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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชาเครื่องสายไทย 1 ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติซออู้เบื้องต้น
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การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงคแเพื่อสรางและพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติซออูเบื้องตนกลุมเครื่องสายไทย วิชา
เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแมาตรฐาน 80/80 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดนตรีไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด จานวน 7 คน โดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ไดแก (1) แบบฝึกปฏิบัติซออูเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน
20 ขอ และ (3) แบบประเมินความคิดเห็นการวิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ ผลการศึกษาพบวา
1. คาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเกณฑแกาหนด 80/80 ดวยคา E1/E2 โดยมีคาตั้งแต 86.84 - 89.18
ซึ่งสูงกวาเกณฑแมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
2. คุณภาพของแบบทดสอบมีคาความยากงายของขอสอบ (P) อยูระหวาง 0.50-0.77 คาอานาจจาแนก
ของขอสอบ (B) อยูระหวาง 0.25-0.45 และมีคาความเชื่อมั่น (KP20) อยูระหวาง 0.92
3. พัฒนาการดานดนตรีไทยของนักเรียนมีกระบวนการรวม/ผลลัพธแอยูในระดับดีมาก (C.V.= 8.33)
4. ระดับความเหมาะสมในการเรียนการสอนวิชาเครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู แบบฝึกปฏิบัติซออู
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ABSTRACT
This study aims to create and develop practicing assignment of basic Saw U, Thai
stringed instrument group in the course of Thai stringed instruments 1 (Saw U) S21211 for
Mattayom 1 students as it has the efficien standard 80/80 and the comparison of result from
learning Thai instruments. The sample group in this study is seven students in Mattayom 1
from Roi Et College of Dramatic Arts by random sampling. The methodology of this study
consists of (1) the practice assignment of basic Saw U for Mattayom 1 students. (2) a set of
20 questions evaluating tests , and (3) the assessment about the comment and analyzed by
using means and percentage. The results were found that
1) The efficient value of innovation criteria 80/80 with E1/E2 started from 86.84 – 89.18
which higher than standard criteria 80/80.
2) The quality of the test on hard-and-easy value (P) is between 0.50-0.77. The
discrimination (B) is between 0.25-0.45. The reliability (KP20) is between 0.92.
3) The development in Thai instruments of the students is resulting excellent
(C.V.=8.33).
4) The level of appropriation for teaching the course Thai stringed instruments (Saw U)
S21211 is in the highest level.
Keywords: Learning management, Saw-U Skill excersise

บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาบุคลากรของชาติใหมีคุณภาพ สามารถดารงชีพและปรับปรุง
ตนเองใหพัฒนาสอดคลองไปกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเนน
ในเรื่องการพัฒนาคนหรือยึดคนเป็นสาคัญของการพัฒนาประเทศทุกดาน (อารุง จันทวานิช, 2542) ในทาง
การศึกษาครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการถายทอดความรูเพื่อพัฒนาพลเมืองของประเทศ ครูในยุคใหมควรมี
การปรับปรุงวิธีการสอนใหเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดย
ลดบทบาทการเป็นผูบอก ผูสั่ง ผูกาหนด ผูสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ไมใชเพียงการทองจา
ความรูที่ไดจากครู (กมล สุดประเสริฐ, 2543) หรือการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเป็นสาคัญ ใหผูเรียน
รูจักคิดเป็น ทาเป็น แกปใญหาเป็น มีคุณธรรม ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตยแ มีวินัยในตนเอง นักเรียนจะเป็นคน
ดีคนเกงจากการเรียนรูดวยตนเองรูจักเลือกวิชาที่จะเรียนตามความชอบและความถนัด สงผลใหผูเรียนเกิด
ความเชื่อมั่น และมีความฉลาดในการตัดสินใจดวยตนเอง (กรมวิชาการ, 2539)
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ นั้นประกอบดวยวิธีสอนที่เนนกระบวนการ 9 ขั้น
ไดแก (1) ขั้น ตระหนักในปใญหาและความจาเป็น (2) ขั้นคิดวิเคราะหแวิจารณแ (3) ขั้นสรางทางเลื อกอยาง
หลากหลาย (4) ขั้นประเมินและเลือกทางเลือก (5) ขั้นกาหนดและลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ (6) ขั้นปฏิบัติดวย
ความชื่นชม (7) ขั้นประเมินระหวางปฏิบัติ (8) ขั้นปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ และ (9) ขั้นประเมินผลรวมเพื่อให
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เกิดความภูมิใจ ซึ่งทาใหนาเป็นสูบุคลิกภาพความเป็นผูนาเกี่ยวกับความกระตือรือรน ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ความฉลาด มาตรฐานและการจัดรูปแบบในการทางาน การเป็นที่พึ่งของคนอื่นหรือพึ่งพาอาศัยได
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยและความคิดสรางสรรคแในนักเรียนตามเปูาหมายของหลักสูตรตามมา (วัฒนาพร
ระงับทุกขแ, 2542)
ปใจ จุบั นการจั ดการเรีย นการสอนวิชาดนตรีไทยมีปใญหาในกระบวนการเรียนการสอนเกิดขึ้นหลาย
ประการ อาทิ ขาดสื่อในการสอน สอนไมทันตามเนื้อหาแตละภาคเรียน นักเรียนขาดทักษะการเลนดนตรีจาก
การฝึกปฏิบัติจริง (สุรสิทธิ์ ปินะเล, 2536) นอกจากนี้ยังมีปใญหาสาคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในปใจจุบัน ดังนี้
1. ปใญหาที่เกิดจากผูเรียน คือ ผูเรียนขาดความรูความเขาใจที่ แทจริงเกี่ยวกับองคแความรู เป็นผลให
ผูเรียนไมสนใจอยางจริงจังที่จะศึกษาใฝุเรียนรู ผูเรียนสวนใหญ ไมชอบการศึกษาหรือฝึกทักษะเพิ่มเติมดาน
ดนตรีและนักเรียนขาดเจตคติที่ดีตอการเรียนเพราะการเรียนการสอนขาดกิจกรรมที่สรางปฏิสัมพันธแระหวาง
นั ก เรี ย นดว ยกั น และนั ก เรี ย นกับ ครู ผู ส อน จึ งเกิ ดความรู สึ กเบื่ อหน า ยและประการส าคั ญ คื อ นั ก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเป็นที่พอใจ
2. ปใญหาการจัดกิจกรรม พบวา ขาดสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมอื่นๆ โดยครูยังใชวิธีการ
สอนแบบบรรยายเป็นสวนใหญ เป็นผลใหนักเรียนไมสนใจ เบื่อหนาย ไมเห็นความสาคัญของวิชาที่เรียน และ
ไมสามารถนาความรูไปประยุกตแใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากสภาพปใญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสราง ทดลอง และพัฒนานวัตกรรม วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู)
ศ21211 มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือและประสิทธิภาพของผูเรียน วิทยาลั ยนาฏศิล ป
รอยเอ็ด ในปีการศึกษา 2548 นามาทดลองสอนกับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน ปีการศึกษา 2549 จานวน
1 ห องเรียน รวม 7 คน และพัฒนานวัตกรรมเพื่อศึกษาประสิทธิภาพอีกครั้งกับผูเรียน วิทยาลั ยนาฏศิล ป
รอยเอ็ด ปีการศึกษา 2549 จานวน 1 หองเรียน รวม 7 คน รวมทั้งในปีการศึกษา 2550 และเผยแพรแบบฝึก
ทักษะการปฏิบั ติซออูกับ ครูผู ส อนในสั งกัดวิทยาลั ยนาฏศิล ป 2 แห ง คือวิทยาลั ยนาฏศิล ปกาฬสิ นธุแ และ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ซึ่งคาดหวังวาจะเป็นประโยชนแตอการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนักเรียนคิดเป็นทาเป็นแกปใญหาได และมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียน รวมทั้งเป็นประโยชนแในการจัดกิจกรรมสาหรับครูผูสอนวิชาดนตรีศึกษาและกลุมวิชาศิลปะอื่นๆ
ตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรางและพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อทดลองแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(5)

วิธีการวิจัย
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู วิชาเครื่องสายไทย 1 ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใชแบบฝึก
ปฏิบัติซออูเบื้องตน ผูวิจัยไดกาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ที่ผูรายงานสรางขึ้น เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง
นี้ เป็นแบบฝึกทักษะการปฏิบั ติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกอบดวยแบบฝึกปฏิบัติซออู ใบความรู รูปภาพและเครื่องมือวัดผลประเมินผลรวมทั้งแบบทดสอบ 20 ขอ
แบบสอบถามความเหมาะสมของนวัตกรรมโดยผูเชี่ยวชาญ 32 ขอ และแบบสอบถามความเหมาะสมในการฝึก
ปฏิบัติซออูจากนักเรียน 15 ขอ
2. กลุมตัวอยางที่ทดลองใชแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไดแก ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด อาเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ปีการศึกษา 2549 จานวน 7 คนและในปีการศึกษา 2550 จานวน 7 คน
จากขอบเขตการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นศึกษาปใญหา สารวจสภาพปใญหาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม
ของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ของกลุมเครื่องสายไทยและผลสัมฤทธิ์ รายวิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ
21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดวยการสอบถามครู–อาจารยแผูสอน ในวิชากลุมเครื่องสายไทยในแตละระดับชั้น
2. ขั้นคนควา เมื่อส ารวจสภาพปใญหาที่เกิดขึ้นแล ว ผู วิจัย ศึกษาคนควาและแสวงหาวิธีการที่จะ
แกปใญหาโดยสมัครเขารับการฝึ กอบรมการสัมมนา การศึกษาดูงานทั้งจากการศึกษาหลักสูตรคูมือครู เทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเป็นสาคัญ โดยมุงใหนักเรียนไดฝึกทักษะการสีซอและการ
อานโนตดวยตนเองมากที่สุดภายใตการดูแลและแนะนาของครูผูสอน
3. ขั้นสรางแบบฝึกทักษะ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษารูปแบบโครงสรางของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออู เพื่อใหการจัดทาเกิดความถูกตอง
ตามหลักวิชาการโดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ จานวน 4 ทาน
3.2 ผูวิจัยดาเนินการสรางแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย1 (ซออู) ศ
21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเริ่มสรางตั้งแตปีการศึกษา 2548 แลวนามาทดลองใชในปีการศึกษา 2549
รวมทั้งนามาพัฒนาและเผยแพรในปีการศึกษา 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 เนื้อหาและจานวนคาบเรียนของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออู้เบื้องต้น
วิชาเครื่องสายไทย 1 (ซออู้) ศ21211
นวัตกรรม
1
2
3
4

เนื้อหา
ประวัติเครื่องดนตรี
การสารวจความพรอมและปรับสวนประกอบของเครื่องดนตรี
กอนการบรรเลงตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีหลังบรรเลง
การนั่งและการจับซออูเบื้องตน
การเทียบเสียงเบื้องตน

จานวนคาบเรียน
3
2
3
2

(6)

นวัตกรรม
5
6
7
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เนื้อหา
การบรรเลงซออูเบื้องตน เรื่องการใชนิ้วและการใชคันชัก
การบรรเลงซออูเบื้องตน เรื่องการไลเสียง
การบรรเลงซออู เรื่องการฝึกซออูเบื้องตน
รวม

จานวนคาบเรียน
12
24
24
70

3.3 น าแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิช า เครื่องสายไทย1 (ซออู) ศ21211 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองดานภาษาและความสอดคลอง
ของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูและเครื่องมือวัดผลที่สราง จานวน 3 ทาน
3.4 ปรับปรุงภาษาและความถูกตองของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเ บื้องตน สื่อการสอน
และเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนาเสนอผูเชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบฝึก
ทักษะการปฏิบัติซออูกับโครงสรางของหลักสูตรและเนื้อหาของกรมวิชาการและสอบถามความเหมาะสม
3.5 หาระดับความสอดคลองเชิงเนื้อหาของแผนการสอนจากแบบประเมินความสอดคลองของ
นวัตกรรม โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
3.6 หาระดั บ ความเหมาะสมของนวั ต กรรมส าหรั บ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน จาก
แบบสอบถามความเหมาะสมของแผนการสอน โดยหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. ขั้นทดลอง หลังจากการสรางแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู)
ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นาไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ในปี
การศึกษา 2549 โดยแบงกลุมการทดลองดังนี้
4.1 กลุมเดี่ยว ดวยการนาไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จานวน
7 คน แลวบันทึกผลการฝึกทักษะเพื่อนามาปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียน
4.2 กลุมใหญ โดยใชสอนจริงตลอดปีการศึกษากับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 7 คน
แลวทาการวัดผลประเมินผลการทดสอบ การทดสอบปฏิบัติและการสอบถามความเหมาะสมจานวน 15 ขอกับ
นักเรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
จากนั้นนาขอมูลที่ไดจากการทดลองมาดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะหแหาคุณภาพของแบบทดสอบ 20 ขอ โดยหาคาความยากงาย (P) คาอานาจจาแนกของ
ขอสอบ (B) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ จากการแบงนักเรียนเป็นกลุมสูงและต่า คือ กลุมละ 3 คน
และกลุมละ 4 คน รวม 7 คน
2. วิเคราะหแ ห าคาประสิ ทธิภ าพของนวัตกรรมตามเกณฑแกาหนด 80/80 คือ ประสิ ทธิภ าพของ
กระบวนการ/ผลลัพธแ จากคะแนนแบบฝึกปฏิบัตินวัตกรรม / คะแนนทดสอบโดยหาคา E1/E2
3. วิเคราะหแหาพัฒนาการดานดนตรีศึกษาของนักเรียน คือ พัฒนาการของกระบวนการ/ผลลัพธแใน
การเรียน จากคะแนนแบบฝึกปฏิบัติ/คะแนนทดสอบ รวมของนักเรียน 7 คน โดยหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์ การกระจายของคะแนน (C.V.)
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4. วิเคราะหแ ห าระดั บ ความเหมาะสมในการเรี ยนการสอนดนตรีศึก ษาจากนักเรี ยน 7 คน ดว ย
แบบสอบถาม โดยหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 7 คน ในปีการศึกษา 2549 จากการระดับผลการ
เรียนทีไ่ ดรับ โดยหาคารอยละและคาเฉลี่ย
5. ขั้นการพัฒนา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ทาการวัดผลประเมินผล การทดสอบ
และการสอบถามความเหมาะสมในการเรียนการสอน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 เก็บรวบรวม
ขอมูลดวยแบบสอบถาม 15 ขอกับนักเรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาซึ่งขอมูลที่ไดนามาวิเคราะหแ ดังนี้
5.1 ค า ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ซ ออู เ บื้ อ งต น ตามเกณฑแ ก าหนด80/80 คื อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธแจากคะแนนแบบฝึกปฏิบัติ/คะแนนทดสอบโดยหาคา E1/E2
5.2 พัฒนาการดานดนตรีของนักเรียน คือ พัฒนาการของกระบวนการ / ผลลัพธแในการเรียนจาก
คะแนนแบบฝึกปฏิบัติ/ คะแนนแบบทดสอบ โดยหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคา
สัมประสิทธิ์การกระจายของคะแนน
5.3 ระดับ ความเหมาะสมในการเรียนการสอนวิช าดนตรี (เครื่องสายไทย) จากนักเรียนดว ย
แบบสอบถามโดยหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
5.4 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2550 จากการวัดระดับผลการเรียนที่ไดรับ
ดวยคารอยละและคาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนรู วิชาเครื่องสายไทย 1 ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช
แบบฝึกปฏิบัติซออูเบื้องตน พบวา
1. ผลการสรางแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใชสอนในกลุมวิชาเครื่องสายไทยตลอดปีการศึกษา มีคุณภาพดังนี้
1.1 แบบฝึกทักษะการปฏิบั ติซออูเบื้องตน มีความสอดคล องเชิงเนื้อหาผานเกณฑแพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญอยูในระดับเหมาะสมโดยมีคา IOC ตั้งแต 0.86 - 1.00 ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออู้เบื้องต้น
วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู้) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นวัตกรรม
1. ประวัติเครื่องดนตรี
2. การสารวจความพรอมและปรับสวนประกอบ
ของเครื่องดนตรีกอนการบรรเลงตลอดจนการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีหลังบรรเลง
3. การนั่งและการจับซออูเบื้องตน
4. การเทียบเสียงเบื้องตน
5. การบรรเลงซออูเบื้องตน เรื่องการฝึกนิ้วและการใชคันชัก

R
7
7

IOC
1.00
1.00

เกณฑ์คัดเลือก
เหมาะสม
เหมาะสม

7
7
7

1.00
1.00
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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นวัตกรรม
6. การบรรเลงซออูเบื้องตน เรื่องการไลเสียง
7. การบรรเลงซออู เรื่องการฝึกซออูเบื้องตน

R
6
7

IOC
0.86
1.00

เกณฑ์คัดเลือก
เหมาะสม
เหมาะสม

1.2 ระดับความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
สามารถแสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออู
เบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปเป็นตารางไดดังนี้
ตารางที่

3 ค่า เฉลี่ย ค่า ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติซออู้เบื้องต้น วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู้) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกณฑ์การพิจารณา
1. ดานรูปแบบของนวัตกรรม
2. ดานผลการปฏิบตั ิ
3. ดานเนื้อหา
4. ดานกิจกรรมการปฏิบัติ
5. ดานสื่อการสอน
6. ดานการวัดผลประเมินผล
7. ดานความสอดคลองของนวัตกรรม
8. ดานคุณภาพของนวัตกรรม
รวม



4.67
4.55
4.71
4.61
4.57
4.76
4.53
4.52
4.64

S.D.
0.31
0.42
0.30
0.41
0.42
0.25
0.44
0.71
0.20

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา แบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา
เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมและรายดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุ ด รายดานเรี ย งคา เฉลี่ ย จากมากไปน อย คือ ดานการวั ดผลประเมิน ผล ดานเนื้อหา ด านรู ปแบบของ
นวัตกรรม ดานสื่อการสอน ดานผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดานความสอดคลองของนวัตกรรม ดานคุณภาพของ
นวัตกรรม และดานกิจกรรมการปฏิบัติ
1. ผลการทดลองแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ในปีการศึกษา 2549 ประกอบดวย
1.1 แบบทดสอบ มีคุณภาพตรงตามเกณฑแคัดเลือกทุกขอ กลาวคือ มีคาความยากของขอสอบ (P)
อยูระหวาง 0.50-0.77 ที่มีเกณฑแคัดเลือกคา P = 0.20-0.80 คาอานาจจาแนกของขอสอบ (B) อยูระหวาง
0.25-0.45 ที่มีเกณฑแคัดเลือกคา B = 0.20-1.00 และมีคาความเชื่อมั่น (KP20) อยูระหวาง 0.92
1.2 คาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิช า เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ
21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 พบวา คาประสิทธิภาพของกระบวนการรวม/ผลลัพธแรวม
(E1/E2) เทากับ 85.20/85.00 สูงกวาเกณฑแที่กาหนดไว 80/80 เมื่อพิจารณาแตละบท พบวา ทุกบทมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) สูงกวาเกณฑแที่กาหนด โดยมีคาตั้งแต 80.50 - 89.70
1.3 พัฒนาการดานดนตรีศึกษาของผูเรียน พบวา พัฒนาการดานดนตรีศึกษาของกระบวนการรวม/
ผลลัพธแอยูในระดับดีมาก (C.V. = 9.81) กลาวคือ การจัดกิจกรรมตามแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนทา
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ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจกาวหนารวมกันหรือใกลเคียงกันอยางมีประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาแตละบท โดย
มีจานวน 4 บททีผ่ ูเรียนมีพัฒนาการดานดนตรีศึกษาอยูในระดับดีมาก ไดแก บทที่ 2, 3, 4 และ สวนอีก 3 บท
ไดแก บทที่ 1, 6 และ 7 นักเรียนมีพัฒนาการดานดนตรีศึกษาอยูในระดับดี
1.4 ระดับความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม วิชาเครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 จากสารวจความ
คิดเห็นของนักเรียนดวยแบบสอบถาม ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ใหความเห็นวา การฝึก
ปฏิบัติโดยรวมเหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา จัดกิจกรรมเหมาะสมอยูในระดับ
มากที่สุด จานวน 5 ขอ และเหมาะสมอยูในระดับมาก จานวน 10 ขอ โดยรายขอที่มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด คือ ผูเรียนไดทางานทั้งรายบุคคลและเป็นกลุม และครูนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
อยูเสมอ
2. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ในปีการศึกษา 2550 ประกอบดวย
2.1 คาประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามเกณฑแกาหนด 80/80 และคะแนนสอบ มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการรวม/ผลลัพธแรวม (E1/E2) เทากับ 86.84/89.18 สูงกวาเกณฑแที่กาหนดไว 80/80 เมื่อพิจารณาแต
ละบท พบวา ทุกบทมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) สูงกวาเกณฑแที่กาหนด โดยมีคาตั้งแต 84.22 - 89.34
2.2 พัฒนาการดานดนตรีศึกษาของกระบวนการรวม/ผลลัพธแ อยูในระดับดีมาก (C.V.= 9.51) อยูใน
ระดับดีมาก (C.V.= 8.33) แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความรูความเขาใจกาวหนารวมกันหรือใกลเคียงกันอยางมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาแตละบท พบวา ทั้ง 7 บททาใหนักเรียนมีพัฒนาการดานดนตรีศึกษาอยูใน
ระดับดีมากเชนเดียวกัน
2.3 ระดับความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมวิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 จากการสารวจ
ความคิดเห็นของผูเรียนดวยแบบสอบถาม ผลการสารวจพบวา ภาพรวมและรายขอเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยรายขอที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด คือ ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคลและเป็นกลุม
สรุปและอภิปรายผล
จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู วิชาเครื่องสายไทย 1 ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใชแบบฝึก
ปฏิบัติซออูเบื้องตน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการสรางแบบฝึกทัก ษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ประกอบดวย ใบความรู แบบฝึกปฏิบัติดนตรี
แบบฝึกอานโนต รูปภาพ และเครื่องมือวัดผลประเมินผลรวมทั้งแบบทดสอบ 20 ขอ แบบสอบถามความ
เหมาะสมของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนโดยผูเชี่ยวชาญ 32 ขอและแบบสอบถามความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม จากนักเรียน 15 ขอและแบบสอบถามเหมาะสมในการจัดกิจกรรมจากนักเรียน 15 ขอ
2. ผลการทดลองนวัตกรรม ในปีการศึกษา 2549 สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้
2.1 แบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน มีคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา คือ มีคาตั้งแต
0.86-1.00 และผูเชี่ยวชาญเห็นวาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนโดยภาพรวมและรายดาน คือ ดานการ
วัดผลประเมินผลดานเนื้อหา ดานรูปแบบของแผนการสอน ดานสื่อการสอน ดานจุดประสงคแการสอน ดาน
ความสอดคลองของแผนการสอน ดานคุณภาพของแผนการสอน และดานกิจกรรมการสอน มีความเหมาะสม
อยูในระดับมากที่สุด รวมทั้งแบบทดสอบมีคาความยากงายและคาอานาจจาแนกรายขอตรงตามเกณฑแคุณภาพ
และคาความเชื่อมั่น (KP20 ) เทากับ 0.92
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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2.2 แบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธแ (E1/E2) เทากับ
85.20/85.00 สูงกวาเกณฑแที่กาหนดไว 80/80
2.3 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการดานดนตรีไทยของกระบวนการ/ผลลัพธแอยูในระดับดี
มาก/ดีมาก
2.4 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เห็นวา การเรียนการสอนวิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
3. ผลการพัฒนานวัตกรรม ในปีการศึกษา 2550 พบวา
3.1 นวัตกรรม มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธแ (E1/E2) เทากับ 86.84/89.18 สูงกวา
เกณฑแที่กาหนดไว 80/80
3.2 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการดานดนตรีไทยของกระบวนการ/ผลลัพธแ อยูในระดับดี
มาก/ดีมาก
3.3 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เห็นวา การฝึกปฏิบัติโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุด
จากผลการรายงานการใชแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการทดลองและพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนวิชาเครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา ในปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2550 มีประสิทธิภาพกระบวนการ/ผลลัพธแ
สู ง กว า เกณฑแ ก าหนด 80/80 แสดงว า แบบฝึ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ซ ออู เ บื้ อ งต น ที่ ผู ร ายงานได ส ร า งขึ้ น มี
ประสิทธิภาพตรงตามเกณฑแทางวิชาการ คือ ควรมีคาประสิทธิภาพกระบวนการ/ผลลัพธแ ตั้งแต 80/80 ขึ้นไป
และสามารถใชจั ดกิจกรรมไดเป็ นอย างดี ผลการศึกษาสอดคล องกับ อนงคแ ภวภูตานนทแ ณ มหาสารคาม
(2538) ซึง่ ศึกษาการเรียนรูดวยทักษะดนตรีไทยและศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่เรียนจากเทปโทรทัศนแกับการ
สอนปกติ ผลการวิจัยพบวา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 88/85 สูงกวาเกณฑแ 80/80 ที่กาหนดไว และ
สอดคล องการศึกษาของ อนัน ตแนพ นิร มล (2538) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูกิจกรรมนาฏศิลปชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากเทปโทรทัศนแกับการสอนปกติ พบวา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84/83 สูงกวา
เกณฑแ 80/80 ที่กาหนดไว เชนเดียวกับการศึกษาของ อาทิตยแ สุดาจันทรแ (2539) โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากรายการโทรทัศนแที่แทรกรายการบันเทิงระหวางเนื้อหาทุ 10 นาที่และทุก 15 นาทีกับรายการ
โทรทัศนแป กติ พบวา บทเรี ยนจากรายการโทรทัศนแที่แทรกรายการบันเทิงระหวางเนื้อหา มีประสิ ทธิภาพ
89/87 สูงกวาเกณฑแ 85/85 ที่กาหนดไว
ผลการใชแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนนั้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแมาตรฐาน 80/80 ทั้งนี้
เพราะในการสรางการทดลอง และการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย ศ
21211 (ซออู) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไดมุงเนนทักษะดานดนตรี การบรรเลงรวมวงและการฟใง รวมทั้งดาน
เนื้ อหาวิช า ซึ่งประกอบดวยรู ป แบบ รูปลั กษณะ ทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตรแ ประกอบกับกิจกรรมแตล ะ
บทเรียนไดเราอารมณแและความรูสึกของมนุษยแ สามารถเกิดความเพลิดเพลินจากการฟใงดนตรี การบรรเลง
ดนตรีและความคิดสรางสรรคแทางดนตรีและดานอื่นๆ ตามมาถือวาเป็นการพัฒนาดานอารมณแ-จิตใจ ดานสังคม
ดานสติปใญญาของนักเรียนไดอยางครบถวนรวมทั้งในกระบวนการเรียนการสอนยังไดพัฒนากระบวนการคิด

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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และการวางแผนแกปใญหาจากอุปสรรคในบทฝึกการอานหรือแกะโนตดนตรีจากการฟใงเทปใหแกนักเรียนตรง
ตามหลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535) กลาวคือ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถพัฒนาทักษะดานดนตรี การวางแผน การลงมือทางาน การแกปใญหาและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน
ใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจและมีความถนัดในเนื้อหาการสอน โดยคานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลเพื่อสงเสริมความสามารถเฉพาะตนของแตละคนไดอยางมีคุณภาพโดยการเปิดโอกาสใหนักเรียนไดฝึกฝน
ทักษะดานดนตรีนักเรียน ไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มศักยภาพภายใตกิจกรรมที่ครูผูสอนไดใช
กระบวนการคิด และการเชื่อมความสัมพันธแประสบการณแจริงกับเนื้อหาทฤษฎีดานดนตรีใหม ๆ จากการศึกษา
และทาตามขั้นตอนแบบฝึกอานโนต เทปเพลง และรูปภาพ โดยใชสื่อการสอนที่หลากหลาย การชื่นชมผลงาน
ของนักเรียนและการประเมินผลจากการปฏิบัติจริงในการบรรเลงซออูทั้งเลนเดี่ยวและเลนเป็นกลุมและกระตุน
การเรี ย นรู จ ากการทราบคะแนนในผลปฏิบัติทันทีและในการเรียนการสอนแต ล ะครั้งครูผู ส อนนาผลการ
สอบถามนักเรียนและการสังเกตของครูผูสอนเพื่อนามาพัฒนาปรั บปรุงนวัตกรรมใหมีกิจกรรมใหดีขึ้นอยูเสมอ
รวมทั้งการประเมินผล เพื่อใหนักเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของนักเรียนแตละคนจากระดับผลการเรียนที่
ไดรับใหเหมาะสมกับความรูและความสามารถจริง
นอกจากนี้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จัดกิจกรรมที่มุงเนนผูเรียนเป็นสาคัญ โดยเป็นการฝึกปฏิบัติดวยกิจกรรมที่หลากหลายใหนักเรียนรวม
กระทา เชน การแสวงหาเพลงหรือเทปเพลงที่ตนเองสนใจ การศึกษาทาความเขาใจการคิดวิเคราะหแ ตีความ
แปลความ สร างความหมายแห งตน สั งเคราะหแ ข อมูล และการสรุปความรูดานดนตรีดว ยตนเอง เกิด เป็น
แรงจูงใจที่ดีในการเรียนรู ผูเรียนสามารถใชประสบการณแเดิมในการเรียนรูทักษะดานดนตรีใหมแตละบทการ
ฝึกปฏิบัติ ทาใหการเรียนรูมีความหมายและสนุกสนานและสามารถเชื่อมโยงความรูในหองเรียนกับความรูจาก
ประสบการณแจริงในการเลนดนตรีของโรงเรียนหรือการเลนกับวงดนตรีอาชีพภายนอกทาใหผูเรียนมีพฤติกรรม
ที่ตอบสนองอยางเหมาะสมดวยการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผูนาและเกิดการเรียนรูที่คงทนมากกวาการสอน
ดวยวิธีบอกเลาจากวิธีบอกเลาจากวิธีการสอนแบบปกติ
2. จากการทดลองและพัฒนาแบบฝึก ทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนวิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ
21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา เมื่อนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนไปใชในการจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติแลวผูเรียนมีความกาวหนาในการฝึกปฏิบัติและมีความรูความเขาใจที่ใกลเคียงกันแสดงใหเห็นว า การฝึก
ปฏิบัติดวยแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ความรูความเขาใจจากการฝึกทักษะดานดนตรีที่เป็นปใญหาในผูเรียนรุนกอนเพิ่มมากขึ้นทั้งดานการบรรเลง การ
ฟใงดนตรี การอาน และการเขียนโนตดนตรี ผลการศึกษาสอดคล องกับ ชัชวาล วัดอักษร (2536) ที่พบวา
นักเรียนที่เรียนรูโดยดูรายการโทรทัศนแที่มีอักษรบรรยายประกอบหลังการเรียนมีผลการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย อินทรักษาทรัพยแ (2536) ที่
พบวา นักเรียนที่เรียนมาจากรายการโทรทัศนแที่เสนอภาพบางสวนจากเนื้อหาในรายการหลังรายการมีผลการ
เรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนจากรายการโทรทัศนแที่เสนอภาพบางสวนจากเนื้อหาในรายการกอนรายการอยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับผลการศึกษาของ วรพงษแ ตติยะวรนันทแ (2537) ที่พบวา นักเรียน
จากการสอนโดยใชรายการโทรทัศนแเรื่องของจริงและหุนจาลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

สวนผลการทดลองและพัฒนาปรากฏผลดังกลาวเป็นเพราะความพยายามของผู วิจัยที่ไดมุงฝึกปฏิบัติ
ดวยนวัตกรรมที่ใชสื่อที่หลากหลาย ทาใหผูเรียนไดฝึกปฏิบัติดานทักษะดนตรีและทฤษฎีหรือเนื้อหาทางดนตรี
ควบคูในแตละหนวยอยางเหมาะสม ประกอบกับการใชแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ผู วิจัยไดวางแผน
ลวงหนาทั้งในดานเนื้อหาและสื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานดนตรีอยาง
ตอเนื่องรวมทั้งสื่อการสอนและวิธีการสอน ไดมีการตรวจสอบผลอยางตอเนื่อง ทาใหนักเรียนเกิดทักษะความ
ชานาญการเลนดนตรี และทาทางที่เหมาะสมในขณะเลนดนตรี รวมทั้งความซาบซึ้งในการฟใงเพลง ความเขาใจ
ในการอานโนตเพลงหรือการวิพากษแวิจารณแดนตรีในชีวิตจริง ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว คือ
(1) เพื่อใหมีความรูแลความเขาใจพื้นฐานดานดนตรี (2) มีทักษะในการแสดงออกอยางเสรีโดยอาศัยศิลปะเป็น
สื่อ (3) เห็นคุณคาของดนตรี มีความนิยมชมชื่นในศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล มีนิสัยที่ดีในการทางาน และ
นาความรูและความถนัดทางดนตรีไปใชใหเกิดประโยชนแ และ (4) มีสวนรวมในการอนุรักษแและการพัฒนา
ศิลปะและสามารถนาความรูประยุกตแใชในชีวิตประจาวันได จากการวิเคราะหแประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชหลักการออกแบบกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ตามขั้นตอนของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออู
เบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย ศ21211 (ซออู) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทาใหนักเรียนไดเรียนรูในลักษณะเดี่ยวและ
กลุมเรียนในการแลกเปลี่ยนความรูการคนพบดวยตนเองและเป็นการสอนที่เนนฝึกทักษะเพื่อสรางความเชื่อมั่น
แกผูเรียนเองเป็นผลใหเกิดการเรียนรูแบบยั่งยืนตลอดจนในการจัดกิจกรรมไดมีพัฒนาทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย และเจตคติที่ดีตอวิชาดนตรี โดยนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูทุกครั้งซึ่งสังเกตไดจากการ
ตั้งใจเรียนแตละคาบเรียน ที่นักเรียนรีบรวมกลุมฝึกทักษะดานดนตรีตามที่รับมอบหมาย การเปิดแบบฝึกทักษะ
การปฏิบัติซออูเบื้องตนและการอานโนตดนตรีแลวรีบฝึกตามอยางสนใจ นักเรียนไดรับความรูที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น จึงเรียนรูไดงายและเร็วขึ้นตลอดจนนักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนเพราะนักเรียนไดเลนแสดงกับวง
ดนตรีของโรงเรียน การประกวดแขงขัน หรือเลนกับวงดนตรีอาชีพภายนอก ประกอบกับครูที่ใชนวัตกรรมที่มี
ความมั่นใจในการจัดกิจกรรมมากขึ้น เพราะสามารถจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีระบบและสอดคลองกับความ
ตองการและความสนใจของนั กเรี ย น โดยสรุปแล ว จุดเดนของแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิช า
เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีสื่อการสอนและกิจกรรมที่เหมาะกับวุฒิภาวะของ
นั ก เรี ย น จึ ง ท าให นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจทั้ ง ด า นเนื้ อ หาเชิ ง ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ จ ริ ง ด ว ยดี และ
มีพัฒนาการดานการเรียนที่เหมาะสมดังกลาวตามมา
3. ผลการทดลองและการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู)
ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนใหญมีผลการเรียนระดับ 4 แสดงใหเห็นวา นักเรียนไดรับการฝึกฝนทักษะ
และความรูเชิงทฤษฎีดานดนตรีตามความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองอยางมีความสุข สงผล
ใหเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
นอกจากนี้ในการฝึ กปฏิบั ติตามแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ไดกาหนดบทบาทให ครูและ
นักเรียนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนในการจัดกิจกรรมและรวมกันประเมิน เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซอ
อูเบื้องตน ตลอดจนประโยชนแของการใชแผนการจัดการเรียนรูตอผูรายงานและสถานศึกษา ไดแก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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1. ทาใหเกิดการวางแผนการจัดกิจกรรม วิธีฝึกปฏิบัติที่มีความกวางขวางและลุมลึกยิ่งขึ้นเพราะเป็น
การผสมผสานของเนื้อหาสาระและจุดประสงคแการเรี ยนรูจากหลักสูตรผสมกับหลักจิตวิทยาการศึกษาหรือ
นวัตกรรมใหมๆ ผสมกับปใจจัยอานวยความสะดวกของวิทยาลัยและสภาพปใญหา ความสนใจ ความตองการ
ของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
2. ชวยใหครูมีคูมือของตนที่ไดจัดทาดวยตนเองลวงหนาโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติและใหมีคุณภาพตรงตามเปูาหมายของหลักสูตรพุทธศักราช 2544 สงเสริมให
นักเรียนเกิดผลการเรียนรูไดครบถวนสอดคลองกับระยะเวลาจานวนคาบสอนที่มีจริงในแตละภาคเรียนนั่นคือ
เป็นการสอนที่ครบถวนตามหลักสูตรและทันเวลา
3. เป็นผลงานทางวิชาการอยางหนึ่ง ที่แสดงถึงความชานาญการหรือความเชี่ยวชาญของผูจัดทา
ผลงานซึ่งสามารถเผยแพรเป็นตัวอยางที่ดีใหแกครูอื่นโดยทั่วไป
4. ถาครูผูสอนไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ไดดวยตนเองแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา
เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะชวยใหครูที่ทาหนาที่แทนสามารถจัดกิจกรรมการ
ฝึกปฏิบัติไดดีเชนกัน
4. การจั ดสร า งแบบฝึ ก ทั กษะการปฏิบั ติ ซ ออู เ บื้ องต นและการจั ดกิ จ กรรมการฝึ กปฏิ บัติ จากการ
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ขณะเดียวกัน
การสารวจความคิดเห็นของนักเรียนตอ การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ใหความเห็นวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากและมากที่สุดในปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2550 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การ
จัดทาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องต นวิชา เครื่องสายไทย 1 ศ21211 (ซออู) มีความถูกตองเชิงวิชาการ
เนื่องจากผูรายงานไดศึกษาและทาความเขาใจหลักสูตรพุทธศักราช 2544 ศึกษาวิเคราะหแจุดประสงคแการ
เรียนรูของวิชา ศึกษารูปแบบและองคแประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ศึกษากระบวนการเรียนรูตางๆ ให
เขาใจ ศึกษาดานเนื้อหาสาระหรือมวลความรูศึกษาคนควา คิดคน และสรางสื่อการสอน ศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผล การเรียนรูแลวนามาประมวลความรูมาจัดสรางแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน
วิชา เครื่องสายไทย 1 ศ21211 (ซออู) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พรอมกับนาเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขและ
นาไปทดลองกอนใชจริงทั้งในรูปเดี่ยวและกลุมยอยเพื่อปรับปรุงกิจกรรม สื่อการสอน และระยะเวลาเพื่อความ
เหมาะสมกอนนาไปใชสอนจริงตลอดจนในการเรียนการสอนผูรายงานไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรี ย นเป็ น ส าคัญ โดยการจั ดการเรี ย นการสอนมุงจัดกิจกรรมที่ส อดคล องกับการดารงชีวิตสอดคล องกับ
ความสามารถและความสนใจของผูเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ครูควรใหคาแนะนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติแกนักเรียนไดฝึ กปฏิบัติทักษะการจับเครื่องดนตรี การ
บรรเลง การฟใงดนตรี การอานโนตและการเขียนแกะโนตจากเทปเพลงและการวิพากษแวิจารณแดนตรีใหถู กตอง
ไมปฏิบัติขามขั้นตอน
2. ควรจัดสรางสื่อใหหลากหลายและมีการสอดแทรกทั้งความรู ทักษะดานดนตรี คุณธรรมจริยธรรม
ความสนุกสนานและความคิดริเริ่มสรางสรรคแผสมผสานกันในแตละบทและหาวิธีการนาเสนอผลงานนักเรียนทั้ง
แบบรายบุคคลเพื่อใหนักเรียนไดมีการฝึกฝนเป็นรายบุคคลอยางเต็มศักยภาพและการนาเสนอแบบกลุม เพื่อทา
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ใหผูเรียนไดรับประสบการณแที่แตกตางกันการตื่นตัวและสรางความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนแก
นักเรียนมากยิ่งขึ้น
3. ในการจัดกิจกรรมการปฏิบัติ ครูควรสงเสริมใหผูเรียนนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนและครูควรใชวิธีการวัดผลและประเมินผลหลายวิธี เพื่อความแมนยาในการวัดผลประเมินผล
4. ครูผูสอนควรนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนนาไปใชเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแกนักเรียนหรือสรางและพัฒนาในรายวิชาอื่นหรือระดับชั้นอื่นตอไป
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SODSAENGCHAN MUSIC HOME
จักกฤษณ์ วัฒนากูล*
JAKKRIT WATTHANAKOOL
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องบานดนตรีสดแสงจันทรแสุพรรณบุรี เป็นงานวิจัยที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงประวัติ บทบาทในดานตาง ๆ กระบวนการถายทอดทางเพลงที่ไดรับมาจากครูหลวง
ประดิษฐแไพเราะ ผูวิจัยไดดาเนินการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย สัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิ ผูที่เกี่ยวของเป็นศิษยแ และ ผูที่เคยไดมีโอกาส
รวมงานหรือรวมบรรเลงกับบานดนตรีสดแสงจันทรแ และเสนอดวยวิธีพรรณนาวิเคราะหแจากการศึกษาพบวา
หลังจากที่ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแออกจากบานบาตรแลวตอมาไดมาเรียนดนตรีเพิ่มเติมจากครูแสวง
คลายทิม และไดกลับมาสรางครอบครัวอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยไดรับแตงตั่งเป็นผูใหญบานในปี พ.ศ. 2516
จากนั้นไดมีนักดนตรีในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกลเคียงที่เลื่อมใสในฝีมือทางดานดนตรีไทยของผูใหญ
ประเสริฐ สดแสงจันทรแจึงไดพากันมาฝากตัว บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแ จึงมีความผูกพันตอนักดนตรี
หลาย ๆ คนรวมถึงชุมชน วัดและโรงเรียน ตั่งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน ในการถายทอดทางเพลงนั้นโดยจะตอเพลง
ตามลาดับเริ่มจากโหมเชาและโหมโรงเย็น เพลงเรื่อง เพลงมอญรวมถึงเพลงเสภา เมื่อศิษยแมีทักษะดีแลวจึงเริ่ม
ถายทอดเพลงเดี่ยว ทางเพลงของบานดนตรีสดแสงจันทรแถือเป็นองคแความรูที่ไดรับมาจากครูหลวงประดิษฐแ
ไพเราะ โดยผ านการกลั่ นกลองจากภูมิปใญญาอันล้ าเลิศ ใชเวลาในการปรับปรุงวิธีการบรรเลงจนมีความ
สมบูรณแ
คาสาคัญ: บานดนตรี, สดแสงจันทรแ, สุพรรณบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
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ABSTRACT
This article Sodsaengchan Suphanburi Music Home be research of qualitative
methodology, had objectives to study history, any roleplays and songs transfer process that
recieved from the great Luang Praditpairoh. Researcher studied by collecting data from
academic documents, related literatures and articles, interviewed professional, alumni, and
who used to co-perform with Sodsaengchan Music Home. To present through descriptive
analysis, studying found after Mr. Prasert Sodsaengchan (headman) left Ban Bathre later on
he got more music learning with teacher Sawaeng Kraithim and came back to build family in
Suphanburi, he got the headman position in the year of 2516 B.E. by that time there were
many musicians in and nearby Suphanburi who admired his music performance, came to
apply being his students. RoleplaysofSodsaengchanMusic Home be the center of relationship
among all various musicians including in communities, temples and schools. Songs transfer
process start as step by step from Hom Chaw and Hom Yen (morning and evening exert),
song story, Mon song and Se-pa song when students were good at skills hence they will go
on learning solo song. Music style of Sodsaengchan Music Home be the knowledge recieving
from the great Luang Praditpairoh that was scrutinized so long time until being the great
wisdom and up-to-date completed playing.
Keyword: Music Home, Sodsaengchan, Suphanburi.

บทนา
ศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีเป็นศาสตรแที่สาคัญอีกแขนงหนึ่งที่สรางสรรคแขึ้นมาดวยความประณีตและ
ความเป็นเอกลักษณแของชาติ ดนตรีไทยเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีความละเอียดออนสะทอนใหเห็นถึงความงดงาม
ด า นจิ ต ใจและความเป็ น อารยะของชนชาติ ไ ทยในอดี ต ดนตรี มี วิ วั ฒ นาการควบคู ไ ปกั บ ศิ ล ปวั ฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี มาทุกยุคทุกสมัยทั้งลักษณะเครื่องมือ วิธีการบรรเลงการประพันธแทานอง การผสมวง
และโอกาสทางการบรรเลงดนตรี สามารถนาไปใชประโยชนแทางสั งคม เชนดนตรีเกี่ยวกับพิธีกรรม ดนตรี
ประกอบการแสดง ดนตรีเพื่อการปลุกใจ ดนตรีเพื่อการขับกลอมซึ่งสิ่งเหลา นี้ สืบทอดไวเป็นระเบียบปฏิบัติกัน
จนเป็นลักษณะของดนตรีไทยตั่งแตครั้งบรรพชนจวบจนกระทั่งถึงปใจจุบันและมีรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งครูดนตรีแต
ละสานักแตละบานตางก็ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษของตนตอกันมา
บ านสดแสงจั น ทรแ เป็ น ตระกูล นั ก ดนตรีที่ มีชื่อเสี ยงของจั งหวัดสุ พรรณบุ รีอีกบานหนึ่งที่ไ ดรับการ
ถายทอดศาสตรแทางดนตรีไทยจากครูผูมีชื่อเสียงนั่นคือ ครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) บุคคล
สาคัญของตนตระกูลที่ไดรับการถายทอดทางเพลงมาจากครูหลวงประดิษฐแไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) คือผูใหญ
ประเสริฐ สดแสงจันทรแซึ่งถือวาเป็ นลูกศิษยแอีกทานหนึ่งของครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่มี
ฝีมือทางดานดนตรีไทยและมีประสบการณแในสานักดนตรีบานบาตรเป็นอยางมากเนื่องจากผูใหญประเสริฐ สด
แสงจันทรแในระหวางที่เรียนดนตรีนั้นไดอาศัยกินนอนอยูที่บานครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
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ทาใหสั่งสมประสบการณแตาง ๆ ที่เป็นภูมิปใญญาของ หลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)ตั่งแตการรับศิษยแ
การถายทอดความรูทางดานดนตรี ความรูทาง ดานอื่นๆเชนการประพฤติตน มารยาทจรรยาบรรณของนัก
ดนตรี ตอมาเมื่อยายกลับมาอยูที่ภูมิลาเนาเดิมแลวจึงไดมาสรางครอบครัวอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรีและไดมี
โอกาสมาดูแลกิจการวงปี่พาทยแมอญซึ่งเดิมนั้นเป็นของบิดาภรรยาบานสดแสงจันทรแจึงไดมีบทบาทรับใชสังคม
ไม ว า จะเป็ น ดนตรี ด านพิ ธี ก รรมและงานราษฎรทั่ ว ไปนอกจากนี้ ยั ง มี บ ทบาทในด า นความบั น เทิ ง ดนตรี
ประกอบการแสดง นาฏดนตรีเนื่องจากคณะลิเกในสมัยกอนนั้นไมมีวงปี่พาทยแประจาคณะ บานสดแสงจันทรแจึง
เป็นอีกคณะหนึ่งที่โตโผคณะลิเกจางมาบรรเลงประกอบการแสดงอยูเสมอ เนื่องดวยนักดนตรีในแถบนี้ทราบวา
ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ เป็นลูกศิษยแของครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)จึงมีนักดนตรีจานวน
มากมายมาฝากตัวเป็นศิษยแ จนมาถึงในปใจจุบันซึ่งไดมีลูกศิษยแของบานสดแสงจันทรแ ที่เป็น นักดนตรีในสวน
ราชการที่มีชื่อเสีย ง เชน ส านักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปะ
อางทอง กองการสั งคีต ส านั กวัฒ นธรรมกีฬา การทองเที่ยว และเป็นครูสอนดนตรีไทยในโรงเรียนสั งกัด
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาตามจังหวัดตาง ๆ ส ว นที่เป็นคณะดนตรีไทยก็มีอยูอีกมากมายเชน คณะครู
ประดิษฐแ สดแสงจันทรแ คณะผูใหญถมยา คณะศิษยแศรทอง และคณะบัวทองสุพรรณบุรี ผูวิจัยเป็นบุคคลหนึ่งที่
เป็ น ลู กศิษยแ ของบ านสดแสงจั น ทรแ โดยได รับการถายทอดทางเพลงมาจากครูถาวร สดแสงจันทรแ ซึ่งเป็น
บุตรชายของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแและเป็นชาวสุพรรณบุรีโดยกาเนิด จึงเห็นความสาคัญที่จะศึกษาถึง
ประวัติความเป็นมาการสืบทอดรวมถึงบทบาทของสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแสุพรรณบุรีที่มีตอสังคมดนตรี
ไทยในปใจจุบันเพื่อบันทึกไวเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรแทางดนตรีทองถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่จะธารงคงอยูไดอยางนาภาคภูมิใจ
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกลาวขางตน ทาใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสานักดนตรีบาน
สดแสงจันทรแสุพรรณบุรีเพื่อที่จะนาความรูความเขาใจที่ไดนั้นเป็นสื่ออันจะกอใหเกิดประโยชนแแกนักดนตรีไทย
นักเรียนนักศึกษาตอไปในอนาคต ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆและรูจักคุนเคยกับนักดนตรี
ไทยที่เป็นลูกศิษยแโดยตรงของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ สามารถใหขอมูลเชิงลึกไดจึ งตองการจะศึกษา
รวบรวมขอมูลเพื่อเก็บรักษาไวเป็นสมบัติทางดนตรีและกอใหเกิดทางการวิจัยตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติรวมถึงบทบาทบานสดแสงจันทรแ
2. เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดของสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแ
วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่องบานดนตรีสดแสงจันทรแสุพรรณบุรีเป็นการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ขอมูลโดยใชวิธีการแบบสัมภาษณแแบบเชิงลึก ทั้งศึกษา ในตาราวิชาการ หนังสืออางอิง ขอมูลจากเอกสาร และ
ออกมาปฏิบัติภาคสนามเพื่อเก็บขอมูล จากนั้นจึงนาขอมูลทั้งหมด มาวิเคราะหแขอมูลและนาเสนอผลการศึกษา
เป็นรายงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยายโดยกาหนดแนวทางวิธีการวิจัยดังขั้นตอนตอไปนี้
1. การเก็บขอมูลในการทาวิจัย โดยศึกษาจาก ขอมูลจากเอกสาร ขอมูลจากการสัมภาษณแ
1.1 ขอมูลจากเอกสาร หนังสือตาราตาง ๆ ทีผูวิจัยพบในแหลงคนควาตาง ๆ
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1.2 การสัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง ในครั้งนี้ผูวิจัยไดทาการสัมภาษณแ ทายาท ลูกศิษยแของผูใหญ
ประเสริฐ สดแสงจันทรแ โดยใชวิธีการสัมภาษณแแบบไมมีโครงสรางเพื่อให ผูใหขอมูลไดเลาถึงบริบท ตาง ๆ
ของบ านดนตรีสดแสงจั นทรแสุ พรรณบุรี คาถามสาหรับการสัมภาษณแเป็นลักษณะคาถามปลายเปิด โดยตั้ง
ประเด็นคาถามเชน ประวัติของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ การเรียนดนตรีของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ
การถายทอดทางเพลง องคแความรูที่ไดรับจากครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) รวมถึงการรับงาน
การบรรเลงตาง ๆ ของบานดนตรีสดแสงจันทรแ เป็นตน
2. วิธีการรวบรวมขอมูล และเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
2.1 ขอมูลจากเอกสาร ผูวิจัยศึกษาคนควารวบรวมขอมูลเพื่อทาการวิจัยเรื่อง บานดนตรี สดแสง
จันทรแสุพรรณบุรี จากตาราทางวิชาการ เอกสารขอมูล งานวิจัย ที่เกี่ ยวของ และหนังสืออางอิงเพื่อนามาเป็น
แนวทางในการทาวิจัย โดยแหลงขอมูลที่ทาการศึกษาคนควา ไดแก
2.1.1 หองสมุดวิทยาลัยดุริยาคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
2.1.2 ศูนยแรักษแศิลป สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป กระวัฒนธรรม
2.1.3 หองสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแหงเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแหลงขอมูล
การศึกษา ดานวัฒนธรรม และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1.4 หองสมุดคณะศิลปกรรมศาสตรแ จุฬาลงกรณแ มหาวิทยาลัย
2.2 ขอมูลการบันทึกภาพ การบันทึกเสียงภาพนิ่ง ดวยกลองจากโทรศัพทแมือถือของผูวิจัย เพื่อทา
การเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล
3. การตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะหแ ผูวิจัยนาขอมูลที่ไดนารวบรวมขอมูล จากเอกสาร ตาราทาง
วิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ หนังสืออางอิงและจากการสัมภาษณแทายาทรวมถึงลูกศิษยแ มาเรียบเรียงและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยศึกษาขอมูลที่ไดจากหลายแหลง กอนนามาวิเคราะหแ โดยผานการ
ตรวจสอบจากผูใหขอมูลอีกครั้ง
4. การวิเ คราะหแ ขอ มูล ผู วิ จั ย น าข อมูล ที่ไ ดจาก การสั ม ภาษณแ เอกสารต าราตา งๆ และงานวิ จัย ที่
เกี่ยวของ นามาตรวจสอบเพื่อจาแนกขอมูล ตามวัตถุประสงคแของการศึกษา ดังนี้
4.1 ผูวิจัยนาขอมูลจากเอกสารอางอิง และการสัมภาษณแมาถอดความ โดยเรียบเรียงตามลาดับ
ประวัติ บทบาทและกระบวนการถายทอดทางเพลงของบานดนตรีสดแสงจันทรแสุพรรณบุรี ตามวัตถุประสงคแ
ขอที่หนึ่ง
4.2 ผูวิจั ย ไดศึกษาองคแความรูของบานดนตรีสดแสงจันทรแสุ พรรณบุรี และนามาวิเคราะหแ เพื่อ
สรุปผลตามวัตถุประสงคแขอที่สอง
4.3 ผูวิจัยจะนาเสนอขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมทั้งหมด มาสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการนาเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแสุพรรณบุรีโดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแและจากการสอบถามทายาทและลูกศิษยแที่เคยเขารับการศึกษาวิชาชีพ
ดนตรีไทยจากสานักนี้ โดยสามารถศึกษาและรวบรวมขอมูลพรอมทั้งวิเคราะหแขอมูลแบงออกไดดังนี้
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4.1 ศึกษาประวัติรวมถึงบทบาทบานสดแสงจันทรแ
4.1.1 ประวัติบานดนตรีสดแสงจันทรแ
บานดนตรีไทยนั้นเทียบเทากับสานักดนตรีไทยเพราะวาเป็นแหลงวิชาการในวงการดนตรีไทยซึ่ง
สะสมความรู ในดานดนตรีไทยไวมากเพลงหรืองานดนตรีที่แตละบานสรางสรรคแขึ้นมาเหล านั้นก็ จะเป็น
เอกลักษณแประจาของบานนั้นลักษณะที่สาคัญของบานดนตรีคือมีการจัดการเรียนการสอนมี กิจกรรมทางดาน
ดนตรีเพื่อใหลูกศิษยแรวมถึงสมาชิกในบานไดรวมฝึกทักษะทางดานดนตรีอยูสม่าเสมอ บานดนตรีจึงเป็นเสมือน
ชุมชนของนักดนตรีไทยซึ่งจะมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกันกับแนวความคิดของเรื่องดนตรีไทย ไมวาจะเป็นเรื่องของ
ทฤษฎีหรือหลักปฏิบัติ สานักดนตรีบานสดแสงจันทรแเดิมทีนั้นเป็นที่ทาการผูใหญบานของผูใหญถมยา ปุุน
สุวรรณและเป็นบานของคณะปี่พาทยแมอญคณะผูใหญถมยา ซึ่งเป็นพอของภรรยาผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ
หลังจากที่ยายมาอยูที่สุพรรณนั้น ผูใหญประเสริฐ ก็ยังคงรับงานบรรเลงปี่พาทยแ ในงานตางๆ ทั้ง ในจังห วัด
สุพรรณบุรี อางทองและจังหวัดใกลเคี ยง เนื่องจากบานของภรรยาก็มีวงปี่พาทยแ และบิดาของภรรยาดารง
ตาแหน งผูใหญบ าน จึ งทาให น ายประเสริฐ ในขณะนั้น เป็นที่รูจักชอบพอของชาวบานในละแวกนั้น ดว ย
อุปนิสัยที่เป็นคนกลา ไมกลัวใคร หลังจากบิดาของภรรยาเสียชีวิตลง นายประเสริฐ สดแสงจันทรแจึงไดรับ
แตงตั้งใหเป็นผูใหญบานเมื่อประมาณ พ.ศ. 2516 จึงเป็นที่มาของคาที่เรียกกันติดปากของ ชาวบานและนัก
ดนตรี ปี่ พ าทยแ วา ผู ใ หญป ระเสริ ฐ จึ ง มีนั ก ดนตรีไทยที่ เลื่ อ มใสในฝี มือในการบรรเลง ดนตรีไ ทยของผู ใหญ
ประเสริฐ สดแสงจันทรแ มาสมัครเป็น ลูกศิษยแมากมาย ลูกศิษยแที่อยูตอเพลงในบาน สดแสงจันทรแมีทั้งหมด
ประมาณ 18 คน โดยมีทั้งที่อาศัยอยูที่บานสดแสงจันทรแรวมถึงอยูใน ละแวก แถบนั้นและจังหวัดใกลเคียง ลูก
ศิษยแของบานสดแสงจันทรแนั้นสามารถแบงออกไดเป็น 2 วงคือวงชุดเล็ก และวงชุดใหญ วงชุดเล็กมีนั กดนตรี
ดังนี้
วงชุดเล็กมีนักดนตรีดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นาย ไพริน
นายมีกิจ
นายชวลิต
นายสุธน
นายสมยศ
นายนิพนธแ
นายไพทูรยแ
นายบุญลือ
นายภิรมยแ
นายวิโรจนแ

ชื่อ – สกุล
วัฒนากูล
อินทรพิพัฒนแ
อินทรพิพัฒนแ
คุมพญา
ปุุนสุวรรณ
วัฒนากูล
โมรา
เกิดรส
ชางนิ่ม
ชางนิ่ม

ตาแหน่ง
ปี่
ระนาดเอก
ระนาดทุม
ฆองวงใหญ
ฆองวงเล็ก
เครื่องหนัง
เครื่องหนัง
เครื่องหนัง เครื่องประกอบจังหวะ
เครื่องหนัง เครื่องประกอบจังหวะ
เครื่องหนัง เครื่องประกอบจังหวะ
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วงชุดใหญ่มีนักดนตรีดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อนักดนตรี
นายเฉลิม
วัฒนากูล
นายประเสริฐ สดแสงจันทรแ
นายประจิม
สิทธิโชค
นาย ขัน
(ไมทราบนามสกุล)
นายเสวย
สังขแทอง
นายปลิว
นวมดี
นายหวาน
สังขแทอง
นายหวัง
สดแสงจันทรแ
นางอรุณ
สดแสงจันทรแ

ตาแหน่ง
ปี่
ระนาดเอก
ระนาดทุม
ฆองวงใหญ
ฆองวงเล็ก
เครื่องหนัง
เครื่องหนัง
เครื่องหนัง เครื่องประกอบจังหวะ
ขับรอง

จากการศึกษาพบวานักดนตรีที่ใชชีวิตอยูที่บานสดแสงจันทรแทั้งหมดสวนใหญเป็นเพศชาย 17 คน เป็น
เพศหญิง 1 คน นอกจากนี้ยังมีลูกศิษยแที่เป็นนักดนตรีอิสระที่เคยมารวมบรรเลงในงานตาง ๆ แตมิไดอยูกินหรือ
ใชชีวิตอยูที่บานสดแสงจันทรแอีกหลายทานเชน นายเสนาะ ศรีแจม เจาของกิจการปี่พาทยแมอญคณะเสนาะศรี
แจม อาเภอสามชุก จั งหวัดสุพรรณบุ รี นายแสวง คลายฉ่า เจาของปี่พาทยแมอญกานันแสวงเมืองสุพรรณ
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อาจารยแสมุทร อิงควระ ครูผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
4.1.1.1 ดานการรับงานการบรรเลงตาง ๆ ของสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแมีดังนี้
รูปแบบของวง
ปี่พาทยแไมแข็งเครื่องคู
ปี่พาทยแมอญเครื่องคู
(ฆอง 2วง )
ปี่พาทยแมอญเครื่องใหญ
(ฆอง 4 วง)

ประเภทของงาน
งานบวช

เวลา ราคา
2 2,500

คาตอบแทนที่ลูกศิษยแไดรับ
60 บาทตอคน

งานฌาปนกิจศพ

2

3,500

40 – 50 บาทตอคน

งานฌาปนกิจศพ

2

4,500

50 – 60 บาทตอคน

จากตาราง สามารถสรุปไดวาอัตราคาจางของแตละงานนั้นจะมีรายไดไมเทากันขึ้นอยูกับวางานประเภท
ใดและกี่เวลาทั้งนี้ขึ้นอยูกับคาครองชีพในสมัยกอนนั้นมีการดารงชีพที่ถูกกวาในสมัยนี้หลังจากจายคาตอบแทน
ใหลูกศิษยแแลวยอดเงินที่เหลือสวนหนึ่งก็จะนาไปซื้ออาหารเชน ขาวสาร อาหารแหงตาง ๆ ที่สามารถเก็บรักษา
ไวไดนานเพื่อเอาไวทามาเป็นอาหารสาหรับเลี้ยงลูกศิษยแที่ใชชีวิตอยูในบานสดแสงจันทรแ เนื่องดวยลูกศิษยแที่เขา
ใชชีวิตอยูในบานสดแสงจันทรแในสมัยกอนนั้นสวนมากมีพื้นฐานทางครอบครัวไมคอยดีนัก บานสดแสงจันทรแจึง
ตองรับเลี้ยงลูกศิษยแเป็นจานวนมาก รายไดที่เขามาใชจายภายในบานนั้นมิไดมาจากการรับงานบรรเลงดนตรี
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ไทยเพียงอยางเดียว ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ ยั งไดทานาเป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งอยาง ซึ่งที่นานั้นเป็นของ
ภรรยาที่บิดาไดยกใหไวเป็นสมบัติสวนหนึ่งของครอบครัว และเมื่อถึงฤดูการทานา ผูใหญประเสริฐ สดแสง
จันทรแ ก็จะเกณฑแลูกศิษยแทั้งหมดไปชวยทานาตามขั้นตอนตาง ๆ จนกระทั้งถึงขั้นตอนสุดทาย สวนขาวที่ไดมา
นั้นสวนหนึ่งก็จะนาไปขายเพื่อนาเงินมาจุนเจือครอบครัวและอีกสวนหนึ่งก็จะเก็บไวภายในบานสดแสงจันทรแ
เพื่อไวเลี้ยงดูลูกศิษยแตอไป
4.1.2 บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแ
4.1.2.1 บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแที่มีตอวัด
บานดนตรีสดแสงจันทรแนั้นตั่งอยูใกลกับวัดรอเจริญ หมู 1 ตาบลบางปลามา อาเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี หรือที่ชาวบานในละแวกนั้นเรียนกันติดปากวาชุมชนวัดรอ วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดรอ
เจริญนี้สวนใหญนับถือศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยพิธีกรรมทางศาสนาเกือบทุ กพิธีกรรมนั้นทาง
ชุมชนก็จะจัดขึ้นที่วัดรอเจริญแหงนี้เชนพิธีทอดกฐิน พิธีอุปสมบทพิธีเทศนแมหาชาติ หรืองานฌาปนกิจศพโดย
พิธีกรรมตาง ๆ เหลานี้ยังคงตองมีดนตรีไทยเพื่อใชประกอบพิธีตาง ๆ เหลานี้อยูดวยเสมอจึงทาใหบานดนตรีสด
แสงจันทรแนั้นเขามามีบทบาทในการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีที่ทางชุมชนไดจัดขึ้นเกือบทุกงานอีกทั้งบางงานที่
ทางวัดจัดงานบุญงานกุศลขึ้นมาทางบานดนตรีสดแสงจันทรแนั้นก็ไดนาวงไปชวยบรรเลงโดยไมคิดคาตอบแทน
ใด ๆ จะเห็นไดวาบทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแนั้นมีความผูกพันกับวัดตั่งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน
4.1.2.2 บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแที่มีตอชุมชน
ชุ ม ชนวั ด รอเจริ ญ ถื อ ว า เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ผู อ าศั ย ในการด ารงชี วิ ต อยู ห ลายหลั ง คาเรื อ นและมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาตั่งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน รวมถึงการเลนดนตรีไทย
และสงบุตรหลานมาเรียนดนตรีไทยที่บานดนตรีสดแสงจันทรแแหงนี้ก็ถือเป็นสวนหนึ่งของการใชชีวิตประจาวัน
ของคนในชุมชนนี้ดวย กลาวคือหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลวก็จะวางจากการทานาคนในชุมชนวัดรอ
เจริญนิยมสงบุตรหลานมาเรียนดนตรีไทย ถือวาเป็นบทบาทอีกสวนหนึ่งที่บานดนตรีส ดแสงจันทรแที่มีตอชุมชน
นี้เพราะวาอาชีพเลนดนตรีไทยของคนในชุมชนสมัยนั้นถือวาอีกอาชีพหนึ่งของคนในชุมชนที่นิยมและยึดเป็น
อาชีพหลักในการทามาหากินของคนในชุมชนนี้ดวย
4.1.2.3 บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแที่มีตอวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีและโรงเรียน
เนื่องดวยในสมัยปใจจุบันนี้เทคโนโลยีและสื่อออนไลนแไดเขามามีสวนรวมเปิดกวางในดานการศึกษา
เป็นอยางมากไมวาจะเป็นสื่อการสอนประเภทตาง ๆ ในเรื่องของการสอนราไทยการสอนดนตรีไทยและสื่อดาน
การอนุรักษแวัฒนธรรมไทย บานดนตรีสดแสงจันทรแจึงถือไดวาเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ได เขาไปมีสวนรวมในการ
เรียนการสอนของเด็กเยาวชนรุนหลัง ๆ กลาวคือทายาทคนสาคัญของบานดนตรีสดแสงจันทรแที่ไดรับการสืบ
ทอดวิชาความรูในเรื่องของดนตรีไทยจากผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแคือครูถาวร สดแสงจันทรแเป็นขาราชการ
ประจาอยูที่วิทยาลัยนาฏ-ศิลปสุพรรณบุรี สถาบั นบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ปใจจุบันนี้ทานได
ถายทอดวิชาความรูทางดานดนตรีไทยใหกับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีหลายรุนตอ
หลายรุน รวมทั้งครูภายนอกที่มีความสนใจพานักเรียนของตนมาขอรับการฝีกอบรมวิชาดนตรีไทยเพิ่มเติมจาก
ครูถาวร สดแสงจันทรแและทานยังเคยไดรับเรียนเชิญใหไปเป็นวิทยากรการบรรยายและกรรมาการตัดสินการ
ประกวดดนตรีไทยในงานศิลปหัตถกรรมในเขตพื้นที่การศึกษาในอีกหลายเขตหลายสถาบันเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตน
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จากบทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแทั้ง 3 ดานที่ไดกลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวาบานดนตรีสดแสง
จันทรแมีความผูกพันตอชุมชน วัดและสถานศึกษาสวนบทบาทในทางสังคมบานดนตรีสดแสงจันทรแไดเคยรับเชิญ
ไปรวมบรรเลงดนตรีไทยในรายการเพลงกลอมอารมณแ ดาเนินรายการโดยนายแพทยแสุพจนแ อางแกว ทางไทย
ทีวีชอง 9 ซึ่งเป็น อีกหนึ่งบทบาทที่บานดนตรี สดแสงจันทรแ ไดมีสวนรวมกับสังคมมาตั่งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน
เนื่องดวยทั้ง 3 สิ่งนี้คือบริบทที่สาคัญของการดารงชีวิตของมนุษยแ ทาให บานดนตรีสดแสงจันทรแนั้นไดทา
หนาที่อนุรักษแและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดมาจนถึงปใจจุบัน
4.2 ศึกษากระบวนการถายทอดของสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแสุพรรณบุรี
4.2.1.การถายทอดสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแ
4.2.2.1 สานักดนตรีบานสดแสงจันทรแมีกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมทางดนตรีใหแกทายาท
และศิษยแเป็นผูสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรี จากรุนสูรุนดังนี้
ผู้ใหญ่
ประเสริฐ
ศิษย์รุ่นแรก

ครูถาวร

วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุพรรณบุรี

โรงเรียน
ต่างๆ

ชุมชน

4.2.3.2 การรับศิษยแประเพณีตามความเชื่อครูจะทาพิธีรับศิษยแในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือกันวาเป็นวันครู
โดยลูกศิษยแที่จะฝากตัวนั้นตองเตรียมขันกานล ประกอบไปดวย ธูป เทียน ดอกไม ขัน ผาขาว เงินจานวน 12
บาทซึ่งในการรับศิษยแสามารถแบงไดดังนี้
- รั บจากญาติพี่ นอง ตระกูลสดแสงจันทรแนั้นเป็นตระกูล ใหญจึงมีลูกหลานที่เป็นดนตรีไทย
คอนขางมากในสมัยกอนนั้นนอกจากอาชีพทานาแลวก็ยังมีอาชีพนักดนตรีไทยอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นทางเลือก
ใหกับผูคนในสมัยนั้นญาติพี่นองของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแจึงไดนาลูกหลานมาฝากเรียนดนตรีไทยกับ
ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ
- รับจากเด็กในชุมชน ในการรับเด็กในชุมชนเขามาเป็นศิษยแนั้นตองเลือกจากเด็กที่สนใจในดาน
ดนตรีไทยจริง ๆ อันดับแรกคือการหัดใหลองตีเครื่องประกอบจังหวะเสียกอน ถาเด็กคนไหนครูดูแลววามีแวว
จึงจะขยับใหเลนเครื่องมือที่เป็นทางหลักตอไป
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- รับจากแหลงสถานศึกษา เนื่องดวยครูถาวร สดแสงจันทรแ รับราชการครูในวิทยาลัยนาฏศิลป
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมทานจึงปฏิบัติการสอนและถูกเชิญไปสอนนอก
สังกัดอยูบอยครั้ง
4.2.3.3 ประเพณีการเรียนดนตรี ไทยอีกอยางหนึ่งที่มักจะเริ่มทาหลังจากการรับศิษยแคือการจับมือ
การจับมือครูจะนาศิษยแทาพิธีคารวะครู อาจารยแ หลังจากนั้นครูจะเป็นผูจับมือศิษยแบรรเลงฆองวงใหญดวย
เพลงสาธุการ โดยสวนมากจะนิยมใชแคบรรเลงเป็นพิธีแค 1 วรรค 3 จบจากนั้นจะใหศิษยแกราบเครื่องดนตรี ที่
ใชในการประกอบพิธีอีก 3 ครั้งจึงเป็นอันเสร็จพิธี
4.2.3.4 การฝึกซอมและการตอเพลง จากการสัมภาษณแครูถาวร สดแสงจันทรแ(ทายาท)และนายสุธน
คุมพญา(ลูกศิษยแรุนแรก) พบวาในสมัยที่ผูใหญประเสริฐยังมีชีวิตอยูนั้นการตอเพลงและการฝึกซอมเพลงจะแบง
ไดเป็น 2 ชวงดังนี้
เวลา
05.00-09.00

เพลงที่ใช้ต่อและซ้อม
โหมโรงเชา เพลงชาเชน พระรามเดินดง เพลงเรื่องสรอยสน
เพลงมอญตาง ๆ เชน ประจาวัด ประจาบาน ประจาทางใหม
(มอญแสงทอง) มอญเชิญใหญ พมากลาง ย่าเที่ยง ย่าค่า เป็นตน
18.00-23.00 โหมโรงประเภทเสภาตา ง ๆ แสนค านึง ทยอยใน ทยอยนอก
เชิดจีน และประเภทเพลงเดี่ยวตามความถนัดของแตละบุคคล

หมายเหตุ
ชวงเชาผูใหญประเสริฐ
สดแสงจันทรแจะนั่ง
ควบคุมในการฝึกซอม
อยางเดียว
ช ว ง ร อ บ ค่ า นี้ ผู ใ ห ญ
ประเสริฐ สดแสงจันทรแ
จะนั่งฝึกซอมกับลู กศิษยแ
ดวยตนเอง

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแมีการแบงชวงซอมและตอเพลงเป็น 2 ชวง
ในชวงเชานั้นเป็นการซอมเพลงประเภทชา ๆ และเพลงมอญ ทั่วไปในชวงเย็นจะเนนเพลงประเภทเสภาและ
เพลงเดี่ยวเป็นหลัก
4.2.1 ดานทางเพลง ทางเพลงที่ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแไดรับมาจากครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะและครูแสวง คลายทิมนั้นไดแกทางเดี่ยวและเพลงหมูตาง ๆ ดังนี้
ประเภทเครื่องมือ
และเพลง
ระนาดเอก
ระนาดทุม
ฆองวงใหญ
ฆองวงเล็ก

เพลงที่ได้รับ
พญาโศก สุรินทราหู แขกมอญ ลาวแพน สุดสงวน เชิดนอก กราวใน ลาวแพน 5
ราง เป็นตน
พญาโศก แขกมอญ สุดสงวน เป็นตน
เชิดนอก ลาวแพน กราวใน เป็นตน
สารถี สุรินทราหู อาเฮีย เป็นตน
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โหมโรงคลื่นกระทบฝใ่ง แขกลพบุรี พมาหาทอน สีบท ทยอยใน ทยอยนอก ทยอย
เขมร ระหกระเหิน ย่าค่า ย่าเที่ยง เชิดจีน เป็นตน

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องบานดนตรีสดแสงจันทรแสุพรรณบุรีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนในการ
ดาเนินการศึกษาวิจัย 6 ขั้นตอน ตลอดจนขอมูลจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณแลูกศิษยแรุนแรก ครูถาวร
สดแสงจันทรแ และบุคคลที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสังเกต บันทึกขอมูลเสียง บันทึกภาพนิ่ง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
และชัดเจน
จากการศึกษาสรุปผลไดดังนี้
5.1 ประวัติรวมถึงบทบาทของสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแสรุปไดดังนี้
5.1.1 ประวัติบานดนตรีสดแสงจันทรแ
ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแเกิดเมื่อ พ.ศ. 24781(ไมทราบวันเดือนที่เกิด)บานเลขที่ 25 หมู 3
ตาบลบานรี อาเภอเมือง จังหวัดอางทอง สมรสกับนางประเทือง สดแสงจันทรแและไดยายมาอยูที่บานภรรยาที่
จังหวัดสุพรรณบุรี มีบุตร 4 คน หลังจากที่ยายมาอยูสุพ รรณบุรีนั้น ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแยังคงรับงาน
บรรเลงปี่พาทยแตาง ๆ นายประเสริฐ สดแสงจันทรแไดรับแตงตั้งใหเป็นผูใหญบาน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2516 จึง
เป็นที่คุนเคยและเรียกติดปากกันในหมูนักดนตรีไทยและชาวบานแถวนั้นวา ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ และ
เป็นที่ทราบกันดีวาผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแนั้นเป็นลูกศิษยแโดยตรงของครูหลวงประดิษฐแไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) นักดนตรีไทยในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกลเคียงจึงไดพาบุตรหลานมาฝากตัวเป็นลูก
ศิษยแของบานสดแสงจันทรแ ทาใหบานสดแสงจันทรแมีชื่อเสียงในฐานะเป็นบานฝึกหัดนักดนตรีไทยและเป็นที่รูจัก
ในหมูของนักดนตรีไทยในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกลเคียงตั้งแตอดีตมาจนถึงปใจจุบัน
5.1.2 บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแ
สานักดนตรีบานสดแสงจันทรแถือไดวาเป็นบานดนตรีและเป็นแหลงเรียนรูทางดานดนตรีไทยมาตั่ง
แตสมัยผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ และอยูคูกับชาวชุมชนวัดรอเจริญและชุมชนใกลเคียงมาอยางชานาน โดย
การสอนดนตรีไทยของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแและลูกศิษยแรุนแรกของบานสดแสงจันทรแ สวนคานิยมใน
ปใจจุบันบทบาททางดานวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ครูถาวร สดแสงจันทรแได สืบทอดวัฒนธรรมการถายทอด
ของบาน สดแสงจันทรแจนมาถึงปใจจุบันกลาวคือ มีลูกศิษยแทั้งที่อยูที่บานครูถาวรและลูกศิษยแที่ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุพรรณบุรีฝากตัวเป็นลูกศิษยแของบานสดแสงจันทรแอยางมากมาย นับไดวาบทบาทของบานสดแสงจันทรแที่
มีตอชุมชนวัดรอเจริญและวิทยาลั ยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รวมถึงโรงเรียนตาง ๆ ในเขตสุพรรณบุรีนั้นยังคงมี
ความสาคัญอยางยิ่งตอการเรียนการสอนดนตรีไทยจนมาถึงปใจุจบันนี้
5.2 กระบวนการถายทอดของบานดนตรีสดแสงจันทรแ
ส านั ก ดนตรี บ านสดแสงจั น ทรแไ ดรั บการถ ายทอดทางเพลงมาจากครู ห ลวงประดิษ ฐแ ไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) และครูแสวง คลายทิม จนมาถึงศิษยแรุนแรก และ ครูถาวร สดแสงจันทรแรวมถึงลูกศิษยแใน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ซึ่งกระบวนการถายทอดของบานสดแสงจันทรแนั้นมีหลักปฏิบัติคือครูจะสอน
วิธีการดาเนินทานองทางหลักกอนหลังจากนั้นจึงจะตอสานวนกลอนเฉพาะของแตละเครื่องมือ โดยจะตอเพลง
ตามลาดับ โหมโรงเชา โหมโรงเย็น เพลงเรื่องและเพลงประเภทเสภา เมื่อศิษยแมีทักษะและประสบการณแในการ
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บรรเลงดีขึ้นแลวจึงจะเริ่มถายทอดเพลงเดี่ยว ใหตามความเหมาะสม ศักยภาพและความถนัดของศิษยแแตละคน
ครูจะพิจารณาจากเกณฑแวาลูกศิษยแแตละตนมีความสามารถเพียงใด จะนาเพลงไปใชในโอกาสใดและควร
บรรเลงอยางไรจึงจะเหมาะสมกับสถานนั้น ๆ ดังนั้นกระบวนการถายทอดของบานสดแสงจันทรแสงผลใหศิษยแ
หลายตอหลายทานมีพื้นฐานทางดนตรีที่ดีและถูกตองในการฝึกหัดดนตรีไทย ทาใหศิษยแหลายคนเป็นนักดนตรี
ที่มีชื่อเสียง จนไดเป็นนักดนตรีในหนวยงานราชการที่มีชื่อเสียงในหลายหนวยงาน
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแสุพรรณบุรี พบวาผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแซึ่งเป็น
ศิษยแครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และเป็นผูควบคุมวงบานสดแสงจันทรแ ตอมาเมื่อไดรับแตงตั้ ง
ใหดารงตาแหนงผูใหญบานแลวจึงยายมาอยูที่ชุมชนวัดรอเจริญ และมีลูกศิษยแเขามาฝากตัวเพื่อถายทอดทาง
เพลงมากมาย ซึ่งมีความสอดคลองกับณรงคแ เขียนทองกุล (2539) ไดศึกษาเรื่องมานุษยวิทยาการดนตรี บาน
บางล าพู เป็ น การรวบรวมประวัติความเป็นมาของนักดนตรีบานบางล าพูเครื อญาติลั กษณะงานดนตรีซึ่ ง
ประกอบไปด ว ยการบรรเลงและขับ ร องอัน เป็นลั กษณะเดนในการใชมือและการงานดนตรีใ นดานตาง ๆ
ตลอดจนการกระจายตัวของนัจกดนตรีในตระกูลและบรรดาลูกศิษยแที่ออกไปรับใชสังคมดนตรีไทยรวมถึงการ
ประพัน ธแเพลงที่ส ร างสรรคแขึ้น ใหม ในปใจจุบันนี้บทบาทของบานดนตรีส ดแสงจันทรแไดมีการโยกยายและ
เปลี่ยนแปลงโดยครูถาวร สดแสงจันทรแซึ่งเป็นทายาทของผูใหญประเสริฐไดยาย ไปอยูที่บานอาเภอวิเศษไชย
ชาญ จังหวัดอางทองลูกศิษยแในปใจจุบันตองไปเรียนที่บานครูถาวร ที่อาเภอวิเศษไชชาญจังหวัดอางทอง และ
ยังคงมีลูกศิษยแของบานไดออกไปรับใชสังคมในวงการดนตรีไทยอยางมากมาย ฉะนั้นบานสดแสงจันทรแจึงถือได
วาเป็นบานดนตรีอีกหลังหนึ่งสาหรับ นักดนตรีไทยหลายตอหลายคนที่ฝากตัวเป็นศิษยแ รวมถึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
อีกประการหนึ่งในการสั่งสมประการณแทางดนตรี
ข้อเสนอแนะ
ในวงการดนตรีไทยนั้น ยังมีสานักบานดนตรีและครูนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงอีกหลายทาน ที่สมควรจะ
อนุรักษแไวซึ่งทางเพลงและกระบวนการถายทอด ซึ่งแตละบานก็ลวนมีกระบวนการในการถายทอดที่แตกตาง
กันออกไป ควรมีการศึกษาในสายตระกูลอื่น ๆ เชน สานักดนตรีบานครูรวม พรมบุรี สานักดนตรีบานครู บัว
แสงจันทรแ สุพรรณบุรี และการประพันธแเพลงของครูดนตรีไทยอีกหลาย ๆ ทานที่ยังมิไดมีการวิจัย
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จินตภาพในการเรียนการสอนดนตรีไทย
IMAGERY IN THAI MUSIC INSTRUCTION
วิทยา จุ้ยวงษ์*
WITAYA CHUIWONG
บทคัดย่อ
วิธีการสอนดนตรีไทยตั้งแตสมัยโบราณมีการสอนแบบครูตอเพลงใหกับผูเรียนโดยตรงเรียกวาการสอน
แบบมุขปาฐะ คือการสอนแบบปากตอปาก โดยครูเป็นผูบรรเลงแลวนักเรียนปฏิบัติตาม เรียกวา “ตอเพลง”
โดยในปใจจุบันยังคงยึดเป็นรูปแบบการเรียนของสถาบันตาง ๆ โดยทั่วไป วัตถุประสงคแในการวิจัย 1) เพื่อสราง
จินตภาพที่ใชในการสอนดนตรีไทยใหเป็นรูปธรรม 2) เพื่อสรางเอกสาร ตาราเรื่องจินตภาพที่ใชในการสอน
ดนตรีไทย จินตภาพ (Imagery) ในดนตรีไทยเป็นกลวิธีสาคัญอันหนึ่ง ที่ครูผูสอนใชประกอบควบคูไปกับการ
ตอเพลงกลาวคือ การบรรเลงฆองวงใหญ มีวิธีการสอนโดยครูสอนบรรเลงใหนักเรียนดูกอน แลวใหนักเรียน
ปฏิบัติตามจนจบเพลง และกระบวนการตอไปคือการซอมใหมีความชานาญ จดจาเพลงไดอยางแมนยา ซึ่งครู
จะใชจินตภาพ (Imagery) เป็นเครื่องมือชวยบอกใหนักเรียนเขาใจในเสียงตางๆ ไดอยางรวดเร็วมากขึ้นคือ ถง
ทง เตง เตง เต็ง เป็นตน ตลอดจนใชทักษะกลวิธีขั้นสูงตอมาลาดับตอมาคือ ถง หนะ ทง หนะ เตง เตง เต็ง ซึ่ง
คาวาหนะนอกจากจะบอกถึงกลวิธีประดิษฐแเสียงใหไพเราะมากยิ่งขึ้นแลว ยังบอกถึงสัดสวนจังหวะ (Rhythm)
ควบคูไปดวย
การเรียนดนตรีไทยเป็นวิชาที่ตองใชทักษะในการเรียนไปพรอมๆ กันทั้งในดานทักษะการจดจาทานอง
เพลง ทักษะการใชกลามเนื้อพื้นฐานในการบรรเลงเพลงนั้นๆ และทักษะการบังคับกลามเนื้อในระดับสูงเพื่อใช
กลวิธีการบรรเลงขั้นสูงของการบรรเลงใหมีความสมบูรณแครบถวนถูกตองตามจุดประสงคแของผูแตงเพลงนั้นๆ
โดยตองใชระยะเวลา ความอดทนขยันหมั่นเพียร และวิธีการฝึกฝนที่ถูกตองเป็นสวนสาคัญ เพื่อใหกระบวนการ
บรรเลงเพลงนั้น ๆ บรรลุเปูาหมายตามจุดประสงคแของผูแตงเพลงนั้นๆ ไดอยางครบถวน
คาสาคัญ: จินตภาพในการเรียนการสอนดนตรีไทย
Keywords: Imagery, Thai Music Instruction
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Abstract
In Thailand, teachers who teach Thai music in the past There is a demonstration
of one by one. By the teacher as a practitioner to see Then let the students follow
Which currently still uses the same format
Research objectives 1) to create imagination in teaching Thai music. 2) to create documents
Imaginary texts used to teach Thai music.
Imagery in Thai music is an important strategy. That teachers use to accompany the
song Kong Wong Yai playing. Have a teaching method By as a practitioner the child before
and let students follow him until the end of the song. And the next process is to practice
with expertise Remember music precisely .Which the teachers use Imagery as a tool to help
students understand various sounds More quickly, such as Tung Tong Teng Teng Teng, etc.,
as well as the use of advanced strategy skills. Later, the following is Teng Teng Teng, which
means that in addition to telling tactics Even more beautiful sound Also tells the rhythm
ratio Concurrently.
Learning Thai music, which is a subject that requires many skills simultaneously Such
as the melody recognition skills Muscle skills As well as the basics of playing that song And
the skills to use various muscles to force the sound to come out to hear clearly and
melodiously To use the advanced instrumental techniques of instrumental play to be
complete, complete and accurate according to the purpose of the composer Which requires
a period of time Patience, diligence And correct training methods are an important part To
make the process of playing that song Has achieved the goals of the author completely
บทนา
ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมที่รับใชสังคม และมีความสัมพันธแใกลชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดใน
ดานความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมตลอดจนการบรรเลงประกอบความบันเทิงตางๆ เชน โขน ละคร ลิเก ลาตัด
เพลงพื้นบาน เป็นตน
ซึ่งการฝึกหัดดนตรีไทยในสมัยกอนเป็นเรื่องที่เขาถึงไดยากลาบากเป็นอยางในการฝึกฝนใหเป็นนักดนตรี
ที่สามารถบรรเลงรับใชสังคมดังกลาวไดอยางเป็นที่ยอมรับ โดยทวม ประสิทธิกุล : 191 หลักคีตศิลป กลาวไว
วา “การขับรองเป็นศิลปพิเศษซึ่งครูแตละทานมีกลวิธีที่สาคัญลึกลับซับซอน ที่แตละทานเก็บรักษาเป็ น
ความลับ” ซึ่งสอดคลองกับน้าวา รมโพธิ์ทอง สัมภาษณแ : 2561 ในสมัยเรียนดนตรีไทยที่สานักครูหลวง
ประดิษฐไพเราะ ในการตอเพลงแตละครั้งทานจะตอใหไมกี่วรรค และไมไดบอกอะไรเป็นพิเศษ โดยเมื่อบรรเลง
ไมตรงกับ จุดประสงคแของทานครู หลวงประดิษฐไพเราะ ทานจะพูดประโยคว า “อยาหูห นา ตาเลอ ” บาง
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“เหมือนลิงไดแกว”บาง โดยกลวิธีบรรเลงในสมัยกอนเป็นเคล็ดวิชาที่ลูกศิษยแตองเสาะแสวงหาอยางอดทน
แมกระทั่งจะศึกษาในสานักเรียนนั้นๆ ยังตองใชความพยายามเป็นอยางยิ่ง
เพื่อใหลูกศิษยแสามารถเขาใจในดนตรีไทยงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเร็วครูมักจะหาคาพูดมา
เปรียบเทียบใหลูกศิษยแสามารถจินตนาการ ในการฝึกดนตรีนั้นๆ ใหมีเสียงตามจุดประสงคแของครูผูสอนไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เชน การเรียนซออู ซอดวง ครูมักจะบอกใหที่ผูที่เริ่มฝึกหัดสีสายเปลา ในประโยคที่ครู
จะกลาวกับลูกศิษยแเสมอคือ “ ขอด โอ฿ง” โดยผูวิจัยไดประสบกับตนเองเมื่อฝึกซออูกับครูทานแรกคือครูสุวัฒนแ
จุยวงษแ โดยการเรียนสอนเป็นการสรางความความคุนเคยของผูเรียน กับการจับคันซอ การใชคันชักซอบังคับ
สายเปลา ซึ่งสอดคลองตรงกันกับ ปกรณแ รอดชางเผื่อน สัมภาษณแ : 2562 การเรียนซอดวง ซออูในสมัยกอนครู
จะฝึกใหลูกศิษยแสามารถเรียนรูใน 3 เรื่องคือ 1) การฝึกโสตประสาทของการฟใง ใหมีความคุนเคยกับเสียงสาย
เปลา สามารถตัดสินใจในความแตกตางของระดับเสียงต่า และเสียงสูงไดอยางแมนยา ชานาญ และถู กตองตรง
กับเสียงมาตรฐานของวงที่ตนเองบรรเลงอยู หรือเสียงของเครื่องดนตรีที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนเสียงไดคือขลุย
เพียงออ 2) ฝึกประสิ ทธิภาพของการบั งคับกลามเนื้อให มีความสมดุล สามารถบังคับเสี ยงไดดังใจ 3) ฝึ ก
ควบคุมจังหวะและทานองเพลงใหสม่าเสมอ
การฝึกดนตรีไทยเบื้องตนนั้นเป็นขั้นตอนที่สาคัญเป็นอยางยิ่งที่ครูผูสอนตองคอยดูแล ควบคุม รวมทั้งให
กาลังใจ สรางแรงจูงใจ ตลอดจนปลูกฝใงความอดทน ความเพียรพยายาม การสรางแรงบันดานใจ ตลอดจน
คิดคนเทคนิคกลวิธีการสอนที่ดีเพื่อพัฒนาลูกศิษยแของตนใหมีความชานาญ ความสามารถขึ้นเป็นลาดับ ซึ่ง
“จินตภาพในการเรียนการสอนดนตรีไทย Imagery in Thai Music Instruction เป็นคาพูดตางๆ ที่ครูนามา
บอกกลาวกับผูเรียนนั้นๆ มีความสาคัญเป็นอยางยิ่งตอการเรียนการสอนดนตรีไทยที่มีคุณภาพเป็นอยางยิ่ง
นักดนตรีไทยคนสาคัญทานหนึ่งที่มีความสามารถยอดเยี่ยม มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสังคมโดยทั่วไป
คือหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 2424 - 2497 โดยชนก สาคริก : 2541 กลาวไวในรายงานการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนามาตรฐานดนตรีไทยดานคุณภาพเสียงและรสมือวา “หลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผูมีความสามารถยอดเยี่ยมในตนเอง 3 ประการคือ
1. เป็นนักดนตรีที่มีความสามารถในยุคของทาน
2. เป็นผูแตงเพลงมากมายจนไดรับราชทินนามวา “ประดิษฐไพเราะ”
3. เป็นครูที่มีความสามารถในการถายทอดความรูใหแกศิษยแไดอยางดีเยี่ยมและเป็นที่เคารพรักของ
บรรดาศิษยแเป็นอยางยิ่ง
สมภพ ขาประเสริฐ (อางในนันทิพา ชั้นบุญ : 2553) กลาวถึงครูหลวงประดิษฐไพเราะวา “ทานครูเป็น
คนพูดนอย และใหคิดมากๆ ทานครูยังใหขอคิดไวขอหนึ่งคือ นักดนตรีที่ดีตองมีความแมนยา 5 ประการ คือ
แมนมือ แมนปาก แมนตา แมนหู แมนใจ
ชนก สาคริก (2541) กลาวไวในรายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนามาตราฐานดนตรี ไทย
ดานคุณภาพเสียงและรสมือวา “นักดนตรีที่จะสามารถบรรเลงดนตรีไดดีนั้น จาเป็นตองรูจักฟใงและแยกแยะ
เสียง 5 ชนิดคือ”
1. เสียงในใจ
2. เสียงที่เราบรรเลง
3. เสียงที่ผูอื่นบรรเลง
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4. เสียงที่เกี่ยวของกับการบรรเลง
5. เสียงที่ไมเกี่ยวของกับการบรรเลง
โดยเสียงทั้ง 5 ชนิดนั้นเกี่ยวของกับการฝึกดนตรีเบื้องตนอยู 2 ชนิดคือ ลาดับแรกเสียงในใจเป็นเสียง
แรกที่นักดนตรีตองทาความรูจัก เป็นเสียงที่เกิดจากประสบการณแโดยตรงจากการฟใงเพลง การตอเพลง หรือ
เรียนรูโดยการจดจาผูอื่นบรรเลงไมสามารถปรากฏออกมาภายนอกได เพราะอยู ในใจของผูที่ไดยินเพลงคน
เดียว
ลาดับที่ตอมาเสียงที่เราบรรเลง เป็นเสียงที่ปรากฏออกมาภายนอกได เพราะเป็นเสียงที่เกิดจากการ
บรรเลงดนตรีของเราเอง นอกจากตัวเราไดยินเสียงแลวผูอื่นก็ไดยินเสียงนี้ดวยเชนกัน จึงมีความแตกตางจาก
เสียงในใจ โดยรวมแลวเสียงทั้งสองเสียงคือ เสียงในใจ และเสียงที่เราบรรเลงนั้น นักดนตรีตองใชความสัมพันธแ
กันของทั้งสองเสียงอยางไมสามารถแยกออกจากกันได เพราะตัวเสียงในใจจะเป็นตัวควบคุม กาหนดคุณภาพ
และประสิทธิภาพของเสียงที่เราบรรเลง โดยเสียงในใจกาหนดเป็นทานองและจังหวะไปพรอมๆ กัน ซึ่งเสียงใน
ใจไมสามารถปรากฏออกมาภายนอกไดนั้น จินตภาพจึงเป็นปใจจัยสาคัญในการสรางเสียงที่เราบรรเลง ให
ปรากฏออกมาภายนอกไดถูกตองตามเสียงลาดับเสียงในใจ ที่เป็นตัวกาหนดในเบื้องตน
กระบวนการเรียนดนตรีไทยแบบ “มุขปาฐะ” เป็นรูปแบบที่สืบทอดกันมาจวบจนปใจจุบันและยังคงเป็น
รูปแบบที่มีความชัดเจน ครบถวน วิธีการที่ดีอยูเสมอ การสอนแบบ“มุขปาฐะ” คือการสอนแบบปากตอปาก
โดยครูเป็นผูบรรเลงแลวนักเรียนปฏิบัติตาม เรียกวา “ตอเพลง” โดยในปใจจุบันยังคงยึดเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่นิยมของสถาบันตางๆ โดยทั่วไป
ซึ่งการเรียนการสอนดนตรีไทยมีลักษณะเฉพาะและวิธีการที่แตกตางกันไปในแตละเครื่องมือ โดยผูเรียน
บางคนสามารถเรียนรูชาหรือเร็วนั้นก็มีปใจจัยที่สงผลในประสิทธิภาพของผูเรียนอยูหลายดาน ซึ่งจินตภาพนี้เป็น
ภาพที่ครูผูสอนนามาเป็นสื่อใหนักเรียนที่มีความแตกตางกันดังกลาวนั้น สามารถเรียนรูดนตรีไดอยางเขาใจมาก
ยิ่งขึ้นโดยลาดับ
การฝึกหัดดนตรีไทยโดยทั่วไปแบงออกเป็นตามลักษณะการบรรเลงดนตรีไทยได 4 ประเภทคือ 1)
เครื่องดีด 2) เครื่องตี 3) เครื่องสี 4) เครื่องเปุา ซึ่งในแตประเภทมีวิธีการกลวิธีที่แตกตางกันออกไป โดยเครื่อง
เปุาเป็นเครื่องดนตรีที่ผูเรียนไมสามารถมองเห็นการปฏิบัติเพื่อใหประดิษฐแเสียงตางๆ ออกมาได ตองอาศัย
ความสามารถของครูผูสอน และความพยายามของลูกศิษยแเป็นสาคัญ สวนเครื่องดนตรีอีก 3 ประเภทคือ
เครื่องดีด เครื่องตี เครื่องสี เป็นครื่องดนตรีที่ผูเรียนสามารถสังเกตการบั งคับกลามเนื้อตางๆ ไดอยางชัดเจน
โดยผูเรียนบางทานที่มีสติปใญญาดี มีพรสรรคแในทางการจดจาและการตัดสินใจในระดับดี จึงสามารถเรียนรูได
รวดเร็ว โดยนักดนตรีไทยบางทานไดแสดงใหเห็นประจักษแคือ ครูชอย สุนทรวาทิน ครูดนตรีไทยทานหนึ่งที่มี
ความสามารถเป็นที่ประจักษแ และสามารถสั่งสอนลูกศิษยแจนมีบรรดาศักดิ์ชั้นพระยาไดถึง 2 ทาน คือบุตรชาย
ของทานพระยาเสนาะดุริย างคแ (แชม สุ นทรวาทิน) และพระยาประสานดุริยศัพทแ (แปลก ประสานศัพทแ)
ซึ่งสหวัฒนแ ปลื้มปรีชา (2560) กลาวไววา “ครูชอยเป็นบุตรครูทั่ง ผูเป็นครูดนตรีที่มีชื่ อเสียงทานหนึ่งในสมัย
ตนรัตนโกสินทรแ เมื่อเล็กตาบอดเพราะไขทรพิษ แตความสามารถทางดนตรีนั้นถือวาอัศจรรยแนัก ทั้งที่ยังไมได
ร่าเรียนเป็นเรื่องเป็นราวกับทานบิดา ครูชอยสามารถเป็นคนระนาดนาวงบรรเลงในพิธีสงฆแกับการสวดมนตแเย็น
ฉันเชาไดโดยไมผิดพลาด เป็นเหตุใหบิดาแลเห็นในความสามารถจนทุมเทถายทอดวิชาให”
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

แสดงใหเห็นถึงความสามารถทางดนตรีไมจากัดอยูที่ความพรอมทางดานสายตา โดยนักดนตรีที่มึความ
บกพรองทางสายตานั้นสามารถเป็นนักดนตรีได และพัฒนาไปสูความเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถเป็นเลิศได
จากการใชจินตนาการทางการฟใงเพียงอยางเดียว ซึ่งตองใชความพยายาม อุตสาหะ และวิธีการในการประดิษฐแ
เสียงดนตรีใหออกมาไดไมผิดเพี้ยนไปจากผูที่มีสายตาปกติ ซึ่งถานักดนตรีไทยผูมีอวัยวะครบทุกสวนปกตินั้น
สามารถใชจินตนาการในการสรางภาพดนตรีไทยใหถึงพรอมแลว การฝึกฝนดนตรีหรือการบรรเลงดนตรีใน
วาระ โอกาสตางๆ ก็จะมึความสมบูรณแ ไพเราะ เปลงปลั่งงดงามไดเป็นอยางดี
จินตภาพ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 325) ไดใหความหมายไววา ภาพที่เกิดจากความนึก
คิดหรือที่คิดวาควรจะเป็นเชนนั้น. ภาพลักษณแก็วา จินตภาพในการเรียนการสอนดนตรีไทยเป็นปใจ จัยสาคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาทักษะ (Skill) ในดานตางๆ ในภาพรวมจานวน 2 เรื่องคือ 1) เสียงดนตรี 2) การบังคับ
กลามเนื้อ โดยเรื่องแรกคือ เสียงของดนตรี แบงออกเป็นการฟใงและแยกแยะในเสียงดนตรี และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับบรบริบทตางๆ เกี่ยวกับเสียงดนตรีเชน การตัดสินใจไดอยางถูกตองของระดับเสียงวามีระดับเสียงต่า
ระดับเสียงสูง ระดับเสียงเพี้ยนไปจากเสียงมาตรฐานดนตรี และลาดับตอมาคือเรื่องการบังคับกลามเนื้อในการ
ประดิษฐแเสียงใหออกมาตามวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีนั้นๆ ที่มีระเบียบแบบแผน ขั้นตอนไวอยางถูกตอง
ชัดเจน ตามขนบไทยที่มีมาแตโบราณ
สุภางคแ จั นทวานิช (2557) ไดให ความหมายของการสั งเกตวา การสังเกต (observation) หมายถึง
“การเฝูาดูสิ่งที่เกิดขึ้น หรือปรากฏขึ้นอยางเอาใจใสและกาหนดไวอยางมีระเบียบวิธี เพื่อวิเคราะหแห รือหา
ความสัมพันธแของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอืน่ ”
การสังเกตเป็นปใจจัยหนึ่งที่สงเสริมสนับสนุนขบวนการของจินตภาพใหผูจินตภาพนั้นไดสัมผัส ไมวาจะ
เป็นทางหู ทางตา หรือทางกาย สามารถสรางสรรเป็นภาพมิติรูปทรงตางๆ ที่ตนเองรับรูมาไดอยางถูกตอง และ
สามารถนามาใชใหเป็นประโยชนแในการกิจกรรมหรือฝึกฝนทักษะของตนเองและผูอื่นใหพัฒนาตอไปเป็นลาดับ
ไดอยางดียิ่ง
ชาญวิทยแ อิน ทรั กษแ (2559) กล าวไววา “การจินตภาพ (Imagery) หรือการนึกภาพ (Visual,
visualization) เป็นทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาที่สามารถใชในการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถและใชในการผอน
คลาย การจินตภาพจะชวยใหนักกีฬานึกภาพตัวเองในสถานการณแหนึ่งหรือการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
การนึกภาพควรพยายามใหนักกีฬานึกถึงภาพความสามารถที่ทาไดดีและประสบความสาเร็จควรเป็น ภาพที่
เห็นตนเองกาลังเพลิดเพลินกับการทากิจกรรมนั้นและพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง การจินตภาพควร
พยายามทีจ่ ะเพิ่มความรูสึกตางๆ ลงไปในภาพเชนการรับรูประสาทสัมผัสการมองเห็น การไดยินรับรูความรูสึก
การเคลื่อนไหว การไดกลิ่น การรูรส และการปฏิบัติที่เหมือนจริง”
จินตภาพ เป็นทักษะการแปลความของผูที่ฝึกดนตรีไทยโดยทั่วไปนามาประกอบกับการฝึกทักษะในการ
บรรเลงเบื้องตนอยูโดยตลอดเวลาในทุกๆ เครื่องมือ โดยการฝึกระยะแรกๆ ของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
ซอและนักรอง ตองแปลความเรื่องระดับเสียง พรอมไปกับจังหวะและการจดจาทานองในบทเพลงตางๆ ไป
พรอมๆ กัน จินตภาพจึงเป็นสวนสาคัญอยางยิ่งตอผูฝึกหัดเครื่องดนตรีประเภทซอและผูฝึ กขับรองเพลงใหมๆ
เนื่องจากไมมีมาตรฐานของระดับเสียงที่แนนอนตายตัวเหมือนกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ และการฝึกดนตรีโดย
ภาพรวมจินตภาพเป็นเครื่องมือที่นามาใชพัฒนาทักษะดนตรีในขั้นสูงตอไปเป็นลาดับจนถึงระดับสูงสุดสูความ
เป็นเลิศ โดยครูผูสอนตองคอยสังเกตพัฒนาการในการสรางจินตภาพ ควบคุม ปรับแตง และเป็นแรงกระตุนให
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ลูกศิษยแมีความคุนเคยกับการบรรเลงในทักษะ วิธีการประดิษฐแเสียงและบริบทตางๆ ในเครื่องดนตรีที่ตนเอง
ฝึกหัดอยางตอเนื่องโดยครูดนตรีไทยแตละทาน แตละสานักดนตรี ตางก็มีแบบฝึกที่เป็นระบบตามวิธีการเป็น
แบบแผนเอกลักษณแ ที่แสดงใหเห็นถึงความเป็นเลิศในสานักดนตรีของทานนั้นๆ อยางเดนชัด ดังจะกลาวถึง
ตอไปเป็นลาดับ
“จะเข”เป็นดนตรีที่นิยมเลนกันอยางแพรหลาย และมีการเรียนการสอนอยูในระบบการศึกษาและนอก
ระบบการศึกษา โดยจะเขเป็นเครื่องดนตรีที่ประจาอยูในวงเครื่องสาย วงมโหรี และสามารถนาไปบรรเลงเดี่ยว
ไดเป็นอยางดี การฝึกเรียนจะเขเบื่องตน ครูบอกกับผูเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานโดยทั่วไป กลาวคือ วิธีการนั้งบรรเลง
การวางนิ้วกดสาย การพันไมดีด โดยวิธีการนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นตองรูในเบื้องตน โดยสิ่งสาคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการ
เขาใจในเสียงในใจและเสียงที่เราบรรเลงนั้น ครูจะสอนใหนักเรียนเขาใจโดยดีดสายเปลาใหเป็นเสียงพรอมกับ
การเขาจังหวะไปพรอมๆ กันดวยกุโศลบายที่แยบคาย คือใหผูเรียนดีดตามครูบอกคาวา “แตง เหนา แตง ไทย”
จนนักเรียนมีความชานาญทางโสตประสาท ซึมซับการแยกแยะระดับเสีย ง การดาเนินจังหวะ ที่สม่าเสมอ การ
บังคับกลามเนื้อมือขวาบังคับไมดีด ใหโดนสายในตาแหนงที่ถูกตองชัดเจนที่สุดเป็นลาดับ
ปรณแ รอดชางเผื่อน สัมภาษณแ (2562) “การเรียนจะเขของครูในสมัยนั้น ครูทองดีสอนพื้นฐานทานั่งดีด
จะเขโดยตองนั่งตัวตรง การวางมือขวาตองวางใหตรงกับตาแหนง ยังไมตองกดสายเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงดวย
มือซาย โดยครูทองดีทานใหดีดสายเปลาทั้ง 3 สาย คือแบงการดีดจะเขออกเป็น 4 สวน ลาดับแรกดีดสายเอก
ใหออกจากตัว ลาดับที่ 2 ดีดสายทุมใหเขาหาตัว ลาดับที่ 3 ดีดสายเอกออกจากตัว และลาดับที่สุดทายดีดสาย
ลวดเขาหาตัว เป็นไปตามลาดับอยางสม่าเสอ ครูทองดีทานจะบอกเป็นคาพูดวา “แตง เหนา แตง ไทย แตง
เหนา แตง ไทย แตง เหนา แตง ไทย” เป็นจังหวะ โดยฝึกซ้าๆ จนเกิดความชานาญในเรื่องของจังหวะในการ
บังคับไมดีดออก ไมดีดเขา การวางนิ้วในการดีดสายตรงตาแหนง ใหมีเสียงเรียบเสมอกัน ไดแนว และไมดีดรุก
จังหวะคือเพิ่มความเร็วในการดีดจนระยะของจังหวะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ และตองไมดีดโขยก คือระยะในการดีด
ออก และการดีดเขาไมเทากัน”
การใชจินตภาพในการบรรเลงจะเข “แตง เหนา แตง ไทย แตง เหนา แตง ไทย” เป็นกุโศลบายทางจินต
ภาพที่ครูผูสอนจะเขนามาสอนลูกศิษยแของทานเพื่อใหเกิดภาพของเสียงในใจ และขณะเดียวกันก็บอกระยะของ
จังหวะไปดวยในตัวเอง โดยและระดับเสียงและจังหวะจะซึมซับเขาไปในความคิดของลูกศิษยแโดยไมรูตัว โดย
เพิ่มทักษะดานการฟใงเสียง การแยกแยะระดับเสียง การจดจาระดับเสียง การแบงระยะของจังหวะไปพรอมๆ
กันในจินตภาพเดียวเป็นที่หมายรูกันในนักดนตรีไทยจะเขโดยเฉพาะ คือ “แตง เหนา แตง ไทย แตง เหนา แตง
ไทย” ซึ่งเป็นการชวยใหผูเรียนจะเขนึกภาพในเสียงตนเองปฏิบัติในสถานการณแนั้นๆ การสรางแรงจูงใจในการ
นึกภาพ เป็นความพยายามใหผูเรียนนึกถึงภาพในเสียงดนตรีที่ถูกตองพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติไดดีขึ้น
เป็นลาดับ และประสบความสาเร็จในระดับที่ควรเป็น ตลอดจนพึงพอใจเพลิดเพลินกับการฝึกนั้นๆ ไปสูการ
พัฒนาความสามารถของตนเองเป็นลาดับ
ตัวอย่าง โนตจะเข
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ตัวอย่าง การบรรเลงแบบจินตภาพ
แตง เหนา/ แตง ไทย/ แตง เหนา/ แตง ไทย/ แตง เหนา/ แตง ไทย/ แตง เหนา/ แตง ไทย/
คาจินตภาพของเสียงแตง เหนา แตง ไทย ดังกลาวนี้ เป็นกุโศลบายที่แยบคายของครูผูสอนที่ใชใน
การมีปฏิสัมพันธแกับลูกศิษยแไปโดยไมรูตัว ซึ่งลูกศิษยแอาจจะมีความรูสึกตลกขบขันในเสี ยงที่ครูพูด ทาใหลด
ชองวาง ลดความตึงเครียดระหวางครูกับลูศิษยแไดในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝใงการตัดสินใจของลูก
ศิษยแ ในเรื่องความแตกตางกันของระดับเสียงในสายจะเขทั้ง 3 สาย วาสายเอกคือ เสียงแตงนั้น มีคุณลักษณะ
ของเสียงเป็นอยางไร แตกตางกับสายทุมที่ระดับเสียงต่ากวาอยางไร ประมาณไหน และแตกตางกับกับสายลวด
ที่มีระดับเสียงเดียวกันแตเสียงต่ากวาลงไป 7 เสียงเป็นคู 8 อยางไร ซึ่งสงผลใหลูกศิษยแจะจดจา แยกแยะ
จาแนกในความแตกตางดังกลาวไดโดยไมรูตัว “ซึ่งการฝึกทักษะในวิธีนี้ผมสามารถปรับเสียงจะเขไดตรงกับเสียง
ขลุยไดโดยไมตองฟใงเสียงเปุาของขลุยมากอน” ปกรณแ รอดชางเผื่อน สัมภาษณแ : 2562
นอกจากการตัดสินใจในเรื่องระดับเสียงสูงเสียงต่าดังกลาวแลว การเขาใจเรื่องสัดสวนระยะหาง ความ
สม่าเสมอของจังหวะและการประดิษฐแเสียงใหเรียบเสมอกันทุกครั้งที่ลงน้าหนักในการดีดจะเขของลูกศิษยแ เป็น
ทักษะอีกแบบหนึ่งที่ขบวนการฝึกแบบจินตภาพสงผลโดยไมรูตัว ซึ่งการฝึกดีดสายเปลาในวิธีการนี้ สงผลระยะ
ยาวในการควบคุมกลามเนื้อใหจดจาวิธีการดีดไวกับผูฝึก และเป็นทักษะที่ติดตัวผูฝึกนั้นๆ ไปตลอดชีวิต
ในลาดับตอไปเมื่อผูฝึกผานขั้นตอนในการดีดแบบแตง เหนา แตง ไทย มาพอประมาณระดับหนึ่ง
แลว ลาดับตอไปครูจะตอเพลงเบื้องตนใหกับลูกศิษยแและมีประโยคหนึ่งครูมักจะบอกคาวา “ทิง นอย” อยู
เสมอ เพื่อบรรเลงในทานองของเพลงบางวรรคบางประโยค คาวา “ทิง นอย” ซึ่งเป็น จินตภาพแบบหนึ่งที่บอก
ถึงระดับเสียงที่มีระยะหางเป็นคูแปด เชน เริ่มบรรเลงจากเสียงโดต่า ไปเสียงโดสูง เริ่มบรรเลงจากเสียงซอลต่า
ไปเสียงซอลสูง เป็นตน โดยการบรรเลงในเสียง “ทิง นอย” เป็นการปรับรูปแบบการบรรเลงของฆองวงใหญมา
เป็นลักษณะการบรรเลงจะเข ดังตัวอยาง
ตัวอย่าง โนตฆองวงใหญ
- - ล ล - -ท ท - - ด ด - - ซ ซ - - ล ล - -ท ท - - ล ท ด - - ร
- - - ลฺ - - - ทฺ - - - ด - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - ซ - - - ร - ร
ตัวอย่าง โนตจะเข
- - - ล - - - ท - - - ด - - - ซ - - - ล - - - ท - - - ด - - - ร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ดฺ - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ดฺ - - - รฺ - ตัวอย่าง การบรรเลงแบบจะเขแบบจินตภาพ “ทิง นอย”
ทิง นอย/ ทิง นอย/ ทิง น฿อย/ ทิง หนอย/ ทิง นอย/ ทิง นอย / ทิง น฿อย/ ทิง นอย/
การบอกประโยค “ทิง นอย” นี้ ครูจะบอกลูกศิษยแเป็นจังหวะ แบงระยะของคาที่ สม่าเสมอเทากันใน
คาวา ทิง กับ นอย โดยคาวา”ทิง” ตองตรงกับจังหวะยก และนอยตองตรงกับจังหวะตกเสมอกันโดยตลอด โดย
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เสียงของคาวานอย จะผันเสียงใหหรือต่าลงหรือสูงขึ้นตามระดับเสียงจะเขไปในตัว ซึ่งวิธีการดีดจะเขแบบนี้เป็น
เอกลักษณแเฉพาะตัวของจะเข เป็น วิธีแบบหนึ่งในการตีฆองวงใหญซึ่งครูจะเขนามาปรับใหเหมาะสมกับวิธีการ
ดีดของจะเขไดอยางลงตัว
ดนตรีประเภทเครื่องสี ที่บรรเลงเป็นแบบแผนประจาอยูในวงเครื่องสายคือ ซอดวงและ ซออู สวนซอ
สามสายเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงอยูในวงมโหรี โดยผูที่ฝึกเรียนดนตรีไทยประเภทนี้สวนใหญมีความสามารถที่
บรรเลงซอทั้ง 3 ประเภทไดอยางดีเยี่ยมไดเชนกัน โดยแตละเครื่องมือมีลักษณะ ที่โดดเดนและแนวทางในการ
บรรเลงแตกตางกันบางในรายละเอียด โดยวิธีการฝึกซอดวง และซออูเบื้องตน ครูจะบอกกับผูเรียนเกี่ยวกับ
พื้น ฐานโดยทั่ว ไป กล าวคือ วิ ธีการนั่ งบรรเลง การวางนิ้ว กดสาย การจับคันชั กซอ โดยวิธี การนี้เ ป็ นสิ่ ง ที่
จาเป็นตองรูในเบื้องตน โดยสิ่งสาคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการเขาใจในเสียงในใจและเสียงที่เราบรรเลงนั้น ครูจะสอน
ใหนักเรียนเขาใจโดยสีสายเปลาใหเป็นเสียงพรอมกับการเขาจังหวะไปพรอมๆ กันดวยกุโศลบายที่แยบคาย คือ
ใหผูเรียนสีตามครูบอกคาวา “ขอด โอ฿ง” จนนักเรียนมีความชานาญทางโสตประสาท ซึมซับการแยกแยะระดับ
เสียง การดาเนินจังหวะที่สม่าเสมอ การบังคับกลามเนื้อมือขวาลากคันชักซอใหไดน้าหนักที่สมดุล ใหกระทบกับ
สายทุม และสายเอกในตาแหนงที่ถูกตองเหมาะสม นาไปสูการพัฒนาทักษะการสีซอใหดีขั้นเป็นลาดับชัดเจน
ถูกตองไดในที่สุด โดยการสีสาวเปลานั้นเป็นวิธีการที่ทาใหผูเรียนสามารถควบคุมกลามเนื้อใหจดจาน้าหนักของ
คันชักไปพรอมๆ กับการควบคุมเสียงซอใหมีความเรียบ สม่าเสมอ ไมสะดุด
ตัวอย่าง โนตซอดวง
- - - - - - - ร - - - - - - - ร - - - - - - - ร - - - - - - - ร
- - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - ตัวอย่าง จินตภาพซอดวงแบบ “ขอด โอ฿ง”
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
การบอกประโยค “ขอด โอ฿ ง ” ของซอด ว งครู จะบอกลู กศิ ษ ยแเ ป็ นจั ง หวะ การแบ งระยะของค าที่
สม่าเสมอเทากันในคาวา ขอด โอ฿ง โดยเสียงของคาวาขอด จะผันเสียงใหตรงตามระดับเสียงของสายทุมซอ
ดวง และเสียงของคาวา โอ฿ง จะผันเสียงใหสูงขึ้นตามระดับเสียงของสายเอกซอดวง โดยการลากคันชักออกชาๆ
ใหเสียงเรียบเสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักออก และลากคันชักเขาชาๆ ใหเสียงเรียบเสมอกันตลอดระยะที่
ลากคัน ชักเขาเชนเดียวกัน ซึ่งการฝึกทักษะลากคันชักเขาออกในเสี ยงจินตภาพดังกลาวนี้ ตองอยูในความ
ควบคุมของครูผูสอนอยางใกลชิดโดยครูตองคอยแกไขขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเสมอ เชน คันชักจะลอยขึ้น
ขณะลากคันชักออก ทาใหคันชักสัมผัสกับสายซอไมสม่าเสมอ คันออกจากกระบอกซอมากไป เป็นตน
ตัวอย่าง โนตซออู
- - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ
- - - ด - - - - - - - ด - - - - - - - ด - - - - - - - ด - - - -

