการมากมาย ตัวอยางที่สามารถเห็นไดชัด เจนนั้นก็คือ ผลงานการออกแบบ
ประสบการณจากสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ในประเทศญี่ปุน สตูดิโอจิบลินั้นมีชื่อเสียงระดับโลก
จากการสร า งงานแอนิ เ มชั่ น เช น แอนิเมชั่น เรื่อ ง Spirit Away ที่ ช นะเลิศ รางวัล ออสกา ร สาขา
ภาพยนตรแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมและเพื่อตอยอดผลงานเหลานั้น ทางสตูดิโอจิบลิจึงเริ่มมีการจัดตั้งราน
ขายของที่ระลึกของทางสตูดิโอและพัฒนาอยางตอเนื่องจนกลายเปนพิพิธภัณฑจิบลิ ที่นําผูชมเขาสู
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โลกของจินตนาการที่ทางจิบลิสตูดิโอสรางขึ้นภายในพิพิธภัณฑ บอกเลาเรื่องราวทั้งเบื้องหนาและ
เบื้องหลังของแอนิเมชั่นแตละเรื่อง มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โรงภาพยนตรขนาดเล็ก ตุกตา ฉาก
ประกอบ และเหลาผลงานประติมากรรมเสมือนจริงของตัวละครในแอนิเมชั่นของสตูดิโอจิบลิ สราง
บรรยากาศที่ทําใหผูเขาชมหลงใหลและเกิดอารมณรวมในการชื่นชมผลงานของสตูดิโอจิบลิ และดวย
เหตุผลดังกลาว หลังเปดตัวพิพิธภัณฑจิบลิก็ไดรับความนิยมมหาศาล แมวาที่ตั้งของพิพิธภัณฑจะอยู
หางไกลจากในตัวเมืองโตเกียว โดยตั้งอยูในเมืองเล็ก ๆ ในเขตทะมะชื่อเมืองมิกาตะ ซึ่งเปนเมือง
หางไกลที่ไมไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากนักเปนเมืองที่ไมมีจุดเดนเรื่องการทองเที่ยวแตอยางใด
อีกทั้งการเดินทางเขาถึงไมไดสะดวกสบาย การเขาชมพิพิธภัณฑจิบลินี้จําเปนตองจองคิวลวงหนา แต
คิวการเขาชมเหลานั้นเต็มในเกือบทุกรอบ มีผูเขาชมทั้งคนในญี่ปุนเองและชาวตางชาติ อีกทั้งเพิ่ม
ยอดขายของที่ ร ะลึ กทั้ งในพิ พิธ ภั ณฑ เ อง และรา นขายของชํารว ยของสตูดิโ อจิบ ลิในสาขาตาง ๆ
ทั่วประเทศ ตัวอยางจากพิพิธภัณฑจิบลินั้น อาจเรียกไดวาเปนการสรางมากกวาประสบการณ คือเปน
ทั้งการสรางปรากฏการณ (Phenomena) และวัฒนธรรมใหม (Pop Culture) ใหกับเศรษฐกิจและ
สังคมญี่ปุน พิ พิธภัณฑจิบลิ เปนผลงานเพื่อเฉลิมฉลอง ความสํ าเร็จของสตูดิโอจิบลิที่สืบเนื่องจาก
ผลงานแอนิ เ มชั่ น และสร า งปรากฏการณ ใ หม ๆ ให กับ ประเทศและสัง คมญี่ ปุ น นอกจากนี้ กรณี
พิพิธภัณฑจิบลิยังแสดงใหเห็นอีกวา การออกแบบประสบการณสามารถสรางรายไดมหาศาล พลิกฟน
ชุมชนใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวและสรางรายรับเขาสูชุมชนหมุนเวียนรายไดตั้งแตระดับชุมชน
จนถึงระดับชาติ จึงสามารถกลาวไดวาการออกแบบประสบการณ สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ระดับประเทศได

ภาพที่ 1 พิพิธภัณฑจิบลิ
ที่มา: Mitaka (15 February 2018)

ภาพที่ 2 สวนภายในพิพิธภัณฑจิบลิ
ที่มา: jpvisitor (15 February 2018)

3.2 การใชเทคโนโลยีในงานออกแบบประสบการณกับคุณคาการศึกษาและการพัฒนา
ระดับนานาชาติ
เทคโนโลยีเปนสวนประกอบสําคัญในการสรางงานออกแบบประสบการณอยางที่ได
กลาวไวขางตน ซึ่งหมายถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางชิ้นงานและใชเปนชองทางในการสื่อสารอีกดวย
งานออกแบบประสบการณไม ไดจํากัดรูป แบบใหเปนเฉพาะงานนิทรรศการเทานั้น งานออกแบบ
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เหล านี้ส ามารถเผยแพรในรูป แบบออนไลน ผานระบบอิ นเตอรเน็ทซึ่งจะทํ าให เพิ่มความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูล และการเรียนรูไดอยางมหาศาล เชน การที่องคการบริหารการบินและอวกาศ
แห งชาติในประเทศสหรั ฐ อเมริกาหรือนาซ า (NASA) ไดจัดทําเว็บ ไซดที่ใหขอมูล และความรูเรื่อง
การสํารวจอวกาศผานกระบวนการมีสวนรวม โดยการใหนักบินอวกาศสามารถรายงานสดและติดตอ
กับผูคนบนโลกได ซึ่ งการใชเทคโนโลยีดังกลาวทําใหผูสนใจทั่วไปสามารถมีประสบการณรวมกับ
โครงการสํารวจอวกาศ ทําใหกระตุนการเรียนรูและความสนใจอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นาซา
ไดจั ดให มีการนํ า ชมแบบเสมื อนจริง (Virtual Tour) ใหกับ ศูน ยศึกษาและสํารวจอวกาศ (Space
Center) ทําใหเยาวชนและผูสนใจสามารถเขามาศึกษาและมีสวนรวมกับการคนควาของนาซา Space
Center แหงนี้โดยผานชองทางออนไลนได การนําชมแบบเสมือนจริงนี้จําลองประสบการณใหม ๆ
ใหกับผูเขาชม โดยจัดแบงการนําชมตามอายุและความสนใจเพื่อเนนกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชนที่
สนใจเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับอวกาศ ไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูการใชชีวิตนักบินอวกาศในสภาพไร
แรงดึงดูด นอกจากการใหความรูเฉพาะดานแลว การนําชมแบบเสมือนจริงของศูนยศึกษาและสํารวจ
อวกาศนาซายังเปนสื่อประชาสัมพันธที่สําคัญใหผูสนใจทั้งในและตางประเทศเดินทางมาเขาเยี่ยมชม
ศู น ยดั งกล า ว ณ สถานที่ จ ริ ง ในมลรัฐ ฮูส ตั น ประเทศสหรั ฐ อเมริก า ซึ่ งเปด ให ผูส นใจเข ามาเป ด
ประสบการณและเรียนรูเรื่องการสํารวจอวกาศดวยตนเองในบรรยากาศจําลองที่ใกลเคียงความจริง
ผูเ ข าชมไดมีโ อกาสสัมผั ส และเกิดประสบการณเสมือนไดทํางานในสถานีอวกาศดว ยตนเอง การ
ถายทอดความรูเรื่องการสํารวจอวกาศของนาซาผานการออกแบบประสบการณทั้งแบบใชสื่อเสมือน
จริ ง และการจั ดพื้ น ที่ เ พื่ อ การศึ กษาผา นประสบการณเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ทํ า ให ส ถานที่ แห งนี้ เ ป น
ศูนยกลางการศึกษาเรื่องอวกาศและเปนแรงผลักดันดานการพัฒนาการสํารวจอวกาศในระดับโลก

ภาพที่ 3 เว็บไซดการนําชมแบบเสมือนจริงศูนยศึกษาและ
สํารวจอวกาศ (Space Center) ขององคการ NASA
ที่มา: สเปซ เซ็นเตอร (10 กุมภาพันธ 2561)
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3.3 การออกแบบประสบการณกับการจารึกประวัติศาสตร
งานออกแบบประสบการณมักมีสวนไปเกี่ยวของกับการถายทอดและสื่อสารเรื่องราว
เหตุการณทางประวัติศาสตร หนึ่งในกรณีศึกษาเรื่องการออกแบบประสบการณในประเทศไทย คือ
นิทรรศการงานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพล
อดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร หรืออีกชื่อหนึ่งคืองานนิทรรศการพระเมรุมาศ ซึ่งจัดเปนงานออกแบบประสบการณที่ซับ ซอน มีหลายมิติของการออกแบบ รวมทั้งมีการนําเอาเรื่องของวัฒ นธรรมและ
บริบทในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยมาเปนแกนสําคัญของการถายทอดเรื่องราว
ทางประวัติ ศาสตร การวิ เคราะห งานนิทรรศการพระเมรุมาศจากในมุมของศาสตรการออกแบบ
ประสบการณนั้น อาจสามารถแบงการเกิดประสบการณและการสื่อสารออกเปน 3 สวนหลัก ๆ ดังนี้
• ส ว นของเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กล า วคื อ การเสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนเหตุการณ
แหงความสูญเสียของคนไทยทุกคน จากเหตุการณนี้ประชาชนไทยไดรับทราบจากการประกาศอยาง
เป น ทางการในทุ กช องทางการสื่ อสาร เกิ ดความรูสึกสูญ เสีย เศราโศกไปในทุกพื้น ที่ของประเทศ
ขาวสารจากเหตุการณนี้ ไดถูกถายทอดผานสื่อมวลชนทุกแขนงเปนระยะเวลาหลายเดือน ซึ่งทําใหมี
ความเขาใจตรงกันวาเกิดเหตุการณใดขึ้นและเกิดความรูสึกรวมอยางรุนแรง
• ส ว นของพระราชพิ ธี มี ก ารจั ด พระราชพิ ธี ห ลายส ว น เช น พระราชพิ ธี เ คลื่ อ น
พระบรมศพ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบรมศพและพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ซึ่งพระราชพิธีเหลานี้ไดรับการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนรวมการเฉพาะกิ จ
ทําใหประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไดเห็นและไดรับชมขณะมีพระราชพิธี และแมวาประชาชนทั่วไปอาจ
ไมไดเขาไปอยูในเหตุการณพระราชพิธีเหลานั้นดวยตนเองก็สามารถมีสวนรวมผานการออกอากาศสด
ในทุกชองทางการสื่อสาร
• ส ว นนิ ท รรศการและบั น ทึ ก เอกสารทางประวั ติ ศ าสตร ประชาชนส ว นมากรั บ รู
เหตุการณดังกลาวและมีอารมณความรูสึกรวมอยูแลวจากหลายปจจัย เชน การรับรูเรื่องพระปรีชา
สามารถและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรที่ได
ทรงปฏิ บั ติ เพื่ อประโยชน สุขแก ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยกวา 70 ป ดวยความรูพื้น ฐาน
เหลานี้ ปลูกฝงรากลึกในสังคมไทยทําใหประชาชนไทยจํานวนมากเกิดความกระตือรือรนที่จะเปนสวน
หนึ่งของเหตุการณในประวัติศาสตรนี้
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ภาพที่ 4 บรรยากาศนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
ที่มา: ไทยพีบีเอส (10 กุมภาพันธ 2561)

ทั้งนี้ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนงานที่มีประชาชนจํานวนมาก
ตองการมีสวนรวมในพระราชพิธี แตดวยขอจํากัดในการจัดการพระราชพิธีนี้ประชาชนจํานวนมาก
จึงไมไดมีโอกาสเขาไปรวมในพระราชพิธีอยางใกลชิด และเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสเขารวม
เปนสวนหนึ่งของพระราชพิธีถวายพระเพลิงและเขาชมพระเมรุมาศในระยะใกลหลังจากงานในสวน
ของพระราชพิธีเสร็จสิ้นลง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณ
ใหจัดนิทรรศการดังกลาวขึ้นเพื่อใหประชาชนไดเขาชมพื้นที่ที่ประกอบพิธีอยางใกลชิด อีกทั้งทรง
โปรดเกลาฯ ใหกรมศิลปากรจัดทําหนังสือจดหมายเหตุงานพระราชพิธีโดยละเอียด เพื่อเปนเอกสาร
สําคัญ ในการจารึกเหตุการณทางประวัติศาสตรของไทยตอไป จะเห็นไดวาในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร เปนตัวอยางการสราง
ประสบการณอย างซ้ํ าซ อนหลายมิติ ขอมูลตาง ๆ ถู กถายทอดในรูปแบบของนิ ทรรศการ เอกสาร
หนังสือจดหมายเหตุ เทปบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอยางครบถวน ซึ่งการใชหลากหลายสื่อ
เหลานี้ เปนการจารึก เหตุการณที่คนไทยที่เกิดในยุคปลายศตวรรษที่ 20 และตนศตวรรษที่ 21 จะไม
มีวันลบเลือนไปจากความทรงจํา
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ภาพที่ 5 ภาพภายในอาคารนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
ที่มา: ไทยพีบีเอส (10 กุมภาพันธ 2561)

ในส วนของงานนิ ทรรศการพระเมรุมาศนี้ จัดขึ้ นตั้ งแต วั นที่ 2 พฤศจิ กายน ถึ ง 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 กระทรวงวัฒนธรรม (2561) ไดแจงผลการเก็บสถิติจากนิทรรศการดังกลาววา มี
ผู เ ข า ชมนิ ท รรศการจํ า นวนมากถึ ง 4,000,086 คน ในการจั ด งานเพี ย ง 60 วั น ถือ เปน จํ านวนที่
ชี้ใหเห็นถึงการมีสวนรวมตองานพระราชพิธี อีกทั้งแสดงกระบวนการเพาะบมเรื่องความสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริยตอสังคมไทย อีกทั้งใหขอมูลและความรูเรื่องพระราชประเพณี จึงนับไดวา
งานนิทรรศการนี้ ไมเพียงสรางความเขาใจและประสบการณแกผูเขาชม แตยังสรางปรากฏการณทาง
สังคมใหคนตระหนักถึงคุณคาทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีและเปนการใชศาสตรของการออกแบบ
ประสบการณในเชิงการจารึกประวัติศาสตรระดับชาติอีกดวย
สรุปและขอเสนอแนะ
การออกแบบประสบการณเปนอีกหนึ่งศาสตรทางสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบที่อาจ
เปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาการศึกษาอยางเทาเทียมในประเทศไทย บทความชิ้นนี้ไดสรุปมุมมอง
ของการออกแบบประสบการณ ที่น อกเหนื อไปจากการเปน เพีย งสว นเล็ก ๆ ในการออกแบบเชิง
ปฏิ สั มพั น ธ เพราะแท จ ริ ง แล ว ศาสตร แ ห ง การออกแบบประสบการณ นั้ น เปน สาขาวิช าที่นํ า ไป
ประยุกตใชไดอยางหลากหลาย ไมใชแคการสรางการออกแบบที่มีการโตตอบกับผูชม แตเปนการสราง
ความความทรงจําและประทับใจ เพื่อเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาหรือขอมูลที่ตองการสื่อสาร การออกแบบ
ประสบการณจึงความสามารถในการสื่อสารขอมูลที่ซับซอนอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเขาถึงกลุมคน
ไดหลากหลายและไมจํากัดอยูแตเพียงการเรียนการสอนในหองเรียน ดังนั้นศาสตรแหงการออกแบบ
ประสบการณ จึงเปนอีกหนึ่งเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของประชากรในกลุมที่หลากหลาย
และเป น ศาสตร ที่ นั ก วิ ช าการทางการศึ ก ษาและนัก วิช าการทางการออกแบบควรหยิบ ยกขึ้น มา
ศึกษาวิจัยเพื่อประโยชนตอไปในอนาคต
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คานิยม 12 ประการในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภูกับคานิยมไทย 12 ประการ
THE RELATIONSHIP BETWEEN VALUES FOUND IN SUNTHON
PHU’S MASTERPIECE, PHRA APHAI MANI, AND 12 THAI VALUES
สาทิด แทนบุญ * และมาลินี แทนบุญ*
SATID TANBOON AND MALINEE TANBOON

บทคัดยอ
วรรณกรรมของแตละชาติมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชนชาตินั้น ๆ
ซึ่งวรรณกรรมไทยไดบรรยายในเรื่องชีวิตความเปนอยู ประเพณี คานิยม ฯลฯ สําหรับเรื่องพระอภัยมณี
เปนวรรณกรรมเรื่องเอกของสุนทรภู นอกจากบรรยายเรื่องการผจญภัยของตัวละครแลว ยังมีหลาย
ตอนที่กลาวถึงเรื่องคานิยม และคานิยมบางคานิยมยังตกทอดมาจนถึงปจจุบัน การศึกษาคานิยม 12
ประการในเรื่องพระอภัยมณีกับคานิยมไทย 12 ประการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะคานิยม 12
ประการในเรื่ อ งพระอภั ย มณี และเพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ที่ ป รากฏในค า นิ ย มเรื่ อ งพระอภั ย มณี โดย
วิธีดําเนินการวิจัย คือ การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการวิจัยจากเอกสาร นํามาจัดระบบ และ
หาความเชื่อมโยงในมิติตาง ๆ เพื่อใหไดองคความรูใหม แลวนําเสนอรายงานการวิจัยดวย วิธีพรรณนา
วิเคราะหในลักษณะความเรียง ผลการวิจัยปรากฏวา ลักษณะคานิยมที่ปรากฏในเรื่อง พระอภัยมณี
แบงไดเปน 11 ลักษณะ ดังนี้ 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 2. ซื่อสัตย เสียสละชวยเหลือ
กัน 3. ความกตัญูกตเวที 4. การศึกษาหาความรู 5. การรักษาวัฒนธรรม 6. การสอนใหประพฤติดี มี
ศีลธรรม 7. การเคารพผูใหญ มีสัมมาคารวะ 8. การเห็นความสําคัญของการพูด 9. ความพอเพียง 10.
ความเขมแข็ง 11. การคิดเพื่อสวนรวม สวนแนวคิดที่ปรากฏในคานิยมนั้น ผูวิจัยพบวา ในคานิยม
เรื่อง พระอภัยมณีนั้น คอนขางจะสะทอนแนวคิดของผูที่มองโลกในแงดี ไดแก คานิยมใหคนประพฤติ
ดี มีศีลธรรม คานิยมความกตัญูรูคุณ คานิยมความซื่อสัตย เชื่อมั่นในขอปฏิบัติที่เจริญ ชีวิตจะมี
ความสุข
คําสําคัญ: คานิยม พระอภัยมณี คานิยม 12 ประการ

Abstract
The literature of each nation has its own uniqueness compares with a
different nation’s cultures as well as Thai literature it has. It describes in terms of life,
tradition, values, etc. For the story of Phra Aphai Mani which is the one of Sunthorn
*
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Phu’s literary masterpiece. Besides the adventurous story has described, there are
several values and traditions we found and some are continually used still present.
This research objective to study values inside Phra Aphai Mani’s literature. As well as
to study its appeared concept relates to Thai society by analyzing the secondary
data, processing and developing to generate the new knowledges. The result of this
descriptive research comes up with 12 types of values which are; 1.Adore the nation,
religion, and HM the King. 2. Be honest, dedicated, patient, and have a fine ideology
for public. 3. Be grateful to parents, guardians, and teachers. 4. Study hard, always. 5.
Maintain good Thai customs and traditions. 6.Be ethical, honest, well-intentioned,
and generous. 7. Be disciplined, obey the laws, and pay respect to elderly people. 8.
Be conscious, thoughtful, and make good things 9. Live philosophically with the selfsufficiency economy. 10. Set the mind and the body strong, overcome desires, and
be afraid of sins as stated in religion and 11. Be dedicated to the public’s and the
nation’s benefits rather than one’s own benefits. The founded concept in this Phra
Aphai Mani’s, it reflects the concept of optimistic people includes teaching people to
have a good behavior, being a hard-working, grateful and honesty people. Believe in
good action for the better future in life. And it also believes in charitable merit that
influences people which is a part of the lifestyle.
Keywords: Values, Phra Aphai Mani, Thai values

บทนํา
พระอภัยมณีเปนวรรณกรรมนิทานคํากลอนบทประพันธของสุนทรภูแตงดวยคําประพันธ
ประเภทกลอนสุภาพ จํานวน 12,706 บท ความยาว 95 เลมสมุดไทย แบงเปนตอนได 64 ตอน เริ่ม
ตั้งแตตอนที่ 1 พระอภัยมณีศรีสุวรรณเรียนวิชาจนถึงตอนที่ 64 พระอภัยมณีออกบวช สันนิษฐานกัน
วา สุน ทรภู เ ริ่มแตงเรื่องนี้ในรัช สมั ย พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหลานภาลัย และคงจะแตงจบใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ป พ.ศ. 2388 (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดา, 2553)
สุนทรภูมักสอนในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหเปนขอคิด คติเตือนใจ ดังบทกลอนที่วา
แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย
มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด
ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน
มนุษยนี้ที่รักอยูสองสถาน
บิดามารดารักมักเปนผล
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งไดแตกายตน
เกิดเปนคนคิดเห็นจึงเจรจา
จะสังเกตไดวาสุนทรภูใชโวหารไดคมคาย แสดงวา มีความคิดสุขุมลุมลึกมองเห็นความเปน
ธรรมชาติของมนุษยไดถูกตอง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

361

นอกจากนี้ตัวละครผูหญิงของสุนทรภูปฏิวัติลักษณะตัวละครผูหญิงในวรรณคดีไทยจนหมด
สิ้น ผูหญิงในวรรณคดีไทยแตเดิม นอกจากรูปงามสามภพหาที่เปรียบไมไดแลว กวีมักจะเนนคุณสมบัติ
ดานการเปน แม บา นแมเ รื อน ดั งนางวาลี ตัวละครที่รูปรางไมงาม แตสติปญ ญาฉลาดหลักแหลม
สามารถแกปญหาการรบได ดังตอนที่พระอภัยมณีไดฟงนางวาลีพูดจาหลักแหลมทั้งลอทั้งชนอยางนี้
โดยการอางวา การรับเลี้ยงดูนางซึ่งเปนปราชญจะทําใหมีคนดีคนเกงอีกจํานวนมากเขามาสวามิภักดิ์
รับใชพระองคจึงยอมรับนางเปนชายา (รื่นฤทัย สัจจพันธ, 2558) ดังบทกลอนที่วา
นางทูลวาขานอยนี้รูปชั่ว
แตแสนงามความรูอยูในใจ
แลวหมายวาฝาพระบาทก็มีหาม
แตหญิงมีวิชาเชนขานี้

ก็รูตัวมั่นคงไมสงสัย
เหมือนเพชรไพฑูรยฝาไมราคี
ลวนงามงามเคยประณตบทศรี
ยังไมมีไมเคยเลยทั้งนั้น

การศึกษาเรื่องพระอภัยมณี มีผูศึกษาเรื่องพระอภัยมณี ดังนี้ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร กลาววา
ดานตัวละครของสุนทรภูไดแนวคิดมาจากคนใกลชิด และบุคคลรวมสมัย และสรางสรรคใหตัวละครมี
ลักษณะเฉพาะตัวมิไดถอดแบบมาจากบุคลใดบุคลหนึ่ง ดานแกนเรื่อง ไดสะทอนลักษณะของวรรณคดี
ไทยประเภทจักร ๆ วงศ ๆ ทั่ ว ไป และสะทอนลักษณะเฉพาะของสุนทรภูที่ยึดแนวคิดวา ตัวเอก
จะตองไดรับการศึกษาวิชาที่เหมาะสมกับฐานะตน สวนดานสัญลักษณและภาพพจนนั้น มีสวนสําคัญ
ในการชวยเนนแกนเรื่องและทัศนะของผูแตงใหแจมชัดขึ้น (สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร, 2514) สวน
วรนุช จรุงรัตนาพงศ กลาววา ความเปนชายแบบตัวพระในวรรณคดีไทยกับความเปนชายไทยใน
ปจจุบันแสดงใหเห็นถึงแนวคิดเรื่องเพศสถานะและรางกายที่เปลี่ยนไปตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม
โดยศึกษาจากเรื่อง พระอภัยมณี ซึ่งแตงในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบวา มีความแตกตางกัน
ระหวางความเปนชายทั้งสองสมัย สืบเนื่องจากกรอบคิดในเรื่องรางกายที่แตกตางกัน แนวคิดเรื่อง
รางกายในยุครัตนโกสินทรตอนตนวางอยูบนคติความเชื่อทางพุทธศาสนา รางกายเปนพื้นที่ที่สะทอน
บุญบารมีของเจาของ ความงามที่ปรากฏแสดงถึงคุณงามความดีของเจาของราง ดังนั้นรางกายที่ไมล่ําสัน
บึกบึนของพระอภัยมณีจึงไมถือวาบกพรองในความเปนชาย ในขณะที่หากพิจารณาตามกรอบคิด
ปจจุบันรางกายแบบพระอภัยมณีอาจถือวาเปนชายที่ไมสมชาย ดังนั้น การแบงเพศสถานะในพระ
อภัยมณี จึงไมไดใชรางกายเปนตัวแบงดังเชนปจจุบัน (วรนุช จรุงรัตนาพงศ, 2551)
นอกจากนี้โสภณ พฤษวานิช ยั งกลาววา สุน ทรภูไดใชโลกทัศนพุทธปรัชญาเถรวาทเปน
อุปกรณสําคัญในการสรางตัวละครทั้งในแงที่บกพรองและนาชื่นชมและสื่อความหมายสําคัญในแกน
เรื่องพระอภัยมณี กลาวไดวาโลกทัศนของสุนทรภูที่ปรากฏในเรื่อง พระอภัยมณี มีทั้งสวนที่เกี่ยวของ
กับความจริง ความรู และความประพฤติ สวนที่เกี่ยวของกับความจริงนั้น วิเคราะหไดจากพฤติกรรม
ของพระอภัยมณีที่บงชี้ความไมเที่ยง ความเปนทุกข กรรม และทางไปสูนิพพาน และยังวิเคราะหได
จากพฤติกรรมของผีเสื้อสมุทร สวนที่เกี่ยวกับความประพฤติ สุนทรภูไดแสดงพฤติกรรมของพระอภัย
มณีไวเดนชัดในเรื่อง การรักษาสัตย และความซื่อตรงตอมิตร ความเมตตากรุณา (โสภณ พฤษวานิช,
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2539) สวน ฐิติ รัตน อินธนู กลาววา การใชมุมมองของตัวละครในการคิดวิเคราะหวิจารณนิทาน
คํากลอนของสุนทรภูมีสวนชวยทําใหเห็นความจริง และแงมุมตาง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละคร
ไดหลากหลาย และลุมลึกยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสะทอนสภาพสังคมในยุคสมัยกอนของกวี และการ
แสดงโลกทัศนชองกวีที่มีตอปญหาความขัดแยง พบวาการสรางหรือกําหนดความขัดแยงในงานของ
สุนทรภูมีความสัมพันธ หรือมีพื้นฐานความคิดอยูบนเหตุการณจริง ๆ ในสังคม โลกทัศนที่กวีสะทอน
ออกมาส ว นใหญ ส อดคล อ งกั บ ความคิ ด ความรู สึ ก ร ว มสมั ย แต บ างโลกทั ศ นก็ ขั ดแย ง ความรู สึ ก
ความคิดรวมสมัยอยางชัดเจน และมีลักษณะเนื้อหาที่กาวหนามาก (ฐิติรัตน อินธนู, 2548)
สวนแนวคิดเกี่ยวกับคานิยมนั้น ราตรี พัฒนรังสรรค ไดกลาววา หมายถึง สิ่งที่คนสนใจสิ่งที่
คนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปนหรือกลับกลายมาเปนสิ่งที่คนถือวาตองปฏิบัติเปนสิ่งที่นาบูชา
ยกยองวาเปนสิ่งที่ดี สมควรที่สมาชิกในสังคมจะตองกระทําและมีความสุขที่จะเห็น ไดฟงเปนเจาของ
เปนเปาหมายที่สังคมอยากใหมี อยากใหเปนคานิยม คือรูปแบบความคิดของคนสังคมที่จะพิจารณา
ตัดสินวาสิ่งใดมีคุณคามีประโยชนถูกตองหรือเหมาะสม ซึ่งสมาชิกในสังคมควรจะยึดถือเพื่อเปนแนว
ประพฤติปฏิบัติคานิยมของสังคม ถือวาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เพราะมีการเรียนรู ปลูกฝง และ
ถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง (ราตรี พัฒนรังสรรค 2544, น. 50-52) ซึ่งสุนทรี โคมิน
และสนิท สมัครการ (2522) ไดแบงประเภทของคานิยมไวคือ คานิยมวิถีปฏิบัติ และคานิยมจุดหมาย
ปลายทาง ดังนี้
1. คานิยมวิถีปฏิบัติ คือคานิยมตางที่เปนการกระทํา (Means) ที่นําไปสูเปาหมาย (Goals)
ซึ่ ง วิ ถี ป ฏิ บั ติ นี้ เ ป น เกณฑ ข องบุ ค คลในสั ง คมยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ หากต อ งการความก า วหน า ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต คานิยมวิถีปฏิบัติแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.1 คานิยมทางศีลธรรม ในความหมายที่วาการฝาฝนแบบอยางความประพฤติดังกลาว
จะนําไปสูความสํานึก ความรูสึกผิด
1.2 คานิยมสวนบุคคล เชน การเปนตัวของตัวเอง การมีความสามารถ การศึกษาที่สูง
คานิยมเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในความหมายที่วาฝาฝนแบบอยางความประพฤติดังกลาว จะ
นําไปสูความอับอาย ผิดหวังกับตนเอง แลวนําไปสูความสํานึกผิด
2. ค า นิ ย มจุ ด หมายปลายทาง คื อ ค า นิ ย มที่ เ ป น เปา หมายในชี วิ ต ซึ่ ง สํ า คั ญมากในชี วิ ต
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ค า นิ ย มที่ ทํ า เพื่ อชี วิ ต ส ว นตั ว เช น ความมั่ ง มี ความมี ค วามสุ ข ในชี วิ ต ครอบครั ว
ความภาคภูมิใจในตนเองเปนตน
2.2 คานิยมที่ทําเพื่อสังคม เชน ความมั่นคงของชาติ การชวยเหลือผูอื่น เปนตน สวน
บงกช สุทัศน ณ อยุธยา (2557) ไดทําการศึกษา เรื่อง การสรางจิตสํานึกของความเปนไทยคานิยม
เพื่อการตอตานป องกัน ทุจริต คอร รัปชั่น ซึ่งการบริหารราชการแผ นดินที่ ผิดพลาดและการทุจริ ต
คอรรัปชั่นเกิดจากการที่ขาราชการประจําและขาราชการการเมืองสวนใหญยังขาดความรับผิดชอบ
และไม ส ามารถตอบสนองความต อ งการของประชาชนส ว นใหญ ข องประเทศไทยได อย า งทั่ ว ถึ ง
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กลาวคือ ไมสามารถทําใหเปนตามความหมายที่วา การเมือง และการบริหารราชการเปนกระบวนการ
การจัดสรรแบงปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหกับทุกคนในสังคมไดอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
และเนื่องจากปญหาที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ
พบมากที่สุด คือ การทุจริตคอรรัปชั่นรูปแบบใหม เชนการคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย และผลประโยชน
ทั บ ซ อ น ดั ง นั้ น การแก ไ ขป ญ หาจึ ง ควรถู ก ปรั บ เปลี่ ย นมาเป น การสร า งค า นิ ย มแบบใหม ใ ห กั บ
ประชาชน โดยสรางจิตสํานึกของความเปนไทย คานิยมเพื่อตอตานปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น และ
รวมตรวจสอบบทบาท หนาที่ของขาราชการประจําและขาราชการการเมืองใหเขมแข็งยิ่งขึ้น รวมถึง
ตองสรางจูงใจใหคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับของสังคมเขาสู
ระบบการเมืองอันเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว และแผนยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีเปาหมายที่จะสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงาม โดยมีกลุมเปาหมายคลอบคลุมทุกภาคสวน ทุกสถานภาพ และทุกกลุมอาชีพ เพื่อให
ไดรับการปลูกฝงหรือปลูกจิตสํานึกคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้งนี้ คานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ประกอบดวย
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเปน
พลเมืองที่ดี ดวยความสํานึก ความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในความ
ถูกตอง ยอมรับผลการกระทําของตนเองและผูอื่น รูจักควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลําบากและ
ไมกอใหเกิดความเสียหาย
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึง
การรูจักบุญคุณและการตอบแทนบุญคุณของพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารยและผูมีพระคุณ
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียน ทางตรงทางออม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนที่
แสดงถึงการแสวงหาความรู ทั้งทางตรงและทางออมอยางสม่ําเสมอ ดว ยความมุงมั่น ตั้งใจ เพีย ร
พยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน
5. รักษาวัฒ นธรรมประเพณีไทยอันงดงาม หมายถึง การประพฤติป ฏิบัติตนที่แสดงเห็น
คุณคาความสําคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม
6. มีศีลธรรม รั กษาความสั ตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบ งปน หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในคําสัญญา มีจิตใจโอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่นเทาที่ทําได ทั้งกําลังทรัพย กําลัง
กาย และกําลังสติปญญา
7. เข า ใจ เรี ย นรู การเป น ประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษัต ริ ย ทรงเปน ประมุ ข ที่ ถูก ต อ ง
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการมีความรูความเขาใจ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหนาที่
และสิ ท ธิ ข องตนเอง เคารพในสิ ท ธิ ข องผู อื่ น ภายใต ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน
ตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายไทย มีความเคารพและนอบนอมตอผูใหญ
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หมายถึง
การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบถูกตอง
10. รู จั ก ดํ า รงตนอยู โ ดยใช ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชในยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนายและพรอมที่จะขยายกิจการ
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักศาสนา หมายถึง การปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัย และมีจิตใจที่เขมแข็ง มีความละอายเกรงกลัวตอบาป
12. คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ส ว นรวมและต อ ชาติ ม ากกว า ผลประโยชน ส ว นตน หมายถึ ง
การประพฤติปฏิบัติตนและใหความรวมมือในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวมและประเทศชาติ
ยอมเสียสละประโยชนสว นตนเพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม
เรื่องพระอภัยมณี เปนผลงานวรรณกรรมชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร หรือ สุนทรภู ซึ่งไดรับ
ความนิยมอานกันมาตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการยังไดบรรจุเรื่องพระอภัยมณีบาง
ตอนไวในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยก็ยังมี
ในรายวิชาของสาขาภาษาไทย วรรณคดีไทย ซึ่งเรื่องพระอภัยมณีนี้ สามารถนํามาใชเปนคานิยมใน
การดําเนินชีวิตไดหลายตอน ทั้งลีลาการเขียนของสุนทรภู มักจะแสดงขอคิดเห็น หรือทัศนะเปนใหญ
เรื่ องที่ สุ น ทรภู กล า ว มั กจะเป น เรื่ องเกี่ ย วกับ ความกตัญ ูกตเวที ความซื่อสัตย บาปบุญ คุณโทษ
ความสําคัญของความรู ฯลฯ
ดวยเหตุที่สุนทรภูเปนกวีที่ มีความสามารถในการแตงกลอนไพเราะ โวหารลึกซึ้ง โดยเฉพาะ
เรื่ องพระอภั ยมณี ที่ถือว าเป นวรรณกรรมเรื่องเอกของสุนทรภู และเรื่องพระอภัยมณี ในบางตอน
สามารถนํามาเปนคานิยมใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี จึงทําใหผูวิจัยศึกษาคานิยมในพระอภัย
มณีกับคานิยมไทย 12 ประการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคานิยม 12 ประการในเรื่องพระอภัยมณี
2. เพื่อศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในคานิยมวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีกับคานิยมไทย 12 ประการ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาลักษณะคานิยม 12 ประการในเรื่องพระอภัยมณี
ศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในคานิยมเรื่องพระอภัยมณี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิจัยจากเอกสาร เพื่อนํามาจัดระบบและหา
ความเชื่อมโยงในมิติตาง ๆ เพื่อใหไดองคความรูใหม แลวนําเสนอรายงานการวิจัยดวยวิธีพรรณนา
วิเคราะห ในลักษณะความเรียง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดองคความรูในเรื่องลักษณะของคานิยมในเรื่องพระอภัยมณี
2. ไดทราบถึงแนวคิดของคานิยมในเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งมีสวนสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคน
และคานิยมไทย 12 ประการ และนํามาสรางคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต
นิยามศัพทเฉพาะ
คานิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจ และกําหนดการกระทํา
ของตนเอง คานิยม 12 ประการ หมายถึง คานิยม 12 ประการของ คสช.
พระอภัยมณี หมายถึง วรรณกรรมเรื่องเอกของสุนทรภู
สรุปผล
ผูศึกษาไดวิเคราะหลักษณะคานิยมในเรื่องพระอภัยมณี ปรากฏผลดังนี้
1. คานิยมการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดังบทกลอนที่วา
นางวาลีปรีชาวันทาแถลง
แมนผานเกลาเอาแตที่ใหมีชัย
พระฟงคําร่ําวาคอยนารัก
จึงตรัสวาถาจะใหมีชัยนั้น
นางนบนอบตอบสนองตองทําเนียบ
ศึกไมมีที่จะวาลวงหนาไป
แมนเมื่อไรไพรีมีมาบาง
จึงปราบปรามตามกระบวนพอควรการ

อันเรี่ยวแรงวิ่งเตนเห็นไมไหว
เห็นจะไดดังประสงคพระทรงธรรม
ลวนแหลมหลักลิ้นลมคมขยัน
จะผอนผันคิดอานประการใด
ภิปรายเปรียบดวยปญญาอัชฌาสัย
ก็ยังไมตองตําราวิชาการ
ดูกําลังขาศึกซึ้งฮึกหาญ
จะคิดอานเอาแตใจก็ไมเคย

เปนการแสดงถึงความรักชาติของนางวาลีที่อาสาสูศึก
2. คานิยมในการพึ่งพาอาศัยชวยเหลือกัน
การพึ่งพาชวยเหลือกันเปนสิ่งดี เชน การที่เงือกพอแมลูก 3 ตัว ชวยเหลือพระอภัยมณีกับ
สินสมุทรใหออกจากถ้ําของนางผีเสื้อสมุทร ดังบทกลอนที่วา
หนึ่งพวกพองของขาคณาญาติ
แมนประสงคสิ่งไรในนที
พระฟงเงือกพูดงายใหสงสาร
รูเจรจาสารพัดนาอัศจรรย

ขอรองบาทบงกชบทศรี
ที่สิ่งมีจะเอามาสารพัน
จึงวาทานคิดนี้ดีขยัน
อยูพูดกันอีกสักหนอยจึงคอยไป
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3. คานิยมในเรื่องการมีความกตัญูกตเวที
คานิยมในเรื่องความกตัญู จากบทประพันธหลาย ๆ ตอนในพระอภัยมณี สุนทรภูได
แสดงใหเห็นถึงความกตัญูกตเวทิตาตอผูมีพระคุณ คือรูบุญคุณ และตอบแทนคุณ รูจักกตัญูรูคุณ
ตอผูมีคุณ และบิดามารดา อันเปนคุณธรรมที่จําเปนอยางยิ่งในสังคมทุกยุคทุกสมัย เพราะทําใหสังคม
สวนรวมดีขึ้นได ดังบทกลอนที่วา
แลวตรัสบอกลูกนอยกลอยสวาท
อันรักษาศีลสัตยกัตเวที
ทรลักษณอกตัญุตาเขา
ใหทุกขรอนงอนหงอทรพล

เจาหนอเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห
ยอมเปนที่สรรเสริญเจริญคน
เทพเจาก็จะแชงทุกแหงหน
พระเวทมนตรเสื่อมคลายทําลายยศ

ในบทประพันธนี้พระอภัยมณีสอนใหสินสมุทรมีความซื่อสัตยสุจริต มีความกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ
4. คานิยมของการศึกษาหาความรู
สุนทรภูเนนคานิยมความสําคัญของการศึกษาเลาเรียน หรือการศึกษาหาความรูใสตัว
เพื่อใหเกิดประโยชนในภายภาคหนา จากตอนนี้พระอภัยมณีตรัสกับศรีสุวรรณพระอนุชา เรื่องการ
เลือกเรียนวิชาความรู ดังบทกลอนที่วา
จึงบัญชาวากับพระนองแกว
สองอาจารยปานดวงแกววิเชียร
อนุชาวาการกลศึก
ถาเรียนรูกระบองไดวองไว

พอเห็นแลวหรือลายที่ลิขิตเขียน
เจารักเรียนที่ทานอาจารยใด
นองนี้นักรักมาแตไหนไหน
จะชิงชัยขาศึกไมนึกเกรง

หรืออีกตัวอยางหนึ่ง ตอนที่ทาวสุทัศนตรัสเรียกพระโอรส คือพระอภัยมณี และศรีสุวรรณมา
พบ เพื่อจะสอนวิชาความรูที่ควรจะศึกษาเลาเรียนใหสมกับเชื้อกษัตริยขัตติยะ ดังบทกลอนที่วา
จึงดํารัสตรัสเรียกโอรสราช
พอจะแจงเจาจําคําโบราณ
ยอมพากเพียรเรียนไสยศาสตรเวทย
ไดปองกันอันตรายนครา

มาริมอาสนแทนสุวรรณแลวบรรหาร
อันชายชาญเชื้อกษัตริยขัตติยา
สิ่งวิเศษสืบเสาะแสวงหา
ตามกษัตริยขัตติยาอยางโบราณ

หรืออีกตัวอยางหนึ่ง ตอนที่นางวาลีขออาสาพระอภัยมณีทําศึก และขอเปนชายาพระอภัย
ซึ่งนางวาลีมีวิชาความรูมาก มีสติปญญาเฉลียวฉลาด ดังบทกลอนที่วา
นางทูลวาขานอยนี้รูปชั่ว
แตแสนงามความรูอยูในใจ
แลวหมายวาฝาพระบาทก็มีหาม
แตหญิงมีวิชาเชนขานี้

ก็รูตัวมั่นคงไมสงสัย
เหมือนเพชรไพฑูรยฝาไมราคี
ลวนงามงามเคยประณตบทศรี
ยังไมมีไมเคยเลยทั้งนั้น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

จึงอุตสาหมายอมนอมประณต
บรรดาผูรูวิชาสารพัน
แมนทรงศักดิ์รักโฉมประโลมสวาท
ก็ผิดอยางทางธรรมเนียมประเวณี
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ใหพระยศใหญยิ่งทุกสิ่งสรรพ
จะหมายมั่นพึ่งพาบารมี
ไมเลี้ยงปราชญไวบํารุงซึ่งกรุงศรี
เห็นคนดีจะไมมาสามิภักดิ์

5. คานิยมในการรักษาวัฒนธรรม
ในตอนที่พระอภัยมณีตรัสแกศรีสุวรรณถึงเรื่องวัฒนธรรมการดนตรีวา ตนเองนั้นชอบที่
จะเรียนทางการดนตรีดังบทกลอนที่วา
พระเชษฐาวาจริงแลวเจาพี่
แตใจพี่นี้รักทางนักเลง

วิชามีแลวใครไมขมเหง
หมายวาเพลงดนตรีนี้ดีจริง

หรืออีกตัวอยางหนึ่ง ในตอนที่พระอภัยมณีเปาปสําเนียงไพเราะจับใจ ดังบทกลอนที่วา
ตอยตะริดติ๊ดตี่เจาพี่เอย
แออีออยสรอยฟาสุมาลัย
ฉุยฉายรื่นรวยระทวยทอด
หนาวน้ําคางพรางพรมลมรําเพย

จะละเลยเรรอนไปนอนไหน
แมนเด็ดไดแลวไมรางใหหางเชย
จะกลอมกอดกวาจะหลับกลับเขนย
ใครจะเชยโฉมนองประคองนวล

6. คานิยมในความเชื่อเรื่องการสอนใหประพฤติดี มีศีลธรรม
สุนทรภูแทรกคานิยมในเรื่องกรรมในกฎแหงกรรม ดังบทกลอนที่วา
อันทุกขโศกโรคภัยในมนุษย
เหมือนกงเกวียนกําเกวียนเวียนระไว

ไมรูสุดสิ้นลงที่ตรงไหน
จงหักใจเสียเถิดเจาเยาวมาลย

7. คานิยมของการเคารพผูใหญ มีสัมมาคารวะ
ในตอนที่พระอภัยมณีไดรับการชวยเหลือจากเงือกคราวที่หนีนางผีเสื้อสมุทรนั้น พระอภัย
มณีไดเนนเรื่องการมีสัมมาคารวะใหสินสมุทรขอขมา หรือขอสมาตอเงือกกอน เนื่องจากเงือกแกกวา
สินสมุทร แสดงใหเห็นถึง การเคารพผูใหญ ความออนนอมถอมตน ดังบทกลอนที่วา
พงศกษัตริยตรัสชวนสินสมุทร
พระทรงบาเงือกน้ํางามวิไล

สอนใหบุตรขอสมาอัชฌาสัย
พระหนอไทขอสมาขึ้นบานาง

และอีกตอนหนึ่ง ดังบทกลอนที่วา
จึงบัญชาวาเจาสินสมุทร
ขอสมาตาปูอยาดูเบา

ไปชวยฉุดศิลาใหญขึ้นใหเขา
ชวยอุมเอาแกออกไปใหสบาย

กลอนบทนี้แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่กลาวถึง สินสมุทรเปนเด็กตองมีความเคารพออนนอม
ตอผูใหญ
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8. คานิยมในเรื่องของการเห็นความสําคัญของการพูด
สุนทรภูเนนในเรื่องการพูด ใหเห็นความสําคัญของการพูดพิจารณาใหละเอียดถี่ถวน กอน
จะพูดหากพูดดีก็จะมีคนเมตตา ดังบทกลอนที่วา
เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก
แมพูดดีมีคนเขาเมตตา

จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ

9. คานิยมความพอเพียง
สุนทรภูเนนในเรื่องความเอื้อเฟอเผื่อแผพูดดังบทกลอนที่วา
อันเกาะแกวพิสดารสถานนี้
แตคราวหลังครั้งสมุทรโคดม
เธอทําไรไวที่ริมภูเขาหลวง
ไดสืบพืชยืดอยูแตบูราณ
พระจอมวังฟงเลาวาขาวมาก
นอมเคารพนบนอบวาขอบใจ

โภชนาสาลีก็มีถม
มาสรางสมสิกขาสมาทาน
ครั้นแตกรวงออกมาเลาเปนขาวสาร
จงคิดอานเอาเคียวมาเกี่ยวไป
ความยินลากขากดีจะมีไหน
ขาขอไปเปนเสบียงพอเลี้ยงพล

10. คานิยมความเขมแข็งทั้งกายใจ
สุนทรภูเนนในเรื่องความเขมแข็ง ใหเห็นความสําคัญการมีกําลังใจ ไมยอทอตออุปสรรค
ดังบทกลอนที่วา
อันกําเนิดเกิดมาในหลาโลก
ซึ่งเกิดเหตุเชษฐาเธอหายไป
ควรจะคิดติดตามแสวงหา
แมพระพี่มิมวยชีวาวาย
ขาทั้งสามก็จะตามเสด็จดวย
จงดับทรงโศกาอยาจาบัลย

สุขกับโศกมิไดสิ้นอยาสงสัย
ก็ยังไมรูเห็นวาเปนตาย
แลนนาวาไปในวนชลสาย
ก็ดีรายจะไดพบประสบกัน
ผิดชอบชวยไปกวาจะอาสัญ
จะเนิ่นวันเสียเปลาไมเขายา

กลอนบทนี้แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่กลาวถึง พราหมณทั้งสามปลอบใจศรีสุวรรณ ตอนหา
พระอภัยมณียังไมพบ แตก็จะเดินทางไปตามหาพระอภัยมณีตอไป และอีกตอนหนึ่ง ดังบทกลอนที่วา
สุดสาครวอนวากับมาแกว
จงพาไปใหพบอายคนพาล
ขึ้นหลังมาผาโผนโจนจากเกาะ
ดูลับลิบรีบเร็วไรไรไป
จันทรกระจางกลางโพยมดังโคมแกว
สุดสาครนอนเอกเขนกมา

รูแหงแลวทางประเทศเขตสถาน
ไดคิดอานคืนไมเทามันเอาไป
ราวกับเหาะเหินลิ่วปลิวไสว
จนอุทัยลีบลงในคงคา
สวางแถวทองทะเลระเวหา
ดูดาราเดือนสวางน้ําคางพรม

กลอนบทนี้แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่กลาวถึงความเขมแข็ง กลาหาญ และมุงมั่น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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11. คานิยมการคิดเพื่อสวนรวม
สุนทรภูเนนในเรื่องการคิดเพื่อสวนรวม ชี้ใหเห็นความสําคัญของสวนรวมเปนประเด็นหลัก
ดังบทกลอนที่วา
ฝายศรีสุวรรณวงศพงศกษัตริย ทรงกัณฐัศวองอาจไมหวาดไหว
มาพี่เลี้ยงเคียงกันเปนหลั่นไป
เห็นทัพใหญยกมาเปนหนากระดาน
จึงใหยกโยธีตีตลบ
เขารุมรบกลางแปลงแทงทหาร
ตะลุมบอนฟอนฟนประจัญบาน
ฝรั่งตานตอแยงแทงดวยตรี
โยธาไทยไลฟนกระชั้นชิด
ผลาญชีวิตแขกชวากะลาสี
ทั้งไพรนายตายลมไมสมประดี
ไดทวงทีบุกบันกระชั้นตาม
จากบทกลอนขางตนนี้ แสดงถึงการคิดเพื่อสวนรวม ยอมเสียสละเพื่อสวนรวม
ตารางที่ 1 ความสอดคลองของคานิยมในพระอภัยมณีกับคานิยมไทย 12 ประการ
คานิยมในเรื่องพระอภัยมณี
คานิยมไทย 12 ประการ
1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. การพึ่งพาอาศัยชวยเหลือกัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. ความกตัญูกตเวที
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. การศึกษาหาความรู
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
5 . การรักษาวัฒนธรรม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. การสอนใหประพฤติดี มีศลี ธรรม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. มีความเขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
7. การเคารพผูใหญมสี ัมมาคารวะ
8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรตู ัว รูคิด รูทํา รูปฏิบตั ิตามพระราชดํารัสของ
8. การเห็นความสําคัญของการพูด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ความพอเพียง
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช
ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตอ
10. ความเขมแข็ง
อํานาจฝายต่าํ มีความละอายเกรงกลัวตอบาป
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติ
11. การคิดเพื่อสวนรวม
มากกวาผลประโยชนของตนเอง

จากการศึกษาคานิยมในพระอภัยมณีของสุนทรภูกับคานิยมไทย 12 ประการ พบวามีคานิยม
ที่ตรงกับคานิยม 12 ประการของ คสช. ดังนี้ 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 2. การพึ่งพา
อาศั ย ช ว ยเหลื อ กั น 3. ความกตั ญ ู ก ตเวที 4. การศึ ก ษาหาความรู 5. การรั ก ษาวั ฒ นธรรม
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6. การสอนใหประพฤติดี มีศีลธรรม 7. การเคารพผูใหญมีสัมมาคารวะ 8. การเห็นความสําคัญของ
การพูด 9. ความพอเพียง 10. ความเขมแข็ง 11. การคิดเพื่อสวนรวม สวนคานิยมในเรื่องพระอภัยมณี
ที่ไมป รากฏในคานิย มไทย คื อ มีความเขา ใจ เรี ยนรูการเป นประชาธิป ไตย อัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เปนเพราะในสมัยนั้นเปนการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
สวนแนวคิดที่ปรากฏในคานิยมในพระอภัยมณีของสุนทรภูกับคานิยมไทย 12 ประการ ผูวิจัย
พบวา เรื่องพระอภัยมณีนั้นคอนขางจะสะทอนแนวคิดของผูที่มองโลกในแงดี มีทั้งคานิยมและคําสอน
แทรกอยู ใ นเนื้ อเรื่ อง มี กลวิ ธี ที่ แทรกค า นิ ย มไวอ ยางเหมาะสม ลึ กซึ้ง กลมกลืน กับ เนื้อเรื่อง และ
เหตุการณในเรื่อง
อภิปรายผล
ค านิ ย มในพระอภัย มณีกับ ค า นิ ย มไทย 12 ประการปรากฏลั กษณะรว มกัน 11 ประการ
สุนทรภูไดสอดแทรกหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไวเปนทั้งคติเตือนใจ และสอนใจไมให
ตกอยูในความประมาทในชีวิต นับวาสุนทรภูเปนจินตกวีที่มีความคิด ความรู และความเขาใจในมนุษย
พระอภัยมณี เปนวรรณกรรมนิทานคํากลอน มีลั กษณะคําประพันธป ระเภทกลอนนิทาน
ความยาว 12,706 บท คานิยมที่ปรากฏในเรื่องพระอภั ยมณี ผู วิจัยพบว าในเรื่ องพระอภัยมณีนั้ น
ค อนข างจะสะท อนแนวคิด ของผู ที่ มองโลกในแง ดี มี คําสอนแทรกอยูในเนื้ อเรื่ อง ได แก คา นิย ม
1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 2. การพึ่งพาอาศัยชวยเหลือกัน 3. ความกตัญูกตเวที
4. การศึกษาหาความรู 5. การรักษาวัฒนธรรม 6. การสอนใหประพฤติดี มีศีลธรรม 7. การเคารพ
ผู ใ หญ มี สั ม มาคารวะ 8. การเห็ น ความสํ า คั ญ ของการพู ด 9. ความพอเพี ย ง 10. ความเข ม แข็ ง
11. การคิดเพื่อสวนรวม ทั้งนี้เปนเพราะคนในสังคมไทยรับพระพุทธศาสนาเขามาในใชชีวิตประจําวัน
ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเชื่อในเชื่อในอํานาจบุญกุศลวามีอิทธิพลตอคน ทั้งนี้
เปนเพราะคนในสังคมไทยรับพระพุทธศาสนาเขามาในใชชีวิตประจําวัน ถือเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับฐิติรัตน อินธนู (2558) ไดวิเคราะหตัวละครสําคัญในนิทานคํากลอนสุนทรภู
เปนการศึกษามุมมองของผูแตงและตัวละคร รวมทั้งปจจัยที่กอใหเกิดมุมมอง ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดมุมมอง คือปจจัยทางศาสนา เพราะปจจัยทางศาสนาทําใหเกิดมุมมองเกี่ยวกับ
การใชพุทธศาสนาในการแกปญหาในการอยูรวมกันของมนุษย รวมทั้งการเมืองการปกครองก็ทําให
เกิดมุมมอง คือ คานิยมดานความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
ขอเสนอแนะ
ควรมีการวิจัยเรื่องคานิยมในเรื่องขุนชางขุนแผนแลวนํามาสรางคานิยมของคนไทยตอไป
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดที่มตี อความสามารถในการคิด
วิเคราะหและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
THE EFFECT OF USING MIND MAPPING ON ANALYTICAL THINKING
AND SATISFACTION OF MATTAYOMSUKSA 1 STUDENTS FROM
NAKHON SI THAMMARAT COLLEGE OF DRAMATIC ARTS
ธานินทร โสภิกุล*
THANIN SOPHIKUN

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนกับหลังการจัด
การเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่
ความคิด ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัย
นาฏศิ ลปนครศรีธ รรมราช จํ านวน 88 คน เครื่องมือการวิจัยเปน แผนจัดการเรียนรูโ ดยใชแผนที่
ความคิด แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวาหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่
ความคิดอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การคิดวิเคราะห แผนทีค่ วามคิด

Abstract
The purposes of this research were to compare analytical thinking ability of
Mattayomsuksa 1 students before and after being provided the Mind Mapping and to
study the satisfaction. People for this research were 88 students of Mattayomsuksa 1
students from Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts in the first semester of
the academic year 2017. The instruments were the lesson plan designed based on
Using Mind Mapping, analytical thinking test and questionnaires. Datas were analyzed
*

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Nakhon si Thammarat College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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by computer program to calculate the mean, standard deviation, percentage and ttest. The results were as follows: after being provided the learning Using MindMapping higher in analytical thinking differently at statistically significant level of .05
and satisfied in high level.
Keywords: Analytical Thinking, Mind Mapping

บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยสรางและพัฒนาความรู ความคิด ลักษณะนิสัยของบุคคล
และชว ยนํ าความรู ความสามารถของตนไปใชใหเปน ประโยชนตอตนเองและสังคมโดยสวนรวม
ดังพระราชดํ า รัส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุล ยเดชพระราชทานแกคณะครูและ
นักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 เนื้อความตอนหนึ่งวา “การศึกษาเปน
ปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคมและ
บานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนทุก ๆ ดาน สังคมและเมืองนั้นจะมีพลเมืองที่
มีคุณภาพ...” (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช, 2524 อางถึงใน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2552) จากพระราชดํารัสดังกลาว จะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาในฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและ
ประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 25 (2) กลาววา “ฝกทักษะ
กระบวนการคิดเปน” ในมาตราการศึกษาขอ 4 กลาวถึงความสามารถในการประเมินความนาเชื่อถือ
ของขอมูล รูจักพิจารณาขอดี ขอเสีย ความถูก ความผิด ระบุสาเหตุ คนหาคําตอบ เลือกวิธีการและมี
ปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติวิธี ถูกตองเหมาะสมสามารถจําแนกประเภทขอมูล
เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด โดยที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ไดกําหนดจุดมุงหมายวามุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีความรูความสามารถ
ในการคิดแกปญหา รวมทั้งไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของนักเรียนใหมีความสามารถ ในการคิด ไดแก
การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิด
เปนระบบเพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศไดอยางเหมาะสม การจัดการศึกษาจึง
ตองการพัฒนาคนใหมีความสามารถในการคิด เพราะความสามารถในการคิด ทําใหแกปญหาใหกับ
ตัวเองได สามารถคิดสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆ ได อีกทั้งพฤติกรรมของแตละคนเปนผลที่เกิดจาก
ความคิด หากจะแกไขพฤติกรรมที่ไมดี หรือจะปลูกฝงพฤติกรรมที่ดีก็สามารถทําไดโดยการเปลี่ยน
ความคิด การศึกษาจึงมีหนาที่ในการเปลี่ ยนความคิ ดของนักเรีย นดว ยการจัดกระบวนการเรียนรู
(ฆนัท ธาตุทอง, 2554, น. 6-7)
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) เปนความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบ
ตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ และหาความสัมพันธเชิง
เหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนาใหเกิดขึ้นโดยการฝกใหนักเรียนสืบคนขอเท็จจริง เพื่อตอบ
คําถามเกี่ยวกับ บางสิ่งบางอย างโดยการตีความ การจําแนกแยกแยะ และการทําความเขาใจ กั บ
องคประกอบของสิ่งนั้นและองคประกอบอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผล
ที่ไมขัดแยงกันระหวางองคประกอบเหลานั้นดวยเหตุผลที่หนักแนน นาเชื่อถือ การเรียนรูในระดับ
วิเคราะห (Analysis) หมายถึงการเรียนรูในระดับที่นักเรียนตองใชการคิดอยางมีวิจารณญาณและการ
คิดที่ลึกซึ้งขึ้นเนื่องจากไมสามารถหาคําตอบไดจากขอมูลที่มีอยูโดยตรงนักเรียนตองใชความคิดหา
คําตอบจากการแยกแยะขอมูลและความสัมพันธของขอมูลที่แยกแยะนั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการเรียนรู
ระดับที่นักเรียนสามารถจับไดวาอะไรเปนสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณใด
ปรากฏการณหนึ่ง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2542 ข, น. 3-4 อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2554,
น. 306) การคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานของคิดขั้นสูง ไดแก การแกปญหา การตัดสินใจ การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และคิดอยางสรางสรรค ซึ่งความสามารถในการคิดของนักเรียนสามารถพัฒนาได จาก
การจัดประสบการณที่หลากหลาย และจากบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน
วิช าสุ ขศึ กษาและพลศึกษา เปนการศึกษาดานสุขภาพมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
การที่ บุ คคลมี สุ ขภาพดี มีบ ทบาทสํ าคัญ ตอการพัฒ นาความคิด การตัดสิน ใจอยางมีเหตุผล ทํา ให
สามารถแกปญหา วิเคราะหสถานการณดานสุขภาพที่เหมาะสมนําไปสูการมีสุขนิสัยที่ดี ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ใหมีประสิทธิภาพจึงเปนจุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่ง
ของการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระแสการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน สํานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดย ชาญณรงค พรรุงโรจน ไดแถลงผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2552) พบวาสถานศึกษาสวนใหญไดคาเฉลี่ยดานการคิดวิเคราะห
ต่ําสุด ความสามารถในการอานออกเขียนได และคิดคํานวณไมผานเกณฑ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
จัดการเรี ยนรู ของครูที่ยังขาดการฝ กใหนักเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู และเรียนรู อยาง
มีปฏิสัมพันธ รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรูใหนักเรียนมีโอกาสฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แผนที่ความคิด เปนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ที่นํา
ทฤษฎีเกี่ยวกับการทํางานของสมองมาใชกับการเรียนรูของมนุษย ผูคิดคนคือ โทนี่ บูซาน ชาวอังกฤษ
แผนที่ความคิดเกิดจากการใชทักษะทั้งหมดของสมอง เปนการทํางานรวมกันของสมองทั้งสมองซีก
ซายและซีกขวา โดยสมองซีกขวาจะทําหนาที่สังเคราะห คิดสรางสรรค จินตนาการ ความงาม ศิลปะ
จังหวะ และสมองซีกซายจะทําหนาที่ในการวิเคราะหภาษา สัญลักษณ ลําดับระบบ ความเปนเหตุเปน
ผลตรรกวิทยา แผนที่ความคิดจึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูง
มีรูป แบบการจดบั นทึกที่สร างสรรค ช วยถ ายทอดความคิดหรือข อมูลตาง ๆ ที่มีอยูในสมองลงใน
กระดาษ โดยการใชภาพ สี เสน และการเชื่ อมโยงขอมูล เสริมสร างทั กษะการวิเคราะหและการ
สังเคราะหขอมูล อันเปนพื้นฐานในการเรียนรูทําใหการเรียนรูเปนเรื่องที่สนุกสนานมีชีวิตชีวา มากขึ้น
สามารถตีความตีกรอบองคความรูที่ไดรับมาอยางเปนรูปธรรม จัดการกับปญหาหรือ แกสถานการณ
ไดอยางเปนระบบ ชวยให เห็นความคิดของตนเอง และพรอมแสดงความคิดเห็นเมื่อตองการหรือ
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จําเปน และเปนกระบวนการเรียนรูแบบนักเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง (ธัญญา ผลอนันต และ
ขวัญฤดี ผลอนันต, 2550, น. 33)
จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนา
การคิดวิเคราะห ดังที่ จิรัฐ ชวนชม (2559) ไดวิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทําแผนที่ความคิด
เพื่อพัฒนาการคิดอยางเปนระบบของนักเรียน พบวา แผนที่ความคิดสามารถพัฒนาการคิดอยางเปน
ระบบ สงผลทําใหนักเรียนสามารถใชเปนหลักคิด ประโยชนที่นักเรียนไดรับ คือชวยในการบันทึก
จดจําสิ่งตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น ชวยใหรวบรวมขอมูลเพื่อการคิดวิเคราะหไดดียิ่งขึ้น และฉลาด ธรรมวงศ
(2555) ไดวิจัยการปฏิบัติการคิดวิเคราะหโดยเขียนแผนที่ความคิด พบวาการจัดการเรียนรูที่เนน
การใชแผนที่ความคิดทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหดีขึ้น
ผู วิ จั ย จึ ง สนใจนํ า วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช แ ผนที่ ความคิ ด มาใช จั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเ คราะห ของนั กเรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิล ป
นครศรีธรรมราชใหดีขึ้น ซึ่งนาจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด วิชาสุข
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัยเปนแบบ One Group Pretest Posttest Design ประชากรเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 88
คน เนื้ อ หาวิ ช าสุ ข ศึ ก ษา ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ตามหลั ก สู ต รพื้ น ฐานวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
พุทธศักราช 2551 จํานวน 4 หนวยการเรียน ใชเวลาในการศึกษาจํานวน 12 คาบ ๆ ละ 50 นาที
เครื่องมือที่ใช คือ แผนจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
การคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความพึงพอใจ
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการ ดังนี้
1. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ทดสอบกอนการเรียนโดยผูศึกษาเปน
ผูควบคุมการทดสอบดวยตนเอง
2. จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดวิชาสุขศึกษา โดยผูศึกษาเปน
ผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
3. นํ า แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ดํ า เนิ น การทดสอบและตอบ
แบบสอบถามความพอใจ หลังการเรียนครบ 12 คาบ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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4. นําผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และผลการทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนมาวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
(Statistical Package for the Social Science) ดังนี้ คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด โดยใชสถิติ t – test
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวาหลังไดรับการจัดการเรียนโดย
ใชแผนที่ความคิดสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด
พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช แ ผนที่ ค วามคิ ด ที่ มี ต อ ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาสุขศึกษา สรุปและอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหพบวา หลังไดรับการจัดการเรียน โดย
ใชแผนที่ความคิดสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐาน ทั้งนี้เพราะผูวิจัยไดพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนในการสรางและ
พัฒนาอยางเปนระบบ ผานการตรวจสอบแกไขและประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ประกอบกับผูวิจัย
ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีสื่อการสอน จัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศที่เอื้อตอ
การคิด เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิดหาขอสรุป มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนไดฝกคิดเพื่อเปนพื้นฐานในการคิดวิเคราะห ดังที่ พรรณี เกษกมล (2558, น. 234-239)
กลาววาการจะคิดวิเคราะหเปนตองฝกคิดเสียกอนซึ่งการฝกทักษะการคิดวิเคราะห ประกอบดวย การ
สังเกต การระบุ การสังเกต การสํารวจ และการจําแนก สอดคลองกับ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545,
น. 187) กลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนที่ใชแผนผังความคิดวา เปนรูปแบบ การสอนอีกรูปแบบ
หนึ่งที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการเรียนรูที่ใหนักเรียนพัฒนาความสามารถทางดานการ
คิด การจํา โดยนําขอมูล ขอเท็จจริง ความรู เรื่องราวตาง ๆ มาจัดเปนระบบและเปนเครื่องมือให
ผูสอนกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนทํางานรวมกัน รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ ทําให นักเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอื่น สอดคลองกับงานวิจัยของ วิมล ทองผิว
(2556, น. 105-106) ไดวิจัยพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชแผนที่ความคิด พบวา การจัดการเรียนรู
โดยใชแผนที่ความคิดชวยใหนักเรียนสามารถจําแนก จัดหมวดหมู เชื่อมโยงความสัมพันธของเนื้อหา
เห็ น ภาพรวม เข า ใจเนื้ อหาได งา ย Bromley, Devitis & Modlo (1995, น. 7-8 อ างถึ งใน ทิศนา
แขมมณี, 2554, น. 388) กลาววา แผนที่ความคิด เปนเทคนิคที่นักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียนรู
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เนื้อหาสาระตาง ๆ ชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหาไดงาย เร็วขึ้นและจดจําไดนาน เพราะมีลักษณะเปน
ภาพง ายต อการที่ สมองจดจํ า มากกวา ข อความที่ติดตอกัน ยาว อีกทั้งยังชว ยใหเรีย นรูอยางตื่น ตัว
(active learning) เนื่องจากนักเรียนจะตองมีทั้งการฟง พูด อาน เขียน คิด จึงสามารถจัดทําแผนที่
ความคิดออกมาได เปนการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย สอดคลองกับ บูซาน
(1997, อางอิงใน ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2553, น. 263) กลาววา แผนที่ความคิดเปนเสมือนกระจกที่
สะทอนเงาการคิด ทําใหเขาใจระบบความคิดของตนเองและทําใหเกิดอิสระในการคิด ในการจัดการ
เรียนการสอนสามารถนําแผนที่ความคิดไปใชในการจดบันทึก การตัดสินใจ และการนําเสนอผลงาน
ฉลาด ธรรมวงศ (2555, น. 34) ไดวิจัยปฏิบัติการคิดวิเคราะหโดยเขียนแผนที่ความคิด พบวาการ
จั ด การเรี ย นรู ที่เ น น การใช แ ผนที่ ค วามคิ ดทํ าให นักเรี ย นมี ความสามารถในการคิด วิเคราะหดีขึ้ น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนที่เรียนโดยเนนการปฏิบัติการคิด
วิเคราะหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนปกติ สอดคลองกับ โสพินญา สุวรรณ (2555, น. 31)
ไดวิจัยการใชแผนที่ความคิดในการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ :
กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ดอยความสามารถ พบวา การจัดการเรียนการสอนโดย
การใชแผนที่ความคิดเปนวิธีการสอนที่ชวยใหนักเรียนมีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจสูงขึ้น นอกจากนี้การจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดยังชวยในการถายโยงความรู
เชื่ อมความรู เ ก า กั บ ความรู ใหม และสร า งองคความรูไดเปน อยางดี เชนเดีย วกับ ฐิติพร พิช ญกุล
(2558, น. 180) ไดวิจัยการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ทางความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ถายโยงการเรียนรูของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาหลังจากที่นักศึกษาไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิด สงผลใหนักศึกษาสามารถถายโยงการเรียนรู
ใหม กั บ ความรู เ ก า หรื อ สถานการณ เ ก า และสามารถถ า ยโยงการเรี ย นรู ใ หม กั บ ความรู ใ หม ห รื อ
สถานการณใหมไดเปนอยางดี การใชแผนที่ความคิดผูเรียนตองนําทักษะการคิดระดับสูงมาใชในการ
แสดง แผนภาพชี้นําใหเห็นความสัมพันธของขอมูล นําเสนอดวยเสน สี รูปภาพ อยางมีเหตุผล เขาใจ
งา ย เขาจะพยายามคิ ด ซึ่ งส งผลให เกิ ดการขยายความคิดอยางตอเนื่องสามารถเชื่อมโยงความรู
ประสานความคิดกับ สถานการณเขาดวยกันอยางสอดคลองเปนเหตุเปนผล และนําไปใชแกปญหาใน
สถานการณใหม ๆ ได
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด
ภาพรวมพบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =4.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ด า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนนั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจมาก เป น ลํ า ดั บ ที่ 1 ( X = 4.44)
รองลงมาคือดานเนื้อหา ( X = 4.34) ดานการวัดและประเมินผล ( X = 4.32) และดานผูสอน ( X =
4.30) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดเปนการจัดการเรียนรูที่ เปดโอกาสให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สรางบรรยากาศใหมีการปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียนและครูทําใหรูสึก
ใกล ชิ ด ได เ รี ย นรู ถ า ยทอดความคิ ด โดยใช ภ าพ สี สั น ช ว ยเร า อารมณ เพิ่ ม ชี วิ ต ชี ว า และทํ า ให
สนุกสนาน มีการประเมินผลและแจงผลใหนักเรียนทราบทันที ทําใหเกิดแรงจูงใจและพึงพอใจใน
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การเรียน ดังที่ Woolfolk (2004, p. 383-386 อางถึงใน นุชลี อปภัย, 2555, น. 120) กลาววา การใช
กลยุทธในการจูงใจและการกระตุนใหผูเรียนตั้งใจเรียนจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อในชั้นเรียนนั้น ๆ
มีปจจัยพื้นฐานตอไปนี้ครบถวน 1) ชั้นเรียนตองมีสภาพที่เหมาะสม ปราศจากสิ่งรบกวนหรือสิ่งที่หันเห
ความสนใจของผูเรียนไปจากสิ่งที่เรียน หรือสภาพที่กอใหเกิดความยุงยากตอการเรียนรู 2) ผูสอนตอง
มีความอดทน และไมรูสึกรําคาญกับขอผิดพลาดตาง ๆ ของผูเรียน ใหการสนับสนุนและทําใหผูเรียน
เห็นวาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเปนโอกาสใหผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหดีขึ้น 3) สิ่งที่เรียน
ตองเปนงานที่ทาทายความสามารถและมีความเปนไปไดที่จะทําสําเร็จ คือไมงายหรือยากเกินไป และ
4) สิ่งที่เรียนตองมีประโยชนและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได (Authentic Tasks) วรศักดิ์ เพียรชอบ
(2523, น. 82) ได กล าวถึ งแรงจู งใจในการสอนว า แรงจูงใจมีค วามสําคั ญ ต อการเรี ย น การที่ค รู
สามารถหาวิธีสรางแรงจูงใจที่ดีไดนั้น นอกจากจะชวยทําใหการเรียนของนักเรียนไดบรรลุจุดหมาย
ปลายทางอยางมีประสิทธิภาพแลวยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีดวย สอดคลองกับ
ฆนั ท ธาตุ ทอง (2554, น. 121-122) ที่กลาววา การสร างแรงจูงใจในการเรีย นตองเพิ่มโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูซึ่งเกิดขึ้นไดเมื่อผูสอนจัดบรรยากาศที่ทาทาย ใชสื่อที่กระตุน
ความสนใจ และสรางความรูสึกใหเกิดความเชื่อมั่นวานักเรียนแตละคนมีโอกาสทํากิจกรรมไดสําเร็จ
ธอรนไดค (น. 1814-1949 อางถึงใน ปรียาพร วงคอนุคตรโรจน, 2553, น. 59) กลาวถึงความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวาตองคํานึงถึงความพรอมและผลที่ไดรับ ถาไดรับผลที่พอใจ นักเรียนยอม
อยากเรียนรูตอไป ความสําเร็จในผลที่ไดรับทําใหเกิดความภาคภูมิใจ นําไปสูเรื่องที่คลายคลึงกัน โชติกา
เปรมสิงหชัย (2559, น. 683) ไดวิจัยปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแผนที่ความคิดกับการเรียนแบบปกติ พบวา การเรียน
โดยใชแผนที่ความคิดเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนสามารถปรับระดับความคิด
การจดบันทึก และเชื่อมโยงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
80.76 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พิชญาภา
อินธิแสง (2558, น. 63) ไดวิจัยพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห
และความพึงพอใจต อการเรี ย น โดยใชรูป แบบการเรีย นแบบรว มมือเทคนิค CIRC ร วมกั บ แผนที่
ความคิด พบวาผูเรียนมีความรูความเขาใจในการอาน มีทักษะการคิดวิเคราะห และมีความพึงพอใจ
ในการเรียนระดับมาก และ อชิรกาญณ ดอกไม (2558, น. 2316-2317) ไดวิจัยผลการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับแผนที่ความคิด วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น และความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 พบว า
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นสามารถสนองตอบตามความตองการทางการเรียนรูของ
นักเรียนไดในทุก ๆ ดาน ตามความแตกตางของแตละบุคคลทําใหนักเรียน มีความสนใจในการเรียน
และมีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใชประโยชน
1. ผู ส อนต องศึ กษาทํ า ความเข า ใจเกี่ย วกับ หลักการ ขั้น ตอนการเขีย นแผนที่ความคิด ที่
ถูกตองอยางละเอียด และตองเขียนแผนที่ความคิดใหเปนแบบอยางแกนักเรียน
2. กอนจัดการเรียนผูสอนควรอธิบายรูปแบบการเขียนแผนที่ความคิดที่ถูกตองใหนักเรียน
เขาใจ พรอมทั้งบอกเหตุวาทําไมตองใชแผนที่ความคิดเปนเครื่องมือในการคิดวิเคราะห
3. โดยผูสอนจะตองเตรียมสื่อการสอน อุปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกใหนักเรียน เชน สี
กระดาษ เปนตน
4. การนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดอาจจะทําใหเกิดปญหาการเขียนอธิบาย
หรือบรรยายความได เพราะการเขียนแผนที่ความคิด ใชคําสั้น ๆ ภาพ เส น และสัญลั กษณตาง ๆ
ดังนั้นครูควรอธิบายและสนใจการเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1. ควรวิจัยผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด รวมกับตัวแปรอื่น ๆ เชน ความคิด
สรางสรรค ความคงทนในการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน
2. ควรวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดกับวิธีสอน หรือเทคนิค
การสอนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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การศึกษาทัศนคติทางภาษาที่มีตอ ภาษาไทยถิ่นอยุธยาและภาษาไทยถิ่นเหนือ
ตามตัวแปรทางสังคม
A STUDY OF LANGUAGE ATTITUDES TOWARDS THAI DIALECT OF
AYUTTHAYA AND NORTHERN THAI DIALECTS ACCORDING BY
SOCIAL FACTORS
เนตรนิภา เจียมศักดิ์ ∗ และจุฑารัตน โพธิ์หลวง ∗∗
1

NEDNIPA JIEMSAK AND JUTARAT PHOLUANG

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาทัศนคติทางภาษาของผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาและ
ผูพูดภาษาไทยถิ่ นเหนือ 2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาที่มีตอภาษาไทยถิ่ น
เหนือและผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีตอภาษาไทยถิ่นอยุธยา โดยพิจารณาจากตัวแปรทางสังคมกลุม
ตัวอยางที่ใช ในงานวิจัย เปนกลุ มตัว อยางประชากรที่ผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยา คือ นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางประชากรที่ผูพูด
ภาษาไทยถิ่ น เหนื อ คื อ นั กศึ กษาคณะครุ ศาสตร มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย จํ านวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถามทัศนคติทางภาษาของผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยา และผูพูด
ภาษาไทยถิ่นเหนือ โดยแบงลักษณะการประเมินออกเปน 2 ประเภท คือ ดานความรูและสถานภาพ
และดานจริยธรรม ซึ่งกําหนดเกณฑแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท นอกจากนี้
ผูวิจัยยังไดสัมภาษณเชิงลึกเรื่องทัศนคติทางภาษาของผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยา และผูพูดภาษาไทย
ถิ่นเหนือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (t-test) ผลวิจัย
พบวาปจจัยทางดานสังคม เชน ความรูและสถานภาพ จริยธรรม ชาติพันธุ และเพศมีผลตอทัศนคติ
ที่มีต อภาษาไทยถิ่น อยุ ธยา และภาษาไทยถิ่นเหนือโดยมีความแตกตางอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ทัศนคติทางภาษา ภาษาไทยถิ่นอยุธยา ภาษาไทยถิ่นเหนือ ตัวแปรทางสังคม
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the linguistic attitude between
a Thai dialect of Ayutthaya and Northern Thai Dialect 2) to compare the linguistic
attitude between a Thai dialect of Ayutthaya and Northern Thai Dialect according to
social factors. The population comprised 60 students: 30 students in Rajabhat Phra
Nakhon Si Ayutthaya university and 30 students in Rajabhat Chiang Rai. Both of them
have studied in faculty of education. The research instrument was the close – ended
questionnaire on the linguistic attitude toward a Thai dialect of Ayutthaya and
Northern Thai dialect. The questionnaire was divided into 2 issues: 1) knowledge and
social status and 2) ethnicity. Additionally, the in-depth interview was also used to
collect the data. Likert rating scale was used to analyze the data. Questionnaire was
distributed and the statistics method used to analyze data were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and Independent Sample t-test. The research
finding was as follows: the education and social status, morality, ethnography, and
gender were the significantly social factors toward the language attitude. The
research was statistically significant different at 0.05 level.
Keywords: Language Attitudes, Thai dialect of Phra Nakhon Si Ayutthaya, Northern Thai dialect,
Social factors