(36)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ตัวอย่าง จินตภาพซออู“ขอด โอ฿ง”
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
การบอกประโยค “ขอด โอ฿ง”ของซออูครูจะบอกลูกศิษยแเป็นจังหวะ การแบงระยะของคาที่ สม่าเสมอ
เทากันในคาวา ขอด โอ฿ง โดยเสียงของคาวาขอด จะผันเสียงใหตรงตามระดับเสียงของสายทุมซออู และเสียง
ของคาวา โอ฿ง จะผันเสียงใหสูงขึ้นตามระดับเสียงของสายเอกซออู โดยการลากคันชักออกชาๆ ใหเสียงเรียบ
เสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักออก และลากคันชักเขาชาๆ ใหเสียงเรียบเสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักเขา
เชนเดียวกันเหมือนกับการฝึกซอดวง ซึ่งการฝึกทักษะลากคันชักเขาออกในเสียงจินตภาพดังกลาวนี้ ตองอยูใน
ความควบคุมของครูผูสอนอยางใกลชิดโดยครูตองคอยแกไขขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเสมอ เชน คันชักจะ
ลอยขึ้นขณะลากคันชักออก ทาใหคันชักสัมผัสกับสายซอไมสม่าเสมอ คันออกจากกระบอกซอมากไป เป็นตน
การฝึกเรียนซอสามสายเบื้องตน ครูจะบอกกับผูเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานโดยทั่วไป กลาวคือ วิธีการนั้ง
บรรเลง การวางนิ้วกดสาย การจับคันชักซอ เชนเดียวกับการเรียนซอดวงและซออู โดยซอสามสายเป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีลักษณะของลักษณะทางกายภาพแตกตางจากซอดวงและซออูในบางประการ เชน มีจานวนสายซอ
มากกวา 1 สาย และมีคันชักออกนอกสายไมอยูในสายซอเชนเดียวกับซอดวงและซออู วิธีการจับมีความ
แตกตางในการบังคับนิ้วเพื่อความสะดวกในแตละเครื่องมือ โดยการใชจินตภาพในเสียงดนตรีคงใชเหมือนกัน
โดยครูเป็นผูบอกใหนักเรียนในคาวา “เจ็ก กวาง ตุง”
ตัวอย่าง โนตซอสามสายแบบจินตภาพ “เจ็ก กวาง ตุง”
- - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - - รฺ - - - - - - - รฺ - - - - - - - รฺ - - - - - - - รฺ - - - - - - - - ล - - - - - - - ล - - - - - - - ล - - - - - - - ล
ตัวอย่าง การสีซอสามสายแบบจินตภาพ “เจ็ก กวาง ตุง”
การบอกประโยค “เจ็ก กวาง ตุง” ของซอสามสายครูจะบอกลูกศิษยแเป็นจังหวะ การแบงระยะของคาที่
สม่าเสมอเทากันในคาวา “เจ็ก กวาง ตุง” โดยเสียงของคาวา“เจ็ก” จะผันเสียงใหตรงตามระดับเสียงของสาย
เอกซอสามสาย โดยการลากคันชักออกชาๆ ใหเสียงเรียบเสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักออกประมาณครึ่งคัน
ชัก และเสียงของคาวา “กวาง” จะผันเสียงใหต่าตามระดับเสียงของสายกลางของซอสามสาย โดยการลากคัน
ชักออกชาๆ ใหเสียงเรียบเสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักออกตอจากสายเอกอีกครึ่งคันชัก และเสียงของคา
วา “ตุง ” จะผันเสียงใหต่าลงมาตรงตามระดับเสียงของสายทุมของซอสามสาย และลากคันชักเขาชาๆ ใหเสียง
เรียบเสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักเขาเชนเดียวกันเหมือนกับการฝึกซอดวงและซออู ซึ่งการฝึกทักษะลากคัน
ชักเขาออกในเสียงจินตภาพดังกลาวนี้ ตองอยูในความควบคุมของครูผูสอนอยางใกลชิดโดยครูตองคอยแกไข
ขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเสมอ เชน คันชักจะลอยขึ้นขณะลากคันชักออก ทาใหคันชักสัมผัสกับสายซอไม
สม่าเสมอ คันออกจากกระบอกซอมากไป เป็นตน
ดนตรีประเภทเครื่องตี ประกอบดวย ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพน กลองทัด
กลองสองหนา โดยเครื่องดนตรีประเภทดาเนินทานองเป็นเครื่องดนตรีที่ตองฝึกฝนทักษะเบื้องตนเชนเดียวกับ
เครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ โดยทุกๆ คนที่เริ่มฝึกในครั้งแรก ครูจะฝึ กพื้นฐานดานดนตรีจากฆองวงใหญเป็น
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ลาดับแรก เมื่อลูกศิษยแมีความกาวหนาไประดับหนึ่ง ครูก็จะเริ่มใหลูกศิษยแฝึกเครื่องมือชนิดอื่นๆ ที่ชอบเรียน
ตามความสามารถตามศักยภาพ ของลูกศิษยแนั้นๆ เป็นลาดับตอไป ซึ่งฆองวงใหญมีวิธีการฝึกที่เป็นแบบแผน
เอกลักษณแเฉพาะตัว โดยนักดนตรีทั่วไปยึดการบรรเลงฆองวงใหญเป็นทานองหลักของเพลงไทย โดยทานอง
ฆองวงใหญมักเรียกสั้นๆ วา “ทางฆอง” เป็นที่หมายรูกันในวงการดนตรีไทยวา เป็นทานองหลัก
ทานองหลั ก นี้ เป็ น แบบให ผู ที่บ รรเลงเครื่องดนตรีช นิดอื่ นๆ นาไปแปร เป็นท านองให เ หมาะสมกั บ
ลักษณะทางกายภาพ วิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ตนเองบรรเลง เชน ระนาดเอก ระนาดทุม ซอดวง ซออู
ปี่ ขลุย เป็นตน โดยการบรรเลงของฆองวงใหญมีวิธีคือบรรเลงพรอมกันทั้ง 2 มือบาง แบงเป็นมือซายสลับมือ
ขวาบาง และจินตภาพในการบรรเลงฆองวงใหญ ที่ครูมักจะบอกกับลูกศิษยแมีอ ยูหลายประโยค เชน ถง ทง ทง
เทรียว เตง เตง เป็นตน
น้าวา รมโพธิ์ทอง : สัมภาษณแ 2557 “การฝึกเรียนฆองวงใหญในเบื้องตนครูจะสอนใหตีเป็นคูแปด โดย
ฝึกตีไลระดับเสียงขึ้นคือจากเสียงต่ามาเสียงสูง และการไลเสียงลง คือฝึกตีจากเสียงสูงมาเสียงต่า โดยวิธีการ
บรรเลงเริ่มตั้งแตคู 2 คู 3 คู 4 คู 5 คู 8 โดยวิธีการตีแตละมือมีชื่อเรียกโดยเฉพาะ มือซายมี 4 ชื่อเรียก คือ ตะ
ติด ตีด ติ่ง และมือขวามี 4 ชื่อเรียกเชนกันคือ หนืด หนับ หนอด โหนง”
วิธีการเรียนครูจะบอกเป็นชื่อเรียกแทนเสียงเชน เพลงสาธุการในวรรคแรกเมื่ อครูตอเพลงใหลูกศิษยแได
พอสมควรแลวตามความสามารถในการจดจาเพลงของลูกศิษยแ ครูจะทวนเพลงใหโดยทองคาจินตภาพออกมา
เชน “ถง ทง เตง เตง เต็ง ” หรือ “ทง ทง ทง ติงเนงเนง ติงเนงเนง เตง ” ซึ่งผูเรียนฆองวงใหญจะซึมซับ
ความรูสึกที่เป็นภาพในเสียงดนตรีตามเสียงที่ครูทองใหฟใง วาควรจะตีลงบนฆองลูกไหน ตีอยางไร โดยฝึกการใช
จังหวะไปดวยในตัวเองอยางสมบูรณแแบบ เป็นจินตภาพใหผูเรียนนึกถึงภาพในเสียงดนตรีที่ถูกตอง และพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติไดดีขึ้นเป็นลาดับ และประสบความสาเร็จในระดับที่ควรเป็น ตลอดจนพึงพอใจ
เพลิดเพลินกับการฝึกนั้น ๆ
ชัยยะ ทางมีศรี สัมภาษณแ (2562) “ครูเริ่มเรียนดนตรีไทยกับครูรวม พรหมบุรีซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณพอ ใน
เบื้องตน โดยฝึกการตีฆอง จนนาญในระดับหนึ่ง แลวเปลี่ยนมาเรียนระนาดเอกโดยเพลงที่ใชบรรเลงไลมือคือ
เพลงทะแย สามชั้น ซึ่งเพื่อนที่รวมเรียนดวยกันจะใชเพลงมุลง ชั้นเดียวในการฝึกไลระนาดเอก ซึ่งตอมาก็เขาใจ
ไดวาสานวนกลอนตางๆ ในเพลงทะแยทาใหครูมีความคิดสรางสรรในการนากลอนระนาดมาใชไดอยางคมคาย
เหมาะสมกับ เพลง และเหมาะสมกับ กาละเทศะ และสามารถนาไปถายทอดใหกับลูกศิษยแไดอยางถูกตอง
สมบูรณแ ครบถวน โดยจินตภาพในเพลงไทยมักปรากฏใหเห็นไดเสมอๆ เชน การบรรเลงฆองใหญในการผสม
เสียงตางๆ ใหเป็นเสียงที่ตองการตามจดประสงคแของเพลงหรือผูแตงนั้น ในลาดับแรกครูจะสอนโดยปฏิบัติให
ดูกอนจนลูกศิษยแสามารถบรรเลงไดถูกตองตามระเบียบวิธีบรรเลงจนแมนยา ทองได ขึ้นใจไมขาดตกบกพรอง
ลาดับตอไปครูจะเพิ่มความเขมขนในคุณภาพรสมือ ลีลา ความประสานกลมกลืน และความเป็นสุดยอดของการ
ใชกลวิธี โดยในขั้นตอนนี้ครูจะใชคาพูดใหเกิดจินตภาพควบคูไปกับการบรรเลงใหดู เพื่อใหลูกศิษยแสามารถ
เขาใจในสิ่งที่ครูบอกนามาสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไดอยางสมบูรณแครบถวน” ดังตารางโนต
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ตัวอย่าง การบรรเลงทางฆองวงใหญ
- - - ร - - - ม - - - ม - ซ - ล - ล- ล - ล- - ล ล - - ซ ซ -ร
- - - ลฺ - - - ทฺ - - - ม - ซฺ - ลฺ - ร - ม - ร - ล - - - ซ - - - รฺ
ตัวอย่าง การบรรเลงแบบจินตภาพ “ถง ทง”
- - - ถง / - หนะ - ทง /- หนะ - ทง/ -เตง -เตง/ -ทง - ทง/ - ทง - ติง/เนง เนง- ติง/ เนง เนง-เตง/
สังเกตคาวาหนะ ซึ่งเป็นจังหวะยก ผูบรรเลงที่ชานาญแลวมีประสบการณแในการบรรเลงมาพอสมควรจะ
รูโดยทันทีวาเป็นการประคบเสียงโดยการบังคับไมตีฆอง ซ้าลงไปบนลูกฆองเพื่อหามเสียงที่กังวานของลูกฆอง
ใหสั้นลงอยางมีนัยยะของจังหวะเหมาะสม พอเหมะพอดีกับเสียงที่ตองการบรรเลงในลาดับตอไป (รสมือในการ
บรรเลง) ซึ่งการตีในทานองขางตนดังกลาวนี้ การควบคุมวิธีการบรรเลงฆองวงใหญแบบประคบมือนั้นควรจะใช
ความเขมขนประมาณ ขนาดไหน โดยความเขมขนของการบังคับเสียงดังกลาวมีลาดับของการใชมีอยู 3 ระดับ
คือ 1) ระดับเบื้องตนใชบรรเลงในขั้นตอนที่ฝึกหัดเบื้องตน ระดับที่ 2) ใชในการบรรเลงในบทเพลงตางๆ ใน
รูปแบบของการผสมวงเพื่อแสดงประกอบพิธีหรือเนื่องในโอกาสตางๆ ระดับที่ 3) ใชในการบรรเลงเดี่ยวเครื่อง
ดนตรี เพื่อแสดงทักษะขั้นสูงใหเห็นถึงศักยภาพ ประสิทธิภาพ และรสมือของผูบรรเลง
ตัวอย่าง การบรรเลงทางฆองวงใหญ
- ม - - ม ร - ม - ล - - ซ ซ - ล - ท - ร - ทฺ - - ล ล - - ซ ซ - ม
- รฺ - ท - ลฺ - ทฺ - ลฺ - ซฺ - - - ลฺ - ทฺ - ร - ท - ล - - - ซ - - - ทฺ
ตัวอย่าง การบรรเลงแบบจินตภาพ “ถง ทง”
- เทรียว-ติ่ง/เตงทง -ทง/- เตง - ติง/เนงเนง -เตง/ -เต็ง- เต฿ง/- เต็ง- ติง/เนง เนง- ติง/ เนง เนง- ถง/
การบรรเลงแบบผสมเสียงสองมือของฆองวงใหญ ที่ตองการเนนเสียงใหเกิดเสียงที่ตองการเชน เสียง เท
รี ย ว ตรู เป็ น ต น มั ก ปรากฏในบทเพลงประเภทเพลงหน า พาทยแ และเพลงเดี่ ย ว โดยในการบรรเลง
นอกเหนือจากเพลงทั้ง 2 ประเภทแลว การประดิษฐแเสียงจะลดระดับความเขมขน ความพิถีพิถัน ความ
ละเอียดละออ ลงไปประมาณหนึ่ง โดยเพลงเดี่ยวจะมัระดังความเขมขนสูงสุด ตามดวยเพลงหนาพาทยแ และ
เพลงนอกเหนือจากทั่งเพลง 2 ประเภทนี้เป็นลาดับ
ปี่ใน (อางในสาเนา เปี่ยมดนตรี 2552) ปี่ใน : กระบวนการถายทอดสานักครูเทียบ คงลายทอง “เป็น
เครื่องดนตรีประเภทเครื่อ งเปุา สันนิษฐานวา ชาวไทยไดประดิษฐแขึ้นและพัฒนารูปแบบการใชมาตั้งแตสมัย
โบราณ เริ่มตั้งแตการใชไมออหรือกอขาวทั้งลา มาทาเป็นปี่ออ การใชไมไผรวกมาทาตัวปี่ โดยใชไมออหรือกอ
ขาวทาลิ้น เรียกวา ขลุย “พงออ” หรือ “เพียงออ” การใชไมซางเสียบเขากับลูก น้าเตา เปุาเป็นเสียงเดียว
เรียกวา เรไร ตอมาเมื่อสังคมมนุษยแเริ่มความกาวหนาทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น จึงพัฒนานาไมเนื้อแข็งมาทา
เป็นตัวปี่ เชน ไมชิงชัน ไมพยุง ฯลฯ โดยกลึงรูปรางปี่ใหมีลักษณะการกลึงสวนหัวและสวนทายใหบานออก
แลวปุองตรงกลาง มีรูกลวงตลอดทั้งเลา คลายรูปแบบเดิมคือ เรไร และยังคงทาลิ้นดวยไมออหรือใบตาล ที่
นาสังเกต คือ การเจาะรูนิ้วปี่นี้ไมเหมือนกับของชนชาติใดจึงเชื่อกันวา ปี่ในเป็นเครื่องดนตรีของไทยแท (สุจิตตแ
วงษแเทศ, 2533 : 24) และที่เรียกวา “ ปี่ ” คงจะเรียกตามเสียงที่ไดยิน (ธนิต อยูโพธิ์, 2523: 58 )”
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ดนตรีประเภทเครื่องเปุา เป็ นเครื่องดนตรีที่ตองใชจินตภาพที่ชัดเจนในการฝึกฝน เนื่องจากวิธีการ
ประดิษฐแเสียงใหออกมาตามมาตรฐานของเครื่องดนตรีประเภทนี้ไมสามารถมองเห็นได เพราะตองใชอวัยวะคือ
ลิ้นเป็นตัวควบคุมความคมชัดของเสียง ซึ่งปี่ใน เป็นเครื่องดนตรีที่บังคับกลามเนื้อและอวัยวะ (ลิ้น) ไดคอนขาง
ยากตอผูที่ฝึกหัดในระยะแรกๆ จะสามารถปฏิบัติได เนื่องจากเสียง ที่กาเนิดออกมาจากการเปุาปี่นั้นยากตอ
การมองเห็นดวยตาเปลา การใชความรูสึกที่เป็นภาพในการฝึกเปุาปี่เบื้องตนนั้นจาเป็น อยางยิ่ง โดยตองใชจินต
ภาพในการซึมซับความรูสึกที่เป็นภาพของเสียงปี่ ตามเสียงที่ครูเปุาใหฟใง แลวลูกศิษยแ โดยการพิจารณาอยาง
ละเอียดถี่ถวน ของคาจินตภาพนั้นๆ อยางแยบคาย ควบคูไปกับการบังคับลม บังคับลิ้น และกับการบังคับนิ้ว
ปิดเปิดเสียงใหสอดคลองสมดุลกันอยางสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ
ปี๊บ คงลายทอง : สัมภาษณแ 2562 “การเปุาปี่นั้นเป็นวิธีการที่เลียนแบบมาจากการเรียนการสอนของ
นักรอง ที่เรียกการสอนแบบนี้วา “มุกขปาฐะ” ซึ่งเป็นวิธีการใกลเคียงกับการเปุาปี่ โดยธรรมชาติของเสียงปี่ที่
เป็นจินตภาพนั้นมีเสียงหลักๆ ทั่วไปดังนี้ คือ ตือ แต ฮือ ฮอ” และการตอดลิ้นในเสียงตอ เป็นเสียงที่ใชฝึก
ทักษะการตอดลิ้น โดยปิดนิ้วชี้มือขวา 1 นิ้ว ใชลมเปุาตรงจากปอด โดยการใชลิ้นของผูเปุาแตะกระทบลิ้นปี่
โดยจินตภาพเหมือนคาพูดวา ”ตอ” เพื่อใหเสียงของการเปุาปี่ มีเสียงชัดเจนมากขึ้น ” กลาวคือ การเปุาปี่ใน
นั้นนอกจากการบังคับลมใหถูกตองแลว ตองใชลิ้นเป็นการชวยบังคับเสียงปี่ใหชัดเจนขึ้นเหมือนกับคาที่เราพูด
ออกมาปกติดวยการตอดลิ้นลงไปบนปลายลิ้นปี่ในระยะที่พอดีกับน้าหนักในการตอด การเรียกระดับของเสียงปี่
ใน ซึ่งสาเนา เปี่ยมดนตรีไดอธิบายไวใน ปี่ใน : กระบวนการถายทอดสานักครูเทียบ คงลายทอง ดังนี้คือ
ลาดับเสียง ระดับเสียงปี่ใน
1
ตือ
2
ฮอ
3
แฮ
4
ฮื้อออ ๆ
5
ตอ
6
แต
7
อือ
8
อื๊อ
9
อือ
10
ตอ
11
ตือ
12
แต
13
ตือ
14
ตอล฿อด
15
ตเอย
สาเนา เปี่ยมดนตรี : 2552

ระดับเสียงโน้ต
เสียงเร
เสียงเร เสียงเดียวกับหมายเลข 1 แตใชนิ้วตางกัน
เสียงมี
เสียงซอล - มี (ใชวิธีการบังคับลม)
เสียงลา
เสียงที
เสียงเร (แหบ)
เสียงมี ( แหบ)
เสียงเร( แหบ) เหมือนกับหมายเลข 7
เสียงลา เหมือนกับหมายเลข 5
เสี ย งซอล เป็ นเสี ย งบนที่ ใช ก ารบั ง คั บนิ้ ว เช น เดีย วกั บ
เสียงตือ – เร แตใชลมตางกัน
เสียงฟา
เสียงซอล เหมือนหมายเลข 11
เสียงลา - ลา ตางกัน เนื่องจากบังคับลิ้นปี่
เสียงลา - เร
ปี่ใน : กระบวนการถายทอดสานักครูเทียบ คงลายทอง
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อสรางจินตภาพที่ใชในการสอนดนตรีไทยใหเป็นรูปธรรม
2. เพื่อสรางเอกสาร ตาราเรื่องจินตภาพที่ใชในการสอนดนตรีไทย
วิธีการศึกษา
การดาเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้คือ หองสมุดในสถาบันการศึกษาตางๆ
โดยศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับทานองเทาและงานที่มีความสัมพันธแกับจินตภาพ และการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญดาน
ดนตรีไทยที่มีประสบการณแดานดนตรีไมต่ากวา 30 ปี นาขอมูลมาทาการบันทึกตามหลักวิชาดุริยางคศิลป เพื่อ
ทาการวิเคราะหแขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขอมูลที่เป็นลายลักษณแอักษรจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนามาวิเคราะหแ
ขอมูลหาขอเท็จจริงและสรุปขอมูลที่ไดเป็นงาน
2. ดาเนินการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย ดังนี้คือ
2.1 อาจารยแไชยยะ ทางมีศรี ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทย สานักการสังคีต กรมศิลปากร
2.2 อาจารยแปิบ คงลายทอง ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทย สานักการสังคีต กรมศิลปากร
2.3 รองศาสตราจารยแปกรณแ รอดชางเผื่อน อาจารยแประจาคณะศิลปกรรมศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ มหาวิทยาลัย
2.4 อาจารยแน้าวา รมโพธิ์ทอง ผูชานาญการดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
3. นาขอมูลมาแยกรายละเอียด พรอมทั้งจัดระเบียบ และวิเคราะหแขอมูล
4. สรุปผลและตรวจสอบผลวิจัย
5. จัดทารูปเลมที่สมบูรณแ
สรุปและอภิปรายผล
สรุปจินตภาพในการเรียนการสอนดนตรีไทยเป็นเครื่ องมือที่สาคัญและจาเป็นอยางยิ่ งในการเรียนดนตรี
ไทย โดยใชป ระกอบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของผูเรียนดนตรีไทย ทั้งผู ที่เริ่มฝึกหั ดเบื้องตน ผู ที่
ชานาญแลว และผูที่ฝึกเพลงชั้นสูง เชน เพลงเดี่ยวตางๆ เพลงขนาดใหญ เป็นตน ใหมีทักษะในการบรรเลง
ดนตรีใหชานาญขึ้นโดยลาดับ ซึ่งตองใชทักษะในการฝึกฝนในดานตางๆ ไปพรอมๆ กลาวคือดานความจา ดาน
การวิเคราะหแ การสังเคราะหแ และนาไปใชไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถถายทอดบทเพลงตางๆ นั้น
ออกมาไดสมบูรณแ ครบถวน ตามจุดประสงคแของผูประพันธแเพลงนั้นๆ โดยการเอาใจใสตอรายละเอียดตางๆ
ผานกระบวนการของคาจินตภาพที่ครูผูสอนไดคิดคนคาขึ้นมาเพื่อใชถายทอดบทเพลงดนตรีไทย ใหผูเรียน
สามารถมองเห็นเสียงดนตรีออกมาเป็นภาพในเสียงดนตรี และนามาถายทอดเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะ งดงาม
เปลงปลั่งไดในที่สุด
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การแพร่กระจายของวงประโคมแบบปัญจวาทยะในประเทศไทย
THE SPREAD OF PANCHAVADYA MUSIC ENSEMBLES IN THAILAND
เกษร เอมโอด*
KASON AMOD
บทคัดย่อ
การแพร กระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย เป็นส ว นหนึ่งของการวิจัยเรื่อง
วงประโคมแบบปใ ญ จวาทยะในประเทศไทย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี วั ต ถุ ป ระส งคแ เ พื่ อ วิ เ คราะหแ ก าร
แพร กระจายของวงประโคมแบบปใ ญจวาทยะในประเทศไทย จานวน 8 วง ไดแก วงมังคละ วงกลองชุ ม
วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวากลองชนะ วงปี่ช วา กลองแขก และวงบัวลอย โดยศึกษา
ประวัติของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยและศึกษาการแพรกระจายของศาสนาพราหมณแ ฮินดู
ศาสนาพุทธ นามาเปรียบเทียบกับหลักฐานตาง ๆ เพื่อใหเห็นเสนทางการแพรกระจายของวงประโคมแบบ
ปใญจวาทยะในประเทศไทยทั้ง 8 วง
วงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยพัฒนารูปแบบจากวงปใญจวาทยะในรัฐเกรละ ทางตอนใต
ของอินเดีย โดยแพรกระจายไปทั่วภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งไทยไดรับรูปแบบวงปใญจวาทยะ พรอม
กับ การรั บ ศาสนาพราหมณแ ฮิน ดู โดยไทยรับศาสนาพราหมณแ ฮินดูผ านทางอาณาจักรฟูนันซึ่งมีขอมเป็น
ศู น ยแ ก ลาง รั บ จากอิ น เดี ย ผ า นอาณาจั ก รทวารวดี และรั บ มาที่ ภ าคใต ข องไทยในสมั ย อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย
นอกจากนั้นไทยรับผ านศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทมาทางอาณาจักรตามพรลิงคแ และรับผานศาสนาพุทธนิกาย
มหายานจากอิ น เดี ย สู อ าณาจั ก รศรี วิ ชั ย ผ า นทางอาณาจั ก รทวาราวดี โดยมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบวง
ปใญจวาทยะไปตามทองถิ่น
คาสาคัญ: การแพรกระจาย, วงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย

Abstract
The spread of Panchavadya Music Ensembles in Thailand is a part of the
research : Panchavadya Music Ensembles in Thailand which is the qualitative research.
The aim is to analyze the spread of 8 Panchavadya Music Ensembles in Thailand
such as Mungkala , Klong chum , Toop Keng , Ka-lor , Pee chanai Klong chana , Pee
chava Klong chana , Pee chava Klong Kag and Bua-loy by studying the history of
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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Panchavadya Music Ensembles in Thailand and studying the spread of Brahminical
religion , Hindu religion and Buddhism , then bring them to compare the evidences in
order to Know the way of the spread of 8 Panchavadya Music Ensembles in Thailand
Panchavadya Music Ensembles develop its style from Panchavadya Music
Ensembles in Kerela state , in the south of India. This music ensemble spred around
in South East Asia Region. Thailand received the style of this music at the same
time with Brahminical religion , Hinda religion that pass from Funan kingdom. The
center of this Kingdom is Khmer. Khmer received it from Dvaravati Kingdom of India
until to the south of Thailand in Srivijaya kingdom. Moreover Thailand also received
it from Buddhism , Theravada Cult which come from Kingdom by blessing link and
also received from Buddhism , Mahayana sect from India to Srivijaya Kingdom by
Dvaravati Kingdom. Panchavadya modify their styles up to the localized.
Key words: The spread of Panchavadya Music Ensembles in Thailand

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยูระหวางคาบสมุทรอินโดจีน ทาใหไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมทั้ง
จากอารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน แตดวยประเทศจีนมีความลาหลังดานการเดินเรือ และมีความเชื่ออัน
เนื่องมาจากลัทธิขงจื้อวาหามเดินทางออกจากแผนดินของบรรพบุรุ ษ ดังนั้นอารยธรรมของอินเดียจึงเขามาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมากกวา ทาใหประเทศไทยรับเอาอารยธรรมของอินเดียมาเป็นสวนใหญ ทั้งดานความ
เชื่อ ศาสนา สถาปใตยกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป และดนตรี โดยรับมาปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของไทย ดังจะเห็นไดชัดเจนในเรื่องของวงดนตรีประเภทปี่กลอง ซึ่งมีอยูดวยกันหลายวงตามภูมิภาคตาง
ๆ ในประเทศไทย ลวนเป็นวงดนตรีที่ไดแบบอยางมาจากวงปใญจวาทยัมหรือวงปใญจวาทยะของประเทศอินเดีย
สาหรับวงปใญจวาทยัมหรือวงปใญจวาทยะนั้นเป็นดนตรีในศาสนสถาน (Temple Music)
ที่พัฒนาขึ้นในรัฐเกรละ (Kerala) ทางอินเดียใต เครื่องดนตรี 5 อยางประกอบดวยเครื่องเคาะตี 4 คือ กลอง 3
ไดแก กลองทรงนาฬิกาทราย ใชมือตี (Timila) กลองสองหนาทรงกระบอก (Maddalam) กลองขนาดเล็กสอง
หน า ทรงนาฬิ ก าทรายใช ไ ม ตี (Idakka) กั บ ฉาบ (Ilathalam) และเครื่ อ งเปุ า 1 คื อ แตรงอน (Kombu)
อุษาคเนยแรับรูปแบบวงประโคมนี้มาจากอินเดียตั้งแตราว พ.ศ. 1000 ที่แพรมาพรอมศาสนาพราหมณแ พุทธ
แลวใชงานศาสนา การเมือง สืบมาในรัฐสมัยหลัง ๆ (เจนจิรา เบญจพงศแ, 2555: 513)
วงประโคมแบบปใญจวาทยะนั้น จะมีลักษณะเฉพาะที่ปี่และกลอง โดยปี่จะตองเป็น ปี่ที่มีลาโพง สวน
กลองจะตองเป็นกลองที่หุมดวยหนังทั้งสองดานและโยงเรงเสียงดวยหนัง โดยปี่และกลองของแตละวงจะมีชื่อ
เรียกแตกตางกันไปตามหนาที่หรือตามแหลงที่มา ตามภาษาของทองถิ่น ซึ่งวงดนตรีที่ไทยเรารับรูปแบบมาจาก
วงปใญจวาทยะของอินเดีย ไดแก วงมังคละ วงกลองชุม วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวากลอง
ชนะ วงปี่ชวากลองแขก และวงบัวลอย วงดนตรีเหลานี้เป็นวงดนตรีที่ใชประโคมในพิธีหลวงและพิธีราษฎรแ
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จากการศึกษาประวัติของวงมังคละ วงกลองชุม วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวา
กลองชนะ วงปี่ ช วากลองแขก และวงบั วลอย มักกล าวถึงวาวงปี่กลองทั้ง 8 วง เป็นวงที่ไดรับอิทธิพลจาก
วงปใญจวาทยะของอินเดีย แพรกระจายมาพรอมศาสนาพราหมณแ ฮินดู และพุทธ แตมักจะไมไดมีการศึกษา
เรื่องเสนทางการแพรกระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยอยางชัดเจน เนื่องจากวงเหลานี้
เป็นวงที่มีรูปแบบเฉพาะ ทาใหเป็นที่รูจักในวงแคบ จะรูจักเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบรรเลงวงเหลานี้
เทานั้ น อีกทั้งหนว ยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาดานดุริยางคศิลป ไมไดจัดใหมีการเรียนการสอนใน
ศาสตรแแขนงนี้โดยเฉพาะ จึง ทาใหการเก็บรวบรวมขอมูลยังมีไมมากเทาที่ควร ซึ่งผูวิจัยไดตระหนักถึง
ความสาคัญของศาสตรแแขนงนี้ จึงทาการศึกษาวิเคราะหแเรื่องการแพรกระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะ
ในประเทศไทย เพื่อรวบรวมองคแความรูดานการแพรกระจายวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยให
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางใหแกผูที่สนใจไดศึกษาคนควาตอไป
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะหแการแพรกระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาการแพรกระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยเป็นสวนหนึ่งของการวิจัย
เรื่องวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการดาเนินการวิจัยนั้น ผูวิจัยได
ศึกษาประวัติของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย จานวน 8 วง ไดแก วงมังคละ วงกลองชุม
วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวากลองชนะ วง ปี่ชวากลองแขก และวงบัวลอย ซึ่งศึกษาจาก
การสั ม ภาษณแ ผู มี ค วามรู ด า นประวั ติ ค วามเป็ น มาของวงประโคมแบบปใ ญ จวาทยะแต ล ะวง และศึ ก ษา
พงศาวดาล วรรณคดี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ขอมูลจากหลักศิลาจารึก เอกสาร ตารา งานวิจัย บทความ เพื่อให
ไดขอมูลในเรื่องประวัติของวงประโคมแบบปใญจวาทยะทั้ง 8 วง จากนั้นจึงศึกษาการแพรกระจายของศาสนา
พราหมณแ ฮิน ดู ศาสนาพุทธ แล ว น าขอมูล ดานประวัติของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยมา
เชื่อมโยงกับการแพรกระจายของศาสนาพราหมณแ ฮินดู และศาสนาพุทธ เพื่อใหเห็นภาพการแพรกระจายของ
วงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยทั้ง 8 วง
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการแพรกระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย พบวา วงปใญจวาทยะ
ของอินเดียไดแพรกระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งไทยไดรับมาจากอินเดียผานอาณาจักร
ตาง ๆ โดยมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบเชนเดียวกัน
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2
: Mahitha Varma (University of kerala)

คอมพู (Kompu)

กลองไอไดคา (Idakka)

กลองไทมีลา (Timila)

อิลลาทาลัม (Ilathalam)

อิลลาทาลัม (Ilathalam)

ซันกู (Sankhu หรือ Sankh)

ภาพที่ 3 เครื่องดนตรีวงปใญจวาดียัมหรือวงปใญจวาทยะ
ที่มา : Mahitha Varma (University of kerala)
สาหรับปใจจัยหลักที่ทาใหวงดนตรีแบบปใญจวาทยะแพรกระจายมายังประเทศไทยไดแกปใจจัยทางดาน
ศาสนา เนื่องจากการเลือกนับถือศาสนาจะมีผลตอการดารงชีวิต มีบทบาทตอการเมืองการปกครอง ความเชื่อ
และพิธีกรรมตาง ๆ ศาสนาที่เขามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศไทย ไดแก ศาสนา
พราหมณแ-ฮินดู และศาสนาพุทธ ซึ่งวงปใญจวาทยะมีเสนทางการแพรกระจายในการเขาสูประเทศไทยดังนี้
1. วงปใญจวาทยะเป็นดนตรีในศาสนสถาน (Temple Music) ที่พัฒนาขึ้นในรัฐเกรละ (Kerala)
ทางอินเดียใต เขาสูประเทศไทยพรอมกับการเขามาของศาสนาพราหมณแ-ฮินดู (ราวพุทธศตวรรษที่ 6 ในสมัย
ทวารวดี) และศาสนาพุทธลัทธิ เถรวาท (พุทธศตวรรษที่ 11-16 ตั้งแตสมัยทวารวดี) ศิลปะตาง ๆ ของอินเดีย
นั้นถูกสรางขึ้นเพื่อศาสนา สาหรับศิลปะดานดนตรีของอินเดียนั้นถือวาเป็นศิลปะชั้นสูงมีความสาคัญเทียบเทา
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วรรณกรรม ดนตรีอินเดียเป็นดนตรีที่ชาวอินเดียเชื่อวามีกาเนิดจากเทพเจา ดังนั้นเมื่อศาสนาเผยแผไปยังที่ใด
ยอมมีดนตรีไปดวย เพราะดนตรีมีบทบาทในการบวงสรวงบูชาเทพเจา มีบทบาทตอการดารงชีวิต
ศาสนาพราหมณแ อินดู เขามารุงเรืองที่อาณาจักรฟูนัน ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีความสาคัญในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต พุทธศตวรรษที่ 6-7 โดยมีขอมเป็นศูนยแกลาง อารยธรรมอินเดียเขามาสูอาณาจักรฟูนันโดย
ผานทางพอคาที่เดินทางมาทางทะเล อาณาจักรฟูนันมีกษัตริยแเป็นพราหมณแจากอินเดียชื่อ โกญฑัญญะ โดย
ไดรับอิทธิพลจากอินเดียผานศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม อาณาจักรฟูนัน เจริญสูงสุดใน
พุทธศตวรรษที่ 9 และเสื่อมลงในพุทธศตวรรษที่ 10 และตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรเจรละในเวลาตอมา
ประเทศไทยไดรับอารยธรรมอินเดียผานทางขอม โดยรับศาสนาพราหมณแ ฮินดู ผานมาทางขอมราว
พุทธศตวรรษที่ 6 กอนที่พระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทจะเขามารุงเรืองที่อาณาจักรสุโขทัย และกอนที่จะมีการ
สถาปนาเป็นอาณาจักรในพุทธศตวรรษที่ 18 นั้น สุโขทัยอยูภายใตการปกครองของขอมมากอน จึงไดรับอิทธิ
ผลจากศาสนาพราหมณแ ฮินดู ดังปรากฏหลักฐานตาง ๆ เชน ปราสาทหิน เทวรูป เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่อง
ดนตรีในศาสนาพราหมณแฮินดู ซึ่งขอความในหลักศิลาจารึกวัดพระยืน พ.ศ. 1913 ดานที่ 1 กลาวถึงขบวนที่ไป
รับพระมหาเถร โดยปรากฏเครื่ องดนตรีที่ใชในขบวน ไดแก ปี่ส รไน พิสเนญชัย ทะเทียด กาหล แตรสังขแ
กังสดาล มรทงคแ
ศาสนาพราหมณแ ฮินดู ยังมีบทบาทตอสถาบันกษัตริยแเรื่อยมา จนถึงปใจจุบัน ปรากฏพิธีกรรมตาง ๆ
ที่มีความเกี่ยวของกับสถาบันกษัตริยแปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยอยุธยา เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีถือน้าพิพัฒนแสัตยา พระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ พระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และในพิธีกรรมเหลานี้มีดนตรีเป็นสวนหนึ่งที่ทาใหพิธีกรรมมีความ
สมบูรณแ โดยใชดนตรีเป็นสื่อในการติดตอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันไดแกเทพเจาที่ศาสนาพราหมณแเคารพนับถือทาให
พิธีกรรมนั้น ๆ เกิดความศักดิ์สิทธิ์ สาหรับดนตรีที่ไทยเรานามาใชในพิธีกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนา
พราหมณแ ฮินดูไดแก วงปี่ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวากลองชนะ

ภาพที่ 4 วงปี่ไฉนกลองชนะในการประโคมย่ายามงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
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ภาพที่ 5 วงปี่ชวากลองชนะในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจาปีพุทธศักราช 2560 ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
ถึ ง แม ว า ในอดี ต ไทยเราจะรั บ ศาสนาพราหมณแ ฮิ น ดู แต เ มื่ อ รั บ ศาสนาพุ ท ธเข า มา จึ ง เกิ ด การ
ผสมผสานระหวางศาสนาพราหมณแ ฮินดูและศาสนาพุทธ เชนในหลักศิลาจารึกซึ่งพบที่วัดพระยืน อาเภอเมื อง
จังหวัดลาพูน ตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหากษัตริยแองคแที่ 7 แหงราชวงศแพระรวง ครองราชยแ
ระหวาง พ.ศ. 1911 – 1942 ซึ่งพระองคแทรงสงพระมหาสุมนเถระไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่อาณาจักร
ลานนา ตามคาขอของพญาธรรมิกราช เมื่อพระมหาสุมนเถระมาถึงก็มีการจัดขบวนต อนรับดังขอความในหลัก
ศิลาจารึกวัดพระยืน ดานที่ 1 ซึ่งประกอบดวยขบวนขาวตอกดอกไม โคมไฟ และดนตรี ไดแก เครื่องตี
เครื่องสาย ฆองกลองปี่สรไน พิสเนญชัย ทะเทียด กาหล แตรสังขแมาน กังสดาล มรทงคแ
2. วงปใญจวาทยะของอินเดียเป็นวงดนตรีที่เขาสูประเทศไทยพรอมกั บการเขามาของศาสนาพุทธ
ลัทธิเถรวาท ซึ่งไทยรับศาสนาพุทธจากประเทศอินเดียผานทางศรีลังกา โดยมีอาณาจักรตามพรลิงคแหรือเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นจุดศูนยแกลางของศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท ปรากฏรองรอยวงประโคมไดแก วงกาหลอ ซึ่ง
ไมมีใครรูประวัติที่แทจริง แตมีความเชื่อวากาหลอมีกาเนิดมาตั้งแตเมื่อครั้งพุทธกาล มีตานานการกาเนิด
กาหลอกลาวไว สวนอีกดานหนึ่ง เชื่อวา กาหลอเป็นดนตรีของวัฒนธรรมมลายู กอนที่ศาสนาอิสลามจะเขา
มา ตั้งแตกอนพุทธศตวรรษที่ 13 แตเดิมกาหลอใชบรรเลงในงานวันสงกรานตแ งานบวชนาค งานบุญตาง ๆ
และงานศพซึ่งปใจจุบันใชแตเพียงในงานศพเทานั้น ทั้งสองความเชื่อนั้นมีความสัมพันธแกันขณะที่มีความเชื่อ
เกี่ย วกั บ พุทธศาสนา ก็มีค วามเชื่ อเกี่ย วกับศาสนาพราหมณแแฝงอยู เช นเชื่อว าปี่กาหลอหรื อปี่ฮอ เป็นปี่ ที่
ศักดิ์สิทธิ์สามารถนาดวงวิญญาณของผูตายไปสูสรวงสวรรคแ เพื่อไปสั กการะบูชาพระอิศวรหรือพระกาล จาก
ข อ มู ล ด า นประวั ติ ค วามเป็ น มาของวงกาหลอจะมี ค วามสั ม พั น ธแ กั บ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง เมื อ ง
นครศรีธรรมราชขณะนั้นชื่อวาอาณาจักรตามพรลิงคแ เริ่มกอตั้งเป็นชุมชนมาตั้งแต พ.ศ. 1016 (พุทธศตวรรษที่
10) และตั้งเป็นอาณาจักรมีพระมหากษัตริยแ ใน พ.ศ. 1735 พระนามวา พระเจาศรีธรรมาโศกราช ในอดีต
อาณาจั ก รตามพรลิ ง คแ เ ป็ น ศู น ยแ ก ลางของศาสนาพุ ท ธนิ ก ายเถรวาท เพราะได แ ผ อ านาจไปถึ ง ศรี ลั ง กา
ขณะเดียวกันตามพรลิงคแก็เป็นเมืองที่อยูภายใตการปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 12-19) ซึ่งมี
อาณาเขตครอบคลุมมลายู (มาเลเซีย) เกาะชวา เกาะสุมาตรา ชองแคบมะละกา ชองแคบซุนดา และบริเวณ
ภาคใตของประเทศไทย กอนที่ศาสนาอิสลามจะเขามามีบทบาทในอาณาจักรศรีวิชัยนั้นเป็นอาณาจักรที่ศาสนา
พราหมณแ ฮิ น ดู และศาสนาพุทธนิ กายมหายานเจริญ รุงเรืองมากอน ดังนั้ นจึงมีการเชื่อมโยงกันทางด าน
ศิลปวัฒนธรรม จึงสามารถกลาวไดวากาหลอเป็นดนตรีที่มีบทบาทในศาสนาพราหมณแ ฮินดู และศาสนาพุทธ
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ภาพที่ 6 วงกาหลอ อาเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากพบวงประโคมแบบปใญจวาทยะที่อาณาจักรตามพรลิงคแแลว ยังพบวงมังคละที่อาณาจักร
สุโขทัย ซึ่งอาณาจักรสุโขทัยรับศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทมาตั้งแตสมัยพอขุนรามคาแหงมหาราช ราวพุทธศักราช
1820 (พุทธศตวรรษที่ 18) จากอาณาจักรตามพรลิงคแ สาหรับวงมังคละปรากฏหลักฐานเกาแกที่สุดในหลักศิลา
จารึกพอขุนรามคาแหง หลักที่ 1 พุทธศักราช 1835 (พุทธศตวรรษที่ 18) ปรากฏคาวา ดบงคกลอง หมายถึง
ตีประโคมกลอง มังคละเป็นวงดนตรีที่ใชในงานมงคลเป็นสวนใหญ เชน งานแหกฐิน งานอุปสมบท งานแตงงาน
งานสงกรานตแ และวงมังคละไดถูกนามาใชประโคมในงานศพเชนเดียวกับวงกาหลอ แลวเรียกวงนี้วาวงปี่กลอง

ภาพที่ 7 วงมังคละ
ที่มา : สภาวัฒนธรรมตาบลบานหลุม จังหวัดสุโขทัย
พระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทไดเผยแผออกไปจนถึงอาณาจักรลานนาในสมัยสุโขทัย โดยพบหลักฐาน
จากหลักศิลาจารึกวัดพระยืน พ.ศ. 1913 เป็นหลักศิลาจารึกซึ่งพบที่วัด พระยืน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
(อาณาจักรหิริ ภุณชัย) ตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหากษัตริยแ องคแที่ 7 แห งราชวงศแพระรว ง
ครองราชยแระหวาง พ.ศ. 1911–1942 ซึ่งพระองคแทรงสงพระมหาสุมนเถระไปเผยแผพระพุทธศาสนา
ที่อาณาจักรลานนา ตามคาขอของพระยาธรรมิกราช จึงอาจสันนิษฐานไดวาลานนาคงรับเอารูปแบบวงดนตรี
ของสุโขทัยไปใชในพุทธศาสนา จากหลักฐานที่มีอายุเกาที่สุดไดแกวัดพระธาตุลาปางหลวง ที่สรางขึ้นในปี พ.ศ.
2039 อายุราว 522 ปี โดยเจาหมื่นคาเพ็ก เจาเมืองลาปาง ปรากฏวงกลองชุมในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งมี
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รูปแบบคลายกับ วงมังคละ ใชในขนวนแหในกิจกรรมทางศาสนา ทั้งงานมงคล อวมงคล และใชเป็นขบวน
เกียรติยศของราชสานักเมืองเชียงใหม

ภาพที่ 8 ภาพกลองชุมในจิตรกรรมฝาผนังที่วัด
พระธาตุลาปาง

ภาพที่ 9 วงกลองชุมในงานแหพระสิงหแ
ประเพณีสงกรานตแจังหวัดเชียงใหม

นอกจากนั้นยังมีวงดนตรีที่มีลักษณะใกลเคียงกับวงมังคละ ไดแก วงตุ฿บเกง เป็นดนตรีพื้นบานซึ่งมีอยู
ที่จังหวัดเพชรบูรณแเทานั้น นิยมเลนกันในบริเวณพื้นที่บานนางั่ว บานสะเดียง บานปุาเลา และบานปุาแดง
ในอดีตจังหวัดเพชรบูรณแเป็นแวนแควนอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาธิราช สันนิษฐานวา คือพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย) ชื่อวา เมือง “วชฺชปุร” (วัชชะปุระ)
ปรากฏชื่อ ในหลั กศิ ล าจารึ ก วั ดอโศการาม พ.ศ. 1956 และชื่ อเมื องพชฺช ปุ ร (แปลเป็ น ภาษาไทยว า เมื อ ง
เพชรบูรณแ) ในหลักศิลาจารึกวัดบูรพาราม พ.ศ. 1956 จากหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวงตุ฿บเกง
ไมพบหลักฐานที่กลาวถึงประวัติความเป็ นมาของวงตุ฿บเกง มีแตเพียงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ ซึ่งพบวา
วงตุ฿บเกงมีอายุอยูในราว 200 ปี ตรงกับพุทธศตวรรษที่ 23 จากขอมูลดานเครื่องดนตรีและเพลงมีความ
คลายคลึงกับวงมังคละ ปใจจุบันพบวานอกจากจะใชวงตุ฿บเกงประโคมในงานศพแลวยังพบวามีการนาวงตุ฿บเกง
มาใชในงานวันสงกรานตแและประโคมในขบวนแหงานประเพณีอุมพระดาน้าของจังหวัดเพชรบูรณแอีกดวย

ภาพที่ 10 วงตุ฿บเกงคณะนฤเทพ ตาบลปุาเลา จังหวัดเพชรบูรณแ
3. วงปใญจวาทยะของอินเดียเป็นวงดนตรีที่เขาสูประเทศไทยพรอมกับการเขามาของศาสนาพุทธ
ลั ท ธิม หายาน ซึ่ งประเทศไทยรั บ ศาสนาพุท ธจากประเทศอิน เดี ยผ า นทางอาณาจั กรศรีวิ ชัย มี อ าณาเขต
ครอบคลุมมลายู เกาะชวา เกาะสุมาตรา ชองแคบมะละกา ชองแคบซุนดา และบริเวณภาคใตของประเทศไทย
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โดยมีเกาะชวาเป็นศูนยแกลางของศาสนาพุทธลัทธิมหายานกอนรับศาสนาอิสลาม ปรากฏรองรอยวงประโคม
แบบปใญจวทยะอยู 2 วง วงปี่ชวา กลองแขก และวงบัวลอย

ภาพที่ 11 เครื่องกลองแขก
ที่มา : หนังสือตานานเครื่องมโหรีปี่พาทยแ
วงปี่ชวากลองแขกพบวาเป็นวงดนตรีที่ไดรับอิทธิพลมาจากชวาซึ่งใชในการตอสูเชนเดียวกับวงสิละ
รับมาจากชวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน ราว พ.ศ. 2161 (พุทธศตวรรษที่ 21) นามาใชในการรากระบี่
กระบองและในขบวนแหนาเสด็จพระราชดาเนินทั้งกระบวนชางและกระบวนเรือ สวนวงกลองสี่ปี่หนึ่ง ไทยเรา
รับกลองมลายูมาในสมัยอยุธยาตอนกลางราว พ.ศ. 2143 (พุทธศตวรรษที่ 21) โดยใชประโคมในกระบวนเสด็จ
พยุหยาตราทางสถลมารค ภายหลังไดลด กลองมลายูลงเหลือ 2 ใบ เรียกวา วงบัวลอย ใชประโคมในงานศพ

ภาพที่ 12 วงบัวลอย
ที่มา : สหวัฒนแ ปลื้มปรีชา
จากการแพรกระจายของวงปใญจวาทยัมหรือปใญจวาทยะของอินเดีย ที่เขาสูประเทศไทยทั้งโดยตรง
และรับผานอาณาจักรตาง ๆ ถึงแมวามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามทองถิ่น แตก็ยังคงรูปแบบการประสมวง
แบบปใญจวาทยะ คือ ประกอบดวยปี่และกลอง อีกทั้งปี่จะตองมีลักษณะเป็นปี่ 2 ทอน มีลาโพง สวนกลอง
มีลักษณะเป็นกลองที่ขึ้นหนาดวยสายโยงเรงเสียง ใชไมตีดานหนึ่ง อีกดานหนึ่งใชมือตี ยกเวนแตเพียงกลอง
แขกเทานั้นที่ใชมือตีทั้ง 2 ดาน ซึ่งเครื่องดนตรีของแตละวงจะที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
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ชื่อวง
วงมังคละ
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ปี่

กลอง

เครื่องเคาะ

ปี่มังคละ

กลองยืนและกลอง
หลอน

ฆองโหมง

แนหลวง แนนอย

กลองชุม

ฆองโหมง

ปี่แต
ปี่

กลองออกและกลองยืน
กลอง

ฆองโหมง
เครื่องเคาะ

ปี่กาหลอหรือปี่ฮอ

กลองทน

ฆอง

ปี่ไฉน

กลองชนะแดงลายทอง

วงกลองชุม

วงตุ฿บเกง

ชื่อวง
วงกาหลอ

วงปี่ไฉนกลองชนะ
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วงปี่ชวากลองชนะ

ปี่ชวา

กลองชนะแดง

ปี่ชวา

กลองแขก

ฉิ่ง

ปี่ชวา

กลองมลายู

ฆองเหมง

วงปี่ชวากลองแขก

วงบัวลอย

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา วงมังคละ วงกลองชุม วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวากลองชนะ
วงปี่ชวากลองแขก วงบัวลอย เป็นวงดนตรีที่เกิด จากการแพรกระจายของวงปใญจวาทยัมหรือปใญจวาทยะของ
อินเดียมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประเทศไทยรับการแพรกระจายทั้งไดรับจากอินเดียโดยตรง
และรับผานอาณาจักรตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามทองถิ่น สอดคลอง
กับงานวิจัยของสันติ ศิริคชพันธุแ ไดศึกษาเรื่องวงมังคละในจังหวัดพิษณุโลก พบวา วงมังคละ มีพัฒนาการและ
รูปแบบของดนตรีหรือมีรากฐานเชนเดียวกับเบญจดุริยางคแของอินเดีย ซึ่งแพรกระจายเขามาในแถบเอเชียและ
เกิดการปะทะสังสรรคแทางวัฒนธรรมดนตรีซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของสหวัฒนแ
ปลื้มปรีชา ไดศึกษาเรื่องวงกลองแขก : วงปี่กลองในพระราชพิธีไทยพบวา วงกลองแขกเป็นวงดนตรีไทยแบบ
หนึ่ง ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากชวา โดยชวานั้นก็ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย ซึ่งอินเดียเรียกวา ปใญจดุริยางคแ หรือ
ดุริยะ เป็นรูปแบบดนตรีที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีความเชื่อวาเป็นดนตรีที่พระเจาเป็นผูสราง ซึ่งมี
บทบาทหนาที่ในการบูชาเทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
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วงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยไดรับรูปแบบมาจากอินเดียผานมาทางศาสนาพราหมณแ
ฮินดู ศาสนาพุทธลัทธิ เถรวาทและลัทธิมหายาน ซึ่งงานวิจัยของ สิริรัตนแ ประพัฒนแทอง ไดศึกษาเรื่อง เครื่อง
ดนตรีที่พบในประเทศไทย กอนพุทธศตวรรษที่ 16 จากหลักฐานดานจารึกและโบราณคดี พบวา ดนตรีในชวง
พุทธศตวรรษที่ 16 มีความเกี่ยวของกับพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู ซึ่งหลักปฏิบัติของดนตรีใน 2 ศาสนา
จะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง พุทธศาสนิกชนจัดดนตรีเพื่อเฉลิมฉลอง รื่นเริงเป็นสาคัญ ขณะที่ศาสนาฮินดูนั้ นจัด
ดนตรีเป็นสวนหนึ่งของชีวิตในการดาเนินพิธีกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของศุภกิจ จารุจรณ ไดศึกษาเรื่อง
ดนตรีสาหรับการตอสูปูองกันตัว มวยไทยและอาวุธโบราณพบวา พิธีกรรมความเชื่อของมวยไทย อาวุธโบราณ
และดนตรีที่ใช มีพื้นฐานมาจากความเชื่อและพิธีกรรมของพุทธศาสนาฝุายมหายานลัทธิตันตระ ผสมผสานกับ
ฮินดู ตันตระและความเชื่อทองถิ่นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนภดล ทิพยรัตนแ ไดศึกษาเรื่อง ดนตรีปใตตานี :
ลักษณะเฉพาะกับบริบททางวัฒนธรรม พบวา ปใตตานีเป็นเมืองที่มีความสาคัญในภูมิภาคมาแตครั้งอดีต ทาให
มีการเขามาของวัฒนธรรมที่หลากหลายจากกลุมชาติพันธุแที่เขามาปฏิสัมพันธแกับปใตตานีในดานตาง ๆ ทั้งการ
เผยแพรศาสนา การคา การทูต การศึกษา สงครามและการยึดครอง ในสมัยลังกาสุกะ ปใตตานีเป็นเมืองที่ไดรับ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณแ ฮินดู และศาสนาพุทธ และมีพื้นที่ที่เป็นการขยายอิทธิพลความเป็นเมืองมาจาก
ชวา ทาใหดนตรีปใตตานีในขณะนั้นมีลักษณะที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของศาสนาดังกลาว ทั้งการปรากฏเครื่อง
ดนตรีที่เกี่ยวเนื่อง เชน กลองมลายู ที่เป็นกลองพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวมาลายู
วงปใ ญ จวาทยะของอิน เดี ย แพรก ระจายเข ามาตามอาณาจั กรต าง ๆ ตั้ ง แต อาณาจั ก ร ทวารวดี
อาณาจักรตามพรลิงคแ อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา และราชอาณาจักรรัตนโกสินทรแ
โดยผานมาทางเสนทางการคาขายทางน้า ซึ่งตรงกับทฤษฎีของ Clark Wissler และ Alfred Kroeber
นักมานุษวิทยาสานักอเมริกัน ซึ่งมีแนวคิดวาวัฒนธรรมจะแพรกระจายจากจุดศูนยแกลาง (จุดกาเนิด)ไปตาม
พื้นที่เทาที่มันจะไปไดในเขตภูมิศาสตรแเดียวกัน และยุคสมัยใกลเคียงกัน ทาใหเราเห็นภาพวัฒนธรรมเป็นกลุมๆ
และแพรกระจายไปทุกๆ ที่ที่ไมมีอุปสรรคทางภูมิศาสตรแขวางกั้นตามสภาพทางภูมิประเทศที่มนุษยแสามารถ
เดินทางไปถึงได สอดคลองกับงานวิจัยของภัทราวรรณ จันทรแธิราช ไดศึกษาเรื่องกาหลอในอาเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวา ประวัติของวงกาหลอในภาคใตแบงเป็น 2 แนวคิด คือ แนวคิดแรกกลาววา กาหลอ
เป็นวัฒนธรรมอินเดียที่แพรกระจายเขามายังแหลมมลายูแตครั้งโบราณกาล แนวคิดที่สอง เชื่อวากาหลอเป็น
ดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ใชเป็นเครื่องประโคมแหนาเศียรของทาวมหาพรหม และสอดคลองกับงานวิจัย
ของประทีป นักปี่ ไดศึกษาเรื่อง ตุ฿บเกง : ดนตรีพิธีกรรมงานศพบานปุาแดง จังหวัดเพชรบูรณแ พบวา ดนตรี
ตุ฿บเกงมีการบรรเลงขึ้นในหมูบานปุาแดงไมต่ากวา 100 ปี โดยตั้งขอสังเกต วาดนตรีตุ฿บเกงไดรับอิทธิพลของ
การเปลี่ยนแปลงถายเททางวัฒนธรรมของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง เชน จังหวัด พิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถแ ที่มีดนตรีที่ใชในขบวนแหที่เป็นงานมงคลและงานศพ ซึ่งมีรูปแบบเดียวกัน
วงปใญจวาทยะในประเทศไทย ไดแก วงมังคละ วงกลองชุม วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ไฉน
กลองชนะ วงปี่ชวากลองชนะ วงปี่ชวากลองแขก วงบัวลอย เป็นวงประเภทปี่กลอง ซึ่งแตละวงก็จะมีบทบาท
หนาที่ตามประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบันโดยเขามามีความเกี่ยวของกับ พิธี
หลวงและพิธีราษฎรแโดยเป็ นสวนหนึ่ งของพิธีกรรมตาง ๆ ชวยใหพิธีกรรม นั้น ๆ เกิดความสมบูรณแ โดย
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญตา เขียนทองกุล ไดศึกษาเรื่อง ดนตรีในพระราชพิธี พบวา ในสมัยสุโขทัยมีพิธี
เกี่ยวกับการตอนรับคณะทูต มีกระบวนแหเจานาย ในสมัยสุโขทัยมีพิธีเฉลิมฉลองพระพุทธรูป พระราชพิธีจรด
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พระนังคัลแรกนาขวัญ งานวันวิสาขบูชา พระราชพิธีเขาพรรษา ในสมัยอยุธยามีพระราชพิธีทั้งสิบสองเดือน
เช น พระราชพิ ธี ตุล าภาร พระราชพิ ธีจ องเปรี ยง พิธี ตรี ยัม ปวาย พิ ธีสั มพั จฉรฉิน ทแ ในสมัย รัต นโกสิ น ทรแ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชนิพนธแหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน
ที่พระมหากษัตริยแทรงปฏิบัติไว เชนพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องดวยวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก พระราช
กุศลมาฆบูชา พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา พระราชพิธีถวายผาพระกฐิน พระราชพิธีเนื่อง
ในการบาเพ็ญพระราชกุศล ไดแก พระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลคลายวันสวรรคตของพระบรมชนกและ
พระชนนี พระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลของบานเมืองไดแก พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ พระราชพิธีฉัตรมงคล จนถึงสมัยรัชกาลปใจจุบัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูมิฤทัย ภูติจันทร
ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริยแสมัยสุโขทัยในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา พบวา
บริ บ ททางสั งคมของอาณาจั กรสุ โ ขทัย ดานสถานภาพทางสั งคมมีโ ครงสรางทางสั งคม ความเชื่อ วิถีชีวิต
ประเพณีและวัฒนธรรม ลวนมีพระพุทธศาสนาเชื่อมในกิจกรรมตาง ๆ โดยที่ พระมหากษัตริยแทรงมีบทบาทใน
ดานการปกครอง พัฒนาเศรษฐกิจ และเจริญสัมพันธไมตรี นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของไชยวุธ
โกศล ไดศึกษาเรื่องดนตรีประโคมศพ : กรณีศึกษาเพลงบัวลอย พบวาวงบัวลอยประกอบดวยปี่ชวา 1 เลา
กลองมลายู 1 คู และเหมง 1 ใบ เป็ น วงดนตรีที่มี พัฒ นาการมาจากวงกลองสี่ ปี่ห นึ่งและวงปี่กลองมลายู
สมัยโบราณใชในการแหศพ ประโคมยาม และประโคมตอนเผาศพ ปใจจุบันใชประโคมตอนเผาศพอยางเดียว
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษารูปแบบวงประโคมแบบปใญจวาทยะในพื้นที่อื่น ๆ เชน กัมพูชา พมา มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย
2. ควรมีการศึกษาบทบาทของกลองในวิถีชีวิตของคนไทยในภูมิภาคตาง ๆ
3. ควรมีการศึกษาวงปี่กลองที่ใชประกอบการแสดง
4. ควรศึกษาวงปี่กลองที่ไมใชรูปแบบ ๆ วงปใญจวาทยะ
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แนวทางการสร้างแบบฝึกทักษะฆ้องวงใหญ่เพื่อการบรรเลงเพลงเดีย่ วเชิดนอก
GUIDELINES FOR THE CONSTRUCTION OF A LARGE GONG WONG SKILL
FOR PLAY SOLO CHERDNOK SONG
ศุภวัฒน์ ยามสุข*
SUPAWAT YAMSUK
บทคัดย่อ
บทความนี้มุงศึกษาแนวทางการสรางแบบฝึกทักษะการตีฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิด
นอกและเพื่อสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก ผลการศึกษาพบวา การฝึกฆอง
ใหบรรเลงเพลงเดี่ยว หากไมผานการเรียนเป็นลาดับขั้นตอนถือเป็นเรื่องยากเพราะเพลงเดี่ยวตองใชทักษะและ
ความชานาญ ความคลองแคลว แมนยา การสังเกต จดจาเสียง ทานองเพลง ตองมีประสบการณแ การสรางแบบ
ฝึกเพื่อชวยเรียนลัดอาจชวยไดบาง ควรเนนการสรางความคุนเคยกับฆอง การใชมือทั้งซาย ขวา ใหมีความ
กลมกลืนกับลูกฆองทั้งวง ฝึกทักษะที่ใชในเพลงเดี่ยว โดยเฉพาะเพลงเดี่ยวแขกมอญก็ได นามาประดิษฐแเป็น
ทานองที่ครอบคลุมการใชมือ การสรางทักษะความคลองแคลว ลักษณะพิเศษในการบรรเลง สรางความชานาญ
ระหวางผูบรรเลงกับฆอง มีความขยัน อดทน หมั่นฝึก แบบฝึกควรมีความหลากหลาย ใหสามารถนาไปใชฝึก
ทดแทนสวนที่ยังทาไมไดหรือมักผิดพลาด แตอยางไรยังตองมีการควบคุมดูแล จากครูหรือผูรูเพื่อผูที่ใชแบบฝึก
ทักษะจะไดแกปใญหาไดถูกตอง
คาสาคัญ: แบบฝึกทักษะ, ฆองวงใหญ, เพลงเดีย่ ว, เชิดนอก

Abstract
This article aims to study the guidelines for creating a large Gong Wong skills training
for solo chirping. The study indicated that Training gongs to play solo songs If not passing the
course in a sequence, it is difficult because the single song requires skill and skill. Fluency,
precision, observation, voice recognition, melody must be experienced Creating a practice
model to help learn shortcuts may help. Should focus on creating familiarity with Gong Using
both left and right hands to harmonize with the whole ball Practice the skills used in solo
music. Especially solo songs, Mon guest Used to create a melody that covers the use of
hands Creating fluency skills Instrumental characteristics Create expertise between the player
and Gong. With diligence, patience, perseverance, practice, training should be diverse To be
*

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
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able to use to replace parts that are not made or are often wrong But how to control From
teachers or educators so that those who use the skill training will correct the problem.
Key words : large Gong Wong, the construction, solo, Cherdnok Song

บทนา
ในการเรียนดนตรีไทยนั้นตองอาศัยความรักและความพยายามของผูเรียน ครูมนตรี ตราโมท
ไดกลาวในหนังสือคาบรรยายวิชาดุริยางคศาสตรแไทยวา การสอนดนตรีแกศิษยแนั้นจะตองดูอุปนิสัยกอนวามีใจ
รักดนตรีหรือไมและมีความสามารถดานดนตรีเพียงใดซึ่งสวนนี้ก็แลวแตธรรมชาติอานวย แตความพยายามจะ
นาพาซึ่งความสาเร็จเหนือสิ่งใด(มนตรี ตราโมท, 2527:102) ซึ่งแตเดิมการศึกษาดนตรีไทยจะอาศัยความ
ใกลชิดเป็นแรงจูงใจ ปลูกฝใงโดยการไดยินหรือความเคยชินกับเสียงดนตรี เชน บานมีวงดนตรีไทย หรือแหลง
ภูมิลาเนาที่อาศัยอยูมีครูดนตรีไทย การศึกษาดนตรีไทยผูเรียนตองเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษยแกับผูที่มีความรู
ความชานาญ แตในปใจจุบันสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ไดเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับดนตรีไทยใหนักเรียน
โดยการศึกษาดนตรีไทยนั้นผูสอนก็จะถายทอดวิชาดนตรีทั้งดานวิชาการและปฏิบัติใหผูเรียน ซึ่งวิชาดนตรีไทย
สวนใหญจะใชทักษะการปฏิบัติ ทั้งเครื่องดนตรีที่อยูในวงเครื่องสายและวงปี่พาทยแ และในสวนของการเรียนปี่
พาทยแผูสอนจะใหผูเรียนเริ่มเรียนฆองวงใหญ เพราะฆองวงใหญถือเป็นพื้นฐานของการเรียนเครื่องดนตรีไทยใน
วงปี่พาทยแทาหนาที่ดาเนินทานองหลักของเพลง
การบรรเลงฆองวงใหญ ผูบรรเลงจะตองจดจาเพลงในแตละวลีหรือประโยคของบทเพลงไดดี อาจมีการ
บรรเลงที่แตกตางกันออกไปในทานองเดียวกันเรียกวามือฆองหรือทางฆอง โดยผูประพันธแเพลงไทยจะเลือกใช
ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับวิธีคิดตามหลักวิชาที่ไดศึกษามา และในการศึกษาและฝึกหัดฆองวงใหญนั้นไมวา
จะเป็นเพลงเถา เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงเกร็ดหรือเพลงหนาพาทยแ ผูบรรเลงจะตองบรรเลงทานองหลักเอาไว
อยางมั่นคง มีความแมนเพลง คลองตัวในการบรรเลงและมีการฝึกฝนใหชานาญอยูเสมอ ซึ่งจะทาใหการ
บรรเลงเกิดความไพเราะมากขึ้น ยิ่งเป็นเพลงเดี่ยว ซึ่งเป็นเพลงที่ตองใชความชานาญและพื้นฐานทักษะการ
บรรเลงเป็นอยางดีทั้งความคลองตัวชานาญในการบรรเลง มีรสมือในการประดิษฐแเสียงตางๆ เชน การตีแตะ
ตีตะ ตีติด ตีติง ตีหนึบ ตีหนับ ตีหนอด ตีโหนง ตีกระทบคู 3 ตีกวาด ตีสะบัด ตีเสียงกรอด (สุรัตนแชัย สิริรัตน
ชัยกุล, 2551:) ซึ่งเสียงตางๆที่ยกตัวอยางมานั้น จะชวยใหการบรรเลงเกิดความไพเราะมากขึ้นโดยเฉพาะใน
การบรรเลงเพลงเดี่ยวตองอาศัยการฝึกฝนและพื้นฐานดานทักษะของผูบรรเลง ซึ่งจะชวยหามเสียงฆองไมให
ดังกังวาลเกินไป จนฟใงทานองเพลงไมออกหรือเสียงพราเกินไปไมเป็นที่นิยมตามลักษณะการบรรเลงฆองวง
ใหญ ซึ่งการบรรเลงเพลงเดี่ยวนี้ผูบรรเลงตองผานการฝึกฝนมาเป็นอยางดี จึงจะทาใหการบรรเลงเพลงเดี่ยวนั้น
ออกมามีประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งแตเดิมนั้นการฝึกหัดดนตรีไทย ปี่พาทยแหรือฆองวงใหญนั้นในแบบโบราณจะมี
แบบแผนขั้นตอนการพัฒนาทักษะฝีมือเป็นลาดับขั้นอยูแลว โดยผูเรียนเมื่อฝากตัวเป็นศิษยแของครูก็จะเริ่มดวย
การเรียนเพลงโหมโรง เพลงพิธีการตางๆ เพลงเรื่อง เพลงเสภา ไปจนถึงเพลงหนาพาทยแกอนที่จะไดรับการ
ถายทอดเพลงเดี่ยวซึ่งถือเป็นเพลงที่ตองใชฝีมือทักษะขั้นสูง เพราะแตละลาดับขั้นตอนในการเรียนผูเรียนจะ
ไดรับการพัฒนาทักษะมาเรื่อยๆตามลาดับของการเรียนเพลงตางๆ ในแบบโบราณซึ่งถือเป็นอัจฉริยะภาพของ
ครูโบราณที่ไดคิดประดิษฐแสรางสรรคแไว
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ปใจจุบันสภาพสังคมดนตรีเปลื่ยนแปลงไป การเรียนดนตรีก็มีความแตกตางกันแลวแตความพรอมของ
ผูเรียนดนตรีเอง แตเนื่องดวยผูเรียนดนตรีเหลานี้ตองเรียนรวมกันก็ทาใหมีผูคิดคนหานวัตกรรมหรือสื่อตางๆ
เพื่อชวยใหผูเรียนดนตรีไดรับการพัฒนาและเกิดความพรอมใหมีความใกลเคียงกันมากที่สุด โดยเฉพาะในการ
เรียนฆองวงใหญซึ่งถือวาเป็นเครื่องดนตรีที่สาคัญในวงปี่พาทยแและในสถานศึกษาตางๆก็ใหความสาคัญที่จะ
พัฒนาทักษะผูเรียนฆองวงใหญใหไดรับการถายทอดในขั้นสูงขึ้นไป แตเนื่องดวยผูเรียนฆองวงใหญและการเรียน
ดนตรีในปใจจุบันมีความแตกตางจากเดิม ดวยปใจจัยทางสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทาใหผูเรียนฆองวงใหญ
อาจมีบางกลุมที่ไมไดรับการถายทอดตามแบบแผนเดิม หรือตามแบบอยางถูกตองเป็นลาดับ และเป็นผลให
ผูเรียนฆองวงใหญเหลานั้นเกิดปใญหาพื้นฐานทางทักษะที่แตกตางกันเมื่อมาเรียนดนตรีรวมกัน ปใญหาตางๆนี้
เป็นผลทาใหเกิดนวัตกรรม สื่อหรือวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนา และนามาใชในการบรรเลงเพลง
เดี่ยวซึ่งตองใชทักษะพื้นฐาน การสรางแบบฝึกเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเป็นการตอยอดองคแความรูดานการ
ฝึกทักษะจากขั้นพื้นฐาน มีความสาคัญในการใชเป็นตนแบบเพื่อฝึกฝนพัฒนาความสามารถในการบรรเลงเพลง
เดี่ยวตอยอดจากแบบฝึกในขั้นพื้นฐาน และเป็นการเพิ่มทักษะใหแกผูใชแบบฝึก
ดวยเหตุผลและความสาคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสาคัญในการฝึกทักษะการตีฆองวงใหญ
เพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวจะตองมีแบบฝึกหัดที่สามารถคลอบคลุมทักษะการบรรเลงในเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ
เพื่อพัฒนาทักษะของผูบรรเลงได จึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการสรางแบบฝึกทักษะการตีฆองวงใหญเพื่อการบรรเลง
เพลงเดี่ยวและสรางเป็นแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวจากการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานดนตรีไทยและดานการบรรเลงฆองวงใหญ เพื่อเผยแพรใหผูสนใจนาไปใชฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะ แกไขขอบกพรองตางๆของการบรรเลงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ และนาไปฝึกฝนปรับใชในการบรรเลงเพลง
เดี่ยวหรือนาไปพัฒนาตอยอดรวมทั้งหาประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางแบบฝึกทักษะการตีฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว
2. เพื่อสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยดังกลาว ผูวิจัยใชวิธีดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา หนังสือและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับดนตรีไทย ฆองวงใหญ การบรรเลง
ฆองวงใหญ แบบฝึกทักษะฆองวงใหญและการสรางแบบฝึกทักษะ เพื่อรวบรวมขอมูลนามาวิเคราะหแเชิงพรรณา
แหลงศึกษาคนควาคือ
1.1.1 หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพมหานคร
1.1.2 ศูนยแรักษแศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
1.1.3 หอสมุดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณแ
1.1.4 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.1.5 หอสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 เตรียมการสัมภาษณแและดาเนินการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญ
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1.2.1 กาหนดเกณฑแในการเลือกครูหรือผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย เพื่อทาการสัมภาษณแ โดย
กาหนดเกณฑแในการคัดเลือกผูใหขอมูลตองมีองคแประกอบครบถวนตรงตามเกณฑแ ดังตอไปนี้
- เป็นผูมีประสบการณแและเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทยมาไมนอยกวา 10 ปี
- เป็นผูมีความเชี่ยวชาญดานการบรรเลงฆองวงใหญเป็นที่ยอมรับ
- เป็นผูมีคุณวุฒิและผลงานในทางวิชาการหรือปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย
- เป็นผูมีประสบการณแในการรับและถายทอดเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ
- มีลูกศิษยแที่ประสบความสาเร็จหรือ ไดรับรางวัล ในดานการบรรเลงฆองวงใหญ
ในการศึกษากระบวนการ การสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว ผูศึกษาได
กาหนดเกณฑแการคัคเลือกผูเชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการสรางแบบฝึกทักษะ โดยเกณฑแการคัดเลือกที่สราง
ขึ้น และดาเนินการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญตามเกณฑแที่ตั้งไว สรุปได ดังนี้
- เกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการสัมภาษณ์ (มีคุณสมบัติ  ) (ไมมีคุณสมบัติ )
ตารางที่ 1 เกณฑแผูเชี่ยวชาญดานฆองวงใหญ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ

ดร.สิริชัยชาญ ฟใกจารูญ
ผศ.ชูเกียรติ วงฆอง
นายเอนก อาจมังกร
นายลายอง โสวัตร
นายทรงยศ แกวดี

ไดรับการ
ยอมรับดาน
ดนตรีไทย ใน
วงการดนตรี
ไทยไมนอย
กวา10ปี

มีความ
เชี่ยวชาญ
ดานการ
บรรเลงฆอง
วงใหญเป็นที่
ยอมรับ













มี
ประสบการณแ
ในการรับและ
ถายทอดเพลง
เดี่ยวฆองวง
ใหญเพลงแขก
มอญ






มีผลงาน
ทางดานดนตรี
ไทยทั้งในดาน
วิชาการและ
ปฏิบัติ






มีลูกศิษยแที่
ประสบ
ความสาเร็จ
หรือ ไดรับ
รางวัล ในดาน
การบรรเลง
ฆองวงใหญ






ผูเชี่ยวชาญทางดานฆองวงใหญที่ผูวิจัยเลือก มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑแที่ตั้งไว
1.2.2 สรางแบบสัมภาษณแในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการฝึกฆองวงใหญไปจนถึงการ
สรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว เพื่อใชสัมภาษณแครูหรือผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย
และฆองวงใหญที่มีประสบการณแดานการสอนดนตรีไทย ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย หรือ
ปฏิบัติงานดานดนตรีไทย ที่กาหนดไว
1.3 ดาเนินการสัมภาษณแครูหรือผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยและฆองวงใหญที่มีประสบการณแดานการ
สอนดนตรีไทย ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย หรือปฏิบัติงานดานดนตรีไทย เพื่อนามาสรางเป็น
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แบบฝึกพัฒนาทักษะเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ โดยการสัมภาษณแครูหรือผูเชี่ยวชาญดานการ
บรรเลงฆองวงใหญที่มีประสบการณแการดานดนตรีไทยและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย หรือ
ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทยเฉพาะดานการบรรเลงฆองวงใหญจากเกณฑแที่กาหนดไว จานวน 5 ทาน ไดแก
- ดร.สิริชัยชาญ ฟใกจารูญ ศิลปินแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
- ผูชวยศาสตราจารยแชูเกียรติ วงฆอง ทายาทผูสืบทอดของครูสอน วงฆอง
- นายลายอง โสวัตร ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทย (ฆองวงใหญ) วิทยาลัยนาฏศิลป
- นายเอนก อาจมังกร ศิลปินอาวุโส สานักงานกองการสังคีต กระทรวงวัฒนธรรม
- นายทรงยศ แกวดี ครูชานาญการ (ฆองวงใหญ) วิทยาลัยนาฏศิลป
1.4 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแเพื่อมาวิเคราะหแและนามาเป็นแนวทางสรางแบบฝึกทักษะฆอง
วงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวตามขอบเขตการศึกษา
1.4.1 สรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญโดยนาขอมูลจากการสัมภาษณแ ครูหรือผูเชี่ยวชาญดานดนตรี
ไทยและฆองวงใหญที่มีประสบการณแดานการสอนดนตรีไทย ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย หรือ
ปฏิบัติงานดานดนตรีไทย และนามาสรางเป็นแบบฝึกพัฒนาทักษะเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ
1.4.2 นาแบบฝึกที่ไดสงกลับใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน
วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูศึกษาไดเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี้
- เอกสารตาราที่เกี่ยวของกับดนตรีไทย
- เอกสารตาราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝึกทักษะ
- เอกสารตาราที่เกี่ยวของกับการบรรเลงฆองวงใหญ
- บทความวิชาการและหนังสือทฤษฏีตางๆที่เกี่ยวของกับแบบฝึกทักษะดนตรี
- ขอมูลจากอินเทอรแเน็ต
- การสัมภาษณแ
- ขอมูลจากการสัมภาษณแ
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผูศึกษานาขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหแตามหัวขอตอไปนี้
3.1 หลักจิตวิทยาการสรางแบบฝึกทักษะ
3.2 หลักการบรรเลงฆองวงใหญ
3.3 หลักการสรางแบบฝึกทักษะดนตรี
3.4 การบรรเลงฆองวงใหญเพลงเดี่ยวแขกมอญสามชั้น
3.5 กระบวนการสรางแบบฝึกทักษะการบรรเลงฆองวงใหญ
3.6 กระบวนการสรางแบบฝึกทักษะการตีฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว
3.7 การหาคุณภาพเบื้องตนของแบบฝึกทักษะการตีฆองวงใหญเพื่อการบรรเลง
เพลงเดี่ยว
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ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง แนวทางการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก ผูวิจัยได
ศึกษาวิธีการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว สามารถสรุปออกมาเป็นกระบวนการ
ขั้นตอนตางๆของการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวได ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักทฤษฎีและจิตวิทยาในการสรางแบบฝึกทักษะที่ใชสาหรับสรางแบบฝึกทักษะทั่วไป
รวมถึงขั้นตอน หลักการ และวิธีการตางๆในการสรางแบบฝึกทักษะเพื่อจะพัฒนาทักษะของผูใชแบบฝึก และ
นาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหแ สังเคราะหแ เพื่อนามาปรับใชใหเหมาะสมกับการสรางแบบฝึกทักษะเพื่อการ
เพิ่มพูนทักษะในดานดนตรี
ขั้นที่ 2 ศึกษาขอมูลการสรางแบบฝึกทักษะจากงานวิจัยอื่นๆ ที่ไดทาการสรางแบบฝึกทักษะในการ
เพิ่มพูนทักษะทางดนตรี หรือการสรางแบบฝึกทักษะที่ใชในการเรียนดนตรี ฝึกดนตรีในรูปแบบตางๆ ทั้งในสวน
ของแบบฝึกทักษะในดนตรีตะวันตก และแบบฝึกทักษะในดนตรีไทย ไปจนถึงแบบฝึกทักษะฆองวงใหญใน
ระดับพื้นฐาน เพื่อนาขอมูลตางๆที่ไดมาวิเคราะหแ สังเคราะหแ นามาเป็นตัวอยางเพื่อปรับใชใหเหมาะสมกับ
รูปแบบการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว
ขั้นที่ 3 ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการยอมรับในเรื่องการบรรเลงฆองวงใหญ
จานวน 5 ทาน เพื่อนาขอมูลที่ไดมาสรุป วิเคราะหแ สังเคราะหแ และนามาเป็นแนวทางในการสรางแบบฝึก
ทักษะ นาขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องทักษะที่สาคัญในการบรรเลงเพลงเดี่ยว ทักษะเฉพาะตางๆที่ใชใน
เพลงเดี่ยวตามขอบเขตที่กาหนด มาปรับใชในการสรางเนื้อหาของแบบฝึก เพื่อใหแบบฝึกทักษะที่ไดสามารถ
นาไปใชไดจริง และผูใชแบบฝึกสามารถประสบความสาเร็จตามเปูาหมายที่วางไว คือการบรรเลงฆองวงใหญ
เพลงเดี่ยวเชิดนอกทางครูสอน วงฆองได
ขั้นที่ 4 สรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก โดยใหครอบคลุมเนื้อหา
ทักษะที่สาคัญตามที่ผูเชี่ยวชาญไดกลาวไว และนาเสนอออกมาในรูปแบบเอกสาร ที่สามารถทาความเขาใจได
และมีความชัดเจน
ขั้นที่ 5 ดาเนินการตรวจสอบหาคุณภาพของการใชแบบฝึกโดยการสงกลับให ผูเชี่ยวชาญตามเกณฑแ
ที่กาหนด ทาการตรวจสอบเนื้อหา และคุณภาพของแบบฝึกที่สรางขึ้นในขั้นตน และปรับปรุงแกไขตาม
คาแนะนา จากนั้นนาเสนอในรูปแบบเอกสารงานวิจัยใหผูสนใจไดนาไปใชประโยชนแตอไป
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง แนวทางการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก ผูศึกษา
ไดคนพบประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้
จากการดาเนินการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว ทาใหไดทราบถึง
ขั้นตอนกระบวนการการสรางแบบฝึกทักษะ ซึ่งควรจะตองเริ่มจากงายไปจนถึงความยาก เป็นลาดับขั้นตอน
เนนใหความสาคัญในทุกๆ ขั้นตอนของแบบฝึกทักษะ และครอบคลุมทักษะที่สาคัญทั้งหมด เชน การสราง
พละกาลัง การประดิษฐแเสียงฆองในรูปแบบตางๆและความคลองแคลวแมนยาในการบรรเลงเพราะแบบฝึก
ทักษะนี้เป็นสื่อที่ทาใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติเทคนิคตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลว เพื่อที่จะนาทักษะที่ได
ฝึกไปใชในการบรรเลงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ ซึ่งแบบฝึกทักษะที่ดีนั้น จะตองสามารถใหผูเรียนไดมีการพัฒนา

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(63)

ทักษะอยางตอเนื่อง โดยในการฝึกแตละเทคนิคนั้น มีแบบฝึกหัดที่คณะผูศึกษาคิดคนและสรางขึ้นมี
วัตถุประสงคแเพื่อใหผูปฏิบัติไดฝึกพัฒนาทักษะตางๆที่มีความจาเป็นกับการบรรเลงเพลงเดี่ยวพรอมคาอธิบาย
รวมถึงวิธีการปฏิบัติ และสามารถฝึกซ้าไดบอยๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนา
สุนทรียภาพของสุกรี เจริญสุข ที่ไดกลาววา การทาซ้า เป็นการย้าทักษะเพื่อใหเกิดความแมนยา ความชานาญ
สามารถควบคุม กากับ และเลนเครื่องดนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการเรียนดนตรี จาเป็นจะตอง
ฝึกดวยการทาซ้า และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีสัมพันธแเชื่อมโยงของธอรแนไดคแ ในสวนของกฎแหงการ
ฝึกหัด ที่ไดกลาววา การฝึกหัดหรือการทาซ้าบอยครั้ง จะทาใหขอตอของความสัมพันธแเชื่อมโยงระหวางสิ่ง
กระตุนกับการตอบสนองแนนแฟูนขึ้น ซึ่งทาใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ดีขึ้น ถูกตองขึ้น และในการฝึกหัดหรือการ
ทาซ้า ผูฝึกจะตองมีความตั้งใจ สนใจ และมองเห็นคุณคาของการฝึกหัดหรือการทาซ้าดวย จึงจะไดรับ
ประโยชนแอยางเต็มที่ ทั้งนี้คณะผูศึกษาไดนาแนวทางการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลง
เดี่ยวจากครู หรือผูเชี่ยวชาญเครื่องดานฆองวงใหญ ทั้ง 5 ทาน มาสรางเป็นแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะในการ
บรรเลงฆองวงใหญ ดังนั้นแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวที่คณะผูศึกษาสรางขึ้นมานี้ จึง
เป็นแบบฝึกหัดที่ทาใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติเทคนิคตางๆ เพื่อเพิ่มความชานาญ
การที่ จ ะสามารถบรรเลงเพลงเดี่ ยวได ไมว าจะเป็นเครื่อ งดนตรีใดๆ ก็ ตาม ผู บรรเลงตองอาศั ย
ประสบการณแ การฝึกฝน และความชานาญในการบรรเลงมากพอสมควรจึงจะสามารถบรรเลงไดอยางไพเราะ
ถูกตอง ดังนั้นแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอกนี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่จะชวยพัฒนา
ทักษะการบรรเลงฆองวงใหญ ทาใหสามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวไดดีและไพเราะมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1
ควรมี ก ารน าแบบฝึ ก ทั ก ษะฆ อ งวงใหญ เ พื่ อ การบรรเลงเพลงเดี่ ย ว ไปใช เ ป็ น
สื่ อ การเรี ย นการสอน ในการช ว ยให เ ด็ ก หรื อ นั ก เรี ย น ได ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ทคนิ ค ต า งๆ และสามารถเรี ย นรู
การปฏิบัติเทคนิคตางๆของการบรรเลงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญไดดียิ่งขึ้น
1.2 ควรมีการนาแนวทางการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว ไปเป็น
แนวทางในการดาเนินการสรางแบบฝึกทักษะของเครื่องดนตรีอื่นๆที่มีทักษะใกลเคียงกัน เชน สรางแบบฝึก
ทักษะฆองวงเล็กเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
เนื่องจากแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวนี้ ไดรับการตรวจสอบในเบื้องตน
จากผูเชี่ยวชาญแลว แตยังไมไดนาไปทดลองใช จึงควรมีการนาแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลง
เดี่ยวนี้ ไปทาการทดลองใชกับผูที่สนใจและหาประสิทธิภาพหลังจากการทดลองใช เพื่อบันทึกผลและนาไป
พัฒนาหรือปรับปรุงแกไขในการทาวิจัยครั้งตอไป
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ดนตรีไทยเป็นมรดกภูมิปใญญาของชาติที่แสดงออกในคุณคาและความสาคัญทางวัฒนธรรมจนเกิดความ
สานึกรูในความเป็นไทย แมวาคนไทยไดยายถิ่นฐานไปพานักในภาคพื้นตาง ๆ ของโลกแตคนไทยก็ยังคงมีการ
นาดนตรีไทยไปถายทอดใหบุตรหลานหรือชาวตางชาติไดเรียนรูสืบสานดวยดังพบวามีการฝึกหัดดนตรีไทยใน
สหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาทัศนวิถีดนตรีไทยของเยาวชนดนตรี การวิจัยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อศึกษาวิถีดนตรีไทยที่มีปรากฏการณแอยูในสังคมปใจจุบัน ศึกษาสารัตถะดนตรีไทยที่ดารงภูมิมรดกทาง
วัฒนธรรม ศึกษาทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวของ ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการปฏิบัติงานภาคสนาม การมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการของผูวิจัย จากนั้นจึงนามาวิเคราะหแขอมูล
ตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีตรวจสอบสามเสา ทาการศึกษาในชวง พ.ศ.2560–2561
ผลการวิจัยพบวาวิถีดนตรีไทยที่มีปรากฏการณแอยูในสังคมปใจจุบันในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
มีคนไทยรวมตัวจัดตั้งกลุมเพื่อทากิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมการเรียนดนตรีไทยของเยาวชนไทย
เยาวชนที่มีเชื้อสายผสม (ลูกครึ่ง) เยาวชนเยอรมัน และผูสนใจทั่วไปเขารวมเรียนดวย จานวนประมาณ 40 คน
มีวัดไทยคือวัดธรรมวิหารฮันโนเฟอรแเป็นศูนยแกลาง ไดความรวมมือจากสถานทูตไทย ศูนยแการศึกษานอก
โรงเรียนและสภาวัฒนธรรม ครูผูสอนดนตรีประกอบดวย ผูวิจัย ครูดนตรีในทองถิ่น ครูดนตรีที่เชิญจาก
ประเทศไทย ในดานสารัตถะดนตรีไทยที่ดารงภูมิมรดกทางวัฒนธรรม พบวามีการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
เชน ขิม จะเข ซอดวง ซออู ขลุย ระนาดเอกระนาดทุม ฆองวงใหญ กลองแขก โทน- รามะนา ขับรองเพลงไทย
มีภาคทฤษฎีเพื่อเสริมความรูใหสมบูรณแ กิจกรรมสาคัญคือการเขารวมพิธีไหวครูดนตรีไทย ตัวชี้วัดสัมฤทธิผล
นอกจากการแสดงความสามารถทางดนตรีในชั้นเรียนแลว ยังมีการแสดงของเยาวชนดนตรีในงานหรือโอกาส
สาคัญตาง ๆ ดวย สวนดานทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวของ พบวาเยาวชนดนตรีไทย
ผูบริหารและกรรมการจัดกิจกรรม ครูดนตรีไทย และผูปกครองของเยาวชนมีทัศนที่ดีมากตอกิจกรรมดนตรีไทย
มีความพรอมในการสนับสนุนกิจกรรม นอกจากนี้ยังพบความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรมีการฝึกหัดดนตรีไทยตาม
ประเทศตาง ๆ ในภาคพื้นยุโรป และเสนอแนะใหแตละกลุมโครงการไดมีการประสานสัมพันธแเชื่อมโยงกิจกรรม
รวมกันดวยคาสาคัญ: ทัศนวิถี, ดนตรีไทย, เยาวชนดนตรี, สหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
________________________________________________________________________
อาจารยประจําภาคดุริยางคไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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Abstract
Thai traditional music is national wisdom heritage showing cultural virtue and
importance that create Thai recognition. Though some Thai people have moved and set
downin different parts of the world, they pass down Thai music to their children and also
teach it toforeigners as we can see Thai traditional music is taught and practiced in Federal
Republicof Germany. This research is the study about Thai musical vision of youth learners in
Germany.
The research aims to study Thai traditional music ways in present society, its essence
thatkeeps cultural wisdom heritage, attitude towards Thai music of youth music learners and
related people by using qualitative research methodology: collecting data with field trip and
practice participation, data analysis as well as examining data with Triangulation. The
research study was between B.E. 2560 -2561. The research result was found as below:
For Thai music ways appearing in the society of Federal Republic of Germany nowadays, Thai
people gather themselves in groups to do Thai cultural activities: teachingand learning Thai
music for Thai youths, half-caste Thai youths, German youths includinggeneral interested
people; there are about 30 people and Wat Dhammavihara Hannover. Thai temple, is the
center. The group is coordinated by Thai embassy, Non-Formal. Education Centre and
Council of Cultural Affairs. Thai music teachers are people in the areawho can teach Thai
music, music teachers invited from Thailand and the researcher. Forthe essence keeping
cultural wisdom heritage, they practice playing Thai musicalinstruments: Khim, Jakae, Sor
Duang, Sor Ooh, Klui, Ranad Ek, Ranad Thum, Kong WongYai, Klong Kaek, Tone Ramana and
singing Thai songs. Besides, music theory is added forcomplete knowledge. The outstanding
activity is participating in the ritual of ‘Wai Kroo’, theritual of worshiping Thai music teachers.
For achievement indicators, apart from showingmusical ability in music classes, music youth
learners also perform Thai music in importantoccasions. For the attitude towards Thai music
of youth music learners and related people,it was found that the youth music learners,
administrators, activity managing committee and Thai music teachers as well as the youth
learners’ parents like Thai music activities verymuch; they are ready to support activities.
Moreover, there is an additional idea thatpracticing Thai music should be done in other
countries in Europe, too and a suggestionthat each project group should relate to one
another for having activity connection.
Key word: vision, Thai traditional music, music youth learner, Federal Republic of Germany
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บทนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีความโดดเดนชาติหนึ่งในโลก โดยเฉพาะศิลปการดานดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทย
(Thai Traditional Musical Instrument) เพลงไทย (Thai Traditional Music) ระดับเสียงของดนตรีไทย
(Pitches of Thai Traditional Music ) เป็นเอกลักษณแที่สาคัญยิ่งของชาติไทยบงบอกถึงความศิวิไลซแของคน
ในชาติคนไทยเดินทางไปอาศัยตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบอาชีพแตกตางหลากหลาย เชน เป็นแพทยแ พยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก ผูดูแลคนชรา
เปิดกิจการรานอาหารไทย เป็นพอครัวแมครัว คนลางจาน คนทาความสะอาดเปิดกิจการนวดแผนไทย เป็น
หมอนวด ที่สาคัญคือ การสมรสกับคนทองถิ่นและอยูกันเป็นครอบครัวมีทายาทที่เป็นลูกครึ่งลูกเสี้ยวมากมาย
เมื่อมีครอบครัว มีลูก การสอนภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกลูก ๆ จึงเป็นปใญหา เพราะภาษาไทย
ไมใชภาษาหลักของพื้นที่นั้น ๆ ไมจาเป็นตอการดารงชีพ คนไทยสวนใหญที่เป็นแมบานไมมีอานาจในการ
ตัดสินใจ ทุกอยางอยูที่สามี มีการรวมตัวของคนไทย จัดตั้งเป็นกลุม เป็นองคแกร จัดกิจกรรมที่แตกตาง
หลากหลาย การดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดานกฎหมาย ดานการประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยมีหนวยงาน
ภาครัฐ คือสถานทูตไทย คอยใหการดูแลใหคาปรึกษา เมื่อมีโครงการพระธรรมทูตเผยแพรพุทธศาสนา ไปใน
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก แรกเริ่มจัดตั้งเป็นสานักปฏิบัติธรรม และยกระดับพัฒนาเป็นวัดไทยสมบูรณแแบบ มีการ
ประกอบศาสนกิจในวันสาคัญตาง ๆ ทางพุทธศาสนา วัดไทยจึงเป็นที่พึ่งทางดานจิตใจของคนไทยใน
ตางประเทศ เป็นศูนยแรวมของการพบปะสังสรรคแ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ดังนั้นจึงมีการจัดตัง้ เป็น
โรงเรียนสอนภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวิชาดนตรีไทย ควบคูไปกับการเรียนพุทธศาสนา
ในวันอาทิตยแ สวนมากอาศัยสถานที่ของวัดเป็นที่ตง้ั มีบางที่องคแกรเอกชนจัดตัง้ และบริหารเองประเทศสหพันธแ
สาธารณรัฐเยอรมนี มีความสัมพันธแกับประเทศไทยมาอยางยาวนานคนไทยนิยมเดินทางไปอาศัยตัง้ ถิ่นฐานอยู
เป็นจานวนมาก การเผยแพรวัฒนธรรมดานดนตรีไทยในระยะแรก เริ่มมาจากคนไทยที่มีความรู ทางดานดนตรี
ไทย ในระดับหนึ่ง รวมกลุมกันฝึกซอมดนตรีไทย พยายามพัฒนาและเผยแพรสงตอใหลูกหลานไทยที่เกิดใน
ตางแดน ตอมาจึงมีการเชิญวิทยากรจากเมืองไทยไปชวยสอนเป็นระยะ ทาใหดนตรีไทยในตางแดนมีพัฒนาการ
มีการบรรเลงเป็นรูปแบบ มีมาตรฐานขึ้น
จากการที่ผูวิจัยไดรับเชิญใหไปเป็นวิทยากรสอนดนตรีไทย ตามกลุมตาง ๆ ในประเทศเยอรมนี ตลอด
ระยะเวลา 10 ปีที่ผานมา โดยรวมกับกลุมองคแกรทองถิ่น เดินทางไปทั่วประเทศ สอนและฝึกซอมดนตรีไทย
ใหกับกลุมตาง ๆ กอตัง้ กลุมดนตรีไทยใหม เพิ่มจานวนนักดนตรีไทยในประเทศเยอรมนีใหมีมากยิ่งขึ้น ไดพบ
เห็นปใญหาที่หลากหลาย และเห็นแนวทางการจัดการกับปใญหาของแตละกลุม ที่แตกตางกันไป มีการเสวนา
ของผูนาในแตละกลุม เปิดโอกาสใหเยาวชนดนตรีในแตกลุมแสดงความคิดเห็น ความตองการ และเสนอ
แนวทางในการพัฒนา รับฟใงความคิดเห็นรวมกันนับเป็นโอกาสอันดีที่จะศึกษาถึงมุมมอง แนวคิด และแนวทาง
ในการปฏิบัติของกลุมเยาวชนดนตรีในประเทศเยอรมนี เพื่อประโยชนแในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีไทยใหกับเยาวชนไทยในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก เป็นการเติมเต็มทางวัฒนธรรมใหกับคนไทยและเป็นการ
เผยแพรวัฒนธรรมดนตรีไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณแที่สาคัญยิ่งของชาติไทยไปทั่วโลก
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิถีดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
2. เพื่อศึกษาสารัตถะดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
3. เพื่อศึกษาทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
วิธีการศึกษา
การวิจัยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative–Research) การมีสวน
รวมเชิงปฏิบัติการของผูวิจัย ดาเนินการโดยกาหนดประเด็นศึกษาตามวัตถุประสงคแของการวิจัย เก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการปฏิบัติงานภาคสนาม จากนั้นจึงนามาวิเคราะหแขอมูล ตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีตรวจสอบ
สามเสาและสรุปผลการวิจัย มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ประเด็นในการวิจัย
1) ศึกษาวิถีดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่ออธิบายถึงการมีและการ
คงอยูของวิถีดนตรีไทยในประเทศเยอรมนี
2) ศึกษาสารัตถะดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่ออธิบายถึงการมีและ
การคงอยูของสารัตถะดนตรีไทยในประเทศเยอรมนี
3) ศึกษาทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่ออธิบายถึง มุมมอง
แนวคิด ความตองการการพัฒนา ที่มีตอดนตรีไทย ของเยาวชนดนตรีในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยกาหนดขอบเขตได 4 ดาน ดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา กาหนดเพื่อศึกษาโดยครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้
1) เนื้อหาดานวิถีดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
2) เนื้อหาดานสารัตถะดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
3) เนื้อหาดานทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี5
ขอบเขตดานพื้นที่ จาแนกดังนี้
1) กลุม ชมรม สมาคม ที่จัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
2) วัดไทยที่เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
3) เว็บไซตแที่เกี่ยวของกับการจัดเรียนการสอนดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
ขอบเขตดานบุคคลขอมูล
1) เยาวชนดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
2) ผูบริหารและกรรมการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
3) ครูดนตรีไทยในทองถิ่น และครูดนตรีไทยที่เชิญจากประเทศไทย
4) ผูปกครองของเยาวชนดนตรี
ขอบเขตดานเวลา
ขอบเขตดานเวลา ทาการศึกษาในชวง พ.ศ. 2560–2561
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ขั้นเตรียมการเบื้องตน
1) กาหนดโครงเรื่องที่จะทาการศึกษา นาเสนอแนวคิด ขอคาแนะนาจากผูเชี่ยวชาญ
2) ศึกษาและสารวจขอมูลดานเอกสาร และขอมูลเบื้องตน จากแหลงขอมูลตาง ๆ
เพื่อทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนามากาหนดกรอบการวิจัย
3) ศึกษาบุคคลขอมูลเพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัย ไดแก เยาวชนดนตรีไทย ผูบริหาร
และกรรมการจัดกิจกรรม ครูดนตรีไทยทองถิ่น ครูดนตรีไทยที่เชิญมาจากประเทศไทย และ
ผูปกครองของเยาวชน
4) กาหนดกรอบเพื่อศึกษาตามวัตถุประสงคแ เชน วิถีดนตรีไทยที่มีปรากฏการณแอยู
ในสังคมปใจจุบันในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี สารัตถะดนตรีไทยที่มีอยูในสังคมปใจจุบันใน
สหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี และทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวของ
5) สรางเครื่องมือวิจัย ประเภท แบบสัมภาษณแ ตามประเด็นที่กาหนดไวตาม
วัตถุประสงคแ และคาถามวิจัย โดยใชแบบสัมภาษณแสาหรับเป็นกรอบเพื่อปฏิบัติงาน
ขั้นศึกษาขอมูล
1) วางแผนเพื่อดาเนินงาน การเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณแตางๆ สาหรับใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2) ติดตอ เยาวชนดนตรีไทย ผูบริหารและกรรมการจัดกิจกรรม ครูดนตรีไทยทองถิ่น
ครูดนตรีไทยที่เชิญมาจากประเทศไทย และผูปกครองของเยาวชน เพื่อขอศึกษา บันทึกขอมูลตางๆ ที่
ผูวิจัยตองการ เชน บันทึกเสียง บันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพถาย เอกสารที่มีการบันทึกขอมูล เป็นตน
3) เขาพื้นที่ศึกษางานภาคสนาม ดาเนินการสัมภาษณแและเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ จากบุคคล
ขอมูลทุกกลุม ตามกรอบการวิจัย ดวยวิธสี ัมภาษณแทั้งการสัมภาษณแแบบเป็นทางการและไมเป็นทางการ การ
สังเกตการณแ และการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ6
ขั้นจัดกระทากับขอมูล
นาขอมูลทุกสวนงาน เชน ขอมูลที่ไดจาการสังเคราะหแเอกสาร ขอมูลการสัมภาษณแขอมูลภาพถาย
ขอมูลภาพเคลื่อนไหว ขอมูลโนตเพลง ฯลฯ มาจัดจาแนกหมวดหมูตามกรอบประเด็นที่กาหนดไว
ขั้นตรวจสอบขอมูล
นาขอมูลที่ไดจากการจัดจาแนก มาทาการตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ซอมขอมูล
ใหสมบูรณแครบถวนโดยผูเชี่ยวชาญประกอบไปดวย
1) ศ.เกียรติคุณ นายแพทยแพูนพิศ อมาตยกุล ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรแดนตรี
2) รศ.ดร.ณรงคแชัย ปิฏกรัชตแ ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย
3) ดร.มนัส แกวบูชา ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย
ขั้นวิเคราะหแขอมูล
ในการวิเคราะหแขอมูล ตามคาถามวิจัยและวัตถุประสงคแของการวิจัย ผูวิจัยใชขอมูลที่ไดจากสิ่งตางๆ
มาทาการวิเคราะหแ คือ
1) ขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) การสัมภาษณแ บุคคลขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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3) การเขาไปสังเกตอยางมีสวนรวม
4) ขอมูลภาพถาย ทัง้ จากภาพที่เคยมีการบันทึกไวและภาพถายจากงานภาคสนาม
5) ขอมูลภาพเคลื่อนไหว ประเภท วีดีทัศนแ ซีดี และดีวีดี ตามฐานขอมูล
วิธีการวิเคราะหแขอมูล โดยนาผลของการสัมภาษณแบุคคลขอมูล ไดแก เยาวชนดนตรีไทย ผูบริหารและ
กรรมการจัดกิจกรรม ครูดนตรีไทยทองถิ่น ครูดนตรีไทยที่เชิญมาจากประเทศไทย และผูปกครองของเยาวชน
มาเรียบเรียงจาแนกตามประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณแ จากนั้นจึงนามาวิเคราะหแตามวัตถุประสงคแของการวิจัย
ขั้นตรวจสอบ ตีความผลของขอมูล
1) ขอมูลเนื้อหาสาระตางๆที่ได รับจากการศึกษาทุกสวน ที่กาหนดไวในวัตถุประสงคแ เมื่อนามา
วิเคราะหแ และสังเคราะหแเนื้อหาทุกหัวขอแลวนามาตรวจสอบ
2) วินิจฉัย ตีความ ประมวลผลคาตอบ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแการวิจัยคาถามวิจัย และกรอบ
แนวความคิด
ขั้นเรียบเรียงผลการศึกษา
1) นาผลที่ไดรับจาการตีความ มาเรียบเรียงในลักษณะพรรณนาวิเคราะหแ การ
อภิปรายผล และขอเสนอแนะผลการวิจัย ตามประเด็นที่กาหนดไว
2) นาผลการวิจัยที่เรียบเรียงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและใหความเห็นชอบ
3) นาขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม หรือซอมขอมูล จากนั้นจึงนามาเรียบเรียง
รายงานผลการวิจัยขัน้ สุดทาย
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
1. วิถีดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนีการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศชวงแรก ๆ เป็น
กิจกรรมแฝงไปกับการกระชับความสัมพันธแที่ประเทศไทยมีกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอานาจ
ทัง้ หลายการแสดงนาฏศิลป และดนตรีไทยคณะแรกที่เดินทางไปแสดงยังตางประเทศ ที่มีบันทึกไว คือ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2428 รัฐบาลอังกฤษไดมีหนังสือเชิญมายังรัฐบาลไทยใหสงนาฏศิลป และดนตรีไทยไปแสดง ณ
ประเทศอังกฤษและยุโรป ตอมาในปี พ.ศ.2443 คณะของนายบุศยแมหินทรแ ประกอบไปดวยกลุมละคร กลุม
ดนตรีมโหรีปี่พาทยแ รวม 35 คน ไดเดินทางไปแสดง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในงานแสดงสินคานานาชาติ
และไดเดินทางไปเปิดการแสดงตอที่ประเทศเยอรมนี ที่สาคัญไดมีการบันทึกเสียงการบรรเลงดนตรีไทยขึ้นเป็น
ครัง้ แรกของโลก โดยคารแล สตุ฿ม (Carl Stumpf) นักการศึกษาชาวเยอรมันการเผยแพรวัฒนธรรมดานดนตรี
ไทยในประเทศเยอรมนี เริ่มมาจากคนไทยที่มีความรูทางดานดนตรีไทย ในระดับหนึ่ง รวมกลุมกันฝึกซอมดนตรี
ไทย พยายามพัฒนาและเผยแพรสงตอใหลูกหลานไทยที่เกิดในตางแดน ตอมาจึงมีการเชิญวิทยากรตาม
สถาบันการศึกษาตาง ๆ จากเมืองไทยไปชวยสอนเป็นระยะ ทาใหดนตรีไทยในตางแดนมีพัฒนาการ การ
บรรเลงเป็นรูปแบบและมีมาตรฐานกลุมดนตรีไทยในประเทศเยอรมนี จากการศึกษาภาคสนามในปี 2561
พบวา มีอยูจานวน 19 กลุม กระจายอยูตามเมืองตาง ๆ ทั่วประเทศ ดังนี้ ในแตละกลุมดนตรีจะมีผูบริหารและ
คณะกรรมการกลุม ชวยดูแลและจัดการในเรื่องตาง ๆ เยาวนดนตรีมีทั้งทีเ่ ป็นลูกคนไทยแท เยาวชนที่มีเชื้อสาย
ผสม (ลูกครึ่ง) เยาวชนเยอรมัน และผูสนใจเขารวมเรียนดวย ตารางการเรียนการสอนตามแตนัดหมาย
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สวนมากจะเป็นวันอาทิตยแมีการรวมตัวฝึกซอมดนตรีของกลุมตางเมืองที่อยูไมไกลจากกันมากนัก เชิญวิทยากร
ในทองถิ่น หรือเชิญวิทยากรจากเมืองไทยมาชวยฝึกสอน โดยชวยกันรับรองคาใชจาย เชน กลุมวัดไทย
มิวนิค เชิญครูอาสาจากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กลุมเบอรแลิน
เชิญวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตรแมหาวิทยาลัยบูรพา หรือกลุมคิฟเพนฮารแม เชิญวิทยากรจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ภาพที่ 1 คณะนายบุศยแมหินทรแ
ภาพที่ 2 ซอมและจัดแสดงดนตรีไทย
www.facebook.com/siamhistory/photos ณ Martin Luther University Halle Wittenberg
สถานทูตไทยในเยอรมัน ไดจัดสรรงบประมานใหจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยใชสถานที่วัดธรรมวิหารฮันโนเฟอรแ ซึ่งเป็นที่ตง้ั ของสภาวัฒนธรรมฮันโนเฟอรแ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีเยาวชนดนตรีจากกลุมตาง ๆ ทั่วประเทศเยอรมนีเขารวมประมาณ 40 คน
นอกเหนือจากการฝึกซอมดนตรีไทยรวมกันแลวยังมีการจัดเสวนาเรื่องสภาวการณแของดนตรีไทยในประเทศ
เยอรมนี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณแในการแกปใญหาการเรียนการสอนดนตรีไทย งบประมาณ
ในการดาเนินการ และการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ภาพที่ 3 ซอมดนตรีไทย ณ สถานฑูตไทยเบอรแลิน
2) สารัตถะตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนีสารัตถะดนตรีไทย จากการศึกษาพบวา การฝึกปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทยในแตละกลุมมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความชอบของเยาวชน และความพรอมของ
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ผูปกครองในการสนับสนุนเครื่องดนตรีไทยที่มีจาหนายในประเทศเยอรมนีมีราคาสูง เพราะตองสั่งซื้อมาจาก
เมืองไทย ซึ่งมีคาขนสงและคาภาษีในการนาเขา สวนมากครอบครัวของผูเรียนจะซื อมาเอง ระหวางการ
เดินทางกลับเมืองไทยในแตละครั้ง เครื่องดนตรีไทยที่มีผูนิยมเลนมากที่สุด คือ ขิมสาย ตามดวยขลุยเพียงออ
ซอดวง ซออู ระนาดเอก จะเข สวนระนาดทุม ฆองวงใหญ กลองแขก โทน–รามะนา จะพบอยูในกลุมใหญที่
เป็นศูนยแกลางเทานั้น เชน ที่วัดไทยมิวนิค และวัดไทยพุทธวิหารเบอรแลิน

ภาพที่ 4 เรียนดนตรีไทย กลุมคิฟเพนฮารแม

ภาพที่ 5 พัฒนาศักยภาพครูผูสอนฯ กลุมเบอรแลิน

ครูผูสอนหรือวิทยากรทองถิ่น สวนมากจะเป็นผูบริหารกลุม มีความรูความสามารถดานดนตรีไทยใน
ระดับหนึ่ง จะดูแลผูเรียนในกลุมของตนเอง การสอนจะใชระบบครูสอนลูกศิษยแพี่สอนนอง เพื่อนสอนเพื่อน
กลุมที่ยังไมแข็งแรงจะขอความชวยเหลือจากกลุมใกลเคียงที่แข็งแรงกวา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปมาระหวาง
กลุม เพลงที่ใชในการเรียน จะเนนเพลงที่มีทานองคุนหูจังหวะสนุกสนาน ไมยาวมากนัก สามารถฝึกหัดไดไม
ยากจนเกินไป มีการรวมตัวในแตละกลุมเขาเป็นกลุมใหญเพื่อจัดกิจกรรมรวมกัน ทั้งการเรียนการสอน มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนในทองถิ่น จัดกิจกรรมไหวครูดนตรีไทย และการแสดงสัมฤทธิ์ของ
เยาวชนดนตรีในงานเทศกาลหรือโอกาสสาคัญตาง ๆ

ภาพที่ 6, 7 ไหวครูดนตรีไทย เมืองเดทมอลดแ 4 เมษายน 2560
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3) ทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนีทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชน
ดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวของ จากการศึกษาพบวาเยาวชนดนตรี ใหความสนใจการเรียนการสอนดนตรีไทยมาก
เพราะมองเห็นวาเป็นเอกลักษณแเฉพาะของคนไทย มีความรู สึกดีมากเมื่อไดมาเขากลุมรวมทากิจกรรมพร อม
กับคนในครอบครัวอยากใหภาครัฐและภาคเอกชนใหการสนับสนุนสงเสริมใหมากกวานี้ เชน สนับสนุนใหมีการ
จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในงานพิธี งานราชพิธี และในงานเทศกาลหรือโอกาสสาคัญตาง ๆ สนับสนุน
เรื่องเครื่องดนตรีไทย ที่มีอยูนอยมากตามกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องมือหนักและมีราคาแพง เชน ระนาดเอก
ระนาดทุม ฆองวงเล็ก ฆองวงใหญ กลองแขก สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาเป็นระยะอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอบรมเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน สามารถใชรวมกันไดทุกกลุมทั้ง
ประเทศ รวมทั้งวิทยากรที่มีความสามารถในทุกเครื่องมือ เนื่องจากพบปใญหาวา ทั้งวิทยากรทองถิ่นและ
วิทยากรที่มาจากเมืองไทย ตางคนตางสอนตามความถนัดของตนเอง ไมสามารถสอนไดทุกเครื่องมือตามที่
ผูเรียนตองการ ทาใหไมสามารถจัดตัง้ วงดนตรีไทยที่เป็นมาตรฐานตามแบบแผนได ผูเรียนหลายคนตองเปลี่ยน
เครื่องมือตามผูสอน และเมื่อมีการเปลี่ยนวิทยากรในปีถัดไปทาใหไมมีความตอเนื่อง สงผลใหเกิดความสับสน
แกผูเรียน นอกจากนี้ยังพบความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรมีการฝึกหัดดนตรีไทยตามประเทศตาง ๆ ในภาคพื้น
ยุโรป และเสนอแนะใหแตละกลุมโครงการไดมีการประสานสัมพันธแเชื่อมโยงกิจกรรมรวมกันดวย

ภาพที่ 8 การประชุมสามัญประจาปีสมาพันธแครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป 2561
ในสวนของผูบริหาร ทาหนาที่กรรมการจัดกิจกรรมและเป็นผูปกครองเยาวชน ใหความสนใจและ
สนับสนุนในทุกรูปแบบเทาที่ทาไดตามศักยภาพของแตละคน การประสานงานกับภาครัฐในหลาย ๆ กลุมยัง
ขาดความชัดเจนในการทาโครงการและรายละเอียดที่จะขอรับการสนับสนุนชวงเวลาในการเสนอโครงการ
ไมสอดคลองกับปีงบประมาณ อีกทั้งเงื่อนไขดานงบประมาณของภาครัฐเองที่ไดรับการสนับสนุนจากตนทาง
ในประเทศไทยมีจานวนจากัด ทั้งกระทรวงตางประเทศกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงความมั่นคงของ
มนุษยแ ผูบริหารและกรรมการในแตละกลุมจึงจัดกิจกรรมหารายได เชน ขายของที่ระลึก ขายอาหาร ขาย
เครื่องดื่ม รับการแสดงดนตรีตามงานเทศกาลอาหารไทย เพื่อนารายไดมาบริหารการจัดกิจกรรมในกลุมตอไป
วิทยากรทองถิ่นสวนมาก คือ ผูบริหาร กรรมการจัดกิจกรรมและผูปกครองของแตละกลุม ซึ่งมีความรู ดาน
ดนตรีไทยในระดับหนึ่ง ใหความเห็นสรุปวา มีความตองการพัฒนาองคแความรูทางดานดนตรีไทยที่มีอยูในระดับ
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หนึ่งใหสมบูรณแ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะตองการวิทยากรที่มีความสามารถในทุกเครื่องมือหลัก
วงเครื่องสาย วงปี่พาทยแ และเครื่องกากับ จังหวะ ตองการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานในทุก
เครื่องมือ เพื่อความถูกตองตอเนื่องและยั่งยืนในการปลูกฝใงองคแความรู ดานดนตรีไทยใหคงอยูอยางเป็นระบบ
สวนวิทยากรจากประเทศไทย ใหความเห็นสรุปวา การเชิญวิทยากรมาใหการอบรมนั้น ควรจัดทาเป็นโครงการ
ความรวมมือระหวางหนวยงาน ขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ มีแผนปฏิบัติการลวงหนาอยางนอย 1 ปี เพื่อ
ความสะดวกในการขออนุญาตการเดินทาง จานวนวันและชวงเวลาในการจัดการอบรม ควรจะสัมพันธแกับการ
เดินทางมาของวิทยากร จานวนผูเขารับการอบรม ประเภทของเครื่องดนตรีที่มีผูสนใจ จานวนเครื่องดนตรีที่มี
และเครื่องดนตรีที่จะเพิ่มเติมในอนาคต ควรจะสัมพันธแกับการเชิญวิทยากรที่มีความสามารถตรงตามที่ตองการ

ภาพที่ 9 ใบประกาศรับสมัครเรียนดนตรีไทย ภาพที่ 10 พัฒนาศักยภาพครูผูสอนโรงเรียน
เจาขุนทอง กลุมวืซบวรแก กลุมสตุ฿ทการแท
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรมีการสงเสริม วางรากฐานดนตรีไทยในประเทศเยอรมนีแบบครบวงจรเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
โดยเริ่มจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนดนตรีไทยมาตรฐานทุกเครื่องมือเพื่อรวบรวมและสรางกลุมนักดนตรี
ไทยทั้งรุนเกาและรุนใหม ใหมีความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทยไดอยางถูกตองตามแบบแผน รับใชชุมชน
ในโอกาสตาง ๆ ได
2. สรางกลุมแมไก พัฒนากลุมดนตรีไทยที่มีอยู ใหมีองคแความรู ในกระบวนการถายทอดการเรียน
การสอนดนตรีไทย โดยจัดทาเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพใหเป็นครูผูสอนดนตรีไทยในประเทศเยอรมัน เป็น
การพึ่งพาตนเองอยางมั่นคงและยั่งยืน
3. สรางเครือขาย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคแความรูดนตรีไทย ความชวยเหลือ
ทางวิชาการและบุคลากร นาเสนอผลงานรวมกัน
4. ควรมีการประสานกับหนวยงานดานการศึกษาของเยอรมนีดานไทยศึกษาและ/
หรือดนตรีมานุษยวิทยา เพื่อสนับสนุน เปิดโอกาสใหนักศึกษาชาวเยอรมันที่สนใจวัฒนธรรมดนตรี
ไทยไดมีโอกาสเรียนรู
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยสรางชุดการสอนดนตรีไทยหลักสูตรระยะสั้น ตามประเภทของเครื่องดนตรีไทย เป็น
ภาษาเยอรมันและภาษาอื่น ๆ ในทวีปยุโรป เพื่อตอบสนองการเผยแพรศิลปการดานดนตรีไทยอันเป็น
เอกลักษณแที่สาคัญยิ่งของชาติ เป็นการสงออกวัฒนธรรมไทยสูวัฒนธรรมโลก
2. ควรมีการถอดบทเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนดนตรี
ไทยในตางประเทศ กรณีศึกษาประเทศเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป
3. ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง การสอนภาษาไทยโดยใชดนตรีไทยเป็นสื่อ เป็นการบูรณาการสอง
ศาสตรแสนับสนุนซึ่งกันและกัน กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนการสอน
บรรณานุการ
นางจุไรวรรณ เคอรแเนอรแ ผูบริหาร / กรรมการจัดกิจกรรม / ผูปกครอง
นางนันทวัน บรัชทแ ผูบริหาร / กรรมการจัดกิจกรรม / ผูปกครอง
นางสุชาดา ไบเยอรแ ผูบริหาร / กรรมการจัดกิจกรรม / ผูปกครอง
นางอาพัน ชมิดทแ ผูบริหาร / กรรมการจัดกิจกรรม / ผูปกครอง
นาย Michael Rahn Fulda ผูบริหาร / กรรมการจัดกิจกรรม / ผูปกครอง
นางนริศรา ชีมันนแ เยาวชนดนตรี / กรรมการจัดกิจกรรม
นางปนัดดา ชเมอลิง เยาวชนดนตรี / กรรมการจัดกิจกรรม
นางสาวชนิกานตแ เจริญศรี เยาวชนดนตรี / กรรมการจัดกิจกรรม
นางสาวภาวินี ศิริประพฤทธิ์ เยาวชนดนตรี / กรรมการจัดกิจกรรม
นางสาววิเวียน มุลเลอรแ เยาวชนดนตรี / กรรมการจัดกิจกรรม
เด็กหญิง Lindti เยาวชนดนตรี
นางสาวปใญจพาณแ วัฒนศิริ เยาวชนดนตรี
นางสาวพัทธมน พูนศิริ เยาวชนดนตรี
นาย Motaz Minawi เยาวชนดนตรี
นายมารแเซล ไรซแซัคเคอะ เยาวชนดนตรี
ผศ.เดชนแ คงอิ่ม (พิธีกรไหวครู) วิทยากร / ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
นายกันตภณ กอนแหวน วิทยากร / ครูดนตรีไทย ร.ร.คลองหนองใหญ กทม.
นายนิรัตนแ เล็กสราวุธ วิทยากร / ผูอานวยการ ร.ร.วัดเศวตฉัตร กทม.
นายพรภวิษยแ เฉยเจริญ วิทยากร / ครูดนตรีไทย ร.ร.สายปใญญาในพระบรมราชินูปถัมภแ
นายศรายุทธ คาศิริ วิทยากร / ครูดนตรีไทย ร.ร.บางมดวิทยา
นายณัฐพล โรจนเวทิน วิทยากร ครูดนตรีไทย ร.ร.ทีปใงกรวิทยาพัฒนแ สมุทรสาคร
นายภัททนิธิ เทียนประภา วิทยากร / นักดนตรีอิสระ
นางสาวพีรัญยา วิสิฐจันทรกูล วิทยากร / นักดนตรีอิสระ
นายพลสิทธิ์ กอนแหวน วิทยากร / นักศึกษา สถาบันพัฒนศิลป กทม.
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จากเว็บไซตแ
www.facebook.com/groups/122571394742252/
www.facebook.com/groups/410315465991691/
www.facebook.com/siamhistory/photos
www.m-culture.go.th
www.smusichome.com
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สภาพและปัญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
CONDITIONS AND PROBLEMS OF TEACHING AND LEARNING
MUSIC CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL IN
KHON KAEN PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION
พงษ์พิทยา สัพโส*
PONGPITTHAYA SAPASO
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 2) เพื่อศึกษาปใญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ผลการวิจัย พบวา
1. สภาพการจัดเรียนการสอนดนตรี พบวา ดานการใชหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.52) และดานการใชสื่อการเรียนรู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.51) ระดับการปฏิบัติมากไดแก ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.39) และดานการวัดและประเมินผล (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21)
2. ปใญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี พบวา หลักสูตรแกนกลางไมตรงกับความตองการของผูเรียน
และผูส อน อีกทั้งเนื้อหามีปริ มาณมากตัว ชี้วัดมีมากเกินไปแตชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีนอย ไม
สามารถสอนปฏิบัติไดจริงบางกิจกรรมไมสามารถทาไดจริงในขั้นตอนปฏิบัติในชั่วโมงเรียน ขาดบุคลากรดาน
ดนตรีโดยตรงและผูสอนยังขาดความรูเฉพาะเครื่อง ผูสอนขาดความรูในการใชสื่อ ขาดสื่อการสอนดานดนตรี
และเครื่องดนตรียังไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ เครื่องมือวัดและประเมินผลไมสามารถใชไดกับ ทุกคนเพราะ
ทักษะความสามารถที่แตกตาง ไมสามารถวัดผลไดตามเวลาที่กาหนดและการวัดและประเมินผมไมครบตาม
กระบวนการเนื่องจากปใญหาดานเวลา
คาสาคัญ: สภาพและปใญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี, หลักสูตรดนตรี, โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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ABSTRACT
This research aims to 1) to study the conditions of music curriculum of secondary
school in Khon Kaen provincial administration organization 2) to study the problems of music
curriculum of secondary school in Khon Kaen provincial administration organization.
The research unveiled that
1) Conditions of teaching and learning music curriculum found that the curriculum (the
average at 4.52) the use of learning materials (the average at 4.51) Learning activities (the
average at 4.39) and the measurement and evaluation (the average at 4.21)
2) The problem of teaching and learning music curriculum is that the curriculum does
not meet the needs of learners and instructors. There are too many indicators, but the hours
of teaching and learning are minimal. Cannot teach some activities. Music teachers are few
and teachers lack knowledge of musical instruments, Lack of knowledge in using music
teaching media and the instrument is not enough and without quality.
Keywords: Conditions and problems of teaching and learning, music curriculum, secondary school in
Khon Kaen provincial administration organization.

บทนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมผูเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึง
ตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อ เตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะสาหรับการ
ออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแห งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุ ด คือ ทักษะการเรียนรู
(Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู
ความสามารถ และทักษะจ าเป็ น ซึ่งเป็ นผลจากการปฏิรูปเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ (วิจารณแ พานิช, 2555)
ตั้งแตปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบใหโรงเรียนทั่วไปใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในทุกชั้นเรียน ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนแบงเป็น 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเป็น
1 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูที่หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ เปิดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางมีอิสระใน
ศิลปะแขนงตาง ๆ ประกอบดวย 3 สาระ คือ สาระที่ 1 ทัศนศิลป สาระที่ 2 ดนตรี สาระที่ 3 นาฏศิลป สาระ
การเรียนรูดนตรี มุงใหผูเรียนมีความรูความเข าใจองคแประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรคแ
วิเคราะหแ วิพากษแ วิจารณแคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึกทางดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตแใชใน
ชีวิตประจาวัน เขาใจความสัมพันธแระหวางดนตรี ประวัติศาสตรแ และวัฒนธรรม เห็นคุณคาดนตรีที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิปใญญาไทย และสากล รองเพลง และเลนดนตรี ในรูปแบบตาง ๆ แสดง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(79)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรูสึกที่มีตอดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขาใจความสัมพันธแระหวางดนตรี
กับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณแในประวัติศาสตรแ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) แตวิธีการที่จะนา
ดนตรี ไปสูเด็กเป็นวิธีการที่ไมสามารถทาไดงายนัก ดังนั้นวิธีการสอนดนตรีจะบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไวนั้น
เป็นกระบวนการที่แตกตางจากวิธีสอนศิลปะแขนงอื่น ๆ อยางไรก็ตามวิชาดนตรี จะชวยพัฒนาไดมากหรือนอย
นั้น ขึ้นอยูกับการสอนของครูเป็น หลัก เพราะครูเป็นผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียน ถาครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียนทุก ๆ ดานแลว วิชาดนตรีจะเป็นวิชาที่ชวยพัฒนาการเรียน
การสอนในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ณรุทธแ สุทธจิตตแ (2555) กลาววา ความสนใจ (Interest) เป็นสิ่ง
สาคัญ สาหรับการเรียนรู ซึ่งมนุษยแจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดีเมื่อมีความสนใจในสิ่งนั้น ๆ การสราง ความนาสนใจ
เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งสามารถทาไดหลายรูป แบบ เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน การใชสื่อการสอน การ
ประยุกตแสิ่งตาง ๆ เป็นตน ความสนใจมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งเป็นปใจจัยที่สรางใหผูเรียนเกิดความ
สนใจเพื่อ เรี ย นรู สิ่ ง ต า ง ๆ ไดดี ซึ่ ง มี ทั้ ง การจู ง ใจที่ม าจากผู ส อน หรื อ การจู ง ใจที่ม าจากผู เ รี ย นเอง และ
Kathryn A. (2011) กลาววา การเรียนดนตรีมีประโยชนแตอวิชาอื่น ๆ เพราะการเรียนดนตรีจะสงเสริมทัก ษะ
ในการคิดสรางสรรคแ เสริมศักยภาพทางดานอารมณแ รวมถึงทางกายภาพ และชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการมีสวน
ชวยใหนักเรียนอยูกับสภาวะแวดลอมในโรงเรียนไดดี
จังหวัดขอนแกนเป็นจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาใหเป็นเมืองหลัก ถือเป็นศูนยแกลางการพัฒนาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525–2525) จึงมีความเจริญ
รุดหนาอยางรวดเร็วในรอบสิบปีที่ผานมาเปรียบประดุจเป็นเมืองหลวงแหงที่ราบสูงอีสานนี้
องคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 โดยกาหนดใหเป็นราชการสวนทองถิ่นที่เป็นนิติบุคคล มีหนาที่ให
บริหารสาธารณะ โดยไมซ้าซอนกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ กาหนดให “นายกองคแการบริหารสวน
จังหวัด” เป็น หัวหนาฝุ ายบริ หารแทนผูวาราชการจังหวัด และมี “สภาองคแการบริหารสว นจังหวัด ” เป็น
หนวยงานปกครองทองถิ่นที่ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นมาเป็นตัวแทน ตามสัดสวนจานวนประชากร
และสภาองคแการบริหารสวนจังหวัด เลือกสมาชิกสภาองคแการคนหนึ่งเป็นนายกองคแการบริหารสวนจังหวัด
และใหนายกองคแการบริหารสวนจังหวัด ตั้งรองนายกองคแการบริหารสวนจังหวัด จากสมาชิกสภาองคแการ
บริหารสวนจังหวัด และกาหนดใหมีขาราชการองคแการบริหารสวนจังหวัดขึ้นโดยตรง โดยมีวิสัยทัศนแดาน
การศึกษาคือ “องคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุงสงเสริม อนุรักษแ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม โดยใชหลักการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management)” ซึ่งโรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ประกอบดวย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรคแ โรงเรียนซับสมบูรณแพิทยาลัย โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพแ โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยแอุปถัมภแ) โรงเรียน
เมืองพลพิทยาคม โรงเรียนโนนหันวิทยายน โรงเรียนสีชมพูศึกษา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โรงเรียนเปรมติณ
สูลานนทแ โรงเรียนหนองโนประชาสรรคแ โรงเรียนหนองโนประชาสรรคแ โรงเรียนแทนศิลาทิพยแศึกษา โรงเรียน
ซาสูงพิทยาคม และโรงเรียนบานหนองเสี้ยว โดยทุกโรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดรับ
การสนับสนุนดานดนตรีเป็นอยางดี เชน การจัดโครงการอบรมดานดนตรีใหกับครูและนักเรียนในสังกัดองคแการ
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บริหารสวนจังหวัดขอนแกน การสงเสริมการประกวดวงโยธวาธิต และสงเสริมการจัดตั้งวงดนตรีตางๆ เพื่อใช
ในการแสดงในงานที่สาคัญของจังหวัดขอนแกน
จากความสาคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรดนตรีจึงไดศึกษาสภาพและ
ปใญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและมุงหวังใหเป็นตนแบบ
ในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนหลักสูตรดนตรีสูความเป็นเลิศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน
2. เพื่อศึกษาปใญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ สภาพและปใญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือครูผูสอนวิชาดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน
1.2 กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนวิชาดนตรี ระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคแการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน จานวน 30 คน ในการสนทนากลุมเกี่ยวกับการสภาพและปใญหาในการจัดการ
จัดการเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
2. วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การใชหลักสูตร การจัดการเรียนรู การใชสื่อการเรียนรู
และการวัดและประเมินผล ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของ นามารางเป็นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณแเพื่อสารวจสภาพและปใญหาเกี่ยวกับการจัดการจัดการเรียนการสอนดนตรี
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดใชเครื่องมือตางๆ ในการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรางดังนี้
3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย
3.1.1 แบบสอบถามเพื่อสารวจสภาพการจัดการจัดการเรียนการสอนดนตรี
3.1.2 แบบสัมภาษณแเชิงลึกเพื่อสอบถามปใญหาในการจัดการเรียนการสอน
4. แบบสอบถามเพื่อสารวจสภาพการจัดการจัดการเรียนการสอนดนตรี
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ใชวิธีสอบถามและสัมภาษณแเกี่ยวกับสภาพและปใญหาใน
การจัดการเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.1 ศึกษาเอกสาร คูมือตาราวิชาการเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ของ Likert
4.2 ศึกษาเอกสาร คูมือเกี่ยวกับจิตวิทยาการสอนดนตรีสากลและพฤติกรรมการสอนดนตรีสากลของ
ณรุทธแ สุทธจิตตแ (2555) จากเอกสารหลักสูตรการสอนดนตรีสากล เพื่อเป็นแนวคิดในการสร างแบบสารวจ
สภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน
4.3 สรางแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาดนตรีตอสภาพการจัดการเรียนการ
สอนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรดนตรีสูความเป็นเลิศของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
4.4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือ
ดานความเที่ยงตรงและครอบคลุมเนื้อหา
4.5 นาแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอผูเชี่ยวชาญจานวน 3 ทาน ทาการประเมินแบบ
สารวจ โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
กาหนดเกณฑแใหคะแนนรายขอ ดังนี้
ระดับการประเมิน 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
ระดับการประเมิน 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก
ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
สาหรับเกณฑแที่ใชในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ใชเกณฑแการพิจารณาดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
5.การเก็บรวบรวมขอมูล
5.1 แบบสอบถามเพื่อสารวจสภาพการจัดการจัดการเรียนการสอนดนตรี ผูวิจัยดาเนินการเก็บ
ขอมูลโดยกาหนดประเด็นในการตอบตามเนื้อหา 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานการใชหลักสูตร ดานการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอน ด า นการใช สื่ อ การเรี ย นรู และด า นวั ด และประเมิน ผล โดยให ค รู ผู ส อนตอบ
แบบสอบถามและสงคือผูวิจัย
5.2 แบบสัมภาษณแเชิงลึกเพื่อสอบถามปใญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดประเด็นในการ
ตอบตามเนื้อหา 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานการใชหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด านการ
ใชสื่อการเรียนรู และดานวัดและประเมินผล เป็นแบบสัมภาษณแเชิงลึก และทาการสนทนากลุมกับครูผูสอนทั้ง
30 คนในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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6.การวิเคราะหแขอมูล
การวิเคราะหแ ขอมูล ผูวิจัย ไดดาเนินการการวิเคราะหแข อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการ
สะทอนผลการปฏิบัติดังนี้
6.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก การหาคารอยละและคาเฉลี่ยและการจัดอันดับ (Ranking)
6.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ จากเครื่องมือตางๆ ไดแก แบบสัมภาษณแเชิงลึก การสนทนากลุม ผูวิจัยไดนา
ขอมูลจากเครื่องมือดังกลาวมาวิเคราะหแ อภิปรายผล ประเมินผลลงขอสรุปไปสูการสรุปปใญหาในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ผลการวิจัย
ผูวิจั ยไดส รุป ผลการวิจั ยออกเป็ น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และตอนที่ 2 ปใญหาการจัดการเรียนการ
สอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน
ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ

วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์สอน

รายละเอียด
ชาย
หญิง
ไมเกิน 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไมเกิน 10 ปี
11 – 20 ปี
มากกวา 20 ปี

ร้อยละ
90
10
29.97
66.7
3.33
0
93.34
6.66
0
50
46.67
3.33

จากตารางที่ 1 พบวา มีเพศชาย (รอยละ 90) เพศหญิง (รอยละ 10) อายุไมเกิน 30 ปี (รอยละ 29.97) อายุ
31 – 40 ปี (รอยละ 66.7) อายุ 41 – 50 ปี (รอยละ 3.33) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ
93.34) ระดับปริญญาโท (รอยละ 6.66) ประสบการณแสอนไมเกิน 10 ปี(รอยละ 50) 11 – 20 ปี (รอยละ
46.67) และมากกวา 20 ปี (รอยละ 3.33)
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ตารางที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

รายละเอียด
ก. ด้านการใช้หลักสูตร
ผูสอนชี้แจงถึงโรงเรียนจัดใหมีหลักสูตร คูมือครู แนว
การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ใหครูศึกษาคนควาอยางเพียงพอ
ผูสอนชี้แจงถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
สมรรถนะสาคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ
ผูสอนชี้แจงถึงการวิเคราะหแหลักสูตรการจัดทาหนวย
การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด เวลาได
เหมาะสมสอดคลองกับสาระการเรียนรู
ผูสอนชี้แจงถึงตัวชี้วัดของหลักสูตรวิชาดนตรีที่
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ข. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผูสอนชี้แจงถึงการนามาตรฐานการเรียนรู และ
ตัวชี้วัดมาใชในการกาหนดเนื้อหา การจัดทาหนวย
การเรียนรูการจัดกิจกรรม
ผูสอนชี้แจงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคานึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและแบงกลุมตาม
ความสามารถของผูเรียนเกง ปานกลาง ออน
ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเลือกใชวิธีสอนและ
เทคนิคการสอน สื่อ แหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพและ
บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะทางสังคม เชน การทางานเป็นกลุม
ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความสัมพันธแกับ
ชีวิตประจาวันของผูเรียน
ผูสอนจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแล
ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ค.ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.52
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4.60
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4.55

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.63

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.30

ระดับการปฏิบัติมาก

4.39
4.70

ระดับการปฏิบัติมาก
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.35

ระดับการปฏิบัติมาก

4.13

ระดับการปฏิบัติมาก

4.75

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.70

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.03

ระดับการปฏิบัติมาก

4.51

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

(84)

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ผูสอนจัดเตรียม เลือกใชสื่อ นาภูมิปใญญาทองถิ่น
และเทคโนโลยีเหมาะสมมาประยุกตแใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนศึกษาวิธีการใชสื่อการสอนและเตรียมการใชสื่อ
การสอนกอนนาไปใชสอนทุกครั้ง
ผูสอนเลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มี
ความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการเรียนรู
ธรรมชาติของวิชาและความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน
ง.ด้านการวัดและประเมินผล
ผูสอนแจงวิธีการวัดและประเมินผล เกณฑแการให
คะแนนแกผูเรียนกอนทาการสอนวิชาดนตรี
ผูสอนทดสอบวัดความรูพื้นฐานของผูเรียนกอนทา
การสอน
ผูสอนทาการวัดและประเมินผลระหวางเรียนเพื่อให
พัฒนาปรับปรุงความกาวหนาในการเรียนรู ของ
ผูเรียนโดยใหสอดคลองมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด
ผูสอนวัดผลและประเมินผลผูเรียนโดยคานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล
ผูสอนกาหนดเกณฑแการวัดและประเมินผลได
ครอบคลุมทัง้ 3 ดาน คือ ดานความรู ดาน
กระบวนการดานคุณลักษณะ

4.33

ระดับการปฏิบัติมาก

4.51

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.70

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.21
4.45

ระดับการปฏิบัติมาก
ระดับการปฏิบัติมาก

4.05

ระดับการปฏิบัติมาก

4.23

ระดับการปฏิบัติมาก

4.08

ระดับการปฏิบัติมาก

4.25

ระดับการปฏิบัติมาก

จากตารางที่ 2 พบวา ดานการใชหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.52) และดาน
การใชสื่อการเรียนรู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.51) ระดับการปฏิบัติมากไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.39) และดานการวัดและประเมินผล (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(85)

ระดับการปฏิบัติมากที่สุดไดแก ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางสังคม เชน
การทางานเป็นกลุม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.75) ผูสอนชี้แจงถึ งการนามาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดมาใชในการ
กาหนดเนื้อหา การจัดทาหนวยการเรียนรูการจัดกิจกรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.70) ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหมีความสัมพันธแกับชีวิตประจาวันของผูเรียน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.70) ผูสอนเลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ มีความ
เหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของวิชาและความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.70) ผูสอนชี้แจงถึงการวิเคราะหแหลักสูตรการจัดทาหนวยการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด เวลาไดเหมาะสมสอดคลองกับสาระการเรียนรู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.63) และผูสอนชี้แจงถึง
โรงเรียนจัดใหมีหลักสูตร คูมือครู แนวการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใหครู
ศึกษาคนควาอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.60) ผูสอนศึกษาวิธีการใชสื่อการสอนและเตรียมการใชสื่อการ
สอนกอนนาไปใชสอนทุกครั้ง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.51)
ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
สรุปปัญหาเป็นรายด้านดังนี้
1. ดานการใชหลักสูตร
1) หลักสูตรแกนกลางไมตรงกับความตองการของผูเรียนและผูสอน
2) เนื้อหามีปริมาณมากแตชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีนอย
3) ตัวชี้วัดมีมากเกินไปเกินกวาที่จะปฏิบัติไดตามจานวนชั่วโมงที่สอน
4) ขาดความตอเนื่องในการสอนเนื่องจากขอจากัดดานเวลา
5) หลักสูตรไมตรงกับบริบทของโรงเรียนและผูเรียน
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1) ไมสามารถสอนปฏิบัติไดจริงในชั่วโมงเรียน
2) บางกิจกรรมไมสามารถทาไดจริงในขั้นตอนปฏิบัติ
3) ระดับสติปใญญาและความสามารถของผูเรียนมีความแตกตางกันทาใหการจัดการเรื่องบาง
หัวขอไมบรรลุวัตถุประสงคแ
4) ขาดบุคลากรดานดนตรีโดยตรงและผูสอนยังขาดความรูเฉพาะเครื่อง
5) สถานที่ไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
3. ดานการใชสื่อการเรียนรู
1) เครื่องดนตรียังไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ
2) ผูสอนขาดความรูในการใชสื่อ และสื่อที่ใชมีอุปสรรคดานสถานที่ที่ไมเหมาะสม
3) ขาดสื่อการสอนดานดนตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแและเครื่องฉายโปรเจคเตอรแ
4. ดานวัดและประเมินผล
1) เครื่องมือวัดและประเมินผลไมสามารถใชไดกับทุกคนเพราะทักษะความสามารถที่แตกตาง
2) ไมสามารถวัดผลไดตามเวลาที่กาหนดโดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติดนตรี
3) การวัดและประเมินผมไมครบตามกระบวนการเนื่องจากปใญหาดานเวลา
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 1 สนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพในการจัดการจัดการเรียนการสอนดนตรี และหาแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรดนตรีสูความเป็นเลิศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ภาพที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดนตรีสูความเป็นเลิศ โรงเรียนในสังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 ณ โรงละครคณะ
ศิลปกรรมศาสตรแมหาวิทยาลัยขอนแกน

ภาพที่ 3 การจัดแสดงดนตรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปใญหาการจัด เรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีขอคนพบ สรุปไดดังนี้
สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ดานการใชหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.52) และดานการใชสื่อการเรียนรู (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.51) ระดับการปฏิบัติมากไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.39) และดานการ
วัดและประเมินผล (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21)
ปใญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกั ดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ดานการใชหลักสูตร พบวา หลักสูตรแกนกลางไมตรงกับความตองการของผูเรียนและผูสอน อีกทั้ง
เนื้อหามีปริมาณมากตัวชี้วัดมีมากเกินไปแตชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีนอย ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน พบวา ระดับสติปใญญาและความสามารถของผูเรียนมีความแตกตางกันทาใหการจัดการเรื่องบาง
หัวขอไมบรรลุวัตถุประสงคแ ไมสามารถสอนปฏิบัติไดจริงบางกิจกรรมไมสามารถทาไดจริงในขั้นตอนปฏิบัติใน
ชั่วโมงเรียน และขาดบุคลากรดานดนตรีโดยตรงและผูสอนยังขาดความรูเฉพาะเครื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ปิยพันธแ
แสนทวีสุข (2544) กลาววา ปใญหาสวนใหญคือขาดเจาหนาที่ทางเทคนิคทางดานดนตรีในสาขาวิชาขาดแคลน
ผูสอนบางรายวิชา ผูสอนไมสามารถสอนใหบรรลุเปูาหมายของหลักสูตรดานการใชสื่อการเรียนรู พบวา ผูสอน
ขาดความรูในการใชสื่อ ขาดสื่อการสอนดานดนตรี เทคโนโลยีคอมพิว เตอรแและเครื่องฉายโปรเจคเตอรแและสื่อ
ที่ใชมีอุปสรรคดานสถานที่ที่ไมเหมาะสม และเครื่องดนตรียังไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
ชัยวัฒนแ เชาวนแรัตนะ (2543) กลาววา ผูสอนสวนใหญใชสื่อและอุปกรณแตางๆ สอดคลองกับบทเรียน แตผูสอน
บางคนไมมีความสามารถในการใชสื่อและอุปกรณแสมัยใหม เชน คอมพิวเตอรแ เครื่องซีเควนเซอรแ ผูเรียนสวน
ใหญคิดวาสื่อที่มีดีอยูแลว แตก็มีบางสวนบอกวาโนตเพลง แผนซีดี ยังไมพอตอความตองการของผูเรียน รวมทั้ง
เครื่องดนตรีสาหรับซอม และหองซอมดนตรีก็ไมเพียงพอ ดานวัดและประเมินผล พบวา เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลไมส ามารถใชไดกับทุกคนเพราะทักษะความสามารถที่แตกตาง ไมสามารถวัดผลไดตามเวลาที่
กาหนดและการวัดและประเมินผมไมครบตามกระบวนการเนื่องจากปใญหาดานเวลา ซึ่งสอดคลองกับ พิมลแข
สุวรรณกนิษฐแ (2546) กลาววา ปใญหาในดานการแจงเกณฑแการวัดและประเมินผลในแตละหนวยเรียนใหผูเรียน
ทราบกอนการเรียน และปใญหาความชัดเจนของเกณฑแ การวัดผลและการใหคะแนนและผูเรียนตองการใหมี
การปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
ในการทาวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยมองเห็นประเด็นอื่น ๆ ที่นาสนใจ และสมควรนาเสนอเป็นหัวขอวิจัยดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรดนตรีสูความเป็นเลิศ
2. การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ที่ไดใหทุนสนับสนุนในการทาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึง
ขอกราบขอบพระคุณไวในโอกาสนี้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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บทคัดยอ
สาขาวิชาปพาทย เปนสาขาหนึ่งในวิทยาลัยนาฏศิลปซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ
โดยมีการจั ดโครงสรางหลักสู ตรตั้ งแตพื้นฐานกระทั่งชั้นสู ง บทความนี้เปนบทวิเคราะหการจัดโครงสราง
หลักสูตร “วิชาปพาทย” ตามหลั กสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิล ป พุทธศักราช2551 ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาพบวา การจัดโครงสรางหลักสูตร “วิชาปพาทย”
ตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551มีความสอดคลองกับพัฒนาการดานสติป
ญญาตามชวงวัย และพัฒนาการการเรียนรู ทางดานดนตรีของผูเรียน ซึ่งครูผู สอนทาหนาที่เปนตนแบบเพื่อถา
ยทอดทักษะการปฏิบัติใหกับผูเรียน โดยเริ่มจากการฝกทักษะฆองวงใหญเพื่อเปนพื้นฐานใหกับผูเรียนทุกคน
ตัง้ แตทานั่ง การจับไม การวางมือ จังหวะและบุคลิกภาพโดยรวม แลวจึงฝกทักษะการบรรเลงเครื่องมือเอกและ
กลวิธีผ านบทเพลงในแตละภาคเรียน ไดแก เพลงสองชั้น เพลงหนาพาทย เพลงเถา เพลงตับ ไปจนถึงเพลง
เดี่ยวอยางเปนลาดับขั้น ทั้งนี้การจัดโครงสรางหลักสูตรวิชาปพาทยนั้นมีความสอดคลองกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางดานดนตรีไทย ขณะเดียวกันการจัดลาดับเพลงบางสวนยังมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพดนตรีไทย อยางไรก็ตาม โครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลปะนั้นจะสอดแทรก
บทเพลงเกี่ยวกับการแสดง เพื่อใหผูเรียนสามารถนาไปประยุกตใชไดจริงในการบรรเลงประกอบการแสดงโขน
ละครตามบทบาทของวงปพาทย
คาสาคัญ : โครงสรางหลักสูตร, ปพาทย, วิทยาลัยนาฏศิลป

Abstract
Pi Phat is one of the major available in the College of Dramatic Arts. Thecurriculum
is held in the practical section. The curriculum comprehends since the fundamental to the
advance level. This article is an analysis over the curriculum structure of “Pi-Phat” according
to the fundamental professions’ curriculum of The College of Dramatic Arts, 2008 both in the
secondary school and high school.According to the study of the curriculum of “Pi-Phat”
________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(90)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

according to the fundamentalcurriculum of the professional curriculum of the College of
Dramatic Arts, 2008, the course is consistent with the development of the age and the music
learning of thestudents. The teacher act as the leader in transferring the skill of Khong Wong
Yai as the basic skill for all of the students. This includes the sitting position, the grip, the
handing position, the rhythm, and the overall personality. After that, the students
will practice the instruments skill and the techniques in each song in each semester.
This includes “Song Chan”, “Na Pat”, “Tao” and “Tab” as well as the solo session
respectively. The professional curriculum of “Pi Pat” consistent with the Thai music
culture. At the same time, some music sequences are arranged to consist of the Thai
professional music standard. However, the structure of “Pi-Phat” curriculum of the
College of Dramatic Arts courses also includes the lesson about the performance as
well. The students can apply the performance in the practical performance based on
the role of Phi Phat band.
Keywords : Structure Curriculum, Pi -Phat, The College of Dramatic Arts

บทนา
ดนตรี ไทยเปนหนึ่ งในมรดกวัฒ นธรรมของชาติที่เกิดขึ้นจากการสั่ งสมภูมิป ญญาของบรรพบุรุษ
ซึ่งมีความโดดเดนแสดงถึงเอกลักษณของชาติ เปนทั้งศาสตรและศิลปที่ประกอบดวยเหตุและผลสามารถอธิบาย
ได เปนวัฒนธรรมที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทยที่มีระเบียบแบบแผนอยางชัดเจน ทั้งยังมีขนบธรรมเนียมและ
ขั้นตอนในการศึกษาเลาเรียนโดยเฉพาะวิชาปพาทย แตเดิมวิชาชีพดนตรีไทยมีการสืบทอดกันอยูในกลุม
นักดนตรี 3 กลุม ไดแก ชาวบาน ชาววัด และชาววัง ซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกันเปนสามเหลี่ยมแหงบาน
วัด วัง เปรียบเสมือนรากฐานแหงวัฒนธรรมของชาติ โดยแตละกลุ มตางมีครู แนวทางการบรรเลง รวมถึง
รูปแบบการถายทอดที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาแลวจะพบวาทุกแหงมีแนวทางในการเรียนการ
สอนที่คลายคลึงกัน มีการจัดลาดับขั้นของการเรียนตามขนบธรรมเนียมของดนตรีไทย และตามศักยภาพของผู
เรียน หากแตไมไดมีการจัดทาตาราเนนการจาและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชานาญ สงผลใหทางเพลงหรือ
กลวิ ธี ใ นการบรรเลงดนตรี ไ ทยไม แพร หลายมากนั ก (ส านั ก มาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม สงผลตอวัฒนธรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยกาวเขาสูระบบ
การศึ กษา โดยมี วิทยาลั ย นาฏศิล ป สถาบัน บัณฑิต พัฒ นศิ ล ป กระทรวงวัฒ นธรรม เปนสถานศึกษาที่จั ด
การศึกษาเฉพาะทางพิเศษดานวิชาชีพ นาฏศิลป ดุริยางคศิลป สาหรับผู เรียนที่มีความสนใจ ความสามารถ
และความถนัด โดยวิทยาลัยนาฏศิลปจัดโครงสรางของหลักสูตรใหสาระการเรียนรู มีความเหมาะสมกับผู เรียน
ซึ่งปจจุบันใชโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กาหนดสาระการเรียนรู
ตรงตามสภาพกลุมเปาหมาย ทั้งสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และสาระการเรียนรูเพิ่มเติมทางวิชาชีพ
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ประกอบดวย วิชานาฏศิลปไทย ดุริยางคไทยและศิลปสากล ทั้งนี้อาศัยขอกาหนดของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีลักษณะยืดหยุนใหโอกาสสถานศึกษาสามารถจัดกลุ มสาระการเรียนรูเพิ่มเติมได
ตามความเหมาะสมของกลุ มเปาหมาย เพื่อพัฒนาผู เรียนใหมีความสมดุลทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู ความสามารถทางดานศิลปะ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีสุนทรียภาพ ชื่นชม
และเห็นคุณคาของศิลปะ ซึ่งเปนมรดกของชาติสาขาวิชาปพาทย เปนอีกสาขาหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในวิทยาลัยนาฏศิลป ตั้งแตเริ่มกอตั้งวิทยาลัยจนถึงปจจุบัน โดยจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ขนบธรรมเนียมการเรียนดนตรีไทยแบบโบราณและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับวัดชี้วัดใน
โครงสรางการศึกษาระดับชาติ พรอมทั้งสรางทักษะพื้นฐานที่ดีใหแกผูเรียนและสามารถนาไปประยุกตใชในการ
บรรเลงไดอยางเหมาะสมในบริบทสังคมปจจุบันบทความนี้เปนการวิเคราะหแนวทางการจัดโครงสรางหลักสูตร
สาขาวิชาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลป เพื่อชี้ใหเห็นความสอดคลองของหลักสูตรกับพัฒนาการของผู เรียน และ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย
ความเปนมาของวิทยาลัยนาฏศิลป
ดนตรี ไ ทยนั บ เปนมรดกทางวั ฒ นธรรมของชาติ ที่สื บ ตอกั นมายาวนาน มีค วามเกี่ย วของกั บวิ ถี
ชีวิ ต ของคนไทยตั้ ง แตแรกเกิ ด จนกระทั่ ง ตาย ดนตรี ไ ทยเขามามี บ ทบาทในการด าเนิ น ชี วิ ต ทั้ ง สิ้ น ดั ง จะ
เห็นไดจากบทบาทของดนตรีในการประกอบพิธีกรรมความเชื่อ และความบันเทิงของคนในสังคมแมแตพระ
มหากษัตริย เมื่อมีประสูติกาลตามราชประเพณีก็จะมีวงดนตรีคอยประโคมใหรูวามีพระประสูติกาลแลว และยัง
มีเพลงเปนเครื่องแสดงดวยวาประสูติเปนชายหรือหญิง ตอจากนั้นไมวาจะเหกลอม บรรทม ขึ้นพระอู โสกันต
ฯลฯ ลวนใชดนตรีบรรเลงประกอบในพิธีทั้งสิ้น อีกทังดนตรีสื่อกลางในการสื่อสารระหวางมนุษยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อของทองถิ่น ขณะเดียวกันยังเปนสิ่งที่แสดงออกถึงสุนทรียะของมนุษยในอดีตประเทศไทยมีระบบ
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ดนตรีไทยเปรียบเสมือนเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย พระ
บรมวงศานุวงศ และเจาขุนมูลนายตางๆ ดนตรีไทยจึงไดรับการอุปถัมภจากราชสานักและวังตางๆ ของเจานาย
อยางแพรหลาย มีทางเพลงที่แตกตางกันออกไปโดยพื้นที่ในการถายทอดวัฒนธรรมของชาวบานและชาววังเปน
ศูนยกลางคือ วัด ดังจะเห็ นไดจากภาพยนตรหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตรของดนตรีไทยที่กลาวถึงการ
ประชันดนตรีในสมัยกอนทั้งในวัดและวัง การแลกรับวัฒนธรรมดนตรีไทยในอดีตจึงเปนความสัมพันธ
ระหวางสามเหลี่ ยม บาน-วัด -วัง ภายหลั งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสั งคมครั้งใหญ คือ การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 สงผลใหราชสานักลดบทบาทลง ดนตรี-นาฏศิลปที่ถูกอุปถัมภโดย
ราชสานักผันเขาสูระบบการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ เพื่อสงเสริมการอนุรักษความเปนไทยและกระจายตัวอยู ทั่ว
ประเทศ โดยจั ด ตั้ง “วิ ทยาลั ย นาฏศิล ป” หรื อ เดิ มชื่ อ วา “โรงเรี ยนนาฏดุริ ย างคศาสตร” เปนโรงเรี ย น
ทางด านศิ ล ปะแห งแรกภายใต การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย เป ดสอนครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2477 นั บ เปนสถาบั นการศึกษาแหงแรกที่ใหการศึกษาทั้งวิช าสามัญและวิช าศิล ปะ
ภายใตการดู แ ลของกรมศิ ล ปากร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในสมั ย นั้ น ผู กอตั้ ง โรงเรี ย นนี้ คื อ พลตรี ห ลวง
วิจิ ตรวาทการ อธิ บ ดีคนแรกของกรมศิล ปากร ซึ่ งทานไดแสดงปาฐกถาตอนหนึ่งวา “ความตั้ง ใจของ
ขาพเจาในการบํ า รุ ง วิ ช านี้ ไม ใชเพื่ อ ทุ ก คนไปมี อ าชี พ ในทางนี้ แต เพื่ อ ฟ นฟู วั ฒ นธรรมเกาแกของเรา
ที่ ว า ความรู ท างฟอนรํ า และดนตรี เ ปนความรู สํ า หรั บ คนทั่ ว ไป รู ไ วเพื่ อ บํ า รุ ง กํ า ลั ง ใจ” โดยไดรั บ
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งบประมาณจากรั ฐ บาลมาก อสร างโรงเรี ย นในบริ เ วณวั ด บวรสถานสุ ท ธาวาส (อั ศ นี ย เปลี่ ย นศรี ,
2555)

ภาพที่ 1 : พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร
ผูกอตั้ง “โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร” (วิทยาลัยนาฏศิลปในปจจุบัน)
ที่มา : https://palungjit.org/threads/มันสมอง-พล-ต-หลวงวิจิตรวาทการ.610639/

ภาพที่ 2 วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรในอดีต
ที่มา : The standard, 2561
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ตอมาเมื่อพ.ศ. 2478 ทางการมีความประสงคที่จะใชวิชาศิลปะทางโขน-ละคร และดนตรี
มารวมอยู ใ นสั ง กั ด เดี ย วกั น จึ ง ไดโอนครู อ าจารยทางนาฏศิ ล ปและดุ ริ ย างคศิ ล ป กั บ ศิ ล ปนประจ าราช
ส านั ก ของพระมหากษั ต ริ ย รวมทั้ ง เครื่ อ งดนตรี เครื่ อ งโขน เครื่ อ งละครของหลวงบางส วนจาก
กระทรวงวัง ใหมาสังกัดกรมศิลปากร และมีการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2478 ไดมีคาสั่งตั้งโรงเรียนศิลปากร สอนวิชาชางปน
ชางเขียน และชางรักขึ้นอยูกับกรมศิลปากร และใหโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรไปรวมเปนแผนกหนึ่ง
ของโรงเรียน ศิลปากร เรียกชื่อเฉพาะแผนกนี้ว า “โรงเรียนศิลปากรแผนกนาฏดุริยางค” ใหการศึกษาวิชา
ศิล ปทางดนตรี ป พาทย และละครแตยั งไมมี โ ขน ตอมาวัน ที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ.2485 ไดยุ บกอง
โรงเรี ย น และให “ แผนกชาง” ของโรงเรี ยนศิ ล ปากรไปขึ้ น อยู กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และโอนกรม
ศิลปากรไปสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2485 กรมศิลปากรปรับปรุงกอง
ดุริ ย างคศิล ป เปลี่ ย นชื่ อใหมเปนกองการสั งคีต และโอนแผนกนาฏดุริยางคจากโรงเรีย นศิล ปากรขึ้นกั บ
กองการสั ง คี ต เปลี่ ย นเปน “โรงเรี ย นสั ง คี ต ศิ ล ป” ขึ้ น อยู กั บ แผนกนาฏศิ ล ป แตเนื่ อ งจากอุ ป สรรคและ
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 รวมทั้ ง ราชการไดคื น สถานที่ ไ ปใชราชการอยางอื่ น ระหวาง พ.ศ.2485-2487
การศึกษาของโรงเรียนสังคีตศิลปะจึงหยุดชะงักไปชั่วระยะหนึ่ง พ.ศ.2488 หลังสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 นายกรัฐมนตรีบัญชาใหแกไขปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนสังคีตศิลปใหมและเปลี่ยนชื่อเปน
“โรงเรียนนาฏศิลป” มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1. เพื่อเปนสถานศึกษานาฏศิลปะและดุริยางคศิลปของทางราชการ
2. เพื่อบารุงรักษาและเผยแพรนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปประจาชาติไทย
3. เพื่อใหศิลปะทางดนตรีและโขน – ละคร ภายในประเทศมีฐานะเปนที่ยกยอง
เมื่อเปดโรงเรียนนาฏศิลป ป พ.ศ.2488 มีนักเรียนเกาเหลืออยู ในโรงเรียนสังคีตศิลป 33 คน
เปนนั ก เรี ย นหญิ ง ทั้ ง สิ้ น จึ ง เป ดรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นชายเข าฝกหั ด โขน จ านวน 60 คน นั บ แตนั้ น มา
โรงเรี ย นนาฏศิ ล ปก็ ข ยายการศึ ก ษาทั้ ง นาฏดุ ริ ย างคศิ ล ป ไทยและสากล กองการสั ง คี ต มาขึ้ น กั บ กอง
ศิ ล ปศึ ก ษา และไดรั บ การยกฐานะให เปน “ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป” เมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2515
วิทยาลัยนาฏศิล ปเปนสถาบัน การศึกษาที่มุ งผลิ ตครูและบุคลากรสายอาชีพ ในดานนาฏศิลปดนตรี มีการ
จัดการเรียนการสอนอันประกอบดวยการศึกษาวิชาสามัญและศิลปะตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัด
การศึกษาเปน 3 ระดับ คือ
ระดับนาฏศิลปชั้นตน รับผู สาเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาตามหลักสูตร
3 ป ไดรับประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นตน
ระดับนาฏศิลปชั้นกลาง รับนักเรียนตอเนื่องจากระดับนาฏศิลปชั้นตนปที่ 3 และนักเรียนที่
ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น (ม.3)
เข าศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร 3
ป ได รั บ
ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นกลาง
ระดับนาฏศิลปชั้นสูง รับนักเรียนตอเนื่องจากระดับนาฏศิลปชั้นกลางเขาศึกษาตอ 2 ป
ไดรับประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง หรือเทียบเทาอนุปริญญาในปการศึกษา 2519 ไดขยายการศึกษาจนถึง
ระดับปริญญาตรี โดยสมทบกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในคณะนาฏศิลปและดุริยางค รับศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปในระดับนาฏศิลปชั้นสูง เขาศึกษาตออีก 2 ป ไดรับปริญญาศึกษาศาสตร
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บัณฑิต (ศษ.บ.) ตอมาในปการศึกษา 2541 กรมศิลปากรไดจัดตั้ง “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป” ขึ้น โดยจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรีดานชางศิลป นาฏศิลป ดุริยางคศิลป ทั้งไทยและสากล รับนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาในระดับนาฏศิลปชั้นสูง เขาศึกษาตออีก 2 ป ในคณะศิลปนาฏดุริยางค และคณะศิลปศึกษา
(วิทยาลัยนาฏศิลป, 2562)
การจัดตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศิลป หรือวิทยาลัยนาฏศิลปในปจจุบัน จึงเปนการรวมศูนย
จากบาน วัด วัง เขาสูระบบการศึกษาเปนบาน โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ปจจุบันมีอยู 12
แหงทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น
วัฒนธรรมการเรียนการสอนปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลป
การเรี ย นการสอนป พาทยในอดีตยึดถือตามแนวทางของส านักหรือบาน โดยมีขนบธรรมเนียม
ในการเรียนผานการถายทอดจากตนแบบ คือ ครูผูสอน ดังที่ เรณู โกศินานนท 2545) กลาววาสังคมไทยมีการ
เกาะกลุ มตั้งแตกลุ มครัวเรือนจนถึงกลุ มหมู บ าน กลุ มผู มีบรรดาศักดิ์ กลุ มอาชีพ ก็มีมาแลวตั้งแตสมัยอดีต
ลักษณะเชนนี้ แสดงใหเห็ นความเคารพนับถือกันตามชาติ ชั้นวรรณะ และอายุขัย ตลอดจนงานในวงงาน
เดียวกัน เปนความเคารพนับถือกันโดยอาศัยความเมตตาอารีเปนพื้นฐานนาไปสู ความสามัคคีของสวนรวม
ขนบประเพณีการสืบทอดวิชาความรู แกกันก็ไหลกันไปตามกระแสพฤติกรรมที่เคยมีมาแตเกากอน ดังนั้น
ขนบประเพณีขั้นตนของดนตรีไทย ก็คือ การถายทอดวิชาความรูในทางดุริยางคศาสตรอยางตอเนื่องจากคนรุน
หนึ่งถึงคนอีกรุ นหนึ่ง แมในสมัยโบราณจะเปนกลุ มขนาดเล็กเชนในครอบครัวก็ตาม หรือแมแตตามสานักครู
อาจารยทางดนตรี ก็ยังสามารถรักษาเอกลักษณและแบบอยางไวไดอยางนาชมเชย ทั้งนี้เปนเพราะความเครง
ครัดในวิชาความรูเขมแข็งทั้งผูใหความรูและผูรับความรูในการเรียนการสอนวิชาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลปะ
ปจจุบันยังคงยึดถือรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาว เนื่องจากวัฒนธรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยการ
เลียนแบบครู หรือตนแบบผูเรียนจะตองใชทักษะการฟง การสังเกต และปฏิบัติตามตนแบบเพื่อใหเกิดทักษะ
การบรรเลงที่ถูกตองตามแบบแผนการบรรเลงดนตรีไทย ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอนดังกล าวยังมีความ
เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน คือ ระหวาง 13-18 ป ซึ่งมีพัฒนาการดานสติปญญามากขึ้น มีความคิดในเชิง
ตรรกวิทยา หลักสูตรดนตรีในระดับมัธยมสาหรับผูเลือกเรียนดนตรีเปนวิชาเอก ความลึกซึ้งในเนื้อหามีเพิ่มมาก
ขึ้น ผูเรียนตองทุมเทเวลาใหกับการเรียนมากขึ้น ถาตองการสรางความรู ความเขาใจในดนตรีที่กวางไกล ลึกซึ้ง
ตลอดจนฝมือดนตรีที่ดีขึ้น ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผูเรียนควรพัฒนาใหมีขึ้นในตนเองซึ่งควรไดรับความชวยเหลือจากครู
อาจารย หรื อผู ใกลชิด คือ ประสิ ทธิภ าพในการทางาน ซึ่งในชวงวัยนี้เปนวัยที่ร างกายเจริญเติบโตเต็มที่
พลกาลังที่อยู เหลือเฟอ ถาไดนามาใชในทางที่ถูก ยอมชวยใหผูนั้นมีประสิทธิภาพในการทางานไดเปนอยางดี
และเปนแนวทางในการปฏิบัติตนเปนผูใหญที่ดีตอไปการรวมกิจกรรมดนตรีจึงเปนวิถีทางหนึ่งที่ชวยสรางเสริม
ประสิทธิภาพในตนเองไดเปนอยางดี
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ภาพที่ 3 วัฒนธรรมการเรียนการสอนวิชาปพาทย ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ที่มา : ประดิษฐ รินขอม, 2562
อยางไรก็ตาม รูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวมีความสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนร
กลุมปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ซึง่ เปนการเชื่อมระหวางผูเรียนกับสิ่งแวดลอมภายใน
ชั้น เรี ย น เนื่ องจากทฤษฎีดังกลาวใหความส าคัญกับ สภาพแวดลอม โดยทั้ งมนุษยและสิ่ งแวดลอมยอมมี
อิทธิพลตอกันและกันเสมอ การเรี ยนรู เกิดขึ้นไดโดยการสั งเกต (Observational learning) หรือการ
เลี ย นแบบจากตั ว แบบ (Modeling) ในกรณี สิ่ ง แวดลอมมี ค วามหมายกวางขวางมาก อาจหมายถึ ง
มนุ ษยดวยกัน เองขณะที่ผู เรี ย นสั งเกต เฝามอง หรื อรับรู ซึ่ง เกิดขึ้ นในกระบวนการเรียนรู การถายทอด
ทางสังคม (Socialization) เปนกระบวนการหนึ่งที่สาคัญของทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญาสังคม
ในกระบวนการเรี ย นรู เ ชนนี้ ผู เรี ย นมิใชสั งเกตและลอกเลี ยนแบบจากตัว แบบทุกสิ่ ง ทุกอยาง แตผู เรียน
ซึ่ ง มี ป ญญาจะใชความคิ ด วิ เ คราะห ในการเรี ย นรู หรื อ ลอกเลี ย นแบบ บางสิ่ ง บางอย างที่ ต นรั บ รู หรื อ
ตองการรั บ รู ซึ่งเปนกระบวนการที่ ส ลั บซับซอน เมื่อผู เรีย นรับรู แลว ในเวลาตอมาเมื่อตองการแสดงถึ ง
การเรี ย นรู นั้ น ๆ จึ งแสดงออกมา ในกระบวนการเรีย นรู เชนนี้ จึ งเกี่ย วของกับ การรับ รู สิ่ งเรา การจดจ า
สิ่งเราที่เรี ย นรู และการแสดงพฤติกรรมดังที่ไดเรียนรู มา ดวยเหตุที่การเรียนรู แบบนี้เปนการเรียนรู โ ดย
การสั ง เกต ปจจั ย หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ แรงจู ง ใจ ถ าตั ว แบบหรื อ สิ่ ง เร าสามารถสร างแรงจู ง ใจใหผู เ รี ย นได
การเรียนรูยอมเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนวิชาปพาทย หรือการสอนดนตรีไทยเครื่องมือ
อื่นๆ ทฤษฎีการเรียนรู กลุมปญญาสังคมถูกนามาประยุกตใชในการเรียนการสอนดนตรีอยางเดนชัด เนื่องจาก
การเรียนทักษะจาเปนตองเรียนรู จากตัวอยางคือ ครูผู สอน ดังนั้นในการสอนดนตรีผู สอนควรวางแผนการ
สอนอยางดีคานึงถึงการแสดงเปนตัวอยางตองเปนตัวอยางที่ดี ถูกตอง เพื่อผูเรียนสามารถสังเกต รับรู ในสิ่งที่ดี
และถูกตอง นอกจากนี้ควรมีการอธิบายที่แจมแจงเพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงขั้นตอนตางๆ อยางถองแทแจมแจง
โดยในกระบวนการเรียนการสอนนาจะมีการเสริมแรงใหถูกเวลา เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรู กับผู เรียน
และใหผูเรียนไดปฏิบัติเพื่อประเมินผล ถามีสิ่งใดผิดพลาดควรมีการแกไขใหถูกตองตอไป อยางไรก็ตามผูสอน
ควรราลึกเสมอวา การเรียนรู ตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ กลาววา การเรียนรู เปนกระบวนการทางความคิด มิใช
เกิดจากการสังเกตเทานั้น ดังนั้น ผูเรียนอาจไมสามารถปฏิบัติทักษะตางๆ ได แมจะสังเกตเห็นก็ตาม เนื่องจาก
ทักษะหรือการปฏิบัติอาจจะยากเกินการรับรู ในกระบวนการทางความคิด หรือผู เรียนไมสามารถจดจาสิ่งตางๆ
ที่ผูสอนปฏิบัติใหดูไดโดยตลอด เพราะความละเอียดออนของสาระวิชา สิ่งเหลานี้และปจจัยหรือสิ่งเราอื่นๆ
เปนตัวแปรที่ทาใหเกิดปญหาในกระบวนการเรียนรู (ณรุทธ สุทธจิตต, 2541)
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การจัดโครงสรางหลักสูตรสาขาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลป
ในระยะแรกเมื่อกอตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป การจัดโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาปพาทย
ในวิทยาลัยนาฏศิลปยังไมไดมีการกาหนดขอบเขตที่ชัดเจน เปนเพียงหลักสูตรเลมเล็กและแนวทาง
การสอนของครู ผู เชี่ ย วชาญหลายท านซึ่ ง แตกตางกั น กระทั่ ง คุ ณ ครู ป ระสิ ท ธิ์ ถาวร ได ด ารงต าแหน ง
หั ว หนาภาควิ ช าดุ ริ ย างค ไทย วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป เห็ น ว ามื อ ฆองที่ มี ก ารเรี ย นการสอนในสมั ย นั้ น ไม มี
ที่ ม าที่ แ น นอน จึ ง เห็ น ว าควรก าหนดให มี มื อ ฆ องซึ่ ง เป นเอกลั ก ษณ ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปะ และ
วางรากฐานเพลงป พาทยตั้ ง แตระดั บ ชั้ น ตนถึ ง ชั้ น สู ง โดยใชทางของหลวงบารุ ง จิ ต รเจริ ญ (ธูป สาตนะ
วิ ลั ย ) เปนทางฆองวงใหญซึ่ ง เปนพื้ น ฐานในการเรี ย นวิ ช าป พาทยใหกั บ นั ก เรี ย นในวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
เพราะว ามี ก ารใช มื อ ที่ ล ะเอี ย ด จึ ง ให เป นหลั ก สู ต รมื อ ฆ องในยุ ค แรกๆ เนื่ อ งจากการจั ด โครงสร าง
หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป ระดั บ ชั้น ต นจะตองฝกหั ด พื้น ฐานฆองวงใหญกอน แลวจึ ง เริ่ม ตอเพลง
ตามเครื่ อ งมื อ เอก เริ่ ม จากการตอเพลงโหมโรงเย็ น หากได เพลงโหมโรงเย็ น แลวก็ จ ะสามารถตอเพลง
อื่น ไดงาย อยางไรก็ตาม การพัฒ นาหลั ก สู ตรของวิทยาลั ยนาฏศิล ป มีการพัฒ นาอย างตอเนื่อง โดยใหมี
ความสอดคลองกั บ ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ดั ง จะเห็ น ได วา หลั ก สู ต รในป
2534 ซึ่งเริ่มมีการจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง แตยังคงเพลงที่เปนอัตลักษณของวิทยาลัย
นาฏศิ ล ป เชน เพลงหนาพาทย เพลงที่ ใ ชประกอบการแสดง เปนตน หรื อ แมแตเพลงที่ เ กี่ ย วของกั บ
พระมหากษั ต ริ ย อาทิ เพลงบุ ห ลั น ลอยเลื่ อ น เพลงราตรี ป ระดั บ ดาว เพลงเขมรลออองค แตหากเพลง
ใดที่ไมจาเปนก็มีการตัดออกไป
ในป 2545 ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ได ก าหนดเกณฑมาตรฐานวิ ช าชี พ ดนตรี ไ ทยขึ้ น เพื่ อ เป น
แนวทางในการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีการเรียนการสอนดนตรีไทยทั่วประเทศ
โดยขั้นของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยแบงออกเปน 12 ขั้น ไดแก
ขั้นเตรียม เทียบเทาการศึกษาระดับกอนภาคบังคับ (การศึกษาเด็กเล็ก หรือการศึกษาระดับ
อนุบาล หรือผูที่จะเริ่มฝกหัดดนตรีไทย)
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
เทียบเทาระดับประโยคประถมบริบูรณของการศึกษาดนตรีไทย
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
5
ขั้นที่ 6
เทียบเทาระดับประโยคมัธยมบริบูรณของการศึกษาดนตรีไทย
ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8
เทียบเทาระดับอุดมศึกษา ขั้นอนุปริญญา
ขั้นที่ 9
เทียบเทาระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาตรี
ขั้นที่ 10
เทียบเทาระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาโท (ผูมีความชานาญ)
ขั้นที่ 11
เทียบเทาระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาเอก (ผูมีความเชี่ยวชาญ)
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โดยแตละลาดับขั้นมีจุดมุงหมายดังนี้
เกณฑ

ขั้นเตรียม

เกณฑ

กลุมเครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีตามถนัด

กลุมเครื่องดนตรี

ขอบเขตของเกณฑ
เปนการเตรียมตัวใหผูเริ่มฝกหัดดนตรีไทย
ไดคุนเคยกับการใชความจาเปนพื้นฐาน
ทั้งดานทานองและจังหวะ สามารถฟงเพ
ลงทางบรรเลงหรือทางรองทานองเพลง
ไทยงายๆ สั้นๆ ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
โดยสามารถขับรองตาม และ/หรือเคาะ
หรือตบมือ หรือปฏิบัติใหเขากับกิจกรรม
เขาจังหวะไดตามจังหวะหรือทานองเพลง
รวมทั้งใหรูจักและคุนเคยกับเครื่องดนตรี
กอนที่จะเรียนรูและฝกฝนเครื่องดนตรีแต
ละชนิด และ/หรือการขับรองเพลงไทย
ตอไป
ขอบเขตของเกณฑ
1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามคาสั่ง
2. เปนผูมีจังหวะ
3. รูเสียงดนตรี
4. เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ถนัดไดตาม
เพลงและหนาทับที่กาหนด

ขั้นที่ 1-3
สรางพื้นฐานปฏิบัติ
เครื่องดนตรี

ปพาทย
เครื่องสาย
ขับรอง
เครื่องกากับจังหวะหนาทับ

ขั้นที่ 4-6
ปรับเพิ่ม
ความสามารถ
การศึกษาและ
บรรเลงใหเหมาะสม
กับระดับชั้น

ปพาทย
เครื่องสาย
ขับรอง
เครื่องกากับจังหวะหนาทับ

1. การเรียนรู
2. ฝมือในการใชกาลังและการบังคับเครื่อง
ดนตรีตามแนวทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3. ประสิทธิภาพในการจา
4. พฤติกรรมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปพาทย
เครื่องสาย
ขับรอง
เครื่องกากับจังหวะหนาทับ

1. มีความสมบูรณในกระบวนการฝกฝน
เพื่อพัฒนาฝมือในการบังคับเครื่องดนตรี
และ/หรือการขับรอง เพียงพอตอการ
รองรับกรณีศึกษาวิชาการ และความสามารถ
ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
2. มีความสมบูรณในกรณีศึกษาเพื่อ
พิธีกรรม

ขั้นที่ 7
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3. มีความสมบูรณในกระบวนการบรรเลง
ขับกลอมสาหรับวงปพาทยและวงเครื่องสาย
1. มีความสมบูรณในกรณีศึกษาเพื่อการ
บรรเลงขับกลอมสาหรับวงมโหรี
2. มีความสมบูรณในกรณีศึกษาเพื่อการ
บรรเลงสาหรับการแสดง
3. มีความสามารถและใชเทคนิคการ
บรรเลงในระดับปานกลาง
1. มีความสมบูรณในกรณีศึกษาเพื่อการ
บรรเลงฝมือขั้นสูงสาหรับวงปพาทย และ/
หรือวงเครื่องสาย และ/หรือวงมโหรี และ/
หรือการขับรอง และ/หรือเครื่องกากับ
จังหวะหนาทับ
2. มีพื้นฐานการวิเคราะหกระบวนการ
บรรเลง

ขั้นที่ 8

ปพาทย
เครื่องสาย
ขับรอง
เครื่องกากับจังหวะหนาทับ

ขั้นที่ 9

ปพาทย
เครื่องสาย
ขับรอง
เครื่องกากับจังหวะหนาทับ

ขั้นที่ 10

- หนวยเครื่องดนตรี
- หนวยทฤษฎีการฝกฝน
- กลุมวิชาการ
- ประเภทของเพลง
- ประเภทของการ
ประพันธ

มีความลุมลึกและสมบูรณตอวิชาการ
เฉพาะดาน โดยใชกระบวนการวิจัยตอกรณี
วิชาการดวยการจาแนกเปนประเภทหรือ
หมวดหมูหรือหนวยเอกภาพการฝกฝน ฯลฯ

ระบบของการดนตรี

1. มีขอคนพบองคความรูที่สมบูรณดวยการ
ใชกลไกการวิจัย
2. ไดหลักวิชาการหรือแนวทฤษฎีใหมหรือ
ทางเลือกใหมที่มีประสิทธิภาพคงรูปหรือ
เพิ่มขึ้น ดวยการใหกลไกการวิจัยเปน
เครื่องมือในการไดกระบวนการหรือองค
ความรูที่คนพบ

ขั้นที่ 11
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สาหรับเกณฑเพลงในขั้นตางๆ ของปพาทย ประกอบดวย
เกณฑ
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7

เพลง
- นาคราช ชั้นเดียว
- ตอยตริ่ง สองชั้น

- พมาเขว สองชั้น
- ลาวตอนก สองชั้น

- โยสลัม สองชั้น
- ลาวจอย สองชั้น

- แขกบรเทศ สองชั้น - มอญดูดาว สองชั้น - ลาวพุงดา สองชั้น
- สามเสา สองชั้น
- ขอมกลอมลูก สองชั้น - แขกกลอมเจา สองชั้น
- จีนขิมเล็ก สองชั้น - ลาวดวงเดือน สองชั้น - คลื่นกระทบฝง สองชั้น
- บังใบ สองชั้น
- แขกสาหราย สองชั้น - เขมรโพธิสัตว สองชั้น
- โหมโรงเชา
- โหมโรงกระแตไตไมสามชั้น - ตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น
- แปะ สามชั้น
- เขมรไทรโยค สามชั้น
(ตนเพลงฉิ่ง, จระเขหางยาว)
- อาหนู เถา
- ลมพัดชายเขา สองชั้น
- แขกบรเทศ เถา
- ลาวดาเนินทราย สองชั้น
- เขมรพายเรือ สองชั้น
- โหมโรงเย็น
- โหมโรงไอยเรศ สามชั้น
- ตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น
- กลอมนารี เถา
- การะเวก เถา
(ตวงพระธาตุ, นกขมิ้น)
- แขกตอยหมอ เถา - มหาฤกษ (ทางไทย)
- นางครวญ เถา
- เตากินผักบุง สองชั้น
- มหาชัย (ทางไทย)
- ฉิ่งมุลง ชั้นเดียว
- โหมโรงเยี่ยมวิมาน
- เรื่องสรอยสน
- เรื่องทาขวัญ (นางนาค - แสนสุดสวาท สามชั้น
- สุดสงวน เถา
-มหาชัย)
- แขกมอญบางขุนพรหมเถา - ตับนางนาค สองชั้น
- ตนบรเทศ เถา
- พระอาทิตยชิงดวง สองชั้น
- เพลงชาติ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี - เพลงประโคมงานมงคล
- เรื่องลงสรง
- เรื่องพระรามเดินดง
(เหาะ, เขามาน, ปฐม
- โหมโรงแปดบท สามชั้น - โหมโรงปฐมดุสิต สามชั้น
กลม, กราวใน)
- นาคเกี้ยว สองชั้นฉาย - สุรินทราหู สามชั้น
- แสนเสนาะ สามชั้น
- เขมรปแกว สามชั้น - สารถี เถา
- ถอนสมอ เถา
- ราตรีประดับดาว เถา - เขมรลออองค เถา
- ตับสมโภชพระแกวมรกต
- ระบาสี่บท
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เกณฑ

ขั้นที่ 8

ขั้นที่ 9
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เพลง
- มหาชัย (ทางเกียรติยศ) - มหาฤกษ (ทางสากล) - ฉิ่งพระฉัน
- โหมโรงคลื่นกระทบฝง – โหมโรงครอบจักรวาล - แขกมอญ สามชั้น
สามชั้น
สามชั้น- แขกลพบุรี สามชั้น
- ตอยรูป สามชั้น
- เขมรใหญ สามชั้น - พมาเห เถา
- บังใบ สามชั้น
- แขกโอด สามชั้น - แขกกุลิต เถา
- เขมรพวง เถา
- มอญราดาบ เถา - โสมสองแสง เถา
- แสนคานึง เถา
- ลาวเสี่ยงเทียน เถา - เขมรโพธิสัตว เถา
- อาถรรพณ เถา
- ขอมเงิน เถา
- แขกขาว เถา
- ตับลมพัดชายเขา สาม - ตับนาคบาศ
- อกทะเล สามชั้น
ชั้น
- โหมโรงกลางวัน
- เรื่องนางหงส - โหมโรงมะลิเลื้อย สามชั้น
- โหมโรงพมาวัด สามชั้น - โหมโรงรัตนโกสินทรสามชั้น - โหมโรงจอมสุรางคสามชั้น
- โหมโรงขวัญเมือง สามชั้น - พมาหาทอน สามชั้น - สี่บท สามชั้น
- ตนเพลงยาว
- จระเขหางยาว (เสภา)สามชั้น - ทยอยเขมร สามชั้น
- บุหลัน สามชั้น
- ทยอยใน สามชั้น
- เขมรราชบุรี สามชั้น
- ทยอยนอก สามชั้น - พราหมณเขาโบสถ สามชั้น - นารายณแปลงรูป สามชั้น
- เชิดจีน สองชั้น
- ปลาทอง เถา
- จีนขิม ใหญ สองชั้ น
(ออกแขกบรเทศ เถา)
หรือ ทะแย สามชั้น
- โอลาว เถา
หรือ นกขมิ้น สามชั้น
หรือ แขกมอญ สามชั้น
หรือ พญาโศก สามชั้น
หรือ เชิดนอก
หรือลาวแพน
(สานักมาตรฐานอุดมศึกษา สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)

ปจจุ บั น สาขาวิช าป พาทยใชโครงสรางหลั กสู ตรพื้นฐานวิช าชีพวิทยาลั ย นาฏศิล ป พุทธศักราช
2551 โดยมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงออกเปน
2 ระดั บ คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนตน และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย นอกจากนี้ ก ารจั ด โครงสร าง
หลักสูตรดังกลาวยังมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีความสอดคลองกับบทเพลงบางสวนในเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ 1-6 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการฝกทักษะของผูเรียนผานการเรียน
พื้นฐานฆองวงใหญ การนั่ง การจับไมตี การวางมือ การตี จังหวะ บุคลิกภาพ และการฝกปฏิบัติฆอง
วงใหญไมนอยกวา 10 แบบฝกหัด การใชความจาเปนพื้นฐานทั้งดานทานองและจังหวะ อยางไรก็ตาม
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ในการฝกปฏิบัติจะเริ่มจากเพลงชุดโหมโรงเย็นกอน ตั้งแตสาธุการ-รัว (ยกเวนเพลงตระโหมโรง) แลวจึงฝกหัด
เพลงสองชั้น เพลงเถา เพลงโหมโรง เพลงเรื่อง และเพลงตับ ทั้งนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนี้ยังมีการ
สอดแทรกบทเพลงที่ใชกับการแสดง ไดแก การแสดงชุดราแมบท (รัว, ชมตลาด,เพลงเร็ว, ลา) การแสดงชุด
ระบาไตรรัตน (รัว, แขกบรเทศ, ชานาญ) และการแสดงชุดราสีนวล (สีนวลใน, วรเชษฐ ซึง่ ตางจากลาดับขั้น
ของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสอดคลองกับบทเพลงบางสวนในเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรี
ไทยขั้นที่ 7-9 เปนการตอยอดองคความรูเดิมของผูเรียน โดยบทเพลงในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนบทเพลงที่มีความยาวหรือมีความซับซอนของบทเพลงมากขึ้น อาทิ เพลงทยอย ขณะเดียวกันมีการตอเพลง
หนาพาทยในระดับที่สูงขึ้นตามแนวคิดของขนบการเรียนวิชาปพาทย อยางไรก็ตาม ยังคงมีเอกลักษณหลักสูตร
วิชาปพาทยของวิทยาลัยนาฏศิลป คือ บทเพลงที่ใชในการประกอบการแสดงตางๆ ซึ่งเปนบทบาทสาคัญอยาง
หนึ่งของวงปพาทย อาทิ เพลงระบา เพลงตับพรหมมาสตร
สรุป
จากการวิเคราะหการจัดโครงสรางหลักสู ตร “วิชาปพาทย” ในวิทยาลัยนาฏศิลป จะเห็นไดวา
ลักษณะเดนของการจัดโครงสรางหลักสูตรวิชาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลปนั้นสิ่งสาคัญคือการสรางทักษะ
พื้นฐานใหกับผู เรียนทุกคนจากการเรียนพื้นฐานฆองวงใหญ เพื่อสรางบุคลิกภาพที่ดี การวางมือ การตี และ
พื้นฐานจังหวะที่ถูกตองตามแบบแผนดนตรีไทยซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปยึดถือเปนสิ่งสาคัญในการบรรเลง แลวจึง
ฝกทักษะการบรรเลงเครื่องมือเอกและกลวิธีผ านบทเพลงในแตละภาคเรียน ไดแก เพลงสองชั้น เพลงหนา
พาทย เพลงเถา เพลงตับ ไปจนถึงเพลงเดี่ยวอยางเปนลาดับขั้นซึ่งสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางดานดนตรีไทย เกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย
นอกจากนี้ลักษณะเดนในการจัดโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลปอีกอยาง
หนึ่ ง ที่ต างไปจากเกณฑมาตรฐานวิช าชีพ ดนตรี ไทย คือ การสอดแทรกบทเพลงเกี่ ย วกั บ การแสดง อาทิ
เพลงระบา เพลงชุด เพลงตับประกอบการแสดง เนื่องจากบทบาทหนาที่สาคัญของวงปพาทย นอกจากจะ
บรรเลงประกอบพิธีกรรม และการขับกลอมแลว ยังมีบทบาทในการบรรเลงโขน ละคร อีกดวย การตอเพลง
ที่ใชประกอบการแสดงจึงมีความสาคัญเพื่อใหสามารถน าไปประยุกตใชไดจริง และสรางประสบการณการ
บรรเลงประกอบการแสดงใหกับผูเรียนตลอดการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปะ
บรรณานุกรม
กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. (2535). หลักสูตรนาฏศิลปชั้นกลาง
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2534). กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
ณรุทธ สุทธจิตต 2541). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพฯ : สานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เรณู โกศินานนท 2545). นาฏดุริยางคสังคีตกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทสานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช จากัด.
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การเรียนการสอนดนตรีไทยชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
TEACHING THAI MUSIC. AMPHAWA COMMUNITY,
SAMUT SONGKHRAM PROVINCE
สาริศา ประทีปช่วง*, อนันต์ สบฤกษ์**, วัชรมณฑ์ อรัณยะนาค*** และคณะ****
SARISA PRATEEPCHUANG, ANAN SOPRUEK, WATCHARAMOM ARANYANAK
AND GROUP
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาวิเคราะหแ เนนการลงพื้นที่เป็นหลัก กาหนด เขตพื้นที่ที่ใชในการศึกษา
คื อ อ าเภออั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม 3 แห ง คื อ บ า นไทยบรรเลง อุ ท ยานพระบรมราชนุ ส รณแ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และบานดนตรีไทย วัดภูมรินทรแกุฎีทอง พบวา อัมพวามีสานักดนตรี
เป็ น จ านวนมาก จึ งทาให วัฒ นธรรมดนตรีไทยกั บวิถีชีวิต ของคนที่ นี่ เป็นวัฒ นธรรมเขม แข็งทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสงผลกระทบตอวัฒนธรรมดนตรีไทย มีกลุมคนที่ยังคงสืบทอดดนตรีไทยไวอยาง
สม่าเสมอและมีความสาคัญตอชุมชนแมกลอง คือ “บานไทยบรรเลง” เป็นสานักดนตรีที่สืบทอดทางเพลงจาก
จากหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และทางเพลงจากครูจางวางทั่ว พาทยโกศล สืบทอดมาถึงปใจจุบัน
สวน “อุทยานพระบรมราชานุสรณแ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ” การเรียนดนตรีไทยมีระบบการ
สอบเข า มี ม าตรฐานการบรรเลงที่ เ ป็ น ระบบ และที่ ส าคั ญ รั บ เฉพาะเยาวชนที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตจั ง หวั ด
สมุทรสงครามเทานั้น นอกจากนี้ มีโรงเรียนดนตรีไทยเสารแ อาทิตยแ คือ “บานดนตรีไทย วัดภูมรินทรแกุฎีทอง”
รับสอนผูที่มีใจรักทางดานดนตรีไทย ผานการสนับสนุนของเทศบาลตาบลสวนหลวง สามารถผลิตเยาวชนที่
สนใจดนตรีไทยออกสูสังคมไดมากมาย
คาสาคัญ: การเรียนการสอน, สานักดนตรี
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ABSTRACT
This Article aims to study the Thai Music Teaching. Amphawa Community, Samut
Songkhram Province.The research is qualitative research, Descriptive Analysis. The main focus
field work area is deter mind study and interit in Amphawa, Samut Songkhram Province
3 Places: Ban Thai Bunleng. Phra Borommaratchanusorn Park, Phra Bahd Somdej Phra
Buddha Loet La Napalai and Bandontri Thai Wat Pommarin Kudeethong. The results of
research that Samut Songkhram Province have a lot of music Bureau Cause the culture and
way of life strength. The passage of time has changed the social world, which affects to
cultural Thai Music. The Maeklong Bureau continues to have inherited them. “Thai Bunleng”
that Luang Pradit Pairoc. (Sorn Sillapabunleng) to teach the head of this Bureau. The Youth
interesting graduate and connecting at Audthayan Rama  that have Standard of play
system. Important get exclusive accept only youth from Samut Songkhram. Including
weekend school for patriotic music by Suean Luang municipal Amphawa district. Samut
Songkhram Province. Teaching at Wat Pommarin at Thai Music Building. Through the spport
of Suan Luang Subdistrict Municipality. Youth production who are interested in Thai Music to
Society.
Keywords: Music Teaching, Music Bureau

บทนา
การศึกษาทาความเขาใจในเรื่องราวความเป็นมาของมนุษยแเพื่อการดารงอยูและการปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สังคม อยูรวมกันอยางมีความสุข เป็นสิ่งที่สาคัญประการหนึ่งในการดารงชีวิตอยูของมนุษยแ เพราะการสรางความ
เขาใจและการยอมรับเบื้องตนเหลานี้ จะนามาสูการปฏิบัติ ทาซ้าไปซ้ามา เขาสูกระบวนการทางสังคม จนเกิดคุณคา
และการยอมรับในสังคมนั้นๆ วาดี ว างาม แสดงใหเห็นถึงความเจริญงอกงามทางความคิด กลายเป็นวัฒนธรรม
ประเพณี ที่ผานกระบวนการสืบทอดเพื่อใหเกิด ความชัดเจนทางดานวัฒนธรรม เกิดเป็นเอกลักษณแเฉพาะตัวเพื่อ
แสดงความเป็นชมชุน หรือสังคมนั้นๆ เชน วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหาร การรักษาโรค เครื่องแตงกาย การตกแต งบาน
ที่อยูอาศัย รวมถึงความเชื่อในสิ่งที่เมื่อไดปฏิบัติแลวจะใหความปลอดภัยและความสบายใจใหแกตนและสังคมที่อยู
อาศัย เชนความเชื่อเกี่ยวกับภูตผี ปีศาจ การใชเสียงดนตรีเพื่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจกลาวไดวาการศึกษาความ
เขาใจในเรื่องราวของมนุษยแและเสียงดนตรีนั้นเป็นเรื่องของเสียงที่มนุษยแสรางสรรคแขึ้นเพื่อรับใชสังคมในแงมุมตางๆ
ดนตรีจึงเป็นผลผลิตของสังคมที่ตอบสนองความตองการของมนุษยแ ในประเทศไทยมีหลากหลายชมชุนที่นาดนตรีที่
เป็นสวนหนึ่งของวิถีชีวิตถากลาวถึงวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับดนตรีไทยและลุ มน้าคงหนี้ไมพน “แมกลอง” ชุมชน
เกาในอดีตปใจ จุบัน คือจังหวัดสมุทรสงคราม ชว งปลายกรุงศรีอยุธ ยาตอกับสมัยกรุง ธนบุรี ถูกแยกออกจาก
จังหวัดราชบุรี เรียกวา “เมืองแมกลอง” เป็นเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล านภาลั ย
รัชกาลที่ 2 และเป็นเมืองของพระราชินีของไทยถึง 2 พระองคแ คือ สมเด็จพระอัมรินทรามาตยแในรัชกาลที่ 1 และ
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(105)

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรแกลาววา สมุทรสงครามเดิมมีชื่อวา แมกลอง เป็นเมืองที่เกิดขึ้นสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยมีฐานะเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งในสังกัดกรมเจาทา เจาเมืองมีฐานะเป็นพระแมกลองบุรี ขึ้นอยูกับเมืองรา
ชุบรี ซึ่งเป็นเมืองใหญมีฐานะเป็นจังหวัดอยางสมบูรณแ ในสมัยรัชกาลที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีอายุยัง
นอย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ดินงอกใหม หลักฐานทางประวัติศาสตรแที่พบจึงเป็นช วงรัตนโกสินทรแเป็นสวนใหญ เพราะ
หลักฐานเดิมไดเปลี่ยนสภาพไปแลว เชน ปูอมพิฆาตขาศึก กลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
หรือ คายจีนบางกุงบริเวณวัดบางกุง เป็นคายลูกเสือสมุทรสงคราม (เลิกกิจการไปแลว) จึงอาจกลาวไดวาโบราณสถาน
โบราณวัตถุทางประวัติศาสตรแของจังหวัดสมุทรสงคราม พบมากบริเวณวัดตาง ๆ พิพิธภัณฑแสถานแหงชาติ จังหวัด
สมุทรสงคราม บนเรือนไทยในอุทยาน ร.2 ประวัติศาสตรแของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทางราชการเห็นความสาคัญ คือ
เป็นนิวาสถานเดิมสมเด็จพระอมรินทรามาตยแ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช และ
ถิ่นพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) จึงถือวาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเมือง
ตนราชนิกูล และเป็นเมืองแหงราชศิลปิน โดยไดกาหนดใหวันที่ 24 กุมภาพันธแ ของทุกปี เป็นวันศิลปินแหงชาติ โดย
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่พระบรมราชานุสรณแ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บริเวณวัดอัมพวันเจติยา
ราม และอุทยานพระบรมราชานุสรณแพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) (สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม, ออนไลนแ : 2561)
จากเนื้อหาขางตนและประวัติศาสตรแของจังหวั ดสมุทรสงครามที่ระบุไววา “เมืองแหงราชศิลปิน ”
สามารถอธิบายไดวาจังหวัดสมุทรสงครามมีสานักดนตรีเป็นจานวนมาก จึงทาใหวัฒนธรรมดนตรีไทยกับวิถี
ชีวิตของคนที่นี่เป็ นวัฒนธรรมที่แข็ง แตเนื่องจากกาลเวลาจึงทาใหมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งมี
ผลกระทบตอวัฒนธรรมดนตรีไทย แตสานักที่ยังคงมีการสืบทอดไวอยางสม่าเสมอและมีความสาคัญตอชุมชน
แมกลองคงหนีไมพนบานดนตรีไทย “ไทยบรรเลง” ซึ่งเป็นสานักที่ทานครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) มาตอเพลง และผูที่เป็นหัวหนาสานักก็ไดร่าเรียนกับทานครูดวย อีกทั้งยังมีโรงเรียนดนตรีไทยเสารแ
อาทิตยแ รับสอนผูที่มีใจรักทางดานดนตรีไทย ผานการสนับสนุนของเทศบาลตาบลสวนหลวง อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดการเรียนการสอนที่อาคารดนตรีไทยวัดภูมรินทรแ สามารถผลิตเยาวชนที่สนใจดนตรี
ไทยออกสูสังคมไดมากมาย หลายคนรักที่ชอบในเสียงดนตรีไทยก็จะเขามาเรียนดนตรีไทยตอที่อุทยาน ร.2 ซึ่งมี
ระบบการสอบเขา มีมาตรฐานการบรรเลงที่เป็นระบบ และที่สาคัญรับเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยูในเขตจังหวัด
สมุทรสงครามเทานั้น
ดวยเหตุดังกลาวคณะผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยตามอัธยาศัยของชุมชน
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากชุมชนดังกลาวมีประวัติศาสตรแที่ยาวนานตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทรแ
จนถึงปใ จจุ บั นและเป็ นที่ตั้งของวิช าการดนตรีไทย คณะผู ศึกษามีความเชื่อวาสิ่ งที่ไดจากการศึกษาจะเป็น
ประโยชนแแกวงวิชาการดนตรีไทย ดานการคงอยูของวัฒนธรรม ปใจจัยที่ทาใหวัฒนธรรมดนตรีไทยแปรเปลี่ยน
รูปไป หรือแมกระทั่งแนวความคิดของเยาวชนสมัยใหมที่มีตอการเรียนและสืบทอดดนตรีไทย อันจะเป็นผลที่
จะทาใหเกิดความเขาใจวัฒนธรรมดนตรีไทยผานบริบททางสังคมในจังหวัดสมุทรสงครามอยางแทจริง
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอบเขตและวิธีดาเนินการวิจัย
คณะผูศึกษากาหนดขอบเขตและวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา กาหนดการศึกษาดานการสืบทอดดนตรีที่เนนกระบวนการเรียนการสอน
ดนตรีไทย
1.2 ขอบเขตดานพื้นที่ กาหนดเขตพื้ นที่ที่ใชในการศึกษาการสืบทอดดนตรีไทย ของชุมชนอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 3 แหง คือ บานไทยบรรเลง อุทยานพระบรมราชนุสรณแพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย และบานดนตรีไทย วัดภูมรินทรแกุฎีทอง
1.3 ขอบเขตดานแนวคิดทฤษฎี กาหนดแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย คือ แนวคิดการสืบทอดทางดนตรี
ไทย และแนวคิดการเรียนการสอนดนตรีไทย
2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การเตรียมการเบื้องตน
2.1.1 ศึกษา สารวจขอมูลจากเอกสาร และขอมูลการเรียนการสอนดนตรีไทยจากแหลงขอมูลตาง ๆ
เพื่อทาการทบทวนวรรณกรรม
2.1.2 กาหนดแผนการดาเนินงาน เพื่อกาหนดกรอบงานวิจัย วางแผนการดาเนินงาน
2.1.3 กาหนดบุคคลขอมูล ไดแก ผูสอนและผูเรียนดนตรีไทย 3 แหง คือ บานไทยบรรเลง อุทยาน
พระบรมราชนุสรณแพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และ บานดนตรีไทย วัด ภูมรินทรแกุฎีทอง
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.1 เก็ บ รวบรวมข อมู ล การจากกลุ มบุ คคลข อมู ล ที่ ก าหนดไว โดยการสั มภาษณแ แบบไม มี
โครงสราง และการสังเกต
2.2.2 จั ดระเบี ยบและตรวจสอบขอมู ล การเรี ยนการสอนดนตรี ไทยของชุมชนอัมพวา จัง หวั ด
สมุทรสงคราม เพื่อความถูกตองของขอมูล
2.3 การวิ เ คราะหแ ข อ มู ล น าข อ มู ล การเรี ย นการสอนดนตรี ไ ทยของชุ ม ชนอั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงครามมาวิเคราะหแโดยใชหลักแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.4 การนาเสนอขอมูล โดยใชการพรรณนาวิเคราะหแตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
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ผลการวิจัย
การเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากการวิจัยพบดังนี้
1. บ้านไทยบรรเลง วงไทยบรรเลงมีการสืบทอดโดยเริ่มจากปูุยา แกวละเอียด ซึ่งเป็นคนจังหวัด
กาญจนบุรี และคุณพอถึก แกวละเอียด ไดมาเรียนปี่พาทยแที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยคุณพอถึกได
เรียนกับครูพงษแ นิลวงษแ ซึ่งเป็นทางสายครูจางวางทั่ว พาทยโกศล โดยเริ่มแรกวงไทยบรรเลงใชชื่ อวงวาวงปี่
พาทยแคณะถึก แกวละเอียด โดยเริ่มแรกใชทางเพลงสายสายครูจางวางทั่ว พาทยโกศล และเมื่อครูอุทัย แกว
ละเอียด โตขึ้นจนเริ่มมีฝีมือที่ดี คุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ไดมีโอกาสไดเห็นครูอุทัย แกว
ละเอียด บรรเลงระนาดเอกประกอบการแสดงละคร จึงเกิดมีความชอบใจเพราะครูอุทัย แกวละเอียด มีฝีมือ
ทางระนาดเอกที่ดี จึงไดมาขอตัวครูอุทัย แกวละเอียดจากคุณพอถึกเพื่อใหไปเป็นลูกศิษยแทาน โดยครูอุทัยได
ไปเรียนกับครูหลวงประดิฐไพเราะ (ศร ศิล ปบรรเลง) เป็นระยะเวลา 3 ปี แลว จึง ไดล าบวชเป็นพระภิก ษุ
และไดเปลี่ย นชื่ อวงใหมเป็น ชื่อวาวงปี่พาทยแคณะไทยบรรเลง โดยมีครูอุทัย แกวละเอียด เป็นผูควบคุมวง “สาย
ตระกูล แกวละเอียด เริ่มจากคุณปูุยา แกวละเอียด เป็นคน อาเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สืบสายมาเรื่อยๆมา
ทางพอมาเรียนกับปูุพล การสืบทอดดานดนตรีไทยนั้นยุคแรกๆเริ่มเรียนเพลงจากฝใ่งธนกับพอ ตอนอายุได 10
ปี ครูหลวงประดิษฐไดมาขอตนเองกับครูอุทัย แกวละเอียดไปอยูที่บานบาตรนาน ๆ จะกลับบานและได มีพี่ชาย
ชื่อสมัครมาดูแลอยูพักหนึ่ง ตอนนั้นยังไมมีชื่อวงเป็นวงของพอใชชื่อพอทึก มีเครื่องไทย มีฆองมอญ 3 โคง จนกระทั่ง
ครูอุทัยใกลจะบวชครูหลวงประดิษฐ (ศร ศิลปบรรเลง) ไดมาตั้งชื่อวงวา วงไทยบรรเลง พอสึกแลวกลับไป สวนพอ
ก็รับงานที่บาน รายไดหลักของที่บานครูสมานเลาวา พอรับงาน แตงานมีไม มาก สวนแมจะทาขนมขาย ลูก
ศิษยแที่มาอยูที่บานจะชวยกันหอขนมกินนอนกันที่บาน มีลูกศิษยแ จากตางจังหวัดมาขอเรียนที่บานเป็นลูกศิษยแ
ของพอ” (สัมภาษณแ ครูสมาน แกวละเอียด : คณะผูศึกษา) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ครูสมาน แกวละเอียดเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหฟใง
ที่มา : คณะผูศึกษา
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หลังจากครูอุทัย แกวละเอียดลาสิกขาแลว จึงไดกลับไปเรียนกับครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) ตอตามเดิม ดังนั้นทางเพลงของวงไทยบรรเลงจึงมีทั้งทางสายครูจางวางทั่ว พาทยโกศล และสายครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยในชวงเริ่มแรกมีเครื่องปี่พาทยแมอญ 1 ชุด และเครื่องไทย 1 ชุด
ในชวงแรกการประกอบอาชีพทางดานดนตรียังไมมีรายไดที่ดีนัก แตในปใจจุบันวงไทยบรรเลงมีงานการบรรเลง
อยูเสมอทั้งงานมงคล และงานอวมงคล โดยผูควบคุมวงในปใจจุบันคือครูสมาน แกวละเอียด วงไทยบรรเลงไดมี
การสืบสานทางดนตรีไทยมาอยางชานาน จากรุนสูรุน โดยมีลูกศิษยแที่มาเรียนจากหลากหลายสถานที่ หลาย
จังหวัดทางภาคตะวันตก ในระยะแรกเป็นคนจากตางจังหวัด เชน กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธแ ลูกศิษยแจะมากิน
นอนอยูที่วง โดยผูปกครองจะมีหนาที่คอยสงขาวมาใหลูกของตน มีการแบงเวรกันทาความสะอาดบาน เชน
การดายหญา การยกรองสวน เพราะเดิมทีแลวบานที่ตั้งวงดนตรีไทยบรรเลงนั้ น ทาอาชีพทาสวนอยูดวย จึงทา
ใหเวลาที่วางเวนจากการเรียนดนตรีไทยนั้นตองลงมาชวยทาสวน เป็นตน บางวันก็ตองชวยกันหอขนมหวาน
เพราะคุณยายของครูอุทัย แกวละเอียดมีอาชีพเสริมจากการทาสวนคือ การขายขนมไทยในคลองอัมพวาอีก
ดวย วงไทยบรรเลงในชวงภายใตการควบคุมมาหลายยุคสมัยในสมัยที่คุณครูสมาน แกวละเอียดไดรับการดูแล
นั้น มีงานบรรเลงดนตรีอยูอยางสม่าเสมอ วิธีการถายทอดก็จะยึดหลักแบบโบราณคือใหตอโหมโรงเชา โหมโรงเย็น
โหมโรงกลางวัน เพลงเรื่อง แตปใจจุบันก็จะตอเพลงหากินกอนเพลงที่จะใชไปงานแลวก็จะยอนไปตอ เพลงหลัก
ๆ เริ่มจากเพลงประจาวัด ประจาบานแลวก็ยายมาตอโหมโรงเพลงเรื่องมาตามลาดับ เด็ก ๆ หรือผูที่อยากเขามา
เรียนก็จะไมมีพิธีรีตองอะไรมากใครอยากเขามาเรียนก็เขามาครูจะถามกอนวาชอบไหมถาชอบก็ใหมาเรียน
เป็นการสอนแบบวิทยาทานไมคิดเงินสอนเด็กที่ชอบดนตรีไทยจริง ๆ” (สัมภาษณแ ครูสมาน แกวละเอียด :
คณะผูศึกษา)

ภาพที่ 2 เครื่องปี่พาทยแมอญฝใงมุก ของครูสมาน แกวละเอียด
ที่มา : คณะผูศึกษา
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ภาพที่ 3 ภายในหองซอม ของครูสมาน แกวละเอียด
ที่มา : คณะผูศึกษา
“ในสวนของเรื่องการรับงานปใจจุบันนี้ใ หลูกชายเป็นผูจัดการ ถามีงานชนกันหลายๆที่ก็จะมีนักดนตรี
เครือขายไปงานดวยแตสวนใหญหลักๆจะมีนักดนตรีของที่บานไทยบรรเลงที่เป็นตัวหลักๆแยกกันไป งานจะมี
เกือบทุกวัน งานที่รับสวนมากก็เป็น งานอวมงคลเป็นหลักสวนงานอื่น ๆ ก็มีบาง ครูสมานไดเลายอนไปวา
เมื่อกอนเขารับราชการจนอายุ 48 ปีจึงไดลาออกจากราชการ” (สัมภาษณแ ครูสมาน แกวละเอียด : คณะผู
ศึกษา) งานที่บรรเลงนั้นมีหลากหลายประเภท เนื่องจากในการออกงานในแตละครั้งจะตองเลือกใชเพลงที่
เหมาะสมกับงาน อาจเลือกใชทางเพลงทั้ง 2 สายไดตามความเหมาะสม การบรรเลงจะตองดูสถานที่เป็นหลัก
ถางานอยูในศาลาที่คับแคบหรือมีแขกผูใหญเยอะจะเลือกการบรรเลงโดยใชไมนวม เพื่อไมใหเสียงดังจนคนใน
งานเกิดความราคาญ ซึ่งในแตละพื้นที่จะชอบการบรรเลงที่แตกตางกัน บางที่ชอบแบบสนุกสนาน บางที่ชอบ
แบบไพเราะ การบรรเลงบางครั้ ง ผู ฟใ งจะมีการขอเพลง การบรรเลงจึ งตอ งตามใจผู ข อบา ง โดยยึดความ
เหมาะสมเป็นหลักจึงทาใหมีงานการบรรเลงอยางสม่าเสมอ ซึ่งงานที่มีอยูเสมอคือ งานปี่พาทยแมอญ โดยจะมี
ลูกชายของครูสมานเป็นคนรับงาน ซึ่งวงไทยบรรเลงถามีงานชนกันก็สามารถแยกงานกันได เพราะมีทั้งลูกศิษยแ
และนักดนตรีในละแวกอัมพวาที่มารวมบรรเลงกันไดและงานที่มีรับอยูบาง เชน งานบรรเลงหนาพาทยแประกอบพิธี
ไหวครู งานของจังหวัด เป็นตน นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงประชันวงอยูเสมอ ๆ เชน งานประชันวัดพระพิเรนทรแ
งานประชันวัดพิกุลเงินงานประชันแสงทิพยแ เป็นตน เพลงที่ใชในการประชันมีทั้ งเพลงเกา และเพลงที่แตงขึ้น
ใหม โดยมีทั้งเพลงที่ครู อุทั ย แกว ละเอียดแตงไวและไปให ครูอรุณ พาทยกุล แต งให บาง ซึ่งเป็นเพลงที่ใ ช
เฉพาะงาน โดยครูสมาน แกวละเอียดมีความประทับใจในการประชันอยางมากในการประชันกับวงบานใหม
หางกระเบน ดานการฝึกนั้นจะใหมีการไลมือกันในชวงเวลา 04.00 น. แลวคอยซอมเพลงตอเพลงกันตอไป โดย
ทางดานการตอเพลงนั้นครูสมาน แกวละเอียด จะเริ่มตอเพลงที่ใชเพื่อการออกงานกอน เพื่อใหเด็กไดไปงาน
ในขณะที่มาเรียนดวย ซึ่งเป็นการสรางกาลังใจที่ดีในการเรียนดนตรี และเมื่อเด็ก มีพัฒนาการที่ดีแลว จึงคอย
มาเรียนเพลงที่มีรายละเอียดเนื้อหาที่มีความยากขึ้นตอไปตามลาดับ การตอเพลงก็ตองดูประเภทความตั้งใจ
ของคนที่มาเรียน เชน เด็กที่มาเรียนเพื่อไปสอบเขาเรียน เด็กที่มาเรียนแบบพอแมบังคับและเด็กที่เรียนอยาง
จริงจังตั้งใจ จะมีการถายทอดที่แตกตางกัน ออกไป คนที่มาเรียนที่วงไทยบรรเลงจะรับทุกเพศทุกวัย
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2. อุทยานพระบรมราชนุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)
โครงการยุ ว ศิล ปิ น มูล นิ ธิ อุทยาน ร.2 สอนเกี่ย วกั บศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยเป็ นโครงการของสมเด็ จ
พระเทพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรับนักเรียนที่
สนใจมาเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลปซึ่งเป็นนักเรียนที่อยูในจังหวัดสมุทรสงครามเทานั้น ทั้งนี้ ตองมีหลักฐาน
ยืนยันชัดเจน ชวงการรับสมัครนักเรียนในชวงเดือนมิถุนายนของทุกปี นักเรียนที่เขามาเรียนสวนใหญจะเป็น
นักเรียนที่เรียนดนตรีไทยจากโรงเรียนแลวมาเรียนตอยอดความรู สวนเรื่องคาใชจายในการเรียนที่อุทยาน ร.2
ผูเรียนไมตองเสียคาใชจายแตทางอุทยาน ร.2 มีเงินคาขาวและคาขนมใหกับผูที่มาเรียนเป็นจานวน คนละ 50
บาท ตอวัน ดังนั้ นจึ งทาให เห็ น วาการเรียนการสอนในอุทยาน ร.2 นี้ สนับสนุนผู เรียนให รักษามรดกและ
วัฒนธรรมของไทยไว โดยเมื่อเวลามีงานตางๆก็จะใหนักเรียนไดแสดงความสามารถไดมีสวนรวมในการตางๆ
เผื่อแพรศิลปวัฒนธรรมใหกับคนในประเทศและตางประเทศไดชื่นชม การเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลปมีเฉพาะ
วันเสารแ ในเวลา 9.00 - 12.00 น. โดยจะมีรถมารับคุณครูที่กรมศิลปากรทุกวันเสารแ เมื่อเรียนไปเรื่อย ๆ เริ่ม
พัฒนาฝีมือตนเองไดมากขึ้น โครงการยุว ศิล ปิน มูล นิธิ ร.2 จะสง นักเรียนเขาสอบเรียนตอในชั้นปริญญา
ตรีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป การเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มูลนิธิมีทุนเลา
เรียนทุนละ 30,000 บาทตอปี จนกวาจะสาเร็จการศึกษา ถาตอปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ก็จะมี
ทุนการศึกษาใหอีกจนจบการศึกษา แตมีขอแมวาตองเรียนตอที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเทานั้น ถึงจะไดรับทุน
ดังกลาว
การประชาสัมพันธแ การประกาศรับเด็กเขาโครงการทางยุวศิลปิ น มุลนิธิ ร.2 จะสงหนังสือไปตาม
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใหนักเรียนที่สนใจที่จะเขาโครงการยุวศิลปิน มาทดสอบความสามารถ
ความถนัด ในเครื่องดนตรีแตละชนิด โดยการคัดเลือกนั้นจะคัดเลือกผูเขาเรียนโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เป็นผูคัดกรองเนื่องจากเครื่องดนตรีมีจานวนจากัดทาใหไมสามารถรับนักเรียนไดทั้งหมด หรือถาทางยุวศิลปิน
ไดรับการบริจาคเครื่องดนตรีมากขึ้นจะสามารถรับนักเรียนเขาโครงการไดอีกมากขึ้น
2.1 การเรียนการสอนจะเข้กับครูชัยรัตน์ วีระชัย ครูชัยรัตนแ วีระชัย ไดเขามาเป็นสวนในการจัดการ
เรียนการสอนดนตรีไทยในอุทยานพระบรมราชานุสรณแ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล านภาลัยนั้น โดย
ชว งแรกขณะยั งเป็ น นั กศึกษาไดติดตามครูเบญจรงคแ ธนโกเศศ มาชว ยสอนดนตรีไทย (จะเข) ในจังหวั ด
สมุทรสงครามไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง ที่นี่คัดเลือกเด็กที่มีใจรักทางดานดนตรี นาฏศิลป และไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอุปถัมภแค้าชู เยาวชนที่เรียนที่นี่
หลายคนสามารถตอยอดทางดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาตาง ๆ เชนวิทยาลัยนาฏศิลป เป็นตน ดังภาพที่ 4

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(111)

ภาพที่ 4 กลุมนักเรียนที่เรียนจะเข
ที่มา : คณะผูศึกษา
2.2 การเรียนการสอนซออู้และซอด้วงกับครูนิรมล ตระการผล การเรียนดนตรีไทยสาคัญคือการ
ฝึกซอมและทาซ้าอยูบอย ๆ ใสใจและแสวงหาความรูอยูสม่าเสมอ ใหเป็นเด็กซนในการเรียนรู อีกทั้งพื้นฐานใน
การบรรเลงเครื่องดนตรี โดยเฉพาะประเภทซอ จะตองมีทาทางการจับที่ถูกตอง การวางนิ้วที่ไมเพี้ยน หูที่
แมน เทคนิคการประ สะบัด พรมที่ชัดเจน อีกทั้งการไลมือที่ชวยสีซอชัดเจน โดยเฉพาะในเพลงตับตนเพลงฉิ่งที่
มีกลอนเพลงที่ใชในเพลงทั่วไปอยูมาก ฉะนั้นคนเครื่องสายจะตองจาเพลงนี้ใหแมน
2.3 การเรียนการสอนซอสามสายกับครูสุเมธ สุขสวัสดิ์ นักเรียนที่มาโดยไมมีพื้นฐานมากอนจะไดรับ
การฝึกฝนจากครูนิรมล ครูผูสอนเครื่องสายไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป สวนคนที่มีพื้นฐานแลวก็จะไดรับการ
ถายทอดบทเพลงตางๆจากครูสุเมธ โดยสวนใหญนักเรียนก็จะเรียนรวมกัน 3 เครื่องมือ คือ ซอดวง ซออู ซอ
สามสาย และถาใครมีฝีมือหรือคิดจะเรียนดนตรีจริงจัง จะไดรับการแนะนาใหไปเขาเรียนในสถาบันดนตรีตางที่
มีชื่อเสียง เชน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องเพลงที่ตอนั้น สวนใหญจะเป็นเพลงรวมวง
เชน เพลงแขกขาว เพลงเขมรพายเรือ แตนักเรียนที่เริ่มเรียนซอตั้งแตตนนั้น จะตองไดรับการถายทอดเพลงตับ
ตนเพลงฉิ่งเสียกอน และอีกเพลงที่บังคับถือวาทุกคนมาเรียนแลวจะตองไดความรูคือ เพลงบุหลันลอยเลื่อน
เพลงพระราชนิพนธแของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย การเรียนการสอนดนตรีไทยในอุทยาน ร.2 มี
ความเรียบงาย ไมมีความซับซอนมากมาย เชน การถายทอดสานวนกลอนก็จะเป็นกลอนที่ไมซับซอน เป็น
กลอนทั่วไปไมยึดติดกับกลอนของครูทานใดทานหนึ่ง เนนที่ตัวบุคคลหรือผูเรียนวามีฝีมืออยูในระดับใด และ
สมควรตอกลอนประเภทใดจึงเหมาะสม ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 กลุมนักเรียนที่เรียนซอสามสาย
ที่มา : คณะผูศกึ ษา
2.4 การเรียนการสอนขับร้องเพลงไทยกับครูประคอง ชลานุภาพ ดังภาพที่ 6
การเรียนการสอนจะยึดแนวทางการสอนตามวิทยาลัยนาฏศิลปโดยเริ่มจากเพลงตับตนเพลงฉิ่งทั้งดนตรี
และรอง เพราะตับตนเพลงฉิ่งเป็นเพลงที่ยากพอสมควรเหมาะสาหรับผูที่เริ่มเรียนขั้นพื้นฐาน ในแตละเพลงของ
เพลงตับตนเพลงฉิ่งนั้นมีความสาคัญมาก ทั้งเป็นเพลงพื้นฐาน เป็นเพลงดาเนินกลอนทางเพลงตาง ๆ ซึ่งในการ
เรียนแบบปใจจุบันนั้นก็ยังยืดถือการเรียนแบบสมัยโบราณไวเหมือนกัน หลังจากการเรียนเพลงพื้นฐานแลว
จะไปเพลงเถา เพลง 2 ชั้น เชน เพลงไทยดาเนินดอย เนื้อเพลงที่ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรม
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได ท รงพระราชนิ พ นธแ เนื้อรองไว โดยใหใชเพลงลาว
ดาเนินทรายที่เป็นเพลงเกามาบรรจุเนื้อรอง ในแตละปีทางยุวศิลปิน มูลนิธิ ร.2 จะนาเด็กนักเรียนในโครงการ
เขารวมพิธีไหวครูที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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ภาพที่ 6 กลุมนักเรียนที่เรียนรอง
ที่มา : คณะผูศึกษา

ภาพที่ 7 ครูประคอง ชลานุภาพ ปรับวง
ที่มา : คณะผูศึกษา
ดังนั้น จึงกลาวไดวาการที่มีดนตรีไทย นาฏศิลปไทยเกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงครามและเขมแข็งมาได
จนถึงทุกวันนี้ ปใจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ งคือบรรพบุรุษและครุศิลปินหลายทานมีถิ่นกาเนิดหรืออาศัยอยูที่นี่
วิถีชีวิตริมแมกลองและดนตรีไทยจึงเป็นของคูกัน แมปใจจุบันดนตรีไทยตามระเบียบแบบแผนจะมีคนสมัยใหม
ไมนอยที่ไมเขาใจและฟใงไมรูเรื่อง จนบางครั้งเป็นโจทยแที่นักดนตรีรุนหลังตองปรับเปลี่ยนดนตรี ไทยใหคงอยูแต
ไมทาลายขนบธรรมเนียมที่บรรพบุรุษสรางไว การเรียนการสอนทางดานดนตรีไทยที่แพรหลาย ณ ที่แหงนี้จึง
เป็นการตอบคาถามที่สาคัญวา ดนตรีดั้งเดิมมิไดหายไปไหน เพียงแตอยูในรูปของการอนุรักษแผานหลักสูตรการ
สอน และบทเรียนเทานั้น
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3. การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของบ้านดนตรีไทย วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎีทอง เริ่มตนรับสมัครเยาวชนผูที่
มีใจรักในเสียงดนตรีไทย ไมจากัดอายุและวัย เขาเรียนดนตรีไทยในวันเสารแ – อาทิตยแ เวลา 08.00 น. – 12.00
น. คาใชจายในการเรียนคือ 500 บาท เรียนไดทั้งหมด 20 ครั้ง มีการแบงหองในการเรียนการสอนที่ชัดเจน
เชนหองปี่พาทยแ หองขิม หองซอ หองปฏิบัติการดนตรีไทยจะอยูบริเวณชั้นสอง ในวันจันทรแ – ศุกรแ อาคาร
เรียนดนตรีหรือบานดนตรีแหงนี้ทาหนาที่บริการวิชาการดานดนตรีใหแกโ รงเรียนในละแวกใกลเคียงที่เขารวม
โครงการกับทางเทศบาลตาบลสวนหลวงอีกดวย
การปลูกฝใงเรื่องสมาธิเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเริ่มเรียนดนตรีไทยที่บานดนตรีไทย วัดภุมรินทรแกุฎีทอง
โรงเรียนที่เขารวมโครงการกับบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎีทอง จะสลับกันมาเรียนที่บานดนตรีไทยวัด
ภุมรินทรแกุฎีทองเฉพาะคาบเรียนรายวิชาศิลปะ (ดนตรี -นาฏศิลป) โดยมีรถรับสง นับเป็นวิธีการสงเสริมให
นักเรียนไดใชแหลงเรียนรูภายในทองถิ่นใหเป็นประโยชนแ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตในชุมชน อันจะสรางความรัก
ความสามัคคี ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 คณะผูศึกษากับนักเรียนบานดนตรีไทย
ที่มา : คณะผูศึกษา
รุนพี่ชวยสอนรุนนองเป็นอีกหนึ่งการสรางวัฒนธรรมในองคแกรที่ดี พี่มีความภูมิใจที่สอนใหนองบรรเลง
ได และพี่ยังจดจาเพลงไดแมนยาอีกดวย สวนนองก็จะรักและเคารพรุนพี่ การออกไปบรรเลงภายนอกก็จะ
คัดเลือกเด็กที่มีฝีมือแลวในระดับหนึ่ง สวนหลักสูตรหรือบทเพลงที่ใชในการเรียนการสอนขึ้นอยูกับการใชงาน
และความสามารถในการบรรเลงของนักเรียนนับเป็นการรวมมือของหลายหนวยงานในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
สวนหลวง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่ชวยใหการสนับสนุนขับเคลื่อนบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎี
ทองใหคงอยู ทั้งนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการใหความรวมมือและสนับสนุนจากผูปกครองที่สงบุตรหลานมาเรียน
นับเป็นความเขมแข็งทางดานดนตรีที่กอใหเกิดความงดงามทางสังคมไดอยางชัดเจน
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวา การเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามนั้นมีสานัก
ดนตรีเป็นจานวนมาก จึงทาใหวัฒนธรรมดนตรีไทยกับวิถีชีวิตของคนที่นี่เป็นวัฒนธรรมที่เขมแข็งในกระแสที่
สั ง คมโลกซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ วั ฒ นธรรมดนตรี ไ ทย แต ส านั ก ที่ ยั ง คงมี ก ารสื บ ทอดไว อ ย า งสม่ าเสมอและมี
ความสาคัญตอชุมชนแมกลองคงหนี ไมพนบานดนตรีไทย “ไทยบรรเลง” ซึ่งเป็นสานักที่ทานครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มาตอเพลง และผูที่เป็นหัวหนาสานักก็ไดร่าเรียนกับทานครูดวย สวนเยาวชนที่มี
ความสนใจในดนตรีไทยจะเขามาเรียนดนตรีไทยตอที่อุทยาน ร.2 โดยมีระบบการสอบเขา มีมาตรฐานการ
บรรเลงที่เป็นระบบ และที่สาคัญรับเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดสมุทรสงครามเทานั้น นอกจากนี้ ยัง
มีโรงเรียนดนตรีไทยเสารแ อาทิตยแ รับสอนผูที่มีใจรัก ทางดานดนตรีไทย ผานการสนับสนุนของเทศบาลตาบลสวน
หลวง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดการเรียนการสอนที่อาคารดนตรีไทยวัดภูมรินทรแ สามารถผลิตเยาวชน
ที่สนใจดนตรีไทยออกสูสังคมไดมากมาย สามารถอภิปรายไดดังนี้
1. บ้านไทยบรรเลง ในชวงเริ่มแรกมีเครื่องปี่พาทยแมอญ 1 ชุด และเครื่องไทย 1 ชุด ในชวงแรกการ
ประกอบอาชีพทางดานดนตรียังไมมีรายไดที่ดีนักแตในปใจจุบันวงไทยบรรเลงมีงานการบรรเลงอยูเสมอทั้งงาน
มงคล และงานอวมงคล โดยผูควบคุมวงในปใจจุบันคือ ครูสมาน แกวละเอียด วงไทยบรรเลงไดมีการสืบสาน
ทางดนตรีไทยมาอยางชานาน จากรุนสูรุน โดยมีลูกศิษยแที่มาเรียนจากหลายสถานที่ หลายจังหวัด ลูกศิษยแจะ
มากิน นอน อยูที่วง ผูปกครองจะมีหนาที่คอยสงขาวมาใหลูกของตน มีการแบงเวรกันทาความสะอาดบาน งาน
ที่บรรเลงนั้นมีหลากหลายประเภท เนื่องจากในการออกงานในแตละครั้งจะตองเลือกใชเพลงที่เหมาะสมกับงาน
อาจเลือกใชทางเพลงทั้ง 2 สายไดตามความเหมาะสม การบรรเลงจะตองดูสถานที่เป็นหลัก ถางานอยูในศาลา
ที่คับแคบหรือมีแขกผูใหญเยอะจะเลือกการบรรเลงโดยใชไมนวม เพื่อไมใหเสียงดังจนคนในงานเกิดความ
ราคาญ ซึ่งในแตละพื้นที่จะชอบการบรรเลงที่แตกตางกัน บางที่ชอบแบบสนุกสนาน บางที่ชอบแบบไพเราะ
การบรรเลงบางครั้งผูฟใงจะมีการขอเพลง การบรรเลงจึงตองตามใจผูขอ โดยยึดความเหมาะสมเป็นหลักจึงทา
ใหมีงานการบรรเลงอยางสม่าเสมอ งานที่มีอยูเสมอคือ งานปี่พาทยแมอญ นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงประชันวง
อยูเสมอ ๆ เชน งานประชันวัดพระพิเรนทรแ งานประชันวัดพิกุลเงินงานประชันแสงทิพยแ เป็นตน เพลงที่ใชใน
การประชันมีทั้งเพลงเกา และเพลงที่แต งขึ้นใหม โดยมีทั้งเพลงที่ครูอุทัย แกวละเอียดแตงไวและไปใหครูอรุณ
พาทยกุลแตงใหบาง ซึ่งเป็นเพลงที่ใชเฉพาะงาน
2. อุทยานพระบรมราชนุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)อุทยาน
พระบรมราชนุสรณแพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) แบงการเรียนการสอน คือ การ
เรียนการสอนจะเข การเรียนการสอนซออูและซอดวง การเรียนการสอนซอสามสาย และการเรียนการสอนขับ
รองเพลงไทย การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในอุทยานพระบรมราชานุสรณแ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย ไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง ที่นี่คัดเลื อกเด็กที่มีใจรักทางดานดนตรี นาฏศิลป และไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอุปถัมภแค้าชู เยาวชนที่เรียนที่นี่
หลายคนสามารถตอยอดทางดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาตางๆ เชน วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นตน การที่มีดนตรี
ไทย นาฏศิลปไทยเกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงครามและเขมแข็งมาไดจนถึงทุกวันนี้ ปใจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง
คือบรรพบุรุษและครุศิลปินหลายทานมีถิ่นกาเนิดหรืออาศัยอยูที่นี่ วิถีชีวิตริมแมกลองและดนตรีไทยจึงเป็นของ
คูกัน แมปใจจุบันดนตรีไทยตามระเบียบแบบแผนจะมีคนสมัยใหมไมนอยที่ไมเข าใจและฟใงไมรูเรื่อง จนบางครั้ง
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เป็นโจทยแที่นักดนตรีรุนหลังตองปรับเปลี่ยนดนตรีไทยใหคงอยูแตไมทาลายขนบธรรมเนียมที่บรรพบุรุษสรางไว
การเรียนการสอนทางดานดนตรีไทยที่แพรหลาย ณ ที่แหงนี้จึงเป็นการตอบคาถามที่สาคัญวา ดนตรีดั้งเดิมมิได
หายไปไหน เพียงแตอยูในรูปของการอนุรักษแผานหลักสูตรการสอนและบทเรียนเทานั้น การเรียนดนตรีไทย
สาคัญคือการฝึกซอมและทาซ้าอยูบอยๆใสใจและแสวงหาความรูอยูสม่าเสมอ ใหเป็นเด็กซนในการเรียนรู อีก
ทั้งพื้นฐานในการบรรเลงเครื่องดนตรี โดยเฉพาะประเภทซอ จะตองมีทาทางการจับที่ถูกตอง การวางนิ้วที่ไม
เพี้ยน หูที่แมน เทคนิคการประ สะบัด พรมที่ชัดเจน อีกทั้งการไลมือที่ชวยสีซอชัดเจน โดยเฉพาะในเพลงตับ
ตนเพลงฉิ่งที่มีกลอนเพลงที่ใชในเพลงทั่วไปอยูมาก ฉะนั้นคนเครื่องสายจะตองจาเพลงนี้ใหแมน เรื่องเพลงที่ตอ
นั้นสวนใหญจะเป็นเพลงรวมวง เชน เพลงแขกขาว เพลงเขมรพายเรือ เป็นตน แตนักเรียนที่เริ่มเรียนซอตั้งแต
ตนนั้น จะตองไดรับการถายทอดเพลงตับตนเพลงฉิ่งเสียกอน และอีกเพลงที่บังคับถือวาทุกคนมาเรียนแลว
จะตองไดความรูคือ เพลงบุหลันลอยเลื่อน เพลงพระราชนิพนธแของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
การเรียนการสอนในอุทยาน ร.2 มีความเรียบงาย ไมมีความซับซอนมากมาย เชน การถายทอดสานวนกลอนก็
จะเป็นกลอนที่ไมซับซอน เป็นกลอนทั่วไปไมยึดติดกับกลอนของครูทานใดทานหนึ่ง เนนที่ตัวบุคคลหรือผูเรียน
วามีฝีมืออยูในระดับใด และสมควรตอกลอนประเภทใดจึงเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีโครงการยุวศิลปิน มูลนิธิ ร.
2 ซึ่งสอนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพในสวนของดนตรีนาฏศิลปจะมีการเรียน
การสอนทุกวันเสารแเวลา 9.00 - 12.00 น. มีรถมารับคุณครูที่กรมศิลปากร ทุกวันเสารแ การเรียนการสอนจะไม
มีคาใชจายใดๆ มีเงินหนุนใหนักเรียนในการเรียนรายบุคคลครั้งละ 50 บาท สาหรับผูเรียนที่อยูในพื้นที่สนใจ
เทานั้น เมื่อเรียนไปเรื่อย ๆ เริ่มพัฒนาฝีมืนตนเองไดมากขึ้น ทางยุวศิลปิน มูลนิธิ ร.2 จะสงนักเรียนเขาสอบ
เรียนตอในชั้นปริญญาตรีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป การเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป มูลนิธิมีทุนเลาเรียนทุนละ 30,000 บาทตอปี จนกวาจะสาเร็จการศึกษา ถาตอปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก ก็จะมีทุนการศึกษาใหอีกจนจบการศึกษา แตมีขอแมวาตองเรียนตอที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เทานั้น ถึงจะไดรับทุนดังกลาว การเรียนการสอนจะยึดแนวทางการสอนตามวิทยาลัยนาฏศิลปโดยเริ่มจาก
เพลงตับตนเพลงฉิ่งทั้งดนตรีและรอง เพราะตับตนเพลงฉิ่งเป็นเพลงที่ยากพอสมควรเหมาะสาหรับผูที่เริ่มเรียน
ขั้นพื้นฐาน ในแตละเพลงของเพลงตับตนเพลงฉิ่งนั้นมีความสาคัญมาก ทั้งเป็นเพลงพื้นฐาน เป็นเพลงดาเนิน
กลอนทางเพลงตาง ๆ ซึ่งในการเรียนแบบปใจจุบันนั้นก็ยังยืดถือการเรียนแบบสมัยโบราณไวเหมือนกัน หลังจาก
การเรียนเพลงพื้นฐานแลว ก็จะไปเพลงเถา เพลง 2 ชั้น เชน เพลงไทยดาเนินดอย เนื้อสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ ไดทรงแตงเนื้อรองไว โดยใหใชเพลงลาวดาเนินทรายที่เป็นเพลงเกา มาบรรจุเนื้อรอง ในแตละปี
ทางยุวศิลปิน มูลนิธิ ร.2 จะนาเด็กนักเรียนในโครงการเขารวมพิธีไหวครูที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสอดคลอง
กับพระราชดารัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะ
ดารงพระอิสรายศเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้ง
ที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ พ.ศ. 2537 “ดนตรีไทยถือวาเป็นศิลปะอันทรงคุณคาแสดงเอกลักษณแของ
ชาติไทยไดอยางเดนชัด ดนตรีไทยนั้นมีประโยชนแนานัปการ ดนตรีไมเพียงแตสรางความรื่นรมยแ แตยังสามารถ
ทาให เกิดสมาธิ รวมทั้งสรางความมีระเบียบวินัย และประโยชนแประการสาคัญก็คือ การเลนดนตรี รวมกัน เป็น
การสร างการประสานสัมพัน ธแ อันน ามาซึ่งความสามัคคีของบุคคลในสั งคมการปลูกฝใ งความรักดนตรี ควร
ปลูกฝใงตั้งแตเยาวแวัย เพราะเด็กหรือเยาวชนมี ความสาคัญในการที่จะเป็นผู รับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ
รวมทั้งภาระรั บผิดชอบใน การธารงรักษาความสงบผาสุกในชาติ หากเยาวชนไดรับการปลูกฝใงใหรักดนตรี
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โดยเฉพาะ ดนตรีไทยแลว ก็ยอมไดรับการกลอมเกลาจิตใจใหสงบเยือกเย็น ใฝุสันติเป็นคนดีของสังคม การที่จะ
ปลู กฝใ งให เยาวชนรั กดนตรี ไทยนั้ น ทั้งผู ให และผู รับตองมีใจตรงกัน กล าว คือมีครูดนตรีผู ทรงความรู
ความสามารถถายทอดวิชาความรูใหแกศิษยแดวยความเอาใจใส ฝุายศิษยแก็ตองมีความตั้งใจจริงในการรับถายทอด
วิชาความรูนั้น มีความอุตสาหะวิริยะและ รับดวยใจเชนกัน จึงจะประสบผลสาเร็จอันงดงาม”
3. การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของบ้านดนตรีไทย วัดภุมรินทร์กุฎีทอง การจัดการเรียนการ
สอนดนตรีไทยของบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎีทอง เริ่มตนรับสมัครเยาวชนผูที่มีใจรักในเสียงดนตรีไทย ไม
จากัดอายุและวัย เขาเรียนดนตรีไทยในวันเสารแ – อาทิตยแ เวลา 08.00 น. – 12.00 น. คาใชจายในการเรียนคือ
500 บาท เรีย นไดทั้งหมด 20 ครั้ง มีการแบงหองเรียน เชน หองปี่พาทยแ หองขิม หองซอ หองปฏิบัติการ
ดนตรีไทยจะอยูบริเวณชั้นสองในวันจันทรแ–ศุกรแ อาคารเรียนดนตรีหรือบานดนตรีแหงนี้ทาหนาที่บริการวิชาการ
ดานดนตรีใหแกโรงเรียนในละแวกใกลเคียงที่เขารวมโครงการกับทางเทศบาลตาบลสวนหลวงอีกดวย การ
ปลูกฝใงเรื่องสมาธิเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเริ่มเรียนดนตรีไทยที่บานดนตรีไทย วัดภุมรินทรแกุฎีทองโรงเรียนที่
เขารวมโครงการกับบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎีทอง จะสลับกันมาเรียนที่บานดนตรีไทยวัด ภุมรินทรแกุฎีทอง
เฉพาะคาบเรียนรายวิชาศิลปะ (ดนตรี -นาฏศิลป) โดยมีรถรับสง นับเป็นวิธีการสงเสริมใหนักเรียนไดใชแหลง
เรียนรูภายในทองถิ่นใหเป็นประโยชนแ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตในชุมชน อันจะสรางความรัก ความสามัคคี รุนพี่
ชวยสอนรุนนองเป็นอีกหนึ่งการสร างวัฒนธรรมในองคแกรที่ดี พี่มีความภูมิใจที่สอนใหนองบรรเลงได และพี่ยัง
จดจาเพลงไดแมนยาอีกดวย สวนนองก็จะรักและเคารพรุนพี่ การออกไปบรรเลงภายนอกก็จะคัดเลือกเด็กที่มี
ฝี มื อ แล ว ในระดั บ หนึ่ ง ส ว นหลั ก สู ต รหรื อ บทเพลงที่ ใ ช ใ นการเรี ย นการสอนขึ้ น อยู กั บ การใช ง านแล ะ
ความสามารถในการบรรเลงของนักเรียนนับเป็นการรวมมือของหลายหนวยงานในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสวน
หลวง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่ชวยใหการสนับสนุนขับเคลื่อนบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎีทอง
ใหคงอยู ทั้งนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการใหความรวมมือและสนับสนุนจากผูปกครองที่สงบุตรหลานมาเรียน นับเป็น
ความเขมแข็งทางดานดนตรีที่กอใหเกิดความงดงามทางสังคมไดอยางชัดเจน
จากการศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 3 แหง คือ บาน
ไทยบรรเลง อุทยานพระบรมราชนุสรณแพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และบานดนตรีไทย วัดภูมริ
นทรแกุฎีทอง พบวา มีความแตกตางกันในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน มีทั้งการเรียนเดี่ยว (ตัวตอตัว) การ
เรียนเป็นกลุม การเรียนแบบพี่สอนนอง ซึ่งเป็นการเรียนแบบสาธิตและเลียนแบบใหปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมี
การตอยอดเฉพาะบุคคลดวย ลวนเป็น กระบวนการที่สามารถถายทอดดนตรีไทยใหแกนักเรียนหรือผูสนใจเขา
เรียนดนตรีไทยไดเป็นอยางดี สวนเรื่องคาใชจายในการเรียนที่ในแตละสถานที่ไมเทากันหรืออาจไมตองเสีย
คาใชจาย พบวา คาใชจายในการเรียนดนตรีอยูในราคาที่ไมแพงผูปกครองหรือผูที่สนใจสามารถจ ายไดในสภาพ
เศรษฐกิจปใจจุบัน นอกจากนี้ ในเรื่องของการรับนักเรียนจุดเดนที่สามารถทาใหชุมชนอัมพวายังเป็นชุมชนที่
เขมแข็งทางดนตรีอยูไดนั้น นาจะเป็นสวนของโครงการยุวศิลปิน มูลนิธิอุทยาน ร.2 ที่รับเฉพาะเยาวชนจาก
จังหวัดสมุทรสงคราม จึงทาใหดนตรีไทยไดรับการสื บทอดสูเยาวชนในปใจจุบัน และที่สาคัญเยาวชนที่มีความ
สนใจดนตรีไทยอยางจริงจัง มีฝีมือและทักษะทางดนตรีไทยสามารถรับทุนการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ดวย
เหตุนี้จึงทาใหชุมชนอัมพวายังคงไวซึ่งวัฒนธรรมทางดนตรีไทยที่เ ข ม แข็ ง ท า มกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกได
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ข้อเสนอแนะ
1. ภาครัฐและเอกชนควรใหการสนับสนุนดานการเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามใหมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาและประเมินผลการเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อจะเป็นประโยชนแในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการตอไป
3. ควรมีการศึกษาบทบาทของการเรียนการสอนดนตรีไทยในการมีส ว นรว มพัฒ นาชุมชนเพื่อเป็ น
สารสนเทศดานการเรียนการสอนและใหผูที่เกี่ยวของนาไปเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวมตอไป
4. ควรทาวิจัยในเรื่องลักษณะเดียวกัน โดยศึกษากลุมตัวอยางในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนาผลวิจัยมา
เปรียบเทียบและควรทาวิจัยในเรื่องลักษณะเดียวกันใหศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยในดานตางๆ เพิ่มมาก
ขึ้น
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อรรถาธิบายและการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่ง
EXPLANATIONS AND ARRANGEMENT FOLKSONG
จิรวัฒน์ ศรีนุเสน*
JIRAWAT SRINUSEN
บทคัดย่อ
อรรถาธิบายและการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง มุงนาเสนอรูปแบบการจัดวงและการเขียน
โนตเพลงลูกทุง มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรีลูกทุงและการจัดรูปแบบวงดนตรีลูกทุง
2) เพื่อศึกษาวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง
ผลการศึกษา พบวา
1. เครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรีลูกทุงประกอบไปดวยเครื่องดนตรี 3 กลุม ไดแก (1) กลุมเครื่องลมไม
หรือกลุมแซ็กโซโฟน (Sax section) (2) กลุมเครื่องทองเหลืองหรือกลุมเครื่องบราส (Brass section) (3) กลุม
เครื่องที่ใหจังหวะ (Rhythm section) ทั้งนี้ การจัดรูปแบบวงดนตรีลูกทุง แบงออกเป็น 2 รูปแบบ (1) รูปแบบ
วงขนาดใหญ (Big band) (2) รูปแบบวงขนาดเล็ก (Small band)
2. การเรียบเรียงเสียงประสานวงลูกทุง แบงได 3 รูปแบบ (1) การเรียบเรียงแบบยูนิซัน (Unison)
หรือคู 8 (2) การเรียบเรีย งแบบวงขนาดใหญ (Big band) การเรียบเรียงรูปแบบนี้จะทาใหเสียงที่ออกมา
สมบูรณแ (3) การเรียบเรียงแบบวงขนาดเล็ก (Small band) เป็นรูปแบบที่ไดรับความนิยมมากกวาแบบอื่น
เพราะการเคลื่อนยายสะดวกและสามารถบรรเลงไดใกลเคียงกับวงขนาดใหญ ซึ่งการเรียบเรียงแบบวงขนาด
เล็ก (Small band) แยกออกเป็น 2 แบบ (1) แบบรวมกลุม (2) แบบแยกกลุม ซึ่งนิยมใชกันทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู
ที่ผูเรียบเรียงจะเลือกถายทอดอารมณแ ความรูสึกลงในบทเพลง
คาสาคัญ : โนตเพลงลูกทุง, การเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
Explanation and arranging for country music is an article that aims to present band
arrangement and writing country music note, this aims of this research was to 1) To study
musical instruments used in folksong and formatting the folk song 2) To study how to
arranging for country music.
The study found that.
1. Musical instruments used in folksong consists of 3 group instruments (1) woodwind
group or sax section group (2) brass group or brass section (3) rhythm section, folksong
format divided into 2 forms (1) big band (2) small band
2. Arranging for folksong divided into 3 forms (1) arranging unison (2) arranging big
band, this format will make the sound come out perfectly (3) arranging small band
is a style that is more popular than others because, moving is convenient and can be played
as close to a large band which is a small band arrangement divided into 2 forms (1)
collective type (2) separate groups, which are commonly used in both types depends on the
composer to choose to convey emotions, put the feeling into the song.
keywords: Country music notes, arrangement folksong