บทนํา
ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ถายทอดความรูสึกนึกคิด และความตองการของมนุษย
ภาษายังถือว าเปนสิ่งสําคัญในการแสดงภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูพูดในภาษานั้น ๆ นอกจากนี้
ภาษาสามารถบอกทัศนคติของบุคคลตาง ๆ ในสังคม ดังที่แลมเบิรต (Lambert, 1960, p. 29) ได
สรุปวา ทัศนคติของบุคคลคนหนึ่งที่มีตอกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งไมวาจะเปนกลุมทางชาติพันธุ
หรือกลุมทางวัฒนธรรมยอย รวมถึงทัศนคติของบุคคลนั้นที่มีตอภาษาพูดของบุคคลหรือกลุมบุคคล
ในการศึกษาทัศนคติทางภาษาทั้งที่เปนทัศนคติของบุคคล และทัศนคติของกลุมบุคคลเนน
การศึ กษาเพื่ อให ทราบความรู สึ กนึ กคิ ด ของบุ คคล หรือ กลุม บุคคล ตลอดจนศึก ษาแนวโน มของ
พฤติกรรมที่บุคคล หรือกลุมบุคคลที่แสดงออก การศึกษาเรื่องทัศนคติของบุคคลจึงเปนเรื่องที่มีผูให
ความสนใจกันจํานวนมาก และไดศึกษากันอยางแพรหลายในหลายประเทศ อาทิ ในประเทศแถบ
ยุโรป อเมริกา และเอเชีย
อมรา ประสิ ท ธิ์ รั ฐ สิ น ธุ (2548, น. 50-51) ได ใ ห คํ า จํ า กั ด ความไว ว า ทั ศ นคติ ต อ ภาษา
หมายถึง คานิยม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะ ความถูกตอง และความบริสุทธิ์ของภาษาใดภาษา
หนึ่ง เชน เห็นวาภาษาหนึ่งต่ําตอยกวาอีกภาษาหนึ่ง ทัศนคติตอภาษาจึงเปนเรื่องของสังคม เพราะใน
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ความเปนจริงถาพิจารณาจากโครงสรางหรือลักษณะทางภาษาแลว เราไมอาจกลาวไดวาภาษาหนึ่งสูง
หรือไพเราะกวาอีกภาษาหนึ่ง ทั้งนี้ ทุกภาษาตางก็มีโครงสราง และคุณสมบัติในตัวของมันเอง การที่
คนคิดวาภาษาใดสูงหรือต่ํากวา เพราะนําภาษาไปผูกกับตัวผูพูด แตในบางครั้งทัศนคติตอภาษายังรวม
ทัศนคติตอผูพูดภาษานั้น ๆ ดวย จากคําจํากัดความในขางตนสรุปไดวา ทัศนคติตอภาษา คือ ความ
คิดเห็นของกลุมคนในสังคมที่มีตอภาษาใดภาษาหนึ่ง รวมไปถึงทัศนคติที่มีตอผูพูดภาษานั้นดวย ดังจะ
เห็นไดจากภาษา (language) หรือภาษาถิ่น (dialect)
สําหรับภาษาไทยนั้น ยอมมีความแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะภาษาไทยถิ่น หมายถึงภาษาที่
ใชพูดติดตอสื่อสารกันตามทองถิ่นตาง ๆ สื่อความหมายเขาใจกันระหวางคนในทองถิ่น ๆ ซึ่งแตละ
ทองถิ่นอาจพูดแตกตางกันออกไปจากภาษาไทยมาตรฐานทัง้ ทางดานเสียง คํา ประโยค และความหมาย
งานวิจัยของวิไลศักดิ์ กิ่งคํา (2551) อธิบายวา ภาษาไทยถิ่นที่พูดอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ของ
ประเทศไทยต า งก็ เ ป น ภาษาถิ่ น ของภาษาตระกู ล ไทดั้ ง เดิ ม (Prototype-Tai) ที่ แ ตกต า งกั น ไป
กลาวคือ หากภาษาใดมีลักษณะทั่วไปทางดานเสียงคํา และความหมายเหมือนกัน คลายกันก็จัดอยูใน
ภาษาถิ่นนั้น ๆ ในขณะที่กาญจนา คูวัฒนะศิริ (2528) ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับภาษาถิ่น คือภาษาที่ใช
พูดแตกตางกันออกไปตามทองถิ่นตาง ๆ ที่ผูพูดอาศัยอยู หรือภาษาที่พูดในชนชั้นหนึ่งในชุมชนหนึ่ง
โดยเฉพาะ หรืออาจพูดสื่อสารในทําเนียบภาษาที่แตกตางกันออกไป
วิไลศักดิ์ กิ่งคํา (2551) ไดแบงภาษาถิ่นออกเปน 4 กลุมใหญ ดังนี้ 1) ภาษาไทยถิ่นกลาง
2) ภาษาไทยถิ่นใต 3) ภาษาไทยถิ่นอีสาน และ 4) ภาษาไทยถิ่นเหนือ โดยทุกภาษาถิ่นยังคงใชคําศัพท
ไวยากรณเดียวกัน แตจะแตกตางกันในเรื่องของวรรณยุกต หากพื้นที่ของผูใชภาษานั้นกวางก็จะมี
ภาษาถิ่นที่หลากหลาย และมีภาษาถิ่นยอยอีกดวย ทั้งนี้ ภาษาถิ่นแตละถิ่นจะมีเอกลักษณทางภาษา
ของตนเอง หากลักษณะแปรผันของของภาษาถิ่นนั้น
จากการศึกษาเรื่องวรรณยุกตในภาษาไทยถิ่นจังหวัดอางทอง พระนครศรีอยุธยาของยาใจ
มาลัยเจริญ (2531) พบวาไดแบงภาษาไทยถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใชเกณฑทางดาน
เสียงวรรณยุกตออกเปน 4 กลุมดวยกันคือ
1. ภาษาถิ่นยอยอยุธยาตะวันตก ไดแก อําเภอผักไห และอําเภอบางซาย
2. ภาษาถิ่นยอยอยุธยากลางกลุมที่ 1 ไดแก อําเภอมหาราช อําเภอบางปะหัน และอําเภอบางไทร
3. ภาษาถิ่นยอยอยุธยากลางกลุมที่ 2 ไดแก อําเภอบางบาล อําเภอนครหลวง และอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
4. ภาษาถิ่นยอยอยุธยาตะวันตก ไดแก อําเภอภาชี อําเภออุทัย และอําเภอบางปะอิน
แมวาในการศึกษาทัศนคติทางภาษาไทยเคยมีผูศึกษาแลวดังจะเห็นไดจากการศึกษาทัศนคติ
ทางภาษาที่มีตอภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นอีสานของ ปาลีคุปต (Palikupt, 1983) และการศึกษา
ทัศนคติทางภาษาที่มีตอภาษาจีนผูพูดภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร (นันทกา วชิรพินพง, 2530)
อยางไรก็ตาม ยังไมมีผูศึกษาเรื่องทัศนคติทางภาษาที่มีตอภาษาไทยถิ่นอยุธยาและภาษาไทยถิ่นเหนือ
ตามตัวแปรทางสังคม ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาทัศนคติทางภาษาของผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาและผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางภาษาระหวางผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยากับผูพูดภาษาไทย
ถิ่นเหนือ โดยพิจารณาจากตัวแปรทางสังคม
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
1. แนวคิดการแสดงทัศนคติทางภาษาของบุคคล โดยแลมเบิรต และคณะ (Lambert et
al., 1960)
2. แนวคิดการแสดงทัศนคติทางภาษาของกลุมบุคคลที่มีตอภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยชายน
และวิลเลียมส (Shuy & William, 1973)
สมมติฐานของการวิจัย
1. ชาติพันธุมีผลตอการประเมินทัศนคติทางภาษาทั้งของบุคคลและกลุมบุคคล
2. เพศมีผลตอการประเมินทัศนคติทางภาษาทั้งของบุคคลและกลุมบุคคล
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ทัศนคติทางภาษา หมายถึง คานิยม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะ สถานภาพทางสังคม
และความถูกตองของภาษาใดภาษาหนึ่ง และรวมถึงทัศนคติ หรือความคิดเห็นตอผูพูดภาษานั้น ๆ
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2532)
2. ทัศนะที่เปนแบบอยางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งซึ่งเปนทัศนคติรวมของสมาชิกในสังคมเดียวกันที่มีตอสิ่ง ๆ นั้นหรือบุคคล ๆ
นั้น และเปนทัศนคติที่เกิดขึ้นไดโดยอัตโนมัติเมื่อไดรับการกระตุนในสถานการณหนึ่ง ๆ
3. ภาษาไทยถิ่นอยุธยา หมายถึง ภาษาไทยที่ใชพูดในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ภาษาไทยถิ่นเหนือ หมายถึง ภาษาไทยที่ใชพูดทางภาคเหนือของประเทศไทย
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
1. แนวคิดการแสดงทัศนคติทางภาษาของบุคคล
วอลเวส แลมเบิรต (Wallace Lambert, 1960) นักจิตวิทยาสังคม และเพื่อนรวมงานได
ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมคกิลล (McGill) ประเทศแคนาดาโดยศึกษาจาก
นักศึกษาสองกลุมคือกลุมนักศึกษาที่มีเชื้ อสายอังกฤษ และกลุมนักศึกษาที่มีเชื้ อสายฝรั่งเศส เพื่ อ
ศึ ก ษาดู ว า บุ ค คลทั้ ง สองกลุ ม นี้ มี ทั ศ นคติ ต อ กั น และต อ ภาษาที่ พู ด ของแต ล ะกลุ ม อย า งไร โดยใช
เครื่องมือที่เรียกวา Matched-guise technique หรือวิธีพลางเสียงคู มาใชศึกษาทัศนคติเปนคําแรก
โดยให กลุมตั ว อย า งประชากรซึ่งได แก กลุ มที่พูดภาษาอังกฤษเปน ภาษาแม และกลุมที่พูดภาษา
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ฝรั่งเศสเปนภาษาแมนั้น ออกเสียงพูดสั้น ๆ จากแถบบันทึกเสียง โดยเสียงที่ไดยินจากแผนบันทึกเสียง
จะเปนเสียงของคนพูดซึ่งพูดในเรื่องเดียวกันสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ซึ่งในแตละ
ภาษาอาจจะมีมากกวาสองเสียง ทั้งนี้ แตละเสียงจะเรียงสลับกันไปตามแตละภาษาเชน ภาษาอังกฤษ
และภาษาฝรั่งเศสเปนตน ผูตอบหรือกลุมตัวอยางประชากรทั้งสองกลุมจะไมทราบวาเสียงที่ไดยินทั้ง
สองภาษาเป น เสี ย งพู ด ของคนคนเดีย วกัน กอ นจะฟง เสี ย งจากแถบบัน ทึ กเสีย งผูตอบ หรือ กลุ ม
ตัวอยางประชากรจะไดรับการบอกเพียงวาจะไดฟงเสียงคนพูดเทานั้น และในขณะที่ฟงขอใหผูตอบ
หรือกลุมตัวอยางประชากรจินตนาการตามเสียงที่ไดยินวาผูพูดนาจะมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยใจคอ
และฐานะทางสั งคมอย า งไร เป น ต น เมื่ อ ฟ งเสี ย งแต ล ะเสี ย งจนจบแล ว พูด ต อหรื อกลุ มตั ว อย า ง
ประชากรจะตองประเมินคาเสียงแตละเสียงที่ไดยินนั้นโดยใหคะแนนมากหรือนอยในแตละเรื่อง อาทิ
เรื่องรูปรางหนาตา บุคลิกลักษณะ สติปญญา ความมีน้ําใจ ความซื่อสัตย ฐานะทางการศึกษา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม เปนตน ยกตัวอยางในเรื่องรูปรางหนาตา ผูตอบหรือกลุมตัวอยาง
ประชากรจะเลือกแสดงความเห็นในชวงใดชวงหนึ่งตามชวงความคิดเห็นโดยแตละชวงความคิดเห็นจะ
มีการเรียงลําดับจากมากไปถึงนอย (โดยมีระดับตั้งแต 1-7) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบหรือกลุมตัวอยาง
ประชากรที่มีเชื้อสายอังกฤษประเมินผูพูดภาษาอังกฤษสูงกวาเมื่อพูดภาษาฝรั่งเศสในเกือบทุกเรื่อง
สวนผูตอบที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสไมเพียงแตประเมินเสียงพูดภาษาอังกฤษสูงกวาเสียงพูดภาษาฝรั่งเศส
เทานั้น แตยังประเมินเสียงพูดภาษาฝรั่งเศสต่ํากวาการประเมินภาษาฝรั่งเศสที่ประเมิน โดยผูตอบที่มี
เชื้อสายอังกฤษอีกดวย เห็นไดวากลุมบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวากลุมบุคคลที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดอยกวา มักจะแสดงทัศนคติออกมาเปนแบบอยางเดียวกันในสังคม โดย
กลุมบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวา จะมีการดูถูกและเหยียดหยามตอกลุมบุคคลที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดอยกวาอยางเห็นไดชัด
ชายยและวิลเลียมส (Shuy & William, 1973) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติที่เปนแบบอยางเดียวกัน
ของสังคม (social stereotype attitudes) ที่มีตอภาษาอังกฤษแบบตัดปากที่พูดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเลือกศึกษาจากภาษาอังกฤษ 5 สําเนียง คือ สําเนียงดีทรอยต (Detroit speech)
สําเนียงชนผิวขาวทางใต (White Southern Speech) สําเนียงอังกฤษ (British speech) สําเนีย ง
อเมริกันนิโกร (Negro speech) และสําเนียงมาตรฐานอเมริกัน (Standard speech) โดยศึกษากับ
กลุมตัวอยางประชากรในเมืองดีทรอยต ประกอบดวย กลุมนักเรียนจากชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และผูใหญวัยทํางาน จากผลการศึกษา พบวาภาษาอังกฤษสําเนียงอังกฤษไดรับการประเมินสูงกวา
ภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันนิโกร และภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันนิโกรไดรับการประเมินสูงกวา
ภาษาอังกฤษสําเนียงชนผิวขาวทางใต นอกจากนี้ในดานความสัมพันธระหวางทัศนคติและเชื้อชาติ
ของผูประเมินพบวาผูประเมินที่เปนชนผิวดําประเมินใหภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันนิโกรสูงกวาการ
ประเมินโดยผูประเมินที่เปนชนผิวขาว ในดานความสัมพันธระหวางฐานะทางสังคมของผูประเมินกับ
ทัศนคติที่มีตอภาษาพบวา ผูประเมินที่มีฐานะทางสังคมสูงมีแนวโนมที่จะประเมินใหภาษาอังกฤษ
สําเนียงอังกฤษสูงกวาในประเภทอื่น ๆ ของการประเมินดานคุณคาและศักยภาพ แตผูประเมินที่มี
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ฐานะทางสังคมต่ํากวาจะประเมินภาษาอังกฤษสําเนียงดีทรอยต และภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกัน
นิโกรสูงกวาการประเมินโดยผูที่มีฐานะทางสังคมสูงกวา
2. แนวคิดการธํารงภาษาและการเปลี่ยนภาษา
ฟาโซลด (Fasold, 1984) กลาววา การธํารงภาษาในการเปลี่ยนแปลงภาษานั้น ยอมมีกระทบ
ตอภาษาใดภาษาหนึ่งอยางตอเนื่อง กลาวคือ หากผูพูดเริ่มใชภาษาที่สองในแวดวงภาษาของตนเอง
หรือใชแทนที่จะเรียกวาภาษาหนึ่ง แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนภาษา ในทางตรงกันขาม หากภาษาหนึ่ง
ยังคงไดรับเลือกภาษาของตนเองอยางชัดเจน นั้นคือลักษณะการธํารงภาษา
ในขณะที่ ฟชแมน (Fishman, 1972) ไดเสนอวิธีพิจารณาการธํารงภาษา และการเปลี่ยน
ภาษาวาควรมีการใชภาษาในเวลาที่แตกตางกันมากกวาสองชวงอายุ เชนเดียวกับฟาโซลด (Fasold,
1984, p.215) ที่เนนการใชภาษาในชวงเวลาที่แตกตางกันตามแนวทางภาษาศาสตรเชิงสังคม โดย
ตองเก็บขอมูลจํานวนมาก รวมถึงพิจารณากลุมเปาหมายเดียวกันในเวลาที่แตกตางกันมากกวาสอง
ชวงอายุ หรือมีอายุที่อยูในเวลาเดียวกัน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วุลฟกั ง เวิรค (Wolfgang WÖlck, 1973) ไดศึกษาทัศนคติ ของชาวเปรูที่มีตอภาษาสเปน
และภาษาเค็ชชัว (Quechua) โดยศึกษากลุมประชากรที่เปนนักเรียน นักศึกษา และครู ผลการศึกษา
พบวา ผูพูดภาษาสเปนไดรับการประเมินสูงกวาผูพูดภาษาเค็ชชัวในดานฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ
การศึกษา และสติปญญาความสามารถ แตผูพูดภาษาเค็ชชัวไดรับการประเมินสูงกวาผูพูดภาษาสเปน
ในดานบุคลิกภาพและอุปนิสัยใจคอ เชน ความแข็งแรง ความจริงใจ และความซื่อสัตย
สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติทางดานภาษาในประเทศไทยนั้นมีจํานวนไมมาก ดังจะ
เห็นไดจากงานวิจัยของดียู ปาลีคุปต (2526) ไดศึกษาทัศนคติของคนไทยที่มีตอภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยถิ่ นอี ส านด วยวิธี Matched-guise technique โดยศึกษากลุมตัว อยางประชากรซึ่งเปน
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางประชากรกลุมภาษาไทยการประเมินใหผูพูดเมื่อพูดภาษาไทยกลางซึ่งเปนภาษาเดียวกับตนสูง
กวาเมื่อพูดภาษาไทยถิ่นอีสานในเกือบทุกบุคลิกลักษณะ ยกเวนเรื่องความขยัน ความมีน้ําใจและ
ความซื่อสัตย สวนตัวอยางกลุมประชากรกลุมภาษาไทยถิ่นอีสานไดประเมินผูพูดเมื่อพูดภาษาไทย
กลางและภาษาถิ่นอีสาน โดยประเมินใหผูพูดภาษาไทยถิ่นอีสานสูงกวาเมื่อพูดภาษาไทยกลาง ยกเวน
เรื่องรูปรางหนาตา สติปญญา ฐานะทางการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และฐานะทางสังคม
กลาวโดยสรุปการศึกษาทัศนคติของกลุมตัวอยางประชากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีผลการศึกษาที่สอดคลองกับงานวิจัยของแลมเบิรตและคณะ (Lambert et
al, 1960) ที่ พ บว า ในประเทศแคนาดา ชาวแคนาดาเชื้ อ สายอั ง กฤษประเมิ น ผู พู ด ภาษาอั ง กฤษ
เชนเดียวกับตนสูงกวาเมื่อพูดภาษาฝรั่งเศส
อย า งไรก็ ต าม ยั ง พบว าผู ป ระเมิ น ที่ มี เ ชื้ อสายฝรั่ งเศสไม เ พี ย งแต ป ระเมิ น ให ผูพู ดเมื่ อพู ด
ภาษาอังกฤษดีกวาเมื่อพูดภาษาฝรั่งเศสเทานั้น แตยังประเมินใหผูพูดเมื่อพูดภาษาฝรั่งเศสต่ํากวาที่
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ประเมิ น โดยผู ป ระเมิ น ที่ มี เ ชื้ อสายภาษาอั งกฤษ ซึ่ งการค น พบในข อนี้ แตกต างจากกลุ ม ตั ว อย า ง
ประชากรกลุมภาษาไทยถิ่ น อีส าน เมื่อประเมิน ผูพูดภาษาไทยถิ่นอีสาน กลาวคือ ประชากรกลุม
ภาษาไทยถิ่นอีสานไดประเมินผูพูดเมื่อพูดภาษาไทยถิ่นอีสานดวยกันสูงกวาผูพูดภาษาไทยกลางโดย
เฉลี่ย แสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจในกลุมและภาษาของตน ดียู ปาลีคุปต (2526) ไดสรุปวากลุมที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะมีทัศนคติในทางบวกกับกลุมผูพูดในภาษาของตน และกลุมที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ด อ ยกว า ก็ จ ะยอมรั บ สถานภาพที่ สู ง กว า ของกลุ ม ที่ มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่สูงกวา จะเห็นไดวาผูประเมินจะประเมินโดยใชทัศนคติที่เปนแบบอยางเดียวกัน
ในสังคมเปนเกณฑในการประเมิน
เชนเดียวกับดราเปอร (Draper, 2005) เก็บขอมูลจากหมูบานแหงหนึ่งที่ตั้งอยูในตัวเมือง
จังหวัดขอนแกนเพื่อสํารวจทัศนคติตอภาษาการสอนภาษาไทยถิ่นอีสาน และความสามารถในการใช
ภาษาไทยถิ่นอีสาน โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อใชเปนแหลงขอมูลสําหรับของการธํารงภาษาและ
ฟนฟูภาษาไทยอีสาน ผลการสํารวจพบวาคนไทยอีสานอยากใหภาษาแมมีบทบาทสําคัญมากกวาเดิม
เชน ควรมีการใชภาษาแมในการสอนทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน รวมถึงมีรายการโทรทัศนที่เปน
ภาษาอีสาน ในขณะเดียวกัน ยังมีการตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญของภาษาไทยกลางดวย
เชนกัน
นันทกา วชิรพินพง (2530) ไดศึกษาทัศนคติทางภาษาที่มีตอภาษาจีน และผูพูดภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร มีการศึกษาเรื่องความชา-เร็ว และความดัง-คอย ของการพูดวามีสวนในการประเมิน
ผูพูดแตกตางกันหรือไม และศึกษาทัศนคติทางภาษาที่มีตอภาษาจีนและภาษาไทย อีกทั้งศึกษาความรู
ในการใชภาษาจีนและภาษาไทยของกลุมประชากรตัวอยางดวยวิธี Matched-guise technique โดย
ศึกษากลุมตัวอยางประชากรซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งในแตละสถาบัน ประกอบดวยกลุมตัวอยางประชากร
2 กลุม คือ ตัวอยางประชากรกลุมภาษาไทยซึ่งพูดภาษาไทย แตพูดภาษาจีนไมได และตัวอยาง
ประชากรกลุมภาษาจีนซึ่งพูดไดทั้งภาษาไทยและภาษาจีน
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางประชากรที่เปนกลุมภาษาไทยประเมินเสียงพูดภาษาไทยสูง
กวาเสียงพูดภาษาจีน ในทางตรงกันขามตัวอยางประชากรกลุมภาษาจีนประเมินเสียงพูดภาษาจีนสูง
กวาภาษาไทย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจที่มีตอกลุมคนของตนเอง นอกจากนี้ จากการศึกษา
ยังพบวา เสียงชาไดรับการประเมินสูงกวาเสียงเร็ว และเสียงคอยไดรับการประเมินสูงกวาเสียงดัง
อีกทั้งเสียงเร็วไดรับการประเมินดานความรูความสามารถสูง แตทางดานอุปนิสัยใจคอกลับตรงกันขาม
และเสียงชาไดรับการประเมินดานความรูความสามารถต่ํากวา แตไดรับการประเมินในดานอุปนิสัยใจ
คอที่สูงกวาเสียงเร็ว
นอกจากนี้ ป จ จั ย เรื่ อ งเพศยังมี ตอ การประเมิน ทั ศนคติ ทางภาษาดว ยเช น กั น แทนแนน
(Tannen, 1990) เห็นวาเพศหญิงสวนใหญมีความซับซอนและมีความละเอียดออนทางดานความสัมพันธ
ทางสังคม สังเกตจากการใชภาษา ถอยคําที่สุภาพ เรียบรอย มีการกลั่นกรองคําพูด และการเสนอ
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ความคิดเห็นตอสังคม โดยมักจะแสดงความคิดเห็นสวนใหญในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ เนื่องจากเพศ
หญิ ง ถู ก คาดหวั งจากสั ง คมให มี ความประพฤติ ดี เพื่ อ ที่ จ ะได เ ป น ผู ต ามที่ ดี (ภรรยา) รวมถึ ง เป น
แบบอยางที่ดีใหกับสมาชิกในครอบครัว (มารดาและบุตรสาว) ในขณะที่เพศชายสวนใหญ มีลักษณะ
เปนผูนํา รักอิสระ และเปนตัวของตนเอง การสื่อสารภายในสังคมมักจะตรงไปตรงมา อาจทําใหคําพูด
หรื อ การแสดงความคิ ด เห็ น มี ทั้ ง เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ โดยเฉพาะเชิ ง ลบซึ่ ง อาจส ง ผลกระทบต อ
ความสัมพันธทางสังคมไดชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาเอกสารวิชาการ ตํารา บทความ และผลงานวิจัยตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้
2. เลือกกลุมตัวอยาง โดยงานวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บขอมูลทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณ
จากผูบอกภาษา ผูวิ จัยใชวิ ธีเลื อกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยคัดเลือก
ผูบอกภาษาที่อยูในประชากรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาและผูบอกภาษา
ที่อยูในประชากรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน
ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ
3. เตรียมเครื่องมือในการเก็บขอมูล คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ มีการทดลองใช
เครื่องมือ (pilot study) โดยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณไดมีการตรวจและปรับปรุงแกไขโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางประชากรจํานวน 5 คน โดยแบบสอบถามจะมี
3 สวน ไดแก คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว คําถามเกี่ยวกับทัศนคติทางภาษา และคําถามเกี่ยวกับ
การธํารงภาษา
4. รวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดรับมาพิจารณาคัดเลือกขอมูลที่ไมสมบูรณออกโดยขอมูลที่ถือวา
ไมสมบูรณ นั้น คื อขอมูลที่ เปนแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางประชากรตอบไมครบตามจํานวนขอที่
กําหนดให ในสวนของขอมูลที่สมบูรณทั้งหมดทางผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ
5. ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
คาแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (t-test) โดยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
ของผูตอบแบบสอบถาม จะทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ซึ่งประกอบไปดวยเพศ อายุ ระดับ และการศึกษา
6. สรุปผลอภิปราย รวมถึงใหขอเสนอแนะในงานวิจัย
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ผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
1. ทัศนคติทางภาษาที่มีตอกลุมประชากรของตนเอง จากการศึกษาพบวากลุมประชากร
ตัวอยางซึ่งเปนชาวไทยที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือมีทัศนะทางบวกตอภาษาของตนเอง โดยชาวไทยถิ่น
เหนือตางมีความภาคภูมิใจในการพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ รวมถึ งภาคภูมิใจในอัตลักษณของตนอั น
ประกอบดวย ศิลปวัฒนธรรม การแตงกาย และการดําเนินวิถีชีวิตแบบลานนา อยางไรก็ตาม ทัศนคติ
ที่มีตอภาษาไทยถิ่นอยุธยา ชาวไทยถิ่นเหนือตางใหการยอมรับอยางกวางขวาง เนื่องจากภาษาไทยถิ่น
อยุธยามีเกียรติภูมิที่เหนือกวาภาษาไทยถิ่นตาง ๆ ไดแก ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นใต เพราะ
เห็นวาทําเล ที่ตั้ง ยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเปนราชธานีของประเทศไทยมากอน
รวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูใกลกับกรุงเทพมหานคร เชนเดียวกับกลุมประชากรตัวอยางซึ่ง
เปนชาวไทยที่พูดภาษาไทยถิ่นอยุธยามีทัศนคติทางบวกตอภาษาของตนเองเชนกัน โดยชาวไทยที่พูด
ภาษาไทยถิ่นอยุธยาจะยกยองทั้งภาษาและอัตลักษณของตน รวมถึงภาคภูมิใจในภาษาไทยถิ่นอยุธยา
เนื่องจากภาษาไทยถิ่นอยุธยามีเกียรติภูมิที่สูงกวาภาษาไทยถิ่น ตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
2. ทัศนคติทางภาษาที่มีตอกลุมตัวอยางประชากรของบุคคลอื่น พิจารณาจาก 2 ประเด็น
หลัก คือขอมูลทัศนคติดานความรูและสถานภาพ และขอมูลทัศนคติดานจริยธรรม
โดยขอมูลทัศนคติดานความรูและสถานภาพ พบวากลุมประชากรตัวอยางซึ่งเปนชาวไทยที่
พูด ภาษาไทยถิ่ นเหนือไดป ระเมิน ลักษณะผูพูดภาษาไทยถิ่น อยุธยาในทัศนคติตอดานความรูและ
สถานภาพโดยรวม คือ ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.29 ในขณะที่กลุมประชากรตัวอยางซึ่งเปนชาวไทย
ที่พูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาไดประเมินลักษณะผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.10
สํ า หรั บ ข อ มู ล ทั ศ นคติ ด า นจริ ย ธรรม พบว า กลุ ม ประชากรตั ว อย างซึ่ ง เป น ชาวไทยที่ พู ด
ภาษาไทยถิ่ น เหนื อได ป ระเมิ น ลั กษณะผูพูดภาษาไทยถิ่น อยุธ ยาในทัศนคติตอขอมูล ทัศนคติดา น
จริยธรรมโดยรวม คือระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.97 ในขณะที่กลุมประชากรตัวอยางซึ่งเปนชาวไทยที่พูด
ภาษาไทยถิ่นอยุธยาไดประเมินลักษณะผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.02
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติทางภาษาพิจารณาจากตัวแปรทางสังคม
1. ขอมูลทัศนคติ ดาน ผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาที่มีตอภาษาไทย ผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีตอภาษาไทย
ความรูและ
ถิ่นเหนือ
ถิ่นอยุธยา
สถานภาพ
SD
ระดับทัศนคติ
SD
ระดับทัศนคติ
X
X
1.1 ดานสติปญญา
3.32
.979
ปานกลาง
3.48
.851
ดี
1.2 ดานการศึกษา
3.13
.953
ปานกลาง
4.59
.914
ดีมาก
1.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ
3.27
.842
ปานกลาง
4.72
.881
ดีมาก
และสังคม
1.4 การประกอบอาชีพ
3.45
.826
ดี
3.61
.785
ดี
ทัศนคติตอดานความรู
3.29
0.670
ปานกลาง
4.10
0.675
ดี
และสถานภาพโดยรวม
2. ขอมูลทัศนคติ ดาน ผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาที่มีตอภาษาไทย ผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีตอภาษาไทย
จริยธรรม
ถิ่นเหนือ
ถิ่นอยุธยา
SD
ระดับทัศนคติ
SD
ระดับทัศนคติ
X
X
2.1 ความรับผิดชอบ
2.90
.848
ปานกลาง
2.78
.852
ปานกลาง
2.2 ความซื่อสัตย
4.35
.852
ดีมาก
2.91
.745
ปานกลาง
2.3 ความมัธยัสถ
3.83
.916
ดี
3.12
.796
ปานกลาง
2.4 ความสุภาพออนโยน 4.33
.794
ดีมาก
3.09
.785
ปานกลาง
2.5 ความอดทน
4.47
.786
ดีมาก
3.24
.812
ปานกลาง
ทัศนคติตอดาน
3.97
0.726
ดี
3.02
0.533
ปานกลาง
จริยธรรมโดยรวม
ที่มา: ผูวิจัย
* แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ดีมาก
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ดี
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ นอย
คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ นอยมาก

จากตารางที่ 1 ในสวนขอมูลทัศนคติดานความรูและสถานภาพ ประกอบดวย ดานสติปญญา
ดานการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และการประกอบอาชีพ ผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาที่มีตอ
ภาษาไทยถิ่นเหนือไดประเมินโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 3.29 อยูในเกณฑปานกลาง ขณะที่ผูพูดภาษาไทย
ถิ่นเหนือที่มีตอภาษาไทยถิ่นอยุธยาไดประเมินโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.10 อยูในเกณฑดี สําหรับขอมูล
ทัศนคติดานจริยธรรม ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความมัธยัสถ ความสุภาพออนโยน
และความอดทน ผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาที่มีตอภาษาไทยถิ่นเหนือประเมินโดยรวม คะแนนเฉลี่ย
3.97 อยูในเกณฑดี ขณะที่ ผู พูดภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีตอภาษาไทยถิ่ นอยุธ ยาไดประเมินโดยรวม
คะแนนเฉลี่ย 3.02 อยูในเกณฑปานกลาง
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เมื่อทําการเปรียบเทียบทัศนคติทางภาษาระหวางผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยากับผูพูดภาษาไทย
ถิ่นเหนือ โดยใชการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของทัศนคติทางดานความรูและสถานภาพ ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของทัศนคติทางดานความรูและสถานภาพ
กลุมผูพดู
N
SD
t
X
ภาษาไทยถิ่นเหนือ
30
3.29
0.67
4.67
ภาษาไทยถิ่นอยุธยา
30
4.10
0.675
ที่มา: ผูวิจัย

Sig.
.011

จากผลการวิ เ คราะห ค วามแตกต า งคา เฉลี่ย ของทั ศ นคติ ท างด า นความรู และสถานภาพ
ระหวางผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือกับผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยา พบวาทัศนคติทางภาษาของทั้งสองกลุมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทํานองเดียวกัน เมื่อทําการเปรียบเทียบทัศนคติทางภาษาระหวางผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยา
กับผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ โดยพิจารณาจากดานจริยธรรม โดยใชการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย
ของทัศนคติทางดานจริยธรรม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของทัศนคติทางดานจริยธรรม
กลุมผูพดู
N
SD
X
ภาษาไทยถิ่นเหนือ
30
3.97
0.726
ภาษาไทยถิ่นอยุธยา
30
3.02
0.533
ที่มา: ผูวิจัย

t
5.78

Sig.
.012

จากผลการวิ เ คราะห ความแตกตา งคา เฉลี่ ย ของทั ศ นคติ ทางดานจริย ธรรมระหวา งผูพู ด
ภาษาไทยถิ่ น เหนื อกั บ ผู พูดภาษาไทยถิ่น อยุธ ยา พบวาทัศนคติท างภาษาของทั้งสองกลุมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับประเด็นเรื่องเพศนั้น มีผลตอการใหขอมูลดานทัศนคติทางภาษาดวยเชนกัน เห็นไดวา
เพศหญิงทั้งผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ และผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาไมมีการประเมินทัศนคติทางภาษา
ในระดับนอยมาก (ระดับคะแนน 1) ตรงขามกับเพศชายทั้งผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือและผูพูดภาษาไทย
ถิ่นอยุธยาที่มีการประเมินทัศนคติทางภาษาในระดับนอยมาก ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 รอยละของผูตอบที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีตอภาษาไทยถิ่นอยุธยาพิจารณาจากขอมูลความรูและ
สถานภาพ
ระดับคะแนน
เพศ
5
4
3
2
1
หญิง
13.3
26.6
45.1
15
ชาย
19
40
27.6
13.4
ที่มา: ผูวิจัย
* แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ดี
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ นอย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ นอยมาก

จากตารางที่ 4 ผูตอบแบบสอบถามที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีตอภาษาไทยถิ่นอยุธยาทั้งเพศ
หญิง และเพศชายใหประเมินทัศนคติในระดับปานกลางมากที่สุด คือรอยละ 45.1 (เพศหญิง) และ
รอยละ 40 (เพศชาย) ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีตอภาษาไทยถิ่นอยุธยา
ที่เปนเพศหญิงมีการใหระดับคะแนน 5 อยูในระดับทัศนคติที่ดีมากถึง รอยละ 13.33 ในขณะที่ผูตอบ
แบบสอบถามที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีตอภาษาไทยถิ่นอยุธยาที่เปนเพศชายไมมีการประเมินระดับ
คะแนน 5 เลย แตจะเพศชายมีการประเมินทัศนคติในระดับนอยมากถึง รอยละ 13.4 เชนเดียวกับ
ตารางที่ 3 ซึ่งมีผลการวิเคราะหในปจจัยเรื่องเพศที่สอดคลองกัน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 รอยละของผูตอบที่พูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาที่มีตอภาษาไทยถิ่นเหนือพิจารณาจากขอมูลทัศนคติดาน
ความรูและสถานภาพ
ระดับคะแนน
เพศ
5
4
3
2
1
หญิง
20
33.3
26.7
20
ชาย
17.6
30.5
25.6
16.5
9.8
ที่มา: ผูวิจัย