บทนา
เพลงลูกทุงไทย มีวิ วัฒนาการมาจากเพลงพื้นบาน พื้นเมืองหรือเพลงชาวบาน แมวาจะนาเครื่องดนตรี
ของตะวันตกมาใชบรรเลงทานองก็ตาม แตเนื้อหาหรือแกนใจความของเพลง ลูกทุงก็ยังคงสะทอนใหเห็น
ลักษณะของคนไทยหรือสังคมไทยไดอยางชัดเจน จึงอาจถือไดวา “เพลงลูกทุง” คือเพลงพื้นเมืองยุคใหม ที่มี
เอกลักษณแสะทอนใหเห็นลักษณะของคนไทย และ สังคมไทยอยางกวางขวาง ลุมลึก และลีลาอันหลากหลาย
ถือไดวาเพลงลูกทุงซึมลึกอยู ใน สายเลือดของคนไทยทุกคนมาตั้งแตอดีต เพราะคนไทยเป็นคนในสังคม
เกษตรกรรม เพลง ลูกทุงหลายเพลงไดสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม ความเป็นอยูและวัฒนธรรมไทย บางเพลง
มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทย บางเพลงเป็นหลักฐานขอมูลทางประวัติศาสตรแของประเทศ บางเพลงเป็นที่รวม
ของภูมิปใญญาทองถิ่น เห็นไดจากยุคแรกมีนักรองเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียงกลุม หนึ่งนิยมรองเพลงที่มีสาระ
บรรยายถึงชีวิตชาวชนบท ชีวิ ตหนุมสาวบานนา และความยากจน ชาวบานเรียกเพลงกลุมนี้วา “เพลงตลาด”
หรือ “เพลงชีวิต” สวนเพลงลูกกรุง เรียกวา “เพลงผูดี” นักรองที่รองเพลงแนวตลาดในระยะแรก เชน คารณ
สัมบุณณานนทแ, กาน แกวสุพรรณ, ชัยชนะ บุณยโชติ, ทูล ทองใจ, ผองศรี วรนุช, ศรีสอางคแ ตรีเนตร ฯลฯ
ตอมา คาวา “เพลงลูกทุง” ถูก นามาใชแปลหนังเพลงอเมริกันเรื่อง “Your Cheating Heart ” เมื่อ พ.ศ.2507
นับแตนั้นมาคาวาเพลงลูกทุงก็ติดอยูในความรูสึกของคนฟใงเพลงโดยหมายถึง เพลงที่รองแบบงายๆ สนุกสนาน
ทวงทานองมีเรื่องราวที่โนมนาวใหนึกถึงบรรยากาศของทุงนา ปุาเขา ทานองของเพลงลูกทุง เปิดรับทวงทานอง
ตาง ๆ เชน ไทย ฝรั่ง จีน อินเดีย ตลอดจนเพลงพื้นบาน เชน ลาตัด แหล อีแซว (วิทยา เกษรพรหม, 2554)
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เพลงไทยลูกทุงนั้น เป็นที่ประจักษแแกทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ที่เขาใจและมีความรูความสามารถ
ทางดานดนตรีวา เพลงไทย ลูกทุงมีความ ไพเราะมีหลักการเรียบเรียงเสียงประสานและมี การบรรเลงที่แสดง
ถึงความเป็นไทยโดยแท เนื่องจากความเจริญ รุงเรืองและพัฒนาการของเพลงไทยเกิดขึ้น และสืบทอดพรอมกับ
ความเป็นเอกลักษณแของชาติ มีการอุปถัมภแ สนับสนุน อนุรักษแ เอาไวไดอย างมั่นคง การบรรเลงและการ
ผสมผสานเสียงดนตรีก็มี ลักษณะพิเศษ เพราะวานักดนตรีเรียนรูการปฏิบัติดนตรีโดยตรง จากครูดนตรี ซึ่งมี
วิธีการคิ ดและการสร า งทา นองเพลงที่แตกต างกัน ความแตกตางนี้จึงกลายเป็นจุ ดเดนที่ ส รางความเป็ น
เอกลักษณแ และสรางความเป็นเอกภาพใหแกบทเพลงไทยลูกทุงไดเป็นอยางดีดนตรีและบทเพลงนอกจากจะมี
เอกลักษณแเฉพาะตัวแลว ยังใหความเพลิดเพลิน และในแตละบทเพลงจะใหอารมณแความ รูสึกตางๆ แกผูฟใง
เชน สนุกสนาน ราเริง เศราโศก เสียใจ บาง เพลงไดรับความนิยมเป็นเวลานานนับเป็นรอยๆ ปี ซึ่งปใจจัย
สาคัญที่ทา ใหแตละบทเพลงเกิดความไพเราะมีดวยกันหลาย ประการ เชน ผูประพันธแคารอง ทา นอง จังหวะ
นักดนตรีผูถายทอด และผูเรียบเรียงเสียงประสานเป็นปใจจัยสาคัญในแตละบทเพลง ซึ่งในแตละบทเพลงมีทั้ง
เนื้อรอง ทานอง จังหวะ และเครื่องดนตรีที่หลากหลาย จาเป็นอยางยิ่งตองมี การจัดระเบียบหนาที่ ของแตละ
เครื่องมือใหเหมาะสม มีความเป็นระเบียบเรียบรอย ประสมประสานกลมกลืน ซึ่งเป็นหนาที่ของผูเรียบเรียง
เสียง ประสานที่จะตองใชความรูความสามารถและประสบการณแการ เรียบเรียงเสียงประสานเพื่อใหเกิดความ
ไพเราะ (ธงรบ ขุนสงคราม 2554 : น. 56)
เพลงลูกทุงก็ถือเป็นความปราณีตงดงามอีกอยางหนึ่ง ผูประพันธแเพลงสรางสรรคแผลงานดวยความตั้งใจ
ผานการกลั่นกรองแลวาครบถวนทั้งทางดานเนื้อหาที่ลึกซึ้งตามหลักโสตและศิลป ไดแก ทานอง เสียงประสาน
ระบบเสียง รูปประพรรณ รูปแบบ สีสันและลักษณะของเสียง (อมร เอี่ ยมตาล. 2554 : น.1) สิ่งเหลานี้ทาให
เพลงลูกทุงอยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวนาน รวมทั้งมีศิลปินในอดีตที่เป็นตานานของวงการเพลงลูกทุง ที่ได
กลาวขานกันถึงปใจจุบัน และที่สาคัญเป็นแรงบันดาลใจใหศิลปินเพลงลูกทุงรุนหลัง ไดเอาเป็นแบบอยางและ
โดงดังมีชื่อเสียงมากมายหลายคน ยุคแรก ๆ ของวงการลูกทุง สื่อเทคโนโลยียังไมเจริญเหมือนปใจจุบัน มีแค
วิทยุคลื่น AM ซึ่งเป็นคลื่นระยะสั้น ไมเพียงพอในการนาเสนอผลงานเพลง จึงตระเวนไปทาการแสดงในที่ตาง
ๆ ตามที่ผลงานเพลงไดรับความนิยม เพื่อใหความบันเทิงและนาเสนอผลงาน จากที่กล าวมาขางตน วงดนตรี
ลูกทุงจึงมีบทบาทสาคัญที่จะทาใหศิลปินนักรองไดรับความนิยม ยุคนั้นคนในวงการลูกทุงจะรูจัก “ชุมชนคน
ลูกทุงซอยบุบผาสวรรคแ” (ปใจจุบัน ซอยจรัญสนิทวงศแ 27) เป็นอยางดี เพราะเป็นศูนยแรวมทุกอยางของวงการ
ลูกทุง ไมวา สานักงานวงดนตรี ตาง ๆ นั กรอง นักดนตรี หางเครื่อง หรือแมกระทั่งฝุายเทคนิคติดตั้งอุปกรณแ
ตางๆ วงดนตรีลูกทุงจะออกเดินสายตระเวนเปิดการแสดงไปทั่วทุกภาค ทุกจังหวัด ของประเทศไทย หรือ
บางครั้ งอาจจะตามชายแดนของประเทศเพื่อนบาน เรียกวา “วงดนตรีเดินสาย” ปใจจุบันเรียกวา “ทัว รแ
คอนเสิรแต” (Tour Concert) วงลูกทุงมีสวนสาคัญหลายสวน นักรอง นักดนตรี หางเครื่อง เป็นตน
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จากความสาคัญและที่มาดังกลาวขางตน ผูเขียนเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงใหลในความไพเราะและความ
สนุกสนานของวงดนตรีลูกทุง มีประสบการณแกับวงดนตรีลูกทุงมาโดยตลอด เริ่มตั้งแตเป็นผู บรรเลงในวงจนถึง
ผูควบคุมวง ผูเขียนอยากนาองคแความรูเรื่องการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง เพื่อใหผูอานไดนาไปเป็น
แนวทางในการเรียบเรียงอีกทางเลือกหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรีลูกทุงและการจัดรูปแบบวงดนตรีลูกทุง
2. เพื่อศึกษาวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง
เครื่องดนตรี
วงดนตรีลูกทุงสวนมากจะใชเครื่องดนตรี 3 กลุม คือ
1. กลุมเครื่องลมไมหรือกลุมแซ็กโซโฟน (Sax section) ประกอบดวยเครื่องดนตรีในตระกูลแซ็กโซโฟน
ไดแก อัลโตเทนเนอรแ บาริโทน แซ็กโซโฟน
2. กลุมเครื่องทองเหลืองหรือกลุมเครื่องบราส (Brass section) ไดแก ทรัมเป็ต และทรอมโบน
3. กลุมเครื่องที่ใหจังหวะ (Rhythm section) ประกอบดวยกลอง เบส กีตารแ คียแบอรแดและเครื่องเคาะ
จังหวะ (Percussion)
ลักษณะเดนของการใชเครื่องดนตรีในวงลูกทุงอีกประการหนึ่งคือ มีการใชเครื่องดนตรีอื่นๆ มาประกอบ
ไมวาจะเป็ นเครื่ องดนตรี ส ากล ไทย หรื อพื้นบาน โดยเฉพาะในทอนโซโลเชนฟลุต ไวโอลิ น ซอดวง ซออู
ระนาด ขลุย ปี่ โปงลาง พิณ แคน โหวด เป็นตน และเครื่องเคาะจังหวะตางๆ เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ กลอง ตะโพน
รามะนา ก็มักใชประกอบจังหวะอยูเสมอ
รูปแบบของวง
รูปแบบของวงลูกทุงไมมีการจัดรูปแบบไวเป็นลักษณะที่แนนอน แตที่พบมากที่สุด มี 2 รูปแบบใหญ ๆ
คือ
1. วงขนาดเล็ก (Small band) หรือวงคอมโบ เป็นรูปแบบที่ไดรับความนิยมมาก เนื่องจากใชเครื่อง
ดนตรีและนักดนตรีไมมาก เคลื่อนยายไดสะดวก เครื่องดนตรีที่ใช กลุมเครื่องลมไม ประกอบดวย อัลโตแซ็ก 1
ตัว เทเนอรแแซ็ก 1 ตัว กลุมเครื่องทองเหลือง ประกอบดวย ทรัมเป็ต 1 ตัว ทรอมโบน 1 ตัว และกลุมเครื่องริ
ทึม มีคียแบอรแด กีตารแ เบส และกลองชุด จะเห็นวาการจัดกลุมเครื่องเปุา จัดไวเพื่อการประสานเสี ยงใหครบ 4
แนว เสียงที่ออกมามีความหนักแนน ขอเสียของวงขนาดเล็ก (Small band) คือ เมื่อแยกเครื่อง 2 กลุมออก
จากกันเมื่อไหร จะทาใหความหนักแนนของเสียงลดลง เพราะการประสานเสียงไมครบ 4 แนว
2. วงขนาดใหญ (Big band) การจัดรูปวงใกลเคียงกับวงปฺอปปูลามิวสิค โดยการจัดเครื่องเปุาแตละกลุม
กลุมใหครบ 4 แนว กลุมเครื่องลมไมประกอบดวย อัลโตแซ็กโซโฟน 1 ตัว เทเนอรแแซ็กโซโฟน 2 ตัว และบาริ
โทนแซ็ก 1 ตัว กลุมเครื่องทองเหลือง ประกอบดวย ทรัมเป็ต 3 ตัว ทรอมโบน 1 ตัว สวนกลุมริทึมเหมือนกัน
กับวง จะเห็นการจัดเครื่องดนตรีไวสาหรับการเรียบเรียงเสียงประสานครบ 4 แนว ทั้ง 2 กลุม สามารถเรียบ
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เรียงแบบรวมกลุมหรือแยกกลุมได วงขนาดใหญไมคอยไดรับความนิยมมากนัก เนื่องจากใชเครื่องดนตรีและนัก
ดนตรีเป็นจานวนมาก การติดตั้งเคลื่อนยายลาบาก
การเขียนโน้ตเพลงลูกทุ่ง
ประยงคแ ชื่นเย็น ศิลปินแหงชาติ พุทธศักราช 2552 กลาววา ในการบันทึกเพลงไทยลูกทุงในชวงแรก ๆ
จะมีการนัดนักดนตรีใหมาพบกันกอนที่จะเขาหองบันทึกเสียง แลวก็ทาการนัดแนะวาเพลงนี้ ใครควรเลนอะไร
ตรงไหน อยางไร หลัง จากนั้นก็จะลงมือทาการซอม ถาดีก็จะทาการบันทึกเสียงเลย ถาฟใง ดูไมดีก็นัดซอมกัน
ใหมจนกวาจะพอใจ โดยที่ไมมีการเตรียมตัวมากอน ไมมีการวางแผนลวงหนา ไมมีโนตเพลง ผลงานออกมาดี
ขนาดไหนก็ขึ้นอยูกับฝีมือของนักดนตรีที่นามาบันทึกเสียง (ธงรบ ขุนสงคราม. 2554: น.57)
การเขียนโนตเพลงลูกทุงยังไมทฤษฎีการเขียนโนตเพลงลูกเป็ นเรื่องเป็นราว จึงยึดหลักการเขียนตาม
แบบดนตรีตะวันตก (เจริญ เจริญชัย. 2531) ซึ่งผูเขียนแตละคนก็มีวิธีเขียนที่แตกตางกันไป เรามองวาดนตรี
ไมมีผิด จะใชคาวาเหมาะสมมากเหมาะสมนอยมากกวา หวังวานักเขียนโนตเพลงลูกทุงคงจะชวยกันอนุรักษแ
แนวเพลงลูกทุงใหยั ง คงเป็น เพลงลูกทุงตลอดไป ปใจจุบันมีโปรแกรมเขียนโนตหรือบันทึกโนตทาใหมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
การเรียบเรียงเสียงประสาน
การใชเสียงประสานและคอรแดในเพลงลูกทุงสวนใหญจะเป็นแบบงายๆ คอรแดที่ใชมักจะเป็นแบบโนต 3
ตัว (triad) การประสานเสียงใชแบบกลมกลืน เป็นใหญ การดาเนินของคอรแด (chord progression) ในเพลง
ลูกทุงเป็นแบบงายๆ ไมยึดกฎเกณฑแอะไรมากนัก การเลือกใชจังหวะในเพลงลูกทุงอาจจะมีอยูไมกี่จังหวะ เชน
โบเรโล (Bolero) บีกิน (Beguine) ชะชะชา (Cha-Cha) สวนจังหวะอื่น ๆ นาน ๆ จะเห็นครั้งหนึ่ง หลังจากได
คอรแดและจังหวะแลว ขั้นตอนตอไปเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานเครื่องเปุา แบงได 3 รูปแบบใหญ ๆ ดังนี้
(เจริญ เจริญชัย. 2531)

ภาพประกอบที่ 1 สกอรแ (Scores)โนตเพลงเด็กมันยั่ว ขับรองโดย ยอดรัก สลักใจ
(ที่มา : จิรวัฒนแ ศรีนุเสน)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

1. เขียนแบบยูนิซัน (unison) หรือคู 8 การเขียนประสานเสียงแบบยูนิซัน (unison) เป็นการเขียนให
เครื่องเปุาทุกเครื่องบรรเลงเสียงเดียวกันหมด ไมมีเสียงประสาน จากภาพประกอบที่ 1 เริ่มจากหองเพลงที่ 1 5 จะเห็นเครื่องเปุาเป็นตัวดาเนินทานอง (Melody) และบรรเลงเสียงเดียวกันทั้งหมด สวนความสูงต่าของเสียง
ขึ้นอยูกับชวงเสียงของเครื่องดนตรีนั้น ๆ จากหองเพลงที่ 6 - 8 คียแบอรแดดาเนินทานอง ใชเสียงระนาด จะเห็น
วาเป็นโนตคู 8 แสดงวาผูเขียนตองการความหนาของเสียงเพิ่มมากขึ้น หองเพลงที่ 9 เป็นกลุมแซ็กโซโฟนรับ
ตามมาดวยกลุมเครื่องบราส และจบทอนขึ้นเพลงหรือหัวเพลง (Intro) ในหองเพลงที่ 11 ตัดมาเฉพาะทอนขึ้น
เพลง การเขียนแบบนี้มีไมไดรับความนิยมมากนัก เพราะทาใหเสียงที่ออกมาไมมีน้าหนัก

ภาพประกอบที่ 2 สกอรแ(Scores)โนตเพลง วงฺ Big band เพลงเด็กมันยั่ว ขับรองโดย ยอดรัก สลักใจ
(ที่มา : จิรวัฒนแ ศรีนุเสน)
2. เขียนแบบวงใหญ (Big band) จะคลายกับวงปฺอปปูลามิวสิค (Popular music) ของ ทางดนตรี
ตะวันตก เป็นการเรียบเรียงเสียงประสานโดยแบงเครื่องเปุาออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมเครื่องลมไมและ
กลุมเครื่องบราส ซึ่งแตละกลุมจะจัดเครื่องดนตรีไวครบ 4 แนว แตถามีเครื่องดนตรีมีมากกวา 4 แนว ก็ให
ทบโนตหรือซ้าโนตที่เหลือในคอรแดนั้น ๆ กลุมเครื่องลมไม ประกอบดวย อัลโต 1 ตัว เทเนอรแ 2 ตัวและบา
ริโทนแซ็กโซโฟน 1 ตัว สวนในกลุมเครื่องบราส ประกอบไปดวย ทรัมเป็ต 3 ตัว ทรอมโบน 1 ตัว แตถาใน
กรณีที่มีเครื่องดนตรีมีมากกวา 4 ตัว ก็ใหทบโนตหรือซ้าโนตที่เหลือในคอรแดนั้น ๆ จากภาพประกอบที่ 2
จะเห็นวา ในสกอรแ (Scores) จะแบงกลุมเครื่องดนตรีอยางชัดเจน โดย 4 บรรทัดแรกเป็นกลุมแซ็กโซโฟน
แถวที่ 5 - 8 เป็นกลุมเครื่องบราส จากแถวที่ 9 -12 เป็นกลุมของเครื่องริทึม เมื่อมองไปแถวบนสุดจะเห็น
ชื่อเพลง จังหวะ และอัตราความเร็ว ชื่อเพลงเด็กมันยั่ว อยูในบันไดเสียง F Major จังหวะ ชะชะชา อัตรา
ความเร็ว 120 เคาะตอนาที ในกลุมเครื่องลมไมใชอัลโตบรรเลงแนวบนหรือแนวโซปราโน ใชบาริโทนเป็น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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แนวลางสุดหรือแนวเบส สวนเทเนอรแ 2 ตัว เลนแนวอัลโตและแนวเทเนอรแ ในกลุมเครื่องบราสสกอรแ
(Scores) แถวที่ 5 - 8 ทรัมเป็ต 3 ตัว ทรอมโบน 1 ตัว ใชทรัมเป็ต 1 เป็นแนวบนสุดหรือแนวโซปราโน
ทรอมโบนเป็นแนวลางสุดหรือแนวเบส ทรัมเป็ต 2 -3 เป็นแนวใน คือแนวอัลโตและแนวเทเนอรแ กลุม
เครื่องริทึม (แถวที่ 9 - 12) มีคียแบอรแด กีตารแ เบส และกลองชุด คียแบอรแดและกีตารแเป็นไดทั้งเครื่องริทึม
และเครื่องดาเนินทานอง จากหองเพลงที่ 1 - 5 กลุมเครื่อง
บราสเป็นกลุมดาเนินทานอง โดยเลน
แบบ ยูนิซัน (unison) หรือคู 8 ในกลุมแซ็กเป็นแบล็คกราว โดยเขียนใหมีการประสานเสียง 4 แนว ตาม
รูปแบบที่ไดกลาวมาขางตน ในหองเพลงที่ 6 - 9 จะมีคียแบอรแดเลน โดยใชเสียงระนาดตามที่กาหนดไวใน
โนตเพลง หองเพลงที่ 9 กลุมเครื่องลมไมบรรเลง ตามมาดวยกลุมเครื่องบราสในหองเพลงที่ 10 และจบ
อินโทร (Intro) พรอมกันในหองเพลงที่ 11 โดยใหแตละกลุมประสานกันเอง
3. เขียนแบบวงเล็ก (Small band) หรือวงคอมโบ เป็นวงดนตรีลูกทุงที่นาเครื่องเปุาทั้ง 2 กลุมมา
รวมกันใหครบ 4 แนว กลุมเครื่องลมไม ประกอบดวย อัลโต และเทเนอรแแซ็กโซโฟน อยางละตัว สวนใน
กลุมเครื่องบราส ประกอบดวย ทรัมเป็ต และทรอมโบน อยางละตัวเชนกัน ในการเรียบเรียงเสียงประสาน
วง Small band แยกยอยได 2 แบบ คือ

ภาพประกอบที่ 3 สกอรแ (Scores) โนตเพลง วงฺ Small band เพลงขออยูดวยคน
ขับรองโดยสายัณหแ สัญญา
(ที่มา : จิรวัฒนแ ศรีนุเสน)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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3.1 การเขียนรวมกลุม เป็นการเขียนรวมกลุมเครื่องเปุาทั้ง 2 กลุมเขาดวยกัน เขียนใหมีการประสาน
เสียง จากภาพประกอบที่ 3 ตัดสกอรแโนตเพลงมาบางสวน จะสังเกตเห็นวาหองเพลงที่ 9, 11, 13 และ15 โนต
4 แถวบนจะบรรเลงพรอมกัน โดยใหทรัมเป็ตเป็นแนวเสียงสูงสุดหรือแนวโซปราโน รองลงมาเป็นแซ็กอัลโต อยู
ในแนวอัลโต แซ็กเทเนอรแอยูในแนวเทเนอรแ และทรอมโบนเป็นแนวเบส ในคอรแดที่มีโนต 3 ตัว จาเป็นตองทบ
โนตหรือซ้าโนตการเขียนประสานเสียงในลักษณะนี้จะทาใหเสียงที่ออกมามีความหนักแนน เนื่องจากมีการ
ประสานเสียงครบ 4 แนว สามารถสลับแนวกันไดตามความเหมาะสม จากภาพประกอบ ผูเขียนเขียนตามชวง
ของเสียงของเครื่องดนตรีที่นั้น ๆ

ภาพประกอบที่ 4 สกอรแ (Scores) โนตเพลงวงฺ Small band เพลงแดคนชื่อเจี๊ยบ
ขับรองโดยสายัณหแ สัญญา
(ที่มา : จิรวัฒนแ ศรีนุเสน)
3.2 การเขียนแยกกลุม เป็นการเขียนแบบแยกเครื่องเปุาทั้ง 2 กลุมออกจากกัน เสียงที่ออกมาจะมี
ความหนักแนนไมเหมือนแบบกับแบบรวมกลุม เพราะเขียนประสานไดไมครบ 4 แนว จากภาพประกอบที่ 4
เพลงแดคนชื่อเจี๊ยบ เริ่มจากหองเพลงที่ 1 กลุมเครื่องบราสเริ่มบรรเลงในจังหวะที่ 1 สวนกลุมแซ็กตามมาใน
จังหวะยกหลังจังหวะที่ 2 กอนที่จะรวมกันใหองเพลงที่ 8 และ 9 เมื่อ แตละกลุมมีเครื่องดนตรี 2 จึงเขียน
ประสานเสียงได 2 แนว ในแตละกลุมก็จะมีเสียงไมครบคอรแด สวนจะเลือกเสียงใดในคอรแดนั้นแลวแตความ
เหมาะสมหรือดุลพินิจของผูเรียบเรียง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(127)

เพลงลูกทุ่งในยุคปัจจุบัน
วิวัฒ นาการตา ง ๆ ทางดา นดนตรีเ จริญ ขึ้น สื่ อทางดา นดนตรีมี มากขึ้นและเขาถึ งได งายขึ้น ทาให
ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะเครื่องมือของนักดนตรีเพิ่มมากขึ้น จึงทาใหโฉมหนาของเพลงลูกทุงเปลี่ยนไป
ขึ้น Intro เพลงขึ้นมา แทบจะแยกไมออกดวยซ้าวาเป็นเพลงสตริง หรือเพลงลูกทุง ประกอบกับในยุคปใจจุบัน
ผูคนเรงรีบกับการทามาหากิน ไมมีเวลาที่จะพิถีพิถันฟใงเพลงมากนัก เพลงลูกทุงจึงเนนไปที่ความสนุกสนาน ถา
เป็นเพลงชาก็จะเนนไปในทางเทคนิคความสามารถเฉพาะเครื่องดนตรี คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี จากการ
วิเคราะหแการเรียบเรียงเสียงประสาน การดาเนินคอรแด
ก็เป็นคอรแดกลมกลืนเป็นสวนใหญ ใชคอรแด กระดางนอยหรือแทบไมมีเลย จังหวะกลองมีความสลับ ซับซอน
มากขึ้น เทคนิคเฉพาะเครื่องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกีตารแ เสียงสังเคราะหแตาง ๆ แทนเสียงเครื่องดนตรีจริง เพลง
ลูกทุงที่เรียบเรียงโดยใชเครื่องเปุาเหลือนอยเต็มทีอาจจะเป็นเพราะเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องความสะดวกสบาย
ในการเคลื่อนยายเวลา ทัวรแคอนเสิรแต ตลอดจนความชื่นชอบของผูฟใง
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึกษา เรื่องการอรรถาธิบายและการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง มุงนาเสนอรูปแบบ
การจัดวงและการเขียนโนตเพลงลูกทุง สามารถสรุปและอธิบายผล ดังตอไปนี้
1. วงลูกทุงประกอบไปดวยเครื่องดนตรี 3 กลุม
1.1 กลุมเครื่องลมไมหรือกลุมแซ็กโซโฟน (Sax section) ประกอบดวยเครื่องดนตรีในตระกูลแซ็ก
โซโฟน ไดแก อัลโตเทนเนอรแ บาริโทน แซ็กโซโฟน
1.2 กลุมเครื่องทองเหลืองหรือกลุมเครื่องบราส (Brass section) ไดแก ทรัมเป็ตและทรอมโบน
1.3 กลุมเครื่องที่ใหจังหวะ (Rhythm section) ประกอบดวยกลอง เบส กีตารแ คียแบอรแดและเครื่อง
เคาะจังหวะ (Percussion)
สอดคลองกับ จินตนา ดารงคแเลิศ (2533 : น. 68-93) ที่กลาวถึงเครื่องดนตรีไววา เมื่อเพลงลูกทุงพัฒนา
มาจากเพลง พื้นบาน ชวงแรกก็ใชเครื่องดนตรีพื้นบานเลนประกอบ เชน ฉิ่ง ฉาบ ขลุย พิณ ซึง ซอ เพื่อ
ประกอบเป็นจังหวะในการขับรอง เทานั้น ตอมาเมื่อมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาหนาที่ ของเครื่อง
ดนตรีก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมใหมที่รับเขามา โดยมีบทบาทมากขึ้นจนกระทั่งถึงยุคไฟฟูา เพลงลูกทุงก็
รับเอา เขามาหมดจนในปใจจุบันวงดนตรีลูกทุงจึงมีเครื่องดนตรีเหมือน วงดนตรีสากลทั่ว ๆ ไป สอดคลองกับ
สุกรี เจริญสุข (2533: น.143) ไดกลาวถึงเครื่องดนตรีที่ใชประกอบจะเนนที่เครื่องประกอบ จังหวะเป็นหลัก
เชน กลองชุด กลองทอมบา ฉิ่ง ฉาบ เพื่อเนน ความสนุกสนาน สวนเครื่องดนตรีอื่นมีทั้งของตะวันตกและของ
พื้นบาน แลวแตใครจะเลือกใช ไมไดกาหนดตายตัว เชน ทรัมเป็ต แซ็กโซโฟน ไวโอลิน กีตารแ เบส คียแบอรแด
แอดคอรแเดียน ขลุย พิณ ซอ ฯลฯ
2. การจัดรูปแบบวงดนตรีลูกทุง แบงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
2.1 รูปแบบวงขนาดใหญ (Big band)
2.2 รูปแบบวงขนาดเล็ก (Small band)
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3. การเรียบเรียงเสียงประสานเครื่องเปุาในวงลูกทุงแบงได 3 แบบใหญ ๆ คือ
3.1 การเรียบเรียงแบบยูนิซัน (Unison) หรือคู 8 เป็นการเรียบเรียงใหเครื่องดนตรีทุกเครื่องบรรเลง
เสียงเดียวกัน การเรียบเรียงแบบนี้ไมไดรับความนิยมมากนัก เพราะทาใหเสียงที่ออกมาขาดน้าหนักไมมีความ
มั่นคง
3.2 การเรียบเรียงแบบวงขนาดใหญ (Big band) การเรียบเรียงในรูปแบบนี้จะทาใหเสียงที่ออกมา
สมบูรณแที่สุด เนื่องจากมีเครื่องดนตรีครบ 4 แนว ทั้ง 2 กลุม
1) กลุมเครื่องลมไมประกอบดวยอัลโตแซ็ก 1 ตัว ใชบรรเลงแนวโซปราโนเทเนอรแแซ็ก 2 ตัว บรรเลง
แนวอัลโตและแนวเทเนอรแ บาริโทนแซ็ก 1 ตัว บรรเลงเป็นแนวเบส
2) กลุมเครื่องทองเหลือง ประกอบดวย ทรัมเป็ต 3 ตัว ใชบรรเลง 3 แนวบน คือ แนวโซปราโน
แนวอัลโต และแนวเทเนอรแ ทรอมโบนเป็นแนวเบส
3.3 การเรียบเรียงแบบวงขนาดเล็ก (Small band) เป็นรูปแบบที่ไดรับความนิยมมากกวาแบบอื่น ๆ
เพราะเป็นวงที่ไมใหญมาก การเคลื่อนยายสะดวกและสามารถบรรเลงไดใกลเคียงกับวงขนาดใหญ การเรียบ
เรียงแบบวงขนาดเล็ก (Small band) แยกยอยออกเป็น 2 แบบ คือ
1) แบบรวมกลุม จะเรียบเรียงเครื่องเปุาทั้ง 2 กลุมรวมกัน เพื่อใหครบ 4 แนว กลุมเครื่องลมไม
ประกอบดวย อัลโตแซ็กและเทเนอรแแซ็กอยางละ 1 ตัว กลุมเครื่องทองเหลือง ประกอบดวย ทรัมเป็ตและ
ทรอมโบนอยางละ 1 ตัว การเรียบเรียงเสียงประสาน ใชทรัมเป็ตเป็นแนวบนสุดหรือแนวโซปราโน อัลโตแซ็ก
เป็นแนวอัลโต เทเนอรแแซ็กเป็นแนวเทเนอรแ ทรอมโบนอยูแนวลางสุดหรือแนวเบส การเรียบเรียงแบบรวมกลุม
จะใหเสียงและความรูสึกที่หนักแนนและมั่นคง
2) แบบแยกกลุม จะเขียนเครื่องลมไมและกลุมเครื่องทองเหลืองแยกออกจากกัน ทาใหแตละกลุม
เหลือเครื่องดนตรี 2 ชิ้น การเรียบเรียงจึงไมครบ 4 แนว เสียงที่ออกมามีความหนักแนนของเสียงลดลงกวาแบบ
รวมกลุม นิยมใชกันทั้ง 2 แบบ อยูที่ผูเรียบเรียงจะเลือกถายทอดอารมณแ ความรูสึกอะไรลงในบทเพลงนั้น ๆ
สอดคลองกับ สุกรี เจริญสุข (2533 : น.143) ที่กลาววา การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุงแตเดิม
เป็นการพัฒนา มาจากเพลงพื้นเมือง โดยมักนิยมบรรเลงตามใจชอบ บรรเลงแห ตามกันไปแนวเดียว อาศัย
ทานองเพลงเป็นหลักในการบรรเลง ที่ไมมีการเรียบเรียงเสียงประสาน ตอมาระยะหลังมีการพัฒนา ทางดนตรี
มากขึ้น ทาใหเกิดนักดนตรีที่มีความรู ความสามารถ ในวงการเพลงลูกทุง ปใจจุบันเพลงลูกทุงจึงมีการเรียบเรียง
เสียง ประสานที่ทันสมัย ถูกตองตามหลักวิชาการ เชนเดียวกับ ใหญ นภายน (2533 : น. 35-36) กลาววา
องคแประกอบของบทเพลงที่จะขาดไมได คือ ผูเรียบเรียงเสียงประสาน ซึ่งมีหนาที่ในการจัดแนวเสียงประสาน
ของเครื่องมือชนิดตาง ๆ เป็นผูคิดทานองตอนเริ่มของบทเพลง ทอนโชวแเครื่องดนตรี และทอนจบ นอกจากนั้น
ยังตองคิดลูกรับ ลูกสง ลูกสอด ลูกขัด ใหสัมพันธแกับทานองเดิม สอดคลองกับ กิตติ ศรีเปารยะ (2537 : น. 35)
ที่กลาวไววา การเรียบเรียงเสียงประสานเป็นกรรมวิธีที่ สาคัญอยางหนึ่งในการสรางสรรคแเสียงเพลงเสียงดนตรี
ออกสูผูฟใง ลาพังทานองเพลงหรือคารองยังไมสมบูรณแพอ สาหรับการ ฟใงเพื่อใหไดสุนทรียรสการเรียบเรียง
เสียงประสานจะชวยปรุง แตงเพิ่มสีสันใหกับบทเพลงทาใหเกิดความไพเราะนาฟใงยิ่งขึ้น
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การสอนหมอลา เพื่อสร้างสรรค์สังคม
MOR-MORAM TEACHING TO CREATE SOCIETY
ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร*
RATEESRIVILAI BONSITTIPORN
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) สงเสริมใหหมอลาไดมีสวนรวมในการสรางสรรคแสังคม 2) เสริมสราง
จิตสานึกใหหมอลาไดตระหนักถึงประโยชนแของการชวยเหลือสังคมโดยผานสื่อกลอนลา และ 3) อนุรักษแสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานอีสานหมอลาทุกประเภท วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย แบงเป็น
3 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินผล ระยะเวลาดาเนินการวิจัย เริ่มดาเนินงาน 6 เดือน
จากวันที่ 20 เดือนกันยายน 2558 – วันที่ 20 เดือนมีนาคม 2559 ผลของการวิจัย มีหมอลาเขารวมโครงการ
ทั้งสิ้นจานวน 100 คน และประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว
Abstract
The objective of this research is to 1) encourage Mor Lam to participate in creating
society. 2) Raise awareness among Mor Lam to realize the benefits of helping society through
Klon Lam media 3) Preserve culture, Thai folk music and all types of Mor Lam in
Northeastern. Methods and procedures of the research are divided into
3 steps, planning step, operation step and evaluation step. Duration of research 6 months
from 20 September 2015 - 20 March 2016
คาสาคัญ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, การสอนหมอลาเพื่อสรางสรรคแสงั คม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตรูสอนดีเดนแหงชาติ ครูภูมิปใญญาไทยรุนที่ 1 และผูมีผลงานดีเดนดานการประพันธแกลอนลา
ผูอานวยการศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลา
41/60 หมูบานเสรี ซอยมิตรภาพ 11 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทร 043-243070
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ความเป็นมาของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม” มีวัตถุประสงคแ เพื่อสงเสริม
ใหหมอลาไดมีสวนรวมในการสรางสรรคแสังคม เพื่อเสริมสรางจิตสานึกใหหมอลาไดตระหนักถึงประโยชนแของ
การชวยเหลือสังคมโดยผานสื่อกลอนลาและเพื่ออนุรักษแสืบสานศิลปวั ฒนธรรมการแสดงพื้นบานอีสานหมอลา
ทุกประเภท โดยผูรับผิดชอบโครงการ ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ผูอานวยการศูนยแการเรียนภูมิปใญญาไทยดาน
ศิลปกรรมการแสดงพื้นบานหมอลา จังหวัดขอนแกน
โดยมีขั้นตอนเริ่มจาก ผูเชี่ยวชาญจัดทาสื่อคูมือการเรียนการสอนหมอลาและโฆษณาเชิญชวนกลุม
ผูสนใจเขารวมโครงการ (100 คน) จากนั้นจัดประชุมผูเขารวมโครงการ เพื่อรับฟใงการบรรยายและสาธิตการ
แสดงใหความรู จนจบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตอดวยนาผูเขารวมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เรียนรู
ภาคสนาม และจัดกิจกรรมแสดงเพื่อทดสอบวัดผลการเรียนการสอน บันทึกวีดีโอการแสดงจริง จัดพิธีกรรม
การครอบครู และสรุป ผลโดยผู เขาร วมโครงการ 100 คน ไดเรียนรูเกี่ยวกับบทกลอนลาที่มีเนื้อหาในการ
สรางสรรคแสังคม ตลอดจนผานกระบวนการปลูกฝใ่งจิตสานึกให ตระหนักถึงประโยชนแของการชวยเหลือสังคม
โดยผานสื่อกลอนลาและผูเขารวมโครงการ 100 คน สามารถทาการแสดงรวมอนุรักษแสืบสานศิลปวัฒนธรรม
การแสดงพื้นบานอีสานหมอลาไดทุกประเภท โดยไดรวมกันบันทึกวีดีโอชุด “ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา
เพื่อสรางสรรคแสังคม” 100 ศิลปิน 100 บทกลอนลา เพื่อทาการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมหมอลาอีสานและเป็น
อีกสื่อสาคัญในการสรางสรรคแสังคมตอไป
บทนา
“หมอลา” เป็นศิลปะการแสดงพื้นบานทางภาคอีสานที่ทรงคุณคา ถือเป็นสื่อพื้นบานที่เขาใจงาย
สามารถเขาถึงจิตวิญญาณของผูฟใง ทาใหเกิดอารมณแคลอยตามกับสาเนียงและเนื้อหา รวมทั้งทาทาง
ประกอบการลา หมอลาจึงเป็นที่เป็นที่นิยมของทุกรุนทุกวัยผูสูงอายุ วัยกลางคนจะชอบฟใงหมอลาประเภทลา
กลอน คือทานองลาทางสั้น ลาทางยาวและลาเตย สวนวัยรุนคนยุคใหม ชอบทานองแบบหมอลาซิ่ง หรือลา
กลอนประยุกตแที่มีการผสมผสานทานองลากับทานองเพลงลูกทุง มีทานองสนุกสนานเราใจ จากการที่หมอลามี
หลากหลายประเภทจึงทาใหหมอลาสามารถเขาถึงประชาชนชาวอีสานไดทุกกลุมวัย
จากอดีตถึงปใจจุบัน หนวยงานรัฐบาลของประเทศไทยและประเทศลาวไดใหความสาคัญกับ
ศิลปะการแสดงหมอลาอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหใชหมอลาเป็นสื่อในการสื่อสาร ขาวสารนโยบาย
โครงการตางๆจากรัฐบาลถึงประชาชน ซึ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนโครงการของกระทรวงสาธารสุข รณรงคแ
เผยแพรใหความรูเรื่องโรคภัยตางๆ โครงการของกระทรวงมหาดไทย เผยแพรใหความรูเรื่องประชาธิปไตย และ
โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม เผยแพรใหความรูเรื่องความสาคัญของวัฒนธรรมไทย เป็นตน
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา หมอลา นอกจากจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน ยังสามารถ
เป็นสื่อกระบอกเสียงชวยใหความรูดานตางๆและยังเป็นที่นิยมของทุกกลุมวัย ผูจัดทาโครงการจึงเห็น
ความสาคัญวา จะใชหมอลา เป็นสื่อที่มีสวนรวมในการแกสภาพปใญหาของสังคม โดยเฉพาะสังคมทองถิ่นอีสาน
ที่ยังตองการกิจกรรมชี้นาทาง ที่ใหทั้งความรูและความบันเทิง ตลอดจนแนวทางดาเนินชีวิตของวิถีชีวิตคน
อีสานโดยเฉพาะอยางยิ่งสาหรับเยาวชนคนยุคใหม กลอนลาและการลาจะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่ดีและ
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เหมาะสม ที่จะเป็นแนวทางนาพาใหเขาสูการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม อันจะกอเกิดประโยชนแสวนตนและตอสังคม
สืบตอไป จึงไดจัดทาโครงการ “การสอนหมอลา เพื่อสร้างสรรค์สังคม” นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสงเสริมใหหมอลาไดมีสวนรวมในการสรางสรรคแสังคม
2. เพื่อเสริมสรางจิตสานึกใหหมอลาไดตระหนักถึงประโยชนแของการชวยเหลือสังคมโดยผานสื่อ
กลอนลา
3. เพื่ออนุรักษแสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานอีสานหมอลาทุกประเภท
กลุ่มเปูาหมายของการวิจัย
1. เชิงปริมาณ จานวน 150 คน เด็ก เยาวชนและบุคคลที่สนใจทั่วไป (ไมจากัดเพศ วัย) เพื่อเขารวม
และรับฟใงนโยบายของโครงการ
2. เชิงคุณภาพ จานวน 100 คน บุคคลผูมีใจรักและมีพรสวรรคแทางดานการลา โดยคัดเลือก
ในกลุมเปูาหมายผูเขารวมโครงการจากจานวน 150 คน
สถานที่ทาการวิจัย
1. ศูนยแการเรียนภูมิปใญญาไทยดานศิลปกรรมการแสดงพื้นบานหมอลาแมครูราตรีศรีวิไล (สาขาที่
1) บานเลขที่ 41/60 หมูบานเสรี ซอยมิตรภาพ 11 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40000 โทร 043-243070
2. ศูนยแการเรียนภูมิปใญญาไทยดานศิลปกรรมการแสดงพื้นบานหมอลาแมครูราตรีศรีวิไล (สาขา 2)
บานเลขที่ 59 หมู 20 ถนน มมส.- ขามเรียง บานขามเรียง ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 44150 โทร 081-8715868
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
เริ่มดาเนินงาน จากวันที่ 20 เดือนกันยายน 2558 – วันที่ 20 เดือนมีนาคม 2559
(รวมระยะเวลาดาเนินโครงการ 6 เดือน)
งบประมาณ
1. แหลงที่มาของงบประมาณทั้งโครงการ “กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร”
2. งบประมาณที่ขอรับการอุดหนุน 300, 000 บาท
วิธีการและขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
1. ขั้นการวางแผน
จัดประชุมวางแผนงานรางโครงการ การทาสื่อคูมือการเรียนการสอนหมอลา โดยนักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมหมอลาและดานพัฒนาสังคม พรอมจัดทาสื่อโฆษณาเชิญชวนกลุมผูสนใจเขา
รวมโครงการ
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ภาพที่ 1 แมครู ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (เจาของโครงการ) ดร.สุรพล เนสุสินธุแ (นักวิชาการ )
นางขวัญเรือน สิทธิเวช (ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาสังคม) อาจารยแ ประมวล พิมพแเสน (ผูเชี่ยวชาญดานประพันธแ
กลอนลา) นาย อิศมแเดช ฤาชา (ผูเชี่ยวชาญดานการแสดงหมอลา) นาง พวงเพชร กาละพันธแ (ผูเชี่ยวชาญดาน
การแสดงหมอลา)
2. ขั้นจัดทาสื่อ
จัดทาสื่อคูมือการเรียนการสอนหมอลาโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อ
สรางสรรคแสังคม"

กลอนลาที่นามาใช้ทาการสอนในโครงการ ทุกบทกลอนมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
สังคม เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ คือ
1) โรคภัยตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคน 2) อนุรักษแวัฒนธรรมไทย 3) คานิยมหลัก 12 ประการ
4) หลักธรรมมาภิบาล 6 ขอ 5) เชิญชวนใหคนไทยสามัคคีกัน-รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ 6) เทิดไท
ในหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศแ 7) การศึกษาไทย 8) ภาษาถิ่นก็ภาษาไทย 9) ภาษาอาเซียน
10) เผยแพร ประชาธิปไตย 11) พิทักษแรักษาสิ่งแวดลอม 12) เตือนใหคนทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และศิลธรรม 13) กตัญโูรูคุณ บิดา มารดา ครูบาอาจารยแ 14) ฮีต 12 ครอง 14 15) เฮือนสามน้าสี่ 16)
นิทานวรรณกรรมตางๆ
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ทานองลาใชทุกทานองที่เป็นเอกลักษณแทานองลาของหมอลาภาคอีสาน เช่นลาพื้น -ลากลอน
(ลาทางสั้น ลาทางลอง และลาเตย) -ลาหมู -ลาเดินขอนแกน-ลายาวกาฬสินธุแ -ลาเพลิน-ลาสินไซ-ลาผูไทย –
ลาตั้งหวาย เป็นตน...
3. ขั้นประชุมกลุ่ม
จัดประชุมพบกลุมปฐมนิเทศผูเขารวมโครงการ โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานหมอลามา
บรรยายและสาธิตการแสดงใหความรู และจัดตารางการเรียนการสอน พรอมแจกคูมือการเรียนการสอนใหกับ
ผูเขารวมโครงการ เพี่อนาไปทองจาบทกลอนลา

4. ขั้นพบกลุ่มผู้เรียน
จัดพบกลุมผูเขารวมโครงการตามตารางการเรียนการสอน ณ ศูนยแการเรียนฯ เพื่อการเรียนรู
ภาคทฤษฎี (ศึกษาทักษะบทบาททานองลา)
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5. ขั้นพบกลุ่มผู้เรียน
จัดพบกลุมผูเขารวมโครงการตามตารางการเรียนการสอน ณ ศูนยแการเรียนฯ เพื่อการ
เรียนรูเสริมทักษะภาคปฏิบัติ (ศึกษาทานองลาประกอบแคนหรือดนตรี และทาฟูอนราหรือทาทางประกอบลา)
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6. ขั้นพบกลุ่มผู้เรียน
จัดพบกลุมผูเขารวมโครงการตามตารางการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูภาคสนาม (ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่โดยการชมหมอลามืออาชีพ)

7. ขั้นวัดผลการเรียน
จัดเวทีใหกลุมผูเขารวมโครงการ เพื่อทดสอบวัดผลการเรียนการสอน (เสมือนเวทีจริง)
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8. ขั้นพิธียกอ้อยอครู (พิธีครอบครู)
จัดพิธีกรรมการครอบครู เพื่อสรางความเชื่อมั่นและยึดเหนี่ยวจิตใจแกศิลปินหมอลาผูสาเร็จจาก
การเรียนลาในโครงการจานวน 100 คน

(138)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ผลการวิจัย
1. ตัวชี้วัด
1.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หลักสูตรสื่อการเรียนการสอนโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" สามารถเรียนรู
ไดภายใน 6 เดือน และสามารถนาไปแสดงเพื่อสรางสรรคแสังคมได (100 เพลง / 100 ศิลปิน)
1.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน
สามารถนาความรูที่ไดไปตอยอดพัฒนาตนเองและสรางสรรคแสังคมได
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน
สามารถนาความรูที่ไดไปประกอบการแสดงในเวทีตางๆเป็นการสรางอาชีพมีรายไดและสรางสรรคแสังคมไป
พรอมๆกัน
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน ได
สรางกิจกรรมอันดีงามรวนกัน กอใหเกิดความรักและความสามัคคีในกลุมคณะ
ขอมูลเอกสาร,องคแความรูตางๆที่ไดจากการดาเนินโครงการ มีคุณคาตองานวิชาการทางสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม สามารถนาไปตอยอดในการวางแผนการอนุรักษแและสืบทอดได
2.ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน
สามารถนาความรูที่ไดไปตอยอดพัฒนาตนเองและสรางสรรคแสังคมได
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คนได
ผานกระบวนการสอนปลูกฝใ่งเสริมสรางจิตสานึกใหตระหนักถึงประโยชนแของการชวยเหลือสังคมโดยผานสื่อ
กลอนลา
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คนไดมี
สวนรวมในการอนุรักษแสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานอีสานหมอลาทุกประเภท
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน
สามารถนาความรูที่ไดไปประกอบการแสดงในเวทีตางๆเป็นการสรางอาชีพมีรายไดและสรางสรรคแสังคมไป
พรอมๆกัน
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน
ไดสรางกิจกรรมอันดีงามรวนกัน กอใหเกิดความรักและความสามัคคีในกลุมคณะ
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ขอมูลเอกสาร,องคแความรูตางๆที่ไดจากการดาเนินโครงการ มีคุณคาตองานวิชาการทางสังคม
และศิลปวัฒนธรรม สามารถนาไปตอยอดในการวางแผนการอนุรักษแและสืบทอดได
3. ผลการวิจัยตามเปูาหมาย / ตัวชี้วัด
หลักสูตรสื่อการเรียนการสอนโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม"
สามารถเรียนรูไดภายใน 6 เดือน และสามารถนาไปแสดงเพื่อสรางสรรคแสังคมได (100 เพลง / 100 ศิลปิน)
จัดพิธีกรรมการครอบครู เพื่อสรางความเชื่อมั่นและยึดเหนี่ยวจิตใจแกศิลปินหมอผูสาเร็จจากการ
เรียนลาในโครงการจานวน 100 คน
สรุปและอภิปรายผล
การเรียนการสอนลาในปใจจุบันสามารถเรียนไดเร็วกวาในอดีต เพราะมีสื่อและเทคโนโลยี ในรูปแบบ
ตางๆ ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและมีประสบการณแกวางขวางอยูในสมัยกอน ทั้งผูเรียนก็มีความสนใจและ
กระตือรือรนในการเรียน ซึ่งนอกจากจะเรียนเพื่อความบันเทิงสวนตัวแลว ความรูและประสบการณแในการลา
สามารถนาไปเป็นประโยชนแในขณะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาชีพหมอลาเป็นอาชีพที่มีเกียรติ สามารถนาไป
ประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก เพื่อสรางรายไดแกตนเองและครอบครัวได
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รูปแบบและลักษณะสานวนกลอนการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง
ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
THE FORMAT AND CHARACTERISTIC OF POEM OF KEAKMON
COMPOSED OF FOUR SOLO XYLOPHONE SONG
OF LUANG PRADIT PHAIROH (SORN SILPABANLENG)
วีระประวัติ สุขบัณฑิตย, ดุษฎี มีปอม, บารุง พาทยกุล
WIRAPRAWAT SUKBANDIT, DUTSADI MIPOM, BAMRUNG PHATHAYAKUN
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา รูปแบบการบรรเลง ลักษณะสานวนกลอน และบทบาท
ความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญที่มีตอวงการดนตรีไทย การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยดาเนินการศึกษารวบรวม
ขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ สื่อ สิ่งพิมพแตางๆ สัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย และผูที่เคยไดรับการ
ถายทอดจากครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และเสนอผลการวิจัยดวยวิธีพรรณนาวิเคราะหแ
การศึกษาพบวา รูปแบบในการบรรเลงเดี่ยวแขกมอญทั้ง 4 ทาง มีรูปแบบการบรรเลงที่คลายกัน 3
ทาง ไดแกทางที่ 1 ทางที่ 2 และทางที่ 4 และมีรูปแบบที่แตกตางจานวน 1 ทาง ไดแกทางที่ 3 เป็นทางที่มี
รูปแบบการบรรเลงทอนละ 1 เที่ยว
การวิเคราะหแลักษณะสานวนกลอนทั้ง 4 ทาง พบวา ลักษณะของการดาเนินทานองมี 5 ลักษณะคือ
ลักษณะสานวนกลอนการขึ้นตนเพลง ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบเรียบ ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบ
พิเศษ ลั กษณะส านวนกลอนคาบลู กคาบดอกและรัวพื้น ลั กษณะส านวนกลอนที่เป็นลั กษณะเฉพาะทาง และ
ลักษณะสานวนกลอนที่ใชสานวนแบบเดียวกัน 4 ทาง
การศึกษาบทบาทและความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญพบวาในปใจจุบันเพลงเดี่ยวแขกมอญมีบทบาทใน
ดานการศึกษา ดานการประกวด ดานการประชัน และเป็นเพลงเดี่ยวที่สามารถนาไปฝึกฝน และตอยอดใน
การศึกษาเพลงเดี่ยวที่สูงขึ้นไป และยังคงอยูกับสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน
คาสาคัญ: เดี่ยวระนาดเอก, เพลงแขกมอญ, หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
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ABSTRACT
This thesis had objectives to study Form in Playing, Poem Types and Roleplay
importance of Solo Pleng Kack Mon to Thai Music. Researcher studied and collected data
from academic documents, media, others presses, interviewed professional expert in Thai
music and alumni of teacher the great Luang Pradithpairoh (Sorn Silapabanleng) and
presented the result by descriptive analysis.
Studying found Form in playing Solo Pleng Kack Mon 4 types, there were similar in 3
types of type 1, 2 and 4 by the different was the type of 3 be the playing 1 passage of song
would play 1 round.
Poem types analysis of 4 types found there were 5 rhythm playings as Beginning of
pleng, Flat around playing type, special flat of pleng, middle half playing of Kablook Kabdok
and Raupuen, specific type and the same of 4 types usage.
Roleplay importance of Solo Pleng Kack Mon found that this present had roleplay in
education, contest, competition, for practising, to continue studying the high level of Solo
Pleng and be in Thai Society since the past until nowadays.
Keywords: Solo ranad ek, Kheakmon song, Luang Pradit Phairor (Sorn Sinlaprabunleang)

บทนา
ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทรแเป็นยุคสมัยที่ศิลปวัฒนธรรมของไทย ไดมีการฟื้นฟูและมีความเจริญรุงเรือง
โดยเฉพาะในดานดนตรีไทย ไดเกิดการพัฒนาของวงดนตรีปี่พาทยแขึ้นหลายวงและหลายประเภท ถือวาเป็นยุค
ทองของดนตรีไทย การบรรเลงระนาดเอกในยุคสมัยนี้ไดมีการพัฒนาชั้นเชิงการบรรเลงระนาดเอก มีนักระนาด
เอก ที่มีฝีมือเกิดขึ้นหลายทาน นักระนาดแตละทานก็จะมีวิธีการบรรเลงระนาดที่มีความแตกตางกันออกไป
นักระนาดเอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทยมีอยูมากมายหลายทาน เชน พระยาเสนาะ
ดุริยางคแ(ขุนเณร) ครูชอย สุนทรวาทิน ครูสิน สินธุสาคร ครูสิน ศิลปบรรเลง พระยาเสนาะดุริยางคแ (แชม
สุนทรวาทิน) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ฯลฯ ที่กลาวมานั้น ลวนเป็นนักระนาดเอกที่มีฝีมือและ
เป็นบรมครูดนตรีไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางดานดนตรีไทย และเป็นนักระนาดเอกที่ประสบความสาเร็จอยาง
สูงสุดในความเป็นนักดนตรีในสมัยนั้น
หลวงประดิ ษฐไพเราะ (ศร ศิล ปบรรเลง) เป็นผู ที่มีค วามสามารถและชื่อเสี ยงในดานระนาดเอก
เป็นที่ยอมรับ จนไดรับการขอตัวเขาไปอยูในวัง และฝึกฝนตนเองจนมีความสามารถในดานระนาดเอกมากที่สุด
ในสมัยนั้น มีผลงานในการบรรเลง การประชันวง หลายครั้ง และสามารถบรรเลงระนาดเอก นาวงจนมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผูที่คิดคนวิธีการบรรเลงระนาดที่แปลกใหม หลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผูที่มีความสามารถในการแตงเพลงที่มีความไพเราะ ไดแตงเพลง แนว
ใหมขึ้น เรียกวาเพลงทางกรอ เป็นบทเพลงที่ฟใงแลวรับรูถึงอารมณแที่มีความไพเราะออนหวานและมีการ แตง
เพลงไทยแบบมีทานองนา (Intro) ในตอนขึ้น คือเพลง แสนคานึง ซึ่งนับวาเป็นรูปแบบการบรรเลงที่แปลกใหม
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ที่ไมเคยมีใครคิดขึ้นมา จะเห็นไดวา หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผูที่มีความคิดสรางสรรคแ
ริเริ่ม ที่จะประดิษฐแการบรรเลงตางๆ และบทเพลงตางๆ ที่แปลกใหมขึ้นมา ทาใหมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน
วงการดนตรีไทยในสมัยนั้น ตอมาทานไดออกจากวังและมาตั้งสานักดนตรีที่บานของทานเอง เรียกวาสานักบาน
บาตร มีลูกศิษยแลูกหาตางพากันมาฝากตัวเป็นลูกศิษยแทานกันอยางหนาแนน ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด ลูก
ศิษยแ ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในสมัยนั้นก็มีอยูมากมาย และเป็นผูที่มีชื่อเสียงในวงการ
ดนตรีไทยแทบทุกคน โดยเฉพาะลูกศิษยแที่เป็นคนระนาดเอกนั้น จะมีอยูมากมายหลายทาน เนื่องจากหลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทานมีความเชี่ยวชาญในดานระนาดเอก จึงทาใหลูกศิษยแที่เป็นคนระนาด
เอกมีจานวนมาก
ศิษยแที่เขามาเรียนดนตรีกับหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิ ลปบรรเลง) จะไดเรียนวิชาความรูในทาง
ดนตรีไทย เรียนกันตั้งแต เพลงโหมโรง เพลงสองชั้น เพลงเถา เพลงทยอย เพลงเสภา เพลงหนาพาทยแ และ
เพลงเดี่ ย ว ซึ่ ง ถื อ ว า เป็ น สุ ด ยอดของการบรรเลงของเครื่ อ งดนตรี ต า งๆ เพลงเดี่ ย วเป็ น เพลงที่ ต อ งใช
ความสามารถในการบรรเลงของนักดนตรีอยา งสูง เพราะการเดี่ยวเป็นการอวดฝีมือของผูบรรเลงอวดความ
แมนยาในการบรรเลง และอวดทางของเพลง ทางเดี่ยวในแตละทางก็จะมีความยากงายแตกตางกันออกไป
ตามที่ผูประพันธแไดประพันธแขึ้นมา ทางเดี่ยวนั้นเป็นการแปรทานองในขั้นสูงสุดของการแปรทานองในแตละ
เครื่องมือ คือผูที่จะประพันธแทางเดี่ยวไดนั้นจะตองเป็นผูที่มีประสบการณแในการบรรเลง ในการฝึกฝน และมี
สติปใญญาที่เฉลียวฉลาด เพราะการประพันธแทางเดี่ยวนั้น ไมใชวาผูใดอยากจะแตงก็แตงได หรือถาอีกแนวคิด
คือบางคนก็อาจจะประพันธแทางเดี่ยวได แตทางที่ทาออกมานั้นจะมีความไพเราะและนาฟใงหรือไม ก็ตองขึ้นอยู
กับผูฟใง เพราะฉะนั้นผูที่จะแตงและทาทางเดี่ยวขึ้นมาไดก็ควรจะมีสติปใญญาที่เฉียบแหลมและมีภูมิความรู
ในทางดนตรีไทยอยางมาก จึงจะทาทางเดี่ยวออกมาไดเป็นอยางดีและ มีคุณคา ซึ่งทางเดี่ยวในแตละเครื่องมือก็
จะมีเทคนิคและวิธีการบรรเลงที่แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะเดี่ยวระนาดเอก จะเป็นที่นิยมบรรเลงเดี่ยวกัน
มาก เพราะนับไดวาเป็นพระเอกของวง จะมีทางเดี่ยวที่หลากหลายและวิธีการ ที่มีความเฉพาะของแตละสานัก
แตกตางกันออกไป
เพลงเดี่ยวระนาดเอก มีอยูมากมายหลายเพลง และหลายทาง แลวแตวาสานักใดจะประพันธแขึ้นมาให
เป็น เชนไร อยางเชน ทางของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในเพลงเดี่ยวเพลงเดียวกัน ทานก็จะตอ
ใหกับลูกศิษยแแตกตางกันออกไป ทานจะดูตามความสามารถของลูกศิษยแในการที่จะถายทอดใหวาแตละคนนั้น
มีความชานาญในการบรรเลงแบบใดก็จะคิดประดิษฐแทางใหเหมาะสมกับฝีมือ จะไมใหเกินความสามารถของ
ศิษยแ หรือถาศิษยแสามารถทาลูกที่ตอใหไดแลว ทานก็จะคิดประดิษฐแทานองที่พิเศษจากเดิมเพิ่มเติมใหอีก ศิษยแ
ที่เป็นนักระนาดของทานก็จะไดทางเดี่ยวที่แตกตางกันออกไปในแตละรุนของลูกศิษยแที่เป็นนักระนาด เพลง
เดี่ยวที่นักดนตรีจะนิยมบรรเลงในสมัยกอน จะมีอยูไมมากนัก จะมีที่นิยมบรรเลงกัน คือ เดี่ยวพญาโศก เดี่ยว
แขกมอญ เดี่ยวสารถี เดี่ยวนกขมิ้น ทยอยเดี่ยว เดี่ยวเชิดนอก เดี่ยวทะแย และกราวใน เป็นตน ซึ่งเป็นเพลงที่
ไดรับความนิยมในการเดี่ยวกันมาก โดยเพลงเดี่ยวที่กลาวมาจะเป็น เดี่ยวหลักๆ ในสมัยกอน โดยเฉพาะเพลง
เดี่ยวแขกมอญ มีการนาไปบรรเลงในการประชันวงกันบอยครั้ง เพราะเป็นเดี่ยวที่สามารถประพันธแทางใหวิจิต
พิสดารไดมาก เพราะเป็นเพลงที่มีทานองซ้ากันในชวงทายของแตละทอน ทาใหผูประพันธแสามารถคิดคนลีลา
สานวนกลอน และกลวิธีในการบรรเลงไดอยางอิสระ และใชภูมิปใญญาสรางสรรคแทางเดี่ยวไดอยางวิจิตรงดงาม
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เพลงเดี่ยวแขกมอญ มีผูที่ประพันธแเป็นทางเดี่ยวไวอยูหลายทาง ซึ่งจะเป็นทางของละแตสานัก ก็จะ
แตกตางกันออกไปตามที่ผูแตงของละสานักไดประพันธแขึ้นมา ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญที่ผูวิจั ยจะ
ทาการศึกษา เป็นทางของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่ถายทอดใหกับศิษยแ 4 ทาน ไดแก ครู
เผือด นักระนาด ครูสารวย แกวสวาง ครูทวี พิณพาทยแเพราะ และพันโทเสนาะ หลวงสุนทร โดยทั้ง 4 ทาน
เป็นนักระนาดเอกที่ไดรับการยอมรับในวงการดนตรีไทยดานระนาดเอก ซึ่ง ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ
ทั้ง 4 ทาง ที่ไดรับถายทอดจากทานครู เป็นทางที่มีความแตกตางกันในเรื่องของลีลาทานอง สานวนกลอน
กลวิธีการบรรเลง แสดงใหเห็นถึงภูมิปใญญาและความสามารถดานดนตรีไทยของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร
ศิลปบรรเลง) ที่ตกผลึกดานความคิดอยางแตกฉาน และเกิดเป็นองคแความรูในการคิดประพันธแทางเดี่ยวระนาด
เอกจนเกิดเป็นเพลงเดี่ยวตาง ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย
งานวิจัยเรื่องรูปแบบและลักษณะสานวนกลอนการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จะเป็นการศึกษาสานวนกลอนระนาดเอก และรูปแบบในการบรรเลง
ที่ปรากฏในทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่เป็นทางเดี่ยวที่มี
คุณคาและควรคาในการที่จะนามาศึกษาวิเคราะหแเพื่อเป็นการเชิดชูภูมิปใญญาของครูดนตรีไทยในอดีตที่ได
สรางสรรคแผลงานเพลงเดี่ยวที่มีคุณคาใหเกิดขึ้น และยังเป็นการอนุรักษแทางเดี่ยวของครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ใหคงคุณคาทางวัฒนธรรมสืบตอไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาลักษณะส านวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทาง หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง)
2. ศึกษารูปแบบในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
3. ศึกษาบทบาทและความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญทีมีตอวงการดนตรีไทย
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กรอบแนวคิด
เดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทางหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)

- ทฤษฎีสุนทรียศาสตรแ
- แนวคิดการวิเคราะหแดนตรี

1. ศึกษาลักษณะสานวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลง
แขกมอญทัง้ 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง)
- ลักษณะการดาเนินกลอนระนาดเอก
2. ศึกษารูปแบบการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ
ทั้ง 4 ทาง ของครูหลวงประดิษไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
- รูปแบบของการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลง
แขกมอญ

- ทฤษฎีการแพรกระจาย
- ทฤษฎีลูกกระดอน
1. บทบาทและความสาคัญของเพลง
เดี่ยวแขกมอญที่มีตอวัฒนธรรมดนตรี
ไทย
- บทบาทของเพลงเดี่ยวแขก
มอญที่มีตอวงการดนตรีไทย
- การแพรกระจายของเพลง
เดี่ยวแขกมอญทางหลวงประดิษฐ
ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) ในวงการ
ดนตรีไทย

รูปแบบและลักษณะสานวนกลอนการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง
ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1.1 ทฤษฎีสุนทรียศาสตรแ
2.1.2 แนวคิดการวิเคราะหแดนตรี
2.1.3 ทฤษฎีการแพรกระจาย
2.1.4 ทฤษฎีลูกกระดอน
2.2 สารัตถะที่เกี่ยวของ
2.2.1 ระนาดเอก
2.2.2 เพลงเดี่ยว
2.2.3 ประวัติหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ระเบียบวิธีวิจัย
1. บุคลากรผูใหขอมูล
ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงผูใหขอมูลเป็น 2 กลุม ไดแก กลุมผูใหขอมูลสาคัญ และกลุมผูให
ขอมูลทั่วไป แตเนื่องจากครูที่เป็นลูกศิษยแที่ไดรับถายทอดจากทานครูสามทานแรกไดเสียชีวิตลงแลว ผูวิจัยจึง
จะทาการศึกษาจากลูกศิษยแที่ไดรับถายทอดโดยตรงจากครูทั้งสามทานเป็นผูให ขอมูลสาคัญในการตอทางเดี่ยว
ระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในครั้งนี้ สวนผูใหขอมูลทั่วไป ผูวิจัยจะ
สัมภาษณแในสวนของประวัติความเป็นมาของครูทั้งสามทาน และวิถีชีวิตในวงการดนตรีของทาน รวมทั้งขอมูล
ที่เกี่ยวของกับเพลงเดี่ยวแขกมอญทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยแบงเป็นผูใหขอมูลสาคัญ
ดังนี้
1.1 ผูใหขอมูลสาคัญ
1.1.1 ทางที่ทานครูถายทอดใหครูเผือด นักระนาด จะศึกษาจากแผนเสียงที่ครูเผือดไดบรรเลงอัดไว
โดยจะทาการขอแผนเสียงทางเดี่ยวจาก ศาสตราจารยแ นพ. พูนพิศ อมาตยกุล
1.1.2 ทางที่ทานครูถายทอดใหครูทวี พิณพาทยแเพราะ จะทาการศึกษาจาก
- นายอุทิศ พิณพาทยแเพราะ เป็นบุตรชายของครูทวี พิณพาทยแเพราะ และไดรับการถายทอดระนาด
เอกจากครูทวี พิณพาทยแเพราะ โดยตรง
1.1.3 ทางที่ทานครูถายทอดใหครูสารวย แกวสวาง จะทาการศึกษาจาก
- นายชานาญ แกวสวาง เป็นบุตรชายของครูสารวย แกวสวาง และไดรับการถายทอดระนาดเอก
จากครูสารวย แกวสวาง โดยตรง
1.1.4 ทางที่ถายทอดใหกับพันโทเสนาะ หลวงสุนทร ซึ่งทางนี้ ผูวิจัยจะทาการศึกษาจากครูพันโท
เสนาะ หลวงสุนทร โดยตรง
1.2 ผูใหขอมูลทั่วไป
เป็นผูที่เคยพบเจอ และเป็นผูที่เคยรวมบรรเลงกับครูทั้ง 4 ทาน หรือเป็นผูที่เคยเขาไปศึกษาเลาเรียน
ดนตรีไทยที่บานทานครู
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- ครูฉลาก โพธิสามตน เป็นลูกศิษยแ และเคยไดเขาไปเรียนที่บานของทานครู
- ครูอุทัย แกวละเอียด เป็นลูกศิษยแ และเคยไดเขาไปเรียนที่บานของทานครู
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่นามาใชประกอบการเขียนวิทยานิพนธแในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดแบงเป็น 3 สวน ดังนี้
2.1 ขอมูลจากเอกสาร
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมประวัติและผลงานของครูทั้ง 4 ทาน ไดแก
(1) ครูเผือด นักระนาด
(2) ครูทวี พิณพาทยแเพราะ
(3) ครูสารวย แกวสวาง
(4) พันโทเสนาะ หลวงสุนทร
รวมทั้งประวัติความเป็นมาของเพลงเดี่ยวแขกมอญ จากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนามาเขียน
สรุปเป็นประเด็นตางๆ
2.2 ขอมูลจากแผนเสียง
เนื่องจากครูเผือด นักระนาด ไดเสียชีวิตไปแลว และไมสามารถสืบหาลูกศิษยแที่ไดรับการถายทอด
ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญไว ผูวิจัยจึงตองศึกษาจากแผนเสียงที่ครูเผือด นักระนาด ไดเคยบรรเลงอัด
ไว สวนอีก 3 ทาง ไดแก ทางที่ทานครูถายทอดใหครูทวี พิณพาทยแเพราะ ครูสารวย แกวสวาง และพันโท
เสนาะ หลวงสุนทร ผูวิจัยจะทาการลงภาคสนามไปตอดวยตนเอง
2.3 ขอมูลจากการสัมภาษณแและมีสวนรวม
ผูวิจัยไดทาการสัมภาษณแบุคคลที่เกี่ยวของกับครูทั้ง 4 ทาน โดยสัมภาษณแทั้งผูที่เป็นศิษยแที่ไดรับ
การถายทอดเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญโดยตรงจากครูทั้ง 4 ทาน โดยจะเป็นศิษยแอีกรุนที่ไดรับถายทอด
ตอมา และขอตอเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทั้ง 4 ทาง รวมถึงสัมภาษณแผูที่เคยไดรวมงานหรือพบเจอกัน
ในสมัยที่อยูบานทานครู
3. การวิเคราะหแขอมูล
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณแ เทปบันทึกเสียง และลงไปมีสวนรวมในการตอ
เดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทั้ง 4 ทาง นามาศึกษารูปแบบและลัก ษณะสานวนกลอนในการบรรเลงเดี่ยว
ระนาดเอกเพลงแขกมอญทั้ง 4 ทาง โดยจะนาขอมูลที่จาแนกออกมาไปวิเคราะหแ โดยใชทฤษฎีและแนวคิดที่
เกี่ยวของ
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สรุปผลการวิจัย
1. ลั กษณะส านวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครูห ลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)
ในการดาเนินการวิเคราะหแลักษณะสานวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยผูวิจัยทาการศึกษาลักษณะสานวนกลอนและกลวิธีการบรรเลงตาง
ๆ ของทั้ง 4 ทาง โดยพบทั้งลักษณะสานวนกลอนที่เป็นเอกลักษณแของแตละทาง และสานวนกลอนที่มี ความ
คลายและใกลเคียงกันทั้ง 4 ทาง ลักษณะสานวนที่ใชอยางเดียวกันทั้ง 4 ทาง บงบอกถึงความสามารถและ
ความเป็ นอัจ ฉริย ะภาพดานระนาดเอกของทานครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่สามารถคิด
ประดิษฐแทางเดี่ยวไดอยางหลากหลายใหลูกศิษยแแตละรุนและแตละคน โดยสานวนกลอนที่พบนั้นเป็นสานวน
กลอนที่มี ความโดดเดน ลึกซึ้ง และสงางาม ในการใชสานวนกลอนรอยเรียงกัน โดยในแตละทางจะมีความ
เป็นเอกลักษณแของผูที่ไดรับถายทอดอยูดวย
โดยสรุปไดดังนี้
1.1 ลักษณะการดาเนินทานองการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร
ศิลปบรรเลง) ที่ผูวิจัยทาการศึกษาพบวามีลักษณะที่เป็นรูปแบบของการดาเนินทานองแบงเป็น 6 ลักษณะใหญ คือ
1) ลักษณะสานวนกลอนการขึ้นตนเพลง
2) ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบเรียบ
3) ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบพิเศษ
4) ลักษณะสานวนกลอนคาบลูกคาบดอกและรัวพื้น
5) ลักษณะสานวนกลอนที่เป็นลักษณะเฉพาะทาง
6) ลักษณะสานวนกลอนที่ใชสานวนแบบเดียวกัน 4 ทาง
1.2 กลวิธีการบรรเลงตางๆ ที่พบในทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญทั้ง 4 ทาง แสดงถึงเอกลักษณแ
เฉพาะของทางเดี่ยวของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่ไดถายทอดใหกับลูกศิษยแทั้ง 4 ทาน เป็น
การใชกลวิธีพิเศษจากศักยภาพของระนาดเอกไดอยางเต็มศักยภาพที่ระนาดเอกจะสามารถผลิตเสียงหรือใช
กลวิธีใดๆ ได เพื่อแสดงใหเห็นถึงมาตรฐานความเป็นศิลปินที่เป็นเลิศทางดานระนาดเอก โดยผูวิจัยไดทาการ
วิเคราะหแทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญทั้ง 4 ทาง พบกลวิธีดังตอไปนี้
1) กลวิธีการตีสะบัดสามเสียงตอเนื่องกัน
2) กลวิธีการตีขยี้
3) กลวิธีการตีรัวขึ้นรัวลง
4) กลวิธีการตีรัวแบบขยี้
5) กลวิธีการตีถางมือ
6) กลวิธีการรัวเหวี่ยง
7) กลวิธีการรัวสลับมือไลเสียงขึ้น-ลง 4 เสียง
2. รูปแบบในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
รูปแบบการบรรเลงเดี่ยวแขกมอญ 4 ทาง ผูวิจัยไดแบงออกไดสองลักษณะ ไดแก รูปแบบโครงสรางของ
การบรรเลง และรูปแบบของสานวนกลอนในการบรรเลง ดังนี้
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2.1 รูปแบบโครงสรางการบรรเลงเพลงเดี่ยวแขกมอญ 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) เพลงเดี่ยวแขกมอญโดยทั่วไป จะมีลักษณะการบรรเลงอยู 2 แบบ คือ 1. บรรเลงทอนละสองเที่ยวเต็มทั้ง
สามทอน 2. บรรเลงทอนสองเพียงครึ่งเดียว ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยพบวา มีรูปแบบการบรรเลงที่แตกตางออกไป
จากที่กลาวมาขางตน คือบรรเลงเพียงทอนละ 1 เที่ยวเทานั้น โดยเป็นทางที่ทานครูถายทอดใหกับ ครูสารวย แกว
สวาง โดยเพลงเดี่ยวแขกมอญทั้ง 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ที่ผูวิจัยไดทาการศึกษา
พบวาเป็นทางที่มีรูปแบบเหมือนกัน 3 ทางไดแก
ทางที่ 1 ทางที่ถายทอดใหครูเผือด นักระนาด
ทางที่ 2 ทางที่ถายทอดใหครูทวี พิณพาทยแเพราะ
ทางที่ 4 ทางที่ถายทอดใหพันโทเสนาะ หลวงสุนทร
เป็ นทางที่บรรเลงรู ปแบบโครงสรางแบบเดียวกัน คือ บรรเลงทอนหนึ่ง 2 รอบ ทอนที่ 2 จะ
บรรเลง 3 จังหวะแรกซ้าสองครั้ง แลวจึงบรรเลงใน 3 จังหวะที่เหลือ ทอนสามจะบรรเลง 2 รอบเชนเดียวกับทอนที่
1 สรุปการบรรเลงทอน 1 จะบรรเลง 12 จังหวะ ทอน 2 บรรเลง 9 และทอน 3 บรรเลง 12 จังหวะ และรูปแบบที่
แตกตางไปจาก 3 ทางขางตน คือทางที่ 3 คือทางที่ถายทอดให ครูสารวย แกวสวาง จะเป็นทางที่บรรเลงเพียงทอน
ละ 1 เที่ยวเทานั้น
2.2 รูปแบบของสานวนกลอน
รูปแบบของสานวนกลอนที่ใชในเพลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทางของครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นรูปแบบที่พบทั่วไปของการบรรเลงเดี่ยวระนาด เป็นรูปแบบสานวนกลอนการสะบัด
สะเดาะ ขยี้ การรัวคาบลูกคาบดอก และการรัวพื้น โดยทั้ง 4 ทางที่ผูวิจัยศึกษามีรูปแบบการบรรเลงดังนี้
ทางที่ 1
ทอน 1 เที่ยวแรก เป็นสานวนการสะบัดสะเดาะ ขยี้ สลับทางพื้น
ทอน 1 เที่ยวกลับ เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 2
เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 3 เที่ยวแรก เป็นสานวนกลอนทางพื้นแบบพิเศษ
ทอน 3 เที่ยวกลับ เป็นสานวนการรัวพื้น
ทางที่ 2
ทอน 1 เที่ยวแรก เป็นสานวนการสะบัดสะเดาะ ขยี้ สลับทางพื้น
ทอน 1 เที่ยวกลับ เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 2
เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 3 เที่ยวแรก เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 3 เที่ยวกลับ เป็นสานวนการรัวพื้น
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ทางที่ 3
ทอน 1
เป็นสานวนการสะบัดสะเดาะ ขยี้ สลับทางพื้น
ทอน 2
เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 3
เป็นสานวนการรัวพื้น
ทางที่ 4
ทอน 1 เที่ยวแรก เป็นสานวนการสะบัดสะเดาะ ขยี้ สลับทางพื้น
ทอน 1 เที่ยวกลับ เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 2
เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 3 เที่ยวแรก เป็นสานวนคาบลูกคาบดอกชวงตนเพียงสองจังหวะ จากนั้นเป็นสานวนกลอน
ทางพื้นแบบพิเศษ
ทอน 3 เที่ยวกลับ เป็นสานวนการรัวพื้น
3. บทบาทและความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญที่มีตอวงการดนตรีไทย
จากการวิเคราะหแตามแนวคิดทฤษฎีการแพรกระจาย ปรากฏบทบาทและความสาคัญของเพลง
เดี่ยวแขกมอญที่มีตอวงการดนตรีไทย สามารถแบงออกไดเป็น 3 ประเด็น ดั้งนี้
3.1 บทบาทของเพลงเดี่ยวแขกมอญในวงการศึกษา
การศึกษาดานดนตรีไทยคือการสืบทอดสิ่งตางๆ ที่เป็นองคแความรู ดานดนตรี ทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยการศึกษาดานดนตรีไทยในระยะเริ่มตน เป็นการศึกษาหาความรูจากตัวบุคคลที่มีความรูดานดนตรี
มีขั้นตอนในการฝากตัวเป็นศิษยแอยางชัดเจนและเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมา สวนสถานที่ในการศึกษาเลาเรียน
ดนตรีในระยะเริ่มตนก็คือบานหรือที่อยูอาศัยของผูเป็นครู หรือที่เราเรียกวา “สานักดนตรี” โดยจะอยูเลาเรียน
กิ น นอน กั น อยู ที่ ส านั ก ดนตรี เรี ย กได ว า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต น ของการศึ ก ษาดนตรี ใ นยุ ค สมั ย แรก ต อ มาได มี
สถาบันการศึกษาเปิดสอนเกี่ยวกับดนตรีขึ้น ไดมีการเขียนหลักสูตรทางดานดนตรี มีการกาหนดรูปแบบของ
หลักสูตร ประเภทของเพลงตางๆ ที่ใชเรียนและสอน ทาใหการเรียนเพลงตางๆ เขามาอยูในหลักสูตรที่ใชสอน
ดวย รวมถึงเพลงเดี่ยวแขกมอญดวยเชนกัน แสดงใหเห็นวา เพลงเดี่ยวแขกมอญนั้นเป็นบทเพลงที่มีคุณคา และ
เหมาะแกการเรียนรู ตัวเพลงเดี่ยวแขกมอญนั้นเหมาะกับการศึกษาองคแความรูของการประดิษฐแทานองของ
เครื่องดนตรีประเภทตางๆ ที่ครูอาจารยแไดประดิษฐแสรางสรรคแขึ้น จึงถือไดวาเพลงแขกมอญนั้นมีความสาคัญตอ
การศึกษาดานดนตรีไทย
3.2 บทบาทของเพลงเดี่ยวแขกมอญในการประกวดดนตรีไทย
ปใจจุบันการประกวดดนตรีไทยไดรับความนิยมอยางแพรหลาย มีการจัดการประกวดทั้ง ภาครัฐ
และเอกชน มีการประกวดเป็นวงดนตรีประเภทตางๆ และการประกวดการเดี่ยวในแตละเครื่องมือทั้งวงปี่พาทยแ
และวงเครื่องสาย ทาใหการจัดการประกวดดนตรีไทยมีความสาคัญที่ชวยสงเสริมใหเยาวชนรุนใหมเกิดความ
สนใจและรวมเป็นสวนหนึ่งในการสืบสานดนตรีไทย และยังเป็นการบมเพราะนักดนตรีไทยรุนใหมใหเกิดขึ้น
ในการจัดการประกวดการแขงขันเดี่ยวประเภทตางๆ เราจะเห็นวามีเพลงเดี่ยวแขกมอญอยูใน
การประกวดคอนขางที่จะบอยครั้ง เนื่องจากเป็นเพลงเดี่ยวหลักที่นิยมเดี่ยวกันมาตั้งแตสมัยโบราณ เดี่ ยวแขก
มอญเป็นเพลงเดี่ยวที่มีคุณภาพ และมีความไพเราะ มีทานองที่เป็นทางพื้นที่ใชเสียงครบทั้ง 7 เสียง และเป็น
เพลงลดเสียง จึงทาใหการบรรเลงเป็นทางเดี่ยวนั้น ตองใชความแมนยาและใชฝีมือในการบรรเลงคอนขางมาก
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เพราะเพลงเดี่ยวแขกมอญเป็นเพลงที่มีสามทอน บรรเลงทอ นละ 2 เที่ยว จึงทาใหตองบรรเลงทั้ง 3 ทอน เป็น
จานวน 6 เที่ยว จึงเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการบรรเลงและความจาของผูบรรเลงเป็นอยางมากจึง
จะสามารถบรรเลงออกมาไดอยางเรียบรอยและเกิดความไพเราะขึ้น ทาใหเพลงเดี่ยวแขกมอญเป็นเพลงที่มี
ความสาคัญตอการประกวดดนตรีไทย
3.3 บทบาทของเพลงเดี่ยวแขกมอญตอวงการดนตรีไทย
ดนตรีไทยเปรียบเสมือนรากเงาของวัฒนธรรมความเป็นไทยที่อยูคูกับคนไทยมาตั้งแตสมัยอดีต
ในสมัยกอนพระมหากษัตริยแหรือเจานายชั้นผูใหญจะมีวงดนตรีในวังของตนเอง มีการนาออกมาบรรเลงในงาน
ตางๆ กันบอยครั้ง มีการจัดการประชันอยางแพรหลาย ทั้งงานในวังหลวงและงานราษฎรชาวบาน เชนงานโกน
จุก งานบวช และงานศพ จะมีวงดนตรีทั้งวงปี่พาทยแ วงเครื่องสาย และวงมโหรี นาออกมาประชันกันอยูตลอด
มีการหานักดนตรีที่มีฝีมือเขามารวมวง เพื่อที่จะฝึกฝนและเตรียมพรอมสาหรับงานประชันในแตละครั้ง การ
ประชันในสมัยกอนจะประชันกันตั้งแตเพลงหมูจนถึงเพลงเดี่ยว บรรเลงกันตั้งแตเพลงโหมโรง เพลงเถา เพลง
ทยอย จนถึงเพลงเดี่ยว โดยในสมัยนั้นเพลงเดี่ยวที่นิยมเดี่ยวกันก็จะมี 5 เดี่ยวหลักๆคือ เดี่ยวสารถี เดี่ยวแขก
มอญ เดี่ยวพญาโศก เดี่ยวกราวใน และทยอยเดี่ยว จากนั้นก็จะเป็นเดี่ยวเพลงตางๆ ที่ทาขึ้นมาใหม เพลงเดี่ยว
แขกมอญนับวาเป็นเดี่ยวที่นักดนตรีนิยมนามาบรรเลงเพื่ออวดฝีมือกันมากเพลงหนึ่ง
จึงกลาวไดวาเพลงเดี่ยวแขกมอญนั้นเป็นเพลงเดี่ยวที่มีความสาคัญตอวงการดนตรีไทยเป็นอยาง
มาก เป็ น เพลงเดี่ย วเพลงเดีย วที่มีก ารประดิษฐแ ทานองเดี่ยวทั้งเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปุา อันเป็น
ลั กษณะของเครื่ องดนตรี ของไทย และในทางเดี่ยวของเครื่องดนตรีในแต ล ะประเภทนั้น ยังสามารถแบ ง
ออกเป็นทางเดี่ยวของครูดนตรีทานตางๆ ไดมากที่สุดอีกดวย
อภิปรายผลการวิจัย
1. ลักษณะสานวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทาง ครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)
จากการวิเคราะหแลักษณะสานวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครูหลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) พบวามีลักษณะสานวนกลอนที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะของแตละทาง และมี
สานวนกลอนที่สอดคลองและใชอ ยางเดียวกัน โดยในแตละทางมีการผูกสานวนกลอนที่หลากหลาย ที่ตองใช
ภูมิปใ ญญาและความรูความสามารถที่สั่ งสมมาในการคิดประดิษฐแ สานวนกลอนการบรรเลงของผูประพันธแ
เพื่อใหเกิดเป็นทวงทานองที่สอดคลองและมีลีลาในการดาเนินทานองที่สอดประสานกันอยางกลมกลืน มีความ
เหมาะสมกับผูบรรเลง เนื่องจากลูกศิษยแของทานครูมีอยูมากมาย ทางเดี่ยวเพลงแขกมอญของทานครูจึงไมซ้า
กันในแตละรุน โดยสอดคลองกับพันโทเสนาะ หลวงสุนทร (สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2561) ไดกลาวไววา ทาน
ครูจะถายทอดเพลงเดี่ยวใหกับศิษยแแตละคนไมเหมือนกัน โดยทานจะดูจากความสามารถของลูกศิษยแในแตละ
คน ทานจะไมตอจนเกินความสามารถที่ลูกศิษยแคนนั้นจะทาได หรือพอทาไดแลว ทานก็จะเปลี่ยนลักษณะ
สานวนให มีความพิเศษมากกวาเดิม แตยังอยูในความสามารถของศิษยแคนนั้น ซึ่งตรงกับงานวิจัยเรื่องการ
ถายทอดความรูของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ของนิมิต โอสถเจริญ (2551) ไดสัมภาษณแลูกศิษยแ
ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 19 คน สรุปไดวา ในการการเรียนการสอนของหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จะเป็นลักษณะดาบส เป็นการถายทอดแบบมุขปาฐะ มีเอกลักษณแการสอนที่เนน
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เรื่องคุณภาพของเสียง บุคลิกและทาทาง ซึ่งการสอนจะยึดความสามารถของศิษยแเป็นหลัก โดยลูกศิษยแทั้ง 19
คน ยังรักษาองคแความรูที่ไดรับถายทอดมาไวเป็นอยางดี และในดานอุปนิสัยครูจะเป็นผูที่มีความออนนอมถอม
ตน มีความเมตตากรุณาตอศิษยแ อุทิศตนเพื่อการถายทอดความรูดนตรีไทยอยางตอเนื่ อง และเป็นตัวอยางให
ลูกศิษยแนามาปฏิบัติใชจนถึงปใจจุบัน
ทางเดี่ย วระนาดเอกเพลงแขกมอญที่ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิล ปบรรเลง) ไดประพันธแและ
ถายทอดใหกับศิษยแนั้น มีลักษณะสานวนกลอนที่เรียงรอยกันอยางสนิทสนม มีสัมผัสของลักษณะสานวนที่
สละสลวย และมีชั้นเชิงของสานวนกลอนที่นาพิศวง ซึ่งการใชสติปใญญาในระดับนี้นับเป็นความสามารถอยางสูง
ของผูที่จะประพันธแทางเดี่ยวขึ้นมาได ทาใหผูวิจัยทราบถึงความเป็นอัจฉริยะของครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ที่ไดสรางทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญออกมาไดอยางวิจิตรพิสดาร ควรคาแกการเชิดชู
และยกยองใหเป็นครูดนตรีที่เกงที่สุดในยุคสมัย
ทางเดี่ยวแขกมอญทั้ง 4 ทาง ที่นามาศึกษาในครั้งนี้พบทั้งสานวนกลอนที่มีความเป็นเอกลักษณแเฉพาะ
ของแตละทาง ซึ่งลักษณะสานวนกลอนทั้งหมดที่ปรากฏนี้เป็นลักษณะสานวนกลอนที่แสดงความเป็นเอกลักษณแ
ของทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และลูกศิษยแที่เป็นนักระนาด
เอกที่มีชื่อเสียงทั้ง 4 ทาน โดยในลักษณะสานวนกลอนที่พบจะสะทอนใหเห็นอุปนิสัยในการดาเนินชีวิตของครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) และลูกศิษยแทั้ง 4 ทาน ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้
1. ลักษณะส านวนกลอนการขึ้นตนเพลง พบวาทั้ง 4 ทาง จะมีสานวนการขึ้นตนเพลงที่แตกตางกัน
เปรียบเสมือนการบงบอกถึงจุดเริ่มตนของของการดาเนินชีวิตในแตละคน วาคนเราแตละคนนั้นมีจุดเริ่มตนของชีวิต
ที่แตกตางกัน
2. ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบเรียบ เป็นสานวนที่ดาเนินทานองอยางเรียบรอย ยึดเกาะการดาเนิน
ทานองของทานองหลัก เปรียบเสมือนการบงบอกถึงความเรียบงายในการใชชีวิต เป็นคนที่มีความสุภาพออนโยน
สุขุมนุมลึก ดาเนินชีวิตอยางสมถะ ไมโออวดตนเอง ใชชีวิตอยางเรียบงาย
3. ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบพิเศษ เป็นส านวนที่มีการสะบัดสะเดาะ ขยี้ และเป็นสานวน
กลอนที่ดาเนินทานองแตกตางกับทานองหลัก แสดงถึงการดาเนินชีวิตที่ตองตอสู ฝุาฝในสิ่งตางๆ โดยใชชั้นเชิง
และประสบการณแชีวิตอยางมีไหวพริบ มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว ในการแกไขปใญหาเพื่อเอาชนะอุปสรรคตางๆ
4. ลักษณะสานวนกลอนคาบลูกคาบดอกและรัวพื้น เป็นสานวนการรัวสลับทางพื้น และรัวตลอดทั้งทอน
เปรียบเสมือนการใชชีวิตที่ตองเจออุปสรรคในบางชวงบางตอนของชีวิต สลับสับเปลี่ยนกันไป ราบรื่นบาง มีอุปสรรค
บาง ปะปนกันไป มีการดาเนินชีวิตที่เจอมรสุมทาใหชีวิตอาจจะไขวเขว เซไปเซมา แตสุดทายก็จะผานทุกอยางไปได
และคลี่คลายในเรื่องตางๆ ในทายที่สุด
5. ลักษณะสานวนกลอนที่เป็นลักษณะเฉพาะทาง เป็นสานวนกลอนที่พบแคเพียงทางใดทางหนึ่ง บงบอก
ถึงเอกลักษณแในตนเองที่เกิดขึ้นเอง โดยผานการกลั่นกรองจากสติปใญญาครูผูถายทอดที่เห็น จุดเดน หรือความ
พิเศษในตัวคนๆ นั้น วามีความสามารถและมีความพิเศษในดานใด เป็นการบงบอกลักษณะอุปนิสัยของลูกศิษยแ
ที่เป็นนักระนาดในแตละคนวามีลักษณะที่เป็นตัวตนอยางไร
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6. ลักษณะสานวนกลอนที่ใชสานวนแบบเดียวกัน 4 ทาง เป็นสานวนที่พบเหมือนกันและอยูในจุด
เดียวกันของทางเดี่ยว หรื อเป็ นส านวนเดียวกั นแตอาจจะใชคนละจุดคนละที่ เป็นการแสดงออกถึงความเป็ น
เอกลักษณแของผูที่คิดประดิษฐแทางเดี่ยวขึ้น เนื่องจากเป็นสานวนกลอนที่ใชซ้าและใชบอย จึงแสดงออกถึงความเป็น
เอกลักษณแของตัวบุคคล เปรียบเสมือนคนเราตองมีจุดยืนยัดในชีวิต ตองมีความมุงมั่นและมั่นใจในสิ่งที่ตนเองคิด
และทา
กลวิธีการบรรเลงที่ใชในทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร
ศิลปบรรเลง) พบการใชกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกอยางมากมาย ซึ่งเป็นการใชวิธีการบรรเลงระนาดเอกอยางเต็ม
ศักยภาพของเครื่องดนตรีระนาดเอก ซึ่งผลที่ปรากฏนั้นแสดงใหเห็นถึง เอกลักษณแของเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขก
มอญ ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ไดอยาง ชัดเจนแสดงถึงความละเอียดออนและประณีตในการ
นากลวิธีตางๆ มาใชในการบรรเลงเดี่ยวทาใหเพลงเดี่ยวสมบูรณแไปดวยองคแความรูทางดนตรีดานระนาดเอก
เพลงเดี่ยวของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นับไดวาเป็นมรดกทางภูมิปใญญาอันล้า
คาอยางยิ่งของศิลปะแขนงดนตรีไทย ที่ผานกระบวนการกลั่นกรองโดยภูมิปใญญาอันล้าเลิศ และสงทอดมาเป็น
สมบัติที่มีคุณคาในปใจจุบันมรดกชิ้นนี้นักดนตรีควรตระหนักถึงความสาคัญและตองชวยกันอนุรักษแบารุงรักษาไว
ใหดี มิควรปลอยปละละเลยใหสูญหายไป แนวทางในการอนุรักษแและการสืบทอดควรจะมีการใหความรูดาน
วิชาการควบคูกันไปดวยทั้งดานสานวนกลอน และกลวิธีการบรรเลงตางๆ ของเพลงเดี่ยว โดยนักดนตรีและ
นักวิชาการทางดานดนตรีไทยควรตระหนักในความสาคัญขอนี้ และหาวิธีการที่จะดาเนินการในเรื่องนี้อยางเป็น
แบบแผนและสืบทอดอยางตอเนื่องเพื่อใหเพลงเดี่ยวระนาดเอกของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
คงอยูคูกับวงการดนตรีไทยและยังดารงคุณคาของเพลงเดี่ยวไวอยางครบถวน
2. รูปแบบในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
รูปแบบการบรรเลงเพลงเดี่ยวแขกมอญ มีอยูดวยกันหลายรูปแบบ ไดแก รูปแบบการเดี่ยวในเพลง
โหมโรง รูปแบบการเดี่ยวในเพลงเถา บรรเลงในรูปแบบเพลงเรื่อง สอดคลองกับธัญญวรรณ รัตนภพ กลาววา
เพลงแขกมอญเป็ น เพลงที่ใชบั น ไดเสีย งครบทั้ง 7 เสี ยง สามารถใชบรรเลงไดกับทุกๆ วง เพลงแขกมอญ
สามารถแยกประเภทออกไปไดหลายประเภท เชน บรรเลงเป็นเพลงเถา บรรเลงเป็นเพลงโหมโรง บรรเลงเป็น
เพลงเรื่อง และบรรเลงเป็นเพลงเดี่ยว ในเพลงแขกมอญจะมีทวงทานอง 3 หนาทับของทายทอนในแตละทอนที่
เหมือนกัน ซึ่งทาใหเกิดความพิเศษในการที่จะคิดประดิษฐแทางของเครื่องมือในแตละเที่ยวใหไมซ้ากัน เป็นการ
อวดภูมิและฝีมือของผูบรรเลง โดยในงานวิจัยครั้งนี้ไดศึกษารูปแบบของการบรรเลงเพลงเดี่ยวแขกมอญทั้ง 4
ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยรูปแบบการบรรเลงเพลงเดี่ยวแขกมอญแตเดิมเราพบ
เพียงแค 2 แบบ คือแบบบรรเลงเต็มสองเที่ยวทุกทอน และบรรเลงทอนสองแบบยอนหัวใน 3 จังหวะแรก ซึ่ง
สอดคลองกับครูไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณแ, 7 สิงหาคม 2561) ทางเดี่ยวแขกมอญจะแบงเป็นสองแบบคือ
ทางดั้งเดิมที่เป็นทางของครูมีแขก และอี กหนึ่งรูปแบบคือทางของพระยาเสนาะดุริยางคแ ซึ่งจะแตกตางกันใน
การบรรเลงในทอนที่ 2 โดยทางเดี่ยวสายของพระยาเสนาะดุริยางคแจะบรรเลงทอนสองในสวนของหัว 2 รอบ
โดยรูปแบบที่กลาวมานั้น จะเป็นรูปแบบที่ใชในเพลงเรื่อง ซึ่งทอนสองจะมีความยาวไมเทากัน โดยทางเดี่ยว
ของทานครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ก็จะมีรูปแบบโครงสรางการบรรเลงทั้งสองแบบที่กลาวมา
และจากการวิจัยในครั้งนี้ทาใหรูวาทางเดี่ยวของทานครูมีรูปแบบที่พิเศษจากที่เราบรรเลงกันทั่วๆ ไป เพื่อให
เกิดความแปลกใหมและเป็นรูปแบบที่มีความแตกตางจากทางอื่นๆ หรือ สานักอื่นๆ เป็นที่รูกันดีวาครูหลวง
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ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทานเป็นนักประดิษฐแ นักประพันธแ ทานจะคิดสิ่งที่แปลกใหมและไมเหมือน
ใครขึ้นมาเสมอ สมกับราชทินนามทานที่ไดพระราชทานวา หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
3. บทบาทและความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญทีมีตอวงการดนตรีไทย
บทบาทและความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญ สามารถแบงออกไดเป็น 3 บทบาทหนาที่ คือ
บทบาทของเดี่ยวแขกมอญที่มีตอวงการศึกษา บทบาทของเพลงเดี่ยวแขกมอญที่มีตอการประกวดดนตรี และ
บทบาทของเดี่ยวแขกมอญที่มีตอวงการดนตรีไทย ในแตละหัวขอที่กลา วมานี้เป็นบทบาทหนาที่ ที่ใชขับเคลื่อน
ใหเพลงเดี่ยวแขกมอญนั้นดารงอยูในสังคมไทยและสิ่งแวดลอมที่อยูลอมรอบเพลงเดี่ยวแขกมอญเป็นตัวสะทอน
ความเจริญงอกงามของเพลงเดี่ยวแขกมอญ ที่ดาเนินไปตามบทบาทหนาที่ของตนเองอยางผสมผสานกลมกลืน
และยืนยงอยูคูสังคมปใจจุบันซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการแพรกระจาย ที่วาดวยการแพรกระจายของวัฒนธรรม
ในสังคมดั้งเดิม ถาสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งนั้นก็จะคงอยูและวัฒนธรรมใดที่มีการแพรกระจายอยางกวางขวาง
จากการวิจัยพบวา เพลงเดี่ยวแขกมอญนั้นอยูคูกับวงการดนตรีไทยมาอยางยาวนาน นับไดวาเป็ นเพลงเดี่ยวที่
ไดรั บ ความนิ ย มเป็ น อัน ดับ ตน ๆ ของการเดี่ยว ซึ่งสอดคล องกับพันโทเสนาะ หลวงสุ นทร (สั มภาษณแ, 20
มีนาคม 2561) ไดกลาววา เพลงเดี่ยวหลักในสมัยกอนจะมีอยูดวยกัน 5 เดี่ยว ไดแก เดี่ยวแขกมอญ เดี่ยวสารถี
เดี่ยวพญาโศก เดี่ยวกราวใน และทยอยเดี่ยว ในสมั ยกอนจะนิยมกันเพียงเทานี้ จากการสัมภาษณแขางตนสรุป
ไดวา เพลงเดี่ยวแขกมอญเป็นเพลงเดี่ยวที่มีความสาคัญกับวงการดนตรีไทย สามารถนามาเดี่ยวไดทุกประเภท
ทั้ง ดีด สี ตี เปุา และยังเป็นเพลงเดี่ยวที่ไดรับความนิยมนามาใชสาหรับการประชัน เพราะเป็นเพลงเดี่ยวที่
สามารถคิดประดิษฐแทางและสานวนกลอนไดอยางหลากหลายเนื่องจากมีทานองที่ซ้ากันใน 3 จังหวะสุดทาย
ของแตละทอน ตรงกับพันโทเสนาะ หลวงสุนทร (สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2561) ในสมัยกอนในการประชันก็จะ
ใชเพลงเดี่ยวหลักๆ อยูแค 4-5 เดี่ยว และเพลงเดี่ยวแขกมอญก็จะอยูในเดี่ยวหลักที่นามาประชันกัน “ครูเคยไป
ตีฆองเล็กในงานประชันในวังสมัยกอน ครูก็ตีเดี่ยวแขกมอญ เดี่ยวสารถี และครั้งที่ตีระนาดประชันที่สังคีตศาลา
ประชันกับวงกองดุริยางคแตารวจ ครูตีวงดุริยางคแทหารบก ตอนนั้นเดี่ยวที่ตีประชันครูก็ตีเดี่ยวแขกมอญทางที่
ถายทอดใหนี่แหละ แตจะตกแตงทางเพิ่มเติมจากครูบุญยงคแ ” จากการสัมภาษณแขางตนจะเห็นวาในสมัยกอน
ในการประชันมักนิยมนาเดี่ยวแขกมอญมาใชประชันเพื่อนามาอวดฝีมือในการเดี่ยวมาตั้งแตสมัยกอน และใน
ปใจจุบันก็ยังนิยมนามาเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือกันอยูอยางแพรหลาย ทั้งการประชัน การประกวดเดี่ยว เรามักจะพบ
เพลงเดี่ยวแขกมอญอยูอยางแพรหลาย จึงกลาวไดวาเพลงเดี่ยวแขกมอญเป็นเดี่ยวที่ดีและมีคุณภาพ นักดนตรี
จึงนิยมนามาบรรเลงกันอยูตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน สอดคลองกับครูไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณแ, 7 สิงหาคม
2561) กลาวไววาเพลงแขกมอญแตเดิมเป็นเพลงสองทอน เริ่มเกิดจากเพลงแขกมอญสองชั้น บรรเลงเป็นเพลง
เรื่อง และมีการแตงขยายขึ้นเป็นสามชั้น และตัดทอนลงเป็นชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา พอถูกแตงเป็นเพลงเถา
ก็ไดรับความนิยมบรรเลงกันอยางมาก เพราะเนื่องดวยเป็นเพลงที่มีความไพเราะ มีการลดเสียง และเป็นเพลงที่
มีการบรรเลงครบทุกเสียง สามารถตกแตงสานวนกลอนไดอยางมากมาย และไดรับความนิยมจนนามาแตงเป็น
เพลงเดี่ยว โดยเพลงแขกมอญจะไดรับเลือกที่จะมาทาเพลงเดี่ยวเป็นอันดับแรกๆ เนื่องจากเป็นเพลงทางพื้นที่มี
ทานองไพเราะ มีเสียงที่ครบ 7 เสียง
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การดารงอยูของการเดี่ยวแขกมอญ ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่สืบทอดกันมา
จนถึงปใจจุบันทั้ง 4 ทาง มีการถายทอดเพลงเดี่ยวนี้ไวใหกับศิษยแในรุนตอๆ มา โดยในแตละทางก็จะมีผูสืบทอด
ตอมาจนถึงปใจจุบัน แสดงใหเห็นวาทางเดี่ยวเพลงแขกมอญ ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
เป็นทางเดี่ยวที่มีการสืบทอดกันมาตลอดจากอดีตจนถึงปใจจุบัน บงบอกถึงความเป็นทางเดี่ยวที่มีคุณคาทาง
ดนตรีและควรคากับการอนุรักษแใหคงอยูสืบตอไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
งานวิจัยเรื่องรูปแบบและลักษณะสานวนกลอนการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จัดวาเป็นงานวิจัยเพื่อการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมอันมีคาของชาติซึ่งครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศลิ ปบรรเลง) เป็นปูชนียบุคคลที่มีองคแความรูดานดนตรีเป็นอยางมาก ทางเดี่ยว
ระนาดเอก ที่ทานไดประพันธแไวนั้นแสดงถึงอัตลักษณแของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และยังคง
อยูสืบทอดมาถึงปใจจุบันนั้น แสดงใหเห็นวาเป็นสิ่งที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมดนตรีไทย แสดงถึงภูมิปใญญาที่ทาน
ไดสั่งสมมา ซึ่งควรคาแกการอนุรักษแและสืบทอดใหแกนักดนตรีรุนตอไป และงานวิจัยฉบับนี้ยังใชเป็นแนวทาง
รักษาผลงานดนตรีเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยทางวิชาการดานดนตรีไทย รวมทั้งเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย
ใหคงไวเป็นมรดกของชาติสืบไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
จากการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับเดี่ยวทางระนาดเอกเพลงแขกมอญที่ปรากฏอยูในปใจจุบันนอกจากทั้ง 4
ทาง ของครูหลวงประดิษ ฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่ผูวิจัยทาการศึกษาไปแลวยังพบทางเดี่ยวแขกมอญที่
ทานครูถายทอดใหกับศิษยแทานอื่นๆ ในแตละทางก็จะมี สานวน วิธีการใชกลวิธี รูปแบบของโครงสรางตางกัน
ออกไป ตามความสามารถของศิษยแ ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความเอกลักษณแเฉพาะของแตละทาง ควรค าแก
การศึกษาเพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการใหกับผูที่สนใจและเป็นสมบัติของชาติสืบตอไป

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(155)

บรรณานุกรม
ธัญญวรรณ รัตนภพ. (2550). เพลงแขกมอญ ทานองฆ้องวงใหญ่ : กรณีศึกษาทางเพลงจากครู
พินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ). ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาดนตรี,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
นิมิต โอสถเจริญ. (2551). การถ่ายทอดความรู้ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง).
วิทยานิพนธแปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาดุริยางคศิลปไทย, จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย.
ไชยยะ ทางมีศรี (ผูใหสัมภาษณแ). วีระประวัติ สุขบัณฑิตยแ (ผูสัมภาษณแ). ดุริยางคศิลปินอาวุโส ชานาญ
การพิเศษ กลุมดุริยางคแไทย สานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒธรรม. สัมภาษณแ,
7 สิงหาคม 2561.
พันโทเสนาะ หลวงสุนทร (ผูใหสัมภาษณแ). วีระประวัติ สุขบัณฑิตยแ (ผูสัมภาษณแ) ศิลปินแหงชาติ. สัมภาษณแ,
20 ธันวาคม 2561
กาจร สุนพงษแศรี. (2556). สุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์.
พิมพแครั้งที่ 2, ทวี พริ้นทแ.
งามพิศ สัตยแสงวน. (2558). การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา. พิมพแครั้งที่ 7 : โรงพิมพแจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย.
ชนิตร ภูกาญจนแ. (2544). แก่นแท้ดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ.
ณรงคแชัย ปิฎกรัชตแ. (2542). สารานุกรมเพลงไทย. กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพแ
พิชิต ชัยเสรี. (2540). บรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ขุนบรรจงทุ้มเลิศ (ปลั่ง ประสาน
ศัพท์), ณ ศูนยแสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน).
พูนพิศ อมาตยกุล และคณะ. (2542). เมธา หมู่เย็น. กรุงเทพฯ : ดาว
พูนพิศ อมาตยกุล. (2527). ดนตรีวิจักษ์ ความรู้เรื่องดนตรีไทยเพื่อความชื่นชม. กรุงเทพฯ : เกียรติ
ธุรกิจฯ
สมพงษแ กาญจนผลิน. (2551). ความรู้เบื้องต้นในการฝึกหัดระนาดเอก. กรุงเทพฯ : โอเอส.พริ้นติ้ง เฮาสแ.
สานักมาตรฐานอุดมศึกษา สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. (2538). เกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและ
วิชาชีพดนตรีไทย. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพแประกายพรึก.
อานั น ทแ นาคคง และคณะ. (2547). หลวงประดิ ษ ฐไพเราะ (ศร ศิ ล ปบรรเลง) มหาดุ ริ ย กวี ลุ่ ม
เจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์. พิมครั้งที่ 2, พิฆเณศ พริ้นทแติ้ง เซ็นเตอรแ.
อานันทแ นาคคง. (2550). ดนตรีไทยเดิม. กรุงเทพฯ : สานักอุทยานการเรียนรู.

(156)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ศึกษากระบวนถ่ายทอดองค์ความรู้เรือ่ งการผลิตปี่ภูไท
THE STUDY PROCESS KNOWLEDGE TRANSFER OF PHUTHAI PIPE
พงค์ธร พันธุ์ผาด*
PONGTORN PANPHAD
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากระบวนการถายทอดองคแความรูเรื่องการผลิตปี่ภูไท
(ผูไท) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรูสูการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานใหเกิดกระบวนการเรียนรู
แกนักศึกษา คนดนตรีทั่วไป ไดรูจัก รับรู และซาบซึ้งถึงความสามารถของเครื่องดนตรีชนิดนี้ เพื่อที่จะสามารถ
นาไปตอยอดแนวความคิดดานดนตรีที่หลากหลายใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาในอนาคต ผูวิจัยจึงมุงเนน
ศึกษาประวัติความเป็นมาของปี่ กระบวนการและวิธีผลิตปี่ วิธี การบรรเลงปี่ บทเพลงที่บรรเลงปี่ และภาพที่
สะทอนทางสังคมวัฒนธรรมผานปี่ภูไท โดยใชวิธีการดาเนินการวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural
Anthropological Research) และมานุษยวิทยาการดนตรี (Ethno-musicological Research) ซึ่งเป็นการ
วิจัยที่เนนการทางานภาคสนามแบบมีสวนรวม และนาผลการศึกษาดวยการพรรณนาความ (Description)
ผลการศึกษาพบวา ปี่ภูไทเป็นเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องลม ทาดวยไมไผเฮี้ย มี 6 รูนับเสียง
(รูเปิด-ปิดเสียง) มีบันไดเสียง 7 เสียงคือ ซ ล ท ด ร ม ฟ (เทียบกับเสียงดนตรีสากลโดยประมาณ) แตนิยมเลน
เพียง 5 เสียงคือ ซ ล ด ร ม สวนประกอบของปี่มี 5 สวนคือ ตัวปี่ (เลาปี่) ลิ้นปี่ รูเยื่อ รูนับเสียง และหางปี่
สวนบทเพลงของปี่ภูไท เป็นเพลงที่มี ทานองชาๆเนิบๆ ชาวภูไทนิยมใชปี่เปุาประกอบการลาภูไท และใชในพิธี
เหยา ซึ่งเป็น พิธีกรรมรั กษาโรคของชาวภูไทในสมัยโบราณ ชาวภู ไทถือวาปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ใหทั้งความ
สนุกสนาน และใชในพิธีกรรมตางๆ เป็นสิ่งที่ควบคูกับวิถีชีวิตของชาวภูไทอยางไมสามารถแยกออกจากกันได
ดวยเหตุนี้ ปี่ภูไทจึงสะทอนภาพสังคมวัฒนธรรมของชาวภูไทในดานตางๆ คือ เป็นสิ่งสรางความบันเทิงและ
กอใหเกิดความสามัคคีในชุมชน เป็นศิลปะและสุนทรียะดานดนตรีของชาวภูไท มีบทบาทสาคัญดานความเชื่อ
และพิธีกรรม สะทอนการดารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่เป็นธรรมชาติ และปี่ภูไทบอกถึงอัตลักษณแหรือตัวตนของ
ชาวภูไทไดอยางชัดเชน
คาสาคัญ: ปี่ภูไท, อัตลักษณแ, มานุษยวิทยาการดนตรี, ภูมิความรู, ซาบซึ้ง, ตอยอด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความรูทั่วไปเกี่ยวกับปี่ภูไท วิธีการผลิตปี่ภูไท ระบบเสียงของปี่ภูไท
บทเพลงที่ใชบรรเลงขับลาดวยปี่ภูไท
2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการถ า ยองคแ ค วามรู เ รื่ อ งผลิ ต ปี่ ภู ไ ท สู ก ารเรี ย นรู น าไปต อ ยอดแนวดนตรี ที่
หลากหลายใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาแกตนเอง และประเทศชาติในอนาคตตอไป
วิธีดาเนินการวิจัย วิธีการการดาเนินการวิจัยแบงออกเป็น 2 หัวขอดังนี้ 1. ขอบเขตุของการวิจัยการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ศึกษากระวนการผลิตปี่ภูไท (ผูไท) กรณีศึกษา นายแทน แสงสุริ บานบงคลา อาเภอกุฉินารายณแ
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุแ และนายเมฆศรี กาพล บา นกุด หวา ต าบลกุ ดหวา อาเภอกุฉิ น ารายณแ จั ง หวั ดกาฬสิ น ธุแ
2. กระบวนการวิ จั ย เป็ น งานวิ จั ย ด า นมานุ ษ ยวิ ท ยาการดนตรี (Ethnomusicology) และมานุ ษ ยวิ ท ยา
วัฒนธรรม (Cultural Anthropology) ผูวิจัยเริ่มจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานทางเอกสารตางๆประกอบกับ
เอกสารและงานวิจัยดานมานุษยวิทยาการดนตรี(Ethnomusicology) แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการ
ดนตรี (Ethnomusicology) เอกสารและงานวิจัยดานมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology)
เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุแภูไท ฯลฯ
ABSTRACT
This thesis studied the Phuthai pipe in Kudwa village, Kudwa sub-district, Kuchinarai
district, Kalasin province. The study was about the pipe’s history, how to make it, how to
play it, what songs were written for it, and how it reflected the socio-culture of the Phuthai
people. As for the research methodology, Cultural Anthropological and Ethno-musicological
research were used, and these methods focused on field work. For the presentation of the
study, descriptive writing was undertaken. The study found that the pipe was a wind musical
instrument made of bamboocalled Hiah. It has 6 holes for sound and 7 sound levels: Sol La
Si Do Re Me Fa. Nevertheless,only 5 sounds were usually played: Sol La Do Re Me. The pipe
was composed of 5 parts: body, reed, hole covered by thin tissue, holes for musical sounds,
and the tail of pipe, for the songs sung with this pipe, they were soft and slow melodies. Is
general, the pipe was played for Phuthai dance and was essentially used in the Yao
ceremony for curing sick people. Phuthai people thought that this pipe always went along
with their life. So, the pipe reflected Phuthai culture as follows, it brought entertainment and
created social unity, it embodied the musical ethics of the community, it had important roles
in some ceremonies of Phuthai beliefs, it told us about the Phuthai ways of living with
nature, and it was part of the Phuthai identity.
Keywords: phuthai pipe, Identity, Kudwa Village, Ethnomusicology, Local Knowledge
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บทนา
งานวิจัยนี้เกิดจากความรักและหวงแหน ในศิลปวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณแหรือลักษณะเฉพาะ
ของเผาพันธุแหรือกลุมชนภูไท (ผูไท) ซึ่งไดมีการสั่งสมและสืบทอดกันมาชานาน ประกอบกับวิทยาลัยนาฏศิลปะ
รอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดมีพันธกิจในดานการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหงา
ของคนอีสานทุกแขนงอยูแลวนั้น จึงไดมีโครงการสนับสนุนใหผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีปี่ภูไท
ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคแศึกษาและพัฒนาการผลิตเครื่องดนตรีปี่ภูไท (ผูไท) ใหมีมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาเรียนรูสูการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูแกนักศึกษา คนดนตรี
ทั่ ว ไป ได รู จั ก รั บ รู และซาบซึ้ ง ถึ ง ความสามารถของเครื่ อ งดนตรี ช นิ ด นี้ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถน าไปต อ ยอด
แนวความคิดดานดนตรีที่หลากหลายใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาในอนาคต และเพื่อใหเกิดการสงเสริม
สนับสนุน ขับเคลื่อน และพัฒนาเครื่องดนตรีอีสานใหเป็นที่รูจักอยางแพรหลาย
ซึ่งในอดีตพื้นที่ภาคอีสานแตเดิมจะใหความนิยมเครื่องดนตรีอีสานประเภท พิณ แคน โปงลาง โหวด
กลอง กันอยางแพรหลายในทุกจังหวัดแถบภาคอีสาน แตในปใจจุบันนักเรียนนักศึกษา รวมถึงวงโปงลาง และ
คนดนตรีทั่วไป ก็นิยมนาปี่ภูไท ผู ไท (ปี่ลูกแคน) มาใชประกอบการบรรเลงเพลงตางๆอยางแพรหลาย หากแต
ยังขาดทักษะในหลายๆดานในการพัฒนาเครื่องดนตรีปี่ภูไทใหเป็นที่ยอมรับในระบบสากล ดังนั้นผูศึกษาวิจัยจึง
มองถึงแนวทางการพัฒนาการผลิตเครื่องดนตรีปี่ภูไท (ผูไท) ใหมีมาตรฐาน รวมถึงวิธีการบรรเลงบทเพลงจากปี่
ภูไท ใหสามารถยืนอยูในระบบดนตรีสากลไดโดยการรูจักนาไปใชตอยอดแนวดนตรีที่หลากหลายใหเกิดภูมิ
ความรูอันทรงคุณคา เพื่อสรางสรรคแศิลปวัฒนธรรมอันงดงามทางดนตรีไวใหลูกหลานไดสืบทอดเรียนรูถึงความ
พิเศษของดนตรีพื้นบานอีสานชนิดนี้มิใหสูญหายไปตามกาล
เมื่อครั้งยังเด็กผูวิจั ยไดมีโ อกาสไปมาหาสู กับชาวภูไทเป็นประจา จึงเกิดความประทับใจในวิถีการ
ดารงชีวิตของชาวภูไท ทาใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อ
ของชาวภูไทตลอดจนสิ่งที่บงบอกถึงอัตลักษณแของชาวภูไทที่ชัดเจนที่สุด ทาใหผูวิจัยไดรูจักเครื่องดนตรีชนิด
หนึ่ง ที่เรียกวา “ปี่ภูไท” ปี่ภูไท เป็นเครื่องดนตรีที่เกาแกและพบเห็นในกลุมชนชาติพันธุแภูไทในฝใ่งลาวและแถบ
ภาคอีสานของประเทศไทย ปใจจุบันยังคงมีลูกหลานภูไทสืบทอดการบรรเลงปี่ภูไทอยูบางแตมีนอยมากสามารถ
พบไดในจังหวัดกาฬสินธุแ มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม แตสาหรับชางทาปี่ภูไท จากการศึกษาพบวา ชาง
ทาปี่ภูไทในปใจจุบันเหลือผูสืบทอดนอยสวนใหญเป็นผูเฒาสูงอายุ เนื่องจากการผลิตปี่ภูไทตองใชความรูความ
ชานาญในระบบของเสียงแคน ซึ่งปี่ภูไทมีลักษณะทั่วไปที่โดดเดนเฉพาะทั้งทางกายภาพและระบบเสียง โดยมี
ลักษณะพื้นฐานผสมผสานระหวางขลุยกับแคนที่ทาจากไมไผเฮี้ย หรือไมกูแคน (ชางทาแคนนิยมเรียกวาลูก
แคน) ซึ่งระบบเสียงของปี่ภูไทมีความพิเศษเฉพาะที่โดดเดนแตกตางจากดนตรีพื้นบานชนิดอื่น คือ ระบบเสียงที่
สั่นสะเทือน เอื้อนยาว และลมจากปอดมีห นาที่ทาใหลิ้นสะเทือนผานรูทาใหเกิดเป็นเสียง เมื่อลมจากปอดเปุา
ผานรูเยื้อของปี่อยางตอเนื่องจะเกิดเสียงที่ดังสดใสไพเราะยิ่งนัก ซึ่งผูบรรเลงดนตรีดวยปี่ภูไทตองใชพลังจากลม
ผานปอดอยางมากไมใหเสียงขาดหาย หากผูบรรเลงขาดความชานาญในการใชลมจากปอดจะทาใหเ สียงของปี่
ภูไทขาดสายไมตอเนื่องและขาดความไพเราะในบทเพลง
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จากการศึกษาวิจัยพบวาปี่ภูไทมีบทบาทสาคัญที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม พิธีกรรมและ
ความเชื่อของชาวภูไทเป็นอยางมาก และที่สามารถพบเห็นไดชัดเจนที่สุดคือพิธีกรรมเหยา (บวงสรวงผีฟูาซึ่งผี
ฟูาทาหนาที่รักษาโรคในสมัยโบราณ) “ปี่ภูไท” ไมไดมีบทบาทแคพิธีกรรมเทานั้นหากแตยังมีความสาคัญกับวิถี
การดารงชีวิตของคนในชุมชนเป็นอยางมาก เชน บทบาทในกิจกรรมสันทนาการงานรื่นเริงในหมูบาน การขับ
ลาภูไทในงานประเพณีสิบสองเดือน การประกอบอาชีพและการทามาหากินในงานศิลปะหัตกรรม การประกอบ
อาชีพหมอเหยารักษาโรค การกอตั้งวงดนตรีพื้นบานภูไท เป็นตน
ในดานสังคม ชาวภูไทยังใหความเคารพนับถือนักดนตรีหรือชางทาเครื่องดนตรีใหเป็นนักปราชญแทาง
ภูมิปใญญา ยกยองใหเป็นผูนาและสื่อกลางในการสรางความรักสามัคคีในชุมชนอีกดวย สิ่งเหล านี้ลวนแตเป็น
ภาพที่สะทอนทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่งดงามของชาวภูไทที่นับวันจะสูญหายไปตามกาล หากแตยังไมมี
ผูใดไดสนใจศึกษาคนควาอยางจริงจัง ผูวิจัยจึงเกรงวาหากไมมีผูใดเริ่มจะศึกษาคนควาในเร็ววัน เครื่องดนตรี
ประจ ากลุมชาติพันธุแภูไทที่เกาแกซึ่งเป็ นสิ่งสะทอนวิถีชีวิตชนเผา สะทอนจิตนาการของผู บรรเลง สะทอน
ความรูสึกนึกคิดที่จะสรางคุณคาและเอกลักษณแทางศิลปะประจาเผา เครื่องดนตรีชาติพันธุแภูไทชนิดนี้ก็จะสูญ
หายไปจากสังคมวัฒนธรรม อีกทั้งการสูญสลายของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ความเขมแข็ง ในสังคมชาติพัน ธุแ
ภูไท ตลอดจนความภาคภูมิใจของลูกหลานในความเป็นรากเหงาของผูที่ไดชื่อเป็นเจาของวัฒนธรรม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหมที่เริ่มมีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว มีปใญหาจากการไหลบาของสังคมโลกา
ภิวัตนแที่นับวันจะเขามากลืนและลดทอนบทบาททางสังคมวัฒนธรรมของกลุมชนดั้งเดิมไป ผูวิจัยจึงเห็นสมควร
อยางยิ่งที่จะเริ่มศึกษาคนควาเพื่ออนุรักษแ ฟื้นฟูใหเป็นแหลงรวบรวมเผยแพรความรู รวมถึงการกระตุนใหสังคม
ไดตระหนักและยกยองเครื่องดนตรีปี่ภูไทของกลุมชาติพันธุแใหเป็นมรดกทางภูมิปใญญาทองถิ่นใหลูกหลานได
เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันมีคุณคาของตนตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความรูทั่วไปเกี่ยวกับปี่ภูไท วิธีการผลิตปี่ภูไท ระบบเสียงของปี่ภูไท
บทเพลงที่ใชบรรเลงขับลาดวยปี่ภูไท
2. เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดองคแความรูเรื่องผลิตปี่ภูไท สูก ารเรียนรูนาไปตอยอดแนวดนตรีที่
หลากหลายใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาแกตนเอง และประเทศชาติในอนาคตตอไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการการดาเนินการวิจัยแบงออกเป็น 2 หัวขอดังนี้
1. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษากระวนการผลิตปี่ภูไท (ผูไท) กรณีศึกษา นายแทน แสงสุริ บานบงคลา
อาเภอกุฉินารายณแ จังหวัดกาฬสิน ธุแ และนายเมฆศรีกาพล บานกุดหวา ตาบลกุดหวา อาเภอกุฉินารายณแ
จังหวัดกาฬสินธุแ
2. กระบวนการวิจัย
เป็ นงานวิจั ยดานมานุ ษยวิทยาการดนตรี (Ethnomusicology) และมานุษยวิทยาวัฒ นธรรม (Cultural
Anthropology) ผูวิจัยเริ่มจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานทางเอกสารตางๆประกอบกับเอกสารและงานวิจัยดาน
มานุ ษ ยวิ ท ยาการดนตรี ( Ethnomusicology)
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างมานุ ษ ยวิ ท ยาการดนตรี
(Ethnomusicology) เอกสารและงานวิจัยดานมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) เอกสาร
และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุแภูไท ฯลฯ
ผลทางการวิจัย
จากการทาวิจัย ศึกษากระวนการผลิตปี่ภูไท (ผูไท) กรณีศึกษา นายแทน แสงสุริ บานบงคลา อาเภอ
กุฉินารายณแ จังหวัดกาฬสินธุแ และนายเมฆศรีกาพล บานกุดหวา ตาบลกุดหวา อาเภอกุฉินารายณแ จัง หวัด
กาฬสินธุแ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาของปี่ภูไท
แทน แสงสุริยแ ( 2553 ) เลาวา ปี่ เกิดขึ้นมาพรอมๆกับแคน หากแตไมมีใดทราบไดวาปี่ภูไทเกิดขึ้น
เมื่อใด เพราะไมมีบันทึกไวมีเพียงตานานเลาตอๆกันมา และลูกหลานชาวภูไทก็ไดพบเห็นปี่ภูไทมาพรอมกับ
แคนตั้งแตสมัยโบราณแลว
จากการศึกษาวิจัยพบวา ปี่ชนิดนี้ใชในวัฒนธรรมของชาวภูไทเพื่อบรรเลงประกอบการขับลาภูไทเทานั้น
จึงใหคานาหนาวา “ปี่ภูไท” ทาจากไมไผ “เฮี้ย” ซึ่งเป็นไมไผชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กและเนื้อของไมไผเหมาะ
สาหรับการทาเครื่องดนตรีชนิดนี้อยางมาก และคนภาคอีสานก็นิยมนาไมไผชนิดนี้มาทาแคน ซึ่งพันธุแไมไผชนิด
นี้พบมากในเขตเทือกเขาภูพานตอนเหนือของบานกุดหวาทางเขตรอยตอจังหวัดกาฬสินธุแ มุกดาหาร สกลนคร
และนครพนม และจากสืบคนพบวา ปี่ภูไทเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นจากภูมิปใญญาคนภูไทสมัยโบราณฝใ่งลาว
ตอมาลูกหลานก็ไดสืบทอดวิธีการเลนและการผลิตมาจากบรรพบุรุษมาตั้งแตโบราณกาล สวนมากคนที่สามารถ
เปุาปี่ไดจะเป็นนักดนตรีของหมูบานหรือเป็นหมอแคนชาวภูไทเทานั้น
ระบบเสียงของปี่ภูไท
ปี่ภูไทมีรูนับ 6 รูนับ (รูสาหรับปิดเปิดเสียง ) และสามารถทาเสียงได 7 เสียง จากเสียงต่าไปเสียงสูง คือ
G A B C D E F ซ ล ท ด ร ม ฟ แตจะนิยมใชเพียง 5 หรือ 6 เสียง แลวแตความสามารถของผูบรรเลง
ขั้นตอนแรกที่ทาลิ้นของปี่ชางทาปี่จะตองเทียบเสียงของปี่ใหเขากับลูกสะแนน (G) ของแคน เมื่อเสียงเขากัน
แลวชางทาปี่ก็จะเจาะรูนับรูแรกคือเสียง (A) และจะไลขึ้นไปตามระดับเสียงของแคน (ซ ล ท ด ร ม G A B C
D E F) สวนรูสุดทายที่เจาะนั้นจะอยูขางลาง (F) แตไมคอยนิยมทาเพราะหาเสียงยากและผูเปุาปี่เองก็ไมนิยม
เปุาเสียงนี้
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สวนลาตัวปี่และเสียง ซอล
ยังมีเทคนิคอยางหนึ่งที่ถือวาเป็นเอกลักษณแของปี่ภูไท จะใชเชนเดียวกันกับเทคนิคของซอ ก็คือการ
ทาเสียงที่เลื่อนไหลจากเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหนึ่ง ที่โดดเดนที่สุดของปี่ภูไทนั้นก็คือไหลจากเสียง ลา ไปหา
เสียง โด และจากเสียงโด เลื่อนไหลไปหาเสียง ลา วิธีการทาเช นนี้ก็คือการใชนิ้วนางที่กดรูนับรูที่ 3 ลูบผานรู
จากขวาไปซายในลักษณะคอยๆปิดรูทีละนิด ลักษณะการลูบผานรูนับเชนนี้ผูเปุาเรียกวาการลูบปี่ (หรือเช็ค) จะ
ทาใหเสียงคอยๆเปลี่ยนระดับของเสียงปี่ภูไทจากเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหนึ่ง

วิธีการบรรเลงปี่ภูไท
ตามลั กษณะโครงสร างของปี่ ภูไ ทแล ว เมื่อพิ จารณาตาแหน งของลิ้ นและตาแหนงของรู นับ เดิ มนั้ น
ลักษณะทาทางการเปุาปี่และการจับปี่ภูไทนั้นเป็นแบบเฉลียงดานขาง อมสวนที่เป็นลิ้นเขาไปในปาก และถือปี่
ในแนวตั้งคลายการเปุาขลุย
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ถึงแมปี่ภูไทจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กแตก็สามารถทาเสียงเดนลอยอยูเหนือเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ
ได การจับปี่ภูไทนั้นจะจับตามความถนัดของผูเปุาเอง มือซายอยูขางบน มือขวาไวขางลาง หรือมือขวาอยู
ขางบนและมือซายอยูขางลางก็ได ผูวิจัยจึงยกตัวอยางมือขวาอยูขางบนและมือซายอยูขางลางไวดังนี้
ซอล (ซ-G) ทุกนิ้วจะปิดรูนับเสียงทั้งหมด
ลา (ล-A) ใหเปิดนิ้วกลางซาย
ที* (ท-B) ใหเปิดนิ้วชี้ซาย
โด (ด-C) ใหเปิดนิ้วนางขวาแตจะสลับปิดสียง ที ไวตลอด
เร (ร-D) ใหเปิดนิ้วกลางขวา
มี (ม-E) ใหเปิดนิ้วชี้ขวา
ฟา (ฟ-F) ใหเปิดนิ้วโปูงขวาดานลางของปี่
บทเพลงที่บรรเลงดวยปี่ภูไท
การบรรเลงปี่ภูไทจะบรรเลงรวมกับแคนในลายเฉพาะที่เรียกวา “ลายภูไท” หรือบรรเลงรวมกับวงดนตรี
พื้นบานของชาวภูไท โดยมีเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานชิ้นอื่นๆประกอบการบรรเลงเชน แคน พิณ และซอกะบั้ง
ความสาคัญของปี่ภูไทในวงดนตรีพื้นบานของกลุมชาติพันธุแภูไท คือการบรรเลงขับลาภูไท นิยมบรรเลงใน
พิธีกรรมหมอเหยา การบรรเลงผสมวงพื้นบานประกอบการฟูอนภูไท ซึ่งจะมีอยูสองทานองเทานั้น คือ ลายทาง
ภูไทใหญและลายทางภูไทนอย
ขอมูลอางอิง
 ผูทาปี่ภูไทในบานกุดหวามี 2 คนคือ พอแทน แสงสุริยแ พอเมฆ ศรีกาพล
 ผูบรรเลงปี่ภูไทบานกุดหวามี 4 คนคือ พอเมฆ ศรีกาพล พอประเสริฐ แยมไสย พอสมอ อุท
ลักษณแ พอเชียน ศรีกาพล
 ผูขับรองเพลงภูไทประกอบเสียงปี่ภูไทมี 2 คนคือ พอเหลียว สกุลโพน พอสมลี อาจวิชัย
 พอพิศดา จาพล ( 2553: ผูเรียบเรียงประวัติบานกุดหวา ) เลาวา พอเมฆ เป็นชางทาปี่ ทา
โปงลาง เป็นคนที่สามารถเปุาปี่ภูไทไดไพเราะที่สุดเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในหมูบานกุดหวา
และหมูบานใกลเคียง ศิลปินยุคใหมๆที่มาเชิญไปบันทึกเสียง เชน ละครปอบผีฟูา บันทึกเพลง
บานเย็ นรากแกน บั นทึกเสี ยงให ศิล ปินนักรอง ต าย อรทัย ทุกคนตางยอมรับในฝี มือการ
บรรเลงลายภูไทของพอเมฆ (ปใจจุบันอายุ 69 ปี)
ปี่ภูไทเป็นเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องลม ทาดวยไมไผเฮี้ย มี 6 รูนับเสียง (รูเปิด-ปิดเสียง)
มีบันไดเสียง 7 เสียงคือ ซ ล ท ด ร ม ฟ (เทียบกับเสียงดนตรีสากลโดยประมาณ) แตนิยมเลนเพียง 5 เสียงคือ
ซ ล ด ร ม สวนประกอบของปี่มี 5 สวนคือ ตัวปี่ (เลาปี่) ลิ้นปี่ รูเยื่อ รูนับเสียง และหางปี่ สวนบทเพลงของปี่ภู
ไท เป็นเพลงที่มีทานองชาๆเนิบๆ ชาวภูไทนิยมใชปี่เปุาประกอบการลาภูไท และใชในพิธีเหยา ซึ่งเป็นพิธีกรรม
รักษาโรคของชาวภูไทในสมัย โบราณ ชาวภูไทถือวาปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ให ทั้งความสนุกสนาน และใชใน
พิธีกรรมตางๆ
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กระบวนการผลิตปี่ภูไทเกิดจากการถายทอดแบบมีสวนรวมตัวตอตัว หรือปากตอปาก
จากชางทาปี่ และหมอปี่ ซึ่งจาการลงพื้นที่แบบมีสวนรวมและการสัมภาษณแเชิงลึก ผูวิจัยพบวากระบวนการ
ถายทอดองคแความรูเรื่องการผลิตปี่ภูไทเริ่มตนจาการตองรูจัก
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาปี่ภูไท ประกอบดวย มีดตอก หินลับมีด มีดสับลิ้นปี่ เขียงไม ทั่งตทอง เขากวาง
ไมพาง โลหะที่ทาลิ้นปี่

การเลือกไม้ที่ใช้ทาปี่ภูไท คือ ไมไผเฮี้ย เป็นไมชนิดเดียวกันที่ใชทาแคน ซึ่งเป็นไมไผชนิดหนึ่งที่มีขนาด
เล็กและเนื้อของไมไผเหมาะสาหรับการทาเครื่องดนตรีชนิดนี้อยางมาก และคนภาคอีสานก็นิยมนาไมไผชนิดนี้
มาทาแคน ซึ่งพันธุแไมไผชนิดนี้พบมากในเขตเทือกเขาภูพานตอน

(164)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

การเลือกไม้ที่มาทาปี่ภูไทจะเอาสวนของปลายลาไมไผเป็นสวนของหัวปี่ (บริเวณใสลิ้นปี่) และเอาสวน
ของโคนตนไมไผทาเป็นหางปี่ เนื่องจากวาบริเวณสวนที่เป็นโคนปลองจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกที่ไมได
สัดสวนเสมอกัน แตสวนปลายของปลองจะเป็นทรงกระบอกเสมอกัน

การตัดไม้และวัดขนาดความยาวของไม้ทาปี่ ชางทาปี่จะนาไมเฮี้ย มาตัดออกเป็นทอนเพียงปลอง
เดียว โดยใหมีขนาดความยาวตลอดตัวของปี่ภูไท ยาวประมาณ 30-35 ซ.ม. โดยตัดขอตอดานบนใหขังขอไว
สวนดานลางใหตัดขอทิ้งไปเป็นลายเปิด
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การตัดปลายให้แหลมของปี่ไห้เข้ากับขนาดของลูกแคน การเจาะรูและใส่ลิ้นปี่ภูไทการเจาะรูนับ
และเทียบเสียงของปี่ภูไท
นาไมไผที่เลือกไดมาตัดโดยตัดใหเหลือสวนของปลองอีกปลองหนึ่งเลยไปประมาณ 10 เซนติเมตรแลว
ใชมีดตอกขูดใหเป็นเสนตรงจากสวนที่จะทาเป็นสวนหัวปี่ไปจนถึงสวนหางปี่ ถา ไมไผที่เลือกมาทามีลักษณะโคง
ก็ขูดดานที่โคงเพราะจะเป็นดานที่เจาะรูนับ จากนั้นพลิกหมุนไเซนติเมตร เพื่อจะขีดเป็นรอยไวเป็นตาแหนง
เจาะรูเสียงที และระยะหางเพื่อจะเจาะรูเสียง โด,เร,มี ก็วัด 1.50 เซนติเมตร เทากัน

การเจาะรูใส่ลิ้นปี่
รูเยื่อและติดรูเยื่อของปี่ภูไท

ปี่ภูไทกับภาพสะทอนทางสังคมวัฒนธรรมของชาวภูไท
ปี่ภูไท เปรีย บเสมือนผลผลิตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวภูไท จากการศึกษาวิจัยพบวาปี่ภูไทมี
บทบาทสาคัญที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อของชาวภูไทเป็นอยางมาก ที่
เห็นไดชัดเจนที่สุดคือพิธีกรรมเหยา และอีกประการหนึ่ง คือ บทบาทในวิถีการดารงชีวิตของคนในชุมชน เชน
สันทนาการงานรื่นเริง การขับลาภูไทในประเพณีสิบสองเดือน อาชีพและการทามาหากินในงานศิลปะหัตกรรม
อาชีพหมอเหยารักษาโรค ในดานสังคมภูไท นักดนตรีหรือชางทาเครื่องดนตรีก็เป็นที่ยกยองนับถือของคนใน
ชุมชน ดังนั้น ปี่ภูไทก็เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะ ที่ถูกหลอหลอมมาจากสังคมภูไท ยอมจะสะทอนภาพทางสังคม
วัฒนธรรมของชาวภูไทไดเป็นอยางดี ดังนี้
ปี่ภูไทสะทอนคานิยมและความเชื่อ
ชาวภูไทเป็นกลุมชาติพันธุแที่มีความเป็นอยูที่เรียบง าย มีชีวิตความเป็นอยูที่สอดคลองกับธรรมชาติที่ตน
อาศัยอยู มีคติความเชื่อคานิยมเดียวกันในกลุมชนของตน เชื่อฟใงผีบรรพบุรุษและผูนาของตนเชื่อปรากฏการณแ
และสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ มีอาชีพและการทามาหากินที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ รักความสงบ สันโดษ และ
ชอบสรางความสุขสนุกสนาน ความรื่นเริงทางศิลปะใหเกิดขึ้นในชนเผาของตน โดยอาศัยดนตรีภูไทและการขับ
ลาภูไทเป็นสิ่งจรรโลงใจของชุมชนฯ จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ปี่ภูไทมีบทบาทที่สาคัญตอพิธีกรรมความเชื่อ
อยางยิ่งในพิธีหมอเหยา ซึ่งการลาเหยาจะเป็นการขับลาภูไทใหเขากับจังหวะของปี่และแคน
ปี่ภูไทสะทอนวิถีการดารงชีวิต
ชาวภูไท มีความเป็นอยูที่เรียบงาย การดารงชีวิตจะสอดคลองกับธรรมชาติที่ตนอาศัยอยู เชน การสราง
ปี่ภูไทจะใชไมไผซึ่งเป็นไมที่เกิดในธรรมชาติรอบตัวคนภูไท การประกอบอาชีพและทามาหากินที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธรรมชาติ รักความสงบ สันโดษ และชอบสรางความสุขสนุกสนาน ความรื่นเริงทางศิลปะใหเกิดขึ้นในชนเผา
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ของตน โดยอาศัยดนตรีภูไทและการขับลาภูไท มีอาชีพทางานศิลปะหัตกรรมในยามวาง มีอาชีพหมอเหยา
รักษาโรค ปี่ภูไทจึงมีความเกี่ยวเนื่องในการดารงชีวิตของคนภูไทอยางแยกไมออก
ปี่ภูไทสะทอนอัตลักษณแของชาวภูไท
ปี่ภูไทสะทอนตัวตนของกลุมชาติพันธุแภูไท ถายทอดความรูสึก นึกคิด และภูมิปใญญาทองถิ่นใหเป็นงาน
ศิลปะที่ไดจากธรรมชาติรอบๆตัว ปี่ภูไทสะทอนภาษาภูไทและการขับลาภูไท สะทอนความรักสามัคคีในชุนชน
สะทอนการเป็นปใจเจกบุคคลในงานศิลปะ สะท อนความเขมแข็งในวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุแ ทาใหสังคมไทยได
เห็นและตระหนักถึงคุณคาวัฒนธรรมภูไทที่ควรรักษาไวไมใหสูญหายจากประเทศชาติ
ข้อเสนอแนะ
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดถือวาเป็นจุดเริ่มตนที่จะชวยจุดประกายความคิดดานการ
พัฒนากระบวนการผลิตเครื่ องดนตรีปี่ภูไทและวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุแ ใหผูที่สนใจไดแนวทางในการศึกษา
และพัฒนาองคแความรูทั้งทางดานการผลิตเครื่องดนตรี และตอยอดกระบวนการเรียนรู สามารถนาไปตอยอด
แนวดนตรีที่หลากหลายใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาแกตนเอง และประเทศชาติในอนาคตตอไ
2. การดนตรีภูไท ผูวิจัยขอเสนอแนะหัวขอในการศึกษาครั้งตอไป เพื่อที่จะไดนามาเติมเต็ม
เรื่องราวเกี่ยวกับปี่ภูไท ใหมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1) การศึกษากระบวนการเกิดระบบเสียงของปี่ภูไท
2) การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษแพันธุแไม เฮี้ยะ (ไมไผที่ใชทาปี่ภูไท) แบบยั่งยืนมิใหสูญหาย
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องดนตรีปี่ภูไท ใหเป็นที่รูจักและเลนกันอยางแพรหลาย
4) การศึกษาเอกลักษณแของบทเพลงที่ใชปี่ภูไทบรรเลงผสมวง
5) การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนปี่ภูไทในสถานศึกษาระดับพื้นฐาน
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การพัฒนาการแสดงวงโปงลาง : ความบันเทิงที่มาจากความหลากหลายทางศิลปะ
PONGLANG BAND PERFORMANCE DEVELOPMENT:
ENTERTAINMENT FROM VARIETY OF ARTS.
ทูลทองใจ ซึ่งรัมย์*
TOONTHONGJAI SEUNGRAM
บทคัดย่อ
บทความนี้ ผูเขียนตองการนาเสนอใหเห็นถึงพัฒนาการของการแสดงโปงลางที่นาความหลากหลายทาง
ศิลปะเขามาผสมผสานทาใหเกิดการแสดงวงโปงลางในรูปแบบใหม ที่สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน
สังคมผูเกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศิลปินในวงการบันเทิง
วงโปงลาง เป็ น วงดนตรี พื้น บ านอีส านที่ส ะทอนความเจริญงอกงามดานศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่งถือเป็ น
เอกลักษณแและมีคุณคาตอวิถีชีวิตของคนอีสาน นอกจากจะชวยสรางความสุขทางดานจิตใจ ยังแฝงไวดวยคติ
ความเชื่อและรวมศาสตรแที่หลากหลายทางศิลปะ การแสดงวงโปงลาง มีจุดกาเนิดมาจากทองถิ่นแลวขยายไป
ยังสถานศึกษา และรุงเรืองถึงขีดสุดเมื่อวงการบันเทิงนาไปพัฒนา
ลักษณะการแสดง เริ่มจากชาวบานบรรเลงโปงลางชิ้นเดียว มีผูตี 2 คน คือ ผูตีดาเนินทานองหลัก กับ
ผูตีใหจังหวะและเสียงประสาน ความไพเราะของลายเพลงสื่อถึงความงามทางธรรมชาติ ต อมาจึงพัฒนาเป็น
“วงโปงลาง” โดยเพิ่มดนตรีพื้นบานอีสานหลายชนิดมารวมบรรเลง นาการลาการรองและฟูอนดั้งเดิมมาแสดง
ประกอบการบรรเลง ทาใหการแสดงวงโปงลางไดรับความสนใจและเป็นที่นิยมอยางกวางขวาง ปใจจุบัน เมื่อ
การแสดงวงโปงลางเขาสูสถานศึกษา มีหลักสูตรทองถิ่นจัดการเรียนการสอนดานดนตรีและการแสดงพื้นบาน
เกิดการสรางสรรคแผลงานการแสดงแนวใหมที่ผสมผสานความหลากหลายทางศิลปะ ทั้งดานดนตรี การแสดง
การรอง การลา และการออกแบบเครื่องแตงกาย อุปกรณแ และฉากใหวิจิตรตระการตาทาใหมีความโดดเดน
ยิ่งขึ้น ตอมาการแสดงวงโปงลางเฟื่องฟูถึงขีดสุด เมื่อศิลปินวงการบันเทิง คือ “อี๊ดวงโปงลางสะออน” ไดพัฒนา
ตอยอดนาศิลปะการแสดงที่หลากหลายมาประยุกตแขึ้นใหม โดย นาเสนอวัฒนธรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมผสมผสานกับ
วัฒนธรรมสมัยใหมในยุคปใจจุบัน และสอดแทรกตลกโดยนาวิถีทองถิ่นกับวิถีเมืองกรุง และสถานการณแที่ไดรับ
ความสนใจในปใจจุบันมาลอเลียน ใหทั้งความสนุกสนาน ใหแงคิดมุมมอง สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และเป็นตนแบบในการจินตนาการคิดสรางสรรคแออกแบบงานแสดงไดอยางลงตัว
คาสาคัญ การพัฒนาการแสดง, วงโปงลาง, ความหลากหลายทางศิลปะ
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Abstract
This article want to present Ponglang performance development which take variety
of arts to apply in showing until being this modern Ponglang performance in today by add
value in economic of government and private sectors also in Artists of entertainment society.
Ponglang band be folk music band in Isan(North Eastern region of Thailand) which
reflect the growth of culture and arts that be identity and value to Isan people lifestyle
besides of happiness in mental building still disguise folk wisdom, Isan belief and all various
of arts sciences. The origin of Ponglang performance is from local to institutes and peak of
prosperous when entertainment society adopted to develop in showings.
Type of band was original played only one Ponglang by 2 players, one played for
main melody and other played rhythm and chorus. The melodic of songs present out the
beauty of nature later on was developed to be Ponglang band by taking others Isan music
instruments including play, and original dance and sing in band that make Ponglang
performance be interested and popular in more society. When Ponglang band performance
is in institutes, there are curriculums and be created many creative activities caused getting
the new various arts in performance, all music, performing, singing, dancing, costume,
material and elegant backdrop with be the most outstanding and got the most of peak
performing when Eedd Ponglang Sa Oon band, the artist in entertainment society applied to
the modern music from original Ponglang band by taking folkway culture and integrate
modern culture also joking inserted in urban society showing together the satire in hi-light of
interesting situations for the most entertainment with thoughts giving that be add value in
economic which be the idol model as the most imaginated performance.
Keywords: Ponglang Development, Ponglang Band, Variety of Arts.
บทนา
ศิลปะการแสดงของไทย เป็นเอกลักษณแทางวัฒนธรรมที่สาคัญ และบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองของ
ชาติ ทาหนาที่ตอบสนองความตองการแสดงออกทางอารมณแ ความรูสึกและความคิดสรางสรรคแของมนุษยแ
รวมถึงบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิต และสภาวการณแการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม ศิ ลปะการแสดงมีห ลากหลาย
ประเภท นาฏศิลป เชน โขน ละคร ระบา รา ฟูอน คีตศิลป เชน ขับเสภา ขับลา ขับซอ ร องเพลงไทยเดิม
เพลงลูกทุง หมอลา และการบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน รวมถึงการแสดงวงโปงลาง
วงโปงลาง เป็นการนาเครื่องดนตรีโปงลางประสมวงกับเครื่องดนตรีพื้นบานทุกประเภทคือ ดีด สี ตี
และเปุา ไดแก พิณ ซออีสาน กลองยาว กลองรามะนา แคน โหวด และเครื่องประกอบจังหวะตางๆ รวมวง
บรรเลงประกอบกับการแสดงฟูอนอีสาน (คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ , 2550 : 34) คาวา “โปงลาง” มา
จากคา 2 คา คือ โปง กับ ลาง “โปง” หมายถึงสิ่งที่ใชเพื่อเป็นอาณัติสัญญาณ เชน ตีบอกเวลา ตีบอกเหตุดวน
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เหตุราย หรือตีเพื่อประชุมแจงขาวสารและนัดหมายงานทางสังคม สวนคาวา”ลาง” หมายถึง ลางดี ลางราย
เมื่อรวมกันเป็น “โปงลาง” หมายถึง สิ่งที่ใชตีเพื่อบอกเหตุดีเหตุรายหรือบอกเวลา สาหรับความหมายทางดนตรี
นั้น มานิต มานิตเจริญ (2543 : 315) อธิบายวา “โปงลาง” หมายถึง เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็น
ทอนไมกลมๆผูกรอยเรียงกันตามลาดับขนาดและลาดับเสียงเชนเดียวกับระนาด แตมีขนาดใหญกวา เป็นเครื่อง
ดนตรีพื้นบานของอีสาน ใชสาหรับตีดาเนินทานองอยางเดียว
การพัฒนาการแสดงวงโปงลาง
การแสดงโปงลางจากอดีตเป็นการแสดงที่เนนการแสดงเฉพาะดนตรีโปงลางชิ้นเดียวตอมาไดเพิ่มเครื่อง
ดนตรีชนิดอื่นๆเขามารวมบรรเลงดวย กลายเป็นวงโปงลาง จากนั้นไดนาการฟูอน การรอง การลา มารวมแสดง
จึงเกิดการแสดงที่สมบูรณแขึ้นเสนหแของวงโปงลาง คือสามารถนาเอาศิลปการแสดงที่ตางวัฒนธรรม เชน หมอลา
ลูกทุง สตริง เจรียง กันตรึม จินตลีลา ละคร มารวมจัดการแสดงไดอยางหลากหลาย
การพัฒนาการแสดงวงโปงลาง สามารถแบงไดเป็น 3 ระยะ คือ 1. การพัฒนาการแสดงวงโปงลางใน
ทองถิ่น 2. การพัฒนาการแสดงวงโปงลางในสถานศึกษา และ 3. การพัฒนาการแสดงวงโปงลางในวงการศิลปิน
ดังนี้
1. บทบาทและการพัฒนาการแสดงวงโปงลางในท้องถิ่น
การแสดงโปงลาง มีจุดกาเนิดมาจากทองถิ่น ในระยะแรกยังไมบรรเลงเป็นวงโปงลาง
บรรเลงเฉพาะโปงลางชิ้นเดียว โดยมีผูตี 2 คน คือ คนตีดาเนินทานองหลัก เรียกวา “หมอเคาะ” จะนั่งหรือยืน
ตีก็ได โดยยืนอยูสวนทายของโปงลางและเอียงตัวเขาหา ใหผืนโปงลางอยูทางดานมือที่ถนัด สวนอีกคนใหอยูฝใ่ง
ตรงขามกับผูตีดาเนินทานองใหตีเป็นจังหวะและเสียงประสานเรียกวา“หมอเสพ”ลีลาการตีและความไพเราะ
ของทวงทานองขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณแของผูตี สวนลายที่ใชในการบรรเลงขณะนั้นเป็นลาย
ดั้งเดิมที่ลอกเลียนมาจากทานองของแคน
ตอมาไดมีการประพันธแลายเพลงที่ใชบรรเลงโปงลางโดยเฉพาะ ซึ่งไดแนวคิดจากวิถีชีวิตและ
ธรรมชาติจากเสียงน้า เสียงลม เสียงนก เสียงแมลง ถายทอดมาเป็นทานอง เชน ลายน้าทวมทุง ลายลมพัด
ไผ ลายนกไซบินขามทุง ลายแมลงภูตอมดอกไม และลายกาเตนกอนเป็นตน ผูประพันธแคือนายเปลื้องฉายรัศมี
ศิลปินแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบานอีสาน-โปงลาง) ปีพ.ศ. 2529
ระยะตอมาครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดนาเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานชนิดอื่นๆเขามารวมบรรเลง
เชน แคน พิณ ซอ กลอง หมากกั๊บแก฿บ ไหซอง จึงเกิดเป็น“วงโปงลาง” ยังคงรูปแบบการเลนในกลุมของ
ชาวบานเชนเดิม ตอมาในปี พ.ศ. 2512 ครูเปลื้อง ไดพบกับนายประชุม อินทรตูล ซึ่งเป็นปุาไมอาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุแ ทานไดชักชวนครูเปลื้อง และนักดนตรีคนอื่นๆ มารวมงานดวย จากนั้นวงดนตรีโปงลางโดย
การนาของนายประชุม อินทรตูล จึงไดมีการพัฒนานอกจากการบรรเลงดนตรีเพียงอยางเดียว ไดนาการฟูอน
ดั้งเดิมเขามาประกอบ เชน ราโปงลาง ราซวยมือ ราภูไท เรียกชื่อวา “วงโปงลางกาฬสินธุแ” ไดรับความนิยม
เป็นที่รูจักอยางกวางขวาง และไดรับเชิญใหไปแสดงในงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
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2. การพัฒนาการแสดงวงโปงลางในสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2521 สถาบันการศึกษาไดใหความสนใจรวมตัวจัดตั้งวงดนตรีพื้นบานอีสานในรูปแบบตางๆ
ขึ้น เพื่อนาเสนอในเชิงอนุรักษแและเผยแพรในกิจกรรมของนักศึกษา จากการศึกษาพบวา วงดนตรีพื้นบานที่มี
ชื่อเสียงและปรากฏใหเห็นการแสดงในโอกาสตางๆ ขณะนั้น เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสมัยยังเป็น
วิทยาลัยครูมหาสารคาม ไดกอตั้งวงดนตรีพื้นบานอีสานที่ใชแคนจานวนหลายเตา เรียกวา “วงแคน” มีลักษณะ
คลายวงดนตรีลูกทุง ตอมามีการนาเครื่องดนตรีโปงลางเขารวมวงดวย ทาใหมีเครื่องดนตรีหลากหลายและได
เปลี่ยนชื่อเป็น “วงแกนอีสาน” จนถึงปใจจุบัน จากผลพวงที่มีวงดนตรีพื้นบานดังกลาว ทาใหสมาชิกของวงที่
สาเร็จการศึกษาสามารถนาความรูและประสบการณแไปประกอบวิชาชีพครู ทาใหมีวงดนตรีพื้นบานเกิดขึ้นตาม
โรงเรียนทั้งในระดับประถมและมัธยมเพิ่มขึ้น
ปี พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด เพื่อขยายการศึกษา
ดานศิลปวัฒนธรรมใหแพรหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดสอนสาขานาฏศิลปและดนตรีตั้งแตระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอนุปริญญา และบรรจุหลักสูตรดนตรีและการแสดงพื้นบานในวิชาเลือก ตอมา
ในปี พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ เป็นแหงที่ 2 ของภาค
อีสาน ประวัติศาสตรแครั้งนี้มีความสาคัญถือเป็นจุดเปลี่ยนของการแสดงวงโปงลางอยางชัดเจน เมื่อวิทยาลัย
นาฏศิลปรอยเอ็ด โดยการนาของครูจีรพล เพชรสม ผูชวยผูอานวยการในขณะนั้น รวมกับศิลปินปราชญแ
พื้นบานที่สาคัญทางดานการบรรเลง (ครูทรงศักดิ์ ประทุมสินธุแ สอนโปงลาง พิณ โหวด, ครูทองคา ไทยกลา
สอนแคน) การรอง (ครูฉวีวรรณ ดาเนิน) และการฟูอน (ครูทองจันทรแ สังฆะมณี) ไดวางรากฐานของการ
แสดงวงโปงลาง เกิดรูปแบบการบรรเลงและการแสดงประกอบวงโปงลางมากมาย เชน การแสดงชุด มโนราหแ
เลนน้า ชุดดึงครกดึงสาก ชุดภูไทสามเผา ลาคอนสวรรคแ ลาตังหวาย ลาเตยหัวโนนตาลเป็นตน และตอมา
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ ไดเชิญ ปราชญแชาวบานดานดนตรี คือ ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การตีโปงลางและสามารถเลนดนตรีพื้นบานอีสานไดหลายชนิด ดานหมอลาไดเชิญครูคามี บัญชา(ชบาไพร
นามวัย) ครูเกสร สุนาม ศิลปินที่มีความสามารถหมอลา ดานการฟูอนการแสดงไดเชิญครูยุวดี ตาลเลิศ โดยมี
ครูมาลินี แกวเงิน และครูเพ็ญจันทรแ เดนยุค (อิ่มแมน) เป็นผูกากับดูแลและชวยกันวางรากฐานและพัฒนาการ
แสดงโปงลางจนมีชื่อเสียง
ตอมาปี พ.ศ. 2551 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแไดเปิดหลักสูตรการเรียน
การสอนดานดนตรีและการแสดงขึ้นทั้งระดับพื้นฐานและระดับปริยญาตรี จากการเรียนการสอน ทาใหเกิดการ
สรางสรรคแผลงานเพื่อทดสอบศักยภาพของผูเรียน และดวยพันธกิจในการอนุรักษแ พัฒนา สรางสรรคแ และ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม จึงเกิดการพัฒนา สรางสรรคแการแสดงวงโปงลางในรูปแบบใหมที่มีการผสมผสานของ
ศิลปะที่หลากหลาย
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ความหลากหลายทางศิลปะในการแสดงวงโปงลาง
การแสดงวงโปงลาง ไดรวมเอาศิลปะในหลายแขนงมาผสมรอยเรียงกันไดอยางกลมกลืน ดังนี้
1. ศิลปะดานดนตรี วงโปงลางนอกจากมีเครื่องดนตรีหลักในการบรรเลง เชน โปงลาง พิณ แคน ซอ
โหวด กลอง พิณเบส และเครื่องใหจังหวะตางๆแลว ยังสามารถนาเอาเครื่องดนตรีชาติพันธุแของกลุมตางๆ
มารวมบรรเลงได เชน ปี่ผูไท(กลุมผูไทย) ปี่เง็ญหรือปี่เตรียง(กลุมอีสานใต)
2. ศิลปะการขับ รอง และลา วงโปงลางสามารถมีเครื่องดาเนินทานองครบทั้ง ดีด สี ตี เปุา สามารถ
บรรเลงรองรับการรองในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทบรรเลงเดี่ยว เชน การลาทั้งทางสั้นและทางยาว จะใชแคนเตา
เดียว สวนหมอลาชนิดอื่นๆจะใชดนตรีทั้งวง เชน ลาผูไท ลาตั่งหวาย ลาสีทันดร ลาคอนสวรรคแ
ลาเตยหัวโนนตาล เป็นตน นอกจากการบรรเลงประกอบการลาแลวยังสามารถบรรเลงเพลงในรูปแบบตางๆได
อยางหลากหลายทั้งในแนวลูกทุงและสตริง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการสงเสริมผูมีความสามารถในการรอง ลา
ไดอยางกวางขวาง
3. ศิลปะการฟูอนและการแสดงทางดานนาฏศิลปพื้นบาน การแสดงวงโปงลางนอกจากมีความโดดเดน
และความไพเราะทางดานดนตรีแลว ศิลปะการฟูอนและการแสดงไดมีบทบาททาใหการแสดงวงโปงลางมีความ
โดดเดนสมบูรณแและนาสนใจยิ่งขึ้น เพราะนอกจากผูชมจะไดรับอรรถรสจากการบรรเลง การรอง การลาแลว
ยังไดเห็นความงามทางดานนาฏศิลปพื้นบานที่สื่อสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูตลอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆของคนอีสานไดเป็นอยางดี ปใจจุบันการฟูอนและการแสดงทางดานนาฏศิลป
พื้นบานอีสานสามารถนาเอาศิลปในทุกมิติมานาเสนอในรูปแบบการแสดงทั้งในเชิงอนุรักษแและสรางสรรคแได
อยางกวางขวาง สามารถแบงออกไดเป็นกลุม ดังนี้
1) การแสดงเกี่ยวกับการลา จะเนนการฟูอนประกอบการลา เชน ลาแมบทอีสาน ลาแมงตับเตา
ลางิ้ว ลาตังหวาย ลาคอนสวรรคแ ลาผูไท ลาเพลิน ลาเดิน ลาเกี้ยว ลาเตย เป็นตน
2) การแสดงเกี่ยวกับความเชื่อ เชน การแสดงชุดเซียงของ(ไลจับผี) ชุดดึงครกดึงสาก ชุดแหนาง
แมว(ขอฝน) ชุดเหยา และ มะม็วด(รัษาคนปุวย) เป็นตน
3) การแสดงเกี่ยวกับประเพณี เชน การแสดงชุด บายศรีสูขวัญ(อวยพร) เซิ้งบั้งไฟ(ขอฝน) เป็นตน
4) การแสดงเกี่ยวกับหัตถกรรมและการทามาหากิน เชน การแสดง ชุดสาวหลอก ชุดเข็ญฝูาย ชุด
แพรวากาสินธุแ ชุดเซิ้งทานา ชุดแหยไขมดแดง ชุดไทยภูเขา ชุดสักสุมจุมปลา เป็นตน
5) การแสดงที่เกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี เชน การแสดงชุด เรือมจับกรับ เรือมซันตรู฿จ ชุดเตยหัว
โนนตาล ชุดกระโป ชุดฟูอนแคน เป็นตน
6) การแสดงที่เกี่ยวกับดนตรี เชน ชุดฟูอนโปงลาง ชุดฟูอนกลองยาว ชุดฟูอนกลองเตะ ชุดฟูอน
แคน เป็นตน
7) การแสดงที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมอีสาน เชน ชุดฟูอนมโนราหแเลนน้า ชุดฟูอนสังขแสินไซ เป็น
ตน
8) การแสดงที่เกี่ยวกับการละเลน เชน ชุดกระทบสาก ชุดกระโป เป็นตน
9) การแสดงเกี่ยวกับโบราณสถาน เชน ชุดนาฏลีลาฟูาหยาด(พระธาตุย าคู จังหวัดกาฬสินธุแ) ชุด
ฟูอนอัปสรา(ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา) ชุดฟูอนพนมรุง (ปราสาทหินพนมรุง จังหวัดบุรีรัมยแ เป็น
ตน
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4. ศิลปะการออกแบบการแตงกาย กายแตงกายทั้งผูบรรเลงและผูแสดงถือเป็นสิ่งสาคัญอยางหนึ่งที่
แสดงถึงความเจริญทางดานความคิดในการนาเอาผลิตภัณฑแงานฝีมือของทองถิ่นมาใชประดับตกแตง ทั้งเสื้อ
ผา หนา ผม และเครื่องประดับ ตลอดการกาหนดรูปทรง กาหนดสี และวิธีการใชไดอยางลงตัว
5. ศิลปะการแสดงตลก ถือเป็นสีสันของการแสดงวงโปงลางที่ทุกวงพยายามสรางคนสรางงานเพื่อใช
เชื่อมโยงกับการนาเสนอศิลปดนตรีและการแสดงตางๆใหเป็นไปอยางสนุกสนานและมีคุณคา ซึ่งมีรูปแบบ
หลากหลาย เชน ตลกคนเดียว ตลกกับเพื่อนรวมวง ตลกกับผูชม เนื้อหาสาระที่แสดงจะเป็นการลอเลียนเพื่อน
รวมวง ลอเลียนการเมืองหรือเหตุการณแปใจจุบันที่อยูในความสนใจของประชาชน นอกจากนี้ ยังสรางสีสั นดวย
การแตงตัวที่ฉูดฉาดแปลกตา เพื่อเป็นจุดขายในการดึงดูดความสนใจจากผูชม
3. การพัฒนาการแสดงวงโปงลางสู่วงการบันเทิง
ทั้งนี้ ผูเขียนเนนเฉพาะเจาะจงไปที่ คุณสมพงษแ คุณาประถม หรือ อี๊ด โปงลางสะออน
ผูมีผลงานเป็นเจาของวงโปงลางสะออน ที่มีที่มาจากการพัฒนาการแสดงวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ
ในชวงแรก การแสดงวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแมีรูปแบบในการนาเสนอ โดยเนน
การบรรเลงวงดนตรี และเครื่องดนตรีเป็นหลักตอ ดวยการบรรเลงประกอบการขับรอง และการบรรเลง
ประกอบการแสดงตอมาไดรับการพัฒนาใหมีความโดเดนเป็นที่นิยมและยอมรับของวงการ ทาใหเป็นแบบอยาง
ในการสืบทอดการแสดงวงโปงลางมาจนถึงปใจจุบันการพัฒนาที่สรางความโดเดนใหกับการแสดงวงโปงลาง
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแมี ดังนี้
1. ใชผูหญิงดีดไหซองแทนผูชาย เรียกวา “นางไห” โดย ไมเนนที่เสียงแตเนนการใชลีลาทาฟูอนและ
ทาดีดไหแทน ซึ่งเป็นการสรางสีสันความแปลกใหมใหกับวงโปงลางจนเป็นแบบอยางมาจนถึงปใจจุบันนี้
2. ไดปรับปรุงและพัฒนาเครื่องดนตรีในวงโปงลางใหมีขนาดที่พอเหมาะ ดังนี้
2.1 เปลี่ยนจากการนั่งตีโปงลางกับพื้นเป็นยืนตีทั้งหมดโดยมีที่ตั้งหรือทาขาตั้งใหสูงขึ้น เพื่อ ใหผูตีได
ออกลีลาในขณะที่ตีไดอยางเต็มที่ และเพื่อยกระดับเครื่องดนตรีซึ่งถือวาเป็นครูอยางหนึ่งใหอยูในระดับที่สูงขึ้น
และเหมาะสมสวยงามทัดเทียมเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ
2.2 เปลี่ยนลักษณะกลอง จากกลองยาวเป็นกลองหาง
2.3 เปลี่ยนขาตั้งกลองและขาตั้งไหซอง ที่มีลักษณะเป็นคอกเหล็กเปลี่ยนเป็นขาตั้งที่สามารถถอด
ประกอบได เนื่องจาก ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ ไดรับโอกาสใหนาวงโปงลางไปแสดง ณ
ประเทศอังกฤษ เพื่อใหมีน้าหนักเครื่องดนตรีลดลง จึงไดปรับลดจานวนกลองหางลง จาก 5 ลูกเป็น 4 ลูก และ
ลดจานวนไหซองจาก 5 ใบ เป็น 4 ใบ เปลี่ยนขาตั้งกลองและขาตั้งไหซองที่มีลักษณะเป็นคอกเหล็กเปลี่ยนเป็น
ขาตั้งที่สามารถถอดประกอบได
และซอนโครงเหล็กไวดานหลังทาใหกลองและไหซองโผลออกมาดานหนา
เพื่อใหผูชมไดเห็นชัดเจน ซึ่งการปรับปรุงขาตั้งกลองและไหซองดังกลาว ไดรับความนิยมและถือเป็นแบบอยาง
ของวงโปงลางทั่วๆไปมาจนถึงปใจจุบัน
3. การพัฒนาการบรรเลง โดย ครูทูลทองใจ ซึ่งรัมยแ รวมกับ ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดพัฒนาการบรรเลง
โดย สรางจุดเนนในการบรรเลง ซึ่ง แตเดิมการบรรเลงดนตรีพื้นบานมักจะเดินทานอเดียวกัน ทั้ง พิณ แคน
โหวด โปงลาง เพื่อใหเกิดความไพเราะและสรางความโดดเดนใหกับเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้น จึงไดสรางจุดเนนการ
บรรเลงของแตละกลุมลาย ดังนี้
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3.1 จุดเนนของการบรรเลงเฉพาะดนตรี ไดใหความสาคัญตั้งแตการเกริ่นนา สามารถ
จัดเป็นกลุมลายที่ระบุการเกริ่นนาไดดังนี้ คือ
กลุมที่ 1 เป็นลายที่ใชเฉพาะเครื่องดนตรีเพื่อแสดงถึงความโดดเดนและอวดฝีมือ เชน
ลายปูุปาหลานใชสาหรับพิณ ลายสาวนอยหยิกแมใชสาหรับโหวด ลายกาเตนกอนใชสาหรับโปงลาง
สวนแคน ถือวาเป็นตนตระกูลลายหลักของดนตรีพื้นบานอีสาน เชน ลายกลุมทางยาว(ลายใหญ ลาย
นอย และลายเซ) ลายกลุมทางสั้น (ลายสุดสะแนน ลายโปูซาย และลายสรอย)ลายลาเพลิน ลายตางๆ
เหลานี้จะตองเกริ่นและเริ่มเขาเนื้อหาของลายเพลงดวยเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ
ตัวอยาง การบรรเลงลายโปงลาง
เกริ่นโปงลาง
-ม–ร -ด–ล -ร–ล -ด–ซ -ด-ซ -ล–ม -ล-ม -ซ–ร
-ซ–ร -ม–ด -ม–ด -ร–ม -ร–ซ -ม–ร -ด-ล -ร–ล
- ด – ร - ด – ม - ร – ด - ล – ด - ด –ร - ด – ล ล ล ล ล ล ล ล ล
ขึ้นเนื้อลายโปงลางบรรทัดแรกดวยโปงลาง
---**- - - ม - ซ – ล - ซ – ล** - - - ---------กลุมที่ 2 หากเป็นลายที่ไมเฉพาะเครื่องดนตรีใดเครื่องดนตรีหนึ่ง เชน ลายแมฮางกลอม
ลูก ลายแมงภูตอมดอกไม ลายลมพัดไผ ลายสาวคอยอาย ลายขาวตองลม ลายมโหรีอีสาน เป็นตน
สามารถที่จะใชเครื่องดนตรีชนิดใดก็ไดบรรเลงเกริ่น แลวตามดวยเครื่องดนตรีอื่นขึ้นตนเนื้อหาของลาย
แลวบรรเลงรวมกันในจังหวะตกพรอมกัน
นอกจากการใหความสาคัญในการเกริ่นหัวแลว ยังแบงเนื้อหาสรางความโดดเดนในขณะที่
บรรเลงไดอีก โดย การแบงกลุมหนากลุมหลังผลัดกันบรรเลง ลอบาง ตามบาง ซึ่งเป็นรูปแบบของการ
บรรเลงดนตรีไทยนามาปรับใชกับการบรรเลงดนตรีพื้นบานก็ทาใหมีความไพเราะไดอีกรูปแบบหนึ่ง
3.2 จุดเนนการบรรเลงประกอบการขับรอง นอกจากจะบรรเลงในทานองเดียวกัน ได
พัฒนาใหมีการบรรเลงแบบประสานเสียงบาง มีคอรแดบาง มีสอดแทรกบาง โดยคานึงถึงความหนาหรือ
บางของเนื้อและพื้นผิวดนตรี ทาใหเพลงรองมีความไพเราะหรือสนุกสนานยิ่งขึ้น
3.3 จุดเนนการบรรเลงประกอบการแสดง คือ 1.พัฒนาใหมีชวงหนักเบา มีชาเร็ว เชน
การบรรเลงประกอบการแสดงชุดมโนราหแเลนน้า ชวงที่นางมโนราหแและพี่ทั้งหกกาลังบินและรอนปีก
หาง เครื่องดนตรีอื่นๆก็จะดาเนินทานองหลักเบาๆ สวนพิณก็จะกรอสายเสียงสูงต่าขึ้นลงพลิ้วไปกับการ
ขยับปีกของนางมโนราหแที่มีลักษณะสูงบาง ต่าบาง 2. มีเนื้อหาของทานองสอดสัมพันธแกับการทาฟูอน
ไดอยางลงตัว เชน การบรรเลงประกอบการแสดง ชุด เซิ้งกระโป เดิมผูแสดงจะนับและเปลี่ยนทาราโดย
ไมฟใงดนตรี ตอมาจึงทาใหผูแสดงฝึกนับจังหวะหรือจดจาทานองลายเพลง หรือ สังเกตการณแบากกลอง
หรือรัวกลองจึงจะเปลี่ยนทารา ทาใหดนตรีและการแสดงสื่อสัมพันธแกันและสรางสุนทรียใหกับผูชมได
เป็นอยางดี
4. ไดเรียบเรียง สรางสรรคแ และประพันธแลายเพลงขึ้นใหม ทั้งลายที่ใชประกอบการแสดงและลาย
บรรเลงอิสระ โดยใชหลักการทางดนตรีไทยตรวจสอบ เรียบเรียง เพิ่มเติม และประพันธแลายเพลงขึ้นใหม เพื่อ1.
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ใชบรรเลงอิสระ เชน ลายขาวตองลม ลายออนซอนอีสาน เป็นตน 2.ลายที่ใชประกอบการแสดง เชนการแสดง
ชุดไทภูเขา ชุดปใ้นหมอ ชุดแพรวากาฬสินธุแ ชุดนาฏลีลาฟูาหยาด ชุดเซิ้งโปง เป็นตน
5. การพัฒนารูปแบบการนาเสนอ ครูทูลทองใจ ซึ่งรัมยแ ไดประเมินจากประสบการณแจากสมัยที่
เป็นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด(พ.ศ. 2524 – พ.ศ.2528) ที่ไดออกเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใน
งานสาคัญตางๆทั่วประเทศ โดยทาหนาที่เป็นทั้งนักดนตรี นักรอง หมอลา และนักแสดง ในวงโปงลาง ทาให
เห็นวิธีคิด และการสรางงานของครูอาจารยแ รวมถึงประสบการณแที่ไดพบเห็นการแสดงดนตรีพื้นบานของคณะ
ตางๆทั้งวงจากกลุมชาวบานและวงจากสถาบันการศึกษา เกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา จึงเกิดหลักในการคิด
สรางสรรคแและการพัฒนารูปแบบการนาเสนอ ดังนี้
5.1 ใหความสาคัญกับตาแหนงหนาที่ที่มีความจาเป็นในการจัดการแสดง คือ ผูกากับการแสดง
ผูฝึกซอมการแสดงและการบรรเลง และเจาหนาที่เครื่องแตงกายพรอมอุปกรณแ โดยการสรางความเขาใจใน
หลักการจัดการแสดง ผูกากับการแสดง ถือเป็นหัวใจสาคัญของการแสดง ตองมีความรูความสามารถในการ
ออกแบบกาหนดเนื้อหา สรางสีสัน สรางความไพเราะสนุกสนาน สรางความประทับใจใหกับผูชม และ
ตอบสนองตามความตองการของเจาภาพไดถูกตอง
5.2 ออกแบบการแสดงใหมีความสมบูรณแตลอดทั้งรายการ ซึ่งแตเดิมการออกแบบการแสดง
สวนมากผูจัดหรือผูควบคุมชุดฟูอนหรือชุดการแสดง จะเป็นผูเขียนชื่อชุดการแสดงสลับกับการเวนชองวางไว
ใหผูควบคุมดนตรีใสรายการรองและบรรเลงเพิ่มเติม ซึ่ง การแสดงทั้ง 2 สวน ไมไดถูกซอมเขาดวยกัน เพราะ
ในการซอมมักจะซอมเฉพาะชุดการแสดงเนนความพรอมเพรียงสวยงามของผูฟูอนเป็นหลัก การบรรเลงตางๆ
ตองแยกซอมตางหากซึ่งสวนใหญจะไมมีเวลาซอมเทาที่ควร จึงเป็นเรื่องยากที่จะกาหนดและควบคุมการแสดง
ใหมีคุณภาพตลอดเวลาที่ทาการแสดงได
ตัวอยาง รายการแสดงวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ เมื่อปี พ.ศ. 2531 ใชเวลา 1 ชั่วโมง
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แบบดั้งเดิม
ใบรายการแสดงที่จัดไว้
รายการที่ดนตรีจัดแทรกให้ครบ
60 นาที
- โชวแวง
(4นาที)
- บรรเลงลาย
- ลายแมฮา งกลอมลูก
(3นาที)
- ลายแมงภูตอมดอกไม
(3นาที)
พิธีกร
1 .ชุด ศรีโคตรบูรณแ (7นาที)
2. ชุดไทภูเขา
(6นาที)
3. ชุดมโนราหแเลนน้า (7นาที)
พิธีกร
- แนะนาและสาธิตเครื่องดนตรี
แตละชิ้น
(5นาที)
พิธีกร
4 .ชุด ลาตังหวาย (6นาที)
5. ชุด เรือมอันเร (10นาที)
6. ชุด ฟีนเลยแ (4นาที)
รวมเวลาพิธีกรและการแสดง
45 นาที

แบบปรับปรุงใหม่ในช่วงแรก
รายการ
เวลา รวม
60 นาที
- บรรเลงลาย 2 ลาย
(6นาที)
- บรรเลงประกอบการขับรอง
เพลง สยามเมืองยิ้ม
(3นาที)
- บรรเลงโชวแวง โชวแนางเกราะนางไห (5นาที)
**พิธีกรแนะตัว แนะนาวง และแนะนาการ
แสดงชวงแรก
(2นาที)
1.การแสดง ชุด ลาตังหวาย
(6นาที)
2.การแสดง ชุดไทภูเขา
(6นาที)
** พิธีกร ขอบคุณ แนะนาเครื่องดนตรี(5นาที)
- การบรรเลงประกอบการรอง
“เพลงสาวอีสานรอรัก”
(3นาที)
“เพลงหนุมนาขาวสาวนาเกลือ” (3นาที)
** พิธีกร ขอบคุณ แนะนาการแสดง (2นาที)
3.การแสดง ชุด ดึงครกดึงสาก
(6นาที)
4.การแสดง ชุด เรือมอันเร
(10นาที)
5. การแสดง ชุด ฟีนเลยแ
(3 นาที)
รวมเวลาทั้งสิน้ 60 นาที

จากตัวอยางการจัดรายการแสดงที่ผูเขียนมีสวนร วมในการจัดการแสดง ในขณะนั้น พบวา ปใญหา
อุปสรรคที่ทาใหการแสดงวงโปงลางไมประสบผลสาเร็จเทาที่ควร เพราะไมมีการออกแบบการนาเสนอที่ครบ
ถวนสมบูรณแทั้งรายการ จึงไมนาไปสูการฝึกซอมใหครบทุกรายการ รูปแบบการนาเสนอมักใชพิธีกรคนเดียว
เนนการเลาเรื่องใหความรูทั้งประวัติเครื่องดนตรี ลักษณะและวิธีการเลนของแตละเครื่องมือ ตลอดจนประวัติ
การแสดงของแตละชุด ซึ่งชวงแรกยังถือเป็นสิ่งแปลกใหม ผูชมใหความสนใจ แตพอระยะตอมาการเสนอ
เรื่องราวและเนื้อหารูปแบบดังกลาว ถือเป็นเรื่องเกาไมนาสนใจ รายการแสดงแบบดั้งเดิมจะใชชุดการแสดง
จานวนมาก เพราะหากใชเวลาในการแสดงมากกวา 1 ชั่วโมง ชุดการแสดงจะถูกผลักออกหนาเวทีและมี
โอกาสทาใหชุดการแสดงหมดกอนเวลาที่กาหนดจึงจาเป็นตองพัฒนาและปรับปรุงวิธีการนาเสนอเพื่อใหมี
ความแปลกใหมและทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้น เพื่อใหการแสดงดาเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดคิดแนวทาว
ในการพัฒนานาไปสูรูปแบบการนาเสนอการแสดงวงโปงลางแนวใหม ดังนี้
1) กาหนดชุดการแสดง ผูกากับการแสดง ตองศึกษาและออกแบบรายการแสดงใหเรียบรอย โดย
คานึงถึงลักษณะงานและเวลาที่ใชทาการแสดง
หากเวลาในการแสดงยืดยาวจะจัดการแสดงอยางไรจึงจะ
สามารถสรางจุดขายทาใหผูชมสนใจได
2) กาหนดรูปแบบการนาเสนอแนวใหม เนนการมีสวนรวมของผูชม โดยกาหนดรูปแบบการเชื่อมโยง
การแสดงในมิติตางๆเขาดวยกันอยางแนบเนียน เชน ชวงแรกใชพิธีกร ชวงที่สองใชการรองลาประกอบการ
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แสดงรีวิว ชวงที่สามใชตลก เป็นตน ซึ่งการกาหนดรูปแบบดังกลาวผูกากับตองทราบศักยภาพของบุคลากรที่มี
วามีความสรมารถในขั้นใด จะฝึกฝนและสรางไดทันเวลาที่ตองการไดหรือไม ดังนั้น การกาหนดรูปแบบการ
นาเสนอจึงถือเป็นเรื่องทาทายอยางยิ่ง
3) กาหนดตัวผูบรรเลงและผูแสดง ผูฝึกซอมดนตรี ผูฝึกซอมนักแสดง ผูฝึกซอมนักรองและตลก ตอง
ไปคัดเลือกผูบรรเลงและผูแสดงแลวฝึกซอมเบื้องตนใหเป็นไปตามรายการที่กาหนด
4) กาหนดแผนการซอม เชน ซอมยอย เพื่อ นาการแสดง ดนตรี และขับรอง มาซอมเขากันให
เรียบรอยกอนที่จะถึงวันซอมใหญ
5) รายละเอียดการซอมใหญรอบแรกจะซอมเพื่อเป็นการทบทวนตรวจสอบความเรียบรอยตามรายการ
รอบตอไปซอมจริงเรียงตามรายการและจับเวลา ขณะที่ซอมใหญ ทุกหนาที่ตองรวมซอมและคอยรับฟใงและ
รวมกันแกไขในสวนที่ยังไมเรียบรอยหรือที่ตองเพิ่มเติม
จากการพัฒนาการแสดงที่ใชความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะหลากหลายแขนงมา
ออกแบบ สรางสรรคแงานการแสดงจึงเป็นตนทุนในการพัฒนาตอยอดของศิลปิน อี๊ด โปงลางสะออน ทาใหวง
โปงลางไดรับความนิยม และเป็นที่รูจักของผูคนทุกเพศทุกวัย ทาใหมีมูลคาเพิ่ม สรางรายไดอยางกวางขวาง
บทสรุป
วงโปงลาง เป็ น วงดนตรี พื้น บ านอีส านที่ส ะทอนความเจริญงอกงามดานศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่งถือเป็ น
เอกลักษณแและมีคุณคาตอวิถีชีวิตของคนอีสาน นอกจากจะชวยสรางความสุขทางดานจิตใจ ยังแฝงไวดวยคติ
ความเชื่อและรวมศาสตรแที่หลากหลายทางศิลปะ การแสดงวงโปงลาง มีจุดกาเนิดมาจากทองถิ่นแลวขยาย
ไปยังสถานศึกษา และรุงเรืองถึงขีดสุดเมื่อวงการบันเทิงนาไปพัฒนา
ลักษณะการแสดง เริ่มจากชาวบานบรรเลงโปงลางชิ้นเดียว มีผูตี 2 คน คือ ผูตีดาเนินทานองหลัก
กับผูตีใหจังหวะและเสียงประสาน ความไพเราะของลายเพลงสื่อถึงความงามทางธรรมชาติ ตอมาจึงพัฒนา
เป็น “วงโปงลาง” โดยเพิ่มดนตรีพื้นบานอีสานหลายชนิดมารวมบรรเลง นาการลาการรองและฟูอนดั้งเดิมมา
แสดงประกอบการบรรเลง ทาใหการแสดงวงโปงลางไดรับความสนใจและเป็นที่นิยมอยางกวางขวาง ปใจจุบัน
เมื่อการแสดงวงโปงลางเขาสู สถานศึกษา มีหลักสูตรทองถิ่นจัดการเรียนการสอนดานดนตรีและการแสดง
พื้นบาน เกิดการสรางสรรคแผลงานการแสดงแนวใหมที่ผสมผสานความหลากหลายทางศิลปะ ทั้งดานดนตรี
การแสดง การรอง การลา และการออกแบบเครื่องแตงกาย อุปกรณแ และฉากใหวิจิตรตระการตาทาใหมีความ
โดดเดนยิ่งขึ้น ตอมาการแสดงวงโปงลางเฟื่องฟูถึงขีดสุด เมื่อศิลปินวงการบันเทิง คือ “อี๊ดวงโปงลางสะ
ออน” ไดพัฒนาตอยอดนาศิลปะการแสดงที่หลากหลายมาประยุกตแขึ้นใหม โดย นาเสนอวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ดั้งเดิมผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหมในยุคปใจจุบัน และสอดแทรกตลกโดยนาวิถีทองถิ่นกับวิถีเมืองกรุง และ
สถานการณแที่ไดรับความสนใจในปใจจุบันมาลอเลียน ใหทั้งความสนุกสนาน ใหแงคิดมุมมอง สามารถสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเป็นตนแบบในการจินตนาการคิดสรางสรรคแออกแบบงานแสดงไดอยางลงตัว
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แนวคิดสร้างสรรค์บทเพลงจากทานองพื้นบ้านอีสาน
ARRANGEMENT MUSIC CREATION FROM ISAN LOCAL
MELODY CONCEPT
อัครวัตร เชื่อมกลาง*
Akarawat Chaumklang
บทคัดย่อ
บทความนี้ ผู เขีย นตองการนาเสนอแนวคิดและวิธีก ารสรา งสรรคแเ พลงจากทานองเพลงพื้น บา น
อีส าน เพื่อประยุ ก ตแทานองเพลงพื้น บา นอีส านโดยการเรีย บเรีย งตามหลัก ของดนตรีส ากล บรรเลงโดย
เครื ่อ งดนตรีที่เ ป็น สากล และเผยแพรเ อกลัก ษณแท างดนตรีพื้น บา นของชาวอีส านใหเ ป็น ที่รูจัก ของ
นานาอารยประเทศในเชิง อนุรัก ษแ แนวคิด ในการสรา งสรรคแเ พลงในครั้ง นี้ เกิด จากการบรรเลงของ
เครื่ อ งดนตรีพื้น บา นอีส านคือ “แคน” เป็น เครื่อ งดนตรีป ระเภทเครื่อ งเปุา ที่บ รรเลงไดห ลายเสีย งใน
ขณะเดีย วกัน การเลือ กใชทานองเพลงเลือ กจากการศึก ษาทานองการเปุา ขึ้น สอ ยแคน เป็น การเกริ่น
กอ นเปุา จริง การเปุา ขึ้น สอ ยแคนมีขั้น ตอนที่ผูเ ปุา แคนจาเป็น ตอ งรูจัก และเขา ใจคือ “การจาดแคน”
อัน หมายถึง การทาใหต กใจหรือ เพื่อ เรีย กความสนใจจากผูค น จากการศึก ษาเสีย ง ทานอง วิธีก ารและ
จุ ดหมายการบรรเลงของแคน จึ งมีแนวคิดในการประยุกตแใชเสี ยงทรัม เป็ต ซึ่ง สามารถปรับ สีสัน เสีย งให
ใกลเ คีย งกับ เสีย งแคนได การบรรเลงเลือ กรูป แบบฟานฟารแ ที่เ ป็น การเปุา เพื่ อบรรเลงกอ นเริ่ม เพื่อ
เรี ย กความสนใจเหมือนกัน รู ป แบบวงดนตรีเ ป็น วงทรัม เป็ต ควิน เต็ท การเรีย บเรีย งและบัน ทึก โนต ตาม
องคแป ระกอบของดนตรีส ากล ใชเ ทคนิค ในการประพัน ธแเ พลงในการพัฒ นาทานอง สรา งเสีย งประสาน
และการสรอดแทรกทานอง โดยเน น กลิ่ นอายความเป็นเพลงของอีส านที่ผูฟใ ง รับ รูไ ด เรีย บเรีย งในบัน ได
เสี ย งจี ไมเนอรแ จานวน 46 ห องเพลง ความยาว 1.05 นาที
คาสาคัญ: การสรางสรรคแ, ทานองเพลง, เพลงพื้นบานอีสาน
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Abstract
This article, the author wants to introduce the concept and methods of creative music
from Isan folk melody. To apply the Isan folk melody by compiled according to the principle
of music. Instruments played by is universal and publish a unique folk music of Isan, is not
known to the international civilized countries positive conservation. Creative concepts in this
song, Resulting from the instrumental of a the Isan folk music is "Khan" is a musical genre
that has multiple blowers instrumental sound. Meanwhile, You can choose a song from the
same point of before starting the Khan. Blowing up the Khan has a step that the blower must
know is "Jad Khan" is meant to scare or to the attention of the people. The study sounds like
a way to play and the destination of Khan. The idea of applying the trumpet. You can adjust
the tone color to approximate the sound of Khan. Instrumental style fan far That is a blow
to play first started to get attention, too. The band form is a trumpet quintet. Compose and
record notes according to elements of western music notation, Using the technique of music
composition like melodic development, Create harmony and Counterpoint. Emphasize the
aura of the Isan music that the audience can recognize. Arrangement in g minor, Total 46
bars, Length 1.05 minutes
Key words: Creation, Melody, Isan folk songs.
บทนา
ดนตรี เป็ น ศิล ปะที่มีการสรา งสรรคแผา นความคิด จิน ตนาการ แรงบัน ดาลใจ และภูมิปใญ ญา จาก
อดีต ถึง ปใจ จุบัน จนเกิด เป็น แบบแผนอัน เป็น ที่ย อมรับ ในนานาอารยประเทศ ดนตรีเ ป็น สิ่ง ที่มีคุณ คา
ทางสุ น ทรี ย ะ ทาใหเ กิด ความรูสึก ในทางดีง าม จึง เกี่ย วเนื่อ งกับ ปรัช ญาทางสุน ทรีย ศาสตรแ ซึ่ง พิจ ารณา
ถึง ความสวย ความงาม ความดี และความไพเราะ อัน เป็น คุณ คา ของดนตรีดว ยความสวยความงาม
มิใชวาจะสั มผั ส ไดเฉพาะทางตรงเทานั้ น แมในดนตรีที่เราสั มผั ส ในทางหูอ ยา งเดีย วก็มีค วามสวยงามอยู
ดว ยเชน กัน ทว งทานอง เสีย ง ลีล า และความไพเราะนั้น เองเป็น ความสวยงามของดนตรียิ่ง มีลัก ษณะ
ดังกล า วนี้คือ ประณีต ละเมีย ดละไม และสูง สง เพีย งใด ความสวยงามของดนตรีก็ยิ่ง มีม ากขึ้น เพีย งนั้น
ส ว นความดีของดนตรี นั้ น มองเห็ น ไดไมยาก ผู ที่ช อบฟใงดนตรีห รือ นัก ดนตรียอ มสามารถมองเห็น ความดี
ของดนตรีไ ดทุก คน (สงัด ภูเ ขาทอง, 1996 : 15) นอกจากสุน ทรีย ทางดา นโสตศิล ป ดนตรียัง เป็น สื่อ ที่
แสดงถึง ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี วัฒ นธรรม และวิถีชีวิต ความเป็น อยูข องของกลุม คนตา งเชื้อ ชาติ
ภาษา และถิ่น ฐานที่อ ยู ต ามภูมิศ าสตรแ กอ กาเนิด ดนตรีที่มีเ อกลัก ษณแเ ฉพาะถิ่น ดนตรีพื้น บา น คือ
ดนตรีที่เ กิด จากคนในพื้น ถิ่น อาศัย รอ ง เลน และทากิจ กรรมจากวิถีชีวิต ควา มเป็น อยู สภาพแวดลอ ม
รวมถึง ความเชื ่อ ในพื ้น ถิ ่น เพื ่อ เติม เต็ม ใหช ีว ิต มีค วามสมบูร ณแ เป็น สิ ่ง ที ่ก ระท าสืบ ตอ กัน มาเป็น
เวลานาน อีก ทั้ง ความเชื่อ ที่อ ยูคูกับ วัฒ นธรรมในทอ งถิ่น ดนตรีพื้น บา นตามทอ งถิ่น ตา ง ๆ ในทั้ง 4
ภาคของประเทศไทย มีห ลัก การทางดนตรีที่ค ลา ยคลึง กั น แตก ารใชเ ครื่อ งดนตรีมีค วามแตกตา งกัน ใน
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แตล ะทอ งถิ่น (วิร ชาติ เปรมานนทแ, 2537 : 4) การศึก ษาทางดา นดนตรี ทาใหเ ขา ใจดนตรีใ นถิ่น ฐาน
ตา ง ๆ มากขึ ้น ดนตรีม ีก ารพัฒ นาแนวคิด ทฤษฎี เกิด การสรา งสรรคแด นตรีที่ม ีร ะเบีย บแบบแผน
โดยเฉพาะหลัก การของดนตรีต ะวัน ตก การศึก ษาวิ เ คราะหแด นตรีใ นพื้น ถิ่น ตา ง ๆ อาศัย หลัก การ
วิเ คราะหแขอ มูล โดยอา งอิง ขอ มูล จากระบบของดนตรีต ะวัน ตก การสรา งสรรคแผ ลงานดนตรีส มัย ใหม
การประพัน ธแห รือ เรีย บเรีย งบทเพลง นิย มใชห ลัก การเรีย บเรีย งโดยคานึง ถึง องคแป ระกอบทางดนตรี
ตามแบบดนตรี ตะวัน ตก ในปใ จ จุ บัน แนวคิด ในการผสมผสานดนตรีตา งวัฒ นธรรมเป็น ที่แ พรห ลาย เรา
เรีย กดนตรีป ระเภทนี้วา ดนตรีรว มสมัย (Contemporary Music) การนาแนวคิด ที่ค ลา ยคลึง กัน ของ
ดนตรีตา งวัฒ นธรรม มาเป็น แนวคิด รว มในการเรีย บเรีย งบทเพลงในเชิง สรา งสรรคแ เกิด เป็น ผลงาน
แปลกใหมในเชิงประยุ กตแ
วีร ชาติ เปรมานนทแ (2537 : 4-5) ใหค วามหมายของดนตรีรว มสมัย วา เป็น ดนตรีที่ใ ชทานอง
ลีล า สาเนีย ง สีสัน และความรูสึก แบบใดแบบหนึ่ง หรือ ผสมผสานไมจากัด ประเภทของดนตรีที่ใ ช คีต
ลั กษณแ ทฤษฎีห ลั กการ และละวิธีการประพันธแ การสรางสรรคแผ ลงานในครั้ง นี้ จุด เริ่ม ตน เกิด จากความ
ประทับ ใจแรกในการฟใง การบรรเลงแคน ที่เ ปุา เกริ่น ขึ้น กอ นจะทาการแสดงจริง จนทาใหจิน ตนาการ
ไปถึง การประโคมแตรของดนตรีต ะวัน ตก จึง กอ เกิด เป็น แนวคิด ในการสรา งสรรคแบ ทเพลงนี้ เริ่ม จาก
การศึก ษาลัก ษณะเฉพาะของเทคนิค การบรรเลงแคน ซึ่ง เป็น เครื่อ งดนตรีที่ส รา งมาจากภูมิปใญ ญาของ
ชาวอีส าน โดยนาการเกริ่น แคน หรือ เรีย กอีก อยา งหนึ่ง วา “การขึ้น สอ ยแคน” มาเป็น แนวคิด หลัก ใน
การสรา งสรรคแบ ทเพลง รว มกับ การใชแ นวคิด ในการสรา งสรรคแบ ทเพลงในรูป แบบของดนตรีต ะวัน ตก
ทั้ง ประเภทของบทเพลง เทคนิค การบรรเลง องคแป ระกอบของดนตรี รวมถึง วัต ถุป ระสงคแใ นการ
บรรเลงเพลง คือ รูป แบบของการประโคมแตรของดนตรีต ะวัน ตก หรือ เรีย กวา “ฟานฟารแ ” ทั้ง นี้ไ ดมี
การเปรี ย บเทีย บความคล ายคลึ งของแนวคิด ในการบรรเลง ระหวา งแนวคิด ของดนตรีพื้น บา นอีส านกับ
รูป แบบของดนตรีต ะวัน ตก การเรีย บเรีย งบทเพลงใชห ลัก การเรีย บเรีย งเสีย งประสานของดนตรี
ตะวัน ตก
แคน
แคนเป็น เครื่อ งดนตรีพื้น บา นของชาวอีส านมาตั้ง แตส มัย บรรพบุรุษ มีตานานความเชื่อ วา หญิง
หมา ย เป็น ผู ค ิด ป ร ะ ดิษ ฐแแ คน จ า กก า ร เ ลีย น เ สีย ง ข อง น ก ก าเ ห วา จ า กนั ้น ไ ดน า ไ ป ถว า ย แ ก
พระมหากษัต ริยแไ ดรับ ฟใง เมื่อ ไดส ดับ รับ ฟใง เพลงก็ท รงพอพระทัย แลว จึง ตรัส วา “เออ อัน นี้แ คนแด ”
ซึ่ง หมายความวา คอ ยยัง ชั่ว คนทั้ง หลายจึง เรีย กเครื่อ งดนตรีช นิด นี้วา “แคน” (สราวุฒิ สีห าโคตร,
2557) สว นประกอบของแคนประกอบไปดว ย ไมไ ผ (ไมเ ฮี ้ย ) ลิ ้น โลหะ เตา และไมกั ้น มี
เส น ผ าศูน ยแ กลางแตล ะลู กประมาณ 1 เซนติเมตร ความยาวเป็น ตัว กาหนดระดับ เสีย ง แคนที่นิย มเปุา มี
ความยาวประมาณ 1 เมตร ถึง 1.5 เมตรโยประมาณ ลัก ษณะเสีย งของแคนมีเ อกลัก ษณแเ ฉพาะ มี
ชว งเสี ย งอยู ในระดับ กลาง (Alto) ถึงระดับ สู ง (Soprano) การบรรเลงแคนมีทั้ง การบรรเลงเดี่ย ว การ
บรรเลงประกอบการลากลอน และบรรเลงในวงหมอลา
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ภาพที่ 1 สวนประกอบของแคน
ที่มา : http://www.isan.clubs.chula.ac.th/dontri/?transaction=kaen02.php
ลายแคนแบงออกเป็นประเภทแมบทมีเพียง 5 ลาย ไดแก ลายใหญ ลายนอย ลายโปูชาย ลายสรอย
และลายสุดสะแนน ยกตัวอยางเชน เพลงลายใหญ เป็นเพลงที่มีความนิยมในการบรรเลงในการแสดงหมอลา
และยังเป็นเพลงเบื้องตนที่ใชสาหรับการหัดเปุาแคน นอกจากนี้เพลงลายใหญยังมีเพลงลูกบทอยูหลายเพลง
ดวยกัน เชน เพลงเตยธรรมดา เพลงเตยพมา เพลงเตย หัวโนนตาล เพลงเตยโขง เพลงสาวนอยหยิกแม เพลง
โปงลางขึ้นภู และเพลงผูเฒาเงยคอ ซึ่งแตละลายเพลงลูกบท บทเพลงมีลักษณะการบรรเลงที่ทานองแตกตาง
จากจากลายแมบท เพราะเกิดจากทานองลาและทานองจากความคิดของผูบรรเลงเอง (เจริญชัย ชนไพโรจนแ,
2528 : 65)
การบรรเลงแคนมีโครงสรางหลัก ๆ 3 สวน ไดแก ขึ้นตน (Intro) เนื้อเพลง (Melody) และลงจบ
(Ending) ซึ่งในการขึ้นตนและลงจบนั้นจะไมมีอัตราจังหวะบังคับ แตสาหรับการดาเนินทานองในทอนเนื้อ
เพลงจะยึดสี่จังหวะเป็นหลัก นอกจากนี้ยังตองกลับไปลงจบที่ตัวโนตเสียงแรกของบันไดเสียง (Tonic) จึงจะ
ถูกตองและสมบูรณแ (เจริญชัย ชนไพโรจน สัมภาษณ, 2553 อางถึงใน รัฐธนินทแ รีวีฉัตรพงศแ, 2554)
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จ้าด
(เริ่มต้น)

เดินลาย
(เนื้อเพลง)
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โอ่
(ลงจบ)

การเปุาขึ้นส้อยแคน
การเปุาขึ้นสอยแคนจะตองเปุาใหจบในเวลาอันรวดเร็ว เป็นการนาเอาเนื้อหาของลายแคนมาแนะนา
บางสวน ซึ่งผูเปุาอาจจะมีจุดประสงคแหลายอยาง เชน เปุาเพื่อทดสอบความพรอมของตนเองและตรวจสอบ
สภาพของแคนวาอยูในสภาวะที่พรอมจะใชงานไดหรือไม ถามีผูฟใงหรือคูแขงก็จะเป็นการอวดความสามารถให
ผู อื่ น รู ก อ นที่ จ ะเปุ า จริ ง นอกจากนี้ ก ารเปุ า ขึ้ น ส อ ยแคนยั ง ท าให ผู ฟใ ง สามารถประเมิ น ได ว า ผู เ ปุ า แคนมี
ความสามารถอยูในระดับใด การเปุาขึ้นสอยแคนมีความสาคัญมาก มีคากลาววาหากการเปุาในขั้นตอนนี้ผาน
ไปไดดวยดีก็เทากับประสบความสาเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง ฉะนั้นในการเปุาขึ้นสอยหมอแคนจึงตองระมัดระวัง
และบรรจงเป็นพิเศษเพื่อใหเสียงแคนเป็นที่ดึงดูดความสนใจของผูฟใงหรือเป็นการขมขูคูแขงขันอีกทางหนึ่งดวย
ในการเปุาขึ้นสอยแคนมีขั้นตอนหนึ่งซึ่งสาคัญมากที่ผูเปุาแคนจาเป็นตองรูจักและเขาใจคือ “การจาดแคน” (วีร
ชัย มาตรหลุบเลา, 2556) คาวา “จาด” เป็นภาษาพื้นเมืองอีสาน หมายถึงทาใหตกใจ การจาดแคน คือการเปุา
ที่ไมมีการไลเสียงหรือเลนทานอง เป็นเพียงการเปุาเพื่อตรวจสอบกลุมเสียงของแตละลายที่จะเปุา เป็นการเปุา
ใหเกิดเสียงขึ้นครั้งแรกพรอมกันเป็นกลุมเสียง เสียงที่ดังขึ้นจากการจาดแคน จะทาใหผูฟใงหันมาสนใจและรับรู
วาการเปุาแคนจะเริ่มขึ้น นอกจากนี้การจาดแคนยังทาใหผูฟใงสามารถรูไดวาผูเปุาจะเปุาแคนในลายทางสั้นหรือ
ลายทางยาว การจาดแคนบางทีก็จะเรียกวา “การจาดแคน” หรือ “จานแคน” อีกดวย ในลาดับตอไปจะ
กล าวถึง รายละเอีย ดการจาดแคนลายทางยาว ซึ่ง ได แก การจาดลายใหญ และการจาดลาย การจาดลาย
ใหญ ปกติการปุาแคนลายใหญจะติดสูดเสียง มีกลาง และเสียง ลาสูง คือ ติดที่รูนับของแคนลูกที่ 7 และลูก
ที่ 8 แพขวา เพื่อทาเป็นเสียงประสานยืน (Drone) คาวา จาด หรือ จาด เป็นการเกริ่นทานองแบบหนึ่งที่ใช
บรรเลงกอนนาเขาสูลายแคน ซึ่งมีทานองคลายกับสาเนียงภาษาพูดวา “ จาน …จานจาน…” ซึ่งจะทาใหลาย
แคนมีความไพเราะออนหวาน
ฟานฟาร์ (Fanfare)
คาวา “ฟานฟารแ” มีความหมายใน 2 ลักษณะ ในความหมายแรก เป็นลักษณะของการออกเสียงใน
การบรรเลงดนตรีของตะวันตก ประกอบไปดวยการออกเสียงแบบแคนตาบิเล (Cantabile) คือการออกเสียง
แบบเสียงรอง เป็นการออกเสียงที่มีความนุมนวล สวนการออกเสียงแบบฟานฟารแ เป็นการออกเสียงโดยเนนหัว
เสียงทาใหเสียงมีพลัง โดยสวนใหญจะใสเครื่องหมายเนน (Marcato Accent) ลงไปที่โนตเพลง
และอีกความหมายหนึ่ง หมายถึงประเภทของบทเพลงประเภทหนึ่ง เป็นเพลงการประโคมแตร หรือ
เครื่องลม เป็นเพลงสั้น ๆ ที่นิยมบรรเลงโดยแตรทรัมเป็ตหรือแตรทองเหลืองชนิดอื่น ๆ ในบางครั้งอาจบรรเลง
รวมกับเครื่องกระทบ เชน สแนรแ กลองใหญ และฉาบ เป็นตน ฟานฟารแ ยังไดรับการนิยามใหเป็นการประกาศ
ใหทราบถึงการเดินทางมาของบุคคลสาคัญ เชน ประกาศใหทราบถึงการเสด็จของพระมหากษัตริยแ หรือใช
บรรเลงในพิธีเปิดงาน เป็นตน
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ลักษณะของเพลงพื้นบ้านอีสาน
สุกิจ พลประถม (2538 : 7-8) ไดกลาวถึงลักษณะของเพลงพื้นบานอีสานวา เป็นศิลปวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดกันมานานในชนเผ าตาง ๆ ที่อาศัย อยูในภาคอีสาน เพลงพื้นบานอีสานที่นิยมเลน จะมีลักษณะที่เป็น
เอกลักษณแเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากภาคอื่น ๆ ลักษณะของเพลงพื้นบานอีสานโดยทั่วไปมี ดังนี้
1. เพลงพื้นบานอีสานจะใชบันไดเสียงแบบหาเสียง (Pentatonic Scale)
2. ทวงทานองจะเป็นทางบันไดเสียงไมเนอรแ จึงแฝงดวยสาเนียงคอนขางจะใหอารมณแเศรา
3. การประสานเสียงเพลงไมมีระบบ แตสามารถบอกถึงลักษณะบันไดเสียงเป็นแบบไมเนอรแ
4. ทานองเพลงจะเป็นประโยคสั้น ๆ สามารถบรรเลงซ้าหลาย ๆ ครั้งตามความตองการของผู
บรรเลง จึงสามารถบรรเลงไดนานเทาใดก็ได
5. ความเชา – เร็ว ของจังหวะอยูในระดับปานกลาง ไปจนถึงจังหวะคอนขางเร็ว
6. โครงสรางของทานองประกอบไปดวย 3 สวน คือ ทานองเกริ่น ทานองหลัก (Theme) และ
ทานองยอย (Variations)
7. ทานองเพลงพื้นบานชาวบานเรียกวา “ลาย” สืบทอดโดยการจดจา ไมมีการบันทึกโนตเพลง
และไมคอยมีการแตงเติมลายจึงมีไมมากนัก
เพลงพื้นบานอีสาน เกิดจากภูมิปใญญาของปราชญแพื้นบาน มีลักษณะเฉพาะขององคแประกอบดนตรีที่
สาคัญ อันเป็นที่มาของแนวคิดในการสรางสรรคแบทเพลง ประกอบไปดวยองคแประกอบดังตอไปนี้
จังหวะ (Rhythm)
จังหวะที่นิยมใชในดนตรีพื้นบานของชาวอีสาน เป็นจังหวะแบบอัตราจังหวะ 2 (Duple time) หรือ
อัตราจังหวะ 2/4 แตในบางครั้ง การบรรเลงบทเพลงมีการใชอัตราจังหวะเป็น 4/4 ขึ้นอยูกับลายหรือทานอง
ของบทเพลง
ชีพจร (Pulse)
ในจังหวะของดนตรีพื้นบานอีสาน เป็นจังหวะที่มีเอกลักษณแ มีการโยนจังหวะโดยเนนจังหวะยกกรื
อจังหวะขัด (Syncopation) ลักษณะของชีพจรจึงมีความคลายคลึงกับจังหวะสวิง (Swing) ของดนตรีแจ฿ส
บันไดเสียง (Scale)
ดนตรีพื้นบานอีสาน ใชบันไดเสียงเพนทาโทนิคไมเนอรแ (Pentatonic minor) กุญแจประจาหลัก (Key
Signature) ที่นิยมใชคือ a minor, g minor และ d minor สวนการใชโหมด นิยมใชโหมดไอโอเนียน (Ionian)
โหมดมิกโซลิเดียน (Mixolydian) และโหมดลีเดียน (Lydian Mode) หรือ Augmented Fourth ในการ
ดาเนินทานอง
ทานอง (Melody)
การดาเนินทานองของเพลงพื้นบานอีสาน นิยมดาเนินแบบขามขั้น (Disjunct) มากวาการดาเนินแบบ
ตามขั้น (Conjunct) มีการพัฒนาโดยการแปรทานองหรือทางแปร (Variation)
เสียงค้าง (Drone)
เสียงคางหรือเสียงประสานยืน เป็นลักษณะเฉพาะของการบรรเลงของแคน คลายคลึงกับปี่สก็อต หรือ
Pipe Bag ที่มีเสียงเสียงประสานยืน ไปพรอมกับการบรรเลงทานอง
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Adler (2010) ไดกลาวา เสียงคางเป็นรูปแบบการบรรเลงแคน มีการกาเนิดเสียงจากการสั่นสะเทือน
ของโนตฐานของบันไดเสียงนั้น ๆ สามารถทาใหเกิดเสียงที่ตอเนื่อง มีลักษณะเป็นเสียงฐานหรือโนตตัวแรกของ
บันไดเสียง หรือขั้นคู โดยสวนใหญเสียงคางจะไดยินในชวงคูสี่เพอรแเฟค ชวงคูหาเพอรแเฟค และชวงคูแปด เสียง
คางนี้พบในระดับเสียงต่าในขณะที่บรรเลงแนวทานองที่เป็นเสียงประสาน และเป็นโนตประดับในขณะเดียวกัน
ของสาเนียงดนตรีที่บรรเลงโดยแคน
การออกสาเนียง (Articulation)
การบรรเลงดนตรีของชาวอีสาน เป็นการบรรเลงจากทานองของเพลงรอง ลักษณะการออกเสียงหรือ
สาเนียงจึงคลายกับการขับรอง ลักษณะอีกอยางหนึ่งคือการจาดหรือจาด เป็นลักษณะการออกเสียงที่เนนหัว
เสียง เพื่อใหผูคนตกใจ หรือหันมาสนใจในการแสดงดนตรี
แนวคิดสร้างสรรค์บทเพลงจากทานองพื้นบ้าน
การสรางสรรคแบทเพลงจากทานองเพลงอีสาน ควรคานึงถึงองคแประกอบของดนตรีทั้งดนตรีพื้นบาน
อีสานและดนตรีตะวันตกเป็นหลัก เพิ่มเติมแนวคิดที่ไดจากการศึกษาลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบานอีสาน
ทั้งในเรื่องของสีสันเสียง วิธีการและเทคนิคในการบรรเลง ตลอดจนวิถีทาง ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
โอกาสการบรรเลงดนตรีในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของชาวอีสาน
วิบูลยแ ตระกูลฮุน (2558 : 53) ไดกลาวถึงการพัฒนาดนตรีโดยรวมเอาองคแประกอบดนตรีพื้นบาน
ของ “บารแตอก” วาโครงสรางดนตรีที่เป็นแบบแผนดั้งเดิมและเสียงของดนตรีศตวรรษที่ 20 มาไวดวยกันเป็น
ดนตรีมีลักษณะเฉพาะตัว เขาเชื่อวาดนตรีพื้นบานชวยใหดนตรีมีอิสระจากระบบเสียงเมเจอรแและไมเนอรแ โดย
ทานองเพลงพื้นบานมีลักษณะใกลเคียงกับโมดเพลงโบสถแหรือโหมดของกรีกโบราณและเป็นโหมดที่ใชกันดั้งเดิม
เชน โหมดเพนทาทอนิค ทานองพื้นบานมีอิสระมากดานโครงสรางจังหวะและการเปลี่ยนอัตราจังหวะ บารแ
ตอกเรียบเรียงดนตรีพื้นบานโรมาเนียและฮังการีใหมโดยใชแนวประกอบซึ่งมีเสียงกระดาง
วีรชาติ เปรมานนท 2537 : 13-14) ไดกลาวโดยสรุป วาดนตรีรวมสมัยไทยอาจเป็นรูปแบบของดนตรี
เพียงอย างเดียวของไทยที่จะสามารถพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพขึ้นไปทัดเทียมหรือนาหนาดนตรีสากล
ประเภทอื่น ๆ ไดในเหตุผลและหลักการหลัก 2 ประการคือ
1. ความกาวหนาทางดานทฤษฎี เทคนิคของการประพันธและเทคโนโลยีที่ใชในการประพันธ
2. การสื่อสารและความเขาใจสูผูฟง ซึ่งเป็นไปไดงายและดีกวาแบบเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มี
พื้นฐานความรูดานดนตรีมาพอสมควรไมวาประเภทใด
จากขอนี้จะสังเกตไดว าชาวตางชาติจะเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของดนตรีประเภทนี้มากกวาคน
ไทยเอง ดนตรีรวมสมัยในอนาคต
สาหรับแนวคิดสรางสรรคแผลงานในครั้งนี้ จุดเริ่มต นเกิดจากความประทับใจแรกในการฟใงการบรรเลง
แคน ที่เปุาเกริ่นแคนหรือขึ้นสอยแคนกอนจะทาการแสดงจริง จนทาใหเกิดจินตนาการถึงการประโคมแตรของ
ดนตรี ตะวัน ตก จึ งมีการศึกษาลั กษณะของดนตรีพื้นบ านอีส าน โดยเฉพาะเทคนิคการบรรเลงแคนที่เป็ น
เอกลักษณแ และไดเปรียบลักษณะที่คายคลึงกันกับดนตรีตะวันตก ดังตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะของดนตรี ที่เป็นแนวคิดในการเรียบเรียงบทเพลง
ลักษณะ
เสียงเครื่องดนตรี

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
แคน

รูปแบบ
การออกสาเนียง
เอกลักษณแ

การขึ้นสอยแคน
จาด หรือจาด
เสียงคาง หรือเสียงประสานยืน

บันไดเสียง

จี เพนทาโทนิคไมเนอรแ

ดนตรีตะวันตก
ทรัมเป็ต บีแฟลต (วงทรัมเป็ต ควิน
เต็ ท ประกอบไปดว ยทรั มเป็น ห า
ชิ้น)
* เนนการปรับเสียงการบรรเลงให
คลายกับเสียงที่เป็นเอกลักษณแของ
เสียงแคน
ฟานฟารแ
เนนหัวเสียง
การเปุาแบบ “บลูเกิ้ล” (ไมมีการ
เปลี่ยนลูกสูบ ใชในชวงทายของบท
เพลง)
จี เพนทาโทนิคไมเนอรแ (ทดเสียง
เป็น เอ เพนทาโทนิคไมเนอรแ)

การสรางสรรคแบทเพลง โดยเรียบเรียงเพลงจากแรงบันดาลใจจากลักษณะของการบรรเลงแคน อันเป็น
เครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน เรียบเรียงสาหรับวงทรัมเป็ตควินเต็ท (ทรัมเป็ต 5 เครื่อง) ประกอบไปดวย 3 ทอน
เพลง คือ
1. ทอนเริ่มตน (Intro) เริ่มตนดวยการบรรเลงพรอมกัน คลายกับการจาด แตจะมีทรัมเป็ตในลายที่ 4
ที่จะเปุาขึ้นอีกครั้งในจังหวะยก จากนั้นก็เป็นการบรรเลงในชวงตน คลายกับการบรรเลงแคนของชาวอีสาน
2. ทอนเสนอทานอง (Exposition) นาเสนอทานองทีละทานอง โดยเนนเพนทาโทนิคไมเนอรแ ไลขึ้น
จาก 1 ทานอง จนครบ 5 ทานอง และกอนจะจบทอนนี้ ใชทานองที่เป็นที่คุนหูของชาวอีสานมาเป็นชวงเชื่อม
นาเสนอในรูปแบบแวริเอชั่น (Variation) และรูปแบบเสียงกระดาง (Consonance)
3. ทอนจบ (Cadence) เริ่มดวยการบรรเลงแบบบูเกิ้ล (Bugle) โดยการไลโนตแแบบอาเพจจิโอ
(Arpeggio) และลงจบโดยสมบูรณแ (Perfect Authentic Cadence)
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการบรรเลงแคน คือ ทอนแรกเป็นทอนเกริ่น ทอนที่สองคือทอนเดินลาย และ
ทอนสุดทายคือทอนโอ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(187)

ภาพที่ 2 ตัวอยางแนวคิดในบทเพลง Isan Fanfare
จากภาพที่ 2 มีขอสังเกตุจากการใชลักษณะของดนตรีพื้นบานในบทเพลงดังนี้
1. การใชอัตราจังหวะ 2/2 เพื่อเป็นการใหโนตเพลงที่ตองการใหจังหวะโยนในรูปแบบเพลงอีสาน ยัง
เป็นโนตตัวเขบ็ตหนึ่งชั้นอยู เพื่อสื่อถึงชีพจรที่คลายกับจังหวะสวิงของดนตรีแจ฿ส
2. การเนนหัวเสียง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการ จาด หรือ จาด ในการบรรเลงแคน
3. การใชเสียงคางหรือเสียงประสานยืน เกิดขึ้นใน 2 รูปแบบคือ เสียงคางที่ลากยาว และเสียงคางที่มา
พรอมกับอัตราสวนของทานอง (Melodic Rhythm)
4. การใชบันไปเสียง เพนทาโทนิคไมเนอรแ

(188)
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บทสรุป
การสรางสรรคแผลงานจากทานองพื้นบานอีส าน อาศัยแนวคิดในการผสมผสานลั กษณะดนตรีตาง
วั ฒ นธรรม เน น ที่ ลั ก ษณะดนตรี พื้ น บ า นของอี ส าน กล า วโดยสรุ ป แล ว การเรี ย บเรี ย งเพลงต อ งค านึ ง ถึ ง
องคแประกอบดนตรี จังหวะ ทานอง บันไดเสียง สิ่งที่สาคัญคือ สีสันของเสียง ในครั้งนี้ใชทรัมเป็ตในการบรรเลง
ซึ่งสามารถปรับเสียงใหใกลเคียงกับเสียงแคนได การใชเสียงคาง (Drone) หรือเสียงประสานยืน เป็นเสนหแที่
เป็นเอกลักษณแของการบรรเลงแคน และเพิ่มความนาสนใจดวยการใสทานองชวงเชื่อมของเพลงหมอลาอันเป็น
ที่คุนหูของผูฟใง ปใญหาและอุปสรรคในครั้งนี้เกิดจากการบรรเลงแบบอีสานจะมีการโยนจังหวะ แตการบรรเลง
แบบฟานฟารแ เป็นการบรรเลงแบบตรงจังหวะตก-ยก (Strength Eight) เพื่อใหฟใงดูมั่นคงแข็งแรง และอีก
ประเด็นที่เป็นอุปสรรคคือผูบรรเลง ถาผูบรรเลงไมใชชาวอีสานหรือไมมีประสบการณแการฟใงเพลงพื้นบานอีสาน
เมื่อบรรเลงตามโนตเพลงจะรูสึกวาเพลงจะฟใงดูแข็ง ไมไดความรูสึกถึงความเป็นชีพจรของอีสานเทาใดนัก
วิธีแกไขคือเขียนอธิบายใหบรรเลงโดยเนนโนตจังหวะยก (Syncopation) ใหมีการโยนจังหวะตามแบบการ
บรรเลงแบบภูมิปใญญาของชาวอีสาน ในการการสรางสรรคแบทเพลงจากแนวคิดดนตรีพื้นบานอีสานในครั้ งนี้
เกิดจากแนวคิดการสรางสรรคแที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากลักษณะของดนตรีอีสาน เป็นจุดเริ่มตนของการ
ผสมผสานแนวคิดทางดนตรีของสองวัฒนธรรม นาเสนอบทเพลงบรรเลงในวงดนตรีขนาดเล็ก คือวงทรัมเป็ตค
วินเต็ท และจะนาไปสูแนวคิดการสรางสรรคแดนตรีพื้นบานอีสาน นาเสนอในรูปแบบวงซิมโฟนีออรแเคสตรา เพื่อ
เผยแพรภูมิปใญญาทางดนตรีพื้นบานของชาวอีสาน ใหเป็นที่รูจักและชื่นชมของผูคนในระดับนานาชาติตอไป
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เพลงกล่อมเด็ก บ้านเชตุพนตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
(THE LULLABY SONG : BAAN CHETUPON MUEANG KAO SUB- DISTRICT
MUEANG DISTRICT SUKHOTHAI PROVINCE)
สุวัฒน์ ทรงเกียรติ* ดวงจันทร์ บุญล้า** อัศวิน โลหะการก** รัชชนก ศรีเจริญ**
SUWAT SONGKIAT* DAUNGJAN BUNLUM** ASSAWIN LOHAKALOK**RATCHANOK SRICHARERN**

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ผูเขียนตองการศึกษาวัฒนธรรมที่ เกี่ยวของกับเพลงกลอมเด็กรวบรวมเพลงกลอม
เด็กเพื่อบันทึกเป็นโนตสากล และวิเ คราะหแทํานองเพลงกลอมเด็กของบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย สรุปไดดังนี้ 1. เก็บรวบรวมเพลงกลอมเด็กบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย และบันทึกโนตสากลประกอบเนื้อรอง พบวาการเก็บรวบรวมเพลงกลอมเด็กที่ยังรองเลนกันในปัจจุบัน
มีจํานวน 3 เพลง คือเพลงย่ําค่ํา เพลงคล องชาง และเพลงคางคาวกินกลวย 2. การวิเคราะหแเพลงกลอมเด็ก
บานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ไดเลือกทําการวิเคราะหแ 2 เพลงไดแกเพลงย่ําค่ํา และ
เพลงคลองชางโดยวิเคราะหแตามองคแประกอบดนตรีสากล
จากการวิเคราะหแ พบวาเพลงย่ําค่ําเป็นรูปแบบ (Ternary Form) เพลง 3 ทอน คือทอน A ทอน B
ทอน C ประโยคเพลงมีทั้งหมด 16 ประโยค และอยูในบันไดเสียงอยูในบันไดเสียงคียแ D Major เพลงคลองชาง
เป็นรูปแบบ (Unitary Form) เป็นเพลงทอนเดียวตั้งแตเริ่มจนจบบทเพลง ประโยคเพลงมีทั้งหมด 9 ประโยค
และอยูในบันไดเสียงอยูในบันไดเสียงคียแ C Major
คาสาคัญ : เพลงไทย เพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก บานเชตุพน โนตสากล

*รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อาจารย์พิเศษสาขาดุริยางค์สากล ภาควิชาดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
**ครูชานาญการ สาขาดุรยิ างค์สากล ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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ABSTRACT
This Research Article aims to study the cultures associated with the lullaby. To save
a collection of lullabies notation and to analyze melody Lullaby Baan Chetupon MueangKao
Sub- District Mueang District Sukhothai Province Summarized as follows. 1. To collect
3 songs of the lullaby of this place to the notation and lyrics; Yum-kum, Klong-chang and
Kang-kaw-kin-kluoy. 2. To analyze 2 songs. the composition of music including Yum-kum and
Klongchang
From the result found that Yum-kum song is the song that has Ternary Form is section
A, section B, section C. There are 16 sentences in the song. The sound that is found in this
song is D sound at key D Major scale. Klong-chang song is the song that has Unitary Form.
There are 9 sentences in the song. The sound that is found in this song is D sound at key
C Major scale .
Keyword : Thai song , Folk song , Baan Chetupon lullaby , Notation
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บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม มนุษยแเมื่อเกิดมาและอยูในสังคมใดก็จะไดรับการอบรมทั้งทางตรง
และทางออมตั้งแตเกิดจนสิ้นสภาพความเป็นมนุษยแการที่บุคคลไดเรียนรูสิ่งตางๆ ทั้งจากผูอื่นและเรียนรูจาก
ประสบการณแเรื่อยมาตามลําดับนั้น เทากับบุคคลไดรับมรดกทางสังคมไวจากผูอื่นที่เขาไดสรางและสะสมเอาไว
ใหและมีการปรับปรุงและเสริมสรางสิ่งใหมสืบตอกันมาทุกชั่วอายุคนและมอบใหกับคนรุนตอไปอยางตอเนื่อง
ไมขาดตอน หรือแมจะมีอุปสรรคหรือหยุดชะงักขาดตอนบางในบางครั้งก็จะตองมีการรื้อฟื้นปรับปรุงและสืบตอ
กันอีกตอไปเพราะมิฉะนั้นแลว ในระยะยาววัฒนธรรมของสังคมนั้นอาจสูญหายการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ
หลายสิ่งหลายอย า งไดสั่งสอนให มนุษยแ รูจักการประดิษฐแสรางสรรคแสิ่งตางๆขึ้นมามนุษยแในสังคมสมัยกอน
ประวั ติ ศ าสตรแ แ รกไม เ ข า ใจระบบปรากฏการณแ ใ นธรรมชาติ ธรรมชาติ ที่ มี สิ่ ง น า รื่ น รมยแ ส วยงามและใน
ขณะเดียวกันก็มีความน ากลั ว เชน เสียงสัตวแรอง เสี ยงฟูารอง เสี ยงฟูาผา แผ นดินไหว และความสวยงาม
จากภูเขา น้ําตก แมน้ํา ทองฟูา เป็นตน สิ่งที่ลึกลับซับซอนทั้งนารักและนากลัวเหลานี้ ทําใหมนุษยแเมื่ออดีตจึงมี
ความคิดสรางสรรคแสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อเป็นการปูองกันหรือทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ ดนตรีจึงเป็นงานศิลปอีก
แขนงหนึ่งที่มนุษยแได รับอิทธิพลจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอันกวางใหญ เป็นแรงบันดาลใจใหเกิดความคิด
สรางสรรคแเรียนรู เรียนแบบจากธรรมชาติเป็นการตอบสนองความตองการในการประเทืองอารมณแกระตุน
ความรูสึกของเราอยางมาก ถาขาดเสียงเพลงและเสียงดนตรีแลว จะทําใหมนุษยแอยูอยางแหงแลงไรอา รมณแ
ความรูสึกจึงทําใหเกิดเพลงในแตละทองถิ่น เรียกวา เพลงพื้นบาน (สุรพล สุวรรณ.2551 : 11)
เพลงพื้นบาน บางทีก็เรียกวา เพลงพื้นเมือง เพลงคือเสียงรองพื้นบานพื้นเพของแตละทองถิ่นคํา
วาพื้นบานคําเดียวโดยตรงแตมักอธิบายควบคูไปกับคําอื่นๆ ทั้งสิ้น เช น คติชาวบานคือเรื่องราวของชาวบาน
ที่เป็นของเกาเลาตอปากตอปากและประพฤติสืบตอๆกันมาหลายชั่วอายุคน ในรูปคติ ความเชื่อ ประเพณี
นิยาย นิทาน เพลง ภาษิตพื้นบานคือวิถีชีวิตและการปฏิบัติรวมกันของชาวบ านเพลงกลอมลูกหรือเพลงกลอม
เด็กเราเขาใจกันดีอยูแลววาเป็นเพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็กเป็นเพลงรองเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินและนอน
หลั บไปดวยความอบอุนใจเนื้ อเพลงมักแสดงความรัก ความห วงใยที่มีตอลู กหรือเป็นนิทานนิยายเรื่องเล า
ที่ส นุ กสนาน หรื อเป็ น ทํานองสั่ งสอน เพลงกล อมเด็กบางเพลงยังสะทอนให เห็ นสภาพชีวิ ต ความเป็นอยู
ความคิด และความเชื่ออีกดวย (สําอาง กล่ําศรี. 2549 : 13)
เพลงกลอมเด็กมีเนื้อร องที่แตกตางกันออกไปตามสภาพทางสังคมและวิวัฒนาการของคนแตล ะ
ทองถิ่นและดวยเพลงกลอมเด็กมีการสืบทอดดวยวาจาโดยจดจําตอๆกันมา บางคนอาจจําไดเพียงบางสวน หรือ
บางคนมีความสามารถแตงเนื้ อร องเพิ่มให ยาวมากกวาเดิมจึงทําให เพลงกล อมเด็กเพลงเดียวกันมีเนื้อหา
เปลี่ยนแปลงไปแตไมวาเพลงกลอมเด็กจะมีเนื้อหาลักษณะแตกตางกันเพียงไรนั้น เพลงกลอมเด็กก็ยังคงอยู
อยางแพรหลายทุกทองถิ่นโดยจะมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปคือ ภาคใตจะเรียกว า เพลงชานองหรือเพลงรอง
เรือ ภาคเหนือจะเรียกวา เพลง อื่อจา ภาคอีสานจะเรียกวา เพลงนอนสาหลาและภาคกลางเรียกวา เพลงกลอม
เด็ก หรือกลอมลูก (สําอาง กล่ําศรี. 2549 : 13)
สรุ ป ไดวาเพลงกล อมเด็กเป็ น เพลงที่ใชขับรองกล อมให เด็กนอน เป็นเนื้อรองทํานองที่ฟังสบาย
สมัยกอนจะรองพรอมกับแกวงเปรไปมา ทําใหเด็กเกิดความเคลิบเคลิ้ม ในเสียงที่ถูกขับกลอมออกมาจากผูที่
เลี้ยงดูเด็กทําใหเด็กไมเกิดความกังวนใจและ นอนหลับไปในที่สุด
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เพลงไทยในสมัยกรุงสุโขทัย ดวยเหตุที่จะสัมผัสจับตองหรือมองเห็นทํานองเพลงไดโดยตรง นอกจาก
รับฟังและสัมผัสจากเสียงเพลงที่บรรเลงออกมาจากเครื่องดนตรีเทานั้น ทั้งยังไมมีการคิดคนระบบการบันทึก
โนตในสมัยนี้ เพลงที่ไมเป็นที่นิยมก็ยอมสูญหายและลืมเลือนไปตามกาลเวลาสวนเพลงใดเป็นที่นิยมในหมูนัก
ดนตรีไทยก็จะบรรเลงสืบทอดตอกันมา ซึ่งเชื่อวาในปัจจุบันยังคงบรรเลงและขับรองเพลงในสมัยสุโขทัยอยู
หลายเพลง เพีย งแตไมอาจทราบไดวาเพลงใดเป็นเพลงที่มีมาแล วตั้งแตส มัยสุโ ขทัยเทานั้น อยางไรก็ตาม
สันนิษฐานวา เพลงไทยในสมัยนี้มีตนกําเนิด 2 ทางดวยกันคือ หนึ่งมาจากเพลงที่บรรดานักรองไดแตงขึ้น เชน
เพลงสําหรับขับกลอม จําพวกเพลงกลอมลูก หรือเพลงรองเลนดวยความรื่นเริงทั่วไป (เพลงพื้นบาน) สวนอีก
ทางหนึ่งมาจากนักดนตรีที่ไดแตงขึ้น โดยมิไดนํามาปะปนกับการรองแตอยางใด (อัศนียแ เปลี่ยนศรี. 2555 : 24)
จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันกลายเป็นจังหวัดเล็กๆที่คงความเงียบสงบอยูทางตอนลางของภาคเหนือ หรือ
อยูติดแดนภาคกลางตอนบน มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก แพร ลําปาง และ
อุตรดิตถแซึ่งเป็นจังหวัดใหญที่ความเจริญดานเศรษฐกิจการคามากกวา แตสุโขทัยกลับมากมายดวยนักทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวตางประเทศ ซึ่งมาทองเที่ยวชมสถานที่สําคัญในประวัติศาสตรแ คือ ชุมชนเมืองเกาเชิงเขาหลวง
ที่ไดรับจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตรแสุโขทัยสุโขทัยมีเนื้อที่ทั้งหมด 6,596 ตารางกิโลเมตร มี 9 อําเภอ คือ
อําเภอเมือง ศรีสําโรง สวรรคโลก ศรีสัชนาลัย ศรีนคร ทุงเสลี่ยม บานดานลานหอย คีรีมาศ และ กงไกรลาศ
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย. 2549 : 1-2)
บานเชตุพน เป็นหมูบานแหงหนึ่งใน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยซึ่งของหมูบานเชตุพน
นั้น จะมีเอกลักเป็นวัดเกา ไมปรากฏหลักฐานว าสรางขึ้นในสมัยใด เดิมบริเวณนี้เป็นปุารกทึบ ประกอบดวยไม
จําพวกไมสัก ไมเต็ง ไมแดง ฯลฯ อยูเป็นจํานวนมากตอมาชาวบาน ที่ อาศัยอยูบานนา บานเมืองเกา บานขวาง
อําเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งอยูไมไกลออกไปนัก ไดเขามาถากถางที่ปุาเพื่อทํากิน และขยายตัวออกไปเรื่อยๆ พื้ นที่
แถบนี้อุดมสมบูร เหมาะกับการทําการเกษตร จึงเกิดการจับจองที่ทํากิน เดิมประชาชนเขามาอยูในพื้นที่ เรียก
กันเป็นหยอม ประกอบดวย1.หยอ มตระพังนาค 2. หยอมตระพังน้ําซวด 3. หยอมตระพังหนองวัง 4.หยอม
เหมืองตาราม 5. หยอมหลุมยาว 6.หยอมเตาปูน ชาวบานกลุมแรกที่อ พยพมาตั้งเรือนในครั้งแรกนั้น ไดพบวัด
โบราณ ซึ่งตอมากองโบราณคดีกรมศิลปากรไดตรวจสอบวัดโบราณบริเวณกลางหมูบาน ทราบวาชื่อ “วัดเชตุ
พน” อยูในหมู 3 ตําบลเมืองเกา ตอมาในปี พ.ศ. 2525 ไดแยกออกเป็นหมูที่ 8 ชื่อ “บานเชตุพน” พื้นที่ของ
หมูบาน ประมาณ 7,812 ไร (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย. 2549 : 3-5)
ปัจจุบันนี้เ พลงกลอมเด็กของบานเชตุพนตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นับวันมีแตจะ
เลือนหายไปและหาฟังไดยากขึ้นมีใหฟังนอยลง เพราะการรองเพลงนั้นเป็ นการจดจําทํานองตอๆมาจากบรรพ
บุรุษผูเฒาผูแกบางทานที่สามารถรองได ก็เสียชีวิตกันไปจนเกือบหมด เหลือบางคนที่สวนนอยจะรองเพลง
กลอมเด็กนี้ได แตนานมาแลวจึงอาจทําใหเกิดการลืม และจําไมไดในที่สุด บางทองถิ่นก็อาจจะมีการรองกลอม
อยูบาง ผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษารวมรวม และวิเคราะหแเพลงกลอมเด็ก ของหมูบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ใหเพลงกลอมเด็กที่ยังคงมีอยูในทองถิ่นเพื่อใหคนรุนหลังไดอนุรักษแเพลงกลอมเด็ก
สืบไป