จากตารางที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามที่พูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาที่มีตอภาษาไทยถิ่นเหนือทั้ง
เพศหญิงและเพศชายใหประเมินทัศนคติในระดับดี คือ รอยละ 33.3 (เพศหญิง) และรอยละ 30.5
(เพศชาย) ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่พูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาที่มีตอภาษาไทยถิ่นเหนือที่เปน เพศ
ชายมี ก ารให ร ะดั บ คะแนน 1 อยู ใ นระดั บ ทั ศ นคติ ที่ น อ ยมากถึ ง ร อ ยละ 9.8 ในขณะที่ ผู ต อบ
แบบสอบถามที่พูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาที่มีตอภาษาไทยถิ่นเหนือที่เปนเพศหญิงไมมีการประเมินระดับ
คะแนน 1
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อภิปรายผล
จากการศึกษาทัศนคติทางภาษาที่มีตอภาษาไทยถิ่นอยุธยาและภาษาไทยถิ่นเหนือสามารถ
อภิปรายผลได ดังตอไปนี้
1. การแบงประเภทการประเมินทัศนคติทางภาษา การประเมินทัศนคติทางภาษานี้ผูวิจัยได
แบงลักษณะการประเมินออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ดานความรูและสถานภาพ เชน ดานสติปญญา
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 2) ดานจริยธรรม เชน ความขยันหมั่นเพียร ความมีน้ําใจ
และความซื่อสัตย โดยวิเคราะหผลจากความแตกตางรายคูแบบการเลือกตัวอยางที่เปนอิสระกันใน
ดานความรู และจริยธรรม พบวาทัศนคติทางภาษาของทั้งสองกลุมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากเกณฑดังกลาวแสดงใหเห็นวาปจจัยทางดานชาติพันธุและปจจัยทางดานเพศ
มีผลตอการประเมินทัศนคติทางภาษาระหวางภาษาไทยถิ่นอยุธยาและภาษาไทยถิ่นเหนือ
2. ปจจัยทางดานชาติพันธุที่มีผลตอทัศนคติทางภาษาของผูบอกภาษา จากผลการวิจัยนี้
มีความสอดคลองกับทรัดกิลล (Trudgill, 1983, p. 53) ที่เห็นวาภาษาเปนสิ่งสําคัญในการบงชี้กลุม
ชาติพันธุของผูพูด เชนเดียวกับฟชแมน (Fishman, 1972 p. 258) ที่กลาววาภาษาบงชี้ชาติพันธุโดย
แสดงถึงบทบาทและความสําคัญระหวางกลุม จากผลการศึกษาพบวาปจจัยทางดานชาติพันธุมีผลตอ
ทัศนคติทางภาษาของผูบอกภาษา โดยผูบอกภาษามักมีความภาคภูมิใจตอภาษาของตนเองมากกวา
ภาษาของผูอื่น ในขณะที่ผูบอกภาษามีทัศนคติทางภาษาที่แตกตางกันออกไป นับตั้งแตทัศนคติถาม
ทางบวกไปจนถึ ง ทางลบ ดั งนั้ น ประเด็ น เรื่องเกีย รติภูมิ ทางดา นภาษาจึ งมีความไมเทา เทีย มกั น
เนื่องจากปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของแตละชาติพันธุ เห็นไดวา
ผูบอกภาษาไทยถิ่นเหนือยอมรับวาภาษาไทยถิ่นอยุธยามีเกียรติภูมิกวาภาษาของตนเอง เนื่องจาก
ภาษาไทยถิ่นอยุธยาเปนภาษาที่ใชในแวดวงราชการ รวมถึงสรางความเปนเอกเทศใหกับประเทศชาติ
อยางไรก็ตามผูบอกภาษาไทยถิ่นเหนือยังมีความภาคภูมิใจในภาษาไทยถิ่นเหนือของตนเองเปนอยางมาก
3. ปจจัยทางดานเพศที่มีผลตอทัศนคติทางภาษาของผูบอกภาษา ในงานวิจัยนี้มีผลการศึกษา
ที่สอดคลองกับแทนแนน (Tannen, 1990) ที่เห็นวาเพศหญิงมีการใชภาษาและทัศนคติที่แตกตางจาก
เพศชาย กลาวคือในการสนทนาสื่อสารเพศหญิงมักจะเนนความสัมพันธที่ดี ลดความแตกตาง ตลอด
ทั้งหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่เหนือกวาผูอื่น ในขณะที่เพศชายมักสื่อสารแบบอิสระของตน และเนน
ความคิดของตนเปนที่ตั้ง จากผลการศึกษาเห็นวาตัวแปรดานเพศมีผลตอการศึกษาทัศนคติทางภาษา
ระหวางภาษาไทยถิ่นอยุธยาและภาษาไทยถิ่นเหนือ โดยประชากรเพศหญิงทั้งสองกลุมมีทัศนคติใน
แงบวกตอภาษาไทยถิ่นอยุธยามากกวาเพศชาย กลาวคือ ทั้งสองกลุมตัวอยางประชากรที่เปนเพศหญิง
มั กมี ทั ศนคติที่ดี ทางภาษาของตนเอง และภาษาของผู อื่นเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บทั้ งสองกลุ มประชากร
ตัวอยางที่เปนเพศชาย
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาทัศนคติทางภาษาในตระกูลภาษาที่แตกตางกัน เชน ตระกูลภาษาอินโด
ยูโรเปยน ตระกูลภาษาไท และตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก
2. ควรมี การศึ กษาทั ศนคติ ทางภาษาในแถบภูมิภ าคเดีย วกัน เชน ภูมิภ าคอาเซีย น เพื่อ
เปรี ยบเที ยบความคลายคลึงและความแตกตางทางดานทัศนคติทางภาษา สังคม เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรม
3. ควรมีการศึกษาทัศนคติทางภาษา โดยพิจารณาถึงปจจัยทางสังคมอื่น ๆ อาทิ อายุ อาชีพ
การศึกษา และสถานภาพทางสังคม
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การพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน
บนเครือขายยูทูปเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
และเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น
DEVELOPMENT OF BOTANICAL DRAWING DEMONSTRATION
VIDEO ONLINE ON YOUTUBE CHANNEL TO DEVELOP BOTANICAL
DRAWING SKILLS AND INCREASE ACHIEVEMENT LEVEL OF
GRADE 5 STUDENTS IN THE SECOND SEMESTER OF
ACADEMIC YEAR 2017 OF TESSABAN 7 FANGMIN SCHOOL
จตุพล โนมณี *
0

JATUPOL NOMANEE

บทคัดยอ
การศึ กษา เรื่ อ ง การพั ฒ นาสื่อ วีดิทัศน ส าธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบ น
เครือขายยูทูป เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่ อ ง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวย
สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรบนเครือขายยูทูปฯ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนตอสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรบนเครือขายยูทูปฯ โดยไดดําเนินการศึกษา
กับประชากรซึ่ง เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 82 คน โดยเครื่องมือ ประกอบดวย 1) สื่อวีดิทัศน
สาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ 2) แบบทดสอบวัดทักษะการวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 2
เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ (40 คะแนน) และตอนที่ 2 ใบงานทดสอบการ
*

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Tessaban 3 Srisaimoon school, Amphoe Mueang, Chiang Rai
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วาดภาพทางพฤกษศาสตร (20 คะแนน) 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จากการเรียนโดยใชสื่อวีดิทัศนฯ 4) แผนการจัดการเรียนรูหนวย
การเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 1 หนวย (รวม 12 แผนการจัดการ
เรียนรู) ผลการศึกษาพบวา
1) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ มี ประสิทธิภาพ
รวมเทากับ 80.32/81.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80
2) การทดสอบ การพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (20 คะแนน) โดยคะแนน
ของนักเรียนมีคะแนนทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 9.38 คะแนน และมี
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.40 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบวา
คะแนนสอบหลั งเรี ยนสูงกว าก อนเรีย นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ส วนในการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร (40 คะแนน) โดยนักเรียนมีคะแนนกอน
เรียนเฉลี่ยเทากับ 18.90 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 30.63 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ในภาพรวมมีมากที่สุด อยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.24 ซึ่งคาคะแนนความพึงพอใจสูงสุดไดแก นักเรียนฝกปฏิบัติไดอยางอิสระ
โดยไมจํากัดชวงเวลา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.95 รองลงมาคือสวนคาคะแนน นักเรียนตองการใหใชสื่อ
การเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูป ในการเรียนบทเรียนตอไป มีคาเฉลี่ย เทากับ
4.43 สวนคาคะแนนความพึงพอใจต่ําสุด คือ การใชสื่อวีดิทัศนฯ ในการเรียนการสอนเปนเรื่องไม
ยุ งยาก มี คา เฉลี่ ย เท า กั บ 3.79 ดั งนั้ น การสรา งสื่อ วีดิทั ศนส าธิต การวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ออนไลนบนเครือขายยูทูปที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เทศบาล 7 ฝงหมิ่น นําไปใชประกอบการสอนไดจริง
คําสําคัญ: สื่อวีดิทัศน การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน เครือขายยูทูป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
A study on development of botanical drawing demonstration video online on
YouTube channel to develop botanical drawing skills and increase achievement
level, the unit of botanical drawing, of grade 5 students in the second semester of
Academic Year 2560 of Tessaban 7 Fangmin school, this aims to: 1) to find out the
effectiveness of botanical drawing demonstration video online on YouTube channel
2) to compare botanical drawing skills and achievement levels pre-test and post-test
with botanical drawing demonstration video online on YouTube channel 3) to assess
students' satisfaction with botanical drawing demonstration video online on YouTube
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channel. It has been studied with the population. There are 82 students of 3
classrooms in grade 5 of Tessaban 7 Fangmin school in the second semester of
Academic Year 2560. By the tools were: 1) botanical drawing demonstration video
online on YouTube channel 2) the botanical drawing skills test and achievement
tests pre-test and post-test the unit of botanical drawing in grade 5. It had 2 parts
were: Part 1 for 4 choices 40 questions (40 points): Part 2 the botanical drawing skills
worksheet test (20 points) 3) Satisfaction Measure of grade 5 students of Tessaban 3
Srisaimoon school by learning with the media video 4) the unit 2 of botanical
drawing teaching plan, 1 unit (total 12 teaching plans) The results of this research
show that
1) The botanical drawing demonstration video online on YouTube channel
total efficiency was 80.32 / 81.33 which higher than the threshold set 80/80
2) The botanical drawing development achievement test scores (20 points)
the pre-test score average 9.38 points and the post-test score average 16.40 points.
Comparing scores between the two tests found that the post-test score was higher
than the pre-test. Statistically significant at the .05 level. The pre-test score average
was 18.90 points and the post-test score average 30.63 points. Comparing the scores
between the two tests, it was found that the post-test scores were higher than pretest. Statistically significant at the .05 level.
3) Students’ Satisfaction of the botanical drawing demonstration video online
on YouTube channel overview was high level, average 4.24. The highest satisfaction
score was Students practice freely without limit of time, average 4.95. Second,
students want to use online video tutorials on the YouTube network to learn the
next lesson, average 4.43. The lowest satisfaction score was it was easy to learn with
the video media, average 3.79. So the creating of the botanical drawing
demonstration video online on YouTube channel. It influence the achievement of
grade 5 students of Tessaban 7 Fangmin school. It can be use effectively.
Keywords: video, botanical drawing, online, YouTube network, learning achievement

บทนํา
ประเทศทั่วโลกตางมุงสรางสังคมใหมใหเปนสังคมที่ใชความรูเปนฐาน (Knowledge Based
Society) จนเกิ ดภาพความแตกต า งระหว างสัง คมที่ส มบูร ณด ว ยความรู กับ สั ง คมที่ ด อ ยความรู ที่
เรียกวา Knowledge Divide โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ตางตองเรงพัฒนา
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การศึ ก ษาให ก ารศึ ก ษาไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคน เพื่ อ ให ค นไปช ว ยพั ฒ นาประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเปนเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษา
ความมุงหมายและหลักการการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 22)
ในหมวด 9 ไดกลาวถึง การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดาน
ผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
และมาตรา 67 รั ฐ ต องส งเสริ มให มีก ารวิ จั ย และพั ฒ นา การผลิต และการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิด
การใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย สอดคลองกับกระแสในปจจุบัน ซึ่งทั่ว
โลกให ค วามสํ า คั ญ กั บ การลงทุ น ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and
Communication Technology: ICT) เพื่ อ นํ า มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาประเทศทั้ ง ด า น
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จนเกิดภาพความแตกตางระหวางประเทศที่มีความพรอมทาง ICT
กับประเทศที่ขาดแคลนที่เรียกวา Digital Divide สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2560, น. 153) ได
กลาววาเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอรเปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่กวางขวางมาก
บุคคลทั่วทุกมุมโลกสามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลได การใหผูเรียนควบคุมการเรียนรู
ของตนเองในการสืบคนขอมูลความรูจากเครือขายตาง ๆ ในคอมพิวเตอร จะชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางกวางขวางดวยคาใชจายที่ถูก
ในป พ.ศ.2559 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ไดรวมสมัครเปนสมาชิกในโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ในขั้นตอนแรก ไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับองคประกอบในโครงการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ไดมีการเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง 2560) โดยได ยึ ด มาตรฐานการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น และในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดมี
การจัดทําหลักสูตรฯ ใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเรื่องการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตามมาตรฐาน
ศ. 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ
คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตัวชี้วัด ป.5/3 การวาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา
น้ําหนักและวรรณะสี สาระการเรียนรูแกนกลาง เรื่อง แสงเงา น้ําหนัก และวรรณะสี ในการนี้ ผูศึกษา
ไดศึกษาการวิเคราะหความสอดคลอง หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ไดมีการเผยแพรในเว็บไซต
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ผูศึกษาไดสรางและพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและพัฒนาผลสําฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่ อ ง เรี ย นรู ก ารวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนั กเรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ขึ้ น เพื่ อ
แกป ญหานักเรีย นไม สนใจการเรียน ไม เข าใจสิ่งที่ ครูส อน นักเรีย นมี ทาทางเบื่อหนายตอการรับ รู
ทางการเรียน นักเรียนไมเขาใจขั้นตอนการวาดภาพ ทําใหขาดทักษะการใชเครื่องมือการวาดภาพ
ระบายสี และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว โดยผลการศึกษาที่ จตุพล โนมณี
(2560, น. 150) ไดทําการศึกษาไว พบวา สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนา
ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ของนักเรีย นระดับชั้ นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สร างและพั ฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพรวม
เท า กั บ 81.53/83.58 ซึ่ ง เป น ไปตามเกณฑ 80/80 โดยมี คะแนนเฉลี่ ย รวมก อนเรี ย น จากการทํ า
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเทากับ 20.47 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยรวมหลังจาก
การทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เทากับ 33.12 คะแนน มีความกาวหนาเฉลี่ย
รวม 12.65 คะแนน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่
เรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
ซึ่งหากพิจารณาจากผลการศึกษาดังกลาว ก็ถือไดวาการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตรฯ ในการจัดการเรียนการสอน ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว แตในสภาพการณแหงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน ที่เทคโนโลยีกาวหนากาวไกล
สงผลใหสื่อการสอน ที่ปรับประยุกตใชในการเรียนการสอน มีความทันสมัยมากขึ้น ครูยุคใหมจึงตอง
รูจักใชยุทธวิธีที่หลากหลายเปนตัวกลางสําคัญในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสรางสีสันดึงดูดใจเปดโลกการเรียนรูที่กวางไกลใหกับผูเรียนดวยสื่อการเรียนการสอน
สมัยใหมและตองคํานึงวาจะนํามาใชอยางไรใหเหมาะสม ไมวาจะเปนเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการ
สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันไดทั่วทุกมุมโลกในเวลาอันรวดเร็ว
วอลเตอร ไอแซคสัน (2554, น. 636) ไดกลาววา เมื่อครั้งที่ สตีฟ จอบไดเขาพบกับ บารัก
โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เขาใหความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาวา “มันนา
เหลวไหลสิ้นดีที่นักเรียนยังนั่งเรียนในหองเรียน ที่มีครูยืนสอนอยูหนาชั้น กางตําราสอน เขาเห็นวา
หนังสือ อุปกรณการเรียนการสอน และการประเมินผลทั้งหมดควรเปนดิจิทัลและอินเทอรแอ็กทีฟ
สามารถโตตอบกันได การเรียนการสอนควรจัดใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน และให
ฟดแบ็กกันแบบเรียลไทม” สอดคลองกับ จินตวีร คลายสังข และประกอบ กรณีกิจ (2559, น. 182183) ไดกลาววา เนื่องจากลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ มีการเปลี่ยนแปลง โดยผูเรียนที่เกิด
ในชวงป 2525 -2557 มีอายุประมาณ 8-30 ป จะมีลักษณะดังตอไปนี้คือ ชอบเทคโนโลยี ชอบการ
ติดตอสื่ อสารใชอินเทอรเน็ ตอยูเ สมอ ชอบตัว เลือก ชอบทํ ากิจกรรมหลายอยางในเวลาเดี ยวกัน มี
ความคิ ดสรา งสรรค มีป ฏิ สั มพั น ธ ท่ีดี (โดยเฉพาะในบริบ ทออนไลน) และคนหาขอมูล เกง (ขอมูล
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ออนไลน) ซึ่งเห็นไดวาคุณลักษณะของผูเรียนเปลี่ยนไป ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนของผูสอนก็
จะตองเปลี่ยนไปดวย จากการปอนขอมูลและผูเรียนเปนผูรับ ปรับเปนการชี้แนะและใหผูเรียนสืบคน
ใฝหาขอมูลเองนําไปสูการเปนผูเรียนเชิงรุก
ฐาปนีย ธรรมเมธา (2557, น. 1) ไดกลาววา การจัดการศึกษาในปจจุบันมีการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาผูเรียนใน
ยุคโลกาภิวัตน ใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห ใหขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดนั้น
บทบาทของผูสอนตองเปลี่ยนจากการเปนผูใหหรือถายทอด มาเปนผูออกแบบการศึกษาที่มุงเนนให
ผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูและเลือกสรรความรูที่เหมาะสมดวยตนเอง ควบคูไปกับการเรียนรู
เนื้อหาเพื่อสนองตอบผูเ รียนที่มีความแตกตางกัน ทั้งในดานความตองการ ความสนใจวิธี การและ
รู ป แบบการเรี ย นรู การเรี ย นการสอนจึ งไมค วรถูก จํา กัด ให อยู ในเฉพาะในหอ งเรีย นและภายใน
สถาบันการศึกษาอีกตอไป อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของบุคคล โดยให
โอกาสบุคคลแสวงหาความรูไดอยางอิสระหากผูสอนเลือกใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการจัดการ
เรีย นรู ของผูเรีย น นอกจากจะเป นการเพิ่มทางเลือกในการเรียนรูที่ส อดคลองกับผูเรียนที่มีความ
แตกตางกันแลวยังเปนการสงเสริมการเรียนรูแบบตอเนื่องตลอดชีวิตอีกดวย ในความเห็นของ อาณัติ
รัตนถิรกุล (2558) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสราง
ระบบการเรียนรูวา ยุคนี้เปนยุคพัฒนาการตอจากยุคเว็บเปนฐาน มาเปนใชสื่อสังคมออนไลนเปนฐาน
โดยมี ก ารผสมผสานระบบการเรี ย นรู บ นเว็ บ ระบบ e-Learning ระบบการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ
(Collaborative) และสื่อสังคมออนไลน (social Media) เขาไปทําใหการเรียนรู เริ่มมีการเรียนแบบ
กวางขวาง และเปนชุมชนมากยิ่งขึ้น
แนวทางการนําสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรเขาไปสูระบบออนไลนเพื่อเปน
ชองทางการใชสื่อการเรียนการสอน จึงเปนสิ่งที่นาสนใจ เปนการสรางชองทางการเขาถึงขอมูลสื่อฯ ที่
หลากหลาย เปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญของนักเรียนในยุคสมัยปจจุบัน ดังที่ ฐาปนีย ธรรมเมธา (2557,
น. 17) ไดกลาววา เป นการสรางความยืดหยุน ความสะดวกสบายและการเขาถึงขอมู ล นักเรีย น
สามารถเขาถึงเนื้อหาบทเรียนตามความตองการไดอยางสะดวก รวดเร็วผานอินเทอรเน็ตโดยไมจํากัด
สถานที่และเวลา นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเขาถึงขอมูลที่หลากหลายทางอินเทอรเน็ตที่เปนแหลง
ทรั พยากรการเรี ยนรูอันมหาศาล สอดคล องกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2557, น. 25) ไดกลาววา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหเกิดองคความรูและสิ่งประดิษฐใหม ๆ อยางมากมายองคความรูและ
สิ่งประดิษฐใหม ๆ เหลานี้ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ในสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
จนมนุษยไมสามารถรับรูขอมูลขาวสารและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดใหมไดทัน การรับรูและการเรียนรู
ของนักเรียนก็ไมสามารถทําใหเ กิดขึ้ นในเฉพาะในหองเรียนปกติ ไดทั้งหมดอี กตอไป การแสวงหา
ความรูจากแหลงทรัพยากรอื่น ๆ และการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรหรือเครือขาย
อินเทอรเน็ตการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เรียกวาการสอนบนเว็บ หองเรียน
เสมือนและมหาวิทยาลัยเสมือนจึงเปนทางเลือกใหมของการศึกษายุคนี้ดวยศักยภาพของคอมพิวเตอร
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ทําใหขอจํากัดทางดานเวลาระยะทางและสถานที่หมดไปชวยเปดประตูสูการศึกษาจากหองเรียนไปสู
โลกแหงการเรียนรูอันกวางใหญ
ในการใชเรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตรดวยสื่อวีดิทัศนฯ นั้นถึงแมจะจากผลการศึกษา
พบวาไดผลเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตในบางครั้ง พบวา นักเรียนที่อยากทบทวนการวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร หรือเมื่อนํากลับไปทําชิ้นงานตอที่บาน นักเรียนไมสามารถดูภาพวิธีการจากสื่อ
วีดิทัศนฯ ที่ครูผูสอน (ผูศึกษา) ไดสรางและพัฒนาขึ้นได เพราะไมมีชองทางการใชสื่อวีดิทัศนฯ จึงทํา
ให การทํ า ชิ้นงานเป น เรื่องยาก รวมถึ งจากข อเสนอแนะในการสราง และพัฒนาสื่อวีดิทัศนส าธิต
การวาดภาพทางพฤกษศาสตรฯ จตุพล โนมณี (2560, น. 114) ไดกลาววา ควรมีการศึกษาการเรียนรู
สื่อวีดิทัศนฯ ในระบบโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) เต็มรูปแบบ โดยสอดคลองกับกาสอบถาม
ความคิดเห็นและพูดคุยกับผูที่เกี่ยวของ คือ 1) ครูผูสอนศิลปะ นายวาดศิลป ดีนวรัตน ครูผูสอนวิชา
ศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ไดใหขอคิดเห็นวาควรจะมีสื่อฯ หรือเครื่องมือที่จะสามารถชวยให
นักเรียนเขาใจวิธีการและขั้นตอนทั้งที่โรงเรียนและบาน เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนและสรางสรรค
ชิ้ น งานที่ บ า นได 2) ผู บ ริ ห ารสถานศึกษา นางเนติกานต สุว รรณเพ็ช ร ผูอํานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ใหความเห็นวา วิชาศิลปะ ถือวาเปน
วิชาที่พัฒนากระบวนความคิดและทักษะของนักเรียน และจะเปนการดีหากนักเรียนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดวยการทํางานศิลปะ จึงมีขอเสนอแนะวา ใหผูศึกษาลองหาวิธีวาทําอยางไรใหนักเรียน
สามารถใชเวลาวางเมื่ออยูที่บาน หรือที่ตาง ๆ สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน ฝกสมาธิ โดยการ
สรางงานศิลปะ และ 3) ไดสอบถามจากผูปกครองนักเรียน โดยสวนใหญใหความเห็นตรงกันวา เมื่อ
นักเรียนนําชิ้นงานกลับมาทําที่บาน หรือขอคําแนะนําในการสรางชิ้นงาน ผูปกครองไมสามารถให
คําแนะนํา หรือสอนวาดภาพทางพฤกษศาสตรที่บานได เพราะไมมีความรูในดานนี้ แตก็เขาใจวาวิชา
ศิลปะ เปนวิชาที่ชวยพัฒนาความคิดของนักเรียน ทําใหนักเรียนใหมีทักษะ ไดศึกษาธรรมชาติ และ
เรียนรูเรื่องการวาดภาพทางพฤกษศาสตรโดยเฉพาะและเปนการฝกสมาธิ แตไมทราบจะชวยอยางไร
จากขอมู ลข างต น จึงสรุป ไดว า การปรับปรุงการเรีย นการสอนจะตองอาศัยแนวคิด เทคนิค และ
วิธีการที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยปจจุบันเขามาชวยซึ่งการใชเทคโนโลยีชวยในการสอน เปนวิธีการ
ที่มีความสําคัญ และจําเปนตอการเรียนรูของนักเรียน เพราะเทคโนโลยีทางการศึกษาชวยสงเสริมให
การเรียนการสอนเปนไปตามความตองการของนักเรียน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2560, น. 145 -146)
ได ใ ห ห ลั ก การและนิ ย ามของการจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน น กระบวนการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
(Instructions Emphasizing Self - Learning Process) ไววา ผูเรียนทุกคนมีความสนใจใฝรูอยูเปน
ธรรมชาติ หากไดรับการสงเสริมใหรับผิดชอบการเรียนรูของตนและไดรับการฝกฝนทักษะที่จําเปนตอ
การศึกษาหาความรูดวยตนเองผูเรียนจะสามารถเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจไดตลอดชีวิต การจัดการเรียน
การสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเองหมายถึงการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนดําเนินการศึกษาหาความรูดวยตนเองผูเรียนสามารถเลือกหัวขอเนื้อหาหาวิธีการ
สรางสื่อการเรียนการสอนไดตามความสนใจโดยมีผูสอนชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความใฝรูชวยพัฒนา

406

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

ทักษะในการเรียนรูดวยตนเองและชวยใหคําปรึกษาแนะนําตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการหาแหลง
ความรูวิธีการศึกษาคนควาหาความรูการวิเคราะหและสรุปขอความรู
ยูทูป เป น เว็ บ ไซต ที่ใหบ ริ การแลกเปลี่ย นภาพวิดีโ อระหวางผูใชไดฟรี โดยนําเทคโนโลยี
ของ Adobe Flash มาใชในการแสดงภาพวิดีโอ โดยยูทูปกอตั้งมาตั้งแตป 2005 และเติบโตอยาง
รวดเร็ว เปนที่รูจักแพรหลายและไดรับความนิยมทั่วโลก มีเนื้อหามากมายเปนแสนชิ้น ทั้งสื่อและ
เครื่องมือการเรียนรูดี ๆ ที่สามารถใชเปนสื่อการเรียนการสอนในหองเรียนได สุขุม เฉลยทรัพย และ
คณะ (2557, น. 135) ไดกลาววา เว็บไซตที่นิยมใชในการสืบคนวิดีโอมากที่สุดในปจจุบัน คือ เว็บไซต
https://www.youtube.com ซึ่งเปนเว็บไซตชุมชนศูนยรวมไฟลวีดิโอที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก
สามารถคนหาไฟลวิดีโอมากมายในอินเทอรเน็ตโดยยูทูปไดทําดัชนีของไฟลวิดีโอจากเว็บไซตทั่วโลก
และมีการจัดกลุมใหเปนระเบียบโดยผูใชสามารถเขาไปสืบคนวีดิโอไดจาก https://www. youtube.
com แลวใสคําคนหาเขาไปในชองคนหาจากนั้นจึงทําการคนหาจะปรากฏผลการคน หากตองการชม
วีดิโอที่คนหาทันที สามารถคลิกเลือกที่วิดีโอนั้น ยูทูปเปนเว็บไซตที่ทําการเก็บไฟลวีดิโอไวมากมาย
แนวทางในการเลือกใชประโยชนจากยูทูปสามารถทําไดอยางหลากหลาย ขอมูลตาง ๆ จากคลิปวีดิโอ
ทําใหสามารถเห็นภาพการทําสิ่งนั้น ๆ ไดอยางชัดเจนมาก เปนเว็บไซตที่ใหบริการแลกเปลี่ยนภาพ
วิดีโอระหวางผูใช มีการใหบริการฟรีไมเสียคาใชจาย ซึ่งเปนขอดีของเว็บไซต ทําใหมีผูใชบริกาจํานวน
มาก ไมวาจะใชเพื่อการโปรโมทสินคา ความบันเทิง และยังรวมถึงใชในการศึกษาและจัดการเรียนการ
สอนสําหรับครูอีกดวย เชน 1) ในดานผูสอน มีการนํายูทูปมาใชเปนสื่อทางการเรียนการสอน หรือมี
การอัดวิดีโอการสอนเนื้อหาที่ตนเองไดรับผิดชอบแลวอับโหลดในเว็บยูทูป เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา ใน
การเรี ย นการสอน เมื่อครูนํ า เทคโนโลยี ใหมเขามาจะทําใหผูเรีย นสนใจและตั้งใจเรีย นมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะสื่อที่มีการเคลื่อนไหว มีเสียง หรืออื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการบรรยาย สําคัญกวานั้นคือการ
ใชยูทูปเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนจะสงผลดีแกผูเรียน คือ ผูเรียนสามารถเขามาศึกษาหา
ความรูในวันและเวลาใดก็ไดตามที่ตองการ 2) ดานผูเรียน ผูเรียนสามารถคนควาหาความรูผานทาง ยู
ทูป ไดตลอดเวลา ไมเพียงทางดานการเรียนเทานั้นยูทูป ยังมีวิดีโอที่นาสนใจอีกมากมาย อาจมีการ
แลกเปลี่ยนวิดีโอหรืองานตาง ๆ ที่จัดทําในรูปแบบวิดีโอระหวางเพื่อนดวยกัน ยูทูปจึงนับเปนอีกหนึ่ง
เว็ บ ไซต ที่ดี ที่ ช ว ยส งเสริ ม พั ฒ นาครู และนั กเรีย น ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึก ษา ซึ่งเปน อี ก
ทางเลือกหนึ่งของครูในการจัดการเรียนรู ในยุคปฏิรูปการศึกษาและกาวเขาสูการเรียนรูในศตวรรษที่
21 ซึ่งสงผลตอการ พัฒนาผูเรียนใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนตอไปจากขอมูลดังกลาว
ผู ศึกษาจึ งเห็ น ว า การถ า ยทอดเนื้ อหาการวาดภาพทางพฤกษศาสตรในสื่อวีดิ ทัศนฯ ผานระบบ
ออนไลนบนเครือขายยูทูปเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษา จะเปนการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การวาดทางพฤกษศาสตรของนักเรียน เพราะเมื่อนําสื่อวีดิทัศนฯ เขาสูระบบออนไลนบน
เครือขายยูทูป จะทําใหนักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาในบทเรียนไดดวยตนเองในทุกที่ทุกเวลาที่
ตองการ ตามความสนใจ อีกทั้งยังเปนพื้นฐานการแสวงหาความรูของนักเรียนใหสามารถสืบคนเรียนรู
การเชื่อมตอขอมูลไปยังแหลงความรูและฐานขอมูลตาง ๆ ทั่วโลกไดอีกทางหนึ่งดวย
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บน
เครือขายยูทูป เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่ อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรีย นระดับ ชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรีย นที่ 2 ป
การศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร บนเครือขายยูทูปฯ
3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนักเรีย นที่เรียนโดยใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ
สมมติฐานในการวิจัย
ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ของนักเรียน ที่เรียนดวยดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน
บนเครือขายยูทูปสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีการศึกษา
ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามหัวขอดังตอไปนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน
2. ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยผูที่มีความรูความสามารถ
มี ค วามชํ า นาญเพื่ อ ประเมิ น คุ ณภาพการพั ฒ นาสื่ อ วี ดิ ทั ศ น ส าธิ ต การวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ออนไลน บนเครือขายยูทูป เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เทศบาล 7 ฝ ง หมิ่ น ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2561 ได จ ากวิ ธี เ ลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ประกอบดวย
2.1 ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา เปนผูที่มีประสบการณในดานการสอน และ
ดานศิลปะ จํานวน 3 คน
2.2 ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสื่อการสอนและการนําเสนอ จํานวน 3
คน เพื่อประเมินคุณภาพดานสื่อการสอน
2.3 ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล โดยเปนผูที่มีประสบการณ
เปนผูทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญทางดานการวัดผลและประเมินผล จํานวน 3 คน
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3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผูศึกษาสรางขึ้น ประกอบดวย
3.1 สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูป เพื่อพัฒนา
ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร
3.2 แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
จํานวน 1 หนวย (รวม 12 แผนการจัดการเรียนรู)
3.3 แบบทดสอบวั ด ทั กษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรแ ละผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย น
กอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขาย
ยูทูปฯ แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
(40 คะแนน) และตอนที่ 2 ใบงานทดสอบการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (20 คะแนน)
3.4 แบบประเมินคุณภาพดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน
บนเครือขายยูทูปฯ
3.4.1 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา
3.4.2 แบบประเมินคุณภาพดานสื่อการสอนและการนําเสนอ
3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7
ฝงหมิ่น จากการเรียนโดยใช สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขาย
ยูทูปฯ
4. การสรางและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4.1. สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูป เพื่อพัฒนา
ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) มีขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรูเกี่ยวกับหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2) ศึกษาหลักการ วิธีการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสรางสื่อออนไลนจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3) ศึ กษาคนควาเอกสารตํารา ที่ เกี่ย วกับยูทูป และการนํ าสื่อวีดิทัศนฯ อัพโหลดบน
เครือขายยูทูป
4) จัดเรียบเรียงเนื้อหาศึกษา คือ ตนทองกวาว (ตนไมประจําโรงเรียน) และตนนางแลว
(พืชสนใจตามโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) โดยนํามาสรางสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตรบนเครือขายยูทูป มีหัวขอดังตอไปนี้
4.1) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัยตนทองกวาว
4.2) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนทองกวาว

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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4.3) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบทองกวาว
4.4) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกทองกวาว
4.5) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ผลทองกวาว
4.6) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เมล็ดทองกวาว
4.7) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัยนางแลว
4.8) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนนางแลว
4.9) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบนางแลว
4.10) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกนางแลว
5) นําสื่อวีดิทัศนฯ ที่สรางและพัฒนาขึ้น จํานวน 10 เรื่อง อัพโหลดลงบนเครือขายยูทูป
โดยดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุญาตใชตราสัญลักษณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
6) จัดทําคูมือการใชงานสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลนบน
เครือขายยูทูปฯ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
7) นํ า สื่ อ วี ดิ ทั ศ น ฯ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความ
เหมาะสม และความถูกตอง จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ ซึ่งผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ประกอบดวย
7.1) ผู ทรงคุ ณวุ ฒิและผู เ ชี่ย วชาญดานการสอนศิ ล ปะ ทํ าการตรวจสอบและให
คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนและเนื้อหาการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
7.2) ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสื่อการสอนและการนําเสนอสื่อ
วีดิทัศน ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ
7.3) ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล ทําหนาที่ตรวจสอบ
แบบวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแสดงความคิดเห็นตอสื่อวีดิทัศนออนไลน บน
เครือขายยูทูป ฯ
8) นําสื่อวีดิทัศน ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out)
กับกลุมทดลอง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
8.1) กลุมทดลองที่ใชในการทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Testing) ไดแก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ ภาคเรียนที่ 2 ในปการศึกษา 2560
จํานวน 3 คน ซึ่งไมใชกลุมเปาหมาย ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเกง
ปานกลาง และอ อ น ประเภทละ 1 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ดําเนินการสอนและแนะนําชองทางในการใชวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน
บนเครื อ ข า ยยู ทู ป ฯ มอบหมายใบงานให นั ก เรี ย นกลุ ม ทดลองแบบหนึ่ ง ต อ หนึ่ ง (One to One
Testing) จํานวน 10 ใบงาน ใหกลับทําการทดลองใชนอกเวลาเรียนตามความสะดวกของนักเรียน
(ไดมีการสอบถามความสามารถในการเขาถึงสื่อวีดิโอที่ออนไลนบนเครือขายยูทูป พบวานักเรียนทั้ง
สามคนสามารถเขาใชไดดวยความชํานาญ) ระหวางวันที่ 6-17 พฤศจิกายน 2560 หลังจากนั้นทําการ
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ประเมิ น ผลและสอบถามถึ ง ป ญ หาในการใชง านสื่ อวี ดิทั ศนส าธิ ตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ พบปญหาในการใชงาน ดังนี้
(1) การสาธิตการรางภาพเสนรางเห็นไมชัดเจน ทําใหมองเห็นไมชัด
ผูศึกษาทําการแกไขโดย: เนื่องจากการรางภาพดวยน้ําหนักเสนที่บางเบา เปน
หลั ก การข อ หนึ่ ง ในการเริ่ ม ต น ร า งภาพ ผู ศึ ก ษาจึ ง นํ า ป ญ หาและข อ คิ ด เห็ น นี้ ไปทํ า การปรึ ก ษา
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการสอนศิลปะและดานการออกแบบสื่อการสอน ไดขอสรุปวาให
แกไข โดยการจัดทําภาพรางที่สมบูรณ จากนั้นใหทําการนําภาพรางที่ชัดเจน ตัดตอใหปรากฏชัดเจน
ในจอภาพระหวางวีดิโอกําลังทําการสาธิตการรางภาพ เพื่อเปนตัวอยางในการศึกษา ผูศึกษาไดลบสื่อ
วีดีทัศนเดิมและทําการอับโหลดสื่อวีดีทัศนฯ ที่แกไขแลวสูระบบออนไลน บนเครือขายยูทูป
(2) ภาพวีดิทัศนแสดงการสาธิตไมชัด ดูแลวภาพเบลอ
ผู ศึ ก ษาทํ า การแก ไ ขโดย: ผู ศึ ก ษาได ท ดลองเข า ใช ง านพร อ มกั บ นั ก เรี ย น
ปรากฏวา ปญหาภาพเบลอที่นักเรียนแจงมาเนื่องจากนักเรียนบางคนตั้งคาความละเอียดไวที่ 240p
ชึ่งเปนความระเอียดเริ่มตน และคอนขางต่ํา ผูศึกษาจึงใหคําแนะนําใหเขาไปตั้งคาความระเอียดที่
ระดับ 720p ใหภาพแสดงในระบบ HD ภาพจึงชัดเจนขึ้น
8.2) กลุมทดลองที่ใชในการทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) ไดแก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ ภาคเรียนที่ 2 ในปการศึกษา 2560
จํานวน 9 คน ซึ่งไมใชกลุมเปาหมายและไมซ้ํากับกลุมทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง ระหวางวันที่ 20-30
พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับ เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
หลังจากนั้นทําการประเมินผลและสอบถามถึงปญหาในการใชงานสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ พบปญหาในการใชงาน ดังนี้
นั ก เรี ย นมี ข อ เสนอแนะว า สื่ อ วี ดิ ทั ศ น ฯ ไม ค วรมี เ สี ย งบรรยาย เพราะเวลา
นักเรียนวาดภาพที่บาน เปดสื่อวีดิทัศนฯ เพื่อศึกษา เสียงบรรยาย เปนเสียงที่รบกวนสมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัว โดยในสื่อวีดิทัศนฯ มีการบรรยายที่เปนตัวหนังสือประกอบอยูแลว บางครั้งแกปญหาดวย
การใสหูฟงแตพบวาวาดภาพไมถนัด
ผูศึกษาทําการแกไขโดย: ผูศึกษาไดนําปญหาดังกลาว ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสื่อการสอนและการนําเสนอสื่อวีดิทัศน โดยผูทรงคุณวุฒิไดใหคําแนะนํา
วา “สามารถตัดเสียงบรรยายในสื่อวีดิทัศนได เนื่องจากในยุคปจจุบัน วีดิโอที่สาธิตการประดิษฐการ
วาดภาพ การสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ฯลฯ ที่อยูในยูทูปสวนใหญ ก็ไมมีเสียงบรรยาย สวนใหญจะมีเฉพาะ
เสียงเพลงประกอบ และในชวงวัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (อายุ 11-12 ป) เปนวัยที่มี
ประสบการณในการใชงานยูทูป นักเรียนสามารถอานและทําความเขาใจขอความที่วีดิโอตองการ
สื่อสารไดงาย” ผูศึกษาจึงไดทําการตัดเสียงบรรยาย แตคงตัวหนังสือบรรยายและเพลงประกอบไว
ผูศึกษาไดลบสื่อวีดีทัศนเดิมและทําการอับโหลดสื่อวีดีทัศนฯ ที่แกไขแลวสูระบบออนไลนบนเครือขาย
ยูทูป
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8.3) กลุมทดลองที่ใชในการทดลองแบบภาคสนาม (Field Testing) ไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ ภาคเรียนที่ 2 ในปการศึกษา 2560 ซึ่งไมใช
กลุมเปาหมาย ไมซ้ํากับกลุมทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง และการทดลองแบบกลุมเล็ก จํานวน 30 คน โดย
ประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 10
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระหวางวันที่ 6-19 ธันวาคม 2560 หลังจาก
นั้นทําการประเมินผลและสอบถามถึงปญหาในการใชงานสื่อวีดิทัศนฯ พบวา นักเรียนใหความสนใจ
ในการเขาใชงานสื่อวีดิทัศนส าธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ที่ ผูศึกษาไดทําการออนไลน บน
เครือขายยูทูปฯ มาก โดยไมพบถึงปญหาการใชงาน
9) นําสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ที่ผานการทดลองใช (Try out) กับกลุม
ทดลอง และปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เทศบาล 7 ฝงหมิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน ระหวางวันที่ 25-29 ธันวาคม
2560 และ วันที่ 3-12 มกราคม 2561 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ตามเกณฑมาตรฐาน
80/80
10) การหาประสิ ทธิ ภ าพของสื่อวีดิทั ศนฯ ออนไลน บนเครื อขายยู ทูป ฯ ผู ศึกษาได
อธิบายวิธีการเรียนรูจากสื่อวีดิทัศนบนเครือขายยูทูปฯ รวมถึงการตั้งคาความระเอียดของสื่อวีดิทัศน
ที่ออนไลนบนเครือขายยูทูป และมอบหมายใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล
7 ฝงหมิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน (ประชากร) ไปศึกษาและเรียนรูการวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร ตามขั้นตอนการสาธิตในสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ นอกเวลา
เรียน (ชวงพักกลางวันที่โรงเรียน ที่บาน หรือสถานที่ ที่นักเรียนตองการศึกษาเรียนรู) และปฏิบัติการ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร เรื่อง ที่ 1–10 เปนการทําการทดสอบระหวางเรียนแลวนัดหมายสงชิ้นงาน
และประเมินผล ตามแบบประเมินประสิทธิ์ภาพกระบวนการระหวางเรียน (E1) และในชั่วโมงเรียนที่
12 หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาตามขั้นตอนในวีดิทัศนฯ ทั้ง 10 เรื่องจากนั้นครูมอบหมายใหนักเรียน
วาดภาพทางพฤกษศาสตร 10 ภาพ ตามที่ไดเรียนรูจากสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ มา
เพื่อประเมินตามแบบประเมินชิ้นงานหลังเรียน (E2)
4.2 แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) มีการจัดทําและหาคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู ตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้น ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู รวมทั้งศึกษาแนวการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามที่
หลักสูตรสถานศึกษากําหนด
2) นํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและตัวชี้วัด มาวิเคราะหเขียนเปนจุดประสงคการ
เรียนรู โดยจะตองใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด แลวเขียนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12
แผน ดังนี้
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2.1) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (การทดสอบกอนเรียน)
2.2) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัยตนทองกวาว
2.3) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนทองกวาว
2.4) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบทองกวาว
2.5) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกทองกวาว
2.6) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ผลทองกวาว
2.7) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เมล็ดทองกวาว
2.8) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัย นางแลว
2.9) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนนางแลว
2.10) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบนางแลว
2.11) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกนางแลว
2.12) เรื่ อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน)
3) นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการ
สอนศิลปะรวมจํานวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 2
เรื่องเรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
4) นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไข แลวมาใชกับนักเรียน จํานวน 12 ชั่วโมง
4.3 แบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย
การเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา
2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ในการสรางและหาคุณภาพ ตามขั้นตอนดังนี้
1) ผูศึกษาไดศึกษาหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือการสรางและพัฒนา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เทคนิคการวัดผลการเรียนรู และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลและ
การวิจัย
2) เตรี ย มสร า งแบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร โดย แบงเปน 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ (40 คะแนน) และตอนที่ 2
ใบงานทดสอบการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (20 คะแนน)
3) สรางแบบทดสอบฯ ตอนที่ 1 ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เนื้อหากิจกรรมในสื่อวีดิทัศนฯ
เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ
การหาคุ ณภาพแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ผูศึกษาไดนําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู จํานวน 50 ขอ ใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล
จํานวน 3 คน เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหาโดยพิจารณาภาษา และ
ความเหมาะสมของตัวเลือกเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคาความยากงาย (p) ที่ยอมรับ
ไดมีคาอยูระหวาง 0.21-0.39 คาอํานาจจําแนก (r) ที่โดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้
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(1) ผูศึกษาคัดเลือกขอสอบที่ มีคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.67 ขึ้ นไป
สวนขอสอบที่มีคาไมถึง 0.67 ผูศึกษาก็นําไปปรับปรุงแกไข
(2) ผูศึกษานําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน แลวนํามาตรวจ
ใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน
(3) ผูศึกษานําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก
(r) ของแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป นรายข อ แล วคั ดเลือกข อสอบที่ มี ความยากง าย
อยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไดขอสอบ จํานวน 40 ขอ แลวนําไป
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson procedure) จาก
สูตร KR.21 ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 1.00
(4) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หาคาคุณภาพแลวไปใชทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น
จํานวน 82 คน (ประชากร) จากนั้น นําคะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบไดไปวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
4) สร างแบบทดสอบฯ ตอนที่ 2 โดยการนํ าใบงานทดสอบทั กษะการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ไปขอคํ า แนะนํ า จากผู เชี่ย วชาญด านการสอนศิล ปะและทํ าการปรั บ ปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา และใชวิธีการวัดและประเมินผลโดยแบงการประเมินทักษะตามรายงานการประเมินดังนี้
1) ความถูกตองของการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 2) ความสวยงามของผลงาน 3) ใชวัสดุอุปกรณใน
การทํางานอยางถูกตอง 4) ความสะอาดเรียบรอยของงาน และใชเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ คือ
1) ดีเยี่ยม (18-20 คะแนน) 2) ดี (16-17) 3) พอใช (10-15) 4) ควรปรับปรุง (0-9)
4.4 แบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต อ โดยการใช สื่ อ วี ดิ ทั ศ น ส าธิ ต การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ออนไลน บนเครื อขายยูทูป เรื่อง เรีย นรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)
1) ศึกษาหลักการและแนวคิดจากหนังสือและคูมือตาง ๆ แลวนํามาสรางแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ แบบมาตรวัดลิเคอรท โดยมีขอความคิดเห็น 10 ขอความแบงเปนดานความคิด 5
ขอความและดานความรูสึก 5 ขอความ มีระดับของตัวเลือก 5 ระดับ
2) การหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อวีดิทัศนฯ หนว ยการจัดการ
เรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร บนเครือขายยูทูป ผูศึกษานําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ที่สรางขึ้นไปเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 3
คน เพื่อตรวจพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
3) นําแบบสอบถามไปใชกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7
ฝงหมิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน (ประชากร) หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขาย
ยูทูป โดยใชการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 ดังตอไปนี้
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ความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 5 คะแนน
ความพึงพอใจมาก
คะแนน 4 คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 3 คะแนน
ความพึงพอใจคอนขางนอย
คะแนน 2 คะแนน
ความพึงพอใจนอย
คะแนน 1 คะแนน
เกณฑการยอมรับคุณภาพ คือ 3.51 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูล กับประชากร นักเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูศึกษานําแบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียน ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่ผูศึกษาสรางขึ้นและหาคุณภาพแลวไปใชทดสอบกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน
82 คน (ประชากร)
2. ผู ศึกษาดํ า เนิ น การจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู หนว ยการเรีย นรูที่ 2 เรื่อง เรีย นรูการวาด
ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร ตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 12 แผน โดยการใชสื่อวีดิทัศน
สาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร อัพโหลดบนเครือขายยูทูป จํานวน 10 เรื่อง ใชเวลาในการจัด
กิจกรรม รวม 12 ครั้ง
3. ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ไดดํ าเนิ น การตามแผนการจัด การเรี ย นรู และ
มอบหมายใหนั กเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 82 คน (ประชากร) ไปศึกษาและเรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตาม
ขั้นตอนการสาธิตในสื่อวีดิทัศน ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ โดยใหนักเรียนปฏิบัติการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร เรื่อง ที่ 1–10 นอกเวลาเรียน (ชวงพักกลางวันที่โรงเรียน ที่บาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่
นักเรียนตองการศึกษาเรียนรู) เปนการทําการทดสอบระหวางเรียนแลวนัดหมายสงชิ้นงาน จากนั้นทํา
การประเมินชิ้นงาน ตามแบบประเมินชิ้นงาน ซึ่งเปนกระบวนการระหวางเรียน (E1) หลังจากเสร็จสิ้น
การศึกษาการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตามขั้นตอนในสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ
ทั้ง 10 เรื่อง ครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนกลับไปวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 10 ชิ้นงาน
ตามขั้นตอนในสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ตามที่ไดทําการศึกษาไปแลว จากนั้นนํา
ชิ้นงานของนักเรียนมาประเมินตามแบบประเมินชิ้นงาน เพื่อหาประสิทธิภาพผลลัพธของสื่อวีดิทัศนฯ
ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ เปนการประเมินหลังเรียน (E2) ใชเกณฑมาตรฐาน 80/80
4. ผูศึกษานําแบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่ผูศึกษาสรางขึ้นและหาคุณภาพแลวไปใชทดสอบกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน
82 คน (ประชากร)
5. ดําเนินการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และหลังเรียน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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6. นําผลการวัด กอนเรียนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ มตั วอยางชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 5
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มาเปรียบเทียบกัน
7. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูโดยการใชสื่อวีดิทัศนฯ แลวนํา
ผลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใชในการวิจัย
การดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูล โดยใช
คาสถิติดังนี้
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจที่ไดจากการเรียนรูดวย
สื่ อ วี ดิ ทั ศ น สาธิ ต การวาดภาพทางพฤกษศาสตร อ อนไลน บ นเครื อ ข า ยยู ทู ป ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยคาสถิติดังนี้
1.1 คาเฉลี่ย (Mean) แบบแจกแจงความถี่
1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 คา t-test (Dependent Samples)
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ
2.1 ความยากงายของแบบวัด (Difficulty index)
2.2 อํานาจจําแนก (Discriminate index)
3. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
เสรี ชัดแชม (2557) กลาววา คาความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ความคงที่ ความ
มั่นคง หรือความสม่ําเสมอของผลการวัด เชน ถานําแบบทดสอบไปวัดสิ่งเดียวกันสองครั้งแตไดผลไม
แตกต า งกั น ถื อว า มี ความคงที่ ของผลคะแนนที่ไดสู ง อีกกรณีห นึ่งคือ ถาใหทํ าแบบทดสอบฉบั บ
เดี ย วกั น สองครั้ ง ในเวลาต า งกั น และได ค ะแนนเกื อ บเท า กั น อี ก สองครั้ ง ก็ จ ะหมายความว า
แบบทดสอบนั้น มีความเชื่อมั่น สูง ค าของความเชื่ อมั่ น แสดงเปนตั วเลข ที่ มีคาไมเ กิน 1.00 หรื อ
100% ทิศนา แขมณี (2560, น. 51) ไดกลาววา การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ หาไดจากสูตร
K.R.-20 ของคู เ ดอร -ริ ช าร ด สั น (Kuder-Richardson) คื อ ดั ช นี ที่ บ ง ว า ข อ สอบทั้ ง ฉบั บ มี ค วาม
นาเชื่อถือเพียงใด นั่นคือสามารถจะวัดสิ่งที่ตองการวัดไดแมนยําเพียงใด
4. การหาคาความสอดคลอง (IOC)
สถิติที่ใชหาคาความสอดคลองระหวางตัวชี้วัด กับแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร นิรัช สุดสังข (2559, น. 69)
ไดกลาววา ในการประเมินเครื่องมือที่ใชเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินจะตองทํา 2 ลักษณะ
คือ ความเชื่อถือได และความตรงของเครื่องมือ ที่สามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะวัด ไดมาจากความ
สอดคลองของผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ตองการวัด ตัวอยางการพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญโดยนําจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและขอสอบ หรือแบบสอบถาม ที่วัดแตละจุดประสงค ไป
ใหผูเชี่ยวชาญ 3-5 ทาน พิจารณาวาแบบสอบถามวัดตามวัตถุประสงคที่ระบุไวนั้นหรือไม โดยใช

416

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

เทคนิคการตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับสิ่งที่ตองการวัด (Index of Item Objective
Congruence: IOC)
5. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
สถิ ติ ที่ใ ช ใ นการหาประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อวี ดิทัศ นส าธิ ตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ออนไลนบนเครือขายยูทูป เพื่อเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ชัยยงค พรหมวงศ (2556, น. 8) ไดกลาววา การกําหนด
เกณฑประสิทธิภาพกระทําได โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ตอเนื่อง (กระบวนการ) กําหนดคา ประสิทธิภาพเปน E1 = Efficiency of Process (ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดทาย (ผลลัพธ) กําหนดคาประสิทธิภาพเปน E2 = Efficiency of
Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 โดยใชสูตร E1/E2
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลนบนเครือขาย
ยูทูป เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ผูศึกษานําเสนอผลเปน 3 หัวขอดังนี้
1. ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของ สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบน
เครือขายยูทูปฯ
คะแนน
ชิ้นงานระหวางเรียน E1
ชิ้นงานหลังเรียน E2
ชิ้นงานที่
รอยละ
รอยละ
1
80.00
80.60
2
80.35
82.05
3
80.15
80.60
4
80.45
81.95
5
80.10
80.60
6
80.15
80.85
7
80.30
80.60
8
80.40
81.75
9
80.30
81.95
10
81.05
82.40
เฉลี่ยรวม
80.32
81.33

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนน ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ที่ไดผานการหาประสิทธิภาพ
พบวา มีประสิทธิภาพรวม เทากับ 80.32/81.33 ซึ่งสูงกวา เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ประสิทธิภาพ
ของสื่อวีดิทัศนฯ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
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2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ
ตารางที่ 2 ผลการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ในการ
ทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอนที่ 1 (40 คะแนน) กอนเรียนกับหลังเรียน ดวยสื่อ
วีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น จํานวน 82 คน

กอนเรียน
หลังเรียน

Mean

S.D.

คาเฉลี่ยของผลตาง

S.D.
คาเฉลี่ย
ผลตาง

18.90
30.63

4.084
4.561

11.73

4.104

t

df

Sig
1 tailed

25.887*

82

0.000*

*p < .05

จากตารางที่ 2 พบว า การทดสอบคะแนนของนั กเรีย น มีคะแนนกอนเรีย นเฉลี่ยเทากับ
18.90 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 30.63 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนน
สอบทั้งสองครั้ง พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ในการ
ทดสอบทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตอนที่ 2 (20 คะแนน) กอนเรียนกับหลังเรียนดวยสือ่
วีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น จํานวน 82 คน

กอนเรียน
หลังเรียน

Mean

S.D.

คาเฉลี่ยของผลตาง

S.D.
คาเฉลี่ย
ผลตาง

9.38
16.40

2.313
0.954

7.02

1.879

t

df

Sig
1 tailed

33.854*

81

0.000

*p < .05

จากตารางที่ 2 พบวา การทดสอบคะแนนของนักเรียน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 9.38
คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.40 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบ
ทั้งสองครั้ง พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ จากการศึกษาโดยใชสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการใช สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ จากกลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น จํานวน 82 คน
ที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เรื่องที่ประเมิน
การเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน
บนเครือขายยูทูป ทําใหนักเรียนเขาใจ เรื่องการวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร
เนื้อหามีความสอดคลองกับเรื่องที่เรียน
การเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน
บนเครือขายยูทูป ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู
การเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน
บนเครือขายยูทูป มีความนาสนใจ
ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน
คําอธิบายและภาพประกอบมีความชัดเจนงายตอการฝกปฏิบัติ
สื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ มีการออกแบบขอความ
และคําอธิบายตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
การใชสื่อวีดิทัศนฯ ในการเรียนการสอนเปนเรื่องไมยุงยาก
นักเรียนฝกปฏิบตั ไิ ดอยางอิสระโดยไมจํากัดชวงเวลา
นักเรียนตองการใหใชสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน
บนเครือขายยูทูป ในการเรียนบทเรียนตอไป

4.18 0.72

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

4.39 0.68
4.24 0.92

มาก
มาก

4.32 0.68

มาก

4.24 0.76
4.01 0.88
3.80 0.96

มาก
มาก
มาก

3.79 1.06
4.95 0.22
4.43 0.85

มาก
มากที่สุด
มาก

�
𝑿

S.D.

จากตารางที่ 4 พบว า ความพึงพอใจของนักเรีย นที่เรีย นดว ยสื่อวีดิทัศนฯ ในภาพรวมมี
มากที่สุด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 ซึ่งคาคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ไดแก นักเรียน
ฝกปฏิบัติไดอยางอิสระโดยไมจํากัดชวงเวลามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 รองลงมาคือสวนคาคะแนนนักเรียน
ตองการใหใชสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูป ในการเรียนบทเรียนตอไป มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนคาคะแนนความพึงพอใจต่ําสุด คือ การใชสื่อวีดิทัศนฯ ในการเรียนการสอน
เปนเรื่องไมยุงยาก 3.79
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาการพัฒนาการพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน
บนเครือขายยูทูป เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น มีดังนี้
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1. สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิ ทธิ ภ าพของสื่ อ วี ดิ ทัศ น ฯ ที่ ได ผา นการหาประสิ ทธิ ภ าพ พบว า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพรวมเท ากั บ
80.32/81.33 ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ 80/80 ที่ กํ า หนดไว แ สดงว า สื่ อ วี ดิ ทั ศ น ส าธิ ต การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตรออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่จะนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนได
2. การเปรียบเทียบทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรี ย นและหลั งเรี ย นที่ เ รี ย นด ว ย สื่อวีดิทัศนส าธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบ น
เครือขายยูทูปฯ ตอนที่ 1 พบวา มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 18.90 คะแนน และมีคะแนนหลัง
เรียนเฉลี่ยเทากับ 30.63 คะแนน ตอนที่ 2 มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 9.38 คะแนน และมี
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.40 คะแนน โดยทั้งตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มีคะแนนการทดสอบหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลน
บนเครือขายยูทูปฯ ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
อภิปรายผล
จากการศึกษา การใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขาย
ยูทูป เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การวาดภาพทางพฤกษศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากผลการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลน
บนเครื อข ายยู ทูป ฯ พบว า สื่ อวี ดิทัศ นฯ มี ป ระสิท ธิภ าพรวมเท ากับ 80.32/81.33 สู ง กว า เกณฑ
80/80 ที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะการที่นักเรียนไดปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตรตาม
ขั้นตอนการสาธิตของสื่อวีดิทัศนฯ ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหาบทเรียน ขั้นตอนการสาธิต การอธิบาย
เทคนิ ค ต า ง ๆ อย า งชั ด เจน ภาพประกอบ และคํ า บรรยาย สื่ อ ความหมายทํ า ให เ ข า ใจได ง า ย
สอดคลองกับการศึกษาของ ธีรวัจน อุดม (2556, น. 93) ไดพบวา ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรูออนไลน ของนักเรียนดวยชุดการเรียนรูออนไลนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริม
ความคิดเชิงสรางสรรควิช าศิล ปะของนั กเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรี ยนสุ ราษฎรธ านี พบว า
นักเรียนทําแบบทดสอบยอยระหวางเรียนไดรอยละ 82.20 และทําคะแนนสอบหลังเรียน ไดรอยละ
81.88 เมื่อวิเคราะหผลการทดสอบยอยระหวางเรียนและหลังเรียนซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรูออนไลน ปรากฏวา มีประสิทธิ์ภาพผานเกณฑที่กําหนด 80/80 กลาวคือ มีประสิทธิภาพ
82.20/81.88 อี ก ทั้ ง การที่ ผู ศึ กษาได นํา สื่อ วีดิ ทัศน ส าธิต การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ทํ า การ
อั พ โหลดและออนไลน บ นเครื อ ข า ยยู ทู ป ซึ่ ง เป น ช อ งทางที่ ไ ด รั บ ความนิ ย ม จึ ง ทํ า ให นั ก เรี ย นมี
ความคุนเคยในการใชงานสามารถเขาถึงไดงาย ดังที่ วรเดช ผุดผอง (2558, น. 1) ไดกลาววา วาสื่อ
เว็บไซตยูทูปเปนสื่อเครือขายสังคมที่มีจํานวนของผูใชงานในประเทศไทยสูงสุดเปนอันดับที่ 2 รองจาก
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สื่อเฟซบุก สื่อเว็บไซตยูทูปมีคุณลักษณะแตกตางจากสื่อเครือขายสังคมอื่น ๆ ตรงที่ใหบริการและ
นําเสนอวิดีโอผานอินเทอรเน็ต ผูใชทั่วไปสามารถอัพโหลดและเผยแพรวิดีโอสวนตัวไปสูคนจํานวน
มากไดอยางงายดาย สอดคลองกับขอมูลที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาในเบื้องตน คือความคิดเห็นของผูที่
มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยตรง เชน นางเนติกานต สุวรรณเพ็ชร ผูอํานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ไดใหความเห็นวา วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป)
ถือวาเปนวิชาที่พัฒนากระบวนความคิดและทักษะของนักเรียน และเปนการดีหากนักเรียนใชเวลาวาง
ให เป นประโยชน ดว ยการทํ างานศิล ปะ จึ งมีขอเสนอแนะวา ใหผูศึกษาลองหาวิธีวาทําอยางไรให
นักเรียนสามารถใชเวลาวางเมื่ออยูที่บานหรือที่ตาง ๆ สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน ฝกสมาธิ
โดยการสรางงานศิลปะ สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2560, น. 153) ไดกลาววาเทคโนโลยีตาง ๆ
โดยเฉพาะคอมพิวเตอรเปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่กวางขวางมาก บุคคลทั่วทุกมุมโลกสามารถ
เขาถึงขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลได การใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูของตนเองในการสืบคน
ขอมูลความรูจากเครือขายตาง ๆ ในคอมพิวเตอรจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางดวย
คาใชจายที่ถูก
2. การทดสอบคะแนนของนักเรียนกอน–หลัง เรียนรูดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตรออนไลนบ นเครื อขายยูทูปฯ พบวา ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอนที่ 1 มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 18.90 คะแนน และมีคะแนนหลัง
เรียนเฉลี่ยเทากับ 30.63 คะแนน และตอนที่ 2 คะแนนของนักเรียนมีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ
9.38 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.40 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบทั้งตอนที่ 1
และตอนที่ 2 พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว ากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสอดคลองกับ พงศศักดิ์ บัวจะมะ (2555, น. 82) ไดศึกษาการเรียน
ดวยสื่อวี ดิทัศนบ นอินเทอรเน็ตที่สงเสริมความมีจิตสาธารณะ โดยผลการเรียนด วยสื่อวี ดิทัศนบน
อินเทอรเน็ตฯ หลังเรียนสูงกวาผลการทําแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาด
ภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
ซึ่งคาคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ไดแก นักเรียนฝกปฏิบัติไดอยางอิสระโดยไมจํากัดชวงเวลาอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 โดยอาจเปนเพราะการทําการอัพโหลดและออนไลนสื่อวีดิทัศน
บนเครือขายยูทูปทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเขาไปศึกษาและเรียนรู การเขาไปเรียนรูเปนเรื่อง
งายและสะดวก นักเรียนสามารถเขาเรียนรูโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา สอดคลองกับความเห็นของ
ฐาปนีย ธรรมเมธา (2557, น. 1) ไดกลาววา การจัดการศึกษาในปจ จุบันมี การนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาผูเรียนในยุค
โลกาภิวัตนใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห ใหขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดนั้น
บทบาทของผูสอนตองเปลี่ยนจากการเปนผูใหหรือถายทอดมาเปนผูออกแบบการศึกษาที่มุงเนนให
ผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูและเลือกสรรความรูที่เหมาะสมดวยตนเอง ควบคูไปกับการเรียนรู

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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เนื้อหาเพื่อสนองตอบผูเ รียนที่มีความแตกตางกัน ทั้งในดานความตองการ ความสนใจวิธี การและ
รู ป แบบการเรี ย นรู การเรี ย นการสอนจึ งไมค วรถูก จํา กัด ให อยู ในเฉพาะในหอ งเรีย นและภายใน
สถาบันการศึกษาอีกตอไป สวนคาคะแนนความพึงพอใจรองลงมาคือสวนคาคะแนน นักเรียนตองการ
ใหใชสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลนบนเครือขายยูทูปในการเรียนบทเรียนตอไป คาเฉลี่ย
เทากับ 4.43 ซึ่งอาจเปนเพราะเมื่อนักเรียนไดเรียนรู โดยสื่อวีดิทัศนออนไลนบนเครือขายยูทูปแลว
เกิ ด ความสนใจ และนํ า ไปสู ค วามเข า ใจในเนื้ อ หาบทเรี ย นจึ ง มี ค วามต อ งการเรี ย นโดยใช สื่ อ ฯ
ในลักษณะนี้ในบทเรียนตอไป และสวนผลคาคะแนนความพึงพอใจในการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการ
วาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ ต่ําสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากันสองหัวขอ คือ การ
ใชสื่อวีดิทัศนฯ ที่ออนไลนบนเครือขายยูทูปที่ใชในการเรียนการสอนเปนเรื่องไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.79 ซึ่งถึงแมจะมีคะแนนต่ําสุด แตการประเมินคาความพึงพอใจยังอยูในระดับมาก โดยสรุป
แลว ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลน
บนเครือขายยูทูปฯ ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 สอดคลองกับ พีระพันธ เสริมศิริ
(2555, บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาบทเรียนออนไลนผานระบบเครือขาย (e-Learning) วิชา
คอมพิวเตอรพื้นฐาน หนวยการเรียนรู เรามารวมกันเรียนรูคอมพิวเตอรกันดีกวาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ป 1 ปการศึกษา 2555 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลนผานระบบ
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 ซึ่งสูงกวาสมติฐานที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ครูผูสอนตองจัดเตรียมดานเนื้อหาและวิธีการเรียนรูดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ
2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบน
เครือขายยูทูปฯ และอธิบายใหนักเรียนเขาใจวิธีการเขาเรียนรู
3. ครูผูสอนควรแนะนําเรื่องการใชเครือขายออนไลนอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดย
ให คําแนะนํ า ให หลี กเลี่ ย งเนื้ อหาที่ไมเหมาะสมกับ วัยของนักเรีย น รวมถึงการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศนที่อัพโหลดในระบบออนไลน ในบทเรียนในกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ เพื่อความสะดวกในการเขาเรียนรูของนักเรียน
2. ควรมีการศึกษาการนําสื่อวีดิทัศนไปติดตั้งในรูปแบบแอพลิเคชั่นบนอุปกรณสมาทโฟน
แท็บเล็ต ไอโฟน และไอแพ็ต เพื่อใหนักเรียนสามารถดาวนโหลดเพื่อใชงานไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีศึกษาเรื่อง ความตองการในการใชสัญญานอินเทอรเน็ตในสถานศึกษาของนักเรียน
4. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยใชสื่อออนไลน รูปแบบอื่น ๆ
นอกเหนือจากสื่อวีดิทัศน
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การสรางชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
CONSTRUCTION OF LEARNING KITS ON THE ISSUE OF COMPOUNDCOMPLEX SENTENCES FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT DEVELOPMENT
OF JUNIOR HIGH SCHOOL (GRADE 9) OF KRABI PROVINCIAL
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION SCHOOL
สุชานน ทองลอย *, อนันต อารียพงศ*, และวิทวัฒน ขัตติยะมาน*
SUCHANON THONGLOY, ANAN AREEPONG, AND WITHAWAT KHATTIYAMARN

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ใหมี
ประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
กระบี่ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 28 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือการวิจัยไดแก ชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ประกอบดวยชุดการสอน
เรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทยและประโยคซับซอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ
คารอยละ คาเฉลี่ย คาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ผลการศึกษาพบวา 1. ชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด กระบี่ ที่ส ร า งขึ้ น มี
ประสิทธิภาพเทากับ 89.44/90.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการสอน
*

คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
Faculty of Education, Graduate School, Thaksin University
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เรื่องประโยคซับซอน เพื่อพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนระดับ ชั้น มัธยมศึ กษาป ที่ 3
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66
คําสําคัญ: ชุดการสอน ประโยคซับซอน

Abstract
This research aimed to construction of learning kits on the issue of
compound-complex sentences for Academic Achievement Development of Junior
High School (Grade 9) of Krabi Provincial Administrative Organization School, to
determine the efficiency of the teaching kit based on the 80/80 criteria, to compare
the students’ learning achievement before and after using the developed teaching
kit, and to assess the learners’ satisfaction of the of Learning Kits on the issue of
compound-complex sentences for developing Matayomsuksa 3 of Krabi Provincial
Administrative Organization School.. The sample, selected purposively, included 28
Junior High School (Grade 9) students attending Krabi Provincial Administrative
Organization School, Krabi town District, Krabi Province, during the second semester
of 2017 academic year. The research instruments was the teaching kits on the issue
of compound-complex sentences for Academic Achievement Development of Junior
High School (Grade 9) of Krabi Provincial Administrative Organization School consisted
of Kind of sentences, compound-complex sentences and students’ learning
achievement tests with 30 items and 4 multiple choice each. The data were
analyzed using such statistics as percentage, arithmetic mean, and a 5-level rating
scale satisfaction assessment form.
The results of the study revealed that 1.The learning kits on the issue of
compound-complex sentences for Academic Achievement Development of Junior
High School (Grade 9) of Krabi Provincial Administrative Organization School had an
efficiency of 89.44/90.00, which exceeded the art criteria of 80/80. 2. The learning
achievement of the students after the learning higher before was statistically
significant at the .05 level. 3. The level of satisfaction of learners with of learning kits
on the issue of compound-complex sentences for Academic Achievement
Development of Junior High School (Grade 9) of Krabi Provincial Administrative
Organization School was at a very high level (the mean score of 4.66.)
Key words: Construction of learning kits, The issue of compound-complex sentences
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บทนํา
ภาษาเปนเครื่องมือสื่อความคิด ความรู และความเขาใจที่มนุษยใชติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน
ชนชาติหนึ่ง ๆ อาจมีภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ไดแตละคนแตละชนชาติใชภาษาในการสื่อสาร
ภาษาไทยเป น เอกลั กษณ ของชาติ เปน สมบัติทางวัฒ นธรรม อัน ก อใหเกิดความเปน เอกภาพและ
เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุขและเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชใน
การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษและสืบสานใหคงอยู
คูชาติตลอดไป ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 37)
ในชวงทศวรรษที่ผานมากระแสความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในสังคม
โลก ส ง ผลให ป ระเทศไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย างรวดเร็ ว มี เ ทคโนโลยี ใ หม ๆ เกิ ด ขึ้ น มากมาย
เครื่องมือเครื่องใชทันสมัย การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารไรพรมแดน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลั่ งไหลเข าสู ครัว เรือนจนกลายเปน สว นหนึ่งของการดําเนิน ชีวิต ดว ยเหตุนี้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั กราช 2551 จึง มุง เนน พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาใหต อบสนองความ
ตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก
เป น ไปตามเจตนารมณ ของพระราชบั ญ ญั ติก ารศึ กษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 โดยมุง เน น
การปฏิรูปการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด
ภาษาไทยเปนสาระหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาบุคคลที่จัดอยูในกลุมทักษะที่นักเรียน
จะตองไดรับความรูดานหลักภาษาไทยและฝกฝนการใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ีทําใหเกิดความเจริญงอกงามทางดานภาษา ดวยกลวิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมให
นักเรียนมีประสบการณในหลาย ๆ ดาน และดวยเหตุที่ภาษาไทยเปนพื้นฐานชีวิตที่สําคัญของเด็กไทย
และคนไทยทั้งชาติ ดังนั้นการเรียนรูภาษาไทยใหไดผลดีนั้นผูเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปน
อยางดี มีความชื่นชมในความงามของภาษาไทยและมีทักษะสัมพันธ ทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด
การอานและการเขียน รวมถึงกระบวนการคิดควบคูกันไปดวย
ชุ ด การเรี ย นการสอนเป น สื่ อ การเรี ย นชนิ ด หนึ่ ง ที่ ช ว ยให ก ารเรี ย นการสอนบรรลุ ต าม
จุดมุงหมาย ในปจจุบันชุดการสอน เปนที่รูจักและไดรับความสนใจจากผูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ไดมีการสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการผลิตและการใชชุดการสอนในการสอน ชวยใหเกิด
การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะชุดการสอนผลิตโดยผูที่มี
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ความเชี่ยวชาญ เชน ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ นักโสตทัศนศึกษา ที่รวมกันผลิตและทดลองซ้ําจน
แนใจวามีผลดีจึงนํามาเผยแพร ชุดการสอนจะชวยลดภาระของครูผูสอน เพราะผูสอนจะดําเนินการ
สอนตามคําแนะนําที่กําหนดไวในชุดการสอนตามลําดับขั้น แตละขั้นจะมีอุปกรณ กิจกรรม ตลอดจน
ขอเสนอแนะไวใหพรอม สามารถนําไปใชไดทันที ครูผูสอนไมจําเปนตองทําใหม ชุดการสอนชวยให
ผูสอนมีความรูในแนวเดียวกัน เดิมการสอนที่ผูสอนหลายคนในวิชาเดียวกัน อาจเกิดความแตกตางกัน
ในดานประสิทธิภาพของการสอน ชุดการสอนชวยใหแกปญหาในเรื่องนี้ได ชุดการสอนมีจุดมุงหมายที่
ชัดเจน มีขอเสนอแนะการฝกกิจกรรม การใชสื่อการสอนและขอทดสอบเพื่อประเมินผลพฤติกรรม
ผูเรียนไดอยางพรอมมูล ผูเรียนสามารถทดสอบความรูดวยตนเองหลังจากที่เรียนดวยชุดการสอนนั้น ๆ
(กุศยา แสงเดช, 2545, น. 10-11)
การจัดการเรียนการสอนเปนบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสนใจ
อยากเรียนรูจากสิ่งที่ผูสอนถายทอด ตั้งใจเรียน รวมทั้งเกิดการเรียนรูอยางแทจริง หากผูสอนเลือกใช
วิธี ที่ดี เหมาะสมก็จ ะสงผลให การเรี ย นรู เ กิด ประสิทธิภ าพสูงขึ้น ชุดการเรีย นการสอนเปนสื่อที่มี
จุ ด มุ ง หมายเฉพาะเรื่ อ ง เหมาะกั บ การนํ า มาใช ป ระกอบกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนในเรื่ อ งที่
เฉพาะเจาะจง และสรางความสนใจใหนักเรียนไดเกิดความอยากเรียน ถือเปนนวัตกรรมทางการศึกษา
อีกรูปแบบหนึ่งที่จะชวยใหนักเรียนเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และเขาใจงาย อีกทั้งชุดการสอนนั้นยังเปน
สื่อประสมที่จัดไวเปนชุด ๆ อยางเปนระบบระเบียบ สะดวกแกการนําไปใชอีกดวย
จากสาเหตุปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดรวบรวมวิธีการและแนวทางในการสรางชุดการสอน
รวมถึงศึกษาขอมูลเรื่องการสรางชุดการสอน และเรื่องประโยคซับซอนอยางละเอียดเพื่อใชในการ
สงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหแกนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู และสรางความเขาใจ
ใหแกนักเรียน เรื่องประโยคซับซอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใชชุดการสอนเพื่อเปนสื่อใน
การจัดการเรียนการสอน จึงถือเปนอีกทางหนึ่งที่สามารถนําไปพัฒนาความรูความสามารถ รวมถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษา การสรางชุดการสอน เรื่อง
ประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากผลการทดสอบการศึ กษาระดั บ ชาติขั้น พื้น ฐาน (O-Net) ระดับ ชั้น มั ธ ยมศึกษาปที่ 3
โรงเรี ย นองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด กระบี่ พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ต่ํากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนตั้งไว คือรอยละ 50 ซึ่งกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 47.47 จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาว แสดง
ใหเห็นวาผลการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนอยูในระดับที่ตองพัฒนาใหผานเกณฑ และการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
พบวาการเรียนการสอนเรื่องประโยคซับซอนประสบปญหาคอนขางมาก เนื่องจากผูเรียนไมเขาใจการ
นํารูปประโยค ทั้งประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอนมาขยายความให
ซับซอนยิ่งขึ้นได ไมเขาใจความหมายของคํา ขอความ ตลอดจนความไมพึงพอใจตอการเรียนการสอน
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ทําใหการใชภาษาในการสื่อสารเพื่อรับและสงสารไดไมเขาใจเทาที่ควร ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายขาด
แรงจูงใจและความกระตือรือรนตอการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิ ภาพของชุดการสอน เรื่ อง ประโยคซับซ อน ของนักเรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของชุดการสอน เรื่อง
ประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรี ยนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซ อนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สมมติฐาน
1. ชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ผูเรียนมีมีความพึงพอใจตอชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
วิธีการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานขอมูล
ประชากร
นักเรีย นชั้ นมั ธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรี ยนองคการบริหารสว นจั งหวัด กระบี่ อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 หองเรียน รวมมีนักเรียน 109 คน
กลุมตัวอยาง
นักเรีย นชั้ นมั ธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรี ยนองคการบริหารสว นจั งหวัด กระบี่ อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน หอง ม. 3/1 จํานวน 28 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง
ขอบเขตดานเนื้อหา
1. ชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จํานวน 2 ชุด คือ
ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ชนิดของประโยคในภาษาไทย
ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ประโยคซับซอน
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2. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
กระบี่ตามเกณฑ 80/80
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น
ตัวแปร
ตัวแปรตน
ชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
2. ความพึ งพอใจของนั กเรียนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับ ซอน สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
เครื่องมือการวิจัย
1. ชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จํานวน 2 ชุด คือ
ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง ชนิดของประโยคในภาษาไทย
ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ประโยคซับซอน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
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ตัวอยางชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่

ภาพที่ 1 ชุดการสอนที่ 1 คูมือสําหรับนักเรียน
(ที่มา: ผูวิจัย)

ภาพที่ 2 ชุดการสอนที่ 2 คูมือสําหรับนักเรียน
(ที่มา: ผูวิจัย)

ภาพที่ 3 ชุดการสอนที่ 1 คูมือสําหรับครูผูสอน
(ที่มา: ผูวิจัย)

ภาพที่ 4 ชุดการสอนที่ 2 คูมือสําหรับครูผูสอน
(ที่มา: ผูวิจัย)

ภาพที่ 5 ตัวอยางใบความรูเรื่องประโยคความเดียวซับซอน
(ที่มา: ผูวิจัย)
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ภาพที่ 6 ตัวอยางใบความรูเรื่องประโยคความรวมซับซอน
(ที่มา: ผูวิจัย)

ภาพที่ 7 ตัวอยางใบความรูเรื่องประโยคความซอนซับซอน
(ที่มา: ผูวิจัย)

วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความรูกอนเรียน (Pre-Test) กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคซับซอน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
ใชเวลาทํา 1 ชั่วโมง แลวบันทึกคะแนนเก็บไว
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2. ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ โดยแบงชุดการสอนออกเปน 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 เรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทย และชุดที่ 2 เรื่องประโยคซับซอน ใชเวลาทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง
3. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความรูหลังเรียน (Post-Test) กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคซับซอน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
ใชเวลาทํา 1 ชั่วโมง แลวบันทึกคะแนนเก็บไวเพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสอบกอนเรียน
4. นักเรียนตอบแบบประเมินวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง
ประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ แบบมาตราสวนประมาณคาชนิด 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
5. รวบรวมขอมูลเพื่อใชวิเคราะหทางสถิติตอไป
วิเคราะหขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของคะแนนกิจกรรมในชุดการสอนเรื่อง เรื่องประโยค
ซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยนําคะแนน
จากกิจกรรมในแตละชุดการสอนมารวมกัน จากนั้นหาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ เปน E1 และคะแนน
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนหาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ เปน E2 มาคํานวณหาคา E1/ E2
2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนดวยกิจกรรมเรื่องประโยคซับซอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชสถิติ
ทดสอบ t-test แบบ Dependent
3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเรื่อง เรื่อง ประโยคซับซอน
เพื่อพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรี ยนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชคาสถิติพื้นฐาน
คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษา
1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80
การหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ดการสอนที่ ส ร างขึ้น โดยนํ าไปทดลองสอนกั บ นั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. ทดลองแบบเดี่ยว (1:1) เปนการทดลองโดยครู 1 คนตอนักเรีย น 1 คน โดยใชเด็ ก
นักเรี ยนทั้ งหมด 3 คน ทดลองกับนั กเรี ยนที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน ปรากฏผลดั ง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ โดยการทดลองแบบเดี่ยว (1:3)
N
คะแนนเฉลีย่
รอยละ
ประสิทธิภาพ
คะแนน
คะแนนเต็ม
E1/ E2
คะแนนระหวางเรียน
3
127.33
68.83
185
68.83/71.11
คะแนนหลังเรียน
3
21.33
71.11
30

จากตารางที่ 1 พบวาชุดการสอนเรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรีย นองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จากการทดลองแบบเดี่ยว (1:3) มีประสิทธิภาพ
เทากับ 68.83/71.11
2. ทดลองแบบกลุ ม ย อ ย (1:10) เป น การทดลองครู 1 คน ต อ นั ก เรี ย น 9 คน เป น
นักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ โดยการทดลองแบบเดี่ยว (1:9)
N
คะแนนเฉลีย่
รอยละ
ประสิทธิภาพ
คะแนนเต็ม
คะแนน
E1/ E2
คะแนนระหวางเรียน
9
150.55
81.38
185
81.38/82.96
คะแนนหลังเรียน
9
24.88
82.96
30

จากตารางที่ 2 พบว า ชุ ด การสอนเรื่ อ งประโยคซั บ ซ อ นของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จากการทดลองแบบกลุมยอย (1:10)
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.38/82.96
3. ทดลองแบบกลุมพัฒนาเครื่องมือ (1:30) เปนการทดลองครู 1 คน ตอนักเรียน 30
คน โดยคละความสามารถของนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ โดยการทดลองแบบเดี่ยว (1:30)
N
คะแนนเฉลีย่
รอยละ
ประสิทธิภาพ
คะแนน
คะแนนเต็ม
E1/ E2
คะแนนระหวางเรียน
30
158.16
85.53
185
85.53/87.67
คะแนนหลังเรียน
30
25.96
87.67
30

จากตารางที่ 3 พบวาชุดการสอนเรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จากการทดลองแบบกลุมยอย (1:30) มีประสิทธิภาพ
เทากับ 85.53/87.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80
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ตารางที่ 4 คาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน
N
คะแนนเฉลีย่
รอยละ
ประสิทธิภาพ
คะแนน
คะแนนเต็ม
E1/ E2
คะแนนระหวางเรียน
28
165.46
89.44
185
89.44/90.00
คะแนนหลังเรียน
28
27.00
90.00
30

จากตารางที่ 4 พบวาชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน
ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 89.44/90.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของชุดการสอน
เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผูวิจัยนําชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ไปใชกับกลุมตัวอยาง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 28 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการสอนเรื่อง
ประโยคซับซอน ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการสอน เรื่อง
ประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
N
คะแนนเฉลีย่
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
t-test
คะแนน
�
X
กอนเรียน (30 คะแนน)
28
2.96
18.25
17.31**
หลังเรียน (30 คะแนน)
28
1.09
27.00
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 5 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกอนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 18.25 คะแนน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.96 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 27.00 คะแนน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.09
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ปการศึกษา 2560
โรงเรี ยนองคการบริ หารส วนจังหวัดกระบี่ ทําแบบประเมิน ความพึงพอใจที่มีตอชุดการสอนเรื่อง
ประโยคซับซอน หลังจากนักเรียนไดใชชุดการสอนแลว นํามาแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑภายใตโคงปกติ (Normal Curve) ตามวิธีของบุญชม ศรีสะอาด ดังนี้
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คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ปรากฏผลดังตารางที่ 6

4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ปการศึกษา 2560 หลังจากทีไ่ ดใชชุดการ
สอนเรื่องประโยคซับซอน
ขอที่
รายการประเมิน
S.D.
แปลผล
X
1 นักเรียนมีความรูส ึกชอบและสนใจชุดการสอน
4.79
0.42
มากที่สุด
2 ชุดการสอนมีการใชภาษาเขาใจงาย
4.61
0.50
มากที่สุด
3 ชุดการสอนมีเนื้อหา ยากงายเหมาะสมกับวัยของผูเ รียน
4.71
0.60
มากที่สุด
4 ชุดการสอนมีการนําเสนอเนื้อหา ลําดับขั้นตอนจากงายไปหายาก ทํา 4.64
0.49
มากที่สุด
ใหงายตอการศึกษาเรียนรู
5 ชุดการสอนมีการจัดลําดับเวลาในการจัดการเรียนรูไ ดอยางเหมาะสม 4.61
0.74
มากที่สุด
6 ชุดการสอนมีรูปแบบไดสวยงาม คงทน และนาสนใจ
4.64
0.49
มากที่สุด
7 ชุดการสอนมีการออกแบบตัวอักษร และขนาดตัวอักษรใหมองเห็นได 4.75
0.44
มากที่สุด
ชัดเจน อานงาย
8 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตในการการสื่อสารใน
4.68
0.61
มากที่สุด
ชีวิตประจําวันได
9 ชุดการสอนทําใหนักเรียนเขาใจเรือ่ งประโยคซับซอนมากขึ้นและมี
4.64
0.68
มากที่สุด
ประโยชนตอการศึกษาเรื่องประโยคซับซอน
10 ชุดการสอนทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางดานหลักการใช
4.57
0.63
มากที่สุด
ภาษาไทยได
รวมเฉลี่ยทั้งหมด
4.66 0.16
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด กระบี่ หลังจากที่เ รียนโดยใชชุดการสอน เรื่องประโยค
ซับซอน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.66) และความพึงพอใจของแตละประเด็น
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลไดดังนี้
1. ชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 89.44/90.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่
กําหนดไว
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2. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรียนโดยใชชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับ ซ อน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียน ( X =27.00,
S.D.= 1.09) สูงกวากอนเรียน ( X =18.25, S.D.=2.96) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X =4.66)
อภิปรายผล
1. ชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับ ซอน เพื่ อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 89.44/90.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่
กําหนดไว
หมายความวา ชุดการสอนมีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ที่ประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง
ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 89.44 สูงกวาเกณฑ 80 เกิดจากเนื้อหาของชุดการสอนที่สรางขึ้น มีกิจกรรม
เปนไปตามลําดับขั้นตอน โดยมีการปรับปรุงดัดแปลงเนื้อหาใหสอดคลองกับเรื่องราวในชีวิตประจําวัน
นักเรียนใหมากที่สุด ใชตัวอยางที่นาสนใจ มีความสอดคลองกับชีวิตจริง ทั้งนี้ชุดการสอนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นยังมีรูปแบบที่นาสนใจ สีสันสวยงาม มีภาพประกอบ รูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเปน
การเราความสนใจของนักเรียน อีกทั้งผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนเพื่อสรางชุดการสอนใหตรงกับความสนใจของนักเรียน
เมื่อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.00 หมายความวา ชุดการ
สอนประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) สูงกวาเกณฑ 80 กลาวคือชุดการสอนเปนการสรางกระบวนการสราง
ทักษะจากการเรียนการสอนและการทําแบบทดสอบทายชุดการสอน รวมทั้งผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
ตามลําดับขั้นตอน มีความหลากหลายของชุดการสอน สงผลใหผูเรียนเกิดความสุข ความสนุกสนาน
และตื่นตัวกับการเรียนมากยิ่งขึ้น
ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 เปนไปตามสมมติฐาน
มีการดําเนินการสรางชุดการสอนตามลําดับขั้นตอน ตั้งแตการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติ ศึกษา
ตํารา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมถึง
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาสถานศึกษา คําอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด
ตาง ๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมากมาย ครูผูสอนสามารถนํา ชุดการสอนเรื่อง ประโยค
ซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปใชกับนักเรียน
ไดอยางเหมาะสม ครูสามารถสรางความรูความเขาใจใหแกนักเรียนเรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทย
และประโยคซับซอนโดยใชชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีการอธิบายความรูนิยาม เนื้อหา ลักษณะ โครงสราง และ
รูปแบบของประโยคชนิดตาง ๆ ไวอยางละเอียด ชัดเจนทําใหนักเรียนเขาใจรูปแบบ ลักษณะตาง ๆ
ของประโยค และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชญานิศ ทิพยชาติ
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(2555, น. 66) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4
MAT เรื่อง ประโยคซับซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการศึกษาคนควาพบวา มีคาประสิทธิภาพ
เทากับ 83.83/81.45 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของพักตร
วิ ภ า ไทรรารอด (2551, น. 55) ได ศึกษาการพัฒ นาชุดการเรีย นดว ยตนเองสาระการเรีย นรูวิช า
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อําเภอ
สามพราน จั ง หวั ด นครปฐม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป น ไปตามเกณฑ คื อ 81.63/83.38 รวมถึ ง มี ค วาม
สอดคลองกับ ณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์ (2558, น. 90-97) ไดศึกษาการสรางชุดการสอนดวยตนเอง เรื่อง
ประโยคซับซอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสิทธิภาพเทากับ 89.58/95.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังใชชุดการสอนเรื่อง
ประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผูวิจัยไดนําชุดการสอนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนดวยชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไว เปน ผลมาจากการใช เทคนิคในการสรางชุ ดการสอนเรื่องประโยคซั บซอน โดยกําหนด
หมวดหมู เนื้อหาคําอธิบายอยางชัดเจน กําหนดหนวยการสอน กําหนดหัวเรื่อง หลักการ วัตถุประสงค
กิจกรรมตาง ๆ ในชุดการสอน กําหนดแบบประเมินผล การเลือกผลิตสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน ในขั้นนี้ผูวิจัยไดมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ กอนนําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
ทํา ให นั กเรี ยนมีความสนใจ ลํ าดั บ ความคิ ด ทําความเขาใจ และเรียนรูไดอยางมีป ระสิทธิภ าพซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ ชัยยงค พรหมวงศ (2539, น. 114) ที่ไดอธิบายการหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนไววา การทดสอบประสิทธิภาพชวยประกันคุณภาพของสื่อหรือชุดการสอนวาอยูในขั้นสูง
เหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก หากไมมีการทดสอบประสิทธิภาพเสียกอนแลว เมื่อ
ผลิตออกมาใชประโยชนไมไดดี ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอน
คาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ ซึ่งจากการการสังเกตพบวานักเรียนที่เรียน
ดว ยชุ ดการสอนเรื่ อง ประโยคซั บซ อน เพื่ อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรีย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรีย นดว ยชุด การสอนเรื่องประโยคซั บซอน
สนุกสนานเพลิดเพลินกับภาพประกอบตาง ๆ ในชุดการสอน สีสันที่สดใสทําใหนักเรียนตื่นเตนและ
ชื่นชอบการเรียนดวยชุดการสอน ทั้งนี้ในชุดการสอนมีการใชคํากระชับ กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย
ทั้งภาพและขอความ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปตามลําดับจากงายไปหายาก ทําใหนักเรียนเกิด
การเรีย นรู ที่ดี เข าใจง าย และสามารถใช ประโยคในชีวิตประจําวันไดถูกตอง สงผลใหผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของวิบูลศรี กิ่งแกว (2552, น. 56) ไดศึกษาการ
พัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยเรื่อง ลิลิตตะเลงพายสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล เพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2551 พบวามีประสิทธิภาพ 85.03/82.17 แสดงวาชุดการเรียนดวยตนเองที่สรางและ
พัฒ นาขึ้น นั้น มี ประสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 และนักเรีย นที่ใชชุดการเรีย นดว ย
ตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนใชชุดการเรียนดวย
ตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของฮามีดะ จันทรศรี (2544)
ไดทําการวิจัยการสรางชุดการสอน เรื่องการอานเพื่อวิเคราะหวิจารณเรื่องสั้น จากหนังสืออานนอก
เวลา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อสรางและ
หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องการอานเพื่อวิเคราะหวิจารณเรื่องสั้น จากหนังสืออานนอกเวลา
สําหรับ นักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลายโดยใชกระบวนการเรี ยนรูแบบรว มมือ ได ผลการวิ จัย มี
ประสิทธิภาพ 87.50/85.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และพัฒนาการทางการ
อานของนักเรียนที่ใชชุดการสอน เรื่องการอานเพื่อวิเคราะหวิจารณเรื่องสั้นที่สรางขึ้นสูงกวานักเรียน
ที่ไมไดใชชุดการสอนการอานเพื่อวิเคราะหวิจารณที่สรางขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005
รวมทั้งวราภรณ สัตบุตร (2555) ไดศึกษา การสรางชุดการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอาน
จับใจความโดยใชเทคนิคการสอน SQ3R สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ใชภาษาพมาเปน
ภาษาแรก กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นบ า นน้ํ า ตก อํ าเภอเมื อ งระนอง จัง หวั ดระนอง เพื่ อ สร า งและหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ใชภาษาภาษา
พมาเปนภาษาแรกตามเกณฑ 70/70 ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของชุดการจับใจความสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ใชภาษาพมาเปนภาษาแรก มีประสิทธิภาพเทากับ 79.63/82.00
สูงกวาเกณฑที่กําหนดและความสามารถในการอานจับใจความหลังการใชชุดการสอนสูงกวากอนเรียน
โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การสรางชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 89.44/90.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องมาจาก
2.1 ดําเนิ นการวิจัย โดยเริ่มจากศึกษาปญหาดานการเรีย นเรื่องประโยคซับซอนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนไมเขาใจความหมาย ลักษณะ รูปแบบ และชนิด
ของประโยคซับซอน และมีความสับสน ไมสามารถแยกประโยคชนิดตาง ๆ ในภาษาไทยได สงผลให
นักเรียนไมเขาใจเรื่องลักษณะความหมาย องคประกอบ รูปแบบ และชนิดของประโยคซับซอน อีกทั้ง
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรี ยนองคการบริหารสว น
จังหวัดกระบี่ ยังไมเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด โดยเฉพาะสาระที่ 4 หลักภาษาและการใช
ภาษามาตรฐาน ท 4.1 ผูวิจัยจึงตั้งวัตถุประสงคของงานวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพปญหา สรางชุดการ
สอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูในแตละกิจกรรมของชุดการสอน มุงเนนใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความสุข เขาใจงาย มีบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม คําเฉลย
แบบฝกหัดตามที่มอบหมายในกิจกรรม แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ดําเนินการ
จัดการเรียนรูตามลําดับขั้นตอน โดยมีครูเปนผูควบคุมดูแล ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมการ
เรียนมากยิ่งขึ้น
2.3 การกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูในหนวยชุดการสอนใหสอดคลองกับการเรียน
เรื่องประโยคซับซอน โดยใชเนื้อหาในหนังสือเรียนหลักและการใชภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยนําเนื้อหาความรูในหนังสือมาดัดแปลงจัดทําเปนบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรมให
นักเรียนไดเริ่มเรียนรูและฝกปฏิบัติจากงายไปหายากอยางตอเนื่อง ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
เรื่องประโยคซับซอนสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2.4 ผูวิจัยใชวิธีการสรางบรรยากาศที่เปนกันเองในการเรียนภายในหองเรียนทั้งระหวาง
ครูและนักเรียน รวมถึงระหวางนักเรียนและนักเรียน ขณะเดียวกันครูผูสอนก็ดําเนินการสอนดวยการ
ลดบทบาทในการพูดลง เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถใหผูเรียนมีบทบาทในการ
เรี ย นรู ด ว ยตนเองมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ เนื้ อ หาในชุ ด การสอนแต ล ะเรื่ อ ง โดยมี
ภาพประกอบและสีสันที่สวยงาม สรางความนาสนใจใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
มีความสุข
3. ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เปนผลมาจาก
ผูวิจัยชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคําชี้แจงกอนใชอยางชัดเจน เขาใจงาย มีภาพประกอบ มีสีสัน
สวยงามทําใหนาสนใจมีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก สอดคลองกับงานวิจัยของชญานิศ ทิพยชาติ
(2555, น. 66) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4
MAT เรื่อง ประโยคซับซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูภาษาไทย เรื่อง ประโยคซับซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู 4
MAT ตามเกณฑ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนกับหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ ดยใชวิธี สอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT และเพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยเรื่อง ประโยคที่ซับซอน โดยใชวิธีสอน
แบบวัฏ จั ก รการเรี ย นรู 4 MAT ผลการศึ กษาคน พบวา ประสิทธิภ าพของแผนการจัดการเรีย นรู
ภาษาไทยโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT เรื่อง ประโยคซับซอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
คาเทากับ 83.83/81.45 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยาง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
แผนการจัดกิจกรรม การเรียนรูภาษาไทยโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT เรื่อง ประโยค
ซับซอน โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์ (2558, น. 9097) ไดศึกษาการสรางชุดการสอนดวยตนเอง เรื่องประโยคซับซอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
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6 โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย นครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ สร า งและหา
ประสิทธิภาพชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องประโยคซับซอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตาม
เกณฑ 80/80 มีประสิทธิภาพเทากับ 89.58/95.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ทั้งนี้ปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังใชชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องประโยค
ซับซอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 มี ความพึ งพอใจในการใช ชุ ดการเรีย นดว ยตนเอง เรื่องประโยคซับ ซอน สําหรับ นักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ครูผูสอนควรจัดเตรียมสื่อที่ใชในการสอนอยางถูกตอง ครบถวน
1.2 ชุดการสอนเรื่องประโยคซับซอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถนําไปใช
สอนในหองเรียนเวลาปกติและสามารถนํากลับไปอานนอกเวลาที่บานได
1.3 ครูผูสอนควรศึกษาคูมือการใช แผนการจัดการเรียนรู ที่จะใชในการเรียนการสอนให
พรอมทุกครั้งเพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนดําเนินไปอยางมีขั้นตอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนมากที่สุด
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 ควรศึกษาความสามารถทางการเรียนของนักเรียนในสาระและมาตรฐานการเรียนรู
เรื่องหลักภาษาและการใชภาษา เรื่องประโยคซับซอนในปการศึกษาตอไป
2.2 ควรวิจัยการสรางชุดการสอนหรือนวัตกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในเรื่องอื่นและระดับชั้นอื่นดวย
2.3 ควรพัฒนาชุดการสอนในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร เชน E-Book หรือสื่อไอที Social
Media รูปแบบอื่น ๆ เพื่อใหภาพ และเสียงเปนตัวชวยดึงดูดความสนใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่
ยั่งยืน คงทน สงเสริมการพัฒนาสมองของผูเรียนไดอยางสมบูรณ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตอไป
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การพัฒนาบทเรียน I TUNESU COURSE เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต
สําหรับเด็กออทิสติก
THE DEVELOPMENT OF I TUNESU COURSE TO PROMOTE LIFE
SKILLS FOR AUTSITIC CHILDREN
น้ําเพชร เทศะบํารุง * และ อาภรณ สอาดเอี่ยม **
0

1

NAMPECH TASABOOMRUNG AND APORN SAARDAIUM

บทคัดยอ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริม
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกที่มีประสิทธิภาพ 80/80 (2) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถของ
ทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย I Tunesu Course (3) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กออทิสติก
ตอการใชบทเรียน I Tunesu Course กลุมตัวอยาง ไดแก เด็กออทิสติก ชั้นประถมศึกษาตอนตน
ที่เรียนรวมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บทเรียน I Tunesu Course
เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ซึ่งแบงออกเปน 4 เรื่อง คือ หนูนอยชางเจรจา สอนหนู
รูจักอารมณ หนูนอยรักสะอาด และหนู ๆ จําไว “ปลอดภัย ไวกอน” แบบประเมินคุณภาพสื่อโดย
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน แบบประเมินคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย
I Tunesu Course ทั้งหมด 40 ขอ การหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR-20 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.62 และแบบวัดความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอการเรียนดวยบทเรียน I Tunesu Course
ผลการวิจัย พบวา (1) การพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับ
เด็กออทิสติกมีประสิทธิภาพ 88.33/89.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 (2) เปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย I Tunesu Course กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07
ซึ่งแสดงวาเด็กออทิสติกมีความความสามารถของทักษะชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเรียนดวยบทเรียน I Tunesu
Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต (3) การศึกษาความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอเรียนดวยบทเรียน
I Tunesu Course พบวามีคาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจเทากับ 2.74 ซึ่งอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: เด็กออทิสติก บทเรียน I Tunesu Course ทักษะชีวิต
*
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Abstract
This research aims to (1) develop the lesson of I Tunesu Course in order to
promote the life skill for Autistic children who have 80/80 efficiency (2) to compare
the proficient scores of life skill in pretest and posttest using I Tunesu Course. (3) to
study the students’ satisfaction about learning with I Tunesu Course. The sampling
groups in this research are 10 Autistic students in grade 1-3 of Ramkhamhaeng
University Demonstration School (Elementary Level), first semester of 2017. The
research tools used in this research are the lesson of I Tunesu Course to promote
the life skill for Autistic children. The lesson is divided into 4 parts, talkative child,
teaching the child to know about emotions, healthy child, and remembering that
“safety first”. Moreover, the researcher used the quality assessment form which is
evaluated by 5 specialists, the proficient assessment form for evaluating the life skill
for pretest and posttest containing 40 items, reliability testing by using KR – 20
formula which is 0.62 in this research, and the satisfaction form about the lesson of I
Tunesu Course of the Autistic children.
It is found that (1) the figure of developing the lesson of I Tunesu Course to
promote the life skill for Autistic children is 88.33/89.16 which is more than the
determined criteria, 80/80. (2) In comparing the proficient scores of life skill in pretest
and posttest, it is found that the mean of pretest scores is 4.93, the standard
deviation of pretest scores is 0.97, the mean of posttest scores is 8.33, and the
standard deviation of posttest scores is 1.07. As a result, the Autistic children have
the better life skill when they have studied the lesson of I Tunesu Course to
promote life skill. (3) For studying the satisfaction, the average score is 2.74 which is
evaluated in good level.
Keywords: Autistic children, the lessons of I Tunesu Course, life skills

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องเทคโนโลยีดานตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน
เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม ดานสื่อสิ่งพิมพ ดานสื่อความบันเทิง ดานการคา รวมทั้งการศึกษาที่ทําให
ผูใชงานมีความสะดวก และงายตอการเขาถึงเพื่อการรับสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ของเทคโนโลยี
เหลานั้น หรือแบงปนแลกเปลี่ยน ขอมูลกับผูอื่นไดทั่วโลก โดยเฉพาะอุปกรณสื่อสารประเภท Smart
Phone, Tablet Computer ซึ่งปจจุบันเทคโนโลยีเหลานี้ไดกาวเขาสูยุคดิจิตัล มีการแปลผลออกมา
ในรูปสามมิติหรือสื่อผสมอื่น ๆ เพื่อสรางความสมจริง ชวยดึงดูดใจใหแกผูรับบริการมากขึ้น (ธันยา

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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นวลละออง, 2558, น. 14) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ที่กําหนดไวดังนี้วาใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนใน
แตละระดับการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดองคประกอบทักษะ
ชีวิตที่สําคัญที่จะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหกับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและ
เตรียมพรอมสําหรับอนาคตไว 4 องคประกอบ พรอมทั้งพฤติกรรมที่คาดหวังและตัวชี้วัดทักษะชีวิตใน
แตละองคประกอบ ดังนี้ ระดับประถมศึกษาองคประกอบที่ 1 การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง
และผูอื่น องคประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค องคประกอบที่
3 การจัดการกับอารมณและความเครียด และองคประกอบที่ 4 การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษรวมทั้งเด็กออทิสติกนั้นจะตองเนน
รูปแบบในการพัฒนาศักยภาพของเอกัตบุคคลใหมีความสามารถและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เขามาเรียนรวมในโรงเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนไดมีการพัฒนาศักยภาพใหสามารถชวยเหลือตนเอง ดานทักษะการเรียน ซึ่งสามารถ
เรียนรวมไดเต็มความสามารถของบุคคล มีการพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร ดานภาวะอารมณและ
พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นและสิ่งสําคัญยิ่งกวานั้น กลุมที่ผูวิจัยศึกษาเปนออทิสติกที่มีปญหา
ทางดานอารมณพฤติกรรมและสังคม ชอบแยกตัวลําพังในโลกของตนเอง ไมคอยใหความสนใจใน
สิ่งแวดลอมรอบตัวและสามารถเรียนรูไดแตคอนขางชา ซึ่งจะตองไดรับการชวยเหลือหรือการดูแล
อยางใกลชิด ในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห การปฏิบัติงานออกแบบผลงาน การทํางานที่
เปนขั้นตอน การดํารงชีวิตประจําวันที่เนนการพึ่งพาตนเอง เทคนิคการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญ
ที่จะชวยพัฒนาและแกไขปญหาใหดีขึ้น ซึ่งเทคนิคการสอนแบบเนนการปฏิบัติ (laboratory) คือการ
สอนที่ใหผูเรียนกระทํากิจกรรมการเรียนภายใตการแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด โดยทําการทดลอง
ปฏิบัติฝกการใชทฤษฎีโดยผานการสังเกตภายใตสภาพที่ควบคุมไว (วรวิทย นิเทศศิลป, 2551, น. 1)
ทั้งนี้สื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อมีการออกแบบและการผลิตสื่อที่ถูกตองและเหมาะสมกับการใช
งาน) และสิ่ งที่จ ะทําใหเด็กออทิ สติกเกิดความสนใจใฝเ รียนรูคือการเรี ยนรู จากสื่อแบบผสมที่ เป น
ภาพเคลื่อนไหว และมีการบรรยายอยางสั้น ๆ ทีละขั้นตอนโดยใชภาษาที่เขาใจงาย จนกลายเปนเรื่อง
ปกติเพราะการตูนนอกจากจะใหความบันเทิงแลวยังสอดแทรกเรื่องราวและคุณธรรมไวในตัว มีเนื้อหา
ที่สนุกสนาน รวมทั้งมีภาพประกอบที่สวยงาม เปนสื่อที่มีความใกลชิดกับเด็กเปนอยางมาก (ศิริลักษณ
คลองขอย, 2555, น. 2) การประกอบอาหารเปนกิจกรรมการเรียนที่เปนขั้นตอน ซึ่งสามารถสงเสริม
พัฒนาดานตาง ๆ ของเด็กออทิสติก เปนกิจกรรมการเรียนที่มีความสุข สนุกสนาน ไดเรียนรูผานของ
จริงและผานสื่อรูปแบบตาง ๆ แสดงถึงการทํางานอยางมีขั้นตอน (เจริญขวัญ มูลนอย, 2552, น. 3)
การประกอบอาหารถือเปนทักษะชีวิตที่จําเปนที่เด็ก ออทิสติกตองเรียนรูเพื่อที่จะสามารถชวยเหลือ
ตนเองและแบงเบาภาระของผูดูแล เปนการประหยัดรายจายของครอบครัว เนื้อหาสาระนี้จะเนนดาน
ปฏิบัติเพื่อฝกทักษะใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
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iTunes ถือไดวาเปนเทคโนโลยี Application สมัยใหม ที่เขามามีสวนชวยในการเรียนรูใน
สถาบันการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่มีความตองการพิเศษ เพราะสามารถนําเขามาจัดการเรียนรู
สนับสนุนการเรียนรู หรือสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตัวเอง เหมาะสําหรับผูเรียนและผูใชที่ไม
อยากและนําไปศึกษาตามแหลงทรัพยากรอื่น ๆ ทําใหประหยัดเวลา สะดวกสบาย เนื่องจากมีการ
จัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ มีเนื้อหาหลากหลาย โดยสามารถเรียนรูไดเปนลําดับขั้นตอน เรียนรูไดซ้ํา
เพื่อเปนการทบทวน รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรูของเด็กออทิสติกนั้นควรแบงเนื้อหา
ออกเปนสวนยอย แลวใหผูเรียนเรียนรูไปทีละสวนจนประสบความสําเร็จทุกสวน และสิ่งที่จะทําให
ผูเรียนเกิดความสนใจและใฝเรียนรูก็คือการเรียนรูจากสื่อผสมที่ประกอบดวยภาพเคลื่อนไหว และมี
การอธิ บ ายอย า งสั้ น ๆ ที ล ะขั้ น ตอนโดยใช ภ าษาที่ เ ข า ใจง า ย ซึ่ ง ในการจั ด การเรี ย นรูไ ด กํ า หนด
องคประกอบของทักษะชีวิตที่สําคัญ คือ การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น โดยการใชภาษาเพื่อสื่อสาร
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม การเขาใจอารมณของตนเองและผูอื่น โดยรูจักวิเคราะหหา
เหตุ ผ ลของอารมณ นั้ น เพื่ อให ควบคุ มอารมณของตนเองได และเพื่อใหป ฏิบัติตนตอผูอื่น ไดอยา ง
เหมาะสม การใหความสําคัญกับการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง และการตระหนักถึงอันตรายจากสิ่งรอบตัว เพื่อใหรูจักการ
หลีกเลี่ยงระมัดระวังตนเองจากสิ่งที่เปนอันตรายซึ่งจะนําไปสูความปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวัน
ทั้งนี้นักเรียนจะไดรับความรู และใชโปรแกรม หรือapplication ที่เอื้อตอประสบการณการเรียนใน
รูปแบบมัล ติมีเดีย หลายโปรแกรมดวยกั นโดยผูเรียนจะตองเรีย นรูเ พื่อที่ จะสามารถเชื่อมโยงไปสู
ประสบการณจริง และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
จากการศึ กษาถึ งความสํ า คั ญ และเหตุผ ลดังกลาวขางตน ผูวิ จัย ไดออกแบบและพัฒ นา
บทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ใหสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองโดยการเรี ย นรู ซ้ํ าเพื่ อ ทบทวนหรื อ เป น แบบอย า งในการปฏิ บั ติ และผูส อนสามารถนํ า มา
ประกอบการสอนเสริมนอกเวลา เปนสื่อประกอบการเรียนการสอนการนําสื่อมาใชในการสอนจะชวย
กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจเขาใจเนื้อหาไดเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเบื่อหนาย และชวยให
เด็กออทิสติกไดเรียนรูจากสื่อที่ผูวิจัยจะพัฒนาเด็กออทิสติกใหไดทั้งความรูทั้งหมด 4 เรื่อง คือ หนูนอย
ชางเจรจา สอนหนูรูจักอารมณ หนูนอยรักสะอาด และหนู ๆ จําไว “ปลอดภัย ไวกอน” ควบคูไปกับ
การปฏิ บั ติ จ ริ ง ช ว ยให เ กิ ดการเรี ย นรู ที่ส ามารถเชื่ อมโยงสูป ระสบการณจ ริ งนําไปประยุกต ใชใ น
ชีวิตประจําวันพรอมทั้งเปนการฝกใหเด็กออทิสติกรูจักการชวยเหลือตนเองแลวยังเปนการทําใหเด็ก
ออทิสติกรูจักการทํางานดวยตนเอง ฝกการคิดวิเคราะห แกปญหา การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกที่มี
ประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถของทั ก ษะชี วิ ต ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด ว ย
I Tunesu Course
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอการใชบทเรียน I Tunesu Course
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วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ผูวิจัยได
กําหนดการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนออทิสติก ชั้นประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 10
คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนเด็กออทิสติกระดับปานกลาง สามารถเรียนรูได มีคะแนนผลการเรียนอยูในระดับดี
2. มีความเขาใจในการสื่อความหมาย หรือสามารถแสดงภาษาพูดในการสื่อสารตาง ๆ ไดโดย
การเลียนแบบและสามารถทําตามคําสั่งงาย ๆ ได
3. มีสมาธิและสามารถควบคุมตัวเองในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางนอย 30-50 นาที
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก
2. แบบประเมินคุณภาพสื่อ
3. แบบประเมินคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย I Tunesu
Course
4. แบบวัดความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอเรียนดวยบทเรียน I Tunesu Course
1. บทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกในการสราง
สื่อบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา
เอกสาร ตํารา และดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1.1 รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาตามลําดับใหถูกตองและใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและนํามาแกไข
1.2 กําหนดเนื้อหาและกิจกรรมแบบการเรียนรู มีทั้งหมด 4 เรื่อง และในแตละเนื้อหา
จะประกอบดวยกิจกรรมการเลานิทาน การชมวีดิทัศน การทํากิจกรรมผาน Application และการ
ประเมินความสามารถของแตละกิจกรรม ดังนี้
1. หนูนอ ยชางเจรจา
2. สอนหนูรูจักอารมณ
3. หนูนอยรักสะอาด
4. หนู ๆ จําไว “ปลอดภัย ไวกอน”
1.3 นําบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ให
ผูเชี่ยวชาญตรวจวาถูกตองและเหมาะสมในดานเนื้อหา และการออกแบบสื่อ โดยผูเชี่ยวชาญในการ
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ตรวจสอบดานสื่อ 5 ทาน แลวปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยมีการประเมินทั้งหมด
4 ดานซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.64 และคิดเปนคาเฉลี่ยรายดานคือ
ดานเนื้อหาไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 อยูในเกณฑ ดีมาก ดานคุณภาพของภาพไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.56
อยูในเกณฑดีมาก ดานคุณภาพเสียงไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 อยูในเกณฑดีมาก และคุณภาพเทคนิค
การนําเสนอไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 อยูในเกณฑดีมาก
1.4 นํ า บทเรี ย น I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับ เด็กออทิส ติกที่
ปรับปรุงแลวไปทดสอบและหาประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนทดลอง ครั้งที่ 1 แบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-by-one testing) ผูวิจัยทําการ
ทดลองกับเด็กออทิสติกซึ่งสามารถเรียนได ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 คน โดยใหนักเรียนเรียน
จากบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกแลวทําแบบฝกหัดหลัง
การสอนแตละตอน เมื่อเรียนจบใหนักเรียนทําแบบประเมินทักษะทางการเรียนดวยบทเรียน I Tunesu
Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 4 เรื่อง ในการทดลองครั้งนี้ไดคาประสิทธิภาพ
85.00/92.50
ขั้นตอนทดลอง ครั้งที่ 2 เปนการทดลองแบบกลุมยอย (small group testing)
ผูวิจัยทําการทดลองกับเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียนไดที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน โดยให
นักเรียนเรียนจากบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก แลวทํา
แบบฝกหัดหลังการสอนแตละตอน เมื่อเรียนจบใหนักเรียนทําแบบประเมินทักษะทางการเรียนดวย
บทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 4 เรื่อง ในการทดลองครั้งนี้
ไดคาประสิทธิภาพ 81.66/82.50
ขั้นตอนทดลอง ครั้งที่ 3 เปนการทดลองแบบภาคสนาม (field testing) เปนการ
ทดลองกับเด็กออทิสติกที่สามารถเรียนได ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน โดยใหนักเรียนเรียนจาก
บทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกแลวทําแบบฝกหัดหลังการ
สอนแตละตอน เมื่อเรียนจบใหนักเรียนทําแบบประเมินทักษะทางการเรียนดวยบทเรียน I Tunesu
Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 4 เรื่อง ในการทดลองครั้งนี้ไดคาประสิทธิภาพ
88.33/89.16
นําบทเรี ยน I Tunesu Course เพื่ อสงเสริมทักษะชีวิตสํ าหรั บเด็กออทิส ติกที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง
2. แบบประเมินคุณภาพสื่อ แบบประเมินคุณภาพสื่อ การสรางและการหาประสิทธิภาพ
ของสื่อที่ใชในการทดลอง มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2 นําผลการศึกษาที่ไดมาสรางเครื่องมือใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดมุงหมาย
2.3. ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริม
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก เปนแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
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เนื้อหาการนําเสนอคุณภาพของภาพคุณภาพเสียงและความเหมาะสมของเทคนิคการผลิต โดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนน ไพโรจน ตีรณธนากุล และคณะ (2546, น. 198-202) ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดีมาก
4 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดี
3 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพพอใช
2 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพตองปรับปรุง
1 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพใชไมได
เกณฑในการแปลความหมายคะแนน มีดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพพอใช
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพตองปรับปรุง
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพใชไมได
เกณฑในการยอมรับวาการพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต
สําหรับ เด็ กออทิ สติ กมี คุณภาพ ผูวิ จัย ได กําหนดใหมีคาเฉลี่ย ตั้งแต 3.51 ขึ้น ไป จึ งจะยอมรับ วามี
คุณภาพดีและสามารถใชในการทดลองได
2.4 นําแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต
สําหรับเด็กออทิสติกสรางขึ้นเสนอที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบ และนํามาปรับปรุงแกไข
2.5 นําแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต
สําหรับเด็กออทิสติกที่สรางขึ้นไปใหกับผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ จํานวน 5 คน
2.6 นําสื่อบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกไป
ใชกับกลุมตัวอยางตอไป
3. แบบประเมิ น คะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรีย นและหลังเรีย นดว ย
I Tunesu Course
3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนศึกษาดูงาน
จากหนวยงานที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
3.2 สรางแบบประเมินความสามารถของทักษะชีวิตเด็กออทิสติก จํานวน 4 เรื่อง รวม
40 ขอ ซึ่งไดออกแบบทดสอบฝกความสามารถ มีเกณฑคือให 1 คะแนน ถาทําถูก และให 0 คะแนน
ถาทําผิด และสรางใหสอดคลองกับเนื้อหาเรื่อง 1. หนูนอ ยชางเจรจา 2. สอนหนูรูจักอารมณ 3. หนูนอย
รักสะอาด 4. หนู ๆ จําไว “ปลอดภัย ไวกอน” โดยสรางใหสอดคลองของแตละรายการอาหารเพื่อใช
ในการประเมินความสามารถของกลุมเปาหมายกอนและหลังการทดลอง
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3.3 นําแบบประเมินความสามารถ จํานวน 4 เรื่อง นําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความถู กตองวาสอดคลองกับ จุดประสงค เชิงพฤติ กรรมที่ตั้ งไวหรือไม โดยใชเกณฑการ
ประเมินดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม
- 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคขอนั้น
3.4 นํ า แบบประเมิ น ที่ ได รั บ การตรวจจากผู เ ชี่ ย วชาญมาหาดั ช นี ความสอดคล อ ง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC) แลวคัดเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
จํานวน 4 ชุด จํานวน 40 ขอ อยูในระหวาง 0.50-1.00 ผานการคัดเลือกทุกขอคําถาม
3.5 หาค า ความเชื่ อมั่ น (reliability) ของแบบประเมิ น ทั้ งฉบั บ โดยใชสูตร KR-20
(Kuder-Richardson Method) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.62
3.6 นําแบบประเมินความสามารถทักษะชีวิตเด็กออทิสติกไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
4. แบบวัดความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอเรียนดวยบทเรียน I Tunesu Course
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต
สําหรับเด็กออทิสติก
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.2 นําผลการศึกษาที่ไดมาสรางเครื่องมือใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดมุงหมาย
4.3 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ เพื่อใชประเมิน
วาผูเรียนมีความพึงพอใจตอใชบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก
โดยเปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในดานรูปแบบการนําเสนอ การสื่อความหมายดานความนาสนใจ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน และรูปแบบวิธีการเรียน ทั้งนี้คําถามที่ใชตองสื่อความหมายตามรายการ
ประเมินแบบประเมินความพึงพอใจกําหนดไว ซึ่งกําหนดเกณฑเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ มาก
ใหคะแนน 3
ปานกลาง ใหคะแนน 2
นอย
ใหคะแนน 1
วิเคราะหโดยการจัดกลุมระดับ ความพึ งพอใจ ออกเป น 3 ระดับ ตามคะแนน
เฉลี่ยซึ่งมีเกณฑในการจัดกลุม ไพโรจน ตีรณธนากุล และคณะ (2546, น. 198-202) ดังนี้
มาก
2.50 - 3.00
หมายถึง
1.50 - 2.49
หมายถึง
ปานกลาง
1.00 - 1.49
หมายถึง
นอย
4. จัดขอมูลในรูปแบบของตาราง สรุปและรายงานผล
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ผลการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกที่มี
ประสิทธิภาพ 80/80 ประสิทธิภาพของบทเรียน I Tunesu Course มีคาประสิทธิภาพ 88.33/89.16
และจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวา ดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 อยูในระดับ
ดีมาก ดานคุณภาพของภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 อยูในระดับ ดีมาก ดานคุณภาพเสียง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.65 อยูในระดับ ดีมาก ดานคุณภาพเทคนิคการนําเสนอ ดานคุณภาพเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.72 อยูในระดับ ดีมาก ทั้ง 4 ดาน มีคุณภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 อยูในระดับ ดีมาก
ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก
ที่ผานการประเมิน และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
การหาประสิทธิภาพ
จํานวน
ระหวางกระบวนการ E1
หลังกระบวนการ E2
นักเรียน
คะแนน(20)
รอยละ
คะแนน(40)
รอยละ
รายบุคคล
1
17
85.00
37
92.50
กลุมยอย
3
49
81.66
99
82.50
ภาคสนาม
6
106
88.33
214
89.16