(194)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมเพลงกลอมเด็กของบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อวิเคราะหแองคแประกอบเพลง และจัดทําเป็นโนตสากลประกอบคํารองเพลงกลอมเด็กของ
บานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
วิธีการวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ยเชิงคุณภาพ ทําการเก็บขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคแตามตองการ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. การคนควาและรวบรวมขอมูล
1.1 สอบถามขอมูลจากผูที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นตางๆของการศึกษาวิจัย โดยการลง
พื้นที่ในหมูบานเชตุพน
1.2 สอบถามจากผูสูงอายุภายในหมูบานวาใครยังคงสามารถจดจําเนื้อรอง และรองเพลงกลอม
เด็กได
1.3 ทําการลงพื้นที่ไปยังผูที่รองเพลงกลอมเด็กได แลวทําการเก็บขอมูลเพื่อทําการวิจัยตอไป
2. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยในดานตางๆ ดังนี้
2.1 ดานพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ เลือกพื้นที่สนามแบบเจาะจง บริเวณหมูบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่พบวายังมีเพลงกลอมเด็กอยู และยังคงมีการขับกลอมอยูในปัจจุบัน
2.2 ดานเนื้อหา
2.2.1 ศึกษาและรวบรวมเพลงกลอมเด็กหมูบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองจังหวัด
สุโขทัย
2.2.2 จัดทําโนตเพลงสากลประกอบเนื้อรองของเพลงกลอมเด็ก
2.2.3 วิเคราะหแองคแประกอบเพลงกลอมเด็ก
- รูปแบบ (Form)
- ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง (Sentence & Melodic Rhythm)
- บันไดเสียง (Scales)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 เครื่องบันทึกภาพและเสียง (กลองถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ) ใชในการเก็บขอมูล
ของบุคคลผูใหสัมภาษณแ สภาพพื้นที่ที่ทําการศึกษา และบันทึกเสียงเพลง
3.2 เครื่องคอมพิวเตอรแ เพื่อใชในการเก็บขอมูลจากการศึกษา เรียบเรียงขอมูลวิเคราะหแและ
จัดพิมพแเอกสารนําเสนอผลการวิจัย
3.3 สมุดจดบันทึกเพื่อบันทึกขอมูลในการสัมภาษณแ บันทึกเหตุการณแตางๆ ทางงานภาคสนาม
จากการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย
ดวยตนเอง ดังนี้
การเก็บขอมูลจากเอกสาร หลักฐานตางๆ
1. เอกสารขอมูลทางประวัติศาสตรแ คือ ประวัติความเป็นมาของบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
อําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
2. เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับดนตรี คือ เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะหแดนตรี
3. เอกสารทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธแและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบานและเพลงกลอม
เด็ก
4. เอกสารขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลสํานักวิทยบริการ หองสมุดของสถาบันการศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การเก็บขอมูลจากภาคสนาม
1. การสัมภาษณแโดยการสอบถามขอมูลจากผูใหญคนเฒาคนแกในหมูบานหรือผูที่ทราบวา
บุคคลใดที่ยังคงจดจําหรือยังคงรองเพลงกลอมเด็กไดอยู แลวจึงดําเนินการไปเก็บขอมูล
2. การลงพื้นที่ภาคสนามหาขอมูล และสัมภาษณแในรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพบริบทในพื้นที่
สภาพทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของใหครอบคลุมดานตางๆ รวมถึงการบันทึกขอมูลเสียงและขอมูลภาพ พรอมทั้ง
บันทึกเป็นลายลักษณแอักษร
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูวิจัยไดลําดับขั้นตอนของการวิเคราะหแขอมูลในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. ขอมูลคํารองและทํานองเพลงกลอมเด็กนั้น ไดนํา มาถอดเป็นคํา และโนตสากลในแตละเพลง
เพื่อนํามาดําเนินการวิเคราะหแในขั้นตอไป
2. นําเนื้อเพลงและโนตที่ถอดจากเพลงที่บันทึกไว นําไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานดนตรีสากล ไดทํา
การตรวจสอบ
3. วิเคราะหแขอมูลองคแประกอบเพลงกลอมเด็ก จํานวน 2 เพลงตามแนวทางของทฤษฎีดนตรี
สากล ไดแกเพลงย่ําค่ํา เพลงคลองชาง โดยผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการวิเคราะหแ คือ
- รูปแบบ เพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
- ประโยคเพลงจังหวะของทํานอง เพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
- บันไดเสียง เพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
4. การตีความผลการวิเคราะหแ และรายงานผลการวิจัย การสรุปผลการวิเคราะหแขอมูลในรูปแบบ
ของการพรรณนาเชิงวิเคราะหแบทเพลง

(196)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ผลการวิจัย
เพลงกลอมเด็กใชเลนหรือรองใหเด็กๆฟัง จุดประสงคแของเพลงกลอมเด็กนั้นมีมากมาย ในสังคมบาง
แหงจะใชเพลงกลอมเด็กตามกันมาโดยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี นอกจากนั้น เพลงกลอมเด็กยังใชพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร การชี้นําอารมณแ การควบคุมดูแลความสนใจของทารกที่ยังแยกแยะเองไมได การปรับสภาพ
ความตื่นตัวของทารก และการปรับพฤติกรรมบางทีสิ่งที่สําคัญที่สุดอยา งหนึ่งของเพลงกลอมเด็กคือชวยใหเด็ก
นอนหลับดวยเหตุนี้ เพลงดังกลาวจะเป็นเพลงเรียบงายและซ้ําไปซ้ํามา เพลงกลอมเด็กพบไดในหลายประเทศ
และมีมาตั้งแตสมัยโบราณ
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพลงกลอมเด็ก บานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงคแของการวิจัย คือ 1) เพื่อรวบรวมเพลงกลอมเด็กของบานเชตุพนตําบลเมืองเก า
อําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อวิเคราะหแองคแประกอบเพลง และจัดทําเป็นโนตสากลประกอบคํารองเพลง
กลอมเด็กของบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
1. การรวบรวมเพลงกลอมเด็กของบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
สาระทางเพลงในการเก็บรวมรวมเพลงกลอมเด็กจํานวน 3 เพลง ของหมูบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอ
เมืองจังหวัดสุโขทัย จากผูที่ยังคงรองเพลงกลอมเด็กได และที่ยังรองเลนอยูในปัจจุบัน โดยบันทึกเนื้อเพลงเป็น
โนตสากลประกอบเนื้อรอง
ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้บทเพลงจํานวน 3 เพลง คือ เพลงย่ําค่ํา เพลงคลองชาง เพลงคางคาว
กินกลวย ที่ยังรองเลนอยูในปัจจุบันโดยบันทึกเป็นโนตสากลประกอบเนื้อรอง ดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

1.1 เพลงย่ําค่ํา

(197)

(198)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

1.2 เพลงคลองชาง

1.3 เพลงคางคาวกินกลวย

(199)

(200)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

2. การวิเคราะหแองคแประกอบเพลง และจัดทําเป็นโนตสากลประกอบคํารองเพลงกลอมเด็กของ
บานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ในการวิเคราะหแเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนั้น ผูวิจัยได
ยกตัวอยางบทเพลงกลอมเด็ก ในการนําเสนอผลการวิเคราะหแองคแประกอบเพลงจํานวน 2เพลง ไดแก เพลงย่ํา
ค่ํา และเพลงคลองชาง โดยผูวิจัยไดจัดลําดับหัวขอการวิเคราะหแ ดังตอไปนี้
2.1 รูปแบบของบทเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
2.2 ประโยคเพลงและจังหวะของทํานองในบทเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
2.3 บันไดเสียงของบทเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาเพลงย่ําค่ํา
2.1 รูปแบบ (From)
รูปแบบของเพลงย่ําค่ํามีลักษณะเป็นเพลงรูปแบบ (Ternary Form) เป็นบทเพลงที่มีการแบง
ทอนเพลงเป็น3 ทอน ประกอบดวย 3 สวนใหญๆ มี สวนกลางที่แตกตางไปจากสวนตน และสวนทายจะคลาย
กับทอนแรกโดยทอนที่ 1 คือทอนA อยูในระหวางหองเพลงที่ 1 ถึงหองเพลงที่12 มีจํานวน12หองเพลง ทอนที่
2 คือทอนB อยูในระหวางหองเพลงที่ 13 ถึงหองเพลงที่ 24 มีจํานวน12หองเพลงซึ่งจะเป็นทํานองแตกตางจาก
ทอนA และทอนที่ 3 คือทอนC อยูในระหวางหองเพลงที่ 25 ถึงหองเพลงที่ 50 มีจํานวน 26 หองเพลง จะมี
ทํานองคลายกับทอนที่ 1 โดยทั้งบทเพลงมีความยาว 50 หองเพลงซึ่งเป็นบทเพลงในลักษณะเพลงที่คอนขาง
ยาว
2.2 ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง (Sentence & Melodic Rhythm)
เพลงย่ําค่ํา แบงประโยคเพลงออกเป็น 16 ประโยค ดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ประโยคเพลงที่ 1 หองเพลงที่ 1-2

ประโยคเพลงที่ 1 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

(201)

(202)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ประโยคเพลงที่ 2 หองเพลงที่ 3-5

ประโยคเพลงที่ 2 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 3 หองเพลงที่ 6-8

ประโยคเพลงที่ 3 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 4 หองเพลงที่ 9-12

ประโยคเพลงที่ 4 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 5 หองเพลงที่ 13-14

ประโยคเพลงที่ 5 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ประโยคเพลงที่ 6 หองเพลงที่ 15-17

ประโยคเพลงที่ 6 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 7 หองเพลงที่ 18-20

ประโยคเพลงที่ 7 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 8 หองเพลงที่ 21-24

ประโยคเพลงที่ 8 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 9 หองเพลงที่ 25-26

ประโยคเพลงที่ 9 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

ประโยคเพลงที่ 10 หองเพลงที่ 27-30

(203)

(204)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ประโยคเพลงที่ 10 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

ประโยคเพลงที่ 11 หองเพลงที่ 30-33

ประโยคเพลงที่ 11 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 12 หองเพลงที่ 33-36

ประโยคเพลงที่ 12 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 13 หองเพลงที่ 37-40

ประโยคเพลงที่ 13 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 14 หองเพลงที่ 40-43

ประโยคเพลงที่ 14 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 15 หองเพลงที่ 44-46

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(205)

ประโยคเพลงที่ 15 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 16 หองเพลงที่ 47-50

ประโยคเพลงที่ 16 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
2.3 บันไดเสียง (Scales)
จะพบกลุมเสียงของทํานองเพลงดังนี้

จากภาพขางตนพบวา เพลงย่ําค่ํา มีลักษณะของตัวโนตที่สรางจากบันไดเสียงคียแ D Major แตในบท
เพลงประกอบดวยโนต 4 เสียง คือ
และถาเป็นบันไดเสียง D Major ซึ้งประกอบไปดวย
โนตเสียง
เมื่อพิจารณาแลวแสดงใหเห็นวาเพลงนี้อยูในบันใดเสียงคียแ D
Major แตในบทเพลงจะไมมีโนต เสียง G A และ
หรือโนตลําดับที่ 4 5 และลําดับที่ 7 ปรากฏอยูใน
บทเพลงเพลงคลองชาง
2.1 รูปแบบ (From)
รูปแบบของเพลงคลองชางมีลักษณะเป็นเพลงรูปแบบ (Unitary Form) เป็นลักษณะบทเพลง
ทอนเดียว โดยเป็นทอน A ทอนเดียว อยูในระหวางหองเพลงที่ 1 ถึงหองเพลงที่ 24 มีจํานวน 24 หองเพลง
เป็นบทเพลง ที่มีแนวทํานองสําคัญเพียงทํานองเดียวตั้งแตเริ่มตนจนจบสมบูรณแ คือรูปแบบ ดังภาพตอไปนี้

(206)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

2.2 ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง (Sentence & Melodic Rhythm)
เพลงคลองชาง แบงประโยคเพลงออกเป็น 9 ประโยค ดังนี้
ประโยคเพลงที่ 1หองเพลงที่ 1-2

ประโยคเพลงที่ 1 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

ประโยคเพลงที่ 2 หองเพลงที่ 2-4

ประโยคเพลงที่ 2มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ประโยคเพลงที่ 3 หองเพลงที่ 4-7
ประโยคเพลงที่ 3 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 4 หองเพลงที่ 7-9

ประโยคเพลงที่ 4 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 5 หองเพลงที่ 9-12
ประโยคเพลงที่ 5 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 6 หองเพลงที่ 13-17

ประโยคเพลงที่ 6 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 7 หองเพลงที่ 18-19
ประโยคเพลงที่ 7 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 8หองเพลงที่20-21

(207)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

(208)

ประโยคเพลงที่ 8 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 9 หองเพลงที่ 22-24
ประโยคเพลงที่ 9 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
2.3 บันไดเสียง (Scales)
จะพบกลุมเสียงของทํานองเพลงดังนี้

จากภาพขางตนพบวาเพลงย่ําค่ํา มีลักษณะของตัวโนตที่สรางจากบันไดเสียงคียแ D Major แตในบท
เพลงประกอบดวยโนต 4 เสียง คือ
และถาเป็นบันไดเสียง D Major
ซึ่งประกอบไปดวยโนตเสียง
เมื่ อ พิ จ ารณาแล ว แสดงให
เห็นวาเพลงนี้อยูในบันใดเสียงคียแ D Major แตในบทเพลงจะไมมีโนต เสียง G A และ หรือ
โน ต ลํ า ดั บ
ที่ 4 5 และลําดับที่ 7 ปรากฏอยูในบทเพลงเพลงคลองชาง
2.1 รูปแบบ (From)
รูปแบบของเพลงคลองชางมีลักษณะเป็นเพลงรูปแบบ (Unitary Form) เป็นลักษณะบทเพลงทอน
เดียว โดยเป็นทอน A ทอนเดียว อยูในระหวางหองเพลงที่ 1 ถึงหองเพลงที่ 24 มีจํานวน 24 หองเพลง เป็นบท
เพลง ที่มีแนวทํานองสําคัญเพียงทํานองเดียวตั้งแตเริ่มตนจนจบสมบูรณแ คือรูปแบบ ดังภาพตอไปนี้
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2.2 ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง (Sentence & Melodic Rhythm)
เพลงคลองชาง แบงประโยคเพลงออกเป็น 9 ประโยค ดังนี้
ประโยคเพลงที่ 1 หองเพลงที่ 1-2

ประโยคเพลงที่ 1 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

ประโยคเพลงที่ 2 หองเพลงที่ 2-4

ประโยคเพลงที่ 2 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 3 หองเพลงที่ 4-7

ประโยคเพลงที่ 3 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 4 หองเพลงที่ 7-9

ประโยคเพลงที่ 4 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 5 หองเพลงที่ 9-12
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ประโยคเพลงที่ 5 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

ประโยคเพลงที่ 6 หองเพลงที่ 13-17

ประโยคเพลงที่ 6 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 7 หองเพลงที่ 18-19

ประโยคเพลงที่ 7 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 8 หองเพลงที่ 20-21
ประโยคเพลงที่ 8 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 9 หองเพลงที่ 22-24

ประโยคเพลงที่ 9 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
2.3 บันไดเสียง (Scales)
จะพบกลุมเสียงของทํานองเพลงดังนี้
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จากภาพขางตนพบวาเพลงคลองชาง มีลักษณะการใชตัวโนตที่สรางจากบันไดเสียงคียแ C Major แต
ในบทเพลงประกอบดวยโนต 5 เสียง คือ เสียง A C D E G และถาเป็นบันไดเสียง C Major ซึ่งประกอบไปดวย
โนตเสียง C D E F G A B เมื่อพิจารณาแลวแสดงใหเห็นวาเพลงนี้อยูในบันใดเสียงคียแ C Major แตในบทเพลง
จะไมมีโนตเสียง F และโนต เสียง B หรือโนตลําดับที่ 4 และลําดับที่ 7 ปรากฏอยูใน บทเพลง
สรุปผลการวิจัย
การศึกษารวบรวมบทเพลงกลอมเด็ก ในพื้นที่บานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
และบั น ทึ ก เป็ น โน ต สากล ประกอบเนื้ อ ร อ ง เพื่อ ศึ ก ษาวิ เ คราะหแ เ พลงกล อ มเด็ ก ซึ่ ง การศึ ก ษาค น คว า ได
ดําเนินการมาเป็นลําดับ ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 สวน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมเพลงกลอมเด็กบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเป็น
โนตสากลประกอบเนื้อรอง
ในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมื องจังหวัดสุโขทัยที่ยังรองเลนกันใน
ปัจจุบันจํานวน 3 เพลง คือเพลงย่ําค่ํา เพลงคลองชางและเพลงคางคาวกินกลวย โดยใชเครื่องบันทึกเสียง
ผูวิจัยนําเทปที่บันทึกเพลงจาการขับรองของพอเพลงแมเพลงบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัยมาถอดเป็นโนตสากลประกอบคํารอง
2. วิเคราะหแเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยในการวิเคราะหแ
เพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยจะทําการวิเคราะหแบทเพลงจํานวน
2 เพลง คือ เพลงย่ําค่ําและเพลงคล องชาง ตามองคแประกอบดนตรีสากล โดยแบงไว 3 หั ว ขอคือ รูปแบบ
ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง บันไดเสียง
2.1 รูปแบบ(Form) ของเพลงย่ําค่ําเป็นรูปแบบ(Ternary Form) เป็นเพลง 3 ทอนมีความ
ยาว 50 หองเพลง สวนรูปแบบของเพลงคลองชางเป็นรูปแบบ(Unitary Form) เพลงทอนเดียวมีความยาว
24 หองเพลง
2.2 ประโยคเพลงและจังหวะทํานอง เพลงย่ําค่ําแบงได 16 ประโยค และเพลงคลองชางแบง
ได 10ประโยค โดยทั้งสองเพลงนี้มีประโยคเพลงที่ไมเทากัน
2.3 บันไดเสียง เพลงย่ําค่ําและเพลงคลองชาง ไดวิเคราะหแตามหลักทฤษฎีโนตสากล พบวา
เพลงย่ําค่ําสรางจากบันไดเสียงคียแ D Major สวนเพลงคลองชางสรางจากบันไดเสียงคียแ C Major
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่องเพลงกลอมเด็กเพลงย่ําค่ําและเพลงคลองชางผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อทําการ
วิจัยครั้งตอไป
1. ผูวิจัยสามารถทําการศึกษาวิจัยเพลงกลอมเด็กในแหลงอื่นๆ ไดในลักษณะและแงมุมเดียวกัน
2. ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยในเชิงเปรียบเทียบระหวางเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนกับเพลงกลอม
เด็กในพื้นที่อื่นๆได
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ซอบั้ง : รูปแบบการตั้งเสียงสายซอบั้งชาวผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์
SAW-BANG : STRING TUNING SYSTEMS THE SAW-BANG OF PHU-TAI
PEOPLE, KALASIN PROVINCE
พิทยวัฒน์ พันธะศรี1 ปฏัก สินทร2 วุฒิสิทธิ์ จีระกมล3
PITTAYAWAT PANTASRI, PATUK SINTON, WUTTHISIT JEERAKAMON
บทคัดย่อ
ซอไมไผหรือซอบั้งเป็นซอที่ทําดวยไมไผทั้งปลอง แตกตางจากลักษณะโดยทั่วไปกับ ซอในภูมิภาคอื่นๆ
ของประเทศไทยจุดมุงหมายของการศึกษาครั้งนี้เพื่อเพื่อศึกษาระบบการตั้งเสียงของซอบั้งชาวผูไทจังหวัด
กาฬสินธุแโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและการศึกษาภาคสนามผลการศึกษาพบระบบเสียงที่แตกตาง
กัน 3 ระบบ คือ
ระบบสองสายเสียงเทากัน เป็นการปรับตั้งเสียงโดยใหสายซอทั้งสองสายมีระดับเสียงเดี ยวกันหรือ
ใกลเคียงกันมากที่สุดสวนระบบสองสายเสียงไมเทากันเป็นการปรับตั้งเสียงโดยใหสายซอทั้งสองสายมีระยะหาง
ของเสี ย งเป็ น คูสี่ เปอรแเฟค(4TH Perfect) และระบบสามสาย เป็นการปรับ ตั้งเสี ยงโดยให ส ายซอสาย
ที่ 1 และสายที่ 2 มีระดับเสียงเดียวกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุด สวนสายที่ 3 ใหมีระดับเสียงที่ต่ําลงมา
หนึ่งขั้นเสียงหรือมีระยะหางเป็นคูสองเมเจอรแ (2nd Major)
คาสาคัญ ซอบั้ง, รูปแบบการตั้งเสียง, ชาวผูไท

1
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ABSTRACT
Saw-Bang or bamboo fiddle is a traditional Thai Isan music instrument made from
bamboo sticks. The manufacturing processes are different from practices in other parts of the
country. The purpose of the current study was to study string tuning systems of Saw-Bang in
Phu-tai tradition, Kalasin province. The data were collected from document analysis and field
data collection. The result of the study indicated 3 following systems of string tuning.
The first system was the parallel tuning system tuning the two strings of Saw-bang to
be in the similar or close audio level. The second system was the system that tunes the two
strings in different audio level at the 4th perfect. Lastly, the third system was three string
integrated system. The two string were tuned to be in the similar or close audio level while
one string was tuned to be one level lower or in 2nd Major.
Keyword Saw-Bang, Tuning Systems, Phu-Tai people

บทนา
อีสานเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นดนตรีสูงสุดในประเทศไทย ความวิจิตรพิสดารซับซอนของทํานองเพลง
อีสานเป็นเครื่องแสดงออกถึงความเจริญของสังคมในอดีต ทั้งนี้ก็เพราะวาอีสานเป็นแหลงวัฒนธรรม ที่ใหญโต
มากอนมีผูคนจํานวนมาก โดยในจํานวนกลุมชนที่อาศัยในภาคอีสานนี้กลุมผูไท หรือ ภูไท เป็นกลุมชนหนึ่งที่
มีวัฒนธรรมการดนตรีที่นาสนใจเป็นอยางยิ่งซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายวาผูไทเป็นชนชาติ
ไทยสาขาหนึ่งแถวสิบสองจุไทย
เครื่องดนตรีที่นาสนใจที่สุดก็คือเครื่องดนตรีประเภทสีชนิดหนึ่งที่เรียกวา ซอไมไผหรือซอบั้งหรือนัก
วิช าบางแห งก็เรี ย กวาซอผู ไทเป็ น ซอที่ทําดว ยไมไผ ทั้งปล องแตกตางจากลั กษณะโดยทั่ว ไปกับซอของไทย
ในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งการขึ้นสายเทียบเสียงและวิธีการบรรเลงมีความแตกตางกับซอชนิดอื่นๆโดยทั่วไป
ซึ่งมีผูศึกษาถึงลักษณะทางดนตรีพื้นบานไว ดังนี้ รัตนนันทแ ยงยันตแ ไดศึกษาการลําผูไทยในจังหวัด
กาฬสินธุแ จากการศึกษาพบวารูปแบบของการลําผูไทยนั้น มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะทางดนตรีเป็นของ
ตัวเอง ไดแก มีภาษาและคําประพันธแที่เป็นรูปแบบเฉพาะ มีกลุมสัมพันธแใช เฉพาะ 2 กลุมเสียง คือ ลายใหญ
สําหรับการลําของฝุายชาย และลายนอยสําหรับการลําของฝุายหญิง เจริญชัย ชนไพโรจนแ ไดศึกษาเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีผูไทผลการวิจัยพบวา ดนตรีผูไทมีเครื่องดนตรีเกาแกหลายอยาง เชน แคน ปี่ กระจับปี่ (พิณ) ซอบั้ง
ไมไผ หมากกลิ้งกลอน (โปงลาง) และผังฮาด (ฆองโบราณไมมีปุม) ดนตรีผูไทเป็นดนตรีที่มีทั้งทํานองและ
เสียงประสานโดยมีแคนเป็นเครื่องดนตรีหลัก และนิยมใชระบบเสียงดนตรี 5 เสียง เป็นหลักในการดําเนิน
ทํ า นองของเครื่ อ งดนตรี แ ต ล ะชนิ ด มี ก ารขั บ ร อ งที่ เ รี ย กว า ลํ า และฟู อ นผู ไ ทใช จั ง หวะเป็ น สํ า คั ญ
วสันตแชาย อิ่มโอษฐแ ไดทําการศึกษาเรื่องเคงเครื่องดนตรีของชนเผามง พบวา แคน เป็นเครื่องดนตรีตระกูล
เครื่องลม (Aerophones) ลิ้นเดียว (Single Reed) ระบบเสียงของเคงมี 6 เสียง จากการวิเคราะหแระบบ
เสียงแคนทั้ง 12 ขนาด พบวา คาความยาวโดยเปรียบเทียบเสียงแตละทอนของแคนทั้ง 12 ขนาด มีความ
ยืดหยุนไมคงที่ เสียงแคนทั้งหมดมี 6 เสียง มีลักษณะคลายกับบันไดเสียงสากลแบบ 5 เสียง (Pentatonic) โดย
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มีเสียง ที่ 1 กับเสียงที่ 6 หางกัน 1 Octave และศรัณยแ นักรบ ไดศึกษาเรื่องดนตรีชาวเขาเผาเยากรณีศึกษา
หมูบานผาเดื่อ อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา ดนตรีจะใชบรรเลงเฉพาะเพื่ อประกอบพิธีกรรม
สําคัญเทานั้นบทเพลงเป็นลักษณะที่มีแนวทํานองเดียวไมปรากฏการใชเสียงในลักษณะดังเบาโครงสรางของทํานอง
ประกอบดวยโนตเสียงยาวสลับกับกลุมโนตตกแตงทํานองที่เป็นวลีสั้นๆ ระบบเสียงมีเอกลักษณแเฉพาะซึ่ง
ใกลเคียงกับระบบเสียงไมเนอรแ มิไดใกลเคียงกับเสียงดนตรีไทยแตประการใดการบรรเลงบทเพลงจะไมเป็นไป
ตามเสียงไมเนอรแทั้งนี้เนื่องจากนักดนตรีมีอิสระในการสรางเสียง
สภาพการณแปัจ จุบัน วัฒนธรรมการทําและบรรเลงซอบั้งอยูในขั้นวิกฤติ เนื่องจากไมมีผูสื บทอด
วัฒนธรรมการดนตรีแขนงนี้ ดวยขั้นตอนกรรมวิธีการประดิษฐแเครื่องดนตรีที่ตองใชความเชี่ยวชาญ และ
วิธีการบรรเลงที่ตองใชความอดทนในการฝึกฝน จึงทําใหผูที่เห็นความสําคัญและตองการเรียนรูเครื่องดนตรีซอ
บั้งไมไผแทบที่จะไมมีในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการตั้งเสียงสายซอบั้งชาวผูไท จังหวัดกาฬสินธุแ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา เพื่อศึกษารูปแบบการตั้งเสียงสายซอบั้งชาวผูไท ซอบั้งชาวผูไท จังหวัด
กาฬสินธุแ
2. พื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย อําเภอกุฉินารายณแ จังหวัดกาฬสินธุแ [7]
3. วิธวี ิจัย ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร (Document) และขอมูลภาคสนาม (Field Data)
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสํารวจ (Basic Survey) แบบสัมภาษณแที่มีโครงสรางและ
ไมมีโครงสราง (Structured Interview and Unstructured Interview) แบบสังเกต (Observation)
5. การจัดกระทําและวิเคราะหแขอมูล คือ การจัดกระทําขอมูลที่เก็บรวบรวมได การตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) และการวิเคราะหแขอมูลโดยการจําแนกประเภทขอมูล (Typological
Analysis) และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction)
6. การนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูล ตามความมุงหมายของการวิจัย ดวยวิธีการพรรณนา
วิเคราะหแ (Descriptive Analysis)
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ผลการศึกษา

ภาพประกอบ 1 ภาพการบรรเลงซอบั้งไมไผ 2 สาย ฮูปแตมวัดปุาเลไลยแ หมูที่ 7 บานหนองพอก
ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.bloggang.com/m/viewdiaryphp?id=muralssay&month=062016&date=10&group=8&gblog=25)
การศึกษาระบบเสียงของซอบั้งไมไผครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาระดับความถี่ของเสียงสองระบบ
คือระบบเสียงแบงเทา (Equal Temperament) หรือระบบเซนตแ (Cent System) และระบบวัดจํานวน
รอบการสั่นสะเทือนของเสียงตอวินาที (Cycle per second) ที่มีหนวยเป็นเฮิรแตซแ (Hertz) ผูวิจัยไดใช
เครื่องเทียบเสียงระบบดิจิทัล (Digital Tuner) วัดระดับเสียงของซอบั้งไมไผซึ่ งขึ้นสายและสีโดยนายสีทัด
อุทโทผูบรรเลงซอบั้งไมไผในอําเภอกุฉินารายณแ จังหวัดกาฬสินธุแ และวัดระดับเสียงสายเปิด (Open string)
กอนการบรรเลง โดยทําการวัดแตละระดับเสียงจํานวน 5 ครั้ง และนํามาหาคาเฉลี่ย ทั้งนี้พบระบบเสียงที่
แตกตางกัน 3 ระบบ คือ ระบบสองสายเสียงเทา กันระบบสองสายเสียงไมเทากันและระบบสามสายซึ้ งมี
รายละเอียดดังนี้
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ภาพประกอบ 2 ลักษณะทางกายภาพของซอบั้งไมไผ 3 สาย
1. ระบบสองสายเสียงเดียวกัน
ตาราง 1 การวัดระดับเสียงระบบสองสายเสียงเดียวกัน
ครั้งที่
ระดับ
เสียง
Cent
Hz
ครั้งที่
ระดับ
เสียง
Cent
Hz

1

2
G

ผลการวัดเสียงสายที่ 1
4
5

3
G

G

- 31
385.1

- 27
386

- 32
384.8

1

2

3

G

G

- 29.5 - 32.5
385.4 384.7

G

G

- 27.5 - 36.5
385.9 383.8
ผลการวัดเสียงสายที่ 2
4
5

G

G

G

- 29.5
385.3

- 34.5
384.3

- 40.0
383

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
G

ผลลัพธแ

- 154 ÷ 5
1925.6 ÷ 5

- 30.8
385.12

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
G

ผลลัพธแ

- 166 ÷ 5
1922.7 ÷ 5

- 33.2
384.54

G

G
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ตาราง 2 เปรียบเทียบระบบเสียงแบงเทากับผลการวัดระดับเสียงของซอบั้งระบบสองสายเสียงเดียวกัน
ระดับเสียง

ระบบเสียงแบงเทา (Equal
Temperament)

C
C#D♭
D
D#E♭
E
F
F#G♭
G

0
100
200
300
400
500
600
700

G#A♭
A
A#B♭
B
C

800
900
1,000
1,100
1,200

ระดับเสียงของเครื่อง คาเซนตแของแตละ
ดนตรี
ระดับเสียง
สายที่ คาเซนตแที่
วัดได

1
2

- 30.8
- 33.2

669.2
666.8

จากขอมูลขางตนเห็นไดวาการปรับตั้งเสียงซอบั้ง สายซอสายที่ 1 อยูในระดับเสียง G ที่ความถี่
385.12 Hz หรือ 669.2 Cent สวนสายที่ 2 อยูในระดับเสียง G ที่ความถี่ 384.54 Hz หรือ 666.8
Cent ซึ่งสามารถสรุปไดวาเป็นการปรับตั้งเสียงโดยใหสายซอทั้งสองสายมีระดับเสียงเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
มากที่สุด

ภาพประกอบ 3 ระดับเสียงสายซอระบบสองสายเสียงเดียวกัน
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2. ระบบสองสายเสียงไม่เท่ากัน
ตาราง 3 แสดงผลการวัดเสียงและหาคาเฉลี่ยของสายเปิดระบบสองสายเสียงไมเทากัน
ครั้งที่
ระดับ
เสียง
Cent
Hz

1
A♭

การวัดเสียงสายที่ 1
4
5

2

3

A♭

A♭

A♭

- 16.5
411.3

- 19.5
410.6

- 14.5 - 20.5
411.9 410.4

ผลลัพธแ

A♭

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
A♭

- 16
411.5

- 87 ÷ 5
2055.7 ÷ 5

- 17.4
411.14

ผลลัพธแ

+ 4.1
311.44

การวัดเสียงสายที่ 2
4
5

ครั้งที่

1

2

3

ระดับ
เสียง
Cent
Hz

E♭

E♭

E♭

E♭

E♭

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
E♭

+2
311.5

+ 1.5
511.4

+6
310.1

+6
312.2

+5
312

+ 20.5 ÷ 5
1557.2 ÷ 5

A♭

E♭

ตาราง 4 เปรียบเทียบระบบเสียงแบงเทากับผลการวัดระดับเสียงของสายเปิดระบบสองสายเสียงไมเทากัน
ระดับเสียง

ระบบเสียงแบงเทา (Equal
Temperament)

C
C#D♭
D
D#E♭
E
F
F#G♭
G

0
100
200
300
400
500
600
700

ระดับเสียงของเครื่อง
ดนตรี
สายที่
คาเซนตแที่
วัดได

คาเซนตแของแตละ
ระดับเสียง

2

304.1

+ 4.1
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G#A♭
A
A#B♭
B
C

800
900
1,000
1,100
1,200

1

- 17.4

782.6

จากขอมูลขางตนเห็นไดวาการปรับตั้งเสียงซอบั้ง สายซอสายที่ 1 อยูในระดับเสียง G# หรือ A♭
ที่ความถี่ 411.14 Hz หรือ 782.6 Cent สวนสายที่ 2 อยูในระดับเสียง D# หรือ E♭ ที่ความถี่
311.44 Hz หรือ 304.1 Cent ซึ่งสามารถสรุปไดวาเป็นการปรับตั้งเสียงโดยใหสายซอทั้งสองสายมี
ระยะหางของเสียงเป็นคูสี่เปอรแเฟค (4TH Perfect)

ภาพประกอบ 4 ระดับเสียงสายซอระบบสองสายเสียงไมเทากัน
3. ระบบสามสาย
ตาราง 5 แสดงผลการวัดเสียงและหาคาเฉลี่ยของระบบสามสาย
ครั้งที่
ระดับ
เสียง
Cent
Hz
ครั้งที่
ระดับ
เสียง
Cent
Hz

1

2
G

ผลการวัดเสียงสายที่ 1
4
5

3
G

G

- 31
385.1

- 27
386

- 32
384.8

1

2

3

G

G

- 29.5 - 32.5
385.4 384.7

G

G

- 27.5 - 36.5
385.9 383.8
ผลการวัดเสียงสายที่ 2
4
5

G

G

G

- 29.5
385.3

- 34.5
384.3

- 40.0
383

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
G

ผลลัพธแ

- 154 ÷ 5
1925.6 ÷ 5

- 30.8
385.12

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
G

ผลลัพธแ

- 166 ÷ 5
1922.7 ÷ 5

- 33.2
384.54

G

G
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ผลการวัดเสียงสายที่ 3
4
5

ครั้งที่

1

2

3

ระดับ
เสียง
Cent
Hz

F

F

F

F

+5
350.2

+ 2.5
349.7

+ 5.5
348.1

+ 11.5
351.6
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ผลลัพธแ

F

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
F

+0
349.3

+ 24.5 ÷ 5
1748.9 ÷ 5

+ 4.9
349.78

F

ตาราง 6 เปรียบเทียบระบบเสียงแบงเทากับผลการวัดระดับเสียงของซอบั้งระบบสามสาย
ระดับเสียง

ระบบเสียงแบงเทา (Equal
Temperament)

C
C#D♭
D
D#E♭
E
F
F#G♭
G

0
100
200
300
400
500
600
700

G#A♭
A
A#B♭
B
C

800
900
1,000
1,100
1,200

ระดับเสียงของเครื่อง
ดนตรี
สายที่
คาเซนตแที่
วัดได

คาเซนตแของแตละ
ระดับเสียง

3

+ 4.9

504.9

1
2

- 30.8
- 33.2

669.2
666.8

จากขอมูลขางตนเห็นไดวาการปรับตั้งเสียงซอบั้ง สายซอสายที่ 1 อยูในระดับเสียง G ที่ความถี่
385.12 Hz หรือ 669.2 Cent สวนสายที่ 2 อยูในระดับเสียง G ความถี่ 384.54 Hz หรือ 666.8
สวนสาย ที่ 3 อยูในระดับเสียง F ที่ความถี่ 349.78 Hz หรือ 504.9 Cent ซึ่งสามารถสรุปไดวาเป็น
การปรับตั้งเสียงโดยใหสายซอ สายที่ 1 และสายที่ 2 มีระดั บเสียงเดียวกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุด สวน
สายที่ 3 ใหมีระดับเสียงที่ต่ําลงมาหนึ่งขั้นเสียงหรือมีระยะหางเป็นคูสองเมเจอรแ (2nd Major)
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ภาพประกอบ 5 ระดับเสียงสายซอระบบสามสาย
สรุปและอภิปรายผล
ระบบสายของซอบั้งไมไผมีหลักฐานเป็นภาพฮูปแตม วัดปุาเลไลยแเป็นโบสถแแบบทองถิ่นอีสานสราง
เมื่อ พ.ศ. 2454 - พ.ศ. 2460 ตั้งอยูบานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามจาก
ภาพประกอบที่ 1 ปรากฏเป็นซอบั้งไมไผมีสองสาย ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ใหเห็นถึงการมีอยูและความสําคัญ
ของซอบั้งไมไผในวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยเป็นภาพขบวนแหแหนของชาวบานและมีการนําเครื่องดนตรีมา
บรรเลงประกอบคือแคนและซอบั้งไมไผ
ในการศึกษาครั้งนี้ก็มีขอมูลที่สอดคลองกันคือชางสีซอจะเทียบเสียงสายซอกับเสียงของแคนเป็นหลัก
ทั้งสามระบบเสียงจะแตกตางกันเฉพาะลายทํานองที่นํามาบรรเลงเทานั้น คือระบบสองสายเสียงเดียวกัน ใช
บรรเลงลายทํานองชาวผูไท เชน ลายฟูอนเกี้ยวหางนกยูง ลายลองของ เป็นตน สวนระบบสองสายเสียง
ไมเ ทา กัน ใช บ รรเลงลายทํานองพื้น บ า นอีส านอื่น ๆ เชน ลายลมพั ด พร าว ลายเตย เป็ นต น สอดคลอ งกับ
รัตนนันทแยงยันตแ ไดกลาวไววาลําผูไทยนั้นมีความสัมพันธแกับชุมชนในดานตางๆทั้งที่เป็นเอกลักษณแประจํากลุม
ชน และเกี่ยวของ กับการดําเนินชีวิตสําหรับรูปแบบของการลําผูไทยนั้นพบวา มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะ
ทางดนตรีเป็น ของตัวเอง ไดแก มีภาษาและคําประพันธแที่เป็นรูปแบบเฉพาะ มีกลุมสัมพันธแใชเฉพาะ 2 กลุม
เสียง คือ ลายใหญสําหรับการลําของฝุายชาย และลายนอยสําหรับการลําของฝุายหญิง ขั้นตอนในการลํา ผูไทย
ประกอบดวย 3 ชวง คือ การลําเกริ่นขึ้นตน การลําดําเนินเรื่อง การลําลงจบ
ระบบการตั้งเสียงสายซอบั้ งระบบสามสายหรือที่ชาวบานหนองหาง อําเภอกุฉินารายณแ จังหวัด
กาฬสินธุแ เรียกวาเป็นการตั้งเสียงแบบโบราณ โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบวา ใชบรรเลงเฉพาะลายผูไทเทานั้น
ซึ่งจากการสัมภาษณแนายสีทัดอุทโททราบวาเป็นเป็นลายทํานองพื้นบานของชาวผูไทที่ใชประกอบในพิธีเหยา
หรือลําผีฟูาของชาวบานมาตั้งแตโบราณจึงเรียกรูปแบบการตั้งเสียงสายซอแบบนี้วาเป็นแบบโบราณ
ซอบั้งที่ตั้งเสียงในระบบสองสายเสียงเดียวกันจะบรรเลงโดยการสีสายทั้งสองพรอมกันแตจะใชนิ้วกด
ดําเนินทํานองเพียงสายเดียวอีกสายจะใหเป็นเสียงประสานยืน สวนระบบสองสายเสียงไมเทากันจะบรรเลง
โดยการสีและกดสายดําเนินทํานองทีละสาย และระบบสามสายจะบรรเลงโดยการสีสายทั้งสองพรอมกัน และ
ใชนิ้วกดดําเนินทํานองเพียงสายเดียวอี กสายจะใหเป็นเสียงประสานยืนเหมือนกับระบบสองสายเสียงเดียวกัน
และจะสีสายที่สามเฉพาะเสียงสายเปิดเทานั้นโดยไมกดนิ้วดําเนินทํานอง สอดคลองกับ ศรัณยแ นักรบไดศึกษา
เรื่องดนตรีชาวเขาเผาเยา กรณีศึกษาหมูบานผาเดื่อ อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวาดนตรีจะใช
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บรรเลงเฉพาะเพื่อประกอบพิธีกรรมสําคัญเทานั้น บทเพลงเป็นลักษณะที่มีแนวทํานองเดียวโครงสรางของทํานอง
ประกอบดวยโนตเสียงยาวสลับกับกลุมโนตตกแตงทํานองที่เป็นวลีสั้นๆ ระบบเสียงมีเอกลักษณแเฉพาะซึ่ง
ใกลเคียงกับระบบเสียงไมเนอรแ
จากการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักถึงภูมิปัญญาของปราชญแดนตรีชาวผูไทที่ไดสรางสรรคแ
ลักษณะการบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดนี้ และจําเป็นอยางยิ่งที่ชนรุนหลังจะไดอนุรักษแใหคงอยูสืบตอไป
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาเครื่องดนตรีซอบั้ง ทั้งลักษณะทางกายภาพและระบบเสียงของชาวภูไทในทองถิ่น
ตางๆ ทั้งใน และตางประเทศ เชน ซอบั้งไมไผในประเทศไทย ลาว เวียดนาม เป็นตน
2. การศึกษาเปรียบเทียบบทเพลงซอบั้งของชาวภูไทในทองถิ่นตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ที่
เกี่ยวของกับทวงทํานอง จังหวะ และเทคนิคการบรรเลงตางๆ
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บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาวิธีการประพันธแเพลงในผลงานสรางสรรคแ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี ดํา เนิน การเก็บ รวบรวมขอ มูล โดยวิธีวิเคราะหแเอกสารและการสัมภาษณแเชิงลึกวิเคราะหแ ขอ มูล ตาม
กรอบแนวคิด การประพัน ธแ เพลงไทย ของมนตรี ตราโมท , ณรงคแชัย ปิฎ กรัช ตแ และสงัด ภูเขาทองผล
การศึกษาพบวา การประพัน ธแเพลงในผลงานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี “มีเอกลักษณแสะทอน
ลัก ษณะชีว ิต ไทยในทอ งถิ่น ลพบุรี อย างชัดเจน” ใชประวั ติศาสตรแ วิถีชีวิตความเป็นอยู แ ละธรรมชาติ
เป็นแรงบัน ดาลใจประพันธแทํานองหลั กและการเรียบเรียงเพลงขึ้นใหม ใหเกิดความไพเราะตามหลัก การ
ประพันธแเพลงไทย บทเพลงสามารถถายทอดอารมณแความรูสึกใหผูชมไดชัดเจนสํานวนเพลงเป็นทํานองที่แตง
ขึ้นแสดงใหเห็นถึงความงดงาม โดยใชจินตนาการผสมผสานกับอารมณแใหเกิดความไพเราะมากที่สุด ทํานองรอง
ใชบอกเลาเรื่องราว พรรณนารายละเอีย ดผา นคํา ประพัน ธแส อดคลอ งสัม พัน ธแกับ ทํา นองเพลง, ทํา นอง
พิเศษเป็น ทํา นองที่ผูแ ตงมุงเนน ใหผูช มเกิด ความสนใจมากยิ่งขึ้ น ประกอบดว ย เพลงระบํานาฏสุรางคแ
พระปรางคแสามยอด เพลงระบํา นบนารายณแ เพลงระบําวปุระ เพลงราชเสนีพระนารายณแ เพลงระบํา
นารายณแราชสดุดี เพลงรําโทน เพลงระบํานวดขาว เพลงระบําดินสอพอง เพลงฟูอนพวน เพลงคีต-นาฏย
ธรรมอัศวโฆษ เพลงระบําขวัญเกลาเมาลีศรีเด็ก ไทย เพลงระบําบุปผามาลัยประดิษฐแ เพลงระบําดอกพิกุล
ระบําทานตะวัน เพลงระบําปรีดิ์เปรมวานร และ เพลงรื่นเริงสราญนําไทยสมัยจอมพล ป.
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ABSTRACT
Artscreative songs. The data is collected by analyzing and deep interviewing
documentaryThe article’s purpose is to study how to compose the Lopburi College of
Dramataccording to the concept frame of Montri Tramote, Narongchai Pidokrajt and Sangad Pukaothong. The researchfound that Lopburi College of Dramatic Arts’s creative
song is obvious identity reflected “local Lopburi lifestyle” The composite inspiration bases
general backgroundway of life and natural surroundings to compose main melody and
rewrite to be soft sweet according to Thai song composition theory. The songs reflects
obviously feeling. The rhetorical song shows beauty through imaginative feeling. Lyric
describes neat general background through composition mixed melody. Special melody,
the composer emphasizes the audience take more interested. These songs are found on
Rabam Natsurang Praprang-samyod Dance, Rabam Nop Narai Dance, Rabam Lawapura
Dance, Rajaseni Phra-Narai Dance, Rabam Narai Rajasadudi Dance, Ram Thon Dance, Rabam
Nuedkhao Dance, Rabam Dinsorpong Dance, Fornpuen Dance, Khita-Nattaya Drama
Asvaghosa Dance, Rabam Kwanklao Maoli Sri Dek Thai Dance, Rabam Bupha Malai Pradit
Dance, Rabam Dorkpikul Dance, Rabam Tantawan Dance, Rabam Preeprem Wanorn
Dance. and Ruenrerng Saran Nam-Thai Samai Jormpol Por Dance,
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บทนา
ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ มากมาย การศึกษาเรื่องราวในอดีต
วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ร อ งรอยของมนุ ษยแ ใ นสมั ยโบราณ กลุ มคนที่ ให ความสนใจวิ ช าการทางโบราณคดี
ประวัติศาสตรแ ใชในการรวบรวมขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูตอไปการเรียนรู
เรื่อ งราวและรอ งรอยของมนุษยแสมัยโบราณ โดยอาศั ยพิจารณาคนควาจากโบราณวัตถุและโบราณสถานที่
มนุษยแในอดีตกาลสรางไว เชน เครื่องประดับ เครื่องใชสอย ซากอาคารบานเรือน ภาพเขียนแกะสลักและปั้น
หลอ เป็นตน วิชาทางโบราณคดี จําเป็นตองใชวิชาการอื่นเขา ชวย เชน ประวัติศาสตรแ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา
ธรณีวิทยาและอื่น ๆ อีกมากมายหลายวิชา เพื่อนํามาใชส รางแนวความคิด เชื่อมโยงกับความรูส หวิทยาการ
ตาง ๆ เชน ความรู ทางประวัติศาสตรแ ความรูเรื่องพลังในการผลิต โครงสรางทางเศรษฐกิจระบบแหงสังคม
ความรูทางศิลปกรรม (ธนิต อยูโพธิ์, 2554: 3) วิทยาลัยนาฏศิล ปลพบุรี เป็นหนวยงานหนึ่งที่ไดทําการศึกษา
ขอมูลทางดานประวัติศาสตรแ โบราณคดี และวิถีชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่น มาใชในการสรางสรรคแ ผลงาน
การแสดง
ในอดีตการสรางสรรคแผลงานการแสดง เชน ระบําโบราณคดี ไดอาศัย โบราณวัตถุและศิลปกรรม
ยุคสมัยตาง ๆ เป็นหลักการสรางสรรคแ จนทําให ศิลปะโบราณวัตถุแตละสมัยมีชีวิตชีวาขึ้น การนําเอาศิลปะ
ต า งยุ ค ต า งสมั ย อั น มี ลั ก ษณะท า ทาง และสํ า เนี ย งดนตรี ที่ มี ค วามสวยงามและความไพเราะแตกต า งกั น
มาผสมผสานกลมกลืนรวบรวมไวใหชมในที่แหงเดียวกัน จะเป็นแรงจูงใจใหผูดูผูชมปรารถนาที่จะศึกษาหา
ความรูแพรหลายตอไป (ธนิต อยูโพธิ์, 2554 : 3) ตามแนวคิดการประพันธแเพลง ของมนตรี ตราโมท ผูแตง
เพลงระบําโบราณคดี อาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตรแวา ดว ยชนชาติตาง ๆ ในแตล ะยุคสมัยวาเป็นชนชาติ
ใด แลวแตงทํานองใหมีสําเนียงโอนออนไปตามที่มีหลักฐานปรากฏเชนสมัยทวาราวดี มีสําเนียงเป็นเพลงมอญ
สมัยศรีวิชัยมีสําเนียงเป็นเพลงชวา หรือสมัยเชียงแสนมีสําเนียงเป็นลาว เป็นตน แมเครื่องดนตรีที่นําเขามาผสม
วงใชบ รรเลง เพลงแตล ะสมัย ก็เ ลือ กเอาแตเ ฉพาะที่มีห ลัก ฐานปรากฏวา มีใ นยุค นั้น ปรากฏเป็นเพียง
ภาพเขียน ภาพแกะสลักก็จัดสรางขึ้นโดยใหส ามารถใชบรรเลงไดจริง เชน รางระนาดตัดที่ใชบรรเลงใน
เพลงสมัยทวาราวดี (ภัทระ คมขํา, 2561 : 7)
ดานการประพันธแเพลง สงัด ภูเขาทอง ไดกลาวถึงทฤษฎีการวิเคราะหแบทเพลงไทยวา หมายถึง การ
นํ าเอาบทเพลงซึ่งอาจจะเป็ น บทร อ งหรือบทบรรเลงมาจําแนกส ว นตา ง ๆ หรือรายละเอีย ดที่อยูใ นเพลง
แสดงออกใหเห็นรายละเอียดตาง ๆ ที่วานี้อาจเป็นคุณสมบัติที่มีอยูในตัวบทเพลงเองหรือ อาจสว นประกอบ
สํา หรับ บทเพลงที่ เกิดจากความนิยม และไดปฏิบัติสืบเนื่องมาจนเป็นจารีตประเพณี บทเพลงที่จะนํามา
วิเคราะหแนี้ อาจเป็นเสียงที่เกิดจากการบรรเลง หรือบทเพลงที่เกิด จาการบันทึกเป็นตัว โนต อันบทเพลงตาง ๆ
ยอมประกอบขึ้นดวยสวนสําคัญที่ถือวาเป็นหลัก คือ สว นที่ทําใหเ กิดเป็นเสียงที่สามารถสรางสัญลักษณแขึ้น
แทนเสียงไดกับสวนที่เป็นระเบียบหรือหลักการหรือไวยากรณแของเพลงสิ่งที่ควรนํามาวิเคราะหแในบทเพลงไทย
ประกอบดวยสิ่งดังนี้
1. สวนที่เป็นทํานองหลักหรือเนื้อของเพลงทั้งทํานองรองและทํานองบรรเลงจะมีทํานองหลัก
ของเพลงหรือตัวเพลงที่แทจริง ในภาษาดนตรีไทยเราเรียกวา “ลูกฆอง”
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2. สวนปรุงแตง ทั้งทํานองรองและทํานองบรรเลง วาจะมีสวนปรุงแตงตามจุดประสงคแที่นักดนตรี
ตองการวาตองการใหเกิดอารมณแอะไร แมวาทํานองรองกับทํานองบรรเลงจะประกอบขึ้นดวยสวนปรุงแตง
ดวยกัน แตหลักการไมเหมือนกัน คือ
2.1 ทํานองรอง ประกอบดวย ทํานองเพลงและคํารอง สําหรับทํานองเพลงจะตองปรุงแตงใหเกิด
ความไพเราะบาง ใหมีเสียงที่ไมกระดางบาง ใหเกิดอารมณแตาง ๆ บาง คือจะมีทํานองของมันโดยเฉพาะ สวน
ทางคํารอง นอกจากจะผันแปรคํารองไปตามทํานองเพลงแลว ยังตองปรุง แตง คํา รอ งใหถูก ตอ ง ตามระดับ
เสียงของภาษา คือ วรรณยุกตแ และยังตองปรุงแตงใหมีเสียงหวานไมกระดาง เนื่องจากบางเสียงแมวาเป็นเสียง
ที่ถูกตอง ตามทํานองเพลงและวรรณยุกตแ
2.2 ทํานองบรรเลง สว นปรุงแตงทําใหเกิดความไพเราะขึ้น อาจปรุงแตงเป็นทางเก็บเพื่อใหมี
เสีย งเต็ม หรือ อาจแปรทํา นอง ใหเ ป็น อยา งอื่น ตามความเหมาะสมของเครื่องดนตรีรวมทั้งการปรุงแตง
ทํานองใหเกิดเป็นทางเดี่ยว ทั้งที่เป็นทางเก็บ ทางหวาน กับทางที่เหมาะกับการใชเครื่องดนตรีตาง ๆ
3. ทํานองพิเศษเกิดจากเทคนิคของการบรรเลง ทํานองแบบนี้อาจจะสอดแทรกทั่วไปในระหวางเพลง
บางเพลง เชน ลูกสะบัด ลูกขยี้ ลูกลอ ลูกขัด ลูกเหลื่อม ลูกตาม หรือการกวาด เป็นตน
4. สํานวนของเพลง ไดแก ทํานองที่ประดิษฐแขึ้น ไวโดยเฉพาะที่เห็นวาไพเราะงดงามแลวนําเขาไป
ประกอบเป็นสวนหนึ่งของบทเพลง บางครั้งเรียกวา “กลอน” ของเพลง และยังรวมไปถึงทํานองเพลงที่เ รา
เรีย กวา ลูกเทา และลูก โยนไปดว ย ซึ่งนักดนตรีไดประดิษฐแขึ้น เป็นทํานองเฉพาะอัน แตกตา งไปจากทํานอง
เพลงทั่วไป นอกจากนี้ยังมีสํานวนกลอน ที่มีเสียงตอเนื่องที่มีการตัดตอตามอยางเพลงเถาที่นักดนตรีไทยนิยม
ประดิษฐแกันมาก ดังที่ปรากฏอยูในบทเพลงทั่วไป (สงัด ภูเขาทอง, 2532: 25-26)
มนตรี ตราโมท ไดกลาวถึง คําวา “ทาง” มีความหมายแยกได 3 ประการ 1) วิธีการดําเนินทํานอง
โดยเฉพาะของเครื่องดนตรี 2) วิธีการดําเนินทํานองของเพลงที่ประดิษฐแขึ้นใหม 3) ระดับเสียงของเพลง
ที่ บ รรเลง (Key) ซึ่ ง กํ า หนดชื่ อ เรี ย กเป็ น ที่ รู กั น ทุ ก ๆ เสี ย ง ดั ง จํ า แนกเรี ย งลํ า ดั บ ไปที ล ะเ สี ย ง ต อ ไปนี้
ก ทางเพียงออลาง เรียกตามชื่อลูกฆองวงใหญลูกที่ 10 ลูกฆองลูกนี้เรียกวา “ลูกเพียงออ” อนุโ ลมเทียบเสียง
ของดนตรีสากลตรงกับเสียงฟารแ ข) ทางใน สูงกวาทางเพียงออลาง 1 เสียง เสียงที่เป็น Tonic จะเทียบไดกับ
เสียงซอล ค) ทางกลาง สูงกวาทางใน 1 เสียง เสียงที่เป็น Tonic จะเทียบไดกับเสียงลา ง) ทางเพียงออบน
สูงกวาทางกลาง 1 เสียง เสียงที่เป็น Tonic จะเทียบไดกับเสียงซีแฟลต จ) ทางกรวด สูงกวาทางเพียงออบน
1 เสียง เสียงที่เป็น Tonic จะเทียบไดกับเสียงโด ฉ) ทางกลางแหบ สูงกวาทางกรวด 1 เสียง เสียงที่เป็น
Tonic จะเทียบไดกับเสียงเรช) ทางชวาสูงกวาทางกลางแหบ 1 เสียง เสียงที่เป็น Tonic จะเทียบไดกับเสียงมี
ทางทั้ง 7 เสียงนี้มิใชวาเมื่อบรรเลงทางซึ่งเป็นระดับเสียง (Key) ใด จะตองคงอยูทางนั้นเสมอไปเพราะเพลง
บางเพลงทา นผูแ ตงไดยา ยระดับ เสียงอยูในตัว หรือบางเพลงก็มีประเพณีกําหนดใหเปลี่ยนระดับเสียง ก็ตอง
บรรเลงเปลี่ย นทางไปตามความเหมาะสมของเพลงนั้น ๆ (มนตรี ตราโมท, 2531: 12-15) สวนหนาทับที่ใช
บรรเลงประกอบทํานองเพลง สามารถแบงออกได 3 ประเภท คือ
1. หนาทับพื้นฐาน ไดแก หนาทับปรบไกและหนาทับสองไม
2. หนาทับพิเศษ
3. หนาทับเฉพาะ (สหวัฒนแ ปลื้มปรีชา, 2560: 35-37)

(228)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ดนตรีไทยมีความสัมพันธแกับชีวิตคนไทยมาตั้งแตเกิดจนตาย ดวยเหตุนี้ดนตรีไทยจึง เป็นมรดกทาง
วัฒ นธรรมที่ล้ําคา ควรแกก ารศึก ษา และสืบทอดตอไป วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงความ
เจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ ตลอดจนศิลธรรมอันดีของประชาชน จาก
ความหมายและขอบขายของวัฒนธรรม ดนตรีจึงเป็นวัฒนธรรมสาขาศิลปะ และเป็นศิลปกรรมที่“สะท้อนให้
เห็น ถึงลักษณะชีวิต ไทย” อย างชัดเจนดนตรีไทยนั้น มีล ัก ษณะโครงสรา งที ่ต รงขา มกับ ดนตรีต ะวัน ตก
ดนตรีไทยไมอาจเปรียบไดกับ สถาปัต ยกรรมที่มีค วามมั่น คงมีลัก ษณะเป็นแทงหินได แตอาจเปรียบไดกับ
สภาพทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในสัง คมไทยที่เต็มไปดวยแมน้ําลําคลอง (ณรงคแชัย ปิฎกรัชตแ, 2528 :
1-3) ในอดีตที่ดนตรีไทยยังไมแพรหลายสูสถาบันการศึกษาเชนปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ดนตรี
ไทยรุงเรืองเป็นที่นิยมอยางสูงสุด ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทรแ ประมาณสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 7 แหลง
ผลิตศิลปิน และครูดนตรีไทย คือ บาน วัด และวัง ครูหลายทานเริ่มฝึกดนตรีไทยเบื้องตนจากบานแลวไปฝึกตอ
ที่วัด สุดทายก็ไปจบลงที่วัง เขาไปเป็นนัก ดนตรีหลวง เชน หลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เรียน
ดนตรี ที่บานครูสินบิดาของทาน แลวไปแสดงฝีมือของทานที่วัดหลายแหงจากนั้นเขาสูวัง (พูนพิศ อมาตยกุล,
2534 : 22-23)
จากที่กลาวมาผูเ ขีย นจึง มีค วามสนใจศึก ษาเอกลัก ษณแวิธีก ารประพัน ธแเ พลง จากเพลงจํานวน
16 เพลงทีป่ รากฏในผลงานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุ รี ตั้งแตปี พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2561
เอกลักษณ์การสร้างสรรค์งานเพลงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
บทความนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาเอกลักษณแการประพันธแเพลงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย
มีสมมุติฐานวา บทเพลงในงานสรางสรรคแ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีมีเอกลักษณแ คือ ใชลักษณะวิถีชีวิตไทย
ในจังหวัดลพบุรี เป็นแรงบันดาลใจประพันธแเพลง ดําเนิ นการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูล
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณแเชิงลึก ผูมีประสบการณแดานการสรางสรรคแชุดการ
แสดงของวิท ยาลั ย ฯ ได แก นายดิเ รก ทรงกัล ยาณวั ตร นายณรงคแ ฤทธิ์ คงปิ่น นางไพเราะ แสงเปล ง
นายพลณศักดิ์ ทรัพยแบางยาง
ขอบเขตการศึ ก ษา คื อ เพลงสร างสรรคแ ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิล ปลพบุ รี ตั้ ง แต พ.ศ. 2534-2561
จํานวนทั้งสิ้น 16 เพลง นํามาวิเคราะหแเอกลักษณแวิธีการประพันธแเพลง ผลการวิเคราะหแขอมูล สรุปวา
เอกลักษณแวิธีการประพันธแเพลง ดานเนื้อหามี 3 ลักษณะ ดานรูปแบบและวิธีการประพันธแเพลงมี 4 ลักษณะ
ดังนี้
1. ทํานองเพลงในการแสดงที่สะทอนประวัติศาสตรแมีทั้งหมด 5 ชุด คือ ระบํานบนารายณแ ระบําลวปุ
ระ ระบํานาฏสุรางคแพระปรางคแสามยอด ราชเสนีพระนารายณแ และระบํานารายณแราชสดุดี
2. ทํานองเพลงในการแสดงที่สะทอนวิถี ชีวิตความเป็นอยูมีทั้งหมด 7 ชุด คือ ระบําดินสอพอง
ระบํานวดขาว รําโทน ฟูอนพวน คีต-นาฏยธรรมอัศวโฆษ ระบําขวัญเกลาเมาลีศรีเด็กไทย และรื่นเริงสราญ
นําไทยสมัยจอมพล ป.
3. ทํานองเพลงในการแสดงที่สะทอนธรรมชาติ มีทั้งหมด 4 ชุด คือ ระบําปรีดิ์เปรมวานรระบํา
ทานตะวัน ระบําดอกพิกุลและระบําบุปผามาลัยประดิษฐแ รายละเอียดดานเนื้อหาของเพลงจะนําไปวิเคราะหแ
ในชวงสรุปตอไป
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ดานวิธีการประพันธแทํานองเพลง ในผลงานสรางสรรคแ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พบวา ยึดหลัก
ทฤษฎีก ารประพัน ธแเพลงไทยและหลักการบรรจุเพลงรองเพลงหนาพาทยแ โดยใชทํานองหลัก สํานวนเพลง
ทํานองรอง และทํานองพิเศษ นํามาใชเป็นองคแประกอบในการประพันธแ ดังนี้
1. เพลงระบํานบนารายณแ นําทํานองเพลงฝรั่งรําเทา มาเป็นโครงสรางในการประพัน ธแโ ดยยึด
หลักการประพัน ธแเพลงไทยประพันธแเที่ยวชาและเที่ยวเร็ว เพื่ อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดงพบทํานอง
พิเศษ คือ ลูกนํา (Introduction) สํานวนเพลงมีความเชื่อมโยงทํานองหลักวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการ
แสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับ
จังหวะหนาทับ คือ กลองแขก เที่ยวชาใชหนาทับตะเขิงเที่ยวเร็วใชหนาทับสองไมผูประพันธแสะทอนแนวคิดทาง
ประวัติศาสตรแ วัตถุประสงคแการประพันธแเพื่อ ตองการนอมรํา ลึกสมเด็จพระนารายณแมหาราช ทํานองเพลงมี
ความไพเราะแสดงถึ งความงดงาม โดยใชจิน ตนาการผสานกั บอารมณแ เขาไปมีส ว นรว มกับชุ ดการแสดง
นอกจากนี้ ทํานองเพลงระบํ านบนารายณแ เป็น ที่นิย มอยา งแพรหลาย ในงานแผ นดินสมเด็จพระนารายณแ
มหาราช จังหวัดลพบุรี
2. เพลงระบํ า วปุร ะ นํ าทํานองเพลงมอญ มาเป็นโครงสรางในการประพันธแโดยยึดหลั กการ
ประพันธแเพลงไทย ประพันธแทํานองชาและทํานองเร็ว เพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดง พบทํานองพิเศษ
คือ ลูกนํา (Introduction) สํานวนเพลง มีความเชื่อมโยงทํานองหลักวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง
คือ วงปี่พาทย์มอญ ระบบเสียงทางเพียงออบน เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงซีแฟลต เครื่องกํากับจังหวะ
หนาทับ คือ ตะโพนมอญ ใชหน าทับมอญผูประพันธแสะทอนแนวคิดทางประวัติศาสตรแ มีวัตถุประสงคแการ
ประพันธแ เพื่อแสดงถึงความงดงามและความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมลพบุรี โดยใชจินตนาการผสานกับ
อารมณแเขาไปมีสวนรวมกับชุดการแสดง
3. เพลงระบํานาฏสุรางคแพระปรางคแสามยอด ใชหลักวิธีการบรรจุเพลงรองและเพลงหนาพาทยแ
และหลักการประพันธแเพลงไทย โดยนําทํานองเพลงเขมรเปุาใบไม 2 ชั้น มาเป็นโครงสรางในการประพันธแ
ทํานองรองใชทํานองเพลงเขมรเปุาใบไม เพลงระบํานาฏสุรางคแพระปรางคแสามยอดผูประพันธแไดประพันธแเที่ยว
ชาและเที่ยวเร็ว ตามหลักการประพันธแเพลงไทย เพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดง วงดนตรีที่ใชบ รรเลง
คือ วงปี่พาทย์ไม้น วม ระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะ
หนาทับ คือ โทนชาตรี ใชหนาทับเขมร การประพันธแคํารองมีลักษณะเป็นคํากลอน พรรณนาถึงความงาม
ขององคแพระปรางคแสามยอด ที่มีความเจริญรุงเรืองรุงเรืองและมีความความสวยงาม โดยมีเหลา สุรางคนางคแ
ออกมารา ยรํา เพื่อ บูช าสักการะ ตามคติค วามเชื่อ วา ในองคแพ ระปรางสามยอดนั้น มีเ ทพเจาอาศัยอยู เพื่อ
พิทักษแรักษา ผูประพันธแสะทอนแนวคิดทางประวัติศาสตรแ มีวัตถุประสงคแการประพันธแ เพื่อ แสดงถึง ความ
เจริญรุงเรืองของอารยธรรมแผนดินลพบุรี
4. เพลงราชเสนีพระนารายณแ ใชหลักการบรรจุเพลงรองและเพลงหนาพาทยแ โดยเลือกตาม
ความหมายเพลงมาบรรจุในชุดการแสดงทํานองเพลงหนาพาทยแ ประกอบดวย เพลงกราวกลางเพลงกราวเริงพล
และเพลงพญาเดิน ทํานองรองเป็นเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว ประกอบดวย เพลงเทพชาตรี เพลงเขมรกําปอ
เพลงเขมรปากทอ และเพลงขอมทรงเครื่อง วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ใช
ระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เพลงหนาพาทยแใชเครื่องกํากับจังหวะหนา
ทับ คือ ตะโพนและกลองทัด สว นเพลงรองใชหนาทับปรบไก การประพันธแคํารองมีลักษณะเป็นคํากลอน
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พรรณนาถึงเหลาขุนนางในสมัยสมเด็จพระนารายณแมหาราช ซึ่ง ประกอบดว ย ขุนนางดานการทหาร ขุน
นางดานการฑูต และขุนนางดานวรรณกรรม สะทอนแนวคิดทางประวัติศาสตรแ
5. เพลงระบํานารายณแราชสดุดี นําทํานองเพลงนางนาคมาเป็นโครงสรางในการประพันธแ โ ดย
ยึด หลักการประพัน ธแเพลงไทย ประพันธแทํานองชาและทํานองเร็ว เพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดงวง
ดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงมโหรีเ ครื่องหก ระบบเสียงทางเพียงออบน เสียงที่เป็น Tonic
เทียบไดกับเสียงซีแฟล็ต เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ โทนและรํามะนา ใชหนาทับสองไม ผูประพันธแสะทอน
แนวคิดทางประวัติศาสตรแ มีวัตถุประสงคแการประพันธแ เพื่อตองการนอมรําลึกสมเด็จพระนารายณแมหาราช
ทํานองเพลงมีความไพเราะแสดงถึงความงดงาม โดยใชจิน ตนาการผสานกับ อารมณแ เขา ไปมีสว นรว มกับ
การแสดง นอกจากนี้ผูประพันธแใช วงดนตรีที่เกิดในสมัยอยุธยา มาเป็นแนวในการสรางสรรคแชุดการแสดง
6. เพลงระบําดินสอพอง นําทํานองเพลงไทย มาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํานองหลักโดย
ใชหลักการประพันธแเพลงไทย ประพันธแทํานองชาและทํานองเร็ว เพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดง พบ
ทํา นองพิ เ ศษ คือ ลู ก นํ า (Introduction) สํ า นวนเพลงมี ค วามเชื่ อ มโยงทํา นองหลั ก วงดนตรี ที่ ใ ช บ รรเลง
ประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา
เครื่ อ งกํ า กั บ จั ง หวะหน า ทั บ คื อ กลองแขก ใช ห น า ทั บ พิ เ ศษผู ป ระพั นธแ ส ะท อ นวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู
มีวัตถุประสงคแเพื่อตองการประชาสัมพันธแ จังหวัดลพบุรี ไดขึ้นชื่อวาเป็นแหลงผลิตดินสอพอง ที่มีคุณภาพดี
ที่สุดแหงเดียวในประเทศไทย ทํานองเพลงมีความไพเราะแสดงถึงความงดงามโดยใชจินตนาการผสานกับ
อารมณแเขากับชุดการแสดง
7. เพลงระบํานวดขาวนําทํานองเพลงเกี่ยวขาวมาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํานองหลักโดย
ใชหลักการประพันธแเพลงไทยพบทํานองพิเศษมีลักษณะคลายเพลงรัว เรียกวา “ลมพัดหวน” วงดนตรีที่ใช
บรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวมระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับ
เสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ ตะโพน เที่ยวชาและเที่ยวเร็ว ใชหนาทับพิเศษ เพลงระบํานวดขาว
สะทอนแนวคิดทางวิถีชีวิตความเป็นอยูของคนไทย 8.เพลงรําโทน นําเนื้อรองและทํานองรองรําโทน มาเรียบ
เรี ย งเนื้ อร อ งเป็ น การบอกเล า เรื่ อ งราวโดยพรรณนาออกมาเป็น คํา ประพัน ธแใ นลั ก ษณะที่ เป็ น ทํา นองร อ ง
สอดคลองสัมพันธแกับทํา นองไดอ ยา งสนิท สนม ยึด คํา รอ งและทํา นองรอ งเป็น สํา คัญ โดยใหเลือกเพลงที่มี
ความหมายที่เกี่ยวของกับจังหวัดลพบุรี คํา รอ งสามารถสื่อถึงเหตุก ารณแ การแสดงความเชื่อมั่นในตัวของผูนํา
และเกีย่ วกับการเกี้ยวพาราสีของหนุมสาวหรือการแสดงความรักเพลงรําโทนสะทอนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู ของ
ชาวจังหวัดลพบุรีไดอยางเดนชัด ในอดีตการรองเลนรําโทนไมมีเครื่องดนตรีเป็นเพียงรําวงชาวบานนําถังน้ํามัน
มาเคาะแทนเครื่องดนตรี ผูขับรองและผูแสดงปรบมือใหจังหวะเพียงอยางเดียวปัจจุบันการรองรําโทนมีการ
ประยุกตแใหเกิดความเหมาะสมประกอบดวยผูขับรองและผูบรรเลงดนตรี ประกอบดวย โทน 1 คู ฉิ่ง 1 คู ฉาบ
เล็ ก 1 คู กรับ 1 คู วัตถุป ระสงคแของการรองเพื่ อ ให เกิดความรื่นเริงสนุกสนานโดยใชจินตนาการผสาน
กับอารมณแ และสถานการณแตาง ๆ มาเป็นแนวทางในการประพันธแคํารอง
8. เพลงฟูอนพวน นําเพลงที่มีสําเนียงลาว มาเป็นโครงสรางในการประพันธแ โดยยึดหลักการ
ประพันธแเพลงไทย ประพันธแทํานองชาและทํานองเร็ว เพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดง พบทํานองพิเศษ
คือ ลู กนํ า (Introduction) สํ านวนเพลงมีความเชื่อมโยงกับทํานองหลั ก การประพันธแบทรองและเรียบเรียง
ทํานองโดยใชเพลงสําเนียงลาว ไดแก เพลงลาวกระตุกกี่ สรอยเพลงลาวกระทบไมและเพลงลาวสองคอน มา
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เป็นหลักและแนวทางในการบรรจุเพลงวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ระบบ
เสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ กลองแขก ใชหนา
ทับลาว การประพันธแคํารองมีลักษณะเป็นคํากลอน กลาวถึง กลุมไทยพวนกลุมหนึ่ง ที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศไทย ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต ณ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ผูประพันธแสะทอน
แนวคิ ด ทางวิถ ีช ีว ิต ความเป็น อยู  โ ดยวัต ถุป ระสงคแก ารประพัน ธแเ พื ่อ แสดงถึง ความงดงามและความ
เจริญรุงเรืองของอารยธรรมลพบุรี โดยใชจินตนาการผสานกับอารมณแ เขากับชุดการแสดง10.เพลงคีต-นาฏย
ธรรมอัศวโฆษนํา ทํา นองรองเพลงไทยจากบทกวีและนิทานชากด มาเป็น โครงสรา งในการประพันธแทํา นอง
หลัก โดยยึดหลักการประพันธแเพลงการประพันธแบทรองและเรีย บเรีย งทํา นองเพลง โดยใชเ พลงที่เ กี่ย ว
หลัก การสอนธรรมะเพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนาในจังหวัดลพบุรี วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง
คือ วงดนตรีสากล ไดนําแนวคิดจากวิธีการสอนของพระอัศวโฆษ ที่ออกเผยแพรพระพุทธศาสนา โดยใชดนตรี
และบทกวีเป็ น สื่ อ ในการสอนธรรมะให ม นุษยแ มีคุ ณธรรมและจริย ธรรมตามคํา สอนของพระพุท ธศาสนา
ไดสะทอนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูของมนุษยแ เรื่องหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาเป็นแรงบันดาลใจใน
การสรางชุดการแสดง
9. เพลงระบํา ขวัญเกลาเมาลีศ รีเด็ก ไทยใชห ลักการบรรจุเพลงรองและเพลงหนาพาทยแ โดย
นําเพลงไทยหลายเพลงมาเป็นทํานองหลักโดยเลือกตามความหมายเพลงมาบรรจุ ในชุดการแสดงทํานองเพลง
และทํานองรองเป็นเพลงสองชั้นประกอบดวยเพลงสะสม เพลงตุ฿กตา เพลงกระบอกทองและบรรเลงตอทาย
ดว ยเพลงเร็ว ประพัน ธแทํา นองพิเ ศษทา ยเพลงเร็ว โดยประพันธแจากทํานอง “เพลงเด็กเอเย เด็กดี ” นํามา
ปรุงแตงวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ใชระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่
เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟาเครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ ตะโพนและกลองแขกเที่ยวชาใชตะโพนหนา
ทับสองไมเที่ยวเร็วใชกลองแขกหนาทับลูกหมดการประพันธแคํารองกลาวถึง การไวผมทรงตาง ๆ ของเด็กไทย
สมัยโบราณ ประกอบดวย ผมจุก ผมแกละ ผมเปี ย ผมโก฿ะตลอดจนการถายทอดคุณคาของประเพณีอันดี งาม
เรื่องการไวทรงผมของเด็กไทยสะทอนแนวคิดวิถีชีวิตความเป็นอยูมีวัตถุประสงคแเพื่อ แสดงถึงความงดงาม
และความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมแผนดินลพบุรี โดยใชจินตนาการผสานกับอารมณแเขาไปมีสวนรวมกับชุด
การแสดง
10. เพลงรื่นเริงสราญนําไทยสมัยจอมพล ป. โดยทํานองเพลงแบงเป็น 3 ชวง ดังตอไปนี้ ชวงที่ 1
นําทายทํานองเพลงระบําลพบุรี มาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํานองหลักโดยใชห ลักการประพันธแเพลง
ไทยชวงที่ 2 นําทํานองเพลงรําโทนมาเป็น โครงสรางในการประพันธแทํานองเพลงชวงที่3 นําทํานองเพลงรําวง
คองกานํามาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํานองหลักและทํานองรองวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง
คือวงดนตรีรวมสมัยเป็นชุดการแสดงที่มุงเนนรื่นเริงสนุกสนาน ผูประพันธแส ะทอนวิถีชีวิตความเป็นอยูเมือง
ลพบุรี มีวัตถุประสงคแการประพันธแเพื่อ แสดงใหเห็นความเจริญรุงเรือง ของประชาชนจังหวัดลพบุรี ยกยองให
จอมพล ป. พิบูลสงคราม วาเป็นวีรบุรุษของชาวลพบุรี
11. เพลงระบํ า ปรี ดิ์ เปรมวานรนํา ทํ า นองเพลงเร็ว เรื ่อ งเขมรใหญ มาเป็น โครงสร างในการ
ประพันธแโดยยึดหลักการประพันธแเพลงไทย ประพันธแทํานองชาและทํานองเร็วเพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการ
แสดง พบทํานองพิเศษ คือ ลูกนํา (Introduction) สํานวนเพลงมีความเชื่อมโยงทํานองหลัก วงดนตรีที่ใช
บรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทยแไมแข็ง ระบบเสียงทางในเสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงซอล
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เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ ตะโพน เที่ยวชาและเที่ยวเร็วใชหนาทับพิเศษ ผูประพันธแส ะทอนแนวคิดทาง
ธรรมชาติ มีวัตถุประสงคแการประพันธแ เพื่อ แสดงใหเ ห็น กิริย าอาการของลิง ที่อ าศัย อยู ณ ศาลพระกาฬ
จังหวัดลพบุรี แสดงถึงความเป็นธรรมชาติของลิงไดอยางชัดเจนทํานองเพลงมีความสนุกสนานและแสดงความ
ซุกซนตามอากัปกิริยาโดยใช จินตนาการผสานกับอารมณแเขาไปมีสวนรวมกับชุดการแสดง
12. เพลงระบําทานตะวัน นําทํานองเพลงไทย มาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํานองหลักโดยใช
หลักการประพันธแเพลงไทย โดยประพัน ธแทํา นองรอ ง ทํานองเที่ยวชาและทํานองเที่ยวเร็ว เพื่อใหมีความ
สมบูรณแวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ใชระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น
Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ ตะโพนและกลองแขกเที่ยวชาใชตะโพนหนาทับ
ตะเขิง เที่ย วเร็ว ใชก ลองแขกหนา ทับ สองไม การประพันธแคํารองมี ลัก ษณะเป็น คํา กลอน มีแ นวคิด จาก
ฤดูกาลแหง ทุงทานตะวัน ในจังหวัดลพบุรี ความงามเหลามวลผกาดอกทานตะวัน ที่มีสีเหลืองอรามเรืองรอง
พลิ้วไหวลูตามสายลมสุดสายตาไปทั่วทองทุง สะทอนแนวคิดทางธรรมชาติ มีวัตถุประสงคแเพื่อ แสดงถึง ความ
งดงามและความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมลพบุรี โดยใชจินตนาการผสานกับอารมณแ เขาไปมีสวนรวมกับชุด
การแสดง
13. เพลงระบําดอกพิกุล นําทํานองเพลงมาลีหวล 2 ชั้น มาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํา นอง
หลัก โดยใชห ลัก การประพัน ธแเ พลงไทย โดยประพันธแทํานองเที่ยวชาและทํานองเที่ ยวเร็ว เพื่อใหมีความ
สมบูรณแวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ใชระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น
Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ กลองแขก เที่ยวชาใชหนาทับตะเขิง เที่ยวเร็วใช
หนาทับสองไม ผูประพันธแวัตถุประสงคแเพื่อสื่อใหเห็นธรรมชาติที่มีความสําคัญของดอกพิกุล กับจังหวัดลพบุรี
และตองการใหผูชมเกิดอารมณแออนหวานสวยงาม ทํานองที่ประพันธแขึ้น มีความไพเราะแสดงใหเห็นถึงความ
งดงาม โดยใชจินตนาการผสานกับอารมณแ เขาไป มีสวนรวมกับชุดการแสดง
14. เพลงระบํ า บุ ป ผามาลั ย ประดิ ษฐแ นํ า ทํา นองเพลงมาลั ย ดอกรั ก มาเป็ น โครงสร า งในการ
ประพันธแทํานองหลักโดยใชหลักการประพันธแเพลงไทย โดยประพันธแทํานองรอง ทํานองเที่ยวชาและทํานอง
เที่ยวเร็ว เพื่อใหมีความสมบูรณแมากขึ้น วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวมใชระบบ
เสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ กลองแขก เที่ยว
ชาใชหนาทับลาว เที่ยวเร็วใชกลองแขกหนาทับสองไม การประพัน ธแคํา รองมีลักษณะเป็นคํากลอนที่มีความ
เกี่ยวของกับการประดิษฐแมาลั ย ในรูปทรงตาง ๆ สะทอนแนวคิด ทางธรรมชาติมีวัต ถุประสงคแเ พื่อ แสดงถึง
ความงดงามและความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมลพบุรี โดยใชจินตนาการผสานกับอารมณแใหเขากับชุดการ
แสดง
สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะหแผลงานเพลงสรางสรรคแในการแสดง ของ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จํานวน
16 เพลง ดานเนื้อหาที่สะทอนลักษณะวิถีชีวิตไทยในทองถิ่นลพบุรี ใน 3 ประเด็น คือ
1. การประพันธแทํานองและการเรียบเรียงเพลงที่สะทอนประวัติศาสตรแ จํานวน 5 เพลง คือ เพลง
นบนารายณแ สะทอนประวัติศาสตรแสมัยสมเด็จพระนารายณแมหาราช เพลงวปุระ สะทอนประวัติศาสตรแ สมัย
ทวาราวดี เพลงนาฏสุร างคแพระปรางคแส ามยอด สะทอนประวัติศาสตรแสมัยศตวรรษที่ 16-18 เพลงราชเสนี
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พระนารายณแสะทอนประวัติศาสตรแ ดานการฑูตและดานการทหารสมัยสมเด็จพระนารายณแมหาราชและเพลง
นารายณแราชสดุดี สะทอนประวัติศาสตรแ ซึ่งแสดงการบูชาสักการบูชาสมเด็จพระนารายณแมหาราช
2. การประพันธแทํานองและการเรียบเรียงเพลงที่สะทอนวิถีชีวิตความเป็นอยู จํานวน 7 เพลง คือ
เพลงระบําดินสอพอง สะทอนถึงชีวิตความเป็นอยู และการประกอบอาชีพของชาวลพบุรี เพลงระบํานวดขาว
ชาวลพบุรีถือเป็นกลุมภูมิภาคกลางของประเทศที่ประกอบอาชีพการทํานาเป็นหลัก เพลงรําโทน เพลงรื่นเริง
สราญนําไทยสมัย จอมพล ป. และเพลงฟูอนพวน จัดเป็นการละเลนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง ของกลุมชน
ชาวลพบุรี หลังวางจากการทํางาน เพลงคีต -นาฏยธรรมอัศวโฆษ เป็นเพลงที่เกี่ยวของกับศาสนาถือเป็นสิ่ง
สําคัญในการดํารงชีวิต เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคติสอนใจในการดําเนินชีวิต ระบําขวัญเกลาเมาลี
ศรีเด็กไทย สะทอนชีวิตความเป็นอยูของในเรื่องของความเชื่อ วาถาเด็กที่เกิด และเจ็บปุวยบอย ๆ ตองไว
ผมโก฿ะ ผมแกละและผมเปีย ตามดวงชะตาของตนเอง .
3. การประพันธแทํานองและการเรียบเรียงเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติ จํานวน 4 เพลง คือ เพลง
ระบํ า ปรี ดิ์ เปรมวานร สะทอ นธรรมชาติของลิ ง ศาลพระกาฬ และลิ งพระปรางคแ ส ามยอด เพลงระบํ า
ทานตะวันทุงทานตะวันของจังหวัดลพบุรีนั้น ถือเป็นแหลงทองเที่ยวและเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวลพบุรี เพลง
ระบําดอกพิกุล ดอกไมประจําจังหวัดลพบุรี คือ ดอกพิกุล เพลงระบํา บุป ผามาลัย ประดิษ ฐแ เป็น การสื่อ
ลักษณะของธรรมชาติ โดยผานบทเพลงและบทรอง
ลักษณะการประพันธแเพลงและการบรรจุเพลงของผูประพันธแใชวิธีการประพันธแเพลงตามหลักแนวคิด
ทฤษฎีการประพันธแเพลงไทย คือ นําสวนที่เป็นทํานองหลัก สวนปรุงแตง ทํานองพิเศษ และสํานวนเพลงโดย
ยึดหลักการประพันธแเพลง ดังนี้
1. การประพัน ธแทํานองหลั ก นํา โครงสรางจากเพลงเดิมแล ว นํามาแตงขยายโดยยึดหลั กการ
ประพัน ธแเพลงไทย ไดแก เพลงระบําดิน สอพอง นําทํานองเพลงไทยเพลงหนึ่งมาแต งขยาย เพลงระบํานบ
นารายณแนําทํานอง“เพลงฝรั่งรําเทา”สองชั้นมาแตงขยายเพลงระบําปุระนําเพลงสําเนียงมอญมาแตงขยาย
เพลงระบํานารายณแราชสดุดี นําทํานอง “เพลงนางนาค” มาแตงขยายเพลงระบํานวดขาวนําทํานองเพลงไทย
เพลงหนึ่งมาแตงขยาย เพลงฟูอนพวน นําทํานองเพลงสําเนียงลาวมาแตงขยาย เพลงคีต -นาฏยธรรมอัศวโฆษ
นําเพลงที่ธรรมะมาทําทํานองใหม เชน “เพลงวันพระชาวพุทธควรหยุดเหลา ”เพลงรื่นเริงสราญนําไทยสมัย
จอมพล ป. ชวงที่ 1 นําทํานอง “เพลงระบําลพบุรี” มาปรุงแตง ชวงที่ 2 นํานองรองรําโทนมาประพันธแใหม
ชวงที่ 3 นําทํานองเพลงรําวงคองกามาปรุงแตงขึ้นใหม เพลงระบํา ทานตะวัน นําทํานองเพลงไทยเพลงหนึ่งมา
แตงขยาย เพลงระบําดอกพิกุล นําทํานอง “เพลงมาลีหวน” สองชั้น มาแตงขยาย เพลงระบําบุปผามาลัย
ประดิษฐแ นําทํานอง “เพลงมาลัยดอกรัก”และเพลงระบําปรีดิ์เปรมวานร นําทํานองเพลงเร็ว “เพลงเรื่องเขมร
ใหญ ” มาขยายขึ้นใหม
2. การเรี ย บเรี ย งทํ านองเพลง ที่ ยึ ดหลั ก การบรรจุเ พลงรอ งเพลงหนา พาทยแ โดยเลื อ กตาม
ความหมายเพลงเป็นหลักในการบรรจุเพลง ในชุดการแสดง คือ เพลงราชเสนี พ ระนารายณแ เพลงระบํานาฏ
สุรางคแ พระปรางคแสามยอดและเพลงระบําขวัญเกลาเมาลีศรีเด็กไทย
ผูประพันธแเพลงไดนํามาเป็นหลักและแนวทางในการประพันธแ นําทํานองหลักมาปรุงแตงทํานองและ
รอ ยเรีย งใหเ กิด ความไพเราะ สามารถถายทอดอารมณแความรูสึกใหผูชมไดอยางชัดเจน การบรรจุเพลงรอง
และเพลงหนาพาทยแนําเพลงที่มีความหมายมาบรรจุ ในชุดการแสดงทั้งทํานองเพลงและทํา นองรอ งการเลือก
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ใชสํานวนเพลงเป็นสํานวนทํานองที่แตงขึ้นใหเห็ นความงดงามโดยใชจิน ตนาการผสานกับ อารมณแ เขาไป
มีสวนรวมกับชุดการแสดงนั้น เพื่อใหเกิดความไพเราะเหมาะสมใหมากที่สุด การประพัน ธแบ ทรอ งและการ
ประพัน ธแทํานองรอ งเป็นการบอกเลาเรื่องราวโดยเริ่ม จากที่ม าพรรณนาถึงรายละเอียดมาเป็นคําประพันธแ
ในลักษณะบทกลอนบทรองและทํา นองรอ งสอดคลอ งสัม พัน ธแกั บทํานองเพลงไดอยางสนิทสนมลักษณะคํา
ประพันธแเป็นคํากลอนบทรองสามารถสื่อความหมายกับการแสดงใหผูชมไดอยางชัดเจน คือ รําโทนวิธีการ
ประพัน ธแทํ า นองพิเ ศษเป็ น ทํ า นองที่ ผู ป ระพั น ธแ มุ ง เน น ให ผู ช มเกิ ด ความสนใจในชุ ด การแสดงมากยิ่ ง ขึ้ น
คือ ทํานองนํา (Introduction) คือ เพลงระบําดินสอพอง เพลงระบํานบนารายณแ เพลงระบําปุระ เพลงระบํา
ปรีดิ์เปรมวานร เพลงฟูอนพวน เพลงระบําบุปผามาลัยประดิษฐแ กระบวนการความคิดของผูประพันธแทํานอง
เพลง ประพันธแบ ทรองและทํานองรอง ทํานองพิเศษสะท อนลักษณะชีวิตไทยในทองถิ่นจังหวัดลพบุรีอยาง
ชัดเจน
ลักษณะวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบ การแสดงสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จําแนกได
6 ประเภท คือ
1. วงมโหรีเครื่องหก ใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 1 ชุด คือ ระบํานารายณแราชสดุดี การ
เลือกใชวงมโหรีเครื่องหก เพราะเป็นเครื่องดนตรีภาคกลาง เหมาะสมกับชุดการแสดง
2. วงปี่พาทยแไมนวม ใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 9 ชุด คือ ระบํานบนารายณแ ฟูอน
พวน ระบําบุปผามาลัยประดิษฐแ ระบําทานตะวัน ระบําดอกพิกุล ระบําดินสอพอง ระบํานวดขาว ระบําขวัญ
เกลาเมาลีศรีเด็กไทยและราชเสนีพระนารายณแ การเลือกใชวงปี่พาทยแไมนวม เพราะเป็นวงดนตรีภาคกลาง
เพื่อใหเหมาะสมกับชุดการแสดง
3. วงปี่พาทยแไมแข็ง ใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 2 ชุด คือ ระบําปรีดิ์เปรมวานร ระบํา
นาฏสุรางคแพระปรางคแสามยอด การเลือกใชวงปี่พาทยแไมแข็ง เพราะเป็นวงดนตรีภาคกลาง เพื่อใหเหมาะสมกับ
ชุดการแสดง
4. วงปี่พาทยแมอญ ใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 1 ชุด คือ ระบําวปุระ ในการเลือกใชวงปี่
พาทยแมอญเพราะเป็นวงดนตรีภาคกลาง เพื่อใหเหมาะสมกับชุดการแสดง
5. วงดนตรีสากล ใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 1 ชุด คือ คีต -นาฏยธรรมอัศวโฆษ การ
เลือกใชวงดนตรีสากล เพื่อใหผูชมเขาถึงไดงายขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับชุดการแสดง
6. วงดนตรีรวมสมัยใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 1 ชุด คือ รื่นเริงสราญนําไทยสมัย
จอมพล ป. การเลือกใชวงดนตรีรวมสมัย เพื่อใหเหมาะสมกับชุดการแสดง
สวนชุดการแสดงรําโทน เป็นการแสดงที่ใชเพียงผูขับรองและผูบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ คือ
โทน 1 คู ฉิ่ง 1 คู ฉาบเล็ก 1 คู และกรับ 1 คู
ลักษณะหนาทับที่ใชประกอบการแสดง ใชหนาทับ 3 ประเภท คือ หนาทับพื้นฐาน ไดแก เพลงระบํา
บุปผามาลัยประดิษฐแ เพลงระบํานาฏสุรางคแพระปรางคแสามยอด เพลงระบํานารายณแราชสดุดี เพลงระบําขวัญ
เกลาเมาลีศรีเด็กไทย เพลงระบําดอกพิกุล หนาทับพิเศษ ไดแก เพลงระบําวปุระ เพลงระบําทานตะวัน เพลง
ระบํานบนารายณแ เพลงฟูอนพวน เพลงระบําปรีดิ์เปรมวานร เพลงราชเสนีพระนารายณแ หนาทับเฉพาะ
ไดแก เพลงระบําดินสอพอง เพลงระบํานวดขาว
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ในอดีตดนตรีไทยยังไมแพรหลายสูสถาบันการศึกษาเชนในปัจจุบันยุคสมัยแรก ๆ นั้นการเรียนดนตรี
ของครูหลาย ๆ ทาน ฝึกดนตรีไทยแบบมุขปาฐะ โดยการบอกเลาใหจดจําเอง ทําใหดูแลวทําตาม สังเกต จํา
แบบอยาง หรือเรียกวา “ครูพักลักจํา” สถานที่ใหความรู หรือศูนยแรวมแหลงความรูนั้นมีอยู 3 แหลง คือ บาน
วัดและวัง ตอ มาเมื่อ มีการศึ กษาตามอยา งของตะวันตก สถานศึกษาเริ่มเข ามามีบ ทบาทในสั งคมมากขึ้ น
สงเสริมใหคนรูจักการเสาะแสวงหาความรูและนําความรูไปพัฒนา ใหชีวิตมีความเป็นอยูที่ดีขึ้น วิทยาลัยนาฏ
ศิล ปลพบุ รี จั ดทําการเรี ย นสอน จั ดการแสดง การจัดทําวิจัย และการให บริการวิช าการ ตลอดจนการ
สร างสรรคแชุดการแสดง และการสร างสรรคแผ ลงานเพลง วิธีการการประพันธแ เพลง โดยศึกษาขอมูล และ
หลักฐานทางประวัติศาสตรแ ศึกษาชีวิตความเป็นอยู และศึกษาธรรมชาติ มาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธแ
เพลงที่สะทอนลักษณะวิถีชีวิตไทยในทองถิ่นลพบุรี มาเป็นฐานในการแตงเพลง
ครูน้ําวา รมโพธิ์ทอง ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นครูภูมิปัญญาชาวบ าน
บิดาและมารดาประกอบอาชีพทํานา เนื่องจากฐานะทางครอบครัวยากจน จึงไมมีโอกาสทางศึกษา แตดวย
ความวิริยะ และอุตสาหะ มีความพยายามที่จะศึกษาหาความรูดวยตนเอง เริ่มฝึกหัดดนตรีไทยครั้งแรกกับ ครู
เติ้ม ทองโต หลังจากนั้นทานมีโอกาสไดเดินทางเขาสู กรุงเทพมหานคร และฝากตัวเป็นศิษยแ หลวงประดิษฐแ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) สํานักดนตรีของ ครูหลวงประดิษฐแไพเราะ ถือวาเป็นสํานักดนตรีที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ ในวงการดนตรีไทยเป็นอยางมาก ครูน้ําวา รมโพธิ์ทอง ไดรับการถายทอดวิชาความรู จากครูหลวง
ประดิ ษ ฐแ ไ พเราะ (ศร ศิ ล ปบรรเลง) จนมี ชื่ อเสี ย งในวงการดนตรี ต อมาหลั ง จาก หลวงประดิ ษ ฐแ ไ พเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ถึงแก อนิจกรรม ครูน้ําวา รมโพธิ์ทอง ได ฝากตัวเป็นศิษยแกับครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงอีก
หลายทาน เชน คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ครูสมภพ ขําประเสริฐ ครูสอน วงฆอง ครูบาง หลวงสุนทร ฯลฯ
ทําใหทานเป็นผูที่มีฝีมือในการบรรเลงดนตรีไทย จนไดรับการยอมรับในหมูนักดนตรีไทยโดยทั่วไป แสดงใหเห็น
วา ครูน้ําวา รมโพธิ์ทอง ไดใชประสบการณแตรงจากบาน สูวัง และวัด ทานไดนําความรูและความสามารถของ
ทาน ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน มาเป็นแนวทางและกระบวนการในการปรพันธแเพลง อีกดวย ดวย
ขอมูลทั้งหมด ตรงกับทฤษฎี ของ พูนพิศ อมาตยกุล ที่กลาวเรื่อง บาน วัด วัง ไดอยางชัดเจน
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บทบาทและหน้าที่ของ “ซออู้” ในการบรรเลงประกอบการแสดง
ROLE AND DUTIES OF “SAW-U” IN MUSICAL PERFORMANCE
รัฐวุฒิ ยุชพัลลภ*
RATTHAWUT YUTCHAPANLOP
บทคัดย่อ
ซออู เ ป็ น เครื่ อ งดนตรี ป ระเภทที่ มี เ สี ย งใกล เ คี ยงกั บ เสี ย งมนุ ษ ยแ และมี เป็ น เครื่ อ งดนตรี ประเภท
เครื่องสายซึ่งมีบทบาทในวงปี่พาทยแไมนวม วงดนตรีที่ใชในการบรรเลงประกอบการแสดง บทความนี้ผูเขียน
ตองการศึกษาบทบาทและหนาที่ของซออูในการบรรเลงประกอบการแสดงโดยสังเคราะหแจากการทบทวน
วรรณกรรม เพื่ออธิบายความเป็นมาของซออู คุณลักษณะเสี ยง และบทบาทหนาที่ของซออูในการบรรเลง
ประกอบการแสดง เพื่อชี้ใหเห็นแนวทางการบรรเลงซออูเพื่อประกอบการแสดง
ผลการศึกษาพบวาซออูเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทในวงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปี่พาทยแไมนวม
ดวยโทนเสียงที่มีลักษณะทุมต่ําและสามารถออกเสียงสระไดใกลเคีย งกับซอสามสายหรือใกลเคียงกับเสียง
มนุษยแ ทําใหมีบทบาทในการสีคลอรอง และบรรเลงรวมกับวงปี่พาทยแในการประกอบการแสดงโดยมีบทบาท
แทนปี่ ผูบรรเลงตองมีทักษะการบรรเลงรวมวง โดยเฉพาะการบรรเลงเพลงสองชั้น เพลงหนาพาทยแ และทักษะ
การสีคลอรองรวมดวยซึ่งตองอาศัยความชํานาญและปฏิภาณไหวพริบอยางมาก เนื่องจากตองบรรเลงเพลง
รวมกับวงปี่พาทยแตลอดการแสดง ขณะเดียวกันยังตองสีคลอรองใหถูกตองตามทํานองเพลงและคํารองซึ่งเป็น
การบรรจุเพลงใหมทั้งนี้ผูบรรเลงซออูควรพัฒนาทักษะการบรรเลงประกอบการแสดง เพื่อใหเกิดความไพเราะ
และถูกตองตามระเบียบแบบแผน
คาสาคัญ : บทบาทหนาที่, ซออู, ประกอบการแสดง

ABSTRACT
Saw-u is a musical instrument that sounds close to human voice and is a string
instrument. Saw-u has a role in the Piphat Mainuame which is the band used in the
performance. The author wants to study the function and duties of Saw-u in playing for the
performance in this article by synthesizing from the review of a literature to explain the
history of Saw-u, the voice feature, and the role of Saw-u in the acting for the performance
in order to point out the way for playing in the representation. The result of the study
showed that saw-u is a musical instrument that plays in the string quartet, Mahori, and Piphat
Mainuame. Saw-u has a low tone and can play the vowel sounds as close to the saw sam sai
or the human voice causing a role in accompanying with singing and playing in
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
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accompanying with the Piphat in the show. Saw-u has a role to replace the Pi. The performer
must have the combined playing skills especially in the playing of two layers music, song
and the skill of playing in accompanying with singing which requires a lot of skill and wisdom.
Because Saw-u has to be playing the song together with the Piphat throughout the
performance. At the same time, the playing of saw-u in accompanying with the other
instrument has to be correct according to the melody and the lyrics, which is a new song.
Therefore, the instrumental players should improve their acting skills for the performance in
order to create melodic and correctness in accordance with the rules.
Keywords : Role and Duties, Saw-u, Musical Performance

บทนา
วั ฒ นธรรมความบั น เทิ ง ของไทยสะท อ นผ า นนาฏกรรมหลากหลาย อาทิ โขน ละคร ฟู อ น
รําเป็นเอกลักษณแของวัฒนธรรมชาติที่ผสานศิลปะหลากหลายแขนงทั้งวิจิตรศิลป นาฏศิลป และดุริยางคศิลป
ดนตรีไทยจึงมีบทบาทตอการแสดงอยางแยกไมออกโดยเฉพาะวงปี่พาทยแซึ่งมีหนาที่ในการบรรเลง
ประกอบการแสดงของราชสํานัก เชน วงปี่พาทยแไมแข็ง บรรเลงประกอบการแสดงโขน เพื่อบอกกิริยาอาการ
ของตัวละคร รวมทั้งสื่อสารอารมณแไปยังผูชม วงปี่พาทยแดึกดําบรรพแ บรรเลงประกอบการแสดงละครดึกดํา
บรรพแ หรือวงปี่พาทยแไมนวม บรรเลงประกอบการแสดงละคร ระบํา รําอวยพร เป็นตน
ซออู เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่มีบทบาทอยูในวงดนตรีไทยรูปแบบตางๆ ทั้งวงเครื่องสาย
วงปี่พาทยแ และวงมโหรี ดวยน้ําเสียงที่นุมลึกออนโยน ขณะเดียวกันก็มีความคมชัดสามารถสื่อสารอารมณแกอปร
กับสีคลอรองไดดีสงผลใหซออูมีบทบาทในวงปี่พาทยแไมนวมแทนเสียงดังจาของปี่ในซึ่งเหมาะสําหรับพื้นที่โลง
แจง ซออูจึงเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสํา คัญอยางมากในการบรรเลงประกอบการแสดงละคร หรือรําอวยพร
การบรรเลงซออูประกอบการแสดงผูบรรเลงจะตองมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของซออูเป็นอยางดี และ
สามารถนําทักษะความเขาใจในการบรรเลงซออูมาประยุกตแใชในสถานการณแตางๆ ไดอยางเหมาะสม เพื่อให
สามารถบรรเลงไดแนบสนิทกลมกลืนกันดีกับวงปี่พาทยแ และสัมพันธแกับการแสดง
บทความนี้ผูเขียนจึงสังเคราะหแความรูจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับซออู และบทบาท
หน า ที่ใ นการบรรเลงประกอบการแสดง เพื่อ เป็น แนวทางในการศึ กษาบทบาทหน าที่ ของซออู ตลอดจน
ประยุกตแใชทักษะในการบรรเลง
ความเป็นมาของซออู้
ซออู เป็นซอ 2 สาย มีเสียงทุมต่ํา กลองเสียงหรือกะโหลกซอทําจากกะลามะพราวที่เรียกวา
“มะพราวซอ” แกะลวดลายใหมีความวิจิตรงดงาม อาทิ ลายไทย ลายธรรมชาติ หรือสัตวแหิมพานตแ ซออูเป็น
เครื่องดนตรีไทยที่ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาเกิดขึ้นในสมัยใด แตนักวิชาการดนตรีไทยสันนิษฐานวา ซออูเป็น
เครื่องดนตรีที่ไดรับอิทธิพลมาจากซอจีนคือ “เย-หู” (Ye - hu) ในสมัยรัตนโกสินทรแนี้เอง หากแตไมปรากฏ
หลักฐานพิสูจนแขอสันนิษฐานดังกลาว อยางไรก็ตามยังมีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยบางทานมอง
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วา ซออูเป็นเครื่องดนตรีที่คนไทยคิดประดิษฐแขึ้นเอง ดังที่ ปัญญา รุงเรือง (2546) กลาววาซอ2 สายในแถบ
เอเชียอาคเนยแที่คลายกับซออูของไทยมากที่สุดก็คือซอเขมร ซึ่งยังคงใชกันอยูในกลุมชาวเขมรในประเทศไทยใน
ขณะเดียวกันซอ 2 สายของพื้นบานที่พบในประเทศไทยยังมีแบบอื่นๆ อีก เชน ซอกระดองเตา ซอปี๊บ ซอ
กระปอง ลวนแตเป็นภูมิปัญญาชาวบานทั้งสิ้น หากซออูเป็นซอที่นํามาจากจีน หรือไดแบบอยางมาจากจีนทําไม
จึงไมเรียกวา “ซอจีน” ตามแบบที่ไทยเรียกเครื่องดนตรีที่ มาจากวัฒนธรรมอื่น เชน กลองแขกปี่ชวา ฆองมอญ
เป็นตน ซึ่งเห็นไดชัดวาซออูทําจากวัสดุพื้นบานของไทย คือกะลามะพราวที่มีอยูทั่วไปไมไดนําแบบอยางมาจาก
จีน เมื่อทําขึ้นแลวลองสีดู พอไดยินเสียงก็ตั้งชื่อวา “ซออู” ตามเสียงที่ไดยิน ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ ชิ้น
ศิลปบรรเลง (2521) จริงๆ ซออูอาจเกิดขึ้นตั้งแตสมัยสุโขทัยหรือกอนหนานั้ น ไมไดนําแบบอยางมาจากจีน
เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศเมืองหนาวไมมีมะพราวขึ้น เพราะมะพราวเป็นพืชเมืองรอน อีกทั้งการที่ซอ
สามสายของไทยมีรูปรางที่วิจิตรงดงาม แสดงวาตองมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลําดับจากซอบางชนิดที่เคยใชอยู
กอน เชน ซออู ซอดวง ตอมาคนไทยจึงคิดปรับปรุงของเดิมที่มีใหเป็นซอใหมที่มีสามสาย มีรูปรางงดงามตาม
แบบฉบับของศิลปกรรมในสมัยสุโขทัย จึงสันนิษฐานวา ซออู เขาใจวามีมากอนซอสามสายแลวแตไมไดกลาวถึง
ไวเทานั้น

ภาพที่ 1 ซอเย-หู (Ye-hu) ของจีน (ซาย) และซออูของไทย (ขวา)
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Yehu
และ วรารัตนแ สีชมนิ่ม (2561)
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จากภาพจะเห็นไดวาลักษณะรูปรางของซอทั้ง 2 ชนิดมีความคลายคลึงกันอยางมากตางกันเพียง
รายละเอียดของโครงสรางบางประการ ทําใหเกิดขอสันนิษฐานของการได รับอิทธิพลระหวางซอจีนและซอไทย
อยางไรก็ตามลักษณะของซออูมีสวนประกอบตางๆ ดังนี้
1) กะโหลกซออู ทํ า หน า ที่ เ ป็ น ตั ว ขยายเสี ย งทํ า ด ว ยกะลามะพร า วเช น เดี ย วกั บ ซอสามสาย
แตใชกะลามะพราวที่มีขนาดใหญกวาหรือมีลักษณะกลมรี ตัดกะลาตามยาวออกดานหนึ่งใหพูอยูขางบนใชเป็น
เครื่องอุมเสียง ขึงหนาดวยหนังแพะหรือหนังวัว กะโหลกซออีกดานหนึ่งกําหนดระยะสําหรับแกะลวดลายโดย
คํานึงถึงเรื่องเสียงเป็นสําคัญ เพื่อใหเสียงดังกังวาน

ภาพที่ 2 ตัวอยางลวดลายการแกะสลักกะโหลกซออู
ที่มา : วรารัตนแ สีชมนิ่ม (2561)
ลักษณะกะโหลกซออูมี 2 แบบคือ หัวชาง และมวยพราหมณแ ซึ่งมีความแตกตางกันของทรงกะโหลก
โดยกะโหลกทรงหัวชางจะมีลักษณะกลมไมเห็นพูของกะโหลกมากนัก ขณะที่กะโหลกทรงมวยพราหมณแจะเห็น
พูหรือปุุมสามเสาชัดเจนกวา ดังปรากฏในภาพตัวอยางดังนี้

ภาพที่ 3 กะโหลกซอทรงหัวชาง (ซาย) และกะโหลกซอทรงมวยพราหมณแ (ขวา)
ที่มา : วรารัตนแ สีชมนิ่ม (2561)
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2) คั น ทวน ทํ า ด ว ยไม เ นื้ อ แข็ ง หรื อ งาช า ง กลึ ง ให มี ลั ก ษณะกลมส ว นบนสุ ด ของคั น ทวน
มีเสนผาศูนยแกลางประมาณ 3 เซนติเมตร และคอยๆ เรียวเล็กลงเรื่อยๆ สวนล างสุดมีเสนผาศูนยแกลาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร สําหรับสอดเขาไปในกะโหลกซอชวงกลางคันทวนบางคันอาจประดับดวยมุก หรือโลหะ
เชนเดียวกับซอสามสาย
3) ลูกบิด ทําจากไมเนื้อแข็งหรืองาชางเชนเดียวกับคันทวน สอดกานเขาไปในทวนยื่นทะลุออกมา
ทางดานหนา ตอนปลายของลูกบิดเจาะรูสําหรับผูกสายซอ ลูกบิดอันบนใชสําหรับผูกสายทุม และลูกบิดอันลาง
ใชสําหรับผูกสายเอก
4) หมอนซอ ทําดวยผา กระดาษ หรือไมใหมีลักษณะกลมเป็นหมอนหนุนสายใหพนหนาซอและชวย
ในเรื่องการกําทอนเสียง
5) คันชัก ทําดวยไมเนื้อแข็งหรืองาชาง ขึงดวยหางมาประมาณ 200 เสน ใหมีลักษณะโคงเหมือน
สายกระสุนหรือหนาไม อยูระหวางสายซอทั้ง 2 สายสําหรับสีเพื่อใหเกิดเสียง
6) สาย ทําดวยไหมฟั่นเป็นเกลียว เป็นสวนที่เสียดสีกับคันชักแลวเกิดเสียง โดยขึงจากปลายลูกบิด
ผานหนาซอและผูกที่สวนปลายของคันทวน มี 2 สาย ไดแก สายทุม (สายใน) และสายเอก (สายนอก) ตั้งเสียง
หางกันเป็นคู 5 คือ เสียงโด และซอล ตามลําดับ
7) รัดอก เชือกหรือสายไหมที่ผูกรั้งสายทั้ง 2 ไวกับคันทวนซอเพื่อใหสายตึง (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี,
2530 และ ธนิต อยูโพธิ์, 2523) โดยแสดงใหเห็นภาพสวนประกอบซอสามสายไดดังนี้
.

ลูกบิด
คันชัก

รัดอก
คันทวน

สาย

กะโหลกซอ

หมอนซอ
ภาพที่ 4 สวนประกอบของซออู
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ลักษณะเสียงของซออูนั้นมีความใกลเคียงกับเสียงมนุษยแเชนเดียวกับซอสามสาย และเสียงปี่ใน ซึ่ง
เกิดจากลักษณะของกะโหลกซอที่เป็นปุุมสามเสาและโครงสรางสัดสวนของซออูสงผลใหเกิดเสียงนาสิกและมี
ความดังกังวาน ดังที่ ธีรพันธุแธรรมานุกูลชางผูผลิตซอกลาววา “เสียงซออู้ก็เกือบจะไปถึงซอสามสาย เพราะเขา
ใช้ซออู้คลอร้อง เพราะเสียงก็ใกล้กับสาเนียงคนร้อง แต่ ก็ยังไม่ใกล้เท่าสามสายทีเดียวนัก เพราะเหตุที่มีเสียง
หลายๆ เสียง”
จากลักษณะเสียงที่อธิบายมาขางตน สงผลใหซออูสามารถออกเสียงสระไดอยางชัดเจนเชนเดียวกับ
เสียงรองของมนุษยแ ซึ่ง ชางธีรพันธุแ ธรรมานุกูล ไดกลาวถึง เสียงสระที่ปรากฏในซอแตละชนิดดังนี้“เสียงซอใน
1 สายจะมีเสียงเหมือนกัน แตเสียงจะตางสระกันในแตละนิ้ว ซอดวงหรือซออูแตละเสียงจะมีสระ 3 ตัวออกมา
ใน 1 เสียง ใน 1 ตัวโนตจะออกมา 3 แตวาจะมีอันไหนที่เดนกวา เชน อา แอ เออ ปนกันอยูใน 1 เสียง แคเราสี
ซอล ลา ที โด เร 5 เสียง เหมือนคน 5 คนพูด แลวถาครบทั้งหมด 9 เสียงเราเลนเป็นเพลงเป็นกลอนไปก็
เหมือนกับคน 9 คนนั่งคุยกัน” (ธีรพันธุแ ธรรมานุกูล, 2561)
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ดวยคุณลักษณะเสียง (tone color) ของซออูซึ่งมีเสียงสระหลายเสียง
ผนวกกับลักษณะของกะโหลกซอทําใหเกิดเสียงนาสิกหรือเสียงขึ้นจมูกซึ่งมีความใกลเคียงกับเสียงมนุษยแมาก
ที่สุด ดวยเหตุที่ซออู เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุมต่ํา จึงทําหนาที่บรรเลงคูและสอดสลับกับไปกับซอดวง หรือ
ระนาดเอกในเวลาที่ซอดวงหรือระนาดเอกลอ และขัด โดยมีบ ทบาทเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตามใน
วงเครื่ อ งสายและวงมโหรี ตั้ ง แต ป ลายสมั ย อยุ ธ ยาหรื อ สมั ย ต น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทรแ ต อ มาเมื่ อ ด ว ยความ
เจริญกาวหนาของดนตรีไทย ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบวงดนตรีไทยจึงไดนําซออูเขาบรรเลงรวมในวงปี่
พาทยแไมนวมและวงปี่พาทยแดึกดําบรรพแดวย (ธนิต อยูโพธิ์ , 2523) ทําหนาที่เป็นทั้งเครื่องตามในการบรรเลง
รวมวง และสามารถใช สี ค ลอร อ งแทนเสี ย งของปี่ ใ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ ให ค นร อ งเสี ย งไม เ พี้ ย น
(เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี , 2530 และ ธนิ ต อยูโพธิ์ , 2523) ปัจจุบันซออูจึง บรรเลงรว มอยูในวงดนตรีไทย
5 ประเภท คือวงเครื่องสาย วงเครื่องสายผสม วงมโหรี วงปี่พาทยแไมนวม และวงปี่พาทยแดึกดําบรรพแ
บทบาทของวงปี่พาทย์กับการบรรเลงประกอบการแสดง
วงปี่พาทยแ เชื่อกันวา เป็นวงดนตรีที่ใชสําหรับประโคมเพื่อใหเกิดความครึกครื้นตาง มากกวาที่จะ
บรรเลงเพื่อฟังใหเกิดความไพเราะเพราะเครื่องดนตรีแตละชิ้นที่บรรจุเขาไปลวนแตเสียงดังทั้งสิ้น นอกจากนี้ยัง
ใชบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร เนื่องจากดนตรีไทยกับการแสดง มีความสัมพันธแกันอยางมากจนไม
สามารถจะแยกจากกันได การบรรเลงดนตรีอยางเดียวแมวาจะสรางความรูสึกและอารมณแใหผูฟังได แตก็ยังไม
ปรากฏตอสายตาสมจริงหรือ “สะใจ” เทากับการไดฟังดนตรีบรรเลง ไดฟังการขับรอง และไดเห็นการแสดง
พรอมกันเป็นความสุขหรรษาอยางบรมสุข ดังนั้นการแสดงจึงตองมีดนตรีการ ถาหากการแสดงดนตรีไมมี
ดนตรีประกอบจะรูสึกวาไมสมบูรณแ นอกจากการแสดงบางประเภทที่ใชการแสดงละครแบบพูดตลอดเรื่อง ยิ่ง
การแสดงละครรําดวยแลว จําเป็นจะตองมีดนตรีประกอบอยางแนนอน (เรณู โกศินานนทแ, 2545)
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“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(243)

ภาพที่ 5 วงปี่พาทยแไมนวม
ที่มา : ดนตรีไทย ประสานมิตร (2561)
การใชดนตรีประกอบนั้น โบราณไดวางแบบแผนไวอยางดีแลว โดยตรงกับลักษณะการแสดงแตละ
อยาง มีความเหมาะสมสอดคลองกับการแสดงนั้นๆ เชน
การแสดงโขน
ใชวงดนตรีปี่พาทยแไมแข็งเป็นสวนมาก เพราะตองการใหเกิดเสียงดังอยาง
ชัดเจน เนื่องจากสวนใหญแสดงกลางแจง
การแสดงละครทั่วไป ใชวงดนตรีปี่พาทยแไมนวมเป็นสวนใหญ เพราะตองการแสดงถึงอารมณแตางๆ
การรําก็ใชเพียงจังหวะเบาๆ
การแสดงลิเก
ใชดนตรีปี่พาทยแไมแข็ง แตเป็นวงขนาดยอม ก็ตองการเสียงดังและความ
ครึกครื้นเชนเดียวกับโขน
การแสดงหนังตะลุง
ใชดนตรีปี่พาทยแชาตรี ซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรีไมกี่ ชิ้น เพราะตองขึ้นไป
บรรเลงบนโรงหนังซึ่งมีขนาดเล็กอยูแลว
นอกจากวงดนตรี ที่ใชบ รรเลงประกอบในการแสดงตางๆ จะตองมีความเหมาะสมแล ว เพลงที่ใช
ประกอบอารมณแของตัวละครตามบทบาทตางๆ ก็มีสวนสําคัญอยางยิ่ง เพลงเหลานี้มีทั้งเพลงหนาพาทยแและ
เพลงเกร็ดทั่วไป เชน
เพลงหนาพาทยแที่เป็นพื้นฐาน
กราวนอก
ใชประกอบการยกทัพของมนุษยแ เทวดา
กราวใน
ใชประกอบการยกทัพของยักษแ เงาะ ปีศาจ
โคมเวียนเหาะ
ใชในการเดินทางของเทวดา
เชิด
ใชในการเดินทางไกลๆ หรือการตอสู
รัว
ใชในการแสดงอิทธิฤทธิ์ และความศักดิ์สิทธิ์
เพลงชา
ใชในการเดินแบบนวยนาด การเดินไปอยางชาๆ
เพลงเร็ว
ใชในการเดินแบบรีบดวน
โล
ใชในการเดินทางน้ําโดยเรือหรือพาหนะทางน้ํา
โอด
ใชในการแสดงที่โศกเศราถึงกับหลั่งน้ําตา
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ตระนิมิตร
เพลงฉิ่ง
ลงสรง
เทวาประสิทธิ์
เชิดฉาน

ใชในการแปลงรางกาย
ใชในการเดินชมสวน การเดินเที่ยวในที่ตางๆ
ใชในการอาบน้ํา
ใชในการอวยพร รับประสิทธิ์ประสาท
ใชในการเที่ยวปุาลาสัตวแ

เพลงที่ใชประกอบอารมณแ
รัก
ใชเพลงพมาเห ทองยอน โลม
โศก
ใชเพลงทยอย ธรณีรองไห สรอยเพลง ลาวครวญ
ดีใจ
ใชเพลงกราวรํา ฯ
โกรธ
ใชเพลงลิงโลด
ภาคภูมิใจ
ใชเพลงฉุยฉาย ฯ
เพลงสําหรับละครนอก
เพลงชาปี่นอก
เพลงปีนตลิ่งใน
เพลงสามไมใน
เพลงโอปี่ใน
เพลงรายใน

ใชสําหรับตัวละครเอกของเรื่องเบิกโรง
ใชทั่วไป
ใชทั่วไป
ใชสําหรับบทโศกเศรา
ใชสําหรับดําเนินเรื่อง เจรจาโตตอบ

เพลงตางๆ ที่ใชประกอบการแสดงเหลานี้ นอกจากจะบรรเลงดวยวงดนตรีตางๆ แลว ยังตองมีผูขับ
รองชาย หญิง สําหรับรองประกอบดวย ดนตรีไทยจึงมีความสําคัญมากตอการแสดง หากขาดดนตรีจะทําให
การแสดงไมสมบูรณแแบบ ดนตรีจึงมีสวนชวยเสริมสรางคุณคาใหกับการแสดงทุกประเภท หลักเกณฑแที่จะใช
ดนตรีประกอบการแสดงมีดังตอไปนี้
1. การใชเพลง เป็นสิ่งสําคัญยิ่งถาผูบรรเลงหรือผูใหเพลงประกอบไมถูกตองตามบทบาทหรือ
บุคลิกของตัวละครก็จะทําใหการแสดงออกไมถึงบท เป็นเหตุใหไมไดรับความนิยมเทาที่ควร ในการเขียนบท
ละครถาผูเรียนเขาใจเพลงประกอบดี ก็สามารถบรรจุเพลงในบทละครนั้นได แตถายังไมเขาใจก็ควรถามนัก
ดนตรี ซึ่งสวนมากมักเขาใจอารมณแของเพลงแตละเพลง
2. แนวการบรรเลง ไดแก อัตราความชา-เร็ว ชัดเจน ผูบรรเลงจะตองเขาใจถึงบทบาทการแสดง
และแนวของเรื่องละครนั้นดวย ถาเป็นการแสดงที่ตองเชื่องชาเพื่อสรางอารมณแรัก อารมณแโศกเศรา แตบาง
ตอนอาจตองเร็ว เชน อารมณแโมโห ฉุนเฉียว หรือการออกเดินอยางรีบดวน แตการบรรเลงอยางเร็วนี้จะตองอยู
ในขีดจํากัดไมเร็วผิดพลาดได จึงขึ้นอยูกับความสามารถของนักดนตรีที่บรรเลงด วย ความงาม ความไพเราะ
ความซาบซึ้งตรึงใจ เป็นสิ่งสําคัญมากตอการแสดงทุกประเภท ดังนั้น การใชดนตรีประกอบการแสดงจึงสําคัญ
(เรณู โกศินานนทแ, 2545)
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บทบาทหน้าที่ของซออู้ในการบรรเลงประกอบการแสดง
ในการบรรเลงประกอบการแสดงนั้นซออูมีบทบาทในการบรรเลงอยูในวงปี่พาทยแไมนวม ทําหนาที่
บรรเลงประกอบการแสดงแตละประเภทดวยกลวิธีที่แตกตางกันออกไป โดยทั่วไปสามารถแบงบทบาทในการ
บรรเลงซออูซึ่งสัมพันธแกับรูปแบบการแสดงทางนาฏศิลปไทยได 2 ประเภทดังนี้
1. การบรรเลงซออูประกอบการแสดงรําอวยพร หรือระบํา ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของบทเพลง
กําหนดเป็นมาตรฐานไว หรือเรียกวาเป็นเพลงบังคับทาง อาจสามารถแปรทํานองไดบางเล็กนอย โดยสวนใหญ
เป็นการบรรเลงไปพรอมกับวงและผูขับรอง อาทิ ระบําดอกบัว ระบํามยุราภิรมยแ
2. การบรรเลงซออูประกอบการแสดงละคร มีการแบงการแสดงเป็นชุด เป็นตอน ซึ่งผูขับรอง
และผูบรรเลงตองมีความชํานาญและมีปฏิภาณไหวพริบอยางมาก เนื่องจากตองมีความสัมพันธแกับกิริยาทาทาง
และการถายทอดอารมณแของผูแสดง ผูบรรเลงตองสื่อสารอารมณแไดอยางถูกตอง ขณะเดียวกันยังตองสังเกตทา
รําของตัวละครเพื่อใหการแสดงเป็นไปอยางราบรื่น โดยหนาที่สําคัญในการบรรเลงซออูประกอบการแสดง
ละครคือ การสีคลอรอง และการบรรเลงรวมไปกับวง นับไดวาผูบรรเลงซออูจะตองบรรเลงตลอดทั้งการแสดง
ตั้งแตตนจนจบ จําเป็นตองมีสมาธิและมีปฏิภาณแไหวพริบที่ดีอยูเสมอ ตัวอยางเชน บทรองบางชวงบางตอนของ
ละครนอกเรื่องสังขแทอง ตอนหาปลา
-ปี่พาทย์ทาเพลงโอด-นางรจนารองไหร้องเพลงต้นตะนาว
เมื่อนั้น
ปลอบนางพลางเช็ดชลนัยนแ

เจาเงาะยิ่งคิดพิสมัย
โลมเลาเอาใจใหเคลื่อนคลาย

ร้องเพลงจระเข้ขวางคลอง
นอยเอานองรัก
งามผองพักตรแผองเหมือนดังเดือนหงาย
อยาครวญคร่ําน้ําเนตรฟูมฟาย แสนเสียดายนวลนองจะหมองมัว
ทั้งในใตฟูาไมหาได
พี่ชอบใจเจานักที่รักผัว
ทําไมกับผักปลาเจาอยากลัว
สักแสนตัวก็จะไดไมยากนัก
ไปนอนเสียใหสบายหายเจ็บหลัง จะมานั่งโศกาดวยปลาผัก
แยมสรวลชวนชิดจุมพิตพักตรแ นองรักเจาอยาตองหมองอุรา
(บทร้องละครนอกเรื่องสังข์ทอง เรียบเรียงโดย เกษม ทองอร่าม, 2562)
จากตั ว อย า งบทละครข างตน จะเห็ น ได วา ตัว ละครจะต องถ า ยทอดอารมณแเ ศร าโศกและปลอบ
ประโลมซึ่งมีการกําหนดบทเพลงไวอย างชัดเจน ในชวงที่เป็นการแสดงเพียงอยางเดียวไมมีบทรองซออูมี
บทบาทบรรเลงถายทอดอารมณแเพลงเศราโศกเสียใจไปกับวงปี่พาทยแ เมื่อเขาสูเพลงซึ่งเป็นการบรรจุเพลงใหม
ผูบรรเลงซออูจะตองสีคลอรองตามทํานองเพลงที่ระบุขางตนซึ่งจําเป็นตองใชทักษะการสีคลอรองและปฏิภาณ
ไหวพริบอยางมาก
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อยางไรก็ตามการบรรเลงซออูในการประกอบการแสดงทั้งระบําและละครนั้นหนาที่สําคัญของซออู
คือการสีคลอรองและการบรรเลงรวมกับวงตลอดทั้งการแสดง ซึ่งสามารถสรุปหนาที่สําคัญของซออูไดดังนี้
1. หนาที่ในการชวยใหผูขับรองมีเสียงที่แมนยํามากขึ้น โดยแบงเป็นลักษณะการบรรเลง 3
ประการ ไดแก
1.1 การบรรเลงลวงหนาการขับรอง เพื่อใหเสียงกอนที่จังหวะการขับรองเสียงหรือคํานั้นๆ จะ
ถึง เพื่อใหผูขับรองออกเสียงไดแมนยํา และเป็นการตรวจสอบระดับเสียง
1.2 การบรรเลงลาหลังการขับรอง เป็นการยอยจังหวะเล็กนอย เพื่อใหผูขับรองแสดงกลวิธี
การขับรองไดอยางเต็มที่
1.3 การบรรเลงพรอมการขับรอง เป็นการบรรเลงไปพรอมๆ กัน (สุเมธ สุขสวัสดิ์ และ
บรรพต โปทา, 2560)
2. หนาที่การบรรเลงในวงปี่พาทยแแทนเสียงปี่ใน เพื่อใหเสียงกลมนุมนวลในวง
3. หนาที่ในการสื่อสารอารมณแเพลง และอารมณแของตัวละครไปยังผูชม
บทสรุป
ซออู เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายซึ่งมีบทบาทในวงปี่พาทยแไมนวมวงดนตรีที่มีบทบาทในการ
บรรเลงประกอบการแสดง ดวยคุณลักษณะเสียงที่มีความนุมนวลและมีเสียงใกลเคียงกับเสียงรองของมนุษยแ
สงผลใหซออูมีหนาที่ในการบรรเลงคลอรองแทนและบรรเลงรวมกับวงปี่พาทยแในการประกอบการแสดงเสียงดัง
จาของปี่ใน ซึ่งบทบาทการบรรเลงของซออูในการบรรเลงประกอบการแสดงแบงออกเป็น 2 ลักษณะตาม
รูปแบบการแสดง ไดแก 1) บทบาทในการบรรเลงประกอบการแสดงรําอวยพรหรือระบํา ซึ่งมีการกําหนด
โครงสร างเพลงและแนวทางการบรรเลงไวอยางเป็นระเบียบแบบแผน และ 2) บทบาทในการบรรเลง
ประกอบการแสดงละคร ผูบรรเลงตองมีทักษะการบรรเลงรวมวง และทักษะการสีคลอรองซึ่งตองอาศัยความ
ชํานาญและปฏิภาณไหวพริบอยางมาก
ทั้งนี้ หนาที่การบรรเลงซออูในวงปี่พาทยแไมนวมนั้นมีหนาที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) หนาที่ในการ
ชวยใหผูขับรองมีเสียงที่แมนยําจากการสีคลอรอง หรือบรรเลงไปพรอมกับเสียงรองในเพลงระบํา 2) หนาที่ใน
การทําใหเสียงในวงปี่พาทยแไมนวมมีความนุมนวลยิ่งขึ้น และ 3) หนาที่ในการถายทอดอารมณแเพลงและตัว
ละครไปยังผูชม ทั้งนี้ผูบรรเลงซออูควรพัฒนาทักษะการบรรเลงประกอบการแสดงและสามารถประยุกตแใช
กลวิธีการบรรเลงไดอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงสุนทรียะ เพื่อใหเกิดความไพเราะและถูกตองตามระเบียบแบบ
แผน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(247)

บรรณานุกรม
เรณู โกศินานนทแ. (2545). นาฏดุริยางคสังคีตกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพแไทยวัฒนาพานิช
จํากัด.
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2530). สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแโอเดียนสโตรแ.
ธนิต อยูโพธิ์. (2523). เครื่องดนตรีไทย พร้อมด้วยตานานการผสมวงมโหรี ปี่พาทย์ และเครื่องสาย.
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.
ธีรพันธุแ ธรรมานุกูล. (2561). สัมภาษณ์.
สุเมธ สุขสวัสดิ์ และบรรพต โปทา. (2560). วิธีการบรรเลงซออูในวงปี่พาทยแไมนวมประกอบการแสดง
นิรมล ตระการผล. ใน วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 4(1), หนา 35-44.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

(248)

เพลงทับกับการแสดงหนังตะลุงคณะหนังสุมล ศ.ประทุม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
THUB RHYTHMIC SOUNDS AND THE SHADOW PUPPET PERFORMANCE
ENSEMBLE OF SUMOL SOR PRATHUM IN NAKHON SI THAMMARAT
PROVINCE
สุจิตตรา มินา* สาริศา ประทีปช่วง** และดุษฎี มีป้อม**
SUJITTRA MINA, SARISA PRATEEPCHUANG, DUSSADEE MEEPOM
บทคัดย่อ
การวิจั ยเรื่องเพลงทับกับการแสดงหนังตะลุงคณะหนังสุมล ศ.ประทุม จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุม และเพลงทับกับ
การบรรเลงการเชิดออกรูปพระอิศวรคณะหนังสุมล ศ.ประทุม เก็บขอมูลโดยใชวิธีการทางมนุษยแดนตรีวิทยา
ผลการวิจัยพบวา ปัจจุบันหนังสุมล ศ.ประทุม เป็นพนักงานราชการที่วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช
โดยปฏิบัติหนาที่เป็นครูภูมิปัญญาสอนศิลปะพื้ นบานหนังตะลุงใหกับนักเรียน ดานเพลงทับกับการบรรเลงการ
เชิดออกรูปพระอิศวรคณะหนังสุมล ศ.ประทุม พบวา วงดนตรีที่ใชบรรเลงเป็นวงดนตรีที่ผสมผสานระหวาง
เครื่องดนตรีไทย ประกอบดวย ปี่ ทับ กลอง โหมงและฉิ่ง กับ เครื่องดนตรีตะวันตก ประกอบดวย คียแบอรแด
กีตารแ และกลองชุด บทเพลงที่บรรเลงเป็นเพลงประเภทชั้นเดียว ดําเนินทํานองอยางสนุกสนานเราใจ เพลงทับ
มีการดําเนินจังหวะที่กระชับและแตกตางกัน แตละรูปแบบจะดําเนินจังหวะซ้ํากันไปจนจบกระบวนการเชิด
เสียงทับที่บรรเลงในการแสดงหนังตะลุง จะพบวามี 4 เสียงประกอบดวย เสียงปั๊บ เสียงติ๊ก ซึ่งเป็นเสียงของทับ
ตัวผูที่อยูทางขวาของนายทับ และเสียงทึด เสียงเทิง เป็นเสียงของทับตัวเมียที่อยูทางซายของนายทับ โดย ที่
เพลงทับจะมีบทบาทความสําคัญคือ ใชบรรเลงประกอบบทเพลงในการโหมโรง บรรเลงประกอบจังหวะในการ
เชิดรูปตัวหนังตะลุงและบรรเลงในการขับบทกลอน
คาสาคัญ : เพลงทับ, การแสดงหนังตะลุง
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ABSTRACT
This research on “Thub Rhythmic Sounds and The Shadow Puppet Performance
Ensemble of Sumol Sor Prathum in Nakhon Si Thammarat Province.” was aimed to study the
origin, the present situation of the Shadow Puppet Performance Ensemble of Sumol Sor
Prathum, and the roles of Thub rhythmic sounds accompanying the show of Isuan (Ishvara or
Shiva) puppet played by the Shadow Puppet Performance Ensemble of Sumol Sor Prathum.
Tha data collection was conducted by applying ethnomusicological methodolody.The
research revealed that Sumol Sor Prathum is the founder of the puppet performance
ensemble and he is also working as a government worker in Nakhon Si Thammarat College of
Dramatic Arts. As an intellect of the college, he teaches local shadow puppet performances
to the students. As for The roles of Thub rhythmic sounds accompanying the display of Isuan
(Ishvara or Shiva) puppet in the shadow puppet performance ensemble of Sumol Sor
Prathum, it was found that the musical band mixed between Thai instrument ; Pee, Thub,
Klong (Drum), Mong, Ching, and Western instrument ; Keyboard, guitar, and the drums,
especially the quick rhythms with amusing and arousing rhythmic sounds. Different patterns
of Thub rhythmic sounds are played suitably with constant rhythms from the beginning till
the end of the shadow puppet display. The sounds of Thub accompanying the shadow
puppet performance are split into 4 groups: Pub and Tid, male sounds on the right hand of
the player; Tued and Terng, female sounds on the left of the player. Thub rhythmic sounds
play an important role during the overture, the shadow puppet display and the poetic
narration.
Key words : Thub rhythmic sounds, the shadow puppet performance
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บทนา
หนังตะลุงศิลปะการแสดงภาคใตที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย ซึ่งในอดีตเรียกวาหนังแลวมาเรียกวา
หนังตะลุงในภายหลัง ดังที่ คมสันคแ วงศแวรรณแ (2553 : 4) ไดกลาววา หนัง เป็นวัฒนธรรมที่ไดรับอิทธิพลมา
จากวัฒนธรรมอินเดียโดยเฉพาะไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณแ โดยสังเกตไดชัดเจนจากรูปหนังที่มีพระ
อิศวรทรงโค และเรื่องที่หนังตะลุงในอดีตนํามาเลนคือ รามเกียรติ์ นอกจากนี้สิ่งที่บอกไดวาหนังทางภาคใต
นาจะเกิดกอนหนังภาคอื่นก็คือศาสนาพราหมณแและวัฒนธรรมอินเดีย โดยเฉพาะพวกฮินดูลัทธิไศวะนิกายได
เขามาทางภาคใตกอนภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง
และสุราษฎรแธานี ในชวงเวลาประมาณปี พ.ศ. 300-1100 สังเกตไดจากหลักฐานทางโบราณคดี หนังตะลุงไดรับ
ความนิยมตั้งแตอดีตมาจนถึงปัจจุบันของชาวภาคใตซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง เป็นจังหวัดที่
นิ ย มกั น มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น แหล ง ที่ มี ค ณะหนั ง ตะลุ ง มากกว า จั ง หวั ด อื่ น ๆในภาคใต หนั ง ตะลุ ง เป็ น
ศิลปะการแสดงที่สะทอนภูมิปัญญาของชุมชนออกมาในรูปแบบการบอกเลาเรื่องราววิ ถีชีวิตในทองถิ่นผานตัว
หนัง การเลนนั้น จะใชหุนเชิดอยูหลังโรงจอที่มีผาสีขาวขึงและมีไฟสองอยูทางดานหลังของจอทั้งนี้เพื่อใหเกิด
เป็นเงาของตัวหนังตาง ๆ และใชเงาเป็นสื่อแสดงบอกเลาเรื่องราวตามบทละครนั้น ๆ คนเชิดหุนมีเพียงคน
เดียว เรียกวา นายหนัง เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงมีเครื่องดนตรี 5 ชิ้น คือ ทับ กลอง โหมง
ฉิ่ง และปี่ สมัยกอนเรื่องที่นํามาเลน คือ รามเกียรติ์ นิทานจากวรรณคดี และนิทานชาดก แตในปัจจุบันเรื่องที่
นิยมนํามาเลนเป็นเรื่องที่นายหนังแตงขึ้นเองโดยผูกเรื่องราวจากสิ่งที่เกิดขึ้นใกลตัวและจากวิถีชีวิตความเป็นอยู
ของชุมชนและจะแฝงคุณธรรม จริยธรรม ไวในบทละครตอนทายเพื่อเป็นการสอนใจ นอกจากนี้ สุกรี เจริญสุข
(2538 : 184 - 188) กลาวถึง หนังตะลุงวาเป็นศิลปะพื้นบานของชาวใตลักษณะการเลนหนังตะลุง เป็นการ
นําเอาหนังวัวหรือควายประดิษฐแเป็นรูปของตัวละครมาเชิดบนผาขาวที่มีแสงไฟสองเพื่อใหเกิดภาพขึ้นบนจออีก
ดานหนึ่ง และมีการถายทอดเรื่องราวขึ้นตามจินตนาการของผูดําเนินการแสดงที่เรียกวา นายหนัง เดิมหนัง
ตะลุงนิยมเลนในงานแกบน งานสมโภช งานเฉลิมฉลองและงานเทศกาลตาง ๆ และ อุดม หนูทอง (2531 : 1) กลาว
วา หนังตะลุงของภาคใตมีอิทธิพลจากศาสนาพราหมณแ ดังบทพากยแฤๅษีและบทพากยแพระอิศวรที่ใชคําขึ้นตน
วา โอม เป็นคําที่เชื่อวาศักดิ์สิทธิ์มาจากคํา “อ+อุ+ม” ซึ่งแทนพระวิษณุ พระอิศวรและพระพรหม ซึ่งเป็นเทพ
ของศาสนาพราหมณแ โดยเฉพาะลัทธิไศวะนิกายที่บูชาพระอิศวรเป็นใหญ
การแสดงหนังตะลุงสิ่งสําคัญที่ตองมีควบคูกันไปนั้นคือดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ซึ่งแตเดิม
เป็นเครื่องดนตรีไทยทั้งหมดจะมีลักษณะคลายกับวงปี่พาทยแชาตรี ซึ่งประกอบดวย ปี่ ทับ กลอง โหมงและฉิ่ง
ทับเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทความสําคัญและมีความโดดเดนกวาเครื่องดนตรีชิ้นอื่น ๆ ในวงดนตรีหนังตะลุง
เพราะทับมีหนาที่หลักในการใหจังหวะสําหรับการเชิดตัวหนังตะลุง ซึ่งนายหนังจะตองฟังเพลงทับเป็นหลักใน
การเชิดตัวหนังแตละตัวซึ่งแตละตัวจะมีจังหวะการเชิดที่แตกต างกันไป เพลงทับที่บรรเลงประกอบการแสดง
หนังตะลุงแบงออกเป็นเพลงทับที่ใชบรรเลงลวนๆ และเพลงทับที่ใชบรรเลงประกอบการเชิดรูปหนังตะลุงดังที่
สุธิวงศแ พงศแไพบูลยแ (ม.ป.ป. : 76-77) ไดอธิบายวา การบรรเลงเพลงทับเป็นศิลปะชั้นสูงจึงมีผูเลนไดนอย และ
จํายาก หนังตะลุงสวนมากจึงเอาชื่อเพลงปี่เรียกแทน เชน เพลงเดิน เพลงถอยหลังเขาคลอง เพลงยักษแ เพลง
สามหมู เพลงนางออกจากวัง เพลงนางเดินปุา เพลงสรงน้ํา เพลงเจาเมืองออกสั่งการ เพลงยกพล เพลงชุมพล
เพลงยักษแจับสัตวแ และเพลงกลับวัง ทับนอกจากเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพลงและขั บบทแลว ยังมี
หน าที่ที่สํ าคัญ คือ ใชเป็ น เสี ย งสํ าหรั บ เสริมบทบาทการแสดง เสริมอารมณแของตัว ละครหรื อตัว หนัง เช น
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บทโกรธ บทสุภาพ บทเศรา บทรัก และการแตะตบหรือตีทับหนักๆ ในฉากรบ ฉากของตัวโกงเป็นตน และ
ผกามาศ ชัยบุญ (2559 : 44) ไดกลาววา ลักษณะเฉพาะทางดนตรี ของทับพบวา จังหวะทับแบงเป็น 3 กลุม
คือ จังหวะตําเหนิน จังหวะเชิดรูปเฉพาะ และจังหวะขับบท ดําเนินจังหวะโดยการซ้ําและแปรลักษณะจังหวะ
มีการใชลักษณะจังหวะเฉพาะแบบ และการใชจังหวะขัด แบงการใชเสียงทับเป็น 2 กลุม คือ กลุมเสียงหลัก
ประกอบไปด ว ยเสี ย งฉั บ เทิ ง หน ว ยผู ละเลิ ง หน ว ยเมี ย กลุ ม เสี ย งรอง ประกอบไปด ว ยเสี ย งติ๊ ด และทึ ด
การบรรเลงสวนใหญใชเสียงสูงและเสียงต่ําสลับกันตลอดทั้งเพลง โดยพบวาการบรรเลงทับมีความสัมพันธแกับ
การแสดงดานการบรรเลงประกอบพิธีกรรม บรรเลงประกอบบทเพลง บรรเลงประกอบการขับบท และบรรเลง
ประกอบบทบาทในฉาก
คณะหนังสุมล ศ.ประทุม เป็นคณะหนังตะลุงที่ไดรับการยอมรับในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
ผลงานโดดเดนและเป็นที่ประจักษแคือ รางวัลชนะเลิศ การประชันหนังตะลุงเมื่อปี พ.ศ. 2550 ในงานเทศกาล
เดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังไดรับเกียรติใหเป็นกรรมการตัดสินการประชันหนังตะลุง ทานเป็น
นายหนังตะลุงที่มีความสามารถเชิดหนังตะลุงไดอยางชํานาญคลองแคลวมีไหวพริบในการพากยแและสามารถ
บรรเลงดนตรีหนังตะลุงไดทุกชิ้นในวงดนตรีหนังตะลุงโดยเฉพาะอยางยิ่งการตีทับที่มีความหนักแนนสื่ออารมณแ
ไดดี ดว ยเหตุนี้ ผู วิจั ย จึงมีความสนใจในการศึกษาประวัติความเป็นมาของหนังสุ มล ศ.ประทุม เพื่อบันทึก
หลักฐานความเป็นวัฒนธรรมพื้นบานอีกทั้ง เพื่อเป็นการเผยแพรคุณงามความดีและอนุรักษแสิ่งที่มีคุณคาสูสังคม
ของชาวภาคใต กอนที่จะสูญหายไปกับวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุม
2. เพื่อศึกษาเพลงทับกับการบรรเลงการเชิดออกรูปพระอิศวรคณะหนังสุมล ศ.ประทุม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง เพลงทับกับการแสดงหนังตะลุงคณะหนังสุมล ศ.ประทุม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่ใชระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยแดนตรีวิทยา ใชวิธีศึกษาขอมูลจากงานวิจัย หนังสือ เอกสารที่
เกี่ยวของ และศึกษาขอมูลภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณแ สังเกตการณแและลงมือฝึกปฏิบัติ แลวนําเสนอขอมูล
ในรูป แบบการพรรณนาวิเคราะหแ โดยการสั มภาษณแมุงเนนรายละเอียดเรื่อง หลักการบรรเลงเพลงทับใน
ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง และบทบาทสําคัญของทับที่มีตอการแสดงหนังตะลุง ดานการสังเกตการณแผูวิจัยได
ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมแลวจดบันทึกขอมูล โดยสังเกตเรื่องวิธีการบรรเลงทับรวมกับวิธีการเชิด รูปหนัง
ตะลุง จากนั้นผูวิจัยไดลงมือฝึกปฏิบัติเพลงทับ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลภาคสนามในชวงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2562 โดยไดศึกษาขอมูลจากหนังสุมล ศ.ประทุม ณ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง เพลงทับกับการแสดงหนังตะลุงคณะหนังสุมล ศ.ประทุม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแของการวิจัยได ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุม

รูปภาพที่ 1 หนังสุมล ศ.ประทุม
ที่มา : ผูวิจัย
ด้านชาติภูมิ
นายสุมล ศักดิ์แกว (หนังสุมล ศ.ประทุม) เกิดเมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507 อาศัยอยู
บานเลขที่ 75/3 หมูที่ 10 ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อ นายรุง ศักดิ์แกว (เสียชีวิต)
มารดาชื่อ นางจําเนียร ศักดิ์แกว (เสียชีวิต) เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพี่นองรวมบิดามารดา 10 คน
ด้านการศึกษา
การศึกษาในวัยเด็กเขาศึกษาที่โรงเรียนมิตรภาพ ที่ 30 อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนจบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาตอที่โรงเรียนวชิรานุสรณแ (โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา) อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตอมาไดเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบชั้นกลางปีที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และจบปริญญาตรี
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ.2531 ไดอุปสมบทที่วัดศาลามีชัย
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ด้านชีวิตครอบครัว
สมรสกับนางมณีรัตนแ (หยาราง) มีบุตรธิดาดวยกัน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน ซึ่งบุตรสาวกําลัง
ศึกษาและบุตรชายประกอบอาชีพสวนตัว
สถานะภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุม
หนังสุมล ศ.ประทุม ปัจจุบันเป็นครูสอนหนังตะลุงที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ถายทอด
ความรู ความสามารถในการแสดงหนังตะลุง มีลูกศิษยแมากมาย หนังสุมลสอนลูกศิษยแทุกคนใหเป็ นหนังตะลุงที่
ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทานจะสอนละเอียดตามขั้นตอนทุกกระบวนการ เชน เริ่มตั้งแตวิธีการจับรูป
,การเชิดรูป การวาบท การเจรจา การพูดตัวตลก ตลอดไปถึงสอนใหรูจังหวะดนตรีตางๆ ในกระบวนการเลน
หนังตะลุง นอกจากนี้ทานยังไดรับเกียรติใหเป็นวิทยากรพิเศษสอนหนังตะลุงตามสถาบันหรือหนวยงานตางๆ ที่
มีความสนใจอีกดวย
2. เพลงทับกับการบรรเลงการเชิดออกรูปพระอิศวรคณะหนังสุมล ศ.ประทุม
จากการศึ ก ษาเกี่ย วกั บ เพลงทั บ กับ การบรรเลงการออกรู ป พระอิศ วรคณะหนัง สุ มล ศ.ประทุ ม
สามารถวิเคราะหแการบรรเลงเพลงทับได ดังนี้
2.1 รูปแบบวงดนตรีที่ใชประกอบการแสดง
วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะหนังสุมล ศ.ประทุม เป็นวงดนตรี
เครื่ องห าที่ผ สมกับ เครื่ องดนตรี ส ากล ซึ่งประกอบไปดว ย ทับ โหมง ฉิ่ง ปี่ กลองชุด กีตารแ และคียแบอรแ ด
ดังตัวอยางแผนผังรูปแบบวงดนตรี ดังตอไปนี้

โหม่ง

ฉิ่ง

ทับ

คีย์บอร์ ด

ปี่ นอก

กีต้าร์

กลองชุด

รูปภาพที่ 2 รูปแบบวงดนตรีหนังตะลุงของคณะหนังสุมล ศ.ประทุม
ที่มา : ผูวิจัย
2.2 รูปแบบขั้นตอนการบรรเลงเพลงทับออกรูปพระอิศวร
รูปพระอิศวรของหนังตะลุง ถือเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ และเป็น เทพเจาแหงความบันเทิง พระอิศวรตาม
ลัทธิพราหมณแพระอิศวรจะมี 4 พระกร ถือตรีศูล ธนู คุฑา และ บาศ แตสําหรับพระอิศวรรูปหนังตะลุงจะมี
เพียง 2 กร ถือจักร และ พระขรรคแ ทั้งนี้เพื่อใหรูปดูกะทัดรัดสวยงาม
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รูปภาพที่ 3 รูปพระอิศวร
ที่มา : ผูวิจัย
เพลงทับที่ใชบรรเลงในกระบวนการเชิดรูปพระอิศวร สามารถแบงออกไดเป็น 2 ชวง คือ ชวงที่ 1
การบรรเลงเพลงทั บ ประกอบการเชิ ด รู ป พระอิ ศ วรที่ อ อกมาจากจอหนั ง ในที่ นี้ ก ารแสดงหนั ง ตะลุ ง จะ
เปรียบเสมือนพระอิศวรลงมาจากสวรรคแเพื่อมาเที่ยวในเมืองมนุษยแ ดังที่ วาที ทรัพยแสิน (สัมภาษณแ 5 เมษายน
2561) กลาววา “การเชิดรูป พระอิศวรทรงโค ใหเปรียบเสมือนวาพระอิศวรกับพระโคเป็นเทพออกมาจาก
สวรรคแในหนังตะลุงจะแบงภาคออกเป็น 3 สวนตามความเชื่อของหนังตะลุง คือ สวรรคแ มนุษยแ นรกหรือใต
บาดาล การออกมาจากสวรรคแก็คือออกมาจากมุมซายดานบนไปทางขวาแลวสลับกับมุมขวาดานบนไปทางซาย
จากนั้นก็มาหยุดอยูตรงกลางจอซึ่งถือเป็นพื้นโลกคือแดนมนุษยแ”
ขั้นตอนการเชิด ออกรูปจากมุมจอดานขวาผานดวงไฟไปมุมจอดานซาย แลวออกจากซายกลับไป
ดานขวา ครบ 1 เที่ยว คือไปแลวกลับ แลวเดินรูปมาตรงกลางจอ

รูปภาพที่ 4 และ 5 พระอิศวรลงมาจากทางดานขวาของจอ
ที่มา ผูวิจัย
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รูปภาพที่ 6 และ 7 พระอิศวรลงมาจากทางดานซายของจอ
ที่มา ผูวิจัย

รูปภาพที่ 8 พระอิศวรอยูตรงกลางจอ
ที่มา ผูวิจัย
บทเพลงที่บรรเลงประกอบกับเพลงทับจะเป็นบทเพลงชั้นเดียวมีทวงทํานองสนุกสนานซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
เป็นเทพแหงความบันเทิง มีลักษณะทํานองเพลง ดังนี้
เพลงออกพระอิศวร (แหโค) ชั้นเดียว
-------ซ-ม
-------ซ-ม
-------ด-ร
-------ด-ร
กลับตน

-ซ-ด
-ซ-ด
-ซ-ม
-ด-ท

---ซ
---ร
-----ทด

-ล-ซ
-ม-ฟ
-ซ-ร
-ร--

-ด-ล
-ซ-ฟ
-มรด
-ซ-ล

ซม-ซ
-ม-ร
-ร-ม
-ท-ด
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สําหรับจังหวะเพลงทับจะมีจังหวะที่กระชับโดยตีจังหวะเดียวกันจนจบเพลงโดยในชวงทายจะใสจังหวะบาก
เพื่อใหสัญญาณวาจะจบทํานองเพลง มีลักษณะจังหวะเพลงทับ ดังนี้
เพลงทับออกพระอิศวร (แหโค) ชั้นเดียว
---------ป -ท-ท
---ป -ท-ท ---ป -ท-ท
---ป -ท-ท ---ป -ท-ท
---ป -ท-ท ---ป -ท-ท

---ป
---ป
---ป
-ท-ท

-ท-ท
-ท-ท
-ท-ท
-ท--

---ป
---ป
---ป
-ททท

-ท-ท
-ท-ท
-ท-ท
-ป-ท

ชวงที่ 2 เป็นการบรรเลงเพลงทับประกอบจังหวะในการเชิดรูปพระอิศวรที่ทรงโค ซึ่งการเชิดในชวงนี้
จะเป็นการแสดงใหเห็นถึงการพยศของพระโค ดังที่ วาที ทรัพยแสิน (สัมภาษณแ 5 เมษายน 2561) กลาววา
“ตามความเชื่อของหนังตะลุงเมื่อพระอิศวรทรงโคลงมายังพื้นโลกแตเนื่องจากโคเป็นสัตวแส วรรคแไมคุนเคยกับ
พื้นดินบนโลกจึงตองกระโดดโลดเตนพระอิศวรจึงตองปราบความพยศของพระโคจนสงบเมื่อสงบและคุนเคยกับ
พื้นดินแลวจึงปักรูป”
ขั้นตอนการเชิด เตนรายรํา ในทายักยายเดิน ของพระยาโคอุสุภราชที่กําลังพยศตามจังหวะดนตรี

รูปภาพที่ 9 และ 10 การเชิดพระอิศวรทรงโคแสดงใหเห็นถึงการพยศของพระโค
ที่มา ผูวิจัย
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รูปภาพที่ 11 และ 12 การเชิดพระอิศวรทรงโคแสดงใหเห็นถึงการพยศของพระโค
ที่มา ผูวิจัย
บทเพลงที่บรรเลงเป็นบทเพลงชั้นเดียวมีทวงทํานองกระชับสนุกสนาน มีลักษณะทํานองเพลง ดังนี้
เพลงลาวทอง
----ม-ซ
----มรด
----ม-ซ
----มรด
-ม-ร
-ด-ล
- ซ - ล - ด – ร*
----ด-ร
-ม-ด
-ม-ร
----ด-ร
-ด-ร
-ม-ซ
กลับตน
สําหรับจังหวะหนาทับเป็นจังหวะที่แสดงถึงการเดินของพระโคที่กําลังพยศ โดยแบงจังหวะหนาทับ ออกเป็น 5
จังหวะ จังหวะ ที่1 – จังหวะ ที่5 จะตีจังหวะชั้นเดียว เหมือนกันจนจบเพลง มีลักษณะจังหวะหนาทับ ดังนี้
จังหวะทับ ที่ 1
-----ปป
-----ปป

---- ทึด - ท

--ปป
--ปป

----

--ปป

----

--ปป

จังหวะทับ ที่ 2
- - - ทึด - - - ท
- - - ทึด - - - ท
- - - ทึด - - - ท

----------

--ปป
--ปป
--ปป

- - - ทึด
- - - ทึด

---ท
---ท

-------

--ปป
--ปป

จังหวะทับ ที่ 3
---ท
-ท–ท
---ท
-ท–ท
---ท
-ท–ท

----------

--ปป
--ปป
--ปป

---ท
---ท

-ท–ท
-ท–ท

-------

--ปป
--ปป
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จังหวะทับ ที่ 4
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จบ
หมายเหตุ กําหนดสัญลักษณแแทนเสียง ดังนี้
ทับ
ป หมายถึง
เสียงปั๊บ
ต หมายถึง
เสียงติ๊ก
ทึด หมายถึง
เสียงทึด
ท หมายถึง
เสียงเทิง
สรุปและอภิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุม
หนังสุมล ศ.ประทุม ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่เป็นครูภูมิปัญญาที่วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ถายทอดความรู ความสามารถในการแสดงหนังตะลุง มีลูกศิษยแ มากมาย หนังสุมลสอนลูก
ศิ ษ ยแ ทุ ก คนให เ ป็ น หนั ง ตะลุ ง ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการสอนท า นจะสอนละเอี ย ดตามขั้ น ตอนทุ ก
กระบวนการ นอกจากนี้ทานยังไดรับเกียรติใหเป็นวิทยากรพิเศษสอนหนังตะลุงตามสถาบันหรือหนวยงานตาง
ๆ ที่มีความสนใจอีกดวย
1.2 เพลงทับกับการบรรเลงการออกรูปพระอิศวรคณะหนังสุมล ศ.ประทุม
เพลงทับที่ใชบรรเลงในกระบวนการเชิดรูปพระอิศวร แบงออกไดเป็น 2 ชวง คือ ชวงที่ 1การบรรเลง
เพลงทับ ประกอบการเชิดรู ป พระอิศวรที่แสดงการเหาะออกมาจากจอหนัง ในที่นี้การแสดงหนังตะลุ งจะ
เปรียบเสมือนพระอิศวรลงมาจากสวรรคแเพื่อมาเที่ยวในเมืองมนุษยแ บทเพลงที่บรรเลงประกอบกับเพลงทับจะ
เป็นบทเพลงชั้นเดียวมีทวงทํานองสนุกสนานซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเป็นเทพแหงความบันเทิง ชวงที่ 2 เป็นการ
บรรเลงเพลงทับประกอบจังหวะการเชิดรูปพระอิศวรทรงโค ซึ่งการเชิดในชวงนี้จะเป็นการแสดงใหเห็นถึงการ
พยศของพระโค บทเพลงที่บรรเลงเป็นเพลงชั้นเดียวมีทวงทํานองกระชับสนุกสนาน แสดงใหเห็นถึงอากัปกิริยา
ในการเดินของพระโคที่กําลังพยศ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(259)

2. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง “เพลงทับกับการแสดงหนังตะลุงคณะหนังสุมล ศ.ประทุม ผูวิจัยนํา
ผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังตอไปนี้
2.1 ประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุมปัจจุบันหนังสุมล ศ.ประ
ทุม เป็นครูภูมิปัญญาสอนการแสดงศิลปะพื้นบานหนังตะลุง ที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ทานไดเป็นวิทยากรพิเศษสอนหนังตะลุงตามสถาบันหรือหนวยงานตาง ๆ ที่มีความ
สนใจ
2.2 เพลงทับกับการบรรเลงการเชิดออกรูปพระอิศวรคณะหนังสุมล ศ.ประทุม ผูวิจัยทําการ
อภิปรายผลออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
บทเพลงที่บรรเลงในการเชิดรูปพระอิศวร คือเพลงประเภทชั้นเดียว มีการดําเนินทํานองที่
สนุกสนานเราใจสื่ออารมณแใหผูชมไดเขาใจบริบทของตัวหนังตะลุงรูปพระอิศวรไดเป็นอยางดีวารูปพระอิศวรใน
การแสดงหนังตะลุงนั้นถือวาเป็นเทพเจาแหงความบันเทิง
จังหวะทับ เพลงทับจะมีการดําเนินจังหวะที่แตกตางกันตามกระบวนการเชิด แตละรูปแบบ
จะดําเนินจังหวะซ้ํากันไปจนจบกระบวนการเชิด เสียงทับที่ปรากฏในบรรเลงประกอบการเชิด มีทั้งหมด 4
เสียง คือ เสียงปั๊บ เสียงติ๊ก เป็นเสียงทับตัวผู และเสียงทึด เสียงเทิง เป็นเสียงของทับตัวเมีย ดังที่ปรากฏใน
วิทยานิพนธแเรื่อง เพลงทับในรูปแบบการแสดงหนังตะลุง : กรณีศึกษานายทับในคณะของนายหนังตะลุงที่ได
เป็นศิลปินแหงชาติ ของ (ผกามาศ ชัยบุญ, 2559) ซึ่งไดอธิบายไววา เสียงทับที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง
หนังตะลุงมีทั้งสิ้น 5 เสียง คือเสียงฉับ เสียงเทิงตัวผู เสียงเทิงตัวเมีย เสียงติ๊ก และเสียงทึด หากแบงตามระดับ
ความสูงต่ําของเสียง สามารถ แบงออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมเสียงสูง ประกอบดวยเสียงฉับและติ๊ก และกลุม
เสียงต่ํา ประกอบดวยเสียงเทิง ตัวผู เทิงตัวเมีย และทึด
ข้อเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 สถานศึกษาภาคใตควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานภาคใต ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษแและกระตุนใหเกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมที่เป็นบาน
เกิดของตนเอง
1.2 จังหวัดควรจัดใหมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานทุกปีเพื่อสรางความ
ตระหนักรักบานเกิดใหกับเยาวชนและชุมชน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถของหนังสุมล ศ.ประทุมดานอื่นๆ เชน เพลงบอก
ซึ่งทานไดเคยนํานักเรียนเขารวมประกวดจนไดรับรางวัล
2.2 ควรมีการศึกษากระบวนการถายทอดรูปแบบการแสดงหนังตะลุงของหนังสุมล
ศ.ประทุม วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช

(260)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

บรรณานุกรม
คมสันตแ วงศแวรรณแ. (2553). ดนตรีหนังตะลุง : กรณีศึกษาคณะนายอิ่มเท่ง จิตต์ภักดี (หนังอิ่มเท่ง)
อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา. งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากภาควิชาสารัตถศึกษาคณะศิลป
ศาสตรแ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาเขตหาดใหญ.
ผกามาศ ชัยบุญ. (2559). เพลงทับในรูปแบบการแสดงหนังตะลุง : กรณีศึกษานายทับในคณะของนายหนัง
ตะลุงที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ. กระแสวัฒนธรรมวารสารวิชาการคณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัย
สยาม. สุกรี เจริญสุข. (2538). ดนตรีชาวสยาม. กรุงเทพฯ : Dr. Sax.
สุธิวงศแ พงศแไพบูลยแ (ม.ป.ป.). หนังตะลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.
อุดม หนูทอง. (2531). “ความเป็นมาของหนังตะลุง” ใน ดนตรีภาคใต ศิลปิน การถายทอด ความรู
พิธีกรรมและความเชื่อ (16). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย.
วาที ทรัพยแสิน. นายหนังตะลุง ผู้เชี่ยวชาญหนังตะลุง (5 เมษายน 2561) สัมภาษณแ.
สุมล ศักดิ์แกว. ครูสอนศิลปะพื้นบานภาคใต ผูเชี่ยวชาญหนังตะลุง วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช. (23 กุมภาพันธแ 2561) สัมภาษณแ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(261)

กลอนระนาดเอกเพลงหมู่เบื้องต้น
INTRODUCTION OF RANAD-EK’S PHRASE FOR PLAY PLENGMOO
กณพ กิ้มเฉี้ยง*
KANOP KIMCHIANG
บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่อง กลอนระนาดเอกเพลงหมูเบื้องตน เป็นบทความที่มีจุดมุงหมายเพื่อเป็นการ
นําเสนอแนวทางการบรรเลงกลอนระนาดเอกเบื้องตนในเพลงหมูทั่วไป โดยการนําสํานวนกลอนระนาดเอกขั้น
พื้นฐานมาเป็นแนวทางในการนําเสนอ การดําเนินกลอนระนาดเอกขั้นพื้นฐานจะดําเนินเป็นแนวขึ้นลงสลับกัน
ไปมาทั้งในสํานวนและการผูกกลอน เป็นสํานวนอันเรียบงายแตมีความสั มพันธแกับทํานองหลักอยางลึกซึ้ง
สํานวนกลอนชนิดตางๆ มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง มีความสมบูรณแแบบในสํานวนกลอน ซึ่งสํานวนกลอน
ระนาดเอกที่แมจะดูเป็นสํานวนที่ธรรมดาแตก็แอบแฝงไปดวยความยืดหยุนที่จะสามารถขยับปรับเปลี่ยนใชได
ตามบริบทของเพลงและการบรรเลง โดยมีแนวทางในการผูกกลอนที่เป็นลักษณะเรียบรอยไตระดับขึ้นลงอยาง
สงางามไปตามทวงทํานอง
คาสาคัญ : กลอนระนาดเอกเบื้องตน, เพลงหมู

ABSTRACT
Plengmoo is the songs that playing with the group of instruments. Ranad-Ek is
important instruments in the ensemble. Ranad-Ek’s phrase or “Klon Ranad-Ek” have variety
for play. Introduction of Ranad-Ek’s phrase is simple style. The movement of melody has
approach dignified agreeable main melody.
Keywords : Introduction of Ranad-Ek’s phrase, Plengmoo
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Nakhon Si Thammarat college of dramatic arts, Bunditpatanasilpa Institut
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บทนา
ดนตรีไทย คือ ศิลปะที่สั่งสมองคแความรูและความคิดสรางสรรคแของคนไทย ความเจริญของดนตรี
ไทยปรากฏงอกงามอยางสมบูรณแอยูโดยแบบแผนดนตรีไทย มีระเบียบวิธีการแหงความงามและคุณคาในตัวเอง
ทั้งยังมีนัยสําคัญตอการดํารงชีวิตอันสอดผสานและดํารงอยูในวิถีชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนานผานลวงเลย
กาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการของดนตรีไทยนั้นไมเคยหยุดนิ่งแมแตนอย การพัฒนาการอันรุงเรืองของ
ดนตรีไทยในดานความงามอันวิจิตรพิสดารนั้นปรากฏอยางชัดแจงอันเป็นที่รับรูกันโดยทั่วไปในหมูนักดนตรีไทย
ผูที่ร่ําเรียนดนตรีไทยจนปรากฏลักษณะของความเป็นนักดนตรีไทยอยางสมบูรณแจะทราบดีวาวิวัฒนาการของ
ดนตรีไทยนั้นไมอาจกําหนดขอบเขตของจุดสิ้นสุดได แมหากจะไมนับรวมการสรางสรรคแเพลงใหมขึ้น การ
บรรเลงจากฐานความรูของโบราณจารยแก็ยังดําเนินไปอยูไมจบสิ้น และรูเห็นกันอยางชั ดแจงวาแมจะร่ําเรียน
ดนตรีไทยมากมายเพียงใด ในที่สุดภูมิปัญญาที่ไดรับสั่งสมสงตอกันมาก็จะใหกําเนิดองคแความรูใหมๆ เกิดขึ้นมา
อีกโดยเสมอ
ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นหนึ่งที่ไดรับความนิยมในปัจจุบัน ดวยความเป็นเอกลักษณแและ
บทบาทการเป็นผูนําในวงดนตรีไทยทําใหการบรรเลงระนาดเอกมีพัฒนาการอยางกวางขวาง ทั้งในดานกลวิธี
และสํานวนกลอน กลอนระนาดเอกนั้นสามารถดําเนินไปอยางไรก็ไดตามภูมิปัญญาของผูบรรเลงโดยที่ยัง
สอดคลองกับทํานองหลัก บุคคลที่มีไหวพริบปฏิภาณสามารถบรรเลงกลอนระนาดเอกที่แตกตางกันในทํานอง
หลักแบบเดิมซ้ําๆ ไดอยางหลากหลายเกิดจะคาดเดา ซึ่งไมสามารถสรุปเป็นจํานวนที่แนนอนไดเลยวามีเทาใด
แมจะสรรหากลอนระนาดเอกในทํานองหลักเดิมมาใหมากเทาที่จะทําไดอยางไร ในสุดทายก็ไมดอยกวาภูมิ
ปัญญาของนักดนตรีไทยที่จะสรางสรรคแกลอนระนาดเอกที่แตกตางกันมาใชในทํานองหลักเดิมได ดังนั้น การจะ
กลาววากลอนระนาดเอกนั้นเป็นที่สิ้นสุดหรือมีขอบเขตอยางไรนั้นไมอาจสรุปใหเป็นขอยุติได
บทความเรื่อง “กลอนระนาดเอกเพลงหมูเบื้องตน ” ฉบับนี้ ตองการนําเสนอแนวทางการบรรเลง
ระนาดเอกอันเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ เป็นการนําเสนอลักษณะของกลอนระนาดเอกขั้นเบื้องตนที่เรียบงาย
เป็นสํานวนกลอนระนาดเอกทั่วไปที่นิยมใชกันในหมูนักระนาดเอก แสดงความสัมพันธแและสัมผัสตางๆ ของ
สํานวนกลอนระนาดเอกกับทํานองหลัก การดําเนินกลอนระนาดเอกเบื้องตนที่เป็นมาตรฐานทางการบรรเลง
ระนาดเอกอันเป็นที่ยอมรับอยางแพรหลาย โดยการรวบรวมองคแความรูที่ปรากฏอยูมาวิเคราะหแประมวลผล
และนําเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ
เพลงหมูกับเพลงเดี่ยว
คําวา “เพลงหมู” เป็นที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาเป็นเพลงหรือการบรรเลงเป็นหมูคณะเป็นวง โดยมี
เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดําเนินทํานองหลายชิ้นบรรเลงไปพรอมๆ กัน ซึ่ งเครื่องดนตรีแตละชิ้นก็จะบรรเลงไป
ตามบทบาทและตามลักษณะของการดําเนินทํานองในแบบเฉพาะเครื่องมือ โดยเนนความผสมกลมกลืนของ
เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงเป็นหลัก “เพลงหมู” มีความหมายตรงกันขามกับคําวา “เพลงเดี่ยว” เพราะเพลงหมู
นั้นมุงเนนใหเกิดความสมบูรณแแบบในการบรรเลงรวมวง สวนเพลงเดี่ยวจะบรรเลงโดยมุงเนนไปที่การแสดง
ศักยภาพของผูบรรเลง ความวิจิตรพิศดารของสํานวนกลอนจากภูมิปัญญาของผูประพันธแหรือครูที่ไดประดิษฐแ
ทํานองไว (สุรพล สุวรรณ, 2549, น. 66) แมวาเพลงหมูและเพลงเดี่ยวอาจมีที่มาจากเพลงเพลงเดียวกัน แตก็
บรรเลงบรรเลงในลักษณะที่แตกตางกันไปอยางสิ้นเชิง ดังนั้น ความเป็นเพลงหมูและเพลงเดี่ยวจึงไมไดเป็นการ
บงบอกลักษณะของเพลง แตเป็นการบงบอกถึงลักษณะและจุดมุงหมายทางการบรรเลงเป็นสําคัญ
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กลาวโดยทั่วไป เพลงไทยทุกเพลงเป็นเพลงหมู เพราะเริ่มตนนั้นเพลงทุกเพลงกําเนิดขึ้นเป็นเพลงหมู
สําหรับบรรเลงรวมวง บรรเลงขับรอง และประกอบการแสดง ตอมาเมื่อการดนตรีเป็นที่นิยมโดยทั่วไปจึงเกิดมี
พัฒนาการดานเพลงขึ้นเพื่อสงเสริมการแสดงออกทางศักยภาพและภูมิปัญญา ทําใหมีเพลงไทยเกิดขึ้นใหม
หลายเพลง บางก็แต งขึ้นมาใหม บางก็พัฒนาจากเพลง 2 ชั้น ขยายและตัดยอจนครบเป็นเพลงเถา (พูนพิศ
อมาตยกุล, สัมภาษณแ 9 มีนาคม 2559) ในภายหลังเมื่อการแสดงศักยภาพของผูบรรเลงไมสามารถตอบสนอง
ความตองการอยางเพียงพอผานการบรรเลงดวยเพลงหมูไดอีกตอไป จึงมีการคิดคนประดิษฐแเพลงเดี่ ยวขึ้นมา
เพื่อใหตอบสนองตอความตองการนั้นมากขึ้นอยางสูงสุด ซึ่งก็มีที่มาจากการนําเพลงที่มีอยูแลวมาปรุงแตง
ลักษณะการบรรเลงใหมีความวิจิตรพิสดาร มีความซับซอน กลายเป็นเพลงเดี่ยวดังที่ปรากฏใหเห็นอยูมากมาย
ในปัจจุบัน
สํ า นวนเพลงเดี่ ย วนั้ น มี จุ ด หมายสํ า คั ญ ที่ ก ารแสดงศั ก ยภาพของผู บ รรเลงและภู มิ ปั ญ ญาของ
ผูประพันธแ การคิดประดิษฐแสํานวนกลอนที่รอยเรียงกันจะแฝงไปดวยความวิจิตรพิสดาร แสดงความงดงามของ
การประพันธแดวยทวงทํานองที่นาทึ่ง ซับซอน นาติดตามมากกวาการบรรเลงปกติ โดยใหความสําคัญกับความ
งามในลักษณะนั้นมากกวาความสั มพันธแโดยตรงกับทํานองหลักไปโดยตลอดเหมือนการบรรเลงเพลงหมูทั่วไป
สํานวนกลอนของเครื่องดนตรีที่บรรเลงในเพลงหมูนั้นมีความเรียบงายแตลึกซึ้ง อวดองคแความรูและภูมิปัญญา
ดวยการปรุงแตงความงามผานสํานวนกลอนที่รอยเรียงอยางประณีต ปรากฏเป็นความงามที่ภูมิฐานแตกตาง
จากเพลงเดี่ยว
ลักษณะพื้นฐานกลอนระนาดเอก
ลักษณะของการดําเนินกลอนระนาดเอกที่ปรากฏอาจมีสวนสําคัญมาจากลักษณะทางกายภาพของ
การเรียงเสียงระนาดเอก ซึ่งหากมองโดยผิวเผินแลวอาจคิดวาไมเกี่ยวของกัน แตลักษณะที่ปรากฏเป็นสํานวน
กลอนระนาดเอกพื้นฐานทั้งหลายจะดําเนินไปตามแนวเสนตรงของการเรียงเสียง มีการดําเนินสํานวนกลอนที่
ไตระดับเสียงไปอยางเรียบรอยทั้งขึ้นและลงเป็นแนวเดียวกันโดยเกือบทั้งสิ้น
*การจําลองตําแหนงและเสียงของลูกระนาดเอก

ลูกระนาดเอกมีทั้งหมด 22 ลูก แตละลูกจะมีระดับเสียงหางกัน 1 เสียงทุกลูก ไลระดับขึ้นมาจาก
ทางซายเสียงต่ําไปจนถึงเสียงสูงสุดทางขวา ซึ่งเมื่อบรรเลงสองมือพรอมกันเป็นคูแปดจะมีคูเสียงทั้งหมด 15 คู
เสียง
การบรรเลงแบบเก็บเป็นคูแปดพรอมกันทั้งสองมือ หากบรรเลงเสียงบนบางลางบางหางกันสลับไป
มาอยูโดยตลอดอาจจะเป็นการลําบากตอการบรรเลงใหเกิดความสละสลวย และอาจมองไมคอยงดงามผาน
สายตาการดําเนินสํานวนกลอนระนาดเอกพื้นฐานโดยทั่วไปจึงมักจะดําเนินไปแบบเสนตรงไลจากเสียงสูงไปต่ํา
เสียงต่ําไปสูงสลับกันไปในหนึ่งสํานวนกลอนตามแตลักษณะของทํานองหลัก เมื่อมองถึงความนิยมของการ
บรรเลงระนาดเอกแบบเก็บจะพบวา การบรรเลงไดเรียบนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่นักระนาดเอกพึงมี
การบรรเลงระนาดเอกไดเรี ยบนั้ น หมายความวา ผู บรรเลงสามารถตีระนาดคูแปดทุกพยางคแถี่ๆ ไดอยาง
สม่ําเสมอทั้งในดานเสียงและจังหวะ ฟังแลวสนิทเรียบเนียนเสมอกันไปโดยตลอด ซึ่งการจะบรรเลงไดเรียบนั้น
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มีผลโดยตรงมาจากการฝึกบรรเลงกลอนระนาดเอกที่ไมเป็นลักษณะของกลอนที่ตีสลับขามไปมามากเกินไป
ดําเนินกลอนขึ้นลงเป็นแนวไปมาอยางสม่ําเสมอ สังเกตไดจากสํานวนกลอนระนาดเอกเพลงมุลง ซึ่ งเป็นเพลง
หนึ่ งที่นิย มนํ ามาไล มือ ระนาดเอก สํ านวนกลอนส ว นใหญจะเรียงขึ้นลงตอเนื่องและใชลู กระนาดติดๆ กัน
เมื่อฝึกไลมือดวยเพลงมุลงแลว จึงทําใหสามารถบรรเลงไดเรียบและเสียงระนาดเอกมีความสม่ําเสมอมากขึ้น
สํานวนกลอนระนาดเอก มีรูปแบบการบรรเลงเป็นแบบเก็บ กลาวคือ บรรเลงติดกันอยางสม่ําเสมอ
ในทุกพยางคแของโนต ใชบรรเลงกับทํานองหลักที่เป็นลักษณะของเพลงไมบังคับทาง (เพลงไมบังคับทาง คือ
เพลงที่มีทํานองหลักเป็น ลักษณะที่ไมยื ดหรือกระชั้นชิดเกินไป เปิดโอกาสใหผู บรรเลงเครื่องมืออื่นไดแปล
ทํานองตามลักษณะเฉพาะของตนเอง) แตสามารถดําเนินกลอนไปในลักษณะที่แตกตางไดอยางอิสระ ขึ้นอยูกับ
ปฏิภาณและไหวพริบของผูบรรเลง โดยมีลักษณะตองหามและจําเป็นตองหลีกเลี่ยงการบรรเลงในลักษณะนี้
1. ไมบรรเลงซ้ําลูกเดิม การไมบรรเลงซ้ําลูกเดิมนี้หมายถึงลูกสุดทา ยวรรคกอนหนาและลูกแรก
ของวรรคถัดไปตองไมซ้ํากัน สําหรับบางสํานวนนั้นจะมีลักษณะของลูกซ้ําเป็นลักษณะของสํานวนกลอน แต
ทั้งนี้สํานวนกลอนที่ตีลูกซ้ําในสํานวนกลอน ลูกแรกตองไมซ้ํากับลูกสุดทายในสํานวนกอนหนาดวย เวนแตกรณี
บางเฉพาะสํานวนขึ้นอยูกับทํานองหลัก เชน ทํานองเทา หรือที่ทํานองหลักบังคับทาง
2. ไมบรรเลงเก็บเสี้ยวมือ สําหรับกรณีของเสี้ยวมือนั้นเป็นที่เขาใจกันวาระนาดเอกเมื่อบรรเลง
เก็บตองบรรเลงเป็นคูแปดเสมอ จะบรรเลงเสี้ยวมือนั้นไมได เวนแตบางกรณี เชนระนาดเอกจะบรรเลงเพื่อถอน
แนวการบรรเลง สามารถบรรเลงเสี้ยวมือได เชน
เสี ้ยวมือ

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ซลซท
-ซลท

ล ท รํ มํ
- รํ - มํ

ซํ ลํ ซํ มํ
- ซํ - ม

- รํ - ท
- รํ - ท

ซึ่งการบรรเลงในลักษณะนี้ยังไมถือวาเป็นการบรรเลงเก็บโดยสมบูรณแทั้งสํานวน เพราะไมได
บรรเลงเก็บครบทุกพยางคแ
3. ลูกตองหามในการบรรเลง ลูกตองหามคือลูกที่ 22 ของระนาดเอก หรือที่เรียกวา “ลูกยอด”
ห รื อ “ลู ก ห ลี ก ” โ ด ย ทั้ ง นี้ ต อ ง ดู บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร บ ร ร เ ล ง ด ว ย เ ป็ น สํ า คั ญ ( ลู ก ย อ ด ห ม า ย ถึ ง
ลูกระนาดเอกลูกสุดทาย มีเสียงสูงที่สุด ลูกหลีก คือ ลูกระนาดเอกลูกที่ 22 ที่ทําเพิ่มเติมขึ้น มาในภายหลัง โดย
หากมองตามความหมาย คําวา “ลูกยอด” นั้นจะหมายถึงลูกระนาดเอกลูกที่ 22 ดวย ทั้งนี้ บางสํานักยังเรียก
ลูกยอดตามของเดิมที่เป็นเสียงเดียวกับลูกยอดของฆองวงใหญ คือ ลูกระนาดเอกลูกที่ 21 และเรียกลูกที่ 22
วา ลูกหลีก) เหตุที่บอกวาตองดูบริบทนั้นเพราะหากสรุปไปวาเลยวาเป็นอยางใดอยางหนึ่งนั้นจะไมชัดเจนและมี
ขอขัดแยง ในวงปี่พาทยแไมแข็งนั้นไมอาจจะบรรเลง เพราะเดิมทีระนาดเอกที่มี 21 ลูก ใชบรรเลงวงปี่พาทยแไม
แข็งกันมาตั้งแตโบราณ ดังนั้น เมื่อมีเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ลูก จึงไมเป็นการนิยมที่จะนํามาใช หากนํามาใชอาจถูก
มองวาคนระนาดเอกผูนั้นไมมีไหวพริบปฏิภาณดีพอที่จะหลบเลี่ยงการบรรเลงลูกที่ 22
หากเป็นวงปี่พาทยแที่ระนาดเอกบรรเลงดวยไมแข็งในลักษณะอื่น ไดแก วงปี่พาทยแมอญ วงปี่
พาทยแนางหงสแกรณีนี้เป็นกรณีที่นักดนตรีไทยเขาใจกันวาเป็นเพลงในกลุมลดเสียง กรณีของกลุมลดเสียงนั้นก็จะ
คลายๆ กับการบรรเลงวงมโหรี ซึ่งสามารถใชลูกยอดในการบรรเลงเป็นเรื่องปกติ ซึ่งจากประสบการณแผูเขียนก็
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พบวาใชกันอยูแพรหลาย แตสําหรับวงปี่พาทยแนางหงสแนั้น ซึ่งผูเขียนไดฟังการบรรยายจากผูช วยศาสตราจารยแ
ดร. ดุษฎี มีปูอม (บรรยาย, ตุลาคม 2556) วา ห ามบรรเลงลูกนี้เชนเดียวกัน เหตุผลนั้นเหมือนกับที่หาม
บรรเลงในวงปี่พาทยแไมแข็ง ทั้งนี้จะสมควรหรือไมก็ขึ้นอยูกับสํานักดนตรีหรือครูผูถายทอดวาจะบรรเลงอยางไร
4. ระยะหางระหวางลูกสุดทายของวรรคและลูกแรกของวรรคตอไป ไมควรเกินหลายลูก ซึ่ง
สําหรับบางสํานักก็ระบุไวชัดเจนวาไมควรเกินเทาไหรลูก แตสําหรับโดยทั่วไปแลวไมควรเกิน 4 ลูก และ 5 ลูก
โดยอนุโลมสําหรับการตีขามลูกหลายลูกในการบรรเลงเดี่ยวนั้ นยอมมีพบเห็นปรากฏอยูโดยทั่วไปทั้งนี้เป็น
เพราะความจงใจของผูประพันธแ สํานวนกลอนเพลงเดี่ยวจะถูกเรียบเรียงขึ้นอยางประณีต การที่ปรากฏลูกใน
ลักษณะนี้ไมไชเป็นเพราะผูประพันธแเพลงเดี่ยวไมสามารถประดิษฐแการดําเนินกลอนไดตามที่ควรจะเป็น แตเป็น
เพราะผู ป ระพั น ธแ นั้ น จงใจที่ จ ะนํ า สํ า นวนนี้ ม าบรรจุ ไ ว อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ เพื่ อ เป็ น ก ารแสดงภู มิ ปั ญ ญา
และ ตลอดจนทักษะของผูบรรเลงที่สามารถบรรเลงขามลูกหลายลูกไดอยางแมนยํา กลาวคือ จงใจทําใหมี
บรรเลงยากมากกวาเพลงหมู
สัมผัสระหว่างกลอนระนาดเอกกับทานองหลักเบื้องต้น
การที่สํานวนกลอนระนาดเอกจะมีความกลมกลืนกับทํานองหลักนั้นมีปัจจัยหลายประการ เชน เรื่อง
ของบันไดเสียง เสียงตกทั้งในจังหวะหนักกึ่งกลางและทายสุดของวรรค กระสวนทํานองที่ไปในทิศทางเดียวกัน
ระหวางทํานองหลักและระนาดเอก โดยจะยกตัวอยางแสดงความสัมพันธแดวยทํานองหลักดังนี้
ทํานองหลัก

-ร–ซ

-ล-ท

-ร-ท

-ล-ซ

*หมายเหตุ ทํานองหลักสํานวนนี้สามารถพบไดโดยทั่วไปในเพลงไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในทํานองหลักขั้น
พื้นฐาน สําหรับสํานวนนี้ มักพบเป็นทํานองจบทอน จบเพลง มีลักษณะการดําเนินสํานวนที่เรียบงายไปตาม
บันไดเสียง จังหวะสั้นยาวสม่ําเสมอตลอดทั้งวรรค เป็นทํานองหลักทํานองหนึ่งที่คุนหูมากที่สุดของเพลงไทย
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปวา กลอนระนาดเอกกับทํานองหลักที่ลงตัวตอกันนั้น พยางคแสุดทายของ
กลอนระนาดกับทํานองหลักตองลงดวยเสียงเดียวกัน (ตกเสียงเดียวกัน) เป็นการบังคับ จะเป็นเสียงอื่นไมไดโดย
เด็ดขาด (เวนแตการตั้งใจผูกสํานวนกลอนฝาก) ซึ่งแมวาสํานวนกลอนระนาดเอกกับทํานองหลักจะลงในลูกตก
เสี ย งเดีย วกัน แตสิ่ งสํ าคัญที่จ ะบ งบอกวากลอนระนาดเอกกับทํานองหลั กนั้นสั มพันธแกันไมใชเพียงลู กตก
สิ่งสํ าคัญคือบัน ไดเสีย งที่ตองสัมพันธแกัน เหตุที่การดําเนินกลอนระนาดเอกดวยบันไดเสียงที่ไมสัมพันธแกับ
ทํานองหลักแลวไมเกิดความกลมกลืน ทางตรงนั้นสงผลมาจากบันไดเสียง เป็นที่แนชัดวาการที่บันไดเสียงไม
ตรงกั น จะทํ า ให สํ า นวนกลอนที่ บ รรเลงนั้ น ปรากฏเสี ย งผ า น (เสี ย งที่ ไ ม ไ ด อ ยู เ ป็ น หลั ก ในบั น ไดเสี ย ง)
มากจนเกิ น ไปจึ ง ไม เ กิด ความกลมกลื น ซึ่ง โดยปกติ การบรรเลงแบบเก็ บ นั้น อาจมีเ สี ยงผ า นปรากฏอยู ไ ด
โดยทั่วไป แตไมสมควรมากจนเกินไปในแตละวรรค และที่สําคัญ เสียงเหลานั้นไมควรปรากฏอยูในจังหวะหนัก
ของวรรคดวย
ในสวนจังหวะหนักกึ่งกลางวรรคนั้นก็เป็นสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่จะชวยใหสํานวนกลอนระนาดเอก
กับทํานองหลักนั้นมีความสละสลวยกันมากขึ้น เชน
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ระนาดเอก ฟ ม ร ม
ทํานอง
-ร–ซ
หลัก

ฟซลท
-ล-ท

ซลมฟ
- รํ - ท

ซทลซ
-ล-ซ

สั งเกตวา โน ตตัว สุ ด ทายในห องที่ 2 ของทํานองหลั ก และระนาดเอกนั้นลงจังหวะหนักในเสี ย ง
เดียวกัน ทําใหมีสัมผัสตอกันในกึ่งกลางระหวางวรรค จึงฟังแลวมีความลงตัวกันมากขึ้น
กลอนระนาดเอกที่ลงตัวกับทํานองหลักมากที่สุด นอกจากจะอยูในบันไดเสียงเดียวกัน กระสวน
ทํานองก็ยังเป็นสิ่งสําคัญมากอีกประการหนึ่งที่ชวยสงเสริมความสัมพันธแ ดังกลอนที่ไดยกตัวอยางไปในเบื้องตน
สังเกตวา แมสํานวนกลอนจะสัมพันธแกันทั้งสํานวน และในเสียงลูกตกทั้งกึ่ง กลางและทายวรรค แตยังมีปรากฏ
ความไมสัมพันธแกันของกระสวนทํานองครึ่งวรรคหลัง ซึ่งทํานองหลักไตระดับบันไดเสียงขึ้นไปที่เสียงเรสูง (รํ)
สวนกลอนระนาดเอกยังวนเวียนอยูในกลุมเสียงเดิม ซึ่งฟังแลวอาจขาดความสละสลวยอยูบางแตยังสามารถเขา
กันได หากจะใหสัมพันธแกันมาขึ้นควรจะดําเนินกลอนระนาดเอกไปในลักษณะดังนี้
ระนาดเอก ฟ ม ร ม
ทํานอง
-ร–ซ
หลัก

ฟซลท
-ล-ท

รํ มํ รํ ท
- รํ - ท

รํ ท ล ซ
-ล-ซ

สังเกตครึ่งหลังของวรรคที่มีการเปลี่ยนสํานวนกลอนระนาดเอกใหไตระดับบันไดเสียงสูงขึ้นตาม
ทํานองหลัก ทําใหการเคลื่อนที่ของทํานองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังเพิ่มสัมผัสระหวางกลอนระนาดเอก
กับทํานองหลักใหหองที่ 3 ดวย ทําใหกลอนระนาดเอกกับทํานองหลักมีความเขากันมากขึ้น สําหรับสํานวน
กลอนระนาดเอกที่เขากันไดที่สุดกับทํานองหลักขางตนนั้นคือ
ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

รมฟซ
-ร–ซ

ฟซลท
-ล-ท

รํ มํ รํ ท
- รํ - ท

รํ ท ล ซ
-ล-ซ

จากสํานวนกลอนกอนหนา ผูเขียนไดปรับเปลี่ยนหองที่ 1 ใหสัมพันธแกับทํานองหลักมากขึ้น เมื่อปรับ
ใหเขากันแลวก็จะมีความสัมพันธแตอเนื่องกันไปตั้งแตเริ่มตนจนถึงทายวรรค คือลงเสียงเดียวกันและกระสวน
ทํานองเคลื่อนที่ดวยกัน สํานวนกลอนนี้จึงมีความลงตัวมากที่สุดกับทํานองหลักสํานวนนี้
สําหรับการนําเสนอสัมผัสความลงตัวระหวางกลอนระนาดเอกกับทํานองหลักที่ไดยกตัวอยางไปใน
ขางตนนั้นไมไดมีจุดประสงคแเพื่อเป็นการวิพากษแสํานวนกลอนระนาดเอกวากลอนไหนดีกวากันอยางไร เพราะ
ในการบรรเลงจริงสํานวนกลอนนั้นตองนํามาใชไดตามความเหมาะสม หากบังเอิญสํานวนกลอนก อนหนาตก
ดวยเสียงเร (ร) ผูบรรเลงจะบรรเลงลูกเรซ้ํากันอีกครั้งนั้นไมได หากลูกตกสํานวนกอนหนาอยูหางหรือเมื่อ
ตองการดําเนิ น กลอนไปในในทางใดทางหนึ่ง เพื่อ เป็น การปูทางรองรั บสํ า นวนกลอนอีก วรรคตอ ไปก็ ตอ ง
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ปรับเปลี่ยนการดําเนินสํานวนกลอนไปในลักษณะอื่นตามที่ตองการ การยกตัวอยางนําเสนอในขางตนเป็นไป
เพียงเพื่อการแสดงตัวอยางความสัมพันธแเบื้องตนระหวางสํานวนกลอนระนาดเอกกับทํานองหลัก
การดาเนินกลอนระนาดเอกเบื้องต้น
“นักดนตรีไทยที่มีไหวพริบ มีความรูดี ตองสามารถดําเนินทางเครื่องมือของตนไดโดยเรียนมา”
(ดุษฎี มีปู อม, สั มภาษณแ 22 มีน าคม 2559) คํานี้มีความนาสนใจ โดยเฉพาะคําวา “สามารถดําเนินทาง
เครื่ องมือของตนไดโดยเรีย นมา” นั้ นมีนัยสําคัญอยางยิ่ง ดังที่กล าวไปแล วในขางตนวา สํานวนกลอนทาง
เครื่องมือใดๆ จะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นรูปแบบใหผูบรรเลงสามารถคิดประดิษ ฐแสํานวนกลอนขึ้นมาไดอยาง
หลากหลาย ซึ่งสําหรับคนที่มีไหวปฏิภาณดียอมประดิษฐแสํานวนกลอนออกมาใชไดอยางแตกฉาน เชนวา คน
ระนาดทุมที่มีไหวพริบปฏิภาณดีมาก แมไมเคยตอทางระนาดเอกโดยตรง เมื่อบรรเลงรวมวงไประยะหนึ่งก็
สามารถเขาใจวิธีการดําเนินทํานองของระนาดเอก และสามารถประดิษฐแคิดทางระนาดเอกไดโดยงาย แตทวา
การจะประดิษฐแสํานวนหรือผูกกลอนไดนั้นไมใชจะเป็นการประดิษฐแขึ้นมาตามแตสติปัญญาหรืออารมณแจะปรุง
แตง แตต องรั งสรรคแขึ้ น มาโดยมีพื้น ฐานองคแ ความรูในการดําเนินสํ านวนและผู ก กลอนเป็ นสํ า คัญ นั่นคื อ
ความหมายของคําที่วา สามารถดําเนินทางไดโดยเรียนมา ซึ่งเมื่อหากพิจารณาแลว การร่ําเรียนการดําเนิน
ทํานองมีลักษณะสําคัญอันเป็นพื้นฐานอยู 3 ประการดวยคือ
1. ความสมบูรณแของลักษณะสํานวนกลอน
เครื่ อ งดนตรี ไ ทยประเภทดํ า เนิ น ทํ า นองนั้ น มี ห ลายเครื่ อ งมื อ ใช ก ารดํ า เนิ น ทํ า นองแบบเก็ บ
เชนเดียวกับระนาดเอก การเรียนสํานวนกลอนนั้นจะทําใหผูบรรเลงเขาใจความเหมือนและความตางระหวาง
สํานวนกลอนแบบเก็บของระนาดเอกกับสํานวนกลอนแบบเก็บของเครื่องดนตรีชิ้นอื่น ตรงนี้นับวาเป็นสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งที่ผูบรรเลงควรจะรูและเขาใจอยางถองแทวาสํานวนกลอนระนาดเอกพื้นฐานและลักษณะของสํานว น
กลอนของระนาดเอกที่สมบูรณแนั้นเป็นอยางไร
ลักษณะของสํานวนกลอนระนาดเอกแตละสํานักหรือครูนั้นมีความแตกตางกัน โดยในแตละสํานัก
อาจมีชื่อเรียกหรือที่มาของชื่อสํานวนกลอนหลากหลาย สําหรับลักษณะสํานวนกลอนระนาดเอกอันเป็นที่
ยอมรับในวงการดนตรีไทยทางหนึ่งคือ แบบของครูประสิ ทธิ์ ถาวร แบบของครูนั้นนําชื่อเรียกลักษณะของ
กลอนตางๆ มาจากการเคลื่อนที่ของทํานอง เชน ตีเรียงขึ้นไปเป็นเสนตรงเรียกกลอนไตลวด ตีมวนวนขึ้นเรียก
กลอนมวนตะเข็บ เป็นตน ที่กลาวนี้ เพื่อใหผูอานเขาใจวา กลอนระนาดเอกนั้นมีลักษณะของความเฉพาะตัว
เป็นลักษณะอันเป็นรูปแบบการดําเนินไปอยางสมบูรณแอยูในตัวเอง ซึ่งผูบรรเลงตองเขาถึงและเขาใจวาสํานวน
กลอนที่สมบูรณแนั้นเป็นอยางไร กลอนนั้นควรจะดําเนินไปอยางไร ทํานองหลักลักษณะนี้จะใชกลอนลักษณะ
ไหน เป็นตน เมื่อนานมาแลวผูเขียนเคยไดฟังคุณครูนัฐพงศแ โสวัตร กลาวถึงเรื่ อง “กลอนครึ่งวรรค” คําวา
กลอนครึ่งวรรคนั้นหมายถึง ครึ่งวรรคแรกบรรเลงดวยสํานวนกลอนแบบหนึ่งและอีกครึ่งวรรคหลังบรรเลงดวย
สํานวนกลอนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งผูเขียนจําคําทุกคําที่ครูพูดอยางชัดเจนไมได แตสามารถสรุปใจความไดวา การจะ
ดําเนินกลอนระนาดเอกนั้นไมสมควรที่จะดําเนิ นกลอนครึ่งวรรคเลย เวนแตในสวนที่ทํานองหลักไมเอื้อเฟื้อตอ
การบรรเลงกลอนเต็มวรรคจริงๆ จึงจะนํามาใช ซึ่งหากไมไดเรียนลักษณะความสมบูรณแของกลอนระนาดเอก
มาแลว ผูบรรเลงจะไมสามารถทราบไดเลยวาสํานวนกลอนที่บรรเลงนั้นควรจะดําเนินไปอยางไรใหมีความ
สมบูรณแ ซึ่งเป็ นความสมบูรณแที่กลอนระนาดเอกนั้นสัมพันธแกับทํานองหลักและความสมบูรณแในตัวเองของ
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สํ า นวนกลอน (สามารถศึ ก ษารู ป แบบสํ า นวนกลอนระนาดเอกเพิ่ ม เติ ม ได จ ากการสั ม ภาษณแ
ครูประสิทธิ์ ถาวร โดย ศาสตราจารยแ เกียรติคุณนายแพทยแพูนพิศ อมาตยกุล เรื่องกลอนระนาดเอก ณ ศูนยแ
สังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ พ.ศ. 2532)
2. ความหลากหลายและการนําไปใช
เหมือนกับสํานวนกลอนเครื่องดนตรีไทยประเภทดําเนินทํานองทุกชิ้นที่มีสํานวนกลอนหลากหลาย
สามารถหยิบยกนํามาใชแทนกันในทํานองหลักเดียวกันไดมากมาย เชนเดียวกันกับระนาดเอก สํานวนกลอน
ระนาดเอกนั้นก็มีความหลากหลายที่สามารถจะนํามาใชในลักษณะตางๆ กัน เชน ไมวาผูบรรเลงจะมีความ
ตองการใชสํ านวนกลอนจากกลุมเสี ยงสูงไปต่ํา ต่ําไปสู ง สูงแล วจบที่สูง หรือจะบรรเลงอยูในกลุ มเสียงต่ํา
ตอเนื่องกัน ก็สามารถที่จะเลือกนําเอาสํานวนกลอนตางๆ ที่เป็น มาตรฐานมาใชไดอยางแยบคาย เป็นกลเม็ด
เบื้องตนที่สําคัญอันนําไปสูการผูกรอยสํานวนกลอนใหมีความสละสลวยตอไป
3. การผูกรอยสํานวนกลอน
การผูกรอยสํานวนกลอนนั้นเป็นที่ชัดเจนวาตองพึ่งพาทํานองหลักเป็นมาตรฐาน กลาวคือ ตอง
ดําเนินไปตามสํานวนของทํานองหลักเป็นหลัก การจะผูกรอยสํานวนกลอนในทํานองหลักที่ไมบังคับสํานวน
กลอน (เชน ทํานองที่มีลักษณะเหมือนการเก็บ) มากเกินไปนั้นสามารถทําไดอยางอิสระ ซึ่งจากการวิเคราะหแ
พบวาลักษณะการผูกรอยสํานวนกลอนระนาดเอกอันเป็นแบบพื้นฐานเบื้องตนเป็นไป 2 ลักษณะดังนี้
3.1 การเรียบเรียงกลอนระนาดเอกไปตามกระสวนทํานองหลัก
ในสวนของทํานองหลักเองก็มีการเคลื่อนที่ขึ้นสูงลงต่ําของทํานองอยูเสมอ การผูกรอยสํานวน
กลอนระนาดเอกไปตามกระสวนทํานองที่ขึ้นลงไปในทิศทางเดียวกันนั้นก็จะใหกลอนระนาดเอกกับทํานองหลัก
มีความสนิทกลมกลืนกัน หากทํานองหลักดําเนินมาในลักษณะไลจากเสีย งสูงลงมาเสียงต่ําครึ่งวรรคแรกแลว
ดําเนินไปจบที่เสียงสูงอีกในวรรคหลัง กลอนระนาดเอกก็จะดําเนินไปในลักษณะเดียวกันโดยเสมอ การผูก
กลอนในลักษณะนี้ยังมีขอดอยอยูเพราะพึ่งพาอาศัยแตทํานองหลัก หากทํานองหลักวกวนลงซ้ําเสียงเดิมหลาย
สํานวนติดกันกลอนระนาดเอกก็จะไมหลากหลายและวนเวียนซ้ําไปมา
3.2 การเรียบเรียงกลอนระนาดเอกไลขึ้นเสียงสูงลงเสียงต่ําสลับกันตอเนื่อง
คําที่คุนหูนักดนตรีไทยสําหรับผูบรรเลงในลักษณะนี้คือ “ตีทั่วผืน” การผูกรอยสํานวนกลอน
ในลักษณะนี้ อาจไมมุงไปตามกระสวนทํานองหลักแตยังคงเนนความสั มพันธแและกลมกลื นกัน การผู กรอย
สํานวนกลอนลักษณะนี้เป็นแบบฉบับที่เป็นพื้นฐานทางการบรรเลงที่ดีที่สุดลักษณะหนึ่ง เพราะการผูกสํานวน
กลอนจะไมไปตกคางอยูที่กลุมเสียงสูงหรือต่ําที่ใดที่หนึ่ง สํานวนที่ปรากฏจะมีลักษณะเป็นการเคลื่อนคลอยของ
ทํานองอยางเรียบงายไปมาทั้งขึ้นและลงอยางสงางามนาติดตามและเป็นแบบฉบับอันเป็นเอกลักษณแของระนาด
เอกโดยเฉพาะ
อีกหนึ่งประเด็นสําคัญในการผูกรอยสํานวนกลอนระนาดเอกที่ผูเขียนพบวาไมคอยไดรับความนิยม
หรืออาจถูกมองขามไปในปัจจุบัน คือการผูกรอนสํานวนกลอนไมใหซ้ํา 2 พยางคแ ทายวรรคกอนหนา และ 2
พยางคแแรกในวรรคถัดไป เชน
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ร ะ น า ด รํ มํ รํ ท รํ ท ล ซ ฟ ม ร ม ฟ ซ ล ท ล ท รํ มํ ท รํ ล ท ซ ล ม ฟ ซ ท ล ซ
เอก
ทํ า น อ ง - รํ - ท - ล – ซ̣ ซ ซ – ล̣ ล ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท̣ ท ท - ล ล ล - ซ
หลัก
ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนการผูกสํานวนกลอนไมใหซ้ํา 2 พยางคแสุดทาย ดังนี้
ร ะ น า ด รํ มํ รํ ท รํ ท ล ซ ฟ ม ร ม ฟ ซ ล ท รํ มํ รํ ดํ ท ล ซ ร ม ฟ ว ล รํ ท ล ซ
เอก
ทํ า น อ ง - รํ - ท - ล - ซ̣ ซ ซ - ล̣ ล ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท̣ ท ท - ล ล ล - ซ
หลัก
ควรหลีกเลี่ยงลักษณะการผูกกลอนระนาดเอกในลักษณะนี้ เวนแตจะไมสามารถหลบเลี่ยงไดจึงเป็น
การอนุโลมใหบรรเลง ซึ่งจากทัศนะของผูเขียนที่พบวาในปัจจุบันนั้นการผูกกลอนในลักษณะนี้ไดรับความนิยม
นอยลง ที่มาของการผูกกลอนในลักษณะนี้ไมปรากฏแนชัดวาเป็นเพราะเหตุผลใด แตจากการวิเคราะหแผูเขียน
พบวา การบรรเลงกลอนซ้ํา 2 พยางคแทายของวรรคกอนหนานั้นสามารถบรรเลงไดโดยไมผิดตามแบบแผนการ
บรรเลงระนาดเอก
สัมผัสในกลอนระนาดเอกเบื้องต้น
การดําเนินสํานวนกลอนระนาดเอกนั้นตองดําเนินไปตามลักษณะที่สัมพันธแกับทํานองหลัก ซึ่งเมื่อ
ผูเขียนไดสังเกตสํานวนกลอนระนาดเอกพื้นฐานหลายๆ สํานวนกลอนกลับพบวา มีรูปแบบลักษณะของสัมผัส
ในสํ านวนอยู อย างนาสนใจ ซึ่งอาจมองไดวาเป็นความบังเอิญของการประดิษฐแ สํ านวนกลอน แตก็ไมอาจ
มองขามที่จะนําเสนอเกี่ยวกับสัมผัสในสํานวนกลอนระนาดเอกไว ดังนี้
๐๐๐๐

๐๐๐๐

๐๐๐๐

๐๐๐๐

สัมผัสในสํานวนกลอนระนาดเอกขางตนที่ผูเขียนไดจัดทําขึ้นนี้นําเสนอในรูปแบบใกลเคียงกับการ
แสดงสัมผัสฉันทลักษณแในบทกลอน เป็นขอคิดเห็นที่ผูเขียนพบวา มีกลอนระนาดเอกพื้นฐานหลายสํานวน
กลอนที่มีสัมผัสในตัวสํานวนกลอนเองลักษณะนี้ แมวาจะมีสํานวนกลอนระนาดเอกอีกมากมายที่ ไมไดมีสัมผัส
แบบเดียวกัน แตหากเมื่อไดพิจารณาสํานวนกลอนที่มีสัมผัสแบบนี้แลวก็พบวามีอยูพอสมควรจนเป็นที่นาสนใจ
เพราะคาดวาสัมผัสดังกลาวที่ไดนําเสนอไป อาจเป็นรูปแบบพื้นฐานหนึ่งของสํานวนกลอนระนาดเอกลักษณะ
หนึ่งเบื้องตน จึงขอนํามาเสนอสํานวนกลอนที่มีลักษณะสัมผัสดังกลาวไวพอสังเขป ดังนี้
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ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

รมฟซ
-ร-ซ

ฟซลท
-ล-ท

รํ มํ รํ ท
- รํ - ท

รํ ท ล ซ
-ล-ซ

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ท มํ รํ ล
-ท-ล

ทลซม
-ซ-ม

ร ทฺ ร ม
-ดรม

รมซล
-ซ-ล

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ล̣ ท̣ ร ม
-ดรม

รมซล
-ซ-ล

ท มํ รํ ล
-ท-ล

ทลซม
-ซ-ม

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ล ท ดํ รํ
- รํ - มํ

มํ รํ ดํ ท
- รํ - ท

ลซลท
-ลลล

ล ท ดํ รํ
- ท - รํ

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ท มํ ร ล
-ท-ล

ทลซฟ
-ซ-ฟ

มรมฟ
มร-ม

มฟซล
-ฟซล

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ซลซท
-ซลท

ล ท รํ มํ
- รํ - มํ

ทลซม
- ซํ - ม

ซ ม ร ทฺ
- รํ - ท
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ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

รํ มํ รํ ท
- รํ - ท

รํ ท ล ซ
-ล-ซ

รมฟซ
ซซ-ล

ฟซลท
ลล-ท

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

มลซร
-มซร

ม ร ด ท̣
ม ร ด ท̣

ล̣ ซ̣ ล̣ ท̣
ล̣ ซ̣ ล̣ ท̣

ล̣ ท̣ ด ร
ล̣ ท̣ ด ร

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ซลซม
-ลซม

ซ ม ร ท̣
ซ ม ร ท̣

ล̣ ซ̣ ล̣ ท̣
- ล̣ - ท̣

ล̣ ท̣ ร ม
มร-ม

ระนาดเอก ม ฟ ซ ล
ทํานอง
-ล-ท
หลัก

ทลซฟ
-ล-ฟ

มรมฟ
- ท̣ ม ม

มฟซล
-ฟ-ล

ทั้งนี้ สํานวนกลอนทั้งหมดที่ไดยกตัวอยางไปในขางตนอาจไมไดดําเนินไปตามสํานวนทั้งหมดทุก
พยางคแโนต และยังมีอีกหลายสํานวนกลอนที่สามารถนํามาใชแทนกันในทํานองหลักดังกลาวนั้นๆ ได สํานวน
กลอนที่ไดยกตัวอยางนั้นเป็น เพียงขอคนพบจากกลอนระนาดเอกทั่ว ไป ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาเป็นความ
บังเอิญอยางนาสนใจ จึงขอหยิบยกมานําเสนอไวเพียงเทานี้
สรุป
สํานวนกลอนระนาดเอกนั้นมีความหลากหลายและลึกซึ้ง แมจะเป็นการบรรเลงที่มีลักษณะเก็บที่
อาจเรียบงายแตก็มีแนวทางหลากหลายที่จะสามารถบรรเลงใหเกิดอรรถรสไดอยางนาพิศวง ความรูเรื่องกลอน
ระนาดเอกเบื้ องตน สําหรับ การบรรเลงเพลงหมูที่ไดนําเสนอไปนั้นยังเป็นเพียงแคแนวทางการบรรเลงขั้น
เบื้องตนอันเป็นลักษณะที่ปรากฏเป็นรูปแบบนิยมแพรหลาย ทั้งนี้ แนวทางการใชและผูกสํานวนกลอนระนาด
เอกนั้นยังมีความลึกซึ้งซับซอนและกวางขวางมากกวาที่ได นําเสนอประเด็นไว ซึ่งไมสามารถนํามากลาวอยาง
สรุปโดยสั้นๆ ในบทความนี้ได เชน ลักษณะการเคลื่อนที่ของกลอนแบบ คืบ โคง มวน ไต ยอน ซอน พับ ลอด
ทบ เป็นตน หรือเป็นลักษณะของการผูกพันกลอนระหวางประโยค การฝากกลอนยาวหลายวรรคเป็นกลอน
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เดียวกันซึ่งเรื่องเหลานี้ยังเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวางและมีอิสระมากมายไมจํากัดในการบรรเลง ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมและบริบททางการบรรเลง เชน การบรรเลงเพลงชาเรื่องตางๆ ที่มีจุดมุ งหมายในการผูกสํานวน
กลอนเพื่อเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญา เป็นตน ซึ่งเป็นลักษณะของการผูกสํานวนกลอนในขั้นสูงแตกตางจากการ
บรรเลงเพลงหมูทั่วไป
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PROVINCE
พงศธร สุธรรม* กมล แก้วสว่าง*
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บทคัดย่อ
ชาวไทใหญจากรัฐฉานที่เขามาประกอบอาชีพในจังหวัดระยองมีการกอตั้งชมรมชาวไทใหญจังหวัด
ระยองขึ้นมาเป็นเวลากวา 10 ปี มีเปูาหมายเพื่อรวบรวมชาวไทใหญใหเป็นปึกแผนและอนุรักษแเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ทําใหจังหวัดระยองปรากฏวัฒนธรรมไทใหญในพื้นที่ วัฒนธรรมไทใหญที่มีความโดดเดน
คือ การตีกลองกนยาว พรอมดวยการแสดงกิงกะหลา การแสดงกาปั่นกเองและการตีกลองกนยาวรับแขก วงดนตรี
ประกอบดวยเครื่องดนตรีหลัก 3 ชิ้น คือ กลองกนยาว มองและแสง เมื่อเสียงดนตรีผสมผสานกับการแสดงที่
ถายทอดโดยศิ ล ปิ น ผู มีความเชี่ ยวชาญ สามารถสะทอนลี ล าอันวิจิตรงดงามเป็นเอกลั ก ษณแตามแบบฉบั บ
วัฒ นธรรมไทใหญ ศิ ลปะของชาวไทใหญ จึงเป็ นที่รู จักอยางกวางขวาง จนกระทั่ งไดรั บความสนใจจากสั งคม
ชาวระยอง เกิดการหลอมรวมระหวางวัฒนธรรมไทใหญกับวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางกลมกลืนชาวไทใหญจึงอาศัย
อยูในจังหวัดระยองไดอยางมีเกียรติและไดรับการยกยองวาเป็นผูที่มคี วามเขมแข็งทางวัฒนธรรมอยางแทจริง
คาสาคัญ : กลองกนยาว , ไทใหญ , วัฒนธรรม , จังหวัดระยอง
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ABSTRACT
Tai people migrated from Shan State to Rayong province, Thailand and
the Tai association in Rayong province was established more than last 10 years in
order to gather the Tai people and enrich Tai’s cultures in the area of Rayong
province. The outstanding Tai’s performing arts are Klong-Kon-Yao performance with
Kin-Ga-La dance, Ga-Pun-Gong performance, and Klong-Kon-Yao Rub-Kaek, the
performances accompanied the main musical instruments consist of Klong-Kon-Yao, Mong
and Saeng. The beauty and uniqueness of performances have been transmitted by the
Tai expert artists, therefore, the art and culture are being well-known and combined
with the local arts harmoniously. Tai people in Rayong province have been respected as the
cultural keeper.
Keywords : Klong-Kon-Yao, Tai, Culture, Rayong Province

บทนา
“จังหวัดระยอง” ตั้งอยูบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีความสําคัญตอประเทศไทยนานัปการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานอุตสาหกรรมที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตเมื่อกวา30 ปีกอนที่มีการดําเนิน
โครงการ “Eastern Seaboard” จนกระทั่งปัจจุบันกําลังดําเนินโครงการ “EEC (Eastern Economic
Corridor” หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปัจจัยความพรอมทั้งหมดทําใหจังหวัดระยองมีความเจริญรุงเรือง
สามารถรองรับแรงงานผูเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดเป็นจํานวนมาก ประชากรที่เขามาประกอบ
อาชีพภายในจังหวัดระยองจึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ ทั้งที่มาจากภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยและที่เดินทาง
มาจากตางประเทศ ซึ่งในที่นี้ยังพบวามีประชากร “ชาวไทใหญ่” มากกวาหมื่นดวยเชนกัน ซึ่งนอกจากชาวไทใหญ
จะเป็นแรงงานแลว ยังเป็นผูดํารงเอกลักษณแทางชาติพันธุแใหปรากฏพบเห็นไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะทางดาน
วัฒนธรรมดนตรีและการแสดง ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเป็ นประเด็นสําคัญที่ทําใหปรากฏวัฒนธรรมไทใหญเขา
มาแทรกซึมภายในพื้นที่จังหวัดระยอง
การเคลื่อนย้ายแรงงานชาวไทใหญ่สู่จังหวัดระยอง
“ไทใหญ่” เป็นชื่อของกลุมชาติพันธุแที่ชาวไทยคุนเคยเป็นอยางดี ใชเรียกชาติพันธุแ ที่อาศัยกระจาย
ตัวอยูบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน เป็นตน รวมไป
ถึงกลุมชาติพันธุแที่อาศัยอยูบริเวณทางตะวั นออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (Replublic
of The Union of Myanmar) บนอาณาเขต ที่เรียกวา “รัฐฉาน (Shan State)” ไทใหญมี
ความสัมพันธแกับประเทศไทยมาอยางยาวนานไมวาจะเป็นในดานประวัติศาสตรแ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
หรือแมกระทั่งการเมือง
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คนไทยภาคกลางในเขตพื้นที่ราบลุมแมน้ําเจ าพระยารูจักไทใหญมาอยางนอยตั้งแตสมัย
อยุธยาเพราะปรากฏคํา ๆ นี้อยูใน กฎหมายตราสามดวงในพระราช- กําหนดเกา พ.ศ.2042 โดยคน
ไทยหรือคนสยาม สามารถรับรูถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางพวกตนกับพวกไทใหญไดดีและ
สามารถบอกเลาเรื่องราวของพวกไทใหญใหแกชาวตะวันตกที่เขามาเยือนกรุงศรีอยุธยา ในขณะนั้ นได รั บ รู
ดวยในบันทึกของเดอลา ลูรแแบรแ ราชทูตฝรั่งเศสจากราชสํานักพระเจาหลุยสแที่ 14 ซึ่งมาเยือนกรุงศรี
อยุธยาระหวางปี พ.ศ.2229 - 2231 ไดระบุวา อนึ่งชาวสยามที่ขาพเจากลาวถึงนี้ เรียกตนเองวาไทนอย
คือ เซียมเล็กตามที่ขาพเจาไดรับคําบอกเลา ยังมีคนอีกพวกหนึ่งซึ่งปุาเถื่อนที่สุดเรียกกันวา ไทใหญ
คือ เซียมใหญ อันเป็นพวกที่อาศัยอยูทางเขตเขาภาคเหนือ(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2551: 1)

ภาพที่ 1 ธงชาติรัฐฉานภาพที่
ภาพที่ 2 แผนที่รัฐฉาน
ภาพที่ 3 บัลลังกแเจาฟูาแสนหวี
ที่มา : สมพงศแ วิทยศักดิ์พันธแ, 2544: ไมปรากฏเลขหนา
ที่มา : สถาบันวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551: 38
,

ภาพที่ 4 ชุดแตงกายประจําชาติ
ภาพที่ 5 ปอยออกหวา
ที่มา : ไดรับความอนุเคราะหแจากนายประเสริฐ ประดิษฐแ
“ไต (Tai)” ไตจัดอยูในกลุมคนที่พูดภาษาไท - กะได (Tai - Kadai Language Family) มีที่อยู
อาศัยกระจัดกระจายอยูในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ประเทศจีนและประเทศอินเดีย มีประวัติศาสตรแ
การกอรางสรางเมืองใหมีความกวางใหญไพศาลมากวา 2,000 ปี โดยมีเจาฟูา (เครือเจาเครือขุน) คุมครอง
อภิบาลพสกนิกรมาหลายตอหลายองคแและสรางสมวัฒนธรรมของตนเองมาอยางชานาน เชน พระพุทธศาสนา
ภาษาเขียน (ลี กไต) ภาษาพูด (คําไต) อาหาร เครื่ องแต งกาย (กิ๋นไต) เครื่องมือเครื่องใช สถาปัตยกรรม
ศิลปวิทยาการ ประเพณีสิบสองเดือน (หยาสี่สิบสอง) เป็นตนเรียกไดวาเป็นชนชาติที่มีเอกลักษณแทางวัฒนธรรม
เป็นของตนเองอยางแทจริง
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จนกระทั่งถึงเหตุการณแสําคัญสําหรับอาณาจักรไทใหญก็คือเมื่อเฆี่ยนมาถูกลาอาณานิคมโดยอังกฤษซึ่งตรง
กับสมัยกษัตริยแองคแสุดทายของราชวงศแลองพญา คือ พระเจาสีปูอ อังกฤษไดประกาศยึดเฆี่ยนมาตอนบนและ
จัดการหัวเมืองตาง ๆ ใหรวมอยูกับเฆี่ยนมา ไทใหญจึงเปลี่ยนสภาพเป็น “สหพันธรัฐฉาน” (Federation
of Shan State) ภายหลังจากอังกฤษมอบเอกราชคืนใหแก เฆี่ยนมา เฆี่ยนมายังคงใหชนกลุมนอยคงความ
เป็นเอกภาพรวมกับตน โดยการสราง “สัญญาปางโหลง” ที่เมืองปางโลเพื่อบันทึกขอตกลงรวมกันกับชนกลุมนอย
ใหเป็นสหภาพพมา ใชเป็นขอตอรองในการแยกตัวออกเป็นอิสระ แตขอตกลงดังกลาวไมเป็นไปตามที่ตั้งไว จึงเป็น
เหตุ ของความขัดแยง ทําใหชาวไทใหญจากประเทศเมียนมาอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานแถบภาคเหนือของประเทศ
ไทย ดังที่พบในจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร จังหวัดพะเยาและจังหวัด
ลําปาง สวนไทใหญในรัฐฉานก็ยังคงมีความหวังในการกอบกูเอกราชของตนเอง และในปัจจุบันยังพบอีกวา
ชาวไทใหญอีกมากมายยังคงหลีกหนีปัญหาตาง ๆ ภายในรัฐฉาน จึงหลั่งไหลเขามายังประเทศไทยตามหัว
เมืองใหญ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ชลบุรีและปทุมธานีเป็นตน เพื่อเป็น
แรงงานตางดาว ซึ่งชาวไทใหญที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยนาจะมีจํานวนไมต่ํากวา 3,000,000 คน จาก
ประชากรทั้งหมด ในรัฐฉานประมาณ 8,000,000 สําหรับชาวไทใหญที่เขามายังจังหวัดระยองก็คือ ผูที่
เคลื่อนยายมาจากภายในรัฐฉานของประเทศเมียนมานั่นเอง จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในเปูาหมายของชาวไทใหญ
ที่มีความตองการ เดินทางเขามาเป็นแรงงานตามภาคสวนตาง ๆ ซึ่งกระจายตัวตามนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่
เศรษฐกิจทั่วทัง้ จังหวัดระยอง
ชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง

ภาพที่ 6 ตราสัญลักษณแชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยอง
ที่มา : ไดรับความอนุเคราะหแจากชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยอง
ดวยเหตุปัจจัยทางการเมืองในรัฐฉานสงผลใหชาวไทใหญเป็นผูที่มีเลือดรักชาติเป็นอยางยิ่งจึงเป็นที่มา
ของการกอตั้ง “ชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง” ซึ่งเป็นชมรมชาวไทใหญแหงแรกของประเทศไทยที่ได
ดําเนินการภายนอกรัฐ โดยมีเครือขายอีก 3 ชมรมคือชมรมชาวไทใหญจังหวัดเชียงใหม ชมรมชาวไทใหญ
กรุงเทพมหานครและชมรมชาวไทใหญจังหวัดปทุมธานี
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ภาพที่ 7 ผูเขียนกับนายแลงปุาง ภาพที่ 8 ผูเขียนกับพระอธิการทรงศักดิ์ สังกิจโจ
จากการสัมภาษณแนายแลงปุาง ประธานชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองและพระสังฆาธิการทรงศักดิ์
สังกิจโจเจาอาวาสวัดโสภณภาวนาราม กลาวถึงที่มาของการกอตั้งชมรมวาภายหลังที่ชาวไทใหญเขามาอาศัยอยู
ในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น จึงมีผู ริเริ่มกอตั้งชมรมเพื่อรวบรวม เหลาพี่นองชาวไทใหญใหอยูกันอยางเป็น
ปึกแผน ซึ่งไดรับสนับสนุนจากกองกําลังกูชาติไทใหญ (S.S.A) ของพลโทเจายอดศึก โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อจัด
กิจกรรมเชื่อมโยงความสั มพันธแ ของพี่น องชาวไทใหญและสังคมชาวระยองอีกทั้งยังไดการยอมรับจากทาง
หนวยงานราชการและผูนําทองถิ่นพิจารณาอนุญาตใหกอตั้งชมรมอยางถูกตองจนกระทั่งในปัจจุบันชมรมชาวไทใหญ
จังหวัดระยองมีการดําเนินการมากวา 10 ปี มีการบริหารอยางเป็นระบบโดยคณะกรรมการทั้งหมด 28 คน
ที่ตั้งของชมรมอยู ณ บานเลขที่ 76 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และอาศัยพื้นที่
ของวัดโสภณภาวนารามในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย กิจกรรมทางดานกีฬา กิจกรรมจิต
สาธารณะ กิจกรรมเทิ ดทูนสถาบัน กิจกรรมวันสําคัญ ของชาวไทใหญและกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมดลวนเป็นกิจกรรมที่ มีวัตถุประสงคแเพื่อใหพี่นองชาวไทใหญในจังหวัดระยองเกิดความสํานึกรักชาติมีความ
สมัครสมานสามัคคีอนุรักษแเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญเพื่อใหพี่นองชาวไทใหญอาศัยอยู ในจังหวัดระยองได
อยางมีเกียรติและเป็นที่รูจักอยางกวางขวาง
วงกลองก้นยาวของชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง
ผลจากการเคลื่อนยายแรงงานประกอบกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมทําใหวัฒนธรรมไท
ใหญ ห ลั่ ง ไหลเข ามาสู จั งหวัดระยองด ว ยเชน กัน หากกล า วถึ งวัฒ นธรรมของชาวไทใหญที่ แสดงต อสายตา
ประชาชนภายในพื้นที่มีดวยกันหลายประการ เชน การแต งกาย ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นตน
ซึ่งหนึ่งในวัฒนธรรมที่ชาวไทใหญนํามาเป็นสวนสําคัญกับวิถี ชีวิตในจังหวัดระยองนั่นก็คือ วัฒนธรรมทางดาน
ดนตรีและการแสดงที่ใชสื่อสารเขาถึงสังคมภายนอกไดดีที่สุด
“กลองก้นยาว” เป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสําคัญกับวิถีชีวิตชาวไทใหญ แฝงไวดวยภูมิปัญญา
ทางศิลปะ มีบทบาทหนาที่ในพิธีกรรมและสรางความบันเทิงในงานบุญประเพณีตาง ๆ มาตั้งแตโบราณกาล เชน งาน
ปอยออกหวา งานปอยสางลอง ปอยเหลินสิบเอ็ดเป็นตนวงกลองกนยาวจึงมีคุณคาทางดานจิตใจสรางเสริมสิริ
มงคล เกิดเป็นคติความเชื่อวาทุกวัด และทุกหมูบานจะตองมีกลองกนยาวประจําอยู นอกจากนั้นวงกลองก น
ยาวยั งใชป ระกอบการแสดงอีกหลายชนิดประกอบดว ยการแสดงกิงกะหล าการแสดงโตการแสดงกาลาย
การแสดงกาแลวการแสดงกาปั่นกเองและการตีกลองกนยาวกับขบวนแห กลองกนยาว เป็นเครื่องดนตรีที่มี
ความสําคัญมากที่สุดชิ้นหนึ่ งของชาวไทใหญอยูในวิถีชีวิตของชุมชนเกี่ยวของกับงานบุญงานประเพณีพิธีกรรม
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และประกอบการแสดง ลักษณะทางกายภาพของหุนกลองที่มีความยาวและมีขนาดใหญ ทําใหเสียงที่ดังออกมา
มีความกังวานไพเราะและนุมนวล มีความ เป็นเอกลักษณแเฉพาะตน ลีลาการตีกลองแตกตางไปจากการตีกลองชนิด
อื่นชาวไทใหญใหความสําคัญกับกลองชนิดนี้ พิจารณาไดจากทุก หมูบานทุกวัดจะมีกลองกนยาวเก็บรักษาไว
แลวนําออกมาใชตีเมื่อถึงขั้นตอนของงานบุญที่มีความเกี่ยวของ การมีกลองไวในครอบครองเป็น ความเชื่อเรื่อง
ความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุงเรือง (ขําคม พรประสิทธิ์, 2560: 115) “พูดถึงเรื่องวัฒนธรรม กลองกน
ยาว มันโดดเดน มันอยูในสายเลือด ศิลปะของเขากลองกนยาวเป็นเอก เป็นหลัก กลองกนยาวเป็นศิลปะที่
มันอยูในวิถีชีวิตของคนไทใหญ เขาไปไหนเขาจะตองมีกลองกนยาวไปดวยงานประเพณีทุกอยาง งานอะไรก็
แลวแตจะตองมีกลองกนยาว อยางงานปอยสางลอง งานปอยเหลินสิบเอ็ด ยกเวนงานศพ งานไมเป็นมงคล
ทั้งหลายจะไมมี”(ประเสริฐ ประดิษฐแ, สัมภาษณแ, 5 กุมภาพันธแ 2561)
สําหรับวงกลองกนยาวของชมรมไดมาจากเงินบริจาคจากพี่นองชาวไทใหญในจังหวัดระยองเครื่องดนตรี
ทั้งหมดสรางโดยพอครูปาเมือง ลายใส จังหวัดเชียงใหมซึ่งการที่ชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองมีวงกลองกนยาวเป็น
ของตนเองก็เปรียบเสมือนการสรางเสริมความเป็นสิริมงคลปกปูองคุมครองใหพี่นองชาวไทใหญอาศัยอยูในจังหวัด
ระยองไดอยางผาสุกราบรื่นตามคติความเชื่อที่สืบทอดกันมายิ่งไปกวานั้นยังเป็นเครื่องมือในการประกอบกิจกรรม
ทางสังคมและเพื่อการอนุรักษแเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
เครื่องดนตรีวงกลองก้นยาวของชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง
วงกลองกนยาวของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองมีการประสมวงตามแบบแผนดั้งเดิมของรัฐฉาน
ซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรี ดังตอไปนี้

ภาพที่ 9 กลองกนยาว

ภาพที่ 10 มอง

ภาพที่ 11 แสง

1. กลองกนยาว 1 ใบ
กลองกนยาวของชาวไทใหญในจังหวัดระยองมีความสูง 185 เซนติเมตร หุนกลองทํามาจากไมซอ
เจาะกลวง ทายางรักสีดํา ตกแตงสีธงชาติรัฐฉานที่ตรงกลางของหุนกลอง หนากลองขึงดวยหนังวัว ใชวิธีการตี
ดวยการยืนสะพายกลอง ตั้งเสียงกลองดวยขาวเหนียวสุกบดละเอียด เรียกวา “จ่าก๋อง” เสียงของกลองกน
ยาวสรางโดยการใชมือขวาตี เป็นเสียงหลักดวยวิธีการตีเต็มฝุามือ ตีเปิดมือ ตีปิดมือ ใชปลายมือ ใชกําปั้น
การประคบมือและใชปลายนิ้วมือซายในการตีสลับกับมือขวาเป็นเสียงรอง เพื่อประคบเสียงและตีขัดจังหวะ เสียง
ของกลองกนยาว ประกอบดวย “เสียงเป้ง” “เสียงเปง” “เสียงปึ๊ก” หรือ “เสียงบึด” “เสียงดึก” หรือ
“เสียงกะ” เสียงปิ๊ก หรือ “เสียงตุ๊บ” และ “เสียงตึ้ง” หรือ “เสียงปุ่ม”
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2. มอง 1 ชุด
มอง เป็นชื่อเรียกตามเสียงที่ชาวใหญไดยิน มองของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองมีลักษณะ
เป็นคอกสี่เหลี่ยมประดับสีสันเป็นสีธงชาติรัฐฉาน โดยนําลูกมองมาแขวนบริเวณดานขางของคอกทั้ง 2 ดาน
จํานวน 6 ใบ ลูกมองทํามาจากทองเหลืองมีขนาดลดหลั่นกันไป เสียงของมองเป็นการประสานเสียงคู 5 คือ
เสียง “มี” (ประกอบดวย เสียงมีต่ํา เสียงมีกลาง เสียงมีสูง) และเสียง “ที” (ประกอบดวย เสียงทีต่ํา เสียงที
กลางและเสียงทีสูง) ใชวิธีการตีใหเกิดเสียงดวยกลไกการโยกไมสําหรับบังคับไมตีมอง ซึ่งสามารถตีมองคน
เดียวพรอมกันไดหลายใบ
3. แสง 1 คู
แสงของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองมีลักษณะเหมือนกับฉาบใหญของประเทศไทยดานบน
ของแสงมีการประดับดวยการรอยไหมพรมถักเป็นตุมขางละ 4 เสน ประกอบดวย สีแดง สีเขียวและสีเหลือง
ซึ่งเป็นสีของธงชาติรัฐฉาน เสียงของแสง ประกอบดวย “เสียงแช่” “เสียงแช” และ “เสียงแฉะ”เครื่องดนตรี
ในวงกลองกนยาวมีบทบาทหนาที่ที่มีความแตกตางกัน คือ กลองกนยาวทําหนาที่ในการดําเนินทํานองโดยใช
เสียงตาง ๆ มาประดิษฐแเป็นกระสวนจังหวะที่มีลีลาหลากหลาย แสง ทําหนาที่ในการตีหยอกลอประสานไปกับ
กระสวนจังหวะกลองก นยาวเพื่อใหเกิดสี สันของความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล มองทําหนาที่ในการตีกํากับ
จังหวะซึ่งการประสานเสียงของเครื่องดนตรีทั้ง 3 ชิ้น เกิดเป็นมิติที่มีความสมบูรณแมีเสนหแในแบบฉบับของ
วัฒนธรรมดนตรีไทใหญที่สื่อถึงอารมณแความเขมขลัง ฮึกเหิม เราใจ นอกจากนั้นเครื่องดนตรีของชมรมชาวไทใหญ
ในจังหวัดระยองยังมีเอกลักษณแความเป็นชาติที่ไดแตงแตมลงบนเครื่องดนตรีใหมีสีสันเป็นธงชาติรัฐฉาน ยิ่งชวย
สงเสริมใหดนตรีไทใหญดูมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
นักดนตรีและนักแสดงของชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง
สมาชิกของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองพบวามีศิลปินผูมีความเชี่ยวชาญทางดานการตีกลองกน
ยาวและการแสดงดวยกันหลายคนเป็นกลุมคนที่มีบทบาทสงเสริมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องจาก
กิจกรรมดานวัฒนธรรมของชมรมมีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง สามารถแสดงออกถึงเอกลักษณแทางชาติพันธุแ นัก
ดนตรีและนักแสดงของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองเป็นบุคคลสําคัญที่ไดสืบทอดองคแความรูและสั่งสมภูมิ
ปัญญามาจากรัฐฉาน ซึ่งวัฒนธรรมการตีกลองกนยาวและการแสดง ตาง ๆ ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวไทใหญและ
เป็นวัฒ นธรรมที่อยูในแทบทุกประเพณี ทําใหชาวไทใหญสามารถจดจําวิชาความรูเหลานี้ไดอยางแมนยํา
และสามารถถายทอดศิลปะสู สายตาประชาชนไดอยางงดงามนักดนตรีและนักแสดงของชมรมชาวไทใหญ
จังหวัดระยอง มีดังตอไปนี้
1.
นักดนตรี ประกอบดวย นายจายสูวัน นายหมองหมอง นายจายหนุมเมิง นายดาวฟู
นายจายสางหลาน นายหลุงลายคําและนายจายแหนแลง
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ภาพที่ 12 นายจายสูวัน

ภาพที่ 15 นายดาวฟู

ภาพที่ 13 นายหมองหมอง ภาพที่ 14 นายจายหนุมเมิง

ภาพที่ 16 นายจายสางหลาน ภาพที่ 17 นายหลุงลายคํา ภาพที่ 18 นายจายแหนแลง

2. นักแสดงประกอบดวย นายจายจองอุง นางแสงทาและนางหอมแลง

ภาพที่ 19 นายจายจองอุง ภาพที่ 20 นางแสงทา

ภาพที่ 21 นางหอมแลง

การแสดงของชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง
การแสดงของชาวไทใหญมีอยูดวยกันมากมายหลายชนิด แตก ารแสดงที่ช าวไทใหญ นําเขามาใน
จังหวัดระยองมีเฉพาะบางชุดการแสดงเทานั้นเนื่องจากชาวไทใหญในจังหวัดระยองเป็นแรงงานทําให ไม
สามารถเฟูนหาผูแสดงไดมากนัก จึงคัดเลือกเฉพาะการแสดงที่สามารถหาผูแสดงไดและเป็นชุดการแสดงที่
สามารถเขาถึงผูคนไดงายที่สุด ทําใหการแสดงไมมีความหลากหลายเหมือนเชนในรัฐฉาน การแสดงของชมรมชาว
ไทใหญจังหวัดระยอง ประกอบดวย
1. การตีกลองกนยาวรับแขก
กลองกนยาวรับแขกมีความหมาย 2 อยาง คือ 1) เป็นการตีกลองกนยาว กับขบวนแหในงานบุญ
ประเพณีตาง ๆ เชน งานปอยเหลินสิบเอ็ด งานแหปราสาทจองพารางานบุญออกหวา งานปอยสางลอง เป็นตน
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และ 2) เป็นการตีกลองกน ยาวตอนรับผูมาเยือนหรือสรางสีสันภายในงานระหวางที่ยังไมมีการประกอบ
พิธีกรรมใด ๆ เรียกวา “รับแขก”
สําหรับการตีกลองกนยาวรับแขกของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยอง พบวา เสียงของกลองกนยาว
ที่ใชมีเสียง “บึด” เสียง “เปง” เสียง “เป้ง” เสียง “ตุบ๊ ” เสียง “กะ” และเสียง “ปุ่ม”มีโครงสรางการตี
ที่ประกอบดวย 1) การสรางกระสวนจังหวะพื้นฐาน ที่นําไปสรางใหเกิดเป็น 2) ทํานองทั้งที่มีการลักจังหวะ
แบบตอเนื่อง การตีย้ําเสียงใหเกิดพยางคแถี่ 2 พยางคแ 3 พยางคแ การตีสลับเสียงดังเบาการตีสลับมือและการตี
สลับความถี่ของกระสวนจังหวะจากนั้นจึงนําเอาทํานองมารอยเรียงเป็น 3) ชุดทํานองโดยสังเกตจากกระสวน
จังหวะปิ ดทายชุดทํานองการร อยเรี ยงเป็นชุดทํานองแตล ะชุดทํานองมี การแยกทํานองให มีรายละเอียดที่
แตกตางกันไป โดยอาศัยกระสวนจังหวะพื้นฐานมาดัดแปลงใหมีความสั้นหรือยาวที่ไมเทากัน เกิดเป็น ลีลา
กลองกนยาวที่มีเสียงหนักเบา ผานการใชวิธีการตีเนนเสียง ตีกระทุง ตีลักจังหวะและตีสลับมือเปิดปิด ทํานอง
กลองกนยาวมีลักษณะเป็นการทอนจังหวะ ซึ่ง การทอนจังหวะ มีทั้งหมด 2 ลักษณะคือการทอนจังหวะให
สัดสวนของจังหวะแคบลงเชนการรอจังหวะและการตีวรรคทายซ้ํา ๆ สวนการทอนจังหวะอีกอยางหนึ่งสามารถ
ประดิษฐแพลิกแพลงไดหลายวิธี เชน การตีสลับเสียงการตีเสียงหนักเบาใหเกิดเป็นความถี่มากขึ้ น ซึ่งการทอน
จังหวะจะไมเทากัน บางชุดทํานองสั้น บางชุดทํานองยาวเพราะผูตีกลองกนยาวสามารถจินตนาการไดอยาง
อิสระหรือที่เรียกวา “การด้น” นั่นเอง มอง ทําหนาที่ควบคุมจังหวะเป็นจังหวะที่เร็วใหดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งการแสดงนอกจากนั้นยังทําหนาที่ขึ้นจังหวะและตีตบทายจังหวะหลังจากจบการแสดง การตีแสงมี
กระสวนจังหวะที่ชวยสงเสริมใหการตีกลองกนยาวมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้นลีลาของแสงจึงปรากฏใหเห็นได
อยางหลากหลาย เชน การตีเสียงหนักสลับเบาแบบหางหรือแบบถี่และการตีเนนพยางคแ
กระสวนจังหวะพื้นฐาน