จากตาราง 1 พบวา การหาประสิทธิภาพบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต
สําหรับเด็กออทิสติกกับนักเรียนจํานวน 1 คน ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 85.00/ 92.50 กับนักเรียน
จํานวน 3 คน ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.66/82.50 และนักเรียนจํานวน 6 คน ไดคาประสิทธิภาพ
เทากับ 88.33/ 89.16
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ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพของ บทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก
ระดับคุณภาพ
ขอที่ ขอความ
SD
แปลผล
Χ
ดานเนื้อหา
1. ความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียน
4.80
0.45
ดีมาก
2. ความเหมาะสมในการลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน
4.40
0.55
ดี
3. ความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
4.80
0.45
ดีมาก
4. ความถูกตองและความยากงายของเนื้อหา
4.40
0.55
ดี
5. ความถูกตองของภาษา
4.80
0.45
ดีมาก
รวม
4.64
0.49
ดีมาก
ดานคุณภาพของภาพ
1. ความถูกตองของรูปภาพกับคํา
4.80
0.45
ดีมาก
2. ความเหมาะสมของภาพประกอบ
4.40
0.55
ดี
3. ความชัดเจนของรูปภาพ
4.40
0.55
ดี
4. ความชัดเจนของตัวอักษรกราฟก
4.80
0.45
ดีมาก
5. ความตอเนื่องการเสถียรของภาพและเสียง
4.40
0.55
ดี
รวม
4.56
0.51
ดีมาก
ดานคุณภาพเสียง
1. ความชัดเจนของคุณภาพของเสียงดนตรีประกอบ
4.60
0.55
ดีมาก
2. ความนาสนใจของเสียงดนตรีประกอบ
4.60
0.55
ดีมาก
3. ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ
4.80
0.45
ดีมาก
4. ความสัมพันธหรือเสถียรภาพในการทํางานรวมกับทุกสวน 4.60
0.55
ดีมาก
5. ความสอดคลองกับเนื้อหา
4.80
0.45
ดีมาก
รวม
4.65
0.49
ดีมาก
ดานคุณภาพเทคนิคการนําเสนอ
1. ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอ
4.60
0.55
ดีมาก
2. ความเหมาะสมกับวัยของผูเรียนตอเทคนิคการเรียนรู
4.40
0.55
ดี
3. ความเสถียรภาพในการเชื่อมโยงเทคนิคการตาง ๆ
5.00
0.00
ดีมาก
4. ความเหมาะสมเกี่ยวกับรูปในการสรางและรูปแบบของสื่อ 4.67
0.45
ดีมาก
5. ความเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน
4.80
0.45
ดีมาก
รวม
4.72
0.46
ดีมาก
รวมทั้ง 4 ดาน
4.64
0.48
ดีมาก

จากตาราง 2 ผลการประเมินสื่อโดยผูเชียวชาญทั้ง 5 ทาน ไดประเมินคุณภาพสื่อบทเรียน
I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกทั้ง 4 ดานอยูในเกณฑดีมาก มีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 4.64 และคิดเปนคาเฉลี่ยรายด านคือดานเนื้อหาไดคาเฉลี่ยเท ากับ 4.64 อยูในเกณฑ
ดีมาก ดานคุณภาพของภาพไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 อยูในเกณฑ ดีมาก ดานคุณภาพเสียงไดคาเฉลี่ย
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เทากับ 4.65 อยูในเกณฑ ดีมาก และคุณภาพเทคนิคการนําเสนอไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 อยูในเกณฑ
ดีมาก
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก
ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน I Tunesu
Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก
N
คะแนนเต็ม
ผลรวมของคะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน
SD Χ
SD Χ
10
40
4.93 0.97
8.33 1.07

ตาราง 3 พบวา เปรียบเทียบคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07
ซึ่งแสดงวาเด็กออทิสติกมีความความสามารถของทักษะชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเรียนดวยบทเรียน I Tunesu
Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต
3. จากการศึกษาความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอการใชเรียนดวยบทเรียน I Tunesu
Course เด็กออทิสติกมีความพึงพอใจในบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับ
เด็กออทิสติกที่สรางขึ้น โดยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
ตาราง 4 ผลการแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับ
เด็กออทิสติก ของนักเรียนจํานวน 10 คน
ระดับความพึงพอใจ
ขอความ
SD
แปลผล
Χ
1. นักเรียนพอใจในรูปภาพและเนือ้ หาประกอบ
2.90
0.32
มาก
2. นักเรียนพอใจในสีตัวอักษรชัดเจน งายตอการอาน/การมอง
2.60
0.52
มาก
3. นักเรียนพอใจในภาพและเสียงประกอบมีความเราใจนาติดตาม
2.80
0.42
มาก
4. นักเรียนพอใจในรูปภาพสวนของภาพที่ปรากฏบน จอ I pad
2.90
0.32
มาก
5. นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาการเรียน ทําใหไดคะแนนเพิ่ม
2.70
0.48
มาก
6. นักเรียนคิดวา บทเรียน I Tunesu Course ใชกับบทเรียนไดดีขนึ้
2.50
0.53
มาก
7. นักเรียนคิดวาสื่อบทเรียน I Tunesu Course สามารถเรียนดวยตนเองได 2.80
0.42
มาก
8. นักเรียนพอใจที่จะเรียนซ้ํา ๆ ได
2.70
0.48
มาก
9. นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรียนในลักษณะนี้กับเนื้อหาอื่น ๆ
2.60
0.52
มาก
10. นักเรียนพอใจในการนําเสนอที่มีความนาสนใจ ไมนาเบื่อ
2.90
0.32
มาก
รวม
2.74
0.44
มาก
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จากตาราง 4 ผลการแบบประเมินความพึงพอใจที่มีบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริม
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก จํานวน 10 คน พบวามีคาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจเทากับ 2.74
ซึ่งอยูในระดับมาก
อภิปรายผล
1. คุณภาพของบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก จาก
การประเมิ นของผูเชี่ ยวชาญพบวาดานเนื้อหา ดานคุณภาพของภาพ ดานคุ ณภาพเสีย ง และดาน
คุณภาพเทคนิคการนําเสนอทั้ง 4 ดานมีคุณภาพ ดีมาก โดยผูวิจัยไดมีการวางแผนพัฒนาตามขั้นตอน
และและไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ผูวิจัยไดจัดหาแหลงสนับสนุนการเรียนรู
จากเว็บไซตตาง ๆ application เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ที่สอดคลองกับเนื้อหา รวมทั้งการออกแบบ
กิจกรรมใหที่เหมาะสมกับศักยภาพและความตองการจําเปนระหวางบุคคล มีการทดลองใชและผาน
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จึงทําใหบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับ
เด็กออทิสติก มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากสื่อที่สามารถสอน
ซ้ําย้ําทวน เรียนรูไดนอกชั้นเรียนและสามารถเรียนรูในชีวิตประจําวันเพื่อใหสามารถเกิดทักษะในการ
ชวยเหลือตนเองใหดียิ่งขึ้น
2. ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดว ย
บทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกคะแนนกอนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07
ซึ่งแสดงวาเด็กออทิสติกมีความความสามารถของทักษะชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเรียนดวยบทเรียน I Tunesu
Course เพื่อสงเสริมทักษะชีวิต ไพฑูรย ศรีฟา (2556) กลาววา application สามารถเปนตัวชวย
สงเสริมการเรียนรู และเหมาะสําหรับการพัฒนาสื่อที่ใชกับอุปกรณสื่อสารประเภทไอแพด ไอโฟน
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดซ้ํา ๆ เพื่อเปนการทบทวน และ ธันยา นวลละออง และนงลักษณ ปรีชาดิเรก.
(2558) กลาววาการสรางสื่อเพื่อการเรียนรูสามมิติผานอุปกรณแท็บเล็ตใหสอดคลองกับพหุปญญา
ของนักเรียนชวยใหนักเรียนเกิดแรงกระตุนอยากเรียนรู เนื่องจากรูสึกสนุกและมีความสุข โดยเฉพาะ
แอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนใหผูเรียนมีการเคลื่อนไหวรางกายจะยิ่งชวยใหผูเรียนสวนใหญ พึงพอใจมาก
ขึ้น นอกจากนั้นยังเกิดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูมากกวาการเรียนแบบดั้งเดิมซึ่งมักใชการทองจําอยาง
ชัดเจน
3. ผลการแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน I Tunesu Course เพื่อสงเสริมทักษะ
ชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ของนักเรียนจํานวน 10 คน พบวามีคาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจเทากับ
2.74 ซึ่ ง อยู ใ นระดั บ มาก โดยจะสั ง เกตเห็ น ว า เด็ ก ออทิ ส ติ ก ที่ มี ค วามสามารถในการใช สื่ อ
อิเลคทรอนิกสไดชํานาญเปนพื้นฐานอยูแลวจะใหความสนใจและตื่นเตนกับสื่อบทเรียน I Tunesu
Course มากสามารถเรียนใชเวลาในการเรียนรูไดตามเวลาที่กําหนดอยางตอเนื่องมีความตั้งใจและมี
สมาธิที่ดีขึ้น และในการเรียนครูจะตองจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกชั้นเรียนใหเหมาะสมกับ
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เนื้อหาการเรียนในบทเรียน I Tunesu Course สอดคลองกับ จุฑามาศ ธัญญเจริญ (2556) กลาวไววา
สภาพแวดลอมในหองเรียนมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน ครูตองเตรียมความพรอมของอุปกรณตาง ๆ
ใหพรอม เช นไอแพด สายสัญญาณ จอโปรเจคเตอร หูฟง สัญญาณอิน เทอร เน็ ต การดาวนโ หลด
application วางแผนการจั ดการเรีย นและกิจ กรรมใหเปน ระบบเพื่อใหการจัดกิจ กรรมการเรีย น
การสอนใหประสบผลสําเร็จ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การนําผลการวิจัยไปใชโดยการนําบทเรียน I Tunesu Course และแอปพลิเคชั่นที่เปน
รูปแบบการเรียนรูที่ไดจากการวิจัยนี้ไปใชกับผูเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก และวิธีการเรียนรูที่
งายตอการใชงายและการทําความเขาใจในขั้นตอนการเรียน ซึ่งสงผลใหเด็กออทิสติกมีคะแนนทักษะ
ชีวิตดีขึ้น
2. การใชงานบทเรียน I Tunesu Course จะตองใชควบคูกับ ipad iphone (ios)
3. การเชื่อมตอ ipad iphone กับ tv (apple tv) เปนตัวชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
ดียิ่งขึ้น
4. การเรียนรูผานบทเรียน I Tunesu Course ทําใหสามารถใชในการเรียนนอกหองเรียน
หรือในสถานการณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดดียิ่งขึ้น
5. ผูปกครองสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูบทเรียน I Tunesu Course เพื่อใชในการทบทวน
ใหนักเรียนไดตลอดเวลา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การออกแบบสื่อสําหรับเด็กพิเศษ ควรเปนสื่อ Interactive คือ การเรียนแบบโตตอบสอง
ทาง การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ผูเรียนสามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนตามความ
ตองการของตนเอง โดยผูใชงานจะตองมีสวนรวมกับสื่อทางใดทางหนึ่ง อาจจะเปนการสัมผัส การได
ยินเสียง หรือการเคลื่อนไหวอุปกรณ ipad iphone จะชวยกระตุนความสนใจในการเรียนรูของเด็กได
ดีกวาสื่อที่ใหขอมูลทางเดียว
2. ออกแบบบทเรียน I Tunesu Course ตามเนื้อหา 8 กลุมสาระการเรียนรูเพื่อเปนการ
เสริมสรางความรูความเขาใจและการทบทวนความรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษใหดียิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ รศ. นพคุณ คุณาชีวะ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ฝายประถม) และอาจารยยุวธิดา คําปวน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการวางแผนงานวิจัยในครั้งนี้ขอขอบคุณอาจารยและนักเรียนโครงการศูนยการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
ที่ใหความรวมมือในการเก็ บรวบรวมขอมูล โรงเรีย นสาธิต มหาวิ ทยาลัย รามคําแหง (ฝายประถม)
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ที่เอื้อเฟอสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการวิจัย อีกทั้งบิดา มารดา ที่คอยใหกําลังใจจนเสร็จ
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การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-BOOK) เรื่องทักษะการปฏิบัติ
การดีดจะเขเบื้องตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์
THE CREATION OF ELECTRONIC BOOK ON PRACTICING SKILL TO
PLAY THE BASIC JA-KHE BY KRU KUMKOM PORNPRASIT
สุวรรณา แกลวเกษตรกรณ *
SUWANNA KLAEOKASETKORN

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ สร า งหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-book) เรื่ อ งทั ก ษะ
การปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์ นํามาเปนแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหนักเรียน นักศึกษา ผูที่สนใจตองการจะฝกปฏิบัติการดีดจะเขดวยตนเองใหมีคุณภาพตาม
เกณฑที่กําหนด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะ
การปฏิบัติการดีด จะเข เบื้องตน ของครู ขําคม พรประสิ ทธิ์ และแบบประเมินคุณภาพของหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส (e-book) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบวา การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีด
จะเขเบื้องตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์ โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 สวน ไดแก สวนนําของ
บทเรียน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.7 เนื้อหาของบทเรี ยน มีคาเฉลี่ยเทากั บ 4.5 การใชภาษา มีคาเฉลี่ ย
เทากับ 4.6 ส วนประกอบมัลติมีเดีย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 การออกแบบปฏิบัติสัมพันธ มีคาเฉลี่ ย
เทากับ 4.3 ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ในระดับดีมาก คาเฉลี่ย
อยูที่ 4.53 เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) มีคําอธิบายรูปภาพที่แสดงวิธีการปฏิบัติการ
ดีดจะเขเบื้องตน วีดิโอแสดงแบบฝกหัดในการปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้สามารถศึกษาเนื้อหาไดอยาง
อิสระ โดยไมมีขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่
คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส ทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน

Abstract
This research aims to create electronic book about basic skills practicing for
Thai zither performance by Kru Kumkom Pornprasit, in order to be guidelines for
instructional media as well as interested learners to be able to meet the
performance standard and practice effectively by themselves. Research instruments
*
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applied in this research are electronic book about basic skills practicing for Thai zither
performance by Kru Kumkom Pornprasit and the e-book quality evaluation from 5
specialists. Statistics employed for data analysis are mean percentage.
Research results found that the e-book about basic skills practicing for Thai
zither performance by Kru Kumkom Pornprasit and the e-book quality evaluation
from 5 specialists. Statistics employed for data analysis are mean and percentage.
Research results found that the e-book about skills practicing for Thai zither
performance by Kru Kumkom Pornprasit consists of 5 parts as following; an
introduction at hight level (4.7) lessons at hight level (4.5) using of language at hight
level (4.6) multimedia combination at hight level (4.5) and interaction design at hight
level (4.3) The experts' satisfaction towards e-book is in a very good level at hight
level (4.53) because the e-book provides descriptions and pictures showing basic
skills practicing for Thai zither exhaustively. The videos (showing how to practice) are
clear and easy to understand, besides the interested learners can study the lessons
independently without the limits of place and time.
Keywords: Electronic book, Practicing skill to play the basic Ja-khe

บทนํา
การจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยนํานวัตกรรมการศึกษามาประยุกตใชชวยสงเสริมให
ผูเ รีย นเกิ ดการเรีย นรู ดวยตนเอง สามารถเรีย นรูไดทุกเวลาตามความตองการ นวัต กรรมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (e-book) จัดวาเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งที่ นําเสนอองคความรูอยางเป น
ระบบ และเปนขั้นตอนตามหลักการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจัดการ คุณลักษณะของ
หนั งสื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส (e-book) สามารถโยงไปในสวนตาง ๆ ของหนังสือ เว็ป ไซต ตลอดจน มี
ปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สามารถแทรกภาพ
เสีย ง ภาพเคลื่ อนไหวแบบทดสอบ และสามารถสั่งพิ มพ เอกสารที่ต องการออกทางเครื่องพิมพได
อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยได
ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะไมมีในหนังสือธรรมดาทั่วไป (ภาสกร เรืองรอง, 2557, น.12) และ
ดวยความกาวหนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยี สงผลใหเชื่อวาแนวโนมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(e-book) นับวันจะยิ่งมีการพัฒนาทั้งรูปลักษณและความสามารถจนไดรับความนิยมมากขึ้น การนํา
นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีมาพัฒนาใชในระบบการเรียนการสอน จึงมีความนาสนใจ (พัดชา อินทรัศมี,
2555, น. 10) นวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
ผูเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาบทเรียน เลือกสื่อไดตามความตองการทําใหสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามา
มีบทบาทตอระบบการศึกษามากขึ้นในยุคปจจุบัน เนื่องจากเปนสื่อการเรียนการสอนที่เขาถึงผูเรียน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2

459

โดยตรง โดยผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนระหวางการเรียนรูไดดวยตนเองที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (มนต ชั ย เที ย นทอง, 2554, น. 30) ปริมาณการใชงานของสื่ออิเล็กทรอนิกสจึงมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในยุคที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเชนปจจุบัน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, น. 1) มีการ
จัดการเรียนนาฏศิลปไทยและดนตรีไทย โดยเฉพาะดานดนตรีไทยประกอบดวย 3 กลุมสาระ ไดแก
ปพาทย คีตศิลป และเครื่องสายไทย ในกลุมสาระเครื่องสายไทยมีการเปดสอนเครื่องมือ ซอดวง ซออู
และจะเข การฝกทักษะเครื่องดนตรีขั้นพื้นฐานในดานการปฏิบัติจะเขเบื้องตน การเรียนรูขั้นพื้นฐาน
นั้นสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูเปนอยางมาก ถาผูเรียนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติขั้น
พื้น ฐานไดถูกตองตามกลวิ ธีการบรรเลงจะเขแลว จะทําใหผูเรีย นสามารถบรรเลงจะเขไดดี และ
ตอเพลงอื่น ๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็วมากขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําการปฏิบัติการดีดจะเข
เบื้องตนมาสรางเปนนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และประสบการณใน
ลักษณะเชนเดียวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ผูวิจัยพบวา ครูขําคม พรประสิทธิ์ เปนครูทานหนึ่งที่ไดรับ
การถ ายทอดองค ความรู กลวิธีต าง ๆ ในการฝกทักษะการปฏิบั ติการดีดจะเขเบื้ องต น จากครูที่มี
ความรูความสามารถ และมี ความเชี่ยวชาญ ได รั บการยกยองในวงการดนตรี ไทย เป นที่ รูจั กและ
ยอมรับทางดานฝมือหลายทานดวยกัน เชน ครูละเมียด จิตตเสวี ครูทองดี สุจริตกุล และครูระตี วิเศษ
สุรการ ครูขําคม พรประสิทธิ์ มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงจะเขเปนอยางดี มีประสบการณการ
สอนดนตรีมานาน จึงมีแนวทางวิธีการปฏิบัติ และวิธีการบรรเลงที่ถายทอดใหกับลูกศิษยไดอยาง
เหมาะสม ทานยังไดรับเชิญเปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย อาจารยพิเศษสอนใหกับ
มหาวิทยาลัย และสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ปจจุบันดํารงตําแหนง รองคณบดีดานบริหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ปกรณ รอดชางเผื่อน, 12 ตุลาคม 2560)
ผูวิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะนํ า องค ค วามรู ด า นการปฏิ บั ติ ก ารดี ด จะเข ของครู ขํ า คม พรประสิ ท ธิ์
มาสรางเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย
นาสนใจเขากับยุคศตวรรษที่ 21 ไทยแลนด 4.0 ทําใหนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจในการฝกการดีด
จะเข สามารถนําไปใชฝกและพัฒนาทักษะ ตลอดจนสรางนิสัยรักการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระได
ตลอดเวลา ทั้งในและนอกหองเรียน โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่ เวลา และเปนแนวทางในการที่
จะพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของ
ครูขําคม พรประสิทธิ์
2. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์
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วิธีการศึกษา
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ใช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ผู วิ จั ย ได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณ เพื่อ
นําไปสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของ ครูขําคม
พรประสิทธิ์ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส จากหนังสือ ตํารา เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของในดานความรูเรื่องเกี่ยวกับการใชโปรแกรม การใชภาษา ขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
วีดิโอคลิป เพื่อเปนแนวทางการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
2. สัมภาษณกระบวนการสอน และเทคนิคการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของครูขําคม
พรประสิทธิ์ ที่ทานไดรับการถายทอดวิ ธีการดี ดจะเขจากครูที่มีความรูความสามารถ และมีความ
เชี่ยวชาญ ไดรับการยกยองในวงการดนตรีไทย เปนที่รูจักและยอมรับทางดานฝมือหลายทานดวยกัน
มาสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
3. วิเคราะหขอมูลเพื่อสรางโครงเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนโดย
จัดลําดับเนื้อหากอน - หลัง และรวบรวมขอมูลนํามาสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
4. รวบรวมเนื้อหาที่วิเคราะหแลว มาดําเนินการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องทักษะการ
ปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์
5. นํ า หนั งสื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส เสนอตอผูเชี่ย วชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา จํานวน 5 ทาน ครั้งที่ 1 เพื่อขอขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุงแกไข มาพัฒนาหนังสือ
อิเล็ กทรอนิกสให มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว หลังจากการแกไขครั้งที่ 1 เรียบรอยแล ว
ผูวิจัยนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเสนอตอผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์
6. สรุปผลการวิจัยและตรวจสอบผลการวิจัย
7. จัดทํารูปเลม
ผลการศึกษา
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของ
ครูขําคม พรประสิทธิ์ จาการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการประเมินการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาดาน
เทคโนโลยี โดยประเมิน 5 สวน ประกอบดวย
1.1 ส ว นนํ า ของบทเรี ย น ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ในส ว นนํ า ของบทเรี ย นที่ มีต อ
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม
พรประสิทธิ์ คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7
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1.2 เนื้อหาของบทเรียน ผลการประเมินความคิดเห็นในสวนเนื้อหาของบทเรียนที่มีตอ
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม
พรประสิทธิ์ คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5
1.3 การใชภาษา ผลการประเมินความคิดเห็นในสวนของการใชภาษา ที่มีตอการสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์
คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6
1.4 ส ว นประกอบด า นมั ล ติ มี เ ดี ย ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ในส ว นประกอบด า น
มัลติมีเดีย ที่มีตอการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน
ของครูขําคม พรประสิทธิ์ คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5
1.5 การออกแบบปฏิสัมพันธ ผลการประเมินความคิดเห็นในการออกแบบปฏิสัมพันธ ที่มี
ตอการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของ ครูขําคม
พรประสิทธิ์ คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3
สรุปผลการประเมินในภาพรวมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความ
พึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ในระดับดีมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 4.53
2. การเรียนการปฏิบัติการดีดจะเขของครูขําคม พรประสิทธิ์ เรื่องขององคความรูก็ตองกลาว
ตั้งแตการเรียนทักษะพื้นฐานเลย ครั้งแรกเรียนจะเขกับครูฟุงและครูองุน บัวเอี่ยม บานอยูจังหวัด
นนทบุรี ซึ่ งทั้ง 2 ท านเปน ลูกศิษยคุณครู หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ตอนนั้ นครูฟุง
ตาบอด ครูองุนเปนนักรอง แตมีความสามารถพื้นฐานจะเขดวย ครูฟุงตอเพลง ครูองุน ดูมือให ตอมา
สอบเขาเรียนชั้นตน 1 ที่วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหนา) เริ่มเรียนจะเขใหมเลยอีกครั้งกับครูทองดี สุจริตกุล
ครูพันไมดีดใหใหม จับนิ้วใหม ดีดใหมหมดเลย ชวงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป ครูทองดี ตอเดี่ยวจะเข
เพลงจีนขิมใหญ เพลงลาวแพนใหดวย และระหวางที่เรียนอยูวิทยาลัยนาฏศิลปก็เรียนจะเขกับคุณครู
ทานตาง ๆ ไดแก คุณครูมาลี หอยสังข คุณครูจารุ บาลี คุณครูพรรณิภา บัณฑิตยเสาวภาคย คุณครู
นิภา โสภาสัมฤทธิ์ ซึ่งเปนอาจารยประจําสอนจะเข 4 ทานในขณะนั้น และก็เรียนดนตรีไทยอยูกับ
บานครูฟุงและครูองุน ควบคูกันไปดวย
เพลงการตาง ๆ ที่เรียนก็มีความหลากหลาย ที่โรงเรียนก็เรียนบทเพลงตามหลักสูตรของ
วิทยาลัย สวนที่บานครูฟุงจะเรียนเพลงปรบไก เพลงทยอย เรียนเครื่องดนตรีชิ้นอื่น ๆ ไมวาจะเปน
ซอ ขิม เครื่องหนัง อังกะลุง และเรียนเครื่องดนตรีปพาทยดวย เชน ฆองวงใหญ ระนาดเอก สวนใหญ
เปนการดีดเพลงที่คุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) แตงเปนสวนใหญ และประมาณ
อายุ 14 ป ก็ เรีย นประมาณชั้นต น 3 ครูฟุงพาไปยกขัน ตอเดี่ ยวกราวในกับคุณครูบรรเลง สาคริ ก
ที่มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ
ป 2530 มาเรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็มาเรียนจะเขตอกับ
คุ ณ ครู ป กรณ รอดช า งเผื่ อ น แล ว ก็ เ ป น ลู ก ศิ ษ ย ค รู ป กรณ ม าโดยตลอดจนถึ ง ป จ จุ บั น เรี ย นเรื่ อ ง
การบรรเลงรวมวง การปรั บ วง ก็ ตอเดี่ย วจะเขกับ ครูป กรณจํานวนมาก เชน ลาวแพนทางเดี่ย ว
สุดสงวน พญาโศก พญาฝน พญาครวญ ทยอยเดี่ยว ตวงพระธาตุ เปนตน
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ป 2537 เมื่อเรียนตอปริญญาโท มีโอกาสศึกษาการดีดจะเขกับคุณครูนิภา อภัยวงศ โดยไป
เรียนกับครูที่บานซอยรามคําแหง คุณครูตอเดี่ยวจะเขเพลงนกขมิ้น สามชั้น และพญาโศก สามชั้นให
แตวา เพลงพญาโศก สามชั้นตอมาไมครบ เพราะคุณครูอายุมากแลว
องคความรูตาง ๆ จึงเปนการบูรณาการการดีดจะเขจากคุณครูหลาย ๆ ทานไดทําการศึกษา
มาโดยตลอด และป จ จุ บั น ยั ง คงต อ เพลงเดี่ ย วกั บ ครู ป กรณ รอดช า งเผื่ อน (ขํ า คม พรประสิ ท ธิ์ ,
12 ตุลาคม 2560)
การเรียนการสอนจากครูสมัยกอน พบวา ครูสมัยกอนก็จะสอนแบบตัวตอตัว ตอมือกัน ไมใช
โนต เราจะไปจดโนตเอาเองเมื่อตอเพลงจบ ไมมีเครื่องอัดเสียงเพื่อชวยกันลืมเหมือนอยางปจจุบัน
สําหรับการสอนแบบเดิมนั้นทําใหครูกับศิษยมีความใกลชิด ไดพูดไดคุย ไดซึมซับทั้งความรูทางดนตรี
และจริยธรรม กริยามารยาทตาง ๆ ไปดวย นับไดวาเปนวิธีการเรียนการสอนที่เปนอัตลักษณของดนตรี
ไทย ควรมีการตระหนักและปรับใหเขากับยุคสมัยบางอยางไดบาง แตตองไมเสียความเปนดั้งเดิมไป
เสียทั้งหมด (ขําคม พรประสิทธิ์, 12 ตุลาคม 2560)
การปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนที่ครูขําคม พรประสิทธิ์ไดรับการถายทอดจากครูสมัยกอน
ประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ ลักษณะทางกายภาพ และดานการปฏิบัติ
ลักษณะทางกาย ประกอบดวย สวนตาง ๆ ดังนี้ 1. การนั่งบรรเลง 2. การวางนิ้ว 3. การจับ
ไมดีด

ภาพที่ 1 การนั่งบรรเลง
ที่มา: ผูวิจัย

1. การนั่งบรรเลง ในการนั่งบรรเลงจะเข จะนั่งบรรเลงกับพื้นนั่งพับเพียบขาซายทับขาขวา
เสมอ พั บ เพี ย บหั น เท า ไปทางด า นซ า ยของตัว จะเข เขาขวาอยู ที่ค อจะเข ขวามืออยูใ นท าที่ เป น
ธรรมชาติ คอนมาทางนมจะเข เ ล็ กน อย เข าขวาและเขา ซายชิด ติดกัน เก็ บ ปลายนิ้ว เทาเรีย บรอ ย
นั่งหลังตรง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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ภาพที่ 2 การวางนิ้ว ภาพที่ 3 การจับไมดีด
ที่มา: ผูวิจัย

2. การวางนิ้ว จะวางนิ้วโดยมือขางซายนิ้วหัวแมมือแตะไวขางลําตัวจะเข นิ้วชี้ นิ้วกลาง
นิ้วนางของมือซายจะวางในลักษณะคุม
3. การจับไมดีด สวนมือขางขวาไวจับไมดีด นิ้วหัวแมมือจะดันไมดีดใหตั้งฉาก นิ้วกลางและ
นิ้วนางอยูในทาธรรมชาติ ครูจะไมเอานิ้วกลางมาชวยนิ้วหัวแมมือ
สวนทางดานการปฏิบัติ การดีดจะเข ประกอบดวย การดีดเก็บ การดีดรัว การดีดทิงทอย
การดีดกระทบสามสาย การดีดสะบัดเสียงเดียว การดีดสะบัดสองเสียง เปนตน

ภาพที่ 4 การดีดเก็บ ภาพที่ 5 การดีดรัว
ที่มา: ผูวิจัย

1. การดีดเก็บ เปนการดีดเก็บคือการดีดเพิ่มเสียงสอดแทรกใหถี่ขึ้นกวาเนื้อเพลงธรรมดา
วิธีการดีดจะเข ทางเก็บ จะใชไมดีด ออก เขา ออก เขา สลับกันโดยใหเสียงจะเขกังวานระยะหางของ
แตละพยางคเสียงที่มีความดังสม่ําเสมอกัน

464

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

2. การดีดรัว เปนการดีดโดยใชไมดีดออก – เขาสลับกันถี่ ๆ จบดวยไมดีดเขาโดยแตละเสียง
ตองดังสม่ําเสมอ การดีดรัว เปนกลวิธีการบรรเลงที่ใชมากในเพลงประเภทเพลงบังคับทางหรือเพลง
ทางกรอดวยเปนทํานองหาง ๆ จึงมีความจําเปนตองใชกลวิธีการดีดรัวเปนสวนใหญ

ภาพที่ 6 การดีดทิงนอย ภาพที่ 7 การดีดกระทบสามสาย
ที่มา: ผูวิจัย

3. การดีดทิงนอย เปนการการดีดที่สายลวด และสายเอกดวยไมดีดเขาทั้งสองสายสายลวด
ไดเสียง “ทิง” สายเอกไดเสียง “นอย” การดีดทิงนอย เปนกลวิธีการบรรเลงเฉพาะของจะเข เหตุผล
เพราะหากเปนเครื่องมืออื่น ๆ จะสามารถแปรทางเปนทางที่จะเขบรรเลงแบบทิงนอยใหเปนทางเก็บ
ได แมแตจะเขเองก็สามารนําทํานองที่ดีดดวยวิธี ทิงนอย มาแปรเปนทํานองเก็บไดเหมือนกัน
4. การดีดกระทบสามสาย ใชเปนจํานวนมากไดแกการดีด “ฉาง” หรืออาจเรียกวา “แพร็ง”
การดีดเสียงกระทบนี้จะดีดไมดีดเขาที่สายเปลาสายเอกพาดไปโดนสายทุมนมที่ 3 โดยใชนิ้วมือขาง
ซายกดที่นมจะเขไว และพาดลงไปถึงสายเปลาสายลวดดวยเพราะฉะนั้นการดีดไมดีดเขา 1 ครั้งจะได
เสียงจะเขเปนเสียงเดียวกัน 3 สาย

ภาพที่ 8 การดีดสะบัดเสียงเดียว ภาพที่ 9 การดีดสะบัดสองเสียง
ที่มา: ผูวิจัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2
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5. การดีดสะบัดเสียงเดียว การดีดจะเขดวยไมดีดเขา – ออก – เขา จํานวน 3 ไมดีด ไดเสียง
จํานวน 3 พยางค ณ เสียงใดเสียงหนึ่งที่เปนเสียงเดียวกัน
6. การดีดสะบัดสองเสียง ที่มีพยางคที่ 1 ซ้ํากับพยางคเสียงที่ 3 เชน ลดํล มซม เปนตน
นั กดนตรีบ างท า นเรี ย กว า “ดี ด กล้ํ า” หรื อเป น ทางการ เรี ย กวา “สะบัด ขา มเสีย ง” การดี ด กล้ํ า
หมายถึงการควบเสียงระหวางเสียง 2 เสียง แตได 3 พยางคเสียงนั่นเอง
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน
ของครูขําคม พรประสิทธิ์ จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา
ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม
พรประสิทธิ์ แยกไดดังนี้
1.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา
ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม
พรประสิทธิ์ ในสวนนําของบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7
1.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา
ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม
พรประสิทธิ์ เนื้อหาของบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5
1.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา
ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม
พรประสิทธิ์ ในการใชภาษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6
1.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา
ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม
พรประสิทธิ์ ในสวนประกอบมัลติมีเดีย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5
1.5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา
ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม
พรประสิทธิ์ ในการออกแบบปฏิบัติสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3
2. ผลจากการสัมภาษณครูขําคม พรประสิทธิ์ ที่ทานไดรับการถายทอดองคความรูและวิธีการ
ตาง ๆ ในการฝกปฏิบัติการดีดจะเขจากครูสมัยกอน พบวา วิธีการสอนของครูจะสอนแบบตัวตอตัว
ตอมือกันไม ใชโน ต เมื่ อตอเพลงจบตองจดโนตเอง ไม มีเครื่ องอั ดเสีย งเพื่อชวยกั นลืมเหมือนอยาง
ปจจุบัน สําหรับการสอนแบบเดิมนั้นครูกับศิษยจะมีความใกลชิด ไดพูดไดคุย ไดซึมซับทั้งความรูทาง
ดนตรี และจริยธรรม กิริยามารยาทตาง ๆ ไปดวย นับไดวาเปนวิธีการเรียนการสอนที่เปนอัตลักษณของ
ดนตรีไทย ครูจะสอนวิธีการนั่งบรรเลง การวางนิ้ว การจับไมดีด สวนทางดานทักษะการปฏิบัติ ครูจะ
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สอน การดีดเก็บ การดีดรัว การดีดทิงนอย การดีดกระทบสามสาย การดีดสะบัดเสียงเดียว การดีด
สะบัดสองเสียง เปนตน
อภิปรายผล
จากการศึกษา การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเข
เบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์ สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพของการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการ
ปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์ โดยผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดาน
เนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 ทาน พบวา มีคุณภาพเฉลี่ยอยูที่ 4.51 อยูในระดับดี
มาก เรี ย งตามลํ าดั บ คะแนนได ดั ง นี้ 1. ส ว นนํ าของบทเรี ย น ค า เฉลี่ ย เท ากั บ 4.7 2. เนื้ อ หาของ
บทเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.5 3. การใชภาษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.6 4. สวนประกอบมัลติมีเดีย คาเฉลี่ย
เทากับ 4.5 และ 5. การออกแบบปฏิบัติสัมพันธ คาเฉลี่ยเทากับ 4.3 ผูวิจัยไดออกแบบและแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้งสองดาน คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีภาพรวมอยูในระดับดี
มาก แสดงใหเห็นวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีความนาสนใจ และสามารถสรางแรงกระตุนในการเรียนรู
ของผูเรียนได และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ยังชวยสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาการ
สรางหนังสืออิเล็กรอนิกส (e-book) ไดเปนอยางดียิ่ง เชน การออกแบบที่ดี คือการเนนเรื่องการใช
ภาพเปนสื่อ การผสมผสานกราฟกสีภาพเคลื่อนไหว สอดคลองกับ ปลันธนา สงวนบุญพงษ (2542,
น. 32) ที่วา การเรียนรูผานหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที่ ผูเรียนมีปฏิสัมพันธถึงสื่อ ผูเรียนสามารถเลือกที่จะฟงเสียงบรรยายหรือไมฟงก็ได ถือวาเปน
การลดเวลาการสอนและตัดสื่อบางอยางออกไปไดอีกดวย ผูเรียนและผูสอนไมตองเสียเวลาในการ
จัดเตรียมอุปกรณมากนัก การจูงใจผูเรียนตามหลักและแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูมีความสัมพันธกับ
หลักการนําเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนมาใช ที่สําคัญหนังสืออิเล็กทรอนิกสตอง
สามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งตัวอักษรและตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงโดยการประสาน
และเชื่อมโยงสัมพันธของเนื้อหาที่อยูในแฟมเดียวกัน หรืออยูคนละแฟมเขาดวยกัน ทําใหสามารถ
คนหาขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถที่จะเลือกเรียนไดตามความตองการ
ไมจํากัดเวลาและสถานที่
2. การศึกษาทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์ ลักษณะทาง
กายภาพประกอบด ว ยการนั่ งบรรเลง การวางนิ้ ว การจั บ ไม ดี ด เนื้ อหาในดา นทั กษะการปฏิ บั ติ
ประกอบดวย การดีดเก็บ การดีดรัว การดีดทิงนอย การดีดกระทบสามสาย การดีดสะบัดเสียงเดียว
การดีดสะบัดสองเสียง ซึ่งเทคนิคและกลวิธีตาง ๆ ผูวิจัยไดนํามาสรางเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(e-book) เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาเรียนรูไดดวยตนเอง และ
สามารถเรี ย นรู ไ ด ทุก เวลาตามความต องการ ไมมี ขอจํ ากัด เรื่อ งเวลา และสถานที่เ พราะหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกสจัดเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่นําเสนอองคความรูอยางเปนระบบและขั้นตอนตามหลักการ
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เรียนรู โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจัดการ เปนหนังสือสรางขึ้นดวยคอมพิวเตอร มีลักษณะเปน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส สามารถแทรกภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถอานผาน
การประเมินทางหนาจอคอมพิวเตอร ทั้งในระบบออนไลนและออฟไลน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเข
เบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้
1. ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เพื่อการสอนวิชาที่เกี่ยวกับการฝกทักษะ
จะตองศึกษาวิธีการสรางใหละเอียด และลึกซึ้งในสวนของเทคนิคการผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ซึ่งจะตองมีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย
2. ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ควรคํานึงถึงความยากงายของเนื้อหา ไมควร
เลือกเนื้อหาที่ยากหรือซับซอนเกินไป และควรเลือกภาษาที่เขาใจงาย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
สําหรับการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
1. ควรมีการทําการวิจัยเกี่ยวกับการหาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยใช หนังสืออิเล็กทรอนิกส
(e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ในรายวิชาอื่น ๆ
มากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาแผนที่สําหรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
CULTURAL MAPPING DEVELOPMENT
พรทิพย พละโท * และสุวรรณี อัศวกุลชัย*
0

PORNTHIP PARATO AND SUWANNEE ADSAVAKULCHAI

บทคัดยอ
บทความนี้มีจุดประสงคหลักเพื่อพัฒนาแผนที่เสนทางการทองเที่ยวภายในเมืองโบราณจันเสน
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จากการสํารวจแหลงทองเที่ยวของชุมชน
เพื่อพัฒนาแผนที่ Google Maps APIs ใชโปรแกรม Arc GIS และ Quantum GIS เพื่อจัดเก็บขอมูล
ประวัติศาสตรและทําแผนที่วัฒนธรรม สําหรับโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ใช Titanium Mobile เปนเครื่องมือ ผลจากการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวสามารถ
โหลดโปรแกรมไดที่พิพิธภัณฑ ทําใหเชื่อมโยงวัตถุโบราณที่แสดงภายในพิพิธภัณฑกับจุดขุดคนพบใน
เมืองโบราณ สรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวเปนอยางมาก เนื่องจากการใชงานงาย ที่สําคัญ
นักท องเที่ย วสามารถเลือกเส นทางการทองเที่ย ว โดยระบบจะแสดงแผนที่เสนทางการทองเที่ย ว
ระยะทาง เวลาในการเดินทาง และภาพของสถานที่ ทําใหเดินทางเพื่อศึกษาไดเปนอยางดี รวมถึงมี
คําบรรยายแบบย อมี 2 ภาษา นอกจากนั้ น นักเรีย นสามารถใชเปน สื่อในการเปน มัคคุเทศนนอย
นับเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และสงเสริมใหชุมชนคงไวซึ่งอัตลักษณ ภูมิปญญา
และศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นไดเปนอยางดี สุดทายทําใหจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ชุมชนก็ได
รายไดเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: แผนที่เสนทางการทองเที่ยว เมืองโบราณจันเสน โทรศัพทเคลื่อนที่ Quantum GIS Titanium Mobile

Abstract
The paper aims to develop the cultural map for tourism at Chan Sen Ancient
City via mobile application under Android operating system. In this study to survey
the community tourism then develop cultural map using Google Maps APIs and Arc
GIS, Quantum GIS as tool to collect historical data and also using Titanium Mobile for
mobile application. The results from this study. The tourists can download from
Chan Sen Museum that ease to use. They can choose the places to visit and the
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program will display the map including traveling route, time, and pictures including
the explanation in Thai and English.
They are very satisfaction with the program that they can understand more
where the objects in the museum found in the ancient city. In addition, the program
is very good for the students to use as guilds. It can be concluded that the program
is not only the navigation map for tourism but also to integrate the local culture that
enhance and encourage the communities to preserve the unique culture. Finally, the
more number of tourists the more community income.
Keywords: cultural map, Chan Sen Ancient City, mobile application, Quantum GIS, Titanium Mobile

บทนํา
ปจจุบันการทองเที่ยวเปนแหลงรายไดหลักของประเทศ ทําใหชุมชนสนใจในการพัฒนา และ
อนุรักษแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว เมืองโบราณ
จันเสนเปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในประวัติศาสตรโบราณคดีของประเทศไทยและเปน
ชุมชนโบราณแหงแรกที่มีการขุดคนและศึกษาทางโบราณคดีอยางเปนระบบแบบแผนที่ดี เมืองโบราณ
จันเสนถูกนําเผยแพรและอางอิงไปทั่วโลก รวมทั้งถูกเผยแพรในทําเนียบในประวัติศาสตรโบราณคดี
ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย เหมาะที่จะพั ฒนาและจัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เพื่อให
นักทองเที่ยวรูจักในวงกวาง
อย างไรก็ ตามชุ มชนจั น เสนยั งขาดทัก ษะในการจั ดทําแผนที่วัฒ นธรรม (Cultural map)
การจัดระบบขอมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ความรูดานแผนที่และ
การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการแสดงพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อชวยในการ
เก็บรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของชุมชนอยางเปนระบบ ซึ่งการจัดทําแผนที่วัฒนธรรมของชุมชน
จันเสน เปนวิถีทางที่สะทอนเรื่องราว ความทรงจํา แบบแผนวัฒนธรรม ความรูทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ
ภูมิทัศน สะทอนความสัมพันธของมรดกภูมิปญญากับบริบททางสังคมและสภาพแวดลอม เปนการ
สรางความตระหนักในการศึกษาและการฟนฟูภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชน และที่
สําคัญการทองเที่ยวชุมชนยังเปนการประยุกต แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรทางการทองเที่ยวในชุมชนใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจอยางยั่งยืน หากมี
การจัดการที่ดี ชุมชนจะมีความเขมแข็ง และเกิดการพัฒนาชุมชนในมิติตาง ๆ จึงนําไปสูการศึกษา
คนควารูปแบบของแผนที่วัฒนธรรมของชุมชนจันเสน ที่มีหลักการเพื่อสรางเสนทางการทองเที่ยวของ
ชุมชนที่มีคุณคาและความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา และแสดงออกไดถึงวิถีชีวิตของ
ประชาชน จนมองเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือการเปนพหุวัฒนธรรม
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแผนที่เสนทางการทองเที่ยวภายในเมือง
โบราณจั น เสน ผ านโทรศั พท เ คลื่ อนที่ภ ายใตร ะบบปฏิ บัติการแอนดรอยด จากการสํ ารวจแหล ง
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ทองเที่ยวของชุมชน เพื่อพัฒนาแผนที่ Google Maps APIs ใชโปรแกรม Arc GIS และ Quantum
GIS เพื่อจัดเก็บขอมูลประวัติศาสตร และทําแผนที่วัฒนธรรม สําหรับโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ใช Titanium Mobile เปนเครื่องมือ
วิธีการดําเนินการ
1. รวบรวมขอมูลประวัติศาสตรโบราณคดี และชุมชนโบราณจันเสน ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
2. วิ เ คราะห ขอมู ล ประวั ติศาสตรโ บราณคดี และชุมชนโบราณจัน เสน เพื่อจัดทําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเก็บขอมูลทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม
3. ออกแบบแผนที่วัฒนธรรมอยางมีสวนรวม โดยการประชุมรวมกับชุมชน และสามารถนํา
ขอมูลไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปน
โปรแกรมแผนที่วัฒนธรรมสําหรับการทองเที่ยวเมืองโบราณและพิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน
ผลการศึกษา
จันเสน เปนเมืองโบราณตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร หรือในชวงยุคโลหะตอนปลายตอเนื่อง
มาถึงสมัยทวารวดีตอนตนที่เกาแกท่ีสุดแหงหนึ่งในลุมน้ําเจาพระยา อายุไมต่ํากวา 2,000 ปมาแลว
จันเสนถือเปนเมืองที่รวมสมัยเดียวกับเมืองอูทองในลุมแมน้ําทาจีน และเมืองฟูนันในบริเวณใกลปาก
แมน้ําโขง และถือเปนเมืองแรก ๆ ในสุวรรณภูมิที่มีการติดตอกับอินเดีย และเปนเมืองที่เจริญรุงเรือง
ตอมา
ในป พ.ศ. 2509 อาจารย นิ จ หิญ ชี ร ะนัน ทน ศึก ษาพื้ น ที่ และภาพถ ายทางอากาศ เมื อ ง
โบราณจั น เสน (ภาพที่ 1) โดยบริ เ วณเมือ งโบราณจัน เสนเปน เนิน ดิ น สูงกว าพื้น ที่ ร อบนอก และ
ลอมรอบดวยคูเมือง ชาวบานจึงเรียกเนินดินนั้นวา “โคกจันเสน” ปจจุบันไมมีซากโบราณสถานให
เห็น เพราะถูกขุดทําลาย เหลือแตเพียงโบราณวัตถุตาง ๆ มากมายที่มีการขุดคนพบ เชน พระพิมพ
ตาง ๆ ตราดินเผา ตุกตาดินเผา ตะเกียงดินเผา เศษภาชนะดินเผาประดับลวดลาย ลูกปดและเครื่อง
ประดับที่เหมือนกับที่พบในอินเดียและแควนฟูนัน หลักฐานทางโบราณคดีดังกลาวเปนสิ่งยืนยันถึง
ประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนานของชุมชน สะทอนใหเห็นถึงรากฐานของความเจริญรุงเรืองใน
อดีต สรางความภาคภูมิใจใหกับคนในทองถิ่น
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ภาพที่ 1 เมืองโบราณจันเสน
ที่มา: พิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน (5 มกราคม 2556)

ที่ตั้งเมืองโบราณจันเสน ตั้งอยูในตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคมีลักษณะเปน
รูปสี่เหลี่ยมมุมมนทั้ง 4 มุม กวาง 700 เมตร ยาว 800 เมตร คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 300 ไรลอมรอบ
ดวยคูเมือง ภายในคูเมืองมีลักษณะเปนที่เนินสูงกวาพื้นที่รอบนอกคูเมือง จึงเรียกวา โคกจันเสน
บริเวณตอกับคูเมืองออกมาทางดานตะวันออก มีสระหรือบึงขนาดใหญ ลักษณะไมใชบึงธรรมชาติแต
เปนบึงที่มนุษยขุด เรียกวา “บึงจันเสน” ลึกมากกวา 30 เมตร ยาว 240 เมตร เปนเนื้อที่ 25ไรเปน
แหลงเก็บน้ําใชไดตลอดป และมีคันดินสําหรับกั้นและรับน้ําจากทางดานตะวันออกเฉียงเหนือมาลงบึง
จันเสน ทางคันบึงดานใตของเมืองจันเสนมีคันถนนโบราณเรียกวา “คันคูหนุมาน” สูงประมาณ 1
เมตร กวางประมาณ 20 เมตร ชลประทานระบายน้ําภายในเมืองลงสูคลองเล็ก ๆ ที่ขุดขึ้นจากทิศ
ตะวันออกไปทิศตะวันตก และขุดคลองระบายตัดผานคลองเล็ก เมื่อฝนตกลงมาก็จะลงคลองเล็กและ
ลงสู ค ลองระบาย คนในเมื อ งสามารถทํ า นาโดยนํ า น้ํ า ในคลองระบายไปใช ใ นการเพาะปลู ก ได
(พิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน, 5 มกราคม 2556)
พิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน เกิดจากผลของการขุดคนโบราณคดีที่บริเวณเมืองโบราณจันเสน
(รวมสมัยทวารวดี) และพบโบราณวัตถุที่มีคุณคาจํานวนมาก พระครูนิสัยจริยคุณ หรือ หลวงพอโอด
หนึ่งในพระเกจิชื่อดังของนครสวรรค อดีตเจาอาวาสวัดจันเสน ซึ่งทานมรณภาพไปตั้งแตป พ.ศ. 2532
ทานเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน (ภาพที่ 2) ถือเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นลําดับตน ๆ
ของไทยที่ มี ก ารร ว มมื อ กั น ของวั ด ชุ ม ชนและโรงเรี ย นในการดู แ ลจั ด การ เผยแพร ข อ มู ล ให
บุคคลภายนอก
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ภาพที่ 2 พิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน
ที่มา: พิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน (5 มกราคม 2556)

พระครูนิวิฐธรรมขันธ หรือ หลวงพอเจริญ เจาอาวาสรูปตอมาเปนกําลังสําคัญที่สานตองาน
พิ พิธ ภั ณฑ จ นเสร็ จ สมบู ร ณ การสรางพระมหาธาตุเจดีย และพิ พิธ ภัณฑตองใชความอดทน และ
เวลานานหลายป แตดวยความศรัทธาตอเจตนารมยของหลวงพอโอด ทําใหการดําเนินงานเปนไป
ดวยดี โดยไดรับความรวมมือจากนักวิชาการและชาวบาน ที่สําคัญที่สุด คือ ศรัทธาในการชวยเหลือ
ดานทุนทรัพยนั้น ไดหลั่งไหลมาจากทั้งประชาชนทั่วไปและคนในชุมชน ทําใหไมตองใชงบประมาณ
จากภาครั ฐ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ จั น เสนเริ่ ม เป ด ให เ ข า ชมตั้ ง แต ป พ.ศ. 2539 เป น ต น มา และในวั น ที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง
เปดพิพิธภัณฑจันเสนอยางเปนทางการ (พิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน, 5 มกราคม 2556)
จุดเดนของพิพิธภัณฑจันเสนคือ มีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องในเรื่องของกิจกรรม การจัด
แสดงถาวร และเปนตัวอยางการริเริ่มสรางสรรคที่สําคัญ คือ การใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานพิพิธภัณฑ “โครงการอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก” เริ่มขึ้นในป พ.ศ.2540 โดยโรงเรียนวัดจัน
เสน และโรงเรียนเอ็งสุวรรณอนุสรณ ตลอดจนคณะกรรมการพิพิธภัณฑจันเสน ไดนําเด็ก ๆ ที่เรียน
อยูในระดับประถม และมัธยมในชุมชน มาอบรมเกี่ยวกับเรื่องราวที่นําเสนอในพิพิธภัณฑ รวมทั้ง
ประวัติศาสตร และโบราณคดีในทองถิ่น บรรยายและนําชมพิพิธภัณฑจันเสนไดดวยตนเอง มีการ
ผลัดเปลี่ยนกันมาทําหนาที่มัคคุเทศกดวยความสมัครใจในระหวางวันเสารและวันอาทิตย
นอกจากนี้ยังมีโครงการกลุมสตรีทอผาดวยกี่กระตุก เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ.2538
กอนหนาที่จะมีการสรางพิพิธภัณฑ ชาวบานสวนใหญมีอาชีพทํานา เมื่อหมดจากหนานา บรรดา
แมบานจึงมีเวลาวางมาก หลวงพอเจริญ จึงชักชวนใหชาวบานรวมกลุมกันหัดทอผาภายในวัดจันเสน
แมบานสวนใหญที่เป นสมาชิกของกลุมเริ่มจากทอผาไมเป น ปจ จุบันสามารถฝากขายผาที่ รานค า
ซึ่งตั้งอยูในวัด มีรายไดเสริมใหครอบครัวอีกทางหนึ่ง อีกทั้งมีการรวมกลุมแมบานอื่น ๆ ทําใหเกิด
ความคิดที่จะทดลองทํางานหัตถกรรมอยางอื่นเสริม รายไดสวนหนึ่งก็บํารุงพิพิธภัณฑ ปจจุบันมีการ
ทําดอกไมจันท และเย็บหมวกขายดวย รวมทั้งรับของจากกลุมแมบานกลุมอื่น ๆ ที่ไมมีแหลงจําหนาย
ชวยขาย นอกจากนี้ คนเฒาคนแกในชุมชนยังไดฟนฟูการทําขนมนางเล็ดมาฝากขายไวที่ราน และ
กลายเปนสินคาที่โดดเดน
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แผนที่วัฒนธรรม (Cultural map) ในดานการจัดระบบขอมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและ
ขอมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร ความรูดานแผนที่ และการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใน
การแสดงพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของชุมชน
อยางเปนระบบ
การจัดทําแผนที่วัฒนธรรมของชุมชนจันเสน เปนวิถีทางที่สะทอนเรื่องราว ความทรงจํา แบบ
แผนวัฒนธรรม ความรูทองถิ่นที่เกี่ยวของกับภูมิทัศน และสะทอนความสัมพันธของมรดกภูมิปญญา
กับบริบททางสังคมและสภาพแวดลอม สรางความตระหนัก ในการศึกษาและการฟนฟูภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชน และที่สําคัญตอการทองเที่ยวชุมชน และยังสามารถประยุกตแนวคิด
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ นการจั ด การ และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางการท องเที่ ย วให เ กิ ด ประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจตอชุมชนอยางยั่งยืน หากมีการจัดการที่ดี ชุมชนจะมีความเขมแข็ง และเกิดการ
พัฒนาชุมชนในมิติตาง ๆ
การพัฒนาแผนที่วัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนที่วัฒนธรรมจันเสน
ที่มา: รัศมี รัตนไชยานนท (2550)

นักทองเที่ยวที่สนใจโหลดโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ แสดงในภาพที่ 4 ซึ่งในการโหลด
จะตองลงทะเบียนและจายเงินผานระบบ จากนั้นนักทองเที่ยวก็จะไดแผนที่ที่แสดงการเดินทางในแต
ละจุดที่สนใจ โดยระบุระยะทาง เวลาในการเดินทาง และภาพของสถานที่ รวมถึงมีคําบรรยายแบบ
ยอ มี 2 ภาษา เริ่มตนโครงการโดยใชเมืองโบราณและพิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน เปนตนแบบในการ
พัฒนาโปรแกรม เพื่อแนะนําเสนทางการศึกษาทางโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม
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ภาพที่ 4 โปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่มา: ผูวิจัย

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ผลการพัฒนาโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ในการ
แสดงเสนทางการทองเที่ยวภายในเมืองโบราณจันเสน ทั้งนี้นักทองเที่ยวสามารถโหลดโปรแกรมไดท่ี
พิพิธภัณฑ ทําใหมีการเชื่อมโยงวัตถุโบราณที่แสดงภายในพิพิธภัณฑกับจุดขุดคนพบในเมืองโบราณ
สรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวเปนอยางมาก เนื่องจากการใชงานงาย ที่สําคัญนักทองเที่ยว
สามารถเลือกเสนทางการทองเที่ยว โดยระบบสามารถแสดงแผนที่เสนทางการทองเที่ยว ระยะทาง
เวลาในการเดินทาง และภาพของสถานที่ ทําใหเดินทางเพื่อศึกษาไดเปนอยางดี รวมถึงมีคําบรรยาย
แบบยอ มี 2 ภาษา นอกจากนั้น นักเรียนสามารถใชเปนสื่อในการเปนมัคคุเทศกนอย นับเปนการ
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก ชุ ม ชน และส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนคงไว ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ ภู มิ ป ญ ญาและ
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นไดเปนอยางดี สุดทายทําใหจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ชุมชนก็ได
รายไดเพิ่มขึ้น
รายการอางอิง
พิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน. (5 มกราคม 2556). เมืองโบราณจันเสน. [ออนไลน]. เขาถึงจาก
http://tvaravati.npru.ac.th/PDF/0010.pdf
รัศมี รัตนไชยานนท. (2550). คูมือการจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อใชในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและออสเตรเลีย” ในการอนุรักษและพัฒนามรดกวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืนใน
แนวทางการบูรณาการขามศาสตร. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 284-286.
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การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2
เรื่อง “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”
The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference (2nd BPINC)
“Educational Management and Research in Arts and Culture for The 21st Century”
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
1. หลักการและเหตุผล
การสร้ างความเข็มแข็ งในการจัด การศึ กษาด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม เพื่ อให้ ก ารศึก ษาทางด้า น
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนและของ
โลก งานวิจัยถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม
และเป็นภารกิจที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่าง ๆ ได้ให้ความสาคัญกับการผลิต
งานวิจั ย โดยให้ อาจารย์ แ ต่ล ะท่านได้มีโ อกาสผลิ ตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกั บการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย
ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้จัดการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
เพื่อปฏิบัติภารกิจสาคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในการสนับสนุนให้บุคลากรครู อาจารย์ และผู้วิจัยมีโอกาส
เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย ที่ ต นศึ ก ษาค้ น คว้ า เป็ น เวที ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้
ยังนับเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ นาผลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในการนาเสนอครั้งนี้
จะได้รั บ การพิจ ารณาให้ ได้รั บ รางวัล ดีเด่น ดีมาก และดีในแต่ล ะด้าน และบทความของงานวิจัยฉบับเต็ม
จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับชาติก่อให้เกิดประโยชน์หลาย
ประการสาหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
ดังกล่าว ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง
อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และนาไปใช้ประโยชน์
รวมทั้งสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม
อีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในศาสตร์แห่งศิลป์ที่สาคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่ วมสร้างและ
แสวงหา “นวัตกรรมทางสังคม (Social innovation)” ในศตวรรษที่ 21
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา
และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.2 เพื่อส่ งเสริ มให้ คณาจารย์ นั กวิจั ย นัก ศึกษา สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิล ป์
ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรม
2.3 เพื่อ สร้ า งเครื อข่ า ยงานวิ จั ย และงานสร้ างสรรค์ด้ า นนาฏศิ ล ป์ ดุ ริย างคศิ ล ป์ ทัศ นศิล ป์ ด้ า น
การศึกษา และนวัตกรรม
2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้าน
การศึกษา และนวัตกรรมในระดับชาติ
3.2 คณาจารย์ นักวิจั ย และนักศึกษา ได้รับการส่ งเสริมให้ สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรมในระดับชาติ
3.3 นั ก วิจั ย และผู้ เข้ าร่ ว มประชุม มีเครื อ ข่ ายงานวิจัย งานสร้า งสรรค์ด้ านนาฏศิ ล ป์ ดุริย างคศิล ป์
ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรมในระดับชาติ
3.4 นักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรมในระดับชาติ
4. วันและสถานที่จัดการประชุม
วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
5. หัวข้อการประชุมวิชาการ
“การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านนาฏศิลป์
2. ด้านดุริยางคศิลป์
3. ด้านทัศนศิลป์
4. ด้านการศึกษา
5. ด้านนวัตกรรม
หมายเหตุ ผู้ที่คัดเลือกบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเข้านาเสนอในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ (Peer Review) ตรงตามสาขาวิชานั้น ๆ
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6. รูปแบบการจัดการประชุม
1. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม
2. การเสาวนาหัว ข้อ “งานวิจัยด้านศิล ปวัฒ นธรรมสู่ นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย
ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ) ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
(ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (ราชบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรม)
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. นิทรรศการจัดแสดงผลงานการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
4. การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายภาคภาษาไทย (Oral Presentation) เวลาในการ
นาเสนอ 15 นาที และซักถาม 5 นาที
สามารถ download รูปแบบการเขียนบทความวิจยั ได้ที่ http://www.bpi.ac.th/conference/2018
ทั้งนี้ โปรดจัดทาให้ตรงกับรูปแบบ (Format) ที่กาหนด
7. กลุ่มเป้าหมาย จานวนประมาณ 300 คน ประกอบด้วย
1. นักวิชาการและนักวิจัย
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
3. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
5. ผู้สนใจทั่วไป
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ (เจ้าภาพหลัก)
เจ้าภาพหลัก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เจ้าภาพร่วม:
1. สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8. สถาบันการพลศึกษา
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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
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการพิจารณาผู้นาเสนอบทความวิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2561
ผู้ผ่านการพิจารณาปรับแก้ไขบทความวิจัย
วันที่ 10 เมษายน 2561
นาเสนอผลงาน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://www.bpi.ac.th /conference/2018
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11. อัตราการชาระค่าลงทะเบียน สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงาน
ประเภทของการเข้าร่วมประชุม
ผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาษาไทย)
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นาเสนอผลงาน)

อัตราค่าลงทะเบียน
1,500 บาท
(ฟรี 50 ท่านแรก)
500 บาท
(ฟรี 50 ท่านแรก)

12. การชาระเงิน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา
ชื่อบัญชี เงินรายได้การบริการทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของสานักงานอธิการบดี
เลขที่บัญชี 982-8-045-00-1
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: bpinc2018@gmail.com
13. ผู้ประสานโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทร. 02-482-2176-8 ต่อ 357, 358 และ 363 FAX. 02-482-2176-8 ต่อ 358
1. คุณสิริสกุล
2. คุณชัญญาภัค
3. คุณกวิตาภัทร
4. คุณกฤตนัย
5. คุณกฤษณุ

เกิดมี
แก้วไทรท้วม
มงคลนา
ขุนหาญ
ชูดี

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป

14. การเผยแพร่
บทความวิจัยจะได้รับการเผยแพร่ในเอกสารประชุมวิชาการ (Proceedings)
15. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ
1. กระเป๋าเอกสาร สูจิบัตร และเอกสารอื่น ๆ
2. เกียรติบัตรสาหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
3. อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

โทร. 086-623-9555
โทร. 092-249-6940
โทร. 089-128-6475
โทร. 063-193-2848
โทร. 090-992-5875
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16. รางวัลในการนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้นาเสนอทุกท่านจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดในระดับดีเด่นของแต่ละ
ด้าน (ด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และด้านนวัตกรรม) จะได้รับโล่พร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณ
17. ข้อมูลสถานที่จัดงานและการเดินทาง
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
โทร 0-2575-5599
http://th.miraclegrandhotel.com
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กาหนดการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2
เรื่อง “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”
The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference (2nd BPINC)
“Educational Management and Research in Arts and Culture for The 21st Century”
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
เวลา
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน

กิจกรรม

08.30-09.30 น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ (อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
เปิดงาน
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม
(รองนายกรัฐมนตรี และนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม
ดาเนินรายการ โดย นางสาวพัชรี รักษาวงศ์ (ผู้ประกาศข่าวและอาจารย์พิเศษ)
พิธีมอบรางวัลผู้นาเสนอผลงานดีเด่น
10.30-12.00 น. การเสวนา หัวข้อ “งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21”
โดย ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์: จิตรกรรม)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (ราชบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรม)
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
(ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดาเนินรายการ โดย ดร. สุรัตน์ จงดา (ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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เวลา
กิจกรรม
13.00-17.00 น. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
กลุ่มที่ 1 ด้านนาฏศิลป์ ดาเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร. สุขสันติ แวงวรรณ
กลุ่มที่ 2 ด้านดุริยางคศิลป์ ดาเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร. โยธิน พลเขต
กลุ่มที่ 3 ด้านทัศนศิลป์ ดาเนินรายการ โดย อาจารย์เด่น หวานจริง
กลุ่มที่ 4 ด้านการศึกษา ดาเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร. ภูริ วงศ์วิเชียร
กลุ่มที่ 5 ด้านนวัตกรรม ดาเนินรายการ โดย ผศ. ดร. ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
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การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายด้านนาฏศิลป์
ห้อง Jupiter
ลาดับ รหัส
01 RR0007 ฟ้อนตะคัน
02
03
04

05
06
07
08

09

10
11
12
13

ชื่อเรื่อง

RR0010 การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ทวยขนัด
สรรพสัตว์อสุรา
RR0026 ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ ชุด ยกธง
สงกรานต์
RR0035 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด พนาธาร

ผู้นาเสนอผลงาน
เหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
จุลชาติ อรัณยะนาค และ
วัชรมณฑ์ คงขุนเทียน
พนิดา บุญทองขาว

จินตนา สายทองคา,
วีระพงษ์ ดรละคร และ
นิตยา รูส้ มัย
RR0037 การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ป๊ะเปิ้ง สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์
เปิงมาง
และคณะ
RR0041 ผลงานสร้างสรรค์ชุด บันเทิงเริงรา ลา วรรณา แก้วกว้าง
นาเพลง
RR0069 บทบาทการแสดงนางโกงในลิเกลูกบท เอกอนงค์ อยู่ยั่งยืน
RR0072 ศิราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ และพัสตรา
ภรณ์ที่นามาสู่กระบวนท่าราในบท
แต่งตัวหนุมาน
RR0073 บทบาทพระเอกละครในเรื่อง อิเหนา
กรณีศึกษาคุณครูเวณิกา บุนนาค
(ศิลปินแห่งชาติ)
RR0074 การศึกษากระบวนท่าราแบบชวาใน
ละครเรื่องอิเหนาของกรมศิลปากร
RR0075 ราวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
RR0076 กระบวนท่ารบในละครชาตรีเมือง
เพชร
RR0077 การฟ้อนผีไท้ในวัฒนธรรมอีสาน

นภัสรพี หงษ์ทอง

มณฑิชา สาเร็จประสงค์

หน่วยงาน/สังกัด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รินทร์ลภัส ชินวุฒิกุลกาญจน์ บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาพร ปาณะศรี
บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิชิต เพชรศรี
บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อังศุมาลิน ทาธิสา
บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายด้านดุริยางคศิลป์
ห้อง Gemini
ลาดับ รหัส
ชื่อเรื่อง
ผู้นาเสนอผลงาน
01 RR0017 ศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทานองหลัก จรัสศรี วิจิตรสมบัติ,
ลูกเท่าลูกโยน ทางซอด้วงและซออู้
สิวาริณี ปกป้อง,
สุริยัน ล้อมนาค และ
ธนันญภา บุญมาเสมอ
02 RR0019 การใช้ทานองเพลงทางซอด้วง 7 บันได อิสรีย์ ฉายแผ้ว,
เสียง ในการฝึกทักษะปฏิบัติ ตาม
จันทร์พลอย เดชภิมล และ
แนวคิดของครูจีรพล เพชรสม
ชนาญวัต ไชยศิริ
03 RR0021 การดาเนินทานองระนาดทุ้มเพลงฉิ่ง
จักกฤษณ์ วัฒนากูล
พระฉันเช้าในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
04 RR0023 ลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบ้านอีสาน โยธิน พลเขต,
ประเภทวงโปงลาง
ชัยนาทร์ มาเพ็ชร และ
นพรัตน์ บัวพัฒน์
05 RR0028 ทางฆ้องวงใหญ่เพลงเรื่องแขกไทร
จุฑาทิพย์ สุขขุม
06

07
08

09

10

RR0038 การเป่าปี่ประกอบลาผูไ้ ทย

โยธิน พลเขต,
พร ยงดี และ
ชัยณรงค์ ต้นสุข
RR0043 การปรับวงปี่พาทย์เสภาของครูประสิทธิ์ กณพ กิ้มเฉี้ยง
ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
RR0056 งานดนตรีไทยสากลของครูมงคล
กฤตวิทย์ ภูมิถาวร
อมาตยกุล : ลักษณะเด่นในอุปนิสยั
ความรอบรู้ความสาเร็จในการสร้างวง
ดนตรีและนักร้องเพลงลูกทุ่ง
RR0059 การพัฒนาทักษะการแสดงเดีย่ วเครื่อง ดิฐพงษ์ อุเทศธารง
ลมทองเหลืองให้มีประสิทธิภาพ
RR0070 การสื่อสารเพื่อสร้างและธารงรักษาอัต
ลักษณ์ของกลุ่มผู้ฟังดนตรีคลาสสิกใน
สังคมไทย

หน่วยงาน/สังกัด
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
บัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี
รัตติยา กาญจนาภิญโญกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2
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การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายด้านทัศนศิลป์ ห้อง Magic 1
ลาดับ รหัส
ชื่อเรื่อง
01 RR0008 เทคนิคสีไม้ในงานจิตรกรรม

ผู้นาเสนอผลงาน
เอกชัย ปราบปัญจะ

02

RR0009 พิมพ์นิยมแห่งความงาม

ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์

03

RR0011 สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม

พีรวัฒน์ อินนุพัฒน์

04

RR0014 ภาพสะท้อนจากลายเส้นของเด็กใน
ชุมชนแออัด
RR0015 วิถีเกษตรกรรมไทย

กาญจนา ชลสุวัฒน์

05

06

07
08
09

10
11

12
13
14

RR0024 การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพื้นที่การ
ท่องเที่ยวอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
RR0033 จินตนาการจากเซลฟี่ (Selfie)
สะท้อนปมภายใน
RR0034 มายาของสื่อดิจิทลั กับความจริงต่อ
กระแสสังคม
RR0042 การสื่อสารด้วยภาษาภาพในนิตยสาร
การ์ตูนขายหัวเราะฉบับ “รอยยิ้มของ
พระราชา” และมหาสนุกฉบับ “เมื่อ
เจ้าชายกลายเป็นพระราชา”
RR0048 จินตภาพแห่งความฝันของมนุษย์และ
ดอกไม้
RR0050 การสร้างสรรค์จิตรกรรมชุด
“ห้วงกาลเวลา” จากโครงการทุนศิลป์
พีระศรี ครั้งที่ 15 ประจาปี 2558
RR0064 การศึกษารูปแบบลวดลายประดับใน
ศิลปะศรีวิชัย
RR0065 การผสมผสาน รูป สัญลักษณ์ กับห้วง
คานึงชุมชนริมน้าจากอดีตสู่ปัจจุบนั
RR0066 ศิลปะบาบัดเพื่อผูต้ ้องขังหญิง

วิทยา ชลสุวัฒน์,
พิษณุ ศรีไหม,
กาญจนา ชลสุวัฒน์ และ
สุนันทา เงินไพโรจน์
ไทยโรจน์ พวงมณี

พัชรินทร์ อนวัชประยูร
นรวีร์ โชติวรานนท์
ชญานุช วีรสาร

หน่วยงาน/สังกัด
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นันทวุฒิ สิทธิวงั และ
กิริยา ชยะกุล สิทธิวัง
ศักดิ์ชาย บุญอินทร์
พิเศษ โพพิศ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(488)

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings

การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายด้านการศึกษา
ห้อง Boardroom
ลาดับ รหัส
ชื่อเรื่อง
1 RR0005 การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี
2 RR0025 การศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุดภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นนครศรีธรรมราช ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่าน และทัศนคติ
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม
3 RR0030 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่
ความคิด ที่มีต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช
4 RR0036 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5 RR0039 การออกแบบประสบการณ์ในฐานะสื่อ
การเรียนรู้ใหม่ในสังคมไทย
6 RR0040 ภาษาเพื่อการสื่อสารในการแสดงลิเก
7
8

RR0049 ค่านิยม 12 ประการในเรื่องพระอภัยมณี
ของสุนทรภู่กับค่านิยมไทย 12 ประการ
RR0058 การศึกษาทัศนคติทางภาษาทีม่ ีต่อ
ภาษาไทยถิ่นอยุธยาและภาษาไทยถิ่น
เหนือตามตัวแปรทางสังคม

ผู้นาเสนอผลงาน
ดวงเดือน แสงเมือง

หน่วยงาน/สังกัด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จุฬาลักษณ์ สุทิน

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ธานินทร์ โสภิกลุ

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เพ็ญศิริ ทองทวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

เขมิกา ธีรพงษ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มณี เทพาชมภู

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาทิด แทนบุญ และ
มาลินี แทนบุญ
เนตรนิภา เจียมศักดิ์
และจุฑารัตน์ โพธิ์หลวง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2
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การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายด้านนวัตกรรม ห้อง Mars
ลาดับ รหัส
ชื่อเรื่อง
1 RR0016 การพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสาหรับเด็กออทิสติก
2 RR0018 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
เรื่องทักษะการปฏิบตั ิการดีดจะเข้เบื้องต้น
ของครูขาคม พรประสิทธิ์
3 RR0027 การพัฒนาแผนที่สาหรับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
4 RR0051 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สาธิตการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ออนไลน์บนเครือข่ายยูทูบเพื่อ
พัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
และเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่ง
หมิ่น
5 RR0057 การพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น :
การจัดการเรียนรู้เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์การ
ทอเสื่อจากถุงพลาสติกที่เหลือใช้ด้วย
นวัตกรรมใหม่ ระหว่างโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กับ
ชุมชนอาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
6 RR0062 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนแบบเกมมิฟิเคชั่น ของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
7 RR0078 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ งคายืม
ในภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
8 RR0079 การสร้างชุดการสอน เรื่องประโยคซับซ้อน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ผู้นาเสนอผลงาน
น้าเพชร เทศะบารุง และ
อาภรณ์ สอาดเอีย่ ม
สุวรรณา แกล้ว
เกษตรกรณ์

หน่วยงาน/สังกัด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

พรทิพย์ พละโท และ
สุวรรณี อัศวกุลชัย
จตุพล โนมณี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทราย
มูล

กุสุมา พรหมคุณ และ
อาทิตย์ โคชขึง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกลู
และ จิระนันท์ โตสิน

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี

อัจฉรา เทศขา

บัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สุชานน ทองลอย

บัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