ชุดทานอง

ทานอง
แผนผังที่ 1 โครงสรางทํานองกลองกนยาวรับแขก

ตัวอย่างทานองกลองก้นยาวรับแขก
ชุดทานองที่ 1
------------- เปูง - - -เปูง-เปูง - - - ---- เปูง - - -เปูง-เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง
- - เปูง
เปูง
- - กะ
บึด

-เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง
-บึดกะ
เปูง

------- - เปูง
เปูง
- - เปูง
เปูง

---- - - - - - - เปูง
- - - เปูง - เปูง - - -เปูง-เปูง
-เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง
- เปูง–
เปูง

- เปูง - -

- เปูง–
เปูง
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ชุดทานองที่ 2
- กะ บึด

-เปง–เปง -เปง–เปง -เปง–เปง
-เปง–เปง -บึด–เปง -เปง–เปง
-เปง–เปง -เปง–เปง -เปง–เปง
- - เป -เปง–เปง - - เป
งเปง
งเปง
- เปูง - - -เปูง–เปูง - เปูง - -

- บึด – - บึด– -เปง–เปง
บึด
เปง
-เปง–เปง -เปง–เปง -บึด–เปง -เปง–เปง -บึด –
เปง
-บึด–เปง -เปง–เปง -บึด–เปง -บึด–เปง -เปง–เปง
-เปง–เปง - - กะบึด -บึดกะ - เปูง - - -เปูง–เปูง
เปูง
-เปง–เปง - - เป -เปง–เปง - - กะบึด -บึดกะ
งเปง
เปูง
-เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง
- กะบึด

-บึดกะ
เปูง

ชุดทานองที่ 3
---- - กะ
บึด
- - กะเปูง

----

- - กะบึด

-บึดกะ
------- -บึดกะ
เปูง
กะบึด
เปูง
- - กะบึด -บึดกะ
- - กะ
- - กะ
- - กะ
- - กะ
เปูง
เปูง
เปูง
เปูง
เปูง
- เปูง - - -เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง

-บึดกะ
เปูง
- - กะ
เปูง
- เปูง - - -เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง

- กะบึด

-บึดกะ
เปูง

2. การแสดงกิง่ กะหลา
กิ่งกะหลา คือ กินนร - กินรีมีรากฐานมาจากภาษาบาลี แตเพี้ยนเสียงออกมาในลั กษณะที่ชาวไท
ใหญเรี ย กไดส ะดวกกิ่งกะหล าถือวาเป็ นสั ตวแศักดิ์สิ ทธิ์ของชาวไทใหญ มีประวัติความเป็นมาของการแสดง
ที่เหมือนกับการแสดงโต นกกิง่ กะหลาเปรียบเสมือนตัวแทนของสัตวแหิมพานตแที่คอยตอนรับพระพุทธเจาคราว
เสด็จกลับมายังโลกมนุษยแในวันเปิดโลก (วันออกพรรษา) ซึ่งชาวไทใหญไดรังสรรคแการแสดงอันสวยสดงดงามนี้
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เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและจําลองเหตุการณแเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลและยังคงยึดถือเป็นธรรมเนียมสืบ
ทอดกันตอมาอยางไมขาดสาย
สําหรับการแสดงกิง่ กะหล่ําของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองพบวา เสียงของกลองกนยาวที่ใชมีเสียง
“เปูง” เสียง “ดึก” เสียง “ปิ๊ก” และเสียง “ตึ้ง” การตีกลองกนยาวจะยึดผูแสดงเป็นสําคัญโดยการตีกระสวน
จังหวะใหสอดคลองกับการเคลื่อนที่ของผูแสดง ประกอบดวย การขึ้นตนตั้งหลัก การย่ําเทาสูง การย่ําเทาต่ํา
การถัดเทา การกมตัวลงกับพื้นการสะดุงตัวขึน้ จากพื้น การโยกตัวอยูกับที่ การวิ่ง การกระโดดแลวคางทา การ
กระโดดเป็นชุดสั้น ๆ การสะดุงตัวเป็นชุดสั้น ๆ การยอลงกับพื้น การลุกขึ้นยื นและการโคงคํานับเพื่อจบการ
แสดง การตีแสงจะตีตามกระสวนจังหวะกลองกนยาวเพื่อสนับสนุนใหจังหวะของการประกอบการแสดงมีความ
สนุกสนานมากยิ่งขึ้นมองทําหนาที่ควบคุมจังหวะที่คอนขางเร็วดําเนินไปอยางสม่ําเสมอและมีหนาที่ในการ
ขึ้นตนตั้งจังหวะเพื่อเริ่มการแสดง
ตัวอย่างกระสวนจังหวะกลองก้นยาวกับการแสดงกิงกะหล่า
กระสวนจังหวะแบบที่ 1 การขึ้นตนตั้งหลักการแสดงกิงกะหลา
-------------เปูง-เปูง

- - - เปูง

- - - เปูง

กระสวนจังหวะแบบที่ 2 ประกอบการเคลื่อนที่โดยการย่ําเทาสูงของกิงกะหลา
- - - เปูง - - - เปูง - - - เปูง - - - เปูง - - - เปูง - - - เปูง - - - เปูง

- - - ดึก

- - - เปูง

กระสวนจั ง หวะแบบที่ 3 ประกอบการเคลื่ อ นที่ โ ดยการย่ํ า เท า ต่ํ า การถั ด เท า การหมอบตั ว
ลงกับพื้นและการโยกตัวอยูกับที่
-ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก
กระสวนจังหวะแบบที่ 4 ประกอบการเคลื่อนที่โดยการวิ่งและการสะดุงตัวขึ้นจากพื้น
-เปูง-เปูง เปูง-เปูง -เปูง-เปูง เปูง-เปูง -เปูง-เปูง เปูง-เปูง -เปูง-เปูง เปูง-เปูง
กระสวนจังหวะแบบที่ 5 เป็นการตีกลองกนยาวประกอบการเคลื่อนที่โดยการกระโดดแลวคางทา
-เปูง-เปูง - - - เปูง - - - ปิ๊ก - - - ปิ๊ก -เปูง-เปูง - - - เปูง - - - ปิ๊ก - - - ปิ๊ก
3. การแสดงก้ําปั่นกเอง
กาปั่นกเองเป็นการฟูอนพื้นเมืองที่มีมาแตโบราณเรียกวาฟูอนไทใหญ หรือ ฟูอนเงี้ยว หรือ รําไต
หรือ รําวง การแสดงชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยครั้งอดีตที่ตองมีประเพณีการแสดงฟูอนรําโดยหญิงสาวตอหนาพระ
พักตรแของเจาฟูาสัปดาหและ 1 ครัง้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมสืบทอดกันมาจนกระทั่งสิ้นสุดระบบเจาฟูากาปั่นกเองจึง
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เป็นการแสดงที่มีความงดงามออนชอย มีการประดิษฐแทวงทาลีลาการรายรําไดอยาประณีตบรรจง ประกอบกับ
มีความออนนอมเพื่อแสดงความเคารพตอผูหลักผูใหญ เป็นเอกลักษณแดีงามของชาวไทใหญ
การตีกลองกนยาวกับการแสดงก่ํา ปั่นกเองของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองพบวา เสียงของกลอง
กนยาวที่ใชมีเสียง “บึด” เสียง “เปง” เสียง “เปูง” และเสียง “ปุุม” ซึ่งมีกระสวนจังหวะแบบเดียวกัน
ทั้งสิ้น มีโครงสรางทํานองกระทําโดย 1) การสรางกระสวนจังหวะพื้นฐานซึ่งพบได 3 แบบ คือ “-บึดเปง” “-เปง-เปง” และ “-เปูง-เปง” ที่นําไปสรางเป็นทํานอง จากนั้นจึงนําทํานองมารอยเรียงกัน ซึ่งพบวา
การเรียงกระสวนจังหวะมีความหลากหลาย คือ 1) การเรียงกระสวนจังหวะเดียว 2) การเรียงกระสวน
จังหวะ 2 กระสวนจังหวะ และ 3) การเรียงกระสวนจังหวะตั้งแต 2 กระสวนจังหวะขึ้นไปการสรางทํานอง
จะมีการแบงออกเป็นชุด ๆ โดยสังเกตจากกระสวนจังหวะปิดทายชุดทํานองกระสวนแตละชุดมีความสั้นยาวไม
เทากันเพราะมีรายละเอียดของการรอยเรียงกระสวนจังหวะไมเหมื อนกันซึ่งถูกออกแบบดวยประสบการณแของ
ผูตีกลองกนยาวที่เรียกวา “การด้น” นั่นเองปรากฏเป็นลักษณะเดนของการตีก ลองกนยาวใหเกิดเป็นทํานอง
ที่มีเสียงหนักเบาเขากับการรายรําและการย่ําเทาของผูแสดงกาปั่นกเองมองทําหนาที่ควบคุมจังหวะที่ชาดําเนิน
ไปอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งการแสดงการตีแสงใชวิธีการตีตามกระสวนจังหวะกลองกนยาวผูตีแสงจะใชวิธีการ
“ด้น” ทํานองตลอดทั้งการแสดงรอยเรียงกระสวนจังหวะอยางอิสระ เสียงหนักเบาของแสงจะชวยใหการตี
กลองกนยาวมีความสนุกสนานเราใจมากยิ่งขึ้น

ทานอง

กระสวนจังหวะพื้นฐาน

ชุดทานอง

แผนผังที่ 2 โครงสรางทํานองกลองกนยาวกับการแสดงกาปั่นกเอง
ตัวอย่างทานองกลองก้นยาวกับการแสดงก้าปั่นก๋อง
ชุดทานองที่ 1
---------- - - - -เปูง-เปูง -เปูง-เปูง
- บึด เปง
- บึด เปง
- เปง เปง
- บึด เปง

- บึด เปง
- บึด เปง
- บึด เปง
- เปูง เปง

- เปูง เปง
- บึด เปง
- เปง เปง
- บึด เปง

- บึด เปง
-บึด-เปง
- บึด เปง
- เปูง เปง

- เปูง - บึด เปง
เปง
- เปูง - - เปูง เปง
เปง
- เปง - - เปูง เปง
เปง
-เปูง-เปูง -เปูง-เปูง

-เปูงเปูง
เปูง
- เปูง เปง
- บึด เปง
- บึด เปง
-เปูงเปูง
เปูง

-เปูง-เปูง
- บึด เปง
- บึด เปง
- เปูง เปง
-เปูง-เปูง
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ชุดทานองที่ 2
- บึด - เปูง เปง
เปง
- บึด - เปูง เปง
เปง
ชุดทานองที่ 3
- บึด - -เปูง-เปง
เปง
- บึด - -เปูง-เปง
เปง
- บึด - -เปูง-เปง
เปง

- บึด - เปูง - - บึด เปง
เปง
เปง
-เปูง-เปูง -เปูง-เปูง -เปูงเปูง
เปูง

- บึด เปง
- บึด เปง
- บึด เปง

-เปูง-เปง
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- เปูง - - บึด เปง
เปง
-เปูง-เปูง

- บึด - -เปูง-เปง
เปง
-เปูง-เปง - บึด - -เปูง-เปง
เปง
-เปูง-เปง -เปูง-เปูง -เปูง-เปูง

- บึด เปง
- บึด เปง
-เปูงเปูง
เปูง

- เปูง เปง

-เปูง-เปง
-เปูง-เปง
-เปูง-เปูง

การตีกลองกนยาวและการแสดงจึงเป็นศิลปะที่มีความโดดเดนเฉพาะตัวของชาวไทใหญ แสดงถึงชั้น
เชิงลีลาที่มีความสนุกสนาน มีอรรถรสของทวงทํานอง ทั้งความเขมแข็ง ดุดัน เราใจ กระตุนอารมณแทั้งผูตี
และผูชม ซึ่งทั้งหมดมีผลมาจากการประดิษฐแคิดคนจากบรรพบุรุษใหเกิดเป็นแบบแผนของตนเอง
วัฒนธรรมกลองก้นยาวกับสังคมจังหวัดระยอง
วัฒนธรรมกลองกนยาวมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทใหญในจังหวัดระยองเป็นอยางมากใชเพื่อ
ประกอบกิจกรรมทางสังคม อนุรักษแและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยางตอ เนื่องเกิดการแทรกซึมทางวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณแของชาติพันธุแใหปรากฏเห็นในพื้นที่ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม มนตแเสนหแของศิลปะไท
ใหญแขนงนี้จึงสงผลใหผูพบเห็นเกิดความประทับใจในความวิจิตรงดงาม สรางทัศนคติเชิงบวกและไดรับ การ
ยอมรับจากสังคมชาวระยองจนกระทั่งทางราชการภาครัฐและประชาชนไดเล็งเห็นถึงคุณคาเกิดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและผสมผสานกับประเพณีทองถิ่นไดอยางกลมกลืน

ภาพที่ 22 การแสดงโต ณ จวนผูวาจังหวัดระยอง
ภาพที่ 23 การตีกลองกนยาวในขบวนแหกฐิน
ที่มา : ไดรับความอนุเคราะหแจากชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยอง
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ภาพที่ 24 การแสดงกิงกะหลาในขบวนแหนาค
ภาพที่ 25 การตีกลองกนยาวในขบวนแหนาค
ที่มา : ไดรับความอนุเคราะหแจากชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยอง

ภาพที่ 26 การตีกลองกนยาวในงานวันเขาพรรษา

ภาพที่ 27 ขบวนแหกลองกนยาวในงานสงกรานตแ

ผูเขียนไดสัมภาษณแนายเฉลียว ราชบุรี อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองที่ไดเชิญชมรม
ชาวไทใหญจังหวัดระยองรวมใหมีบทบาทกับหนวยงานราช ซึ่งนายเฉลียวเลาถึงความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ชาวไทใหญแกผูเขียนวา

ภาพที่ 28 ผูเขียนกับนายเฉลียว ราชบุรี

ภาพที่ 29 ผูเขียนกับนายอําไพ บุญรอด

“ผมอยากรูจักกับเขาอยูแลวว ามาอยูเมืองไทยเป็นอยางไรบางพอดีชวงนั้นเขาสูอาเซียนพอดีก็เลย
เห็นวาเขามีการแสดงพอดี ก็เลยติดตอเอามาแสดงรูสึกวาผมเชิญเขามาแสดง 2 งานมีงานที่ถนนยมจินดาและ
ที่จวนผูวาฯ ก็มีความสวยงามและมีเอกลักษณแเรามีมุมมองกับเขาที่ดีเขามาที่นี่แลวก็มาทํางานอยูที่นี่คิดวาพวก
เขารักษาความเป็นไทใหญของพวกเขาอยางเขมแข็ง แข็งแรง”เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณแ, 16 กันยายน
2561)
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นายอําไพ บุญรอด ผูซึ่งติดตอใหชาวไทใหญมารวมแสดงในงานบวชของลูกชายไดเลาถึงความ
สนใจและความประทับใจในศิลปวัฒนธรรมของชาวไทใหญแกผูเขียนวา
“เคยหาชาวไทใหญเขามาแหในงานบวชลูกชายเราเคยเห็นในงานวัดมีชุดกวางเขาเรียกวาโต
ดูแลวเหมือนเชิดสิงโตแลวก็ชุดกิงกะหลาเหมือนๆกับของทางภาคเหนือพอเห็นก็เลยชอบใจรูสึกวามันดู
สวยงามแปลกตาดี คึกคัก ถึงแมวาลีลาทาทางจะไมนุมนวลของไทยแตก็มีลีลาทาทางเป็นเอกลักษณแดี
เป็นสิ่งที่เขาตองการรวมมือประเพณีของคนไทยคลาย ๆวาเขาตองการจะเผยแพรวัฒนธรรมของเขา”
(อําไพ บุญรอด, สัมภาษณแ, 28 กรกฎาคม 2561)
สรุป
ชาวไทใหญเป็นตัวอยางของความเป็นผูมีใจรักในวัฒนธรรมเป็นอยางยิ่ง ถึงแมวาแผนดินบานเกิด
เมืองนอนของตนจะมีความวุนวายมากมายเพียงใด สิ่งที่มีความสําคัญที่สุด นั่นก็คือ การดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม
ที่มีความเขมแข็ง ซึ่งทําใหปรากฏการกอตั้งชมรมของแรงงานชาวไทใหญภายในจังหวัดระยอง ชื่อวา “ชมรม
ชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง” ซึ่งมีการดําเนินการมากวา 10 ปี ผลของการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆทําใหชาว
ไทใหญผนึกความเขมแข็งทางชาติพันธุแและอาศัยรวมกับชาวระยองไดอยางผาสุก สิ่งที่เป็นกลไกสําคัญในการ
เชื่อมโยงชาวไทใหญใหเกิดความใกลชิดกับสังคมชาวระยองไดมากที่สุดคือ กลองกนยาวและการแสดงตาง ๆ
ซึ่งเป็นการสืบทอดมาจากรัฐฉานแสดงออกถึงเอกลักษณแความงดงามทางศิลปะไดอยางชัดเจน จนกระทั่งไดรับ
การยอมรับจากสังคมชาวระยอง หนวยงานราชการและหนวยงานทองถิ่น สามารถหลอมรวมวัฒนธรรมไท
ใหญกับวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางกลมกลืน
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การประพันธ์ทานองเพลงไทย
THE COMPOSITION OF THAI CLASSICAL MUSIC MELODY
ดุษฎี มีป้อม*
DUSSADEE MEEPOM
บทคัดย่อ
เพลงไทยที่ใชบ รรเลงกัน ในปั จจุบันนี้ มีทั้งเพลงในแนวอนุรักษแซึ่งเป็นการบรรเลงตามแบบแผน
และเพลงแนวสรางสรรคแ เพลงไทยเป็นผลงานศิลปะที่มีการปรุงแตงเปลี่ยนแปลงใหเป็นไปตามรสนิยมของผู
บรรเลงและผูฟังตามยุคสมัย แมวาเพลงไทยที่มีอยูเดิมจะมีเป็นจํานวนมาก แตนักดนตรีไทยก็นิยมประพันธแ
เพลงขึ้นใหมตลอดมา นักวิชาการดานดนตรีไทยไดอธิบายถึงหลักการประพัน ธแเพลงไทย เป็นแนวทางเดียวกัน
4 วิธี ไดแก 1. แตงโดยวิธีขยาย 2. แตงโดยวิธียอหรือตัดทอน 3. แตงโดยทําทางเปลี่ยน 4. แตงขึ้นใหม
โดยอธิบายในเรื่องเสียงลูกตกที่จะตองยึดถือตําแหนงของเสียงลูกตกใหตรงตามหลักการ แตสิ่งสําคัญที่ผูแตง
เพลงจํ าเป็ น ตองรู คื อลั กษณะของทํานองเพลงไทยที่จะนํามาใชนั้นมีลั กษณะอยางไร บทความนี้ ผู เขีย น
ตองการนําเสนอลักษณะทํานองเพลงไทย 2 ลักษณะ คือทํานองแบบแผนและทํานองแบบเดียวกัน ซึ่งเป็น
ทํานองที่ปรากฏความนิยมใชอยูในเพลงไทยทั่วไป โดยแสดงใหเห็นการใชทํานองของวรรคถามและวรรคตอบที่
มีความสั มพัน ธแส อดคลองกัน นอกจากนี้ยังมีทํานองทางฆองที่มีลั กษณะทํานองคลายกัน สามารถเลื อกใช
ทํานองเหลานั้นทดแทนกันในการนํามาเรียบเรียงหรือดัดแปลงใหสอดคลองกับทํานองที่ผูประพันธแตองการได
คาสาคัญ : การประพันธแ, ทํานองเพลง, เพลงไทย

ABSTRACT
Nowadays, Thai classical music styles are traditional and newly created, which is an
artistic work developed and modified based on a taste of the performers and audiences of
each generation. Even there are many Thai classical music, the musicians usually compose a
new one. The academician of Thai classical music described the principles of music
composition in 4 ways; 1. Melody expansion 2. Abridgment or shorten 3. Melody modification
4. Newly composition. Besides, they explained about the last note of each section (Luk Tok)
that must be played correctly. The most important part that the composers need to know is
the characteristics of melody. This article is intended to describe 2 characteristics; the
traditional melody and substituted melody, which are generally used in Thai classical music
composition. In addition, to present the use of interrogation phrase and reply phrase which
*
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are harmoniously related. Furthermore, there is a basic melody of Gong, which can use and
substitute similarly to arrange and modify as the composer desire.
บทนา
เพลงดนตรีของไทยที่เรียกกันวา เพลงไทย หมายถึง ทํานองเพลงไทยที่ผูประพันธแ ไดเรียบเรียงไว
มีทํานองตาง ๆ มากมาย สามารถจําแนกออกเป็นเพลงประเภทตาง ๆ ไดหลายประเภท เชน มนตรี ตราโมท
แบงเพลงไทยออกเป็นประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท (มนตรี ตราโมท, 2545, น.38 – 40) คือ ประเภทเพลง
หนาพาทยแ ไดแก เพลงหนาพาทยแไหวครูและเพลงหนาพาทยแพิเศษ ประเภทเพลงเรื่อง ได แก เพลงชา เพลง
สองไม เพลงเร็ว และเพลงฉิ่ง และประเภทเพลงมโหรี ไดแก เพลงตับและเพลงเกร็ด นอกจากนี้ ในการจัดแบง
หมวดหมูประเภทของเพลงไทยที่ใชบรรเลงกันอีกแนวทางหนึ่ง ไดแบงเพลงไทยออกเป็น 4 ประเภทใหญ ๆ
ไดแก เพลงหนาพาทยแ เพลงเสภาหรือรองสง เพลงมโหรี และเพลงประกอบการแสดงโขนละคร นอกจากนี้ยังมี
การแบงประเภทของเพลงไทยยอยออกไปอีก เชน เพลงโหมโรง เพลงทายเครื่องหรือเพลงหางเครื่อง เพลง
ภาษา และเพลงเดี่ยว เป็นตน
การบรรเลงดนตรีไ ทยที่ป รากฏอยูใ นปัจ จุบัน นี้ มีก ารบรรเลงดว ยวงดนตรีไ ทยประเภทตา งๆ
เชน วงปี่ พาทยแ วงเครื่องสาย วงมโหรีรวมถึงวงดนตรีรวมสมัยที่มีการประสมวงขึ้นใหมในรูปแบบตาง ๆ ดวย
โดยใชวงดนตรีที่เหมาะสมกับการบรรเลงในโอกาสตาง ๆ ทั้งการบรรเลงในงานพิธีกรรมตาง ๆ การบรรเลงเพื่อ
ความบันเทิงทั่วไปรวมทั้งบรรเลงกับการแสดงประเภทตาง ๆ ของไทยดวย การบรรเลงดวยวงดนตรีไทย ที่
เรียกวา การบรรเลงหมูนั้น เพลงดนตรีที่ใชบรรเลงกันอยูทั่วไป แบงออกเป็น 3 แบบ ไดแก เพลงพื้น เพลงกรอ
และเพลงลูกลอลูกขัด เพลงทั้ง 3 แบบ มีวิธีการบรรเลงและการดําเนินทํานองที่แตกตางกันออกไป
เพลงพื้น มีลักษณะการดําเนินทํานองเรียบๆสม่ําเสมอ เป็นทํานองที่ถือวาเป็นหลักในการบรรเลง
มีการเรียกทํานองลักษณะนี้แตกตางกันไปเชน ทางฆอง เนื้อฆอง ทํานองหลัก เป็นตน ผูบรรเลงจะตองตอเพลง
หรือเรียนทํานองนี้ใหไดแมนยํากอน เมื่อนําไปบรรเลงผูบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองสามารถ
ดําเนินทํานองแปรทางไปตามวิธีการของแตละเครื่องมือไดตามความเหมาะสมกับลักษณะของเพลงนั้น ๆ
เพลงกรอ มีลักษณะการดําเนินทํานองที่ใชเสียงยาวกวาเพลงพื้น เพลงประเภทนี้มักจะเป็นเพลง
บังคับทาง ผูบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองตองบรรเลงไปตามทํานองที่ไดประพันธแไว
เพลงลูกลอลูกขัด มีลักษณะการดําเนินทํานองที่มีทั้งทางพื้นสลับลูกลอ ลูกขัด โดยอาจจะมีทํานอง
กรอและเหลื่อมเขามาสอแทรกอยูบาง การบรรเลงเพลงประเภทลูกลอลูกขัดนี้ ผูบรรเลงเครื่องดนตรีประเภท
ดําเนินทํานองสามารถดําเนินทํานองแปรทางไปตามวิธีการของแตละเครื่องมือไดตามความเหมาะสม เมื่อถึ ง
ทํานองที่เป็นลูกลอ ลูกขัด ก็จะแบงเครื่องดนตรีออกเป็นสองพวก คือพวกหนาและพวกหลัง หรือเรียกวาพวก
นําและพวกตาม ทํานองลูกลอ พวกนําและพวกตามบรรเลงทํานองอยางเดียวกัน สวนลูกขัดนั้นพวกนําบรรเลง
ทํานองอยางหนึ่ง พวกตามบรรเลงทํานองอีกอยางหนึ่งตามที่ผูประพันธแไดแตงไว
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ลักษณะของเพลงไทยและการประพันธ์เพลงไทย
เพลงไทยที่มีการสืบทอดกันมาแตโบราณนั้น มีการพัฒนา ปรับปรุงใหเหมาะสมกับยุคสมัยตลอดมา
ทั้งในดานรูปแบบของเพลง สํานวนเพลงและรูปแบบของวิธีการบรรเลงดวยแมวาเพลงไทยจะมีหลายประเภท
มีรูปแบบแตกตางกันหลายลักษณะ แตในเพลงไทยแตละเพลงนั้น มีองคแประกอบสําคัญของเพลง คือ เสียง
ลํานํา ทํานอง และจังหวะ
1. เสียงของเครื่องดนตรีไทยสําหรับทําลํานํานั้น มีเสียงสูงต่ําตางกันหลายเสียง ตามหลักดุริยางค
ศาสตรแ ถือวา มีเสียงเรียงเป็นลําดับตางกันอยู 7 เสียงเทานั้น แมวาเครื่องดนตรีบางชนิด มีเสียงมากกวา 20
เสียง แตเสียงที่เกินกวา 7 เสียงออกไปนั้น เป็นเสียงที่ซ้ํากับเสียงภายใน 7 เสียงนั้น แตมีระดับเสียงสูงหรือ
ต่ํากวากันเป็นชวงคู 8 – 15 – 22 เทานั้น
2. ลํานํา คือเสียงที่ดําเนินเป็นทํานองเพลงดวยเครื่อ งดนตรี หรือเสียงรอง เครื่องดนตรีที่มีหนาที่ทํา
เสียงดําเนินเป็นทํานองเพลง เรียกวา “ผูทําลํานํา”
3. ทํานอง คือเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ ประกอบดวยอัตรา สั้น ยาว เบา แรง รอยเรียงสอดคลองกันไปตาม
ความตองการของผูประพันธแ
4. จังหวะ คือสวนหนึ่งของทํานองเพลงที่ดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ เป็นสิ่งที่กําหนดความสั้นยาวของ
เสียง รวมทั้งกําหนดความชา เร็ว ของทํานองเพลง
เพลงไทยที่มีความสมบูรณแดานสุนทรียรส มีความไพเราะนาฟังนั้น นอกจากจะมีองคแประกอบสําคัญ
ทั้ง 4 สวนดังกลาวแลว ยังมีสวนประกอบอื่น ๆ ที่ จะชวยปรุงแตงใหเพลงมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้นอีกหลาย
ประการ เชน ระดับเสียง คุณภาพเสียง การประสานเสียง ความดัง เบาของเสียง จังหวะและจังหวะหนาทับ
เป็นตน
เพลง คือ ทํานองที่ผูประพันธแเรียบเรียงไวโดยถูกตองไวยากรณแตามดุริยางคศาสตรแ ประกอบดวย
จังหวะ ประโยค วรรค ตอนและสัมผัส คําวา “เพลง” ที่กลาวถึงนี้ ถาไมนับรวมเรื่องจังหวะและหนาทับ ใน
เพลงหนึ่ง ๆ นั้น ประกอบดวยเสียงและทํานองตาง ๆ หลายชนิด เชน พื้น กรอ ลูกลอ ลูกขัด เก็บ เหลื่อม
ลวงหนา เทา โยน เป็นตน ดังที่ไดกล าวมาแลว วา เพลงไทยที่ใชบรรเลงกันอยู ทั่วไปนั้น นอกจากมีการจัด
หมวดหมูแบงแยกออกเป็นประเภทตาง ๆ แลว ยังมีลักษณะที่แตกตางกันแบงออกเป็น 3 แบบ คือ เพลงพื้น
เพลงกรอ และเพลงลูกลอลูกขัด เพลงดนตรีที่ใชบรรเลงในงานพิธีกรรมทั่วไปนั้น โดยมากมักเป็นเพลงพื้น
ไดแก ประเภทเพลงโหมโรง เพลงหนาพาทยแ และเพลงเรื่อง นอกจากการบรรเลงงานพิธีกรรมแลว การบรรเลง
เพื่อการฟังหรือเพื่อความบันเทิงนั้น เพลงที่นิยมบรรเลงกันมาก เชน ประเภทเพลงเสภา เพลงสามชั้น และ
เพลงเถา เป็นตน เพลงที่ใชบรรเลงในงานดังกลาวนี้ โดยมากเป็นเพลงพื้น สวนการบรรเลงเพลงประเภทเสภา
เพลงสามชั้นและเพลงเถา มีทั้งเพลงประเภทเพลงพื้นและเพลงลูกลอลูกขัด จะเห็นไดวา เพลงพื้นเป็นเพลงที่
ไดรับความนิยมบรรเลงกันมาก มีผูประพันธแเพลงประเภทนี้ไวเป็นจํานวนมาก เป็นเพลงที่นักดนตรีสามารถ
แสดงภูมิปัญญาและความสามารถในการสรางสรรคแแปรทํานองไดอยางเต็มความสามารถ เพลงประเภทนี้จึง
ไดรับความนิยมบรรเลงกันตลอดมา ดังนั้น เนื้อหาที่จะกลาวถึงตอไปนี้จึงเป็นเรื่องของเพลงพื้น หรือเรียกอีก
อยางวา เพลงทางพื้น
เพลงพื้น เป็นเพลงไทยที่นิยมบรรเลงกันมานาน มีทั้งอัตราจังหวะชั้นเดียว และสองชั้น ตอมานิยม
แตงขยายเป็ น เพลงอัตราจังหวะสามชั้น ในการบรรเลงดว ยวงปี่พาทยแ เพลงพื้นที่นิยมบรรเลงกันนั้นมีทั้ง
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ประเภทเพลงเรื่อง เพลงหนาพาทยแ เพลงสามชั้นและเพลงเถา วิธีการบรรเลงเพลงพื้นนี้ ผูบรรเลงตองรูทํานอง
เนื้อเพลง ที่เรียกวา “ไดเพลง” หมายถึงไดทํานองเนื้อเพลงที่เป็นทํานองหลักของการบรรเลง เครื่องดนตรีที่
ตองบรรเลงเนื้อเพลงคือฆองวงใหญ สวนเครื่องดําเนินทํานองอื่นๆจะตองแปรทํานองจากเนื้อเพลงเป็นทางของ
เครื่ อ งดนตรี แ ต ล ะชนิ ด ลั ก ษณะเช น นี้ จึ ง เป็ น การท า ทายภู มิ ค วามรู ข องนั ก ดนตรี ที่ จ ะแสดงให เ ห็ น ว า มี
ความสามารถในการแปรทํานองดีหรือเหมาะสมอยูในระดับใด ดังนั้นเพลงพื้นจึงเป็นเพลงที่ไดรับความนิยม
บรรเลงกันมาก จึงทําใหมีการประพันธแเพลงประเภทเพลงพื้นอยูเสมอ ผูที่เริ่มเรียนดนตรีประเภทวงปี่พาทยแ
สวนมากเริ่มเรียนเบื้องตนดวยเพลงพื้นเป็นลําดับแรก
เพลงพื้น มีลักษณะของสํานวนทํานองเพลงตางๆมากมาย กระสวนทํานองมีหลากหลายรูป แบบ
เพลงพื้นถือวาเป็นเพลงแมบทหรือเพลงตนแบบของการประพันธแเพลงไทย ในเรื่องหลักการประพันธแเพลงไทย
นั้น มีผูรูและนักวิชาการหลายทานไดเขียนเกี่ยวกับหลักและวิธีการประพัน ธแเพลงไทยไวมากมายซึ่งประกอบ
ดวยหลักการและวิธีการประพันธแที่มีเนื้อหาไปในแนวทางเดียวกัน ดังจะกลาวถึงตอไปนี้
1. หลักการประพันธแเพลงของครูมนตรี ตราโมท (สัมภาษณแ, 2523) มีดังนี้
1.1 แตงโดยวิธีขยาย เชน แตงขยายจากเพลงอัตราสองชั้นของเดิมใหเป็นอัตราสามชั้น หรือ
ขยายจากเพลงอัตราสามชั้นใหเป็นอัตราสี่ชั้น
1.2 แตงโดยวิธียอหรือตัดทอนเชนเพลงอัตราสองชั้นตัดทอนหรือยอใหเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียว
1.3 แตงโดยทําทางเปลี่ยนเชนเพลงอัตราสองชั้นหรือสามชั้นนํามาแตงใหเป็นทางกรอ ลูกลอลูก
ขัดหรือเป็นสําเนียงภาษา
1.4 แตงขึ้นใหมโดยอัตโนมัติ วิธีนี้เป็นการแตงขึ้นใหมโดยไมตองยึดถือลูกตกของเพลงใดเป็นหลัก
2. หลักการประพันธแเพลงของครูสําราญ เกิดผล (สัมภาษณแ, 2551) วิธีแตง 4 วิธี มีดังนี้
2.1 ยึดหลักขยายจากเพลงเดิม
2.2 ตัดทอนจากเพลงเดิม
2.3 แตงทํานองขึ้นใหมโดยอาศัยเพลงเดิม
2.4 แตงโดยใชความคิดสรางสรรคแของผูแตง
3. หลักการประพันธแเพลงของครูพินิจ ฉายสุวรรณ (สัมภาษณแ, 2551) วิธีการประพันธแเพลง เริ่มตน
ดวยการแตงทํานองจากลูกฆอง กระบวนกลอนของทํานองที่นํามาเป็นแนวในการแตงเพลงนั้น นํามาจาก
รูปแบบทํานองลูกฆอง รวมทั้งทํานองรากฐานที่ไดร วบรวมสังเคราะหแผานประสบการณแในการศึกษา การ
บรรเลง การสังเกต ตลอดจนการไดสรางสรรคแผลงานการแตงเพลง มีหลักการประพันธแเพลงไทย 4 วิธี มีดังนี้
3.1 การนําทํานองเพลงชั้นเดียวมาแตง ใชวิธีการนําทํานองเพลงมายืดขึ้นหรือตัดลงไป ตาม
ทํานองเพลงเดิม
3.2 การนําทํานองเพลงสองชั้นมาปรุงแตงขยายหรือตัดลงดวยการปรุงแตง
3.3 การนําทํานองเพลงสามชั้นมาแตง การแตงวิธีนี้ คือ การนํามาปรุงแตงดวยการถอดทํานอง
แตยังคงรักษาทํานองเพลง และสําเนียงเดิมไว
3.4 แตงโดยอิสระโดยมิไดนําเพลงใดมาแตง การแตงวิธีนี้มีความยากมากกวา 3 วิธีแรก เพราะไมมี
ทํานองเพลงใดเป็นหลัก ผูแตงตองแตงขึ้นมาลอย ๆ เหมือนฝัน ลักษณะการแตงเชนนี้ผูแตงจึงตองมีความ
แตกฉานในเรื่องกลอนเพลงลักษณะตาง ๆ
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4. หลักการประพันธแเพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจํารูญ (2546, น. 194 - 204) ไดอธิบาย หลักการ
ประพันธแเพลงไทยไวในหนังสือดุริยางคศิลปไทย โดยมีวิธีการประพันธแอยูดวยกัน 4 วิธี คือ
4.1 ยืดขยายจากเพลงเดิม วิธีนี้ผูแตงจะใชทํานองเพลงของเดิมซึ่งมักจะเป็นเพลงในอัตราจังหวะ
สองชั้นเป็นหลัก นํามาแตงทํานองขยายขึ้นอีกเทากลายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น
4.2 ตัดทอนจากเพลงเดิม วิธีนี้ใชหลักเดียวกันกับวิธีที่ 1 แตเปลี่ยนจากขยายเป็นการตัดทอนลง
มาจากเพลงในอัตราจังหวะสองชั้น เป็นเพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียว
4.3 ประพันธแทํานองขึ้นใหมโดยอาศัยเพลงเดิม โดยนําทํานองเพลงเดิม มาเป็นแนวทางในการ
แตงทํานองขึ้นใหม เรียกอีกอยางหนึ่งวาทางเปลี่ยน หรือ การดัดแปลงทํานองเพลงใหเปลี่ยนไป อาจทําเป็น
สําเนียงภาษาตาง ๆ ก็ไดผูแตงทํานองบรรจุโนตใหครบหองตามที่ตองการ โดยจะตองใหเสียงลูกตก แตละเสียง
เป็นเสียงเดียวกับเสียงลูกตกของทํานองเดิม ทั้งนี้จะตองประดิษฐแทํานองใหมในแต ละวรรค ใหมีความไพเราะ
และมีทํานองแปลกไปกวาทํานองเดิมดวย
4.4 ประพันธแโดยใชความคิดสรางสรรคแของผูประพันธแ ผูประพันธแจินตนาการตามความตองการ
โดยอาศัยขอมูลจากสิ่งที่เกี่ยวของรวมทั้งประสบการณแตาง ๆ นํามาสรางสรรคแเป็นผลงานเพลง
จากหลักการและแนวทางการประพันธแเพลงดังกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา วิธีการประพันธแเพลงไทย
มีอยู 4 วิธี คือ (1) แตงโดยวิธีขยาย (2) แตงโดยวิธียอหรือตัดทอน (3) แตงโดยทําเป็นทางเปลี่ยน (4) แตงขึ้น
ใหมตามความคิดสรางสรรคแ ของผูแตง การประพันธแเพลงตามวิธีการดังกลาวนี้ จะแสดงตัวอยางใหเห็นชัดเจน
โดยนําเพลงที่นิยมใชบรรเลงกันมาเป็นตัวอยางในการประพันธแ ดังนี้
1. การประพันธ์เพลงโดยวิธีขยาย
การประพันธแเพลงโดยวิธีขยาย โดยนําตัวอยางการแตงขยายจากเพลงสามเสา ทอน 1 อัตราจังหวะ
สองชั้นของเดิมใหเป็นอัตราจังหวะสามชั้น
การแตงโดยวิธีขยายทํานองเป็นอัตราจังหวะสามชั้น มีวิธีการดังนี้
ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 เปลี่ยนไปตกหองที่ 8 ลูกตกที่ 2 หองที่ 8
เปลี่ยนไปตกหองที่ 16
ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 เปลี่ยนไปตกหองที่ 24 ลูกตกที่ 4 หองที่ 16
เปลี่ยนไปตกหองที่ 32
ตัวอยาง
เพลงสามเสา 2 ชั้น
ทอน 1
- - - ล - ด ดํ ดํ - - - รํ - ดํ ดํ ด - รํ รํ รํ - มํ - รํ - ดํ - ล - ดํ - ร
- มํ - ซํ - มํ - รํ รํ รํ - ดํ

ดํ ดํ - ล - ซ - ดํ - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ด
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เสียงที่ลงลูกตก
ทอน 1
1
2
- - - ล - ดํ ดํ ดํ - - - รํ - ดํ ดํ ด - รํ รํ รํ - มํ - รํ - ดํ - ล - ดํ - ร

ลูกตกที่1

หองที่ 4

ตกเสียง โด

ลูกตกที่ 2 หองที่ 8

ตกเสียง เร

3
4
- มํ - ซํ - มํ - รํ รํ รํ - ดํ ดํ ดํ - ล - ซ - ดํ - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ด

ลูกตกที่ 3

หองที่ 12

ตกเสียง ลา

ลูกตกที่ 4 หองที่ 16 ตกเสียง โด

เมื่อแตงขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้นเสียงของลูกตกจะเปลี่ยนตําแหนงโดยตําแหนงของเสียงลูกตก
จะขยายจังหวะมากขึ้นอีกหนึ่งเทา
ลูกตกที่ 1
ลูกตกที่ 2
ลูกตกที่ 3
ลูกตกที่ 4

เสียงโด
เสียงเร
เสียงลา
เสียงโด

หองที่ 4
หองที่ 8
หองที่ 12
หองที่ 16

เปลี่ยนไปตกหองที่ 8
เปลี่ยนไปตกหองที่ 16
เปลี่ยนไปตกหองที่ 24
เปลี่ยนไปตกหองที่ 32

ตาแหน่งเสียงลูกตก ท่อน 1 เมื่อขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น
ลูกตกที่ 1 เสียงโด หองที่ 4 เปลี่ยนไปตกหองที่ 8
1
- - - ด

ลูกตกที่ 2 เสียงเร หองที่ 8 เปลี่ยนไปตกหองที่ 16
2
- - - ร
ลูกตกที่ 3 เสียงลา หองที่ 12 เปลี่ยนไปตกหองที่ 24
3
- - - ล

ลูกตกที่ 4 เสียงโด หองที่ 16 เปลี่ยนไปตกหองที่ 32
4
- - - ด

ทอน 1 อัตราจังหวะ สองชั้น
- - - ล - ดํ ดํ ดํ - - - รํ - ดํ ดํ ด - รํ รํ รํ - มํ - รํ - ดํ - ล - ดํ - ร
- มํ - ซํ - มํ - รํ รํ รํ - ดํ ดํ ดํ - ล - ซ - ดํ - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ด
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ทอน 1 ขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น
- - - ล - ดํ ดํ ดํ - - - รํ - ด ดํ ดํ - - ฟซล - ดํ - รํ

1
- ดํ - รํ รํ รํ - ด

2
- มํ มํ มํ - ซํ - รํ รํ รํ - ดํ ดํ ดํ - ล - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ดํ ดํ ดํ - ร
- ด ร ม รมฟ ซ

3
ฟ ล ซ ฟ ซ ฟ ม ร ดํ ล ซ ม ล ซ ม ร ซ ม ร ด ม ร ด ลฺ

- ล ซ ม ซ ม ร ดํ ดํ ดํ - รํ รํ รํ - มํ

- ซํ - ลํ - ซํ - มํ

4
มํ มํ - รํ รํ รํ - ด

2. การประพันธ์เพลงโดยวิธีย่อหรือตัดทอน
การประพันธแเพลงโดยยอหรือตัดทอน โดยนําตัวอยางการตัดทอนจากเพลงสามเสา ทอน 1 อัตรา
จังหวะสองชั้นของเดิมตัดทอนใหเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียว
การแตงโดยการยอสวนของทํานองลงเป็นอัตราชั้นเดียว มีวิธีการดังนี้
ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 เปลี่ยนไปตกหองที่ 2 ลูกตกที่ 2 หองที่ 8
เปลี่ยนไปตกหองที่ 4
ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 เปลี่ยนไปตกหองที่ 6 ลูกตกที่ 4 หองที่ 16
เปลี่ยนไปตกหองที่ 8
- - - ล - ดํ ดํ ดํ

1
- ดํ ดํ ด - รํ รํ รํ

- - - รํ

- มํ - รํ

2
- ดํ - ร

- ดํ - ล

ลูกตกที่ 1 หองที่ 4

ตกเสียง โด
ลูกตกที่ 2 หองที่ 8 ตกเสียง เร
3
4
- มํ - ซํ - มํ - รํ รํ รํ - ดํ ดํ ดํ - ล - ซ - ดํ - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ด
ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 ตกเสียง ลา
ลูกตกที่ 4 หองที่ 16 ตกเสียง โด
เมื่อแตงโดยการยอลงเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียว เสียงของลูกตกจะเปลี่ยนตําแหนงโดยตําแหนงของ
เสียงลูกตกจะลดจํานวนจังหวะลงมาอีกหนึ่งเทา
ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 เปลี่ยนไปตกหองที่ 2 ลูกตกที่ 2 หองที่ 8
เปลี่ยนไปตกหองที่ 4
ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 เปลี่ยนไปตกหองที่ 6 ลูกตกที่ 4 หองที่ 16
เปลี่ยนไปตกหองที่ 8
ลูกตกที่ 1 เสียงโด

ลูกตกที่ 2 เสียงเร

1
- - - ดํ

ลูกตกที่ 1 เสียงโด
- - ดํ ดํ

2
- - - ร

ลูกตกที่ 2 เสียงเร

1
- ดํ - - - ฟ ซ ล

2
- ดํ - รํ - มํ - รํ

ลูกตกที่ 3 เสียงลา

ลูกตกที่ 4 เสียงโด

3
- - - ล

4
- - - ด

ลูกตกที่ 3 เสียงลา
3
- ดํ - ล

ลูกตกที่ 4 เสียงโด

- ซํ - มํ

4
- รํ - ดํ
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3. การประพันธ์โดยทาเป็นทางเปลี่ยน
การประพั น ธแลั กษณะนี้ เป็ น การนํ าเพลงที่มี ทํานองของเดิมอยู แล ว จะเป็น อัตราจังหวะใดก็ไ ด
นําทํานองเพลงของเดิมมาเป็นแนวทางในการแตงทํานองขึ้นใหม เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ทางเปลี่ยน” การแตง
ทํ า นองที่ ดั ด แปลงทํ า นองเพลงให เ ปลี่ ย นไปนั้ น ผู ป ระพั น ธแ ต อ งรั ก ษาเสี ย งลู ก ตกของเพลงเดิ ม ให ค งไว
แตบางกรณีอาจจะมีขอยกเวนในการเปลี่ยนเสียงลูกตกเดิมโดยเลี่ยงไปตกที่เสียงอื่นตามความเหมาะสมได
เชนกัน การแตงเป็นทางเปลี่ยนนี้ อาจทําเป็นทางพื้น ทางกรอ ลูกลอลูกขัด หรือเป็นสําเนียงภาษาตาง ๆ ก็ได
ตัวอย่างเพลงเขมรปากท่อ สองชั้น
- - - - - - - ล - ล ล ล - ล - ล
- - - - - - - - - ฟ- ฟ
- - - ร - ร - ร

- ซ ฟ ร - ฟ - ร

- ด - ดํ

- - - ล

- - - ซ - ล - ฟ ซ ล - ซ - - - ฟ - - - ร

- ฟ - ด - ด - ด

- ร - ด

- ลฺ - ด

- ร - ฟ

- ซ ฟ ร

- - - ซ - - - ล - - - ดํ - - - รํ ดํ ล - ดํ รํ ฟํ - รํ - - - ดํ - - - ล

ทางเปลี่ยน
- - - - - - - ล - ล ล ล - ล - ล
- - - - - - - - - ฟ- ฟ
- - - - - - - -

- ล ซ ฟ - ซ ฟ ร - ฟ ร ดํ - ร ด ลฺ

- - - ซ - - - ล - - - ซ

- ฟ - ฟ - - - ด

- - - - - ลฺ - ด

- - ลซฟ - ด - ร
ร ด ลฺ ด ร ฟ - ร

- - - - - - - - - ฟ ซ ล - ดํ - รํ ดํ ล - ดํ รํ ฟํ - รํ - - - ดํ - - - ล

ตาแหน่งเสียงลูกตกของเพลงเขมรปากท่อ สองชั้น มีเสียงลูกตกดังนี้
ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 ตกเสียง ลา ลูกตกที่ 2 หองที่ 8
ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 ตกเสียง ซอล ลูกตกที่ 4 หองที่ 16
ลูกตกที่ 5 หองที่ 20 ตกเสียง โด ลูกตกที่ 6 หองที่ 20
ลูกตกที่ 7 หองที่ 28 ตกเสียง เร ลูกตกที่ 8 หองที่ 32

ตกเสียง ลา
ตกเสียง เร
ตกเสียง เร
ตกเสียง ลา

แสดงตาแหน่งเสียงลูกตกของเพลง เขมรปากทอ สองชั้น
1
- - - - - - - ล - ล ล ล - ล - ล - ซ ฟ รํ - ฟ - ร - ด - ดํ

ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 ตกเสียง ลา
- - - - - - - - - ฟ- ฟ

2
- - - ล

ลูกตกที่ 2 หองที่ 8 ตกเสียง ลา

3
4
- - - ซ - ล - ฟ ซ ล - ซ - - - ฟ - - - ร

ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 ตกเสียง ซอล

ลูกตกที่ 4 หองที่ 16 ตกเสียง เร
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- - - ร

- ร - ร

- ฟ - ด

5
- ด - ด - ร - ด

ลูกตกที่ 5 หองที่ 20 ตกเสียง โด

- ลฺ - ด
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6
- ร - ฟ - ซ ฟ ร

ลูกตกที่ 6 หองที่ 24 ตกเสียง เร

7
8
- - - ซ - - - ล - - - ดํ - - - รํ ดํ ล - ดํ รํ ฟํ - รํ - - - ดํ - - - ล

ลูกตกที่ 7 หองที่ 28 ตกเสียง เร

ลูกตกที่ 8 หองที่ 32 ตกเสียง ลา

แสดงตาแหน่งเสียงลูกตกเมื่อแต่งเป็นทางเปลี่ยนทางเปลี่ยน
1
2
- - - - - - - ล - ล ล ล - ล - ล - ล ซ ฟ - ซ ฟ ร - ฟ ร ดํ - ร ด ลฺ

ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 ตกเสียง ลา
- - - - - - - - - ฟ- ฟ

ลูกตกที่ 2 หองที่ 8 ตกเสียง ลา

3
- - - ซ - - - ล - - - ซ

ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 ตกเสียง ลา

ลูกตกที่ 2 หองที่ 8 ตกเสียง ลา

5
- - - - - - - -

- ฟ - ฟ - - - ด

4
- - ลซฟ - ด - ร

- - - - - ลฺ - ด

ลูกตกที่ 5 หองที่ 20 ตกเสียง โด

6
ร ด ลฺ ด ร ฟ - ร

ลูกตกที่ 6 หองที่ 24 ตกเสียง เร

7
8
- - - - - - - - - ฟ ซ ล - ดํ - รํ ดํ ล - ดํ รํ ฟํ - รํ - - - ดํ - - - ล

ลูกตกที่ 7 หองที่ 28 ตกเสียง เร

ลูกตกที่ 8 หองที่ 32 ตกเสียง ลา

3. การประพันธ์โดยวิธีแต่งขึ้นใหม่ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้แต่ง
วิธีนี้ผูประพันธแสามารถสรางสรรคแทํานองเพลงโดยไมตองยึดโครงสรางหรือเสียงลูกตกใด ๆ ทั้งสิ้น
ผูประพันธแสามารถกําหนดความยาวของเพลง ระดับเสียง กลุมเสียง เสียงลูกตก กระสวนทํานอง จังหวะหนาทับ
จํานวนทอนเพลงหรือสวนประกอบอื่น ๆ ไดตามความประสงคแหรือแตงตามจินตนาการของตนไดอยางอิสระ
จากตัวอยางวิธีการประพันธแเพลงที่ยกมานั้น ทั้งวิธีการแตงโดยการขยาย การตัดทอน และการทําทางเปลี่ยน
นั้นมีหลักการปฏิบัติชัดเจน ตามโครงสรางและรูปแบบของแตละวิธี การประพันธแ เมื่อพิจารณาดูแลว จะเห็น
วาการแตงเพลงไทยนั้นเป็นสิ่งที่ทําไดไมยาก นักดนตรีที่เรียนดนตรีไทย มีความรูเรื่องเพลงไทย ไดเรียนเพลง
ไทยประเภทต า ง ๆ ไว ม าก มี ป ระสบการณแ ใ นการบรรเลง สามารถแปรทํ า นองได ด ว ยตนเอง ย อ มจะมี
ความสามารถในการประพันธแเพลงได เนื่องจากการแปรทํานองเป็นทางเฉพาะของเครื่องมือตาง ๆ นับวาเป็น
พื้นฐานของการประพันธแเพลง ดังนั้นนักดนตรีที่มีคุณสมบัติดังกลาว หากมีความสนใจในเรื่องการประพันธแเพลง
ไทย ยอมจะมีความสามารถประพันธแเพลงได แตการที่จะประพันธแใหเพลงอยูในระดับดี จนไดรับความนิยมเป็น
สิ่งที่ยากเชนเดียวกัน เพราะจะตองศึกษาทํานองเพลงที่มีอยูทุกรูปแบบ ตองแตงไมใหซ้ํากับทํานองเพลงของ
ผู อื่ น ถ า แต ง ขึ้ น มาแล ว มี ทํ า นองซ้ํ า หรื อ ใกล เ คี ย งกั บ ทํ า นองของผู อื่ น ผลงานเพลงนั้ น ก็ จ ะมี ลั ก ษณะ
ลอกเลียนแบบผูอื่น แตในบางกรณีก็มีการใชทํานองลอเลียนใหใกลเคียงกับเพลงของผูอื่นโดยเจตนาไดบาง
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เชนเดียวกัน การประพันธแเพลงสวนมากมักจะหลีกเลี่ยงการใชทํานองซ้ํากับทํานองของเพลงอื่น ๆ เมื่อเห็นวามี
ทํานองซ้ําหรือเหมือนกับเพลงของผูอื่นก็ปรับเปลี่ยนเสียใหมใหมีความแตกตางออกไป แตทํานองเพลงไทยที่ถือ
วาเป็นทํานองแบบแผนหรือตนแบบของเพลงไทยนั้นมีอยูมากมาย มีการสืบทอดกันมายาวนานโดยไมรูวาเป็น
ผลงานของผูใด เราสามารถนํามาใชเป็นพื้นฐานในการประพันธแเพลงได โดยนํามาสอดแทรกหรือเชื่อมประโยค
เพลงใหมีความสมบูรณแเมื่อผลงานเพลงสําเร็จออกมาแลว ผูฟังจะเป็นผูพิจารณาวาผลงานเพลงเป็นอยางไร ใน
การประพันธแเพลงไทย นักดนตรีที่เรียนปี่พาทยแ มักจะไดเปรียบนักดนตรีที่เรียนเครื่องสายและขับรอง ซึ่งไมได
เรียนเนื้อเพลงหรือทํานองหลัก ผูเรียนเครื่องสายมักจะเรียนทํานองเพลงที่มีการแปรทํานองหรือปรุงแตงมา
เรียบรอยแลว จึงมักจะเสียเปรียบในเรื่องการประพันธแเพลงอยู บางในเพลงประเภททางพื้นและลูกลอลูกขัด
การประพันธแเพลงอาจจะเริ่มตนจากการสังเกตสํานวนทํานองเพลงพื้นเป็นเบื้องตน และนําความรูในวิชาการ
ดานแปรทํานองมาเป็นพื้นฐานรวม เริ่มประพันธแโดยใชรูปแบบสํานวนทํานองตาง ๆ ดวยการลอกแบบหรือ
อางอิงทํานองของเดิมมากอน เมื่อมีค วามชํานาญมากขึ้น ก็เริ่มรูจักหาวิธีปรับปรุงให ทํานองเพลงมีความ
ประณีตมากขึ้น
หลักการประพันธแเพลงไทยรวมทั้งวิธีการประพันธแที่กลาวมาขางตนนั้น เป็นเพียงรูปแบบและวิธีการ
ประพันธแ สิ่งที่ผูประพันธแเพลงจะตองปฏิบัติ คือตองคิดประดิษฐแทํานองหรือหาสํานวนกลอนเพลงเป็ นโนตเสียง
ตางๆมาใสลงในหองตาง ๆ ใหครบตามจํานวนหองเพลงตามโครงสรางที่วางไวโดยมีเสียงลูกตกเป็นเสียงบังคับที่
กําหนดไว ทํานองเพลงที่ผู ป ระพัน ธแจ ะนํามาใส ห รือเรียบเรียงเป็นทํานองเพลงนั้น จะตองมีความไพเราะ
สอดคลองกลมกลืนกัน และมีเสียงลูกตรงตามเสียงเพลงตนรากเดิม ผูเรียนดนตรีไทยทั่วไปที่ศึกษาวิชาการ
ประพันธแเพลงไทย เมื่อตองการจะประพันธแเพลง มักจะพบปัญหาในเรื่องทํานองหรือสํานวนที่จะนํามาเรียบ
เรียงเป็นเพลง โดยไมรูวาทํานองตาง ๆ ของเพลงไทยมีลักษณะอยางไรบาง ทํานองอยางไรที่มีความคลายคลึงกัน
มีกลุมเสียงเดียวกัน มีทิศทางของการดําเนินทํานองคลายกันสามารถนํามาใชแทนกันได นอกจากนี้ กระสวน
ทํานองรูปแบบตาง ๆ เป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นสวนเสริมลีลาของเพลงใหมีอรรถรสแตกตางกันไป จากปัญหาและ
อุปสรรคดังกลาวนี้ ผูเขียนจึงนําเสนอเนื้อหาในเรื่อง สํานวนทํานองเพลงไทย ที่สามารถนําไปใชเป็ นพื้นฐานใน
การประพันธแเพลงได
ทํานองเพลงที่จะกลาวถึงนี้เป็นลักษณะทํานองที่อยูในรูปแบบของประเภทเพลงพื้นและเพลงลูกลอลูกขัด
เป็นทํานองที่ปรากฏมีการใชอยูในเพลงหลายประเภท เชน เพลงหนาพาทยแ เพลงเรื่อง เพลงเสภา อัตราจังหวะ
สามชั้น สองชั้นและชั้นเดียว รวมทั้งเพลงประกอบการแสดงโขนละครอีกดวย ตัวอยางสํานวนทํานองตาง ๆ
ที่จะนําเสนอนี้ เป็นการแสดงตัวอยางทํานองที่มีความยาวหนึ่งประโยค ใชสัญลักษณแแทนเสียงดนตรีไทยดวย
โนตอักษรไทยมีความยาวแปดหองเพลง แบงประโยคเพลงออกเป็นสองสวน โดยกําหนดใหหองที่หนึ่งถึงหองที่
สี่เป็นสวนแรก หองที่หาถึงหองที่แปดเป็นสวนหลัง หรือเรียกวาแบงออกเป็นสองวรรค วรรคแรกมีจํานวนสี่
หองกําหนดใหเรียกวา “วรรคถาม” วรรคหลังมีจํานวนสี่หอง กําหนดใหเรียกวา “วรรคตอบ” ดังรูปแบบ
ตอไปนี้
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ตัวอยางสํานวนทํานองเพลงไทยประโยคตาง ๆ นี้ แบงออกเป็นทํานองแบบแผนและทํานองแบบ
เดียวกัน ทํานองแบบแผนหมายถึงทํานองเพลงไทยทางพื้นที่ปรากฏอยูในเพลงตาง ๆ เป็นทํานองที่นิยมใชกันมาก
และเป็นทํานองที่คุนเคยของผูบรรเลงปี่พาทยแ เมื่อไดยินทํานองตอนตนก็สามารถรูไดทันทีวาทํานองตอไปจะ
เป็นอยางไร ทํานองเหลานี้จึงนับเป็นทํานองตนแบบและเป็นทํานองที่แสดงอัตลักษณแของเพลงไทย สวนทํานอง
แบบเดียวกัน หมายถึงทํานองที่มีรูปแบบกระสวนทํานองลักษณะเดียวกัน หรือลอเลียนกัน โดยอาจจะมีจํานวน
พยางคแเสียงเทากัน การใชมือและการแบงมือเหมือนกันทั้งวรรคถามและวรรคตอบ แตอาจจะเพิ่มเติมพยางคแ
เสียงหรือลดพยางคแเสียงในชวงทายวรรคเพื่อแสดงการหมดประโยคหรือเพื่อใหสัมพันธแกับทํานองในวรรคตอไป
ไดเชนเดียวกัน
1. ตัวอยางสํานวนทํานองแบบแผน มี 2 ลักษณะ คือ ทํานองแบบแผน และทํานองแบบแผนกึ่งบังคับ
ทาง
- รํ - ท - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท ท ท - ล ล ล - ซ
- รํ - ท - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท - ซ - ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท - ล
- ท - ล - ซ - ม - ด ร ม - ซ - ล - ท - รํ - ท - ล ล ล - ซ ซ ซ - ม
- ท - ล - ซ - ม - ด ร ม - ซ - ล - ร - ซ - ล - ท - รํ - ท - ล - ซ
- ม - ร ร ร - ม ม ม - ซ ซ ซ - ล - ท - รํ - ท - ล ล ล - ซ ซ ซ - ม
- ม - ร ร ร - ม ม ม - ซ ซ ซ - ล - ร - ซ - - ล ท - รํ - ท - ล - ซ
- ม - ร ร ร - ม ม ม - ซ ซ ซ - ล - ซ - ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท - ล
- ม - ร ร ร - ม ม ม - ซ ซ ซ - ล - ท - ล - ซ - ม - ซ - ล ล ล - ซ
- - - ท - ท - ท - รํ - ท - ล - ซ - ม - ร ร ร - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท
- - - ท - ท - ท - รํ - ท - ล - ซ - ท ท ท - ล - ซ ซ ซ - ฟ ฟ ฟ - ม
- ท - รํ - ท - ล ล ล - ซ ซ ซ - ม - ม - ร ร ร - ม ม ม - ซ ซ ซ - ล
- ท - รํ - ท - ล ล ล - ซ ซ ซ - ม - ร - ซ - - ล ท - รํ - ท - ล - ซ
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- - - ท - ท - ท - ซ ซ ซ - ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท ท ท - ล ล ล - ซ
- ซ - ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท - ล - ท - รํ - ท - ล ล ล - ซ ซ ซ - ม
- ซ - ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท - ล - ท - ล - ซ - ม - ร ร ร - ม - ซ
- ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท - ท - ล ล ล - ท ท ท - รํ รํ รํ - มํ
- ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท - รํ - ท - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท
- ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท - มํ - มํ มํ มํ - รํ รํ รํ - ท ท ท - ล
- ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท - รํ - มํ - รํ - ท ท ท - ล ล ล - ซ
ทํานองแบบแผนกึ่งบังคับทาง
- ซ ล ท ล ท ดํ รํ ดํ มํ รํ ดํ รํ ดํ ท ล - มํ รํ ท มํ รํ ท ล รํ ท ล ซ ท ล ซ ม
- ซ ล ท ล ท ดํ รํ ดํ มํ รํ ดํ รํ ดํ ท ล - ท รํ ล ท ล ซ ม ล ซ ท ล ซ ม - ซ
รํ ล ท ล รํ ดํ ท ล รํ ล ท ล รํ ดํ ท ล ท ซ ล ท ล ท ดํ รํ ดํ มํ รํ ดํ รํ ดํ ท ล
ร ลฺ ร ท̣ ร ม ร ท̣ ร ล̣ ร ท̣ ร ม ร ท̣ ม ร ซ ม ซ ร ม ท̣ ร ท̣ ม ร ม ท̣ ร ลฺ
ร ลฺ ร ทฺ ร ม ร ทฺ ร ลฺ ร ทฺ ร ม ร ทฺ ร ลฺ ร ทฺ ม ร ฟ ม ซ ฟ ล ซ ฟ ม ร ทฺ
- ทฺ ร ม ร ซ ร ม ร ท̣ ร ม ร ม ซ ล ซ ล ท ดํ รํ ดํ ท ล รํ ท ล ซ ท ล ซ ม
- ทฺ ร ม ร ซ ร ม ร ทฺ ร ม ร ม ซ ล - ทฺ ร ม ร ม ซ ล ท ล ซ ม ซ ล - ซ
- ด ร ม ร ซ ร ม ร ด ร ม ร ม ฟ ซ - ฟ ซ ล ดํ ล ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ซ ฟ ม ร
2. ตัวอยางสํานวนทํานองแบบเดียวกัน
ดํ มํ รํ ดํ มํ รํ ดํ ล รํ ดํ ล ซ ดํ ล ซ ม รํ ดํ ล ซ ดํ ล ซ ม ล ซ ม ร ซ ม ร ด
- - - - ม ด ร ม ร ซ ร ม ร ด ร ด - - - - ซฺ ลฺ ด ร ด ม ด ร ด ลฺ ด ลฺ
- - รํ รํ มํ รํ ดํ ล - - ดํ ดํ รํ ดํ ล ซ - - ล ล ดํ ล ซ ม - - ซ ซ ล ซ ม ร
- - ซ ร ม ซ ม ซ - - ร ม ซ ล ซ ล - - ดํ ซ ล ดํ ล ดํ - - ซ ล ดํ รํ ดํ รํ
- มํ มํ มํ - รํ - มํ - - รํ ดํ - รํ - ดํ - ซ ซ ซ - ล - ซ - - ล ดํ - ล - ดํ
- - ซ ดํ - - ซ ล - - ซ ล ท ดํ รํ มํ - - ร ซ - - ร ม - - ซ ล ซ ม ร ด
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- - - - - ม - ซ - ม - ซ ล ดํ - ล - - - - - ล - ดํ - ล - ดํ รํ มํ - รํ
- - ซ ฟ ม ร ด ซฺ - - ซฺ ด ร ม ฟ ซ - - ล ฟ ซ ล ท ดํ - - ท รํ ดํ ท ล ซ
- - ล ฟ ซ ล ท ดํ - - ดํ ดํ - - ดํ ดํ - - ท รํ ดํ ท ล ซ - - ซ ซ - - ซ ซ
ล ซ ท ล ท ซ ล ม ซ ม ล ซ ล ม ซ ร ม ร ซ ม ซ ร ม ทฺ ร ทฺ ม ร ม ทฺ ร ลฺ
- - - มํ - รํ - ท - - - รํ - ท - ล - - - ท - ล - ซ - - - ล - ซ - ม
- - - ร - ร ร ร - - ทฺ ร ลฺ ทฺ ร ม - - - ซ - ซ ซ ซ - - ม ซ ร ม ซ ล
- - ล ล ดํ ล ซ ม - - ซ ซ ล ซ ม ร - - ม ม ซ ม ร ด - - ร ร ม ร ด ลฺ
- - - ดํ - รํ - มํ - - - ล - ดํ - รํ - - - ซ - ล - ดํ - - - ม - ซ - ล
- ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท - ซ ล ท - รํ - มํ - ลํ - ซํ - มํ - รํ
- ร - ซ - ซ ล ท - รํ - ซ - ซ ล ท - ร - ซ - ซ ล ท - รํ - ท - ท ล ซ
- ซ ซ ซ - ม - ร - ม - ซ - ล - ท - ซ ซ ซ - ม - ร - ม - ซ - ม - ร
- - รํ รํ - - ท ท - - ล ล - - ซ ซ - - ร ร - - ซ ซ - - ล ล - - ท ท
- - มํ มํ - - ซํ ซํ - - ดํ ดํ - - รํ รํ - - ล ล - - ดํ ดํ - - ซ ซ - - ล ล
- - ซ ซ - - ล ล - - ท ท - - ดํ ดํ - - ซ ซ - - ดํ ดํ - - รํ รํ - - มํ มํ
- - - ซ - ซ ซ ซ - - - ดํ - ดํ ดํ ดํ - - - รํ - รํ รํ รํ - - - มํ - มํ มํ มํ
ซ ล ซ มํ รํ ดํ รํ มํ - - รํ ดํ รํ มํ - - ซ ล ซ มํ รํ ดํ รํ มํ - - รํ ดํ รํ ดํ - - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ดํ ดํ ดํ - ล - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ดํ ดํ ดํ - รํ
- ร ด ร ฟ ร ด ร ฟ ร ด ร - ฟ - - - ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ร ฟ ร ด ร - ฟ - ซ - ซ ดํ - รํ - ดํ ซ - ซ ดํ - รํ - มํ ซํ - ซํ มํ - รํ - ดํ ซ - ซ ดํ - รํ มํ
- - - ซ - - ฟ ซ - - ล ซ ฟ ร ฟ ซ - - - ซ - - ฟ ซ - - ล ซ ฟ ร ฟ ร
- ซ ล ท - ล ท รํ - ซ ล ท - ม ซ ล - ซ ล ท - ม ซ ล - ร ม ซ - ทฺ ร ม
ทํานองทั้งสองลักษณะที่ยกเป็นตัวอยางนั้น ทํานองแบบแผนเป็นทํานองของทางฆองที่นิยมใชกันมาก
มักจะพบอยูเสมอทั้งในเพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงสามชั้น เพลงสองชั้น เพลงชั้นเดียว รวมทั้งเพลงหนา
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พาทยแดวย สวนทํานองแบบเดียวกันนั้น คือการใชสํานวนกลอนในการประพันธแเพลงโดยการใชสํานวนกลอน
ลักษณะเดียวกัน อยางที่เรียกวา “ถามดวยกลอนอะไรก็ตอบดวยกลอนนั้น ” หมายถึง วรรคถามใชทํานอง
อยางไร วรรคตอบก็ควรใชทํานองแบบเดียวกัน โดยอาจจะมีการผันแปรกระสวนทํานองหรือบางสวนบาง
เพื่อใหสอดคลองกับทํานองของประโยคตอไป ทํานองตางๆที่ยกมาเป็นตัวอยางนั้น นับวาเป็นอุปกรณแสําคัญที่
จะนําไปฝึกหัดใชในการประพันธแเพลงไทยได ดังที่ พิชิต ชัยเสรี (2556, น. 6) ไดกลาวไววา ศิลปินมีฝีมือปาน
ไหนหรือมีแรงดลใจปานใด ถาปราศจากอุปกรณแเสียแลว ศิลปกรรมก็ไมอาจเกิดขึ้นได แมมีอุปกรณแ แตดีไมถึง
ขนาด งานก็กระนั้น ๆ ยิ่งในดนตรีไทยดวยแลวการจะประพันธแเพลงตาม “วิธีแหงชาติของตน” จําเป็นตองใช
อุปกรณแโดยยิ่ง หาไมแลวเพลงที่ไดก็จะเป็นแตทวงทํานองใดๆที่ไมใชเพลงไทย
ในการประพัน ธแเพลงไทยนั้ น นอกจากสํ านวนทํานองที่เป็นถือวาเป็นอุปกรณแอยางหนึ่งแล ว นั้น
ผูประพันธแเพลงไทยตองมีความเขาใจในเรื่องสํานวนทางฆองที่มีลักษณะคลายกันหรือมีทวงทํานองยางเดียวกัน
มีกลุมเสียงและทิศทางของเสียงไปในแนวทางเดียวกัน สามารถเลือกใชสํานวนทํานองเหลานั้นในการนํามา
เรียบเรียงหรือดัดแปลงใหสอดคลองกับสํานวนทํานองที่ผูประพันธแตองการได ลักษณะของทํานองที่สามารถใช
แทนกันไดนี้มีลักษณะกระสวนทํา นองหลายรูปแบบ มีทั้งการใชพยางคแเสียงหางบาง ถี่บาง ตกตรงจังหวะบาง
ยักเยื้องจังหวะบาง ซึ่งจะแสดงใหเห็นเสียงของโนตที่เป็นกลุมเสียงหลัก แลวนํามาประดิษฐแเป็นทํานองตาง ๆ
โดยยังคงรักษากลุมเสียงเดิมรวมทั้งเสียงของลูกตกไวใหมีความสอดคลองกัน ดังจะยกตัวอย างทํานองทางฆอง
หรือทํานองหลักที่มีลักษณะคลายกันสามารถนํามาใชหรือปรับใชทดแทนกันได จํานวน 2 ทํานอง โดยแสดง
ตัวอยางทํานองละหนึ่งวรรค ตอไปนี้
ตัวอย่างทานองที่ 1
ตัวอยางที่ 1 - - - - - - - ซ - - - ล - - - ท
ตัวอยางที่ 2

- รํ - ท - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท

ตัวอยางที่ 3

- ท ท ท - รํ - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท

ตัวอยางที่ 4

- - - ท - รํ - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท

ตัวอยางที่ 5

- - - ท - ท - ท - ซ ซ ซ - ล - ท

ตัวอยางที่ 6

- รํ - ท - ท ล ซ - ร - ซ - ซ ล ท

ตัวอยางที่ 7

- มํ ร ท รํ ท ล ซ - ร - ซ - ซ ล ท

ตัวอยางที่ 8

- ร - รํ - มํ - ซ - ร - ซ - ซ ล ท

ตัวอยางที่ 9

- ร - ม - ท ล ซ - ร - ซ - ซ ล ท

ตัวอยางที่ 10 - ฟ ม ร - ม - ซ - ร - ซ - ซ ล ท
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ตัวอยางที่ 11 - ม - ร ร ร - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท
ตัวอยางที่ 12 - - - ม - ร - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท
ตัวอยางที่ 13 - ม ร ทฺ ร ทฺ ลฺ ซฺ ซ ซ - ลฺ ล ล - ท
ตัวอยางที่ 14 - ร - ซ - ซ ล ท - รํ - ซ - ซ ล ท
ตัวอยางที่ 15 - ทฺ - ร - ม - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท
ตัวอยางที่ 16 - ม - ร ร ร - ท - - ล ซ - ล - ท
ตัวอยางที่ 17 - ร - ร ล̣ ร - ท - - - ล - ซ ล ท
ตัวอยางที่ 18 - - - ท - ท - ท - ท - ล ล ล - ท
ตัวอยางที่ 19 - ท ท ท - ท ท ท - ล ล ล ท รํ - ท
ตัวอยางที่ 20 - - - ซ - ซ - ซ - ร - ซ - ล - ท
ตัวอยางที่ 21 - - - รํ - รํ - รํ - ซํ - มํ - รํ - ท
ตัวอยางที่ 22 - - - ล - ล - ล - ท - รํ รํ รํ - ท
ตัวอยางที่ 23 - - รํ ท ล ซ ล ซ - - ท ซ ล ท ล ท
ตัวอยางที่ 24 - - รํ รํ - - ท ท - - ล ล - - ท ท
ตัวอยางที่ 25 - - ม ม - - ท ท - - ล ล - - ท ท
ตัวอยางที่ 26 - ร - ท - ล - ท - รํ - ท - ล - ท
ตัวอยางที่ 27 - - รํ ท - ท ท ท - ล ซ ล - ท ท ท
ตัวอยางที่ 28 - ทฺ ร ม ซ ร ม ซ ร ม ซ ล ท ซ ล ท
ตัวอยางที่ 29 - ซ ล ท ล รํ ล ท ล ซ ล ท - ท ท ท
ตัวอยางที่ 30 - ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท
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ตัวอย่างทานองที่ 2
ตัวอยางที่ 1 - - - - - - - ท - - - ล - - - ซ
ตัวอยางที่ 2

- ร - ซ - - ล ท - รํ - ท - ล -

ตัวอยางที่ 3

- ร - ซ - ซ ล ท - รํ - ท - ท ล ซ

ตัวอยางที่ 4

- ร - ซ - ซ ล ท - มํ รํ ท รํ ท ล ซ

ตัวอยางที่ 5

- - - ท - ท - ท - รํ - ท - ล - ซ

ตัวอยางที่ 6

- ท - ท - ซ ล ท - รํ - ท - ล - ซ

ตัวอยางที่ 7

- ท - ท - ซ ล ท - รํ - ท - ท ล ซ

ตัวอยางที่ 8

- ซ ซ ซ - ล - ท - รํ - ท - ล - ซ

ตัวอยางที่ 9

- ท ท ท - ล - ท - รํ - ท - ล - ซ

ตัวอยางที่ 10 - ท ท ท - ม - ท รํ - ล ท - ล - ซ
ตัวอยางที่ 11 - ท ท ท - รํ - มํ - รํ - ท - ล - ซ
ตัวอยางที่ 12 - มํ มํ มํ - รํ - ท ท ท - ล ล ล - ซ
ตัวอยางที่ 13 - ซ ซ ซ - ล - ท - ท ท ท - ล - ซ
ตัวอยางที่ 14 - รํ - ท - ล - ท - รํ - ท - ล - ซ
ตัวอยางที่ 15 - ท ล ท รํ ซ ล ท - ท ล ท รํ ท ล ซ
ตัวอยางที่ 16 - ท ล ท รํ ท ล ท รํ ท ล ท รํ ท ล ซ
ตัวอยางที่ 17 - - ท ซ ล ท ล ท - - รํ ท ล ซ ล ซ
ตัวอยางที่ 18 - - ท มํ รํ ท รํ ท - - ซ ท ล ซ ล ซ
ตัวอยางที่ 19 - - รํ ท ล ซ ล ท ล ซ รํ ท ล ซ ล ซ
ตัวอยางที่ 20 ท ท ล ท ล ท ล ท ล ท ล ท ล ซ ล ซ
ตัวอยางที่ 21 - - ร ม ฟ ซ ล ท - - รํ มํ รํ ท ล ซ
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ตัวอยางที่ 22 - - ท ท - - ท ท - - ซ ท ล ซ ล ซ
ตัวอยางที่ 23 - - ม ม - - ท ท - - ล ล - - ซ ซ
ตัวอยางที่ 24 - - รํ รํ - - ท ท - - ล ล - - ซ ซ
ตัวอยางที่ 25 - รํ รํ รํ - มํ - รํ - ท - ล - ซ ซ ซ
ตัวอยางที่ 26 - รํ รํ รํ - ท ท ท - ล ล ล - ซ ซ ซ
ตัวอยางที่ 27 - รํ รํ รํ - ท - รํ - ท - ล - ซ ซ ซ
ตัวอยางที่ 28 - รํ รํ รํ - ซํ - มํ - รํ - ท - ล - ซ
ตัวอยางที่ 29 ร ม ร ท ล รํ ล ท ร ม ร ท ซ ล ฟ ซ
ตัวอยางที่ 30 - มํ รํ ท - ท ท ท - ล ซ ล - ซ ซ ซ
จากทํานองตัวอยางทั้งสองทํานองนี้ จะเห็นไดวา เสียงหลักของทํานองในวรรคเพลงทํานองที่ 1
คือ เสียง ซอล ลา และที สวนเสียงหลักของทํานองในวรรคเพลงทํานองที่ 2 คือเสียง ที ลา และซอล ซึ่งเป็น
กลุมเสียงที่อยูในระดับเสียง ทางใน มีกลุมเสียงหลักคือ ซอล ลา ที โด เร มี ทํานองที่ 1 มีการดําเนินทิศทาง
ของเสียงในลักษณะขึ้นไปทางเสียงสูง คือ ซอล ลา ที ทํานองที่ 2 ดําเนินทิศทางเสียงในลักษณะลงมาทาง
เสียงต่ําเมื่อประดิษฐแเรียบเรียงเป็นทํานองตาง ๆ แลวกลุมเสียงที่ดําเนินทํานองไป ก็ยังคงรักษากลุมเสียงที่เป็น
เสียงหลักเดิม คือ ซอล ลา และ ที ซึ่งบางวรรคอาจจะมีเสียง ฟาเป็นเสียงจรเขามาเชื่อมอยูบาง สํานวนทํานอง
ที่ยกมาเป็นตัวอยางนี้ เป็นทํานองที่มีลักษณะคลายกัน มีกลุมเสียงเดียวกัน จะมีความแตกตางกันอยูบางในสวน
ของกระสวนทํานองทําใหรูปแบบทํานองมีความแตกตางกัน ทําใหมีผลตอรูปแบบทํานองเพลงและใหความรูสึก
ทางดานอรรถรสของเพลงที่แตกตางกันไป ทํานองตาง ๆ นี้เมื่อนํามาประพันธแเป็น ทํานองเพลงเสร็จสมบูรณแ
นําไปบรรเลงรวมวงดวยเครื่องดนตรีหลายชนิด มีการแปรทํานองของเครื่องดนตรีตางชนิดตางเสียงกัน จะทํา
ใหเกิดการประสานเสียงกลมกลืนกัน และเมื่อมีจังหวะหนาทับเขารวมบรรเลงดวยยอมสรางสุนทรียรสไดอยาง
นาฟัง
จากเนื้อหาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เป็ นสิ่งที่แสดงใหเห็นหลักการและวิธีการประพันธแเพลงไทยลักษณะ
ของทํานองเพลงไทย การประดิษฐแทํานองเพลงไทยประเภทเพลงพื้นและเพลงลูกลอลูกขัด สํานวนทํานองตางๆ
ที่นํามาเป็นตัวอยางนั้น เป็นเพียงอุปกรณแหรือเครื่องมือเพียงสวนนอย ที่จะชวยสรางความรูและความเขาใจใน
เรื่องการประพันธแทํานองเพลงไทยใหมีสํานวนกลอนและลีลาตางๆ ไดอยางชัดเจน ผูที่ศึกษาวิชาการดานดนตรี
ไทยสามารถนําไปใชเป็นแนวทางในการประพันธแเพลงและใชในการวิเคราะหแทํานองเพลงรวมทั้งนําไปเป็น
พื้น ฐานในการประดิ ษ ฐแ ทํ านองเพลงขึ้ น ใหม เ พื่ อ สื บสานและพั ฒ นาดนตรี ไ ทยทั้ ง ในแนวทางอนุ รั ก ษแ แ ละ
สรางสรรคแใหเหมาะสมกับยุคสมัยตอไปได
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การเทียบเสียงวงเครื่องสายผสมและดนตรีร่วมสมัย
COMPARISONS OF SOUND FOR THAI MIXED STRING BANDAND THAI
CONTEMPORARY MUSIC
วีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย*
VEERAWAT SNCHANTICHAI
บทคัดย่อ
บทความวิช าการเรื่ อง การเทียบเสียงวงเครื่องสายผสมและดนตรีรว มสมัย มีวัตถุประสงคแ ดังนี้
1. เพื่อทราบความเป็นมาในระบบการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายผสม และดนตรีรวมสมัย
2. เพื่อสรางองคแความรูในวิธีการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายผสมและดนตรีรวมสมัย โดยการ
เทียบเสียงในเครื่องดนตรีไทยจําเป็นตองจําแนกออกเป็นหลายกลุมเนื่องจากวงดนตรีไทยในยุคปัจจุบันมีการ
แบงกลุมการใชงานที่หลากหลายประเภทตามแตละชนิดของวงดนตรีที่จะนําไปใชงานการควบคุมคุณภาพของ
วงเครื่องสายที่องคแประกอบหลักของการกําเนิดเสียงนั้นมีสายเป็นปัจจัยหลักสําคัญ เมื่อสายของเครื่องดนตรี
นั้นๆขาดการบํารุงดูแลรักษาหากเกิดมีการชํา รุดแลวนําไปใชออกงาน สายเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆอาจขาดในชวง
ขณะบรรเลง ที่สําคัญหากขาดความเขาใจขอบเขตลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีก็อาจทําใหเกิดความเสียหาย
ทั้งเครื่องดนตรีและน้ําเสียงไดเชนกันหากขาดความเขาใจในวิ ธีการเทียบเสียงในประเด็นดังนี้ 1. ทฤษฎีเสียงใน
โนตสากล
1. ขอบเขตจํากัดในบริบทเอกลักษณแเฉพาะเครื่องดนตรีไทยแตละชนิดการเทียบเสียงในวงเครื่องสาย
แบงวิธีไดเป็น 3 ประเภท ไดแก
1.1 วงเครื่องสายผสมนิยมเทียบกับเครื่องดนตรีหลัก โดยใชขลุยเสียงสองบันไดเสียงเป็นตัวเลือก
ไดแก ขลุยเพียงออ ซึ่งนิยมใชกับเครื่องสายผสมขิม และออรแแกนที่ปรับเขาหาบันไดเสียงเพียงออแลว โดยยืน
พื้นเสียงโนตตัวที่ 1 ใหสัมพันธแเขาคูกับ โนตตัวที่ 5 ได แลวเสียงอื่นๆใชวิธีการตามความรูสึกของแตละผูบรรเลง
กําหนดเสียงแบบเฉลี่ยตามที่เคยบรรเลงแบบไทยเดิมโดยไมกําหนดโนตครึ่ งเสียงหรือวิธีการบังคับเสียงพิเศษ
เขาไปแตสวนใหญจะใชวิธีคลายกับวิธีบรรเลงแบบดั้งเดิม
2.2 วงเครื่องสายผสมที่นิยมเสียงตามบันไดเสียงบีแฟล็ต โดยใชเสียงเครื่องดนตรีที่เขามาผสม
ปรั บ ตามเสี ย งสากลที่ยื น พื้น ฐานเสี ย งเดิมไดแก เปียโน ไวโอลิ น แอคคอรแเดียน และออรแแกนบันไดเสี ย ง
มาตรฐานบันไดเสียงสากลเดิม และในบางครั้งบางวงเทียบเสียงสูงเทาบันไดเสียงซี หรือโดสากลซึ่งทําใหเสียงสูง
มาก และอาจทําใหสายขาดไดงาย
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3.3 ดนตรี ร ว มสมั ย ต อ งปรั บ ทุ ก เสี ย งให เ กิ ด ระดั บ ความถี่ ข องเสี ย งเที ย บเท า กั บ เสี ย งโน ต
มาตรฐานสากลทุกประการ บันไดเสียงนิยมใชบีแฟล็ต แตอาจปรับเปลี่ยนโนตเพลงเปลี่ยนบันไดเสียงเพื่อเอื้อ
ตอบทเพลงและผูบรรเลงไดอยางเหมาะสม
คาสาคัญ เครื่องสายผสม ดนตรีรว มสมัย บันไดเสียง การเทียบเสียง

ABSTRACT
Comparisons in Thai musical instruments need to be classified into several groups,
since Thai bands in modern times have divided the use of various types according to each
type of band that will be used.
The quality control of stringed instruments that the main components of the sound
generator are wired is the main factor. When the strings of the instrument lacks maintenance,
if it is damaged and used for work The instrument line may be absent during play.
Importantly, if the lack of understanding of the specific characteristics of the instrument may
cause damage to both the instrument and the tone as well, if the lack of understanding of
how to compare the sound in the following issues Limited scope in the unique context of
each Thai musical instrument
In summary, the comparison of the sound in the stringed instruments can be divided
into 3 types, ie 1 Thai mixed string band, popular compared to the main instrument. By using
the two-tone Thai Flute as an option, such as the Thai Flute, which is commonly used with
dulcimer strings And the harmonica that was tuned to the stairs By standing on the first note
of sound to be matched with the fifth note Forced a special sound Most of the methods are
similar to the old traditional methods. 2. Popular stringed instruments with the sound of B
flat By using the sound of the instrument that is mixed to adjust according to the universal
sound that stands the original sound, including piano, violin, accordion and organ, standard
ladder And sometimes, some bands compare as high as the sound of the stairs Or universal,
which makes the sound very high And may make the cord easily broken. 3. Contemporary
music Must adjust every sound to the sound frequency level, equivalent to the sound of all
international standard notes Sound stairs used by B flat But may change the score, change
the ladder, to facilitate the song and the instrument.
Key words: 1. Thai Mixed String Band. 2. Thai Contemporary. 3. Keys. 4.Tuning.
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บทนา
การเทียบเสียงในเครื่องดนตรีไทยจําเป็นตองจําแนกออกเป็นหลายกลุมเนื่องจากวงดนตรีไทยในยุค
ปัจจุบันมีการแบงกลุมการใชงานที่หลากหลายประเภทตามแตละชนิดของวงดนตรีที่จะนําไปใชงานภูมิปัญญา
เครื่องดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และสําเนียงภาษาที่ไดสืบทอดกันมารุนสูรุน และในบทความนี้ไดเผยแพรเนื้อหา
กําหนดตัว อย างการเตรี ย มความพร อมเพื่อมุงในวิธีก ารเทียบระบบเสี ยงเครื่องดนตรีไ ทยประเภทกลุ มวง
เครื่องสายผสมและดนตรีรวมสมัยเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการนําไปใชงาน
วงเครื่องสายและวงมโหรี วงดนตรีทั้งสองนี้ใชเครื่องดนตรีทั้งดีด สี ตี เปุา อยู พรอมทุกประเภท
และใชบั นไดเสี ยงเดียวกัน ในการบรรเลง คือเสี ยงเพียงออบน และอนุโ ลมใชเสียงเพียงออลางได 1. เสี ยง
เพียงออบน Tonic เทียบไดกับเสียงซีแฟลต ที่เรียกวาทางเพียงออบนนี้เรียกตามชื่อขลุยเพียงออ ซึ่งเปุารวมอยู
ในวงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปี่พาทยแไมนวมดวย สวนเครื่องอื่นๆเชน ซอดวง ซออู ในวงเครื่องสายหรือซอ
สามสาย และเครื่องตีอื่นๆ เชน ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวง ก็ไดเทียบเสียงไวพอเหมาะดีแลว โดยอาศัย
ระดั บ เสี ย งของขลุ ย เพีย งออเป็ น หลั กในการเที ยบ ฉะนั้นเสี ยงซีแ ฟลต ซึ่ง เป็ น Tonic จึงใชบ รรเลงกั บวง
เครื่องสาย วงมโหรี และอนุโลมใชกับวงปี่พาทยแไมนวมได ๒. เสียงเพียงออลาง (หรือทางในลด) Tonic เทียบ
กับเสียงสากลตรงกับเสียงฟา ใชบรรเลงกับวงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปี่พาทยแไมนวมเชนเดียวกัน จึงตอง
บัญญัติศัพทแคําวาเสียงเพียงออเป็นเพียงออลางและเพีย งออบน จะสังเกตไดอยางหนึ่งวา เสียงเพียงออทั้งสอง
หางกันเป็น คู ๔ หางกัน ๔ เสียง(เพียงออบนสูงกวาเพียงออลาง ๓ เสียง) ซึ่งธรรมดาใชเป็นเสียงสําหรับขึ้น
สายซอตางๆและจะเขอยูแลว (มนตรี ตราโมท และคณะ, 2528 : 27)
กอนที่นักดนตรีไทยจะทําการบรรเลงดนตรีในงานสําคัญตาง ๆ ทุก ๆ ครั้งสิ่งที่จะมองขามไมไดนั้น
คือการควบคุมคุณภาพของน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงโดยเฉพาะวงเครื่องสายที่องคแประกอบหลักของการ
กําเนิดเสียงนั้นมีสายเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ใหเสียงดนตรีนั้นดังขึ้น และหากเมื่อสายของเครื่องดนตรีนั้นๆขาด
การบํารุงดูแลรักษา หรือมีอายุการใชงานที่นานเกินไป หากเกิดมีการชํารุดแลวนําไปใชออกงาน สายเครื่อง
ดนตรีชิ้น นั้นๆอาจขาดในชวงขณะบรรเลงเพลง และในบางชนิดของเครื่องดนตรีอาจทําให การบรรเลงนั้น
ดําเนินบทเพลงตอไปไมได เพราะทุกๆสายมีความสําคัญเทาๆกัน ตัวอยางดังเชน ซอสามสาย ซอด วง ซออู
แมนขาดเสนใดเสนหนึ่งไปเพียง 1 สาย จะทําใหผูบรรเลงมีอุปสรรคไมสามารถบรรเลงตอไป หรือหากผูบรรเลง
มีความสามารถมากๆก็อาจยังคงบรรเลงตอไปดวยสายเสนเดียวไดแตก็ทําใหการดําเนินเพลงกับคุณภาพเสียง
ซอที่สายขาด ตองดําเนินตอไปดวยความยากลําบากเชนกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบความเป็นมาในระบบการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายผสม และดนตรี
รวมสมัย
2. เพื่อสรางองคแความรูในวิธีการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายผสมและดนตรี
รวมสมัย
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วิธีการศึกษา
กอนอื่นตองรูจักกับอุปกรณแสวนประกอบและรายละเอียดในเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายที่
นับวาเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งดุริยางคศิลป ศิลปินที่ดีจะมองขามในศาสตรแนี้ไมได ไมวาจะเป็นเรื่องของการเตรียม
ความพรอมในการออกงานบรรเลงเพื่อแสดงในงานตางๆ หรือการเตรียมการสอนในรายวิชาทักษะดนตรีตาม
หองเรียนของหลายๆสถาบันซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของวัสดุ อุปกรณแ สื่อการสอนวิชา
ดนตรีโดยเฉพาะกลุมเครื่องสาย ไดแกขนาดของสาย ขนาดของหยอง หรือหมอน แมกระทั่งความเรียบรอยใน
การใสสายหรือจัดระเบียบสายของเครื่องดนตรีซึ่ง สวนใหญถูกมองขาม ยังขาดการจัดการแนะแนวนักเรียน
นักศึกษาและผูสนใจที่ยังไมรูจักวิธีการปรับแตงเพื่อแกปัญหาคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีนั้นๆใหดีเทาที่ควร
วัตถุดิบที่นํามาผลิตสายสําหรับเครื่องดนตรีนั้น แตโบราณมานั้นนิยมผลิตจากวัตถุดิบที่หาไดอยูใน
ทองถิ่น เชน ถาเป็นสายซอทุกชนิดจะใชไหมควั่นเกลียวเป็นสายขนาดตางๆเพื่อใหเหมาะสมกับชนิดของซอ
และยั งใหเอกลั กษณแในน้ํ าเสีย งที่มีเสน หแ ตามแบบฉบับซอของไทย เมื่อกาลสมัยผ านไปคุณภาพไหมในยุค
ปัจจุบันกอปรกับผูผลิตไหมคุณภาพสูงที่สามารถนํามาทําสายเครื่องดนตรีนั้นลดลงเปลี่ยนไปจากอดีตจึงกระทบ
ตอการเลือกสรรหาสายไหมควั่นเกลียวมาใชกับเครื่องดนตรีที่จะนํามาใชในปัจจุบัน อีกทั้งผูผลิตสายไหมสําหรับ
เครื่องดนตรีไทยที่มีประสบการณแมายาวนานไดลมเลิกกิจการไป จึงสงผลกระทบโดยรวมในแวดวงดนตรีไทย
เครื่องสาย ผูผลิตบางรายก็ไดนําวัสดุเทียมไหมมาทดแทน บางก็ใชใยสังเคราะหแมาควั่นแทนไหมบางก็ใชสาย
เอ็นไนลอนใสสําหรับใชงานเอนกประสงคแซึ่งมีขายเป็นมวนๆราคาถูกมีหลายขนาดหางายตามรานคาวัสดุทั่ว ๆ
ไป บางก็ล งทุน ซื้อสายเอ็นไนลอนผสมวัส ดุพิเศษสํ าหรับขึงไมแบดมินตันมาทดแทนขายเป็นขดแตมีราคา
คอนขางสูง และอีกทางหนึ่งคือการใชสายโลหะสําหรับซอจีนซึ่งหาซื้อไดตามรานจําหนายอุปกรณแดนตรีจีนมา
ทดแทนสายไหมสําหรับซอดวงซึ่งชวยตัดปัญหาการบังคับกระแสเสียงของซอดวงกับสายเอกที่มักขาดงายๆ
และเกิดขึ้นไดบอยครั้ง
ในสวนของขิมแตเดิมนั้นเมื่อยุคที่ขิมไดเขามามีบทบาทในแวดวงดนตรีไทยไดมีการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการบรรเลง แนวเสียง และทางมือแบบของจีนใหกลายเป็นรูปแบบของไทย โดยเปลี่ยนวัสดุอุปกรณแจําพวก
สายจากเดิมนมขิมฝั่งซายเสียงสูงและเสียงกลางเป็นลวดเหล็กเสนเล็ก สวนฝั่งเสียงต่ําเป็นสายเบสทแโลหะควั่น
รอบสายขนาดใหญ ใหกลายมาเป็นลวดสายทองเหลืองที่โตกวาสายลวดเหล็กเสนเล็ กพอประมาณทั้งหมดและ
ไมมีสายเบส การเทียบเสียงในชวงบันไดเสียงเพื่อใหอรรถรส น้ําเสียง เป็นการอยูในบริบทของวงดนตรีไทย ใน
สวนไมตีขิมแตเดิมเป็นแบบชาวจีนแตจิ๋วในยุคเกา ยังไมมียางหรือหนังรองหัวไมตีอยางปัจจุบัน คนดนตรีไทย
โบราณนักประดิษฐแในยุคนั้นจึงคิดคนวิธีการปรับน้ําเสียงโดยใชหนังบุนวมหัวไมชวยใหน้ําเสียงขิมนุมนวลนาฟัง
มากขึ้น วิธีการปรับปรุงน้ําเสียงทั้งหมดนี้นับวาเป็นวิธีการที่ละเอียดออนแยบยลดวยหัวคิดของคนไทยโบราณ
ในสวนนักเลน ไมวาซอหรือขิมนั้นจะเลือ กแบบใดนั้นใหขึ้นอยูกับรสนิยมความชื่นชอบตามแตละ
บุคคลหรือสํานักนั้น ๆ ซึ่งมีความยอมรับทางอุดมคติที่มีความแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ผูเลนตองยึดถือแนวทาง
ระเบียบวิธีการบรรเลงที่เหมาะสมกับระเบียบวิธีการของดนตรีไทยใหคงไวไดอยางมีอัตลักษณแ
เหล านี้ คือปั จ จั ย หลั กที่ตองให ความสํ าคัญลํ าดับแรกๆซึ่งจะสงผลของคุณภาพเสี ยงเครื่องดนตรี
จํ า พวกเครื่ อ งสาย ไม ว า จะเป็ น ซอด ว ง ซออู ซอสามสาย จะเข และขิ ม ที่ ไ ด เ ข า มามี บ ทบาทดนตรี ไ ทย
โดยเฉพาะวงเครื่องสายผสมขิมเป็นอยางมากในยุคปัจจุบัน
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ความเข้าใจผิดในการเทียบเสียงที่ทาให้เกิดปัญหาแก่วงเครื่องสายผสมซึ่งพบได้บ่อย
1.1 ผูควบคุมวงเครื่องสายไมเขาใจหลักการเทียบเสียงเครื่องดนตรีใหกลมกลืนเขากันกับดนตรีที่
จะมาผสมผสานในวงตามทฤษฏีเสียงสากล
1.2 ลืมขอบเขตแลบริบทของเครื่องดนตรีไทยในกลุมเครื่องสายวาสามารถรับแรงตานทานความ
ตึงของสายไดสุดขอบเขตเสียงเทาไหร เชน เทียบเสียงโดไทยใหเทากับเสียงโดสากล ผลสุดทายทําใหกระแส
เสียงสูงมาก อีกทั้งเสียงเครื่องดนตรีนั้นๆเกิดความผิดธรรมชาติไมไพเราะนาฟัง และปัญ หาที่ตามมานั้นคืออาจ
ยังไมทันไดนําเครื่องดนตรีนั้นไปบรรเลง สายเกิดขาดตั้งแตในขณะที่เทียบเสียงไดกอนอีกดวย ยกตัวอยาง
คือ การเทียบซออู หรือการเทียบขิมหยัก (ขิมผีเสื้อ) กําหนดใหกระแสเสียงโดไทยบิดสายหมุนขึ้นไปตามใหถึง
เสียงโดสากล หากเป็นซออู เสียงก็ อาจสูงขึ้นสงผลตอคุณภาพเสียงใหแหบแหงเสียแตกพราควบคุมคุณภาพ
เสียงไดยากและเสียอรรถรสไป หากเป็นขิมผีเสื้อเมื่อเทียบเสียงโดของขิมไทยใหสูงไลตามกระแสเสียงโนตโด
สากลและยังจะเทียบเสียงอื่นๆไปเรื่อยๆโดยไลตามชวงของเสียงขิมที่สูงขึ้น ปรากฏ เสียง ซอลสูง ลาสูงที่ ปกติ
เป็ น ลู กยอด สู งขึ้น ไปอีก สายทนแรงตานความตึงหนักๆไมไดจึงขาดทั้งหมด แตกลั บแกปัญหาโดยการใช
สายสแตนเลส มาเปลี่ยนลูกยอดแทน ก็จะทําใหกระแสเสียงผิดแผกขาดอรรถรสความตอเนื่องของน้ําเสียงไป
หากเป็นขิมคางหมูก็อาจทําใหกระแสเสียงเคนมากไมนาฟัง มิหนําซ้ําการกระทําที่ผิดวิธีการเหลานี้ยังทําใหอายุ
การใชงานของเครื่องดนตรีนั้นสั้นลงอีกดวย หากเป็นซอ หนาซอก็จะถูกกดมากกวาปกติ หากเป็นขิมข อตอ
โครงสรางสวนประกอบตางๆก็จะทรุดตัวลง ดังนั้นจึงควรจัดการปัญหาเหลานี้ ดวยวิธีการที่ผูเขียนจะกลาว
ตอไปนี้
- ทดแทนการใชเสียงระบบเดิมที่เคยชินและยึดติดใหเป็นรูปแบบการเปลี่ยนบันไดเสียง ตัวอยาง
คลายกับการที่ปี่พาทยแ ระนาด ฆอง เปลี่ยนบันไดเสียงใหเขากับรูปแบบวงที่จะใชบรรเลงได โดยตองไมยึดติด
ความเป็น ซอล เร ของซอดวง หรือโด ซอล ของซออู แมกระทั่งขิมเราจะตองไมยึดติดวา ตรงนั้นคือโดเทานั้น
ตรงนี้คือฟาเทานั้น เพราะวาเราจะตองเปลี่ยนวิธีคิดคือทุกๆเสียงสามารถกําหนดใหเริ่มเสียงโดหรือเริ่มจากเสียง
ซอลเป็นชวงตรงไหนก็ไดโดยกําหนดจากสํานวนของการอานทองโนตเพลง ยกตัวอยางคือ เราจะสามารถ
บรรเลงเพลง โดยใชบันไดเสียงที่จะรวมผสมกับเครื่ องดนตรีที่จะรวมบรรเลงโดยปรับเขาหากันได เชนลาวดวง
เดือน ปกติ ซอ ขิม ตองใชโนต ดรม ซ ดํ โดยอาจใชเสียงที่เปลี่ยนตําแหนงไปจากเดิมในชวงเสียงเครื่องดนตรีๆ
นั้นๆเป็น รมฟ+ ล รํ หรือ ซลท+ ร ซํ ไดตามความเหมาะสมของการรวมบรรเลงโดยใหยึดถือการอานโนตเป็น
ดรม ซ ดํ ดังเดิม หรือหากจะถนัดทองโนตไดตามชวงเสียงที่ใชยกตัวอยางดังกลาวก็ไมถือวาผิดแปลกไปอยางไร
บันไดเสียงไทยที่ใช้ในวงเครื่องสายผสม
เครื่องสายผสม
สมัยรัชกาลที่ 5 ไทยเริ่มติดตอกับชาติตะวันตกมากขึ้น จึงเริ่มมีแนวคิดนําเอาเครื่องดนตรีตะวันตก
เขามาบรรเลงรวมกับวงดนตรีไทย โดยเฉพาะการนําเอาเปียโน และไวโอลินมาผสม เรียกวา “วงเครื่องสายผสม
เปียโน” นอกจากนี้ยังนําเครื่องดนตรีตะวันตกอยางออรแแกน มาประสมเรียกวา “วงเครื่องสายผสมออร์แกน”
ซึ่งเป็นวงที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเมื่อนําเอาเครื่องดนตรีตะวันตกเขามาประสม จึงปรับเปลี่ยนจากการใช
ขลุยเพียงออมาเป็นขลุยกรวด เพราะมีระดับเสียงสูงกลมกลืนกับเครื่องดนตรีอยางเปียโนและออรแแกน ทั้งยัง
อาจนําไวโอลินเขามาบรรเลงรวมดวย เพลงที่นิยมบรรเลงดวยวงเครื่องสายผสมออรแแกนนั้นอาจใชเพลงสําเนียง
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ฝรั่ง เชน ฝรั่งรํ าเทา ตับนางซินเดอริ ลลา โดยแนวเพลงจะชา ๆ ไมเร็วเหมือนวงเครื่องสายประเภทอื่น ๆ
เนื่องจากออรแแกนเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังกังวาน ถาบรรเลงเร็วเกินไปจะทําใหมีความกังวานของหางเสียง
ออรแแกนกองไปกลบเสียงเครื่องดนตรีอื่นในวงได จึงบรรเลงแบบชาเพื่อใหเสียงออรแแกนกลมกลืนกันไปทั้งวงได
(ปฐมบทดนตรีไทย, 2554 : 97)
อาจารยแชัยภัค ภัทรจินดา : (สัมภาษณแ 16 เมษายน 2562) ศิลปินอิสระ และ หัวหนาวงกอไผ
ผูเชี่ยวชาญการเรียบเรียงและปรับบทเพลงไทยรวมสมัยไดใหสัมภาษณแเกี่ยวกับกรณีการเทียบเสียงกลุ มวง
เครื่องสายผสมแกผูเขียนวา “เครื่องสายผสมขิมและออรแแกน ตัวตั้งหลักก็จะเป็นขลุยหรือออรแแกน ที่มันโดน
ฟิคหรือเซ็ทไววามันมีระบบเสียงแนนอน โจทยแก็คื อวาเซ็ทออรแแกนกับขิมใหมันไปดวยกันไดกอน มองในทาง
ปฏิ บั ติ เ ลย แต อ อรแ แ กนเราก็ รู ๆ อยู ว า เขามาโมดิ ฟ ายต อ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น มั น ก็ ต อ งให ต รงกั บ ขลุ ย แต ข ลุ ย เอง
ก็เนื่องจากความสะดวกในการที่หาเลานูนเลานี้มาได เขาก็จะเอาออรแแกนตั้งกอน ซึ่งถาเขานึกอะไรไมออกเขาก็
เอาบีแฟล็ตเป็นหลัก เนื่องจากพอบีแฟล็ตแลวนี่ การจะหาขลุยมาเขากับเสียงออรแแกนมันหางายมากกวาเอ
แนนอน เอมันก็ดีแตวาเนี่ยมันหาขลุยมาเทียบเคียงลําบากหนอย เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในทางปฏิบัติผมวา ที่ยึด
เป็นบีแฟล็ตก็ดวยเรื่องของวัสดุดวยนี่แหละ วัสดุของทุกเครื่องยังซอนี้เราเทียบตามได กระทั่งมีไวโอลินที่เอามา
เลนก็ไมยากจนเกินไปเอามาเทียบเคียงกันไดก็เลยมองวาบีแฟล็ตมันเป็นยอดนิยม ก็คือมองความสะดวกและ
ความนิยม และเสียงมันก็ไมไดต่ําแลวก็ไมไดสูงจนเกินไป เอจริงๆมันก็เพราะในเรื่องของซอมันก็เพราะไปอีก
อยางนึง ซอมันอยางไรก็ได บีแฟล็ตก็ได แตใจสําคัญมันคือเรื่องขลุยมันก็ตั้งไดทั้ง 2 คียแ ก็แลวแต ที่มามันก็เป็น
แบบนั้น แปลวาถาสมัยดั้งเดิมนั้นที่ มาแตเดิมขลุยก็ไมใชบีแฟล็ต ก็คงหาขลุยกรวด ขลุยกรวดมันคือขลุยเสียง
ไทยนั่นแหละ แตวาเขาทําใหมันสูงขึ้นไปอีก 1 เสียง แตคือวาสมัยกอนเขาไมไดไปเทียบกับคียแสากลไง คือความ
หางของเสียงในแตละเสียงมันคอนขางจะเป็นแบบไทยอยู มันอัพขึ้นไป 1 เสียงเทานั้นเองคิดงายๆคือมันดึงขึ้น
ไป ๑ แลวมันสามารถเอาไปเลนกับสากลไดงายขึ้นกวา แต วาไมไดไปเทียบละเอียดขั้น 3 – 4 ขั้น 7 - 1 ที่กลา
พูดไดเพราะผมมีอยูเลาหนึ่ง เสียงโดไมเชิงพอดีกับสากลแตใกลเคียง ที่เราเจอมามันจะมีอยู 3 ระดับใหญๆ
เสียงแบบบานบาตร เสียงแบบกรมศิลป กับเสียงแบบกรมประชาสัมพันธแ ถาบานบาตรนะเสียงมันจะเทียบ
ใกลเคียงกับเอแฟล็ตต่ําสุด แปลวาเสียงโดย = เอแฟล็ตใกลๆ ถากรมศิลปนี้ปัจจุบันเสียงมันจะเกือบเทียบเทา
เอ แตถาตรงบีแฟล็ตเลยก็ตองกรมประชาสัมพันธแ กรมประชาฯเขาเกิดจากการตองการเทียบเสียงเครื่องดนตรี
ไทยแลวไปเลนกับสังคีตสัมพันธแ เพราะฉะนั้ นการเทียบเสียง ดึงเขามาหากัน 1 เสียงนี้มันจะงายไง ถาเรารูจัก
สากลนี้เราจะรูเลยเหตุผลวาทําไมถึงตองเป็นบีแฟล็ต คียแสากลเขาก็เลนบีแฟล็ตไดแบบแฮปปี้มาก เพราะฉะนั้น
การที่ลากเขาไปหากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจอพอดี อันนี้เทาที่ผมสันนิษฐานนะจากที่เรารูวาเครื่องดนตรีสากล
เป็ น ยั ง ไงเครื่ อ งดนตรี ไ ทยเป็ น ยั ง ไง แต ก ารเที ย บเครื่ อ งไทยมั นก็ แ ค บิ ด เสี ย งให มั น ไปหากัน นิ ด เดี ย วกรม
ประชาสัมพันธแก็เลยใชเสียงดนตรีไทยบีแฟล็ตเป็นหลักระดับเสียงของกรมประชาสัมพันธแเสียงที่หนึ่งเป็น โดก็
จะประมาณเทาบีแฟล็ต แตผมวาผมฟังสมัยแรกๆรุนแรกๆเลยนะเขาเทียบแทบจะเทาสากลเลยนะ คอนขางจะ
ตรงเลยเพลงรุนแรกๆ แตรุนหลังๆไมแนใจวาเอาเครื่องไทย เอาสเกลไทยเขามาสมาสกันกับเครื่องสากลหรือ
เปลามันก็เลยจะเหนอๆนิดนึง มันคนละชุด ที่แนๆคือเสียง 1 เนี่ยมันจะเทาบีแฟล็ต คิดวาหาขลุยงาย บีแฟล็ต
มัน หางายกวาเอ แตส มัย ก อน าเขาจะเล นเอนะ มัน แปลวาเขาก็ใชขลุ ยระดับเสี ยงกรมศิล ป คนเปุาจะใช
ความสามารถในการทําลมทํานิ้วใหมันใกลเคียงขึ้น อยางวัชรบรรเลงนี้เทาที่ฟังดูก็รูเลยวาเป็นขลุยไทย แปลวา
ตองใชวิธีดันลมดันนิ้วเอา เตชนะเศรณี คือชื่อเดิมของวัชรบรรเลง เขาใชขลุยไทยมาตลอด ระบบนิ้วก็ยัง เป็น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(313)

ไทยแตวา ดวยเสียงออรแแกนนี้เทียบขิมก็จะคอนขางใกลเหมือนสากลเลยลากมาฝั่งสากลนิดนึง แตพอมารุนเรา
กอไผนี้ผมไมรูวาวงอื่นจะยังไงแตเรากอไผก็ใชขลุยบีแฟล็ตเลย เปุาเพลงมอญก็ใชความสามารถพิเศษหนอยนะ
เสียงทีก็บังคับนิ้วพิเศษวากันไปตามเทคนิคของแตละคน แตเครื่องสายเปียโนกับเครื่องสายแอคคอรแเดียนนาจะ
คนละความคิดกัน เปียโนเองเนี่ยเขาไมไดมานั่งโมหรือลากเสียงเครื่องไทย โดของเปียโนก็ยังเป็น C เป็นโดอยู
เครื่องไทยก็ตองลากไปหาเปียโนอยางเดียว เครื่องสายเปียโนก็จะไมคอยมีขิม อยางที่จะผสมเมื่อกอนก็จะมี
แอคคอรแเดียนมีไวโอลิน ที่เหลือเครื่องไทยก็จะซอดวงซออู เต็มที่ก็ขลุย ซึ่งขลุ ยก็ตองหาขลุยที่บอกไงวาเป็น
ขลุยกรวด เคสนี้ก็เลยใชขลุย กรวดโบราณ หรือสั่งชางทําเสียงพิเศษใหมันแหลมสุดสมัยยังไมมีขลุย C นะ แต
สมัยนี้พอมีขลุย C แลวมันก็เลนไดเลยกับเครื่องสายเปียโน ลักษณะที่ไดก็คือเสียงมันจะแหลมจาทั้งวง เดี๋ยวนี้
ถาเครื่ องไทยเล น เหมือนเดิม อาจจะยั งเป็นบีแฟล็ ตอยูแตเปียโนมันมูฟคียแไดดว ยความสามารของคนเล น
ตองการจะลดคียแลงมามันก็อีกเรื่องหนึ่ง แตถาเปียโนเขายึดวาเขาตองเลน C ของเขาเราเครื่องไทยก็ตองลาก
ไปหา”
วงดนตรีร่วมสมัย
วงดนตรีรวมสมัยคือวงดนตรีที่นําเครื่องดนตรีไทย มาบรรเลงผสมกับเครื่องดนตรีตะวันตก โดยมีการ
ปรับปรุงระบบเสียงเครื่องดนตรีทั้งสองประเภทและบทเพลงใหเหมาะสมมากที่สุด แตเดิมก็มีแนวคิดการนําเอา
เครื่องดนตรีของไทยและตะวันตกมาบรรเลงรวมกันตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 คือ วงเครื่องสายผสมตางๆอยาง
เครื่องสายผสมเปียโน และเครื่องสายผสมออรแแกนเป็นตน ภายหลังจากอิทธิพลของดนตรีตะวันตกไดเขามามี
บทบาทในสังคมไทยมากขึ้นทําใหวงดนตรีสากลคอนขางไดรับความนิยมมากกวาดนตรีไทย จึงมีการคิดทําวง
แบบผสมผสานระหวางดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกขึ้น เพื่อตองการใหมีรูปแบบของดนตรีที่แปลกใหมสําหรับ
กระแสนิย มของสังคมไทยในปั จ จุบั น ที่ยึดเอาตะวันตกเป็นหลั กความเป็นไทยเป็นแคส วนประกอบเทานั้น
(ปฐมบทดนตรีไทย, 2554 : 111)
แนวคิดของดนตรีรวมสมัยนั้นไมใชขึ้นอยูกับการนําเอาเครื่องดนตรีตางชาติมาผสมกับดนตรีไทยแลว
บรรเลงพรอมกันจะเรียกวาดนตรีไทยรวมสมัยได ตองเขาใจในหลักสําคัญคือตองเทียบเสียงของเครื่องดนตรี
เหลานั้นใหเขากันอยางดี รวมไปถึงการคัดเลือกเครื่องดนตรีใหเหมาะสมกลมกลืนมากที่สุดวงดนตรีไทยรวม
สมัยเกิดขึ้นในปีพ.ศ 2503 โดยกรมประชาสัมพันธแซึ่งมีพลโทหมอมหลวงขาบ กุญชร อธิบดีกรมประชาสัมพันธแ
ในสมัยนั้นคิดดําริขึ้น ทานตระหนักวากรมประชาสัมพันธแมีทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลแบบวงหัสดนตรี
(Jazz Band) ควรนํามาบรรเลงรวมกันไดเพื่อใหเกิดการบรรเลงรูปแบบใหมจึงใหครูเอื้อ สุนทรสนาน หัวหนาวง
ดนตรีไทยสากล และครูพุม บาปุยะวาทยแ หัวหนาวงดนตรีไทยเป็นผูคิดสรางสรรคแนําเอาบทเพลงไทยที่นิยม
อยางเขมรไทรโยค ลาวดําเนินทราย มาปรับปรุงใหเป็นแบบเพลงไทยสากลเรียกวา “ดนตรีสังคีตสัมพันธ์” โดย
เทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยใหเขากับดนตรีสากลซึ่งสูงกวาระดับเสียงของดนตรีไทยซึ่งสูงกวาระดับเสียงของ
ดนตรีไทย นําเอาทํานองเพลงไทยมาใสเนื้อรองและลักษณะการบรรเลงแบบดนตรีสากลมีการบรรเลงสลับกัน
ระหวาง 2 วงบางบรรเลงพรอมกันบาง และตั้งชื่อเพลงเสียใหมเชนนําเอาทํา นองเพลงแขกมอญบางขุนพรหม
มาแตงเป็นเพลงชื่อ พรพรหม เพลงลาวดําเนินทรายแตงเป็นดําเนินทราย เพลงมอญออยอิ่งมาเป็นเพลงฟูาแดง
รวมถึงการใสจังหวะเตนรําที่สนุกสนานเชนจังหวะชะชะชา และตะลุง เป็นตน เมื่อนํามาออกแสดงก็ไดรับความ
นิยมจากสาธารณชนอยางมากกลายเป็นสัญลักษณแข องกรมประชาสัมพันธแจนถึงปัจจุบัน (ปฐมบทดนตรีไทย,
2554 : 112)
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เมื่อวงแบบสังคีตสัมพันธแไดรับความนิยม นายสมาน กาญจนะผลิน จึงเกิดแนวคิดคัดเลือกเฉพาะ
เครื่องดนตรีไทยบางชนิดมาบรรเลงในวงดนตรีสากลเรียกวา “สังคีตประยุกต์” โดยคัดเลือกเอาเครื่องดนตรี
ไทยเพียงชิ้นเดียวเชน ซอดวง ขลุย ปี่ มาบรรเลงเดี่ยวในทอนแยกหรือทอนโชวแเดี่ยวของเพลงนั้นเป็นการเพิ่ม
สีสันและอารมณแของเพลงใหแปลกออกไปอีกรูปแบบหนึ่ง (ปฐมบทดนตรีไทย, 2554 : 112)
วงดนตรีไทยรวมสมัยที่ไดรับความนิยมและเป็นที่รูจักมากคือ วงฟองน้ํา กอตั้งโดยครูบุญยงคแ เกตุคง
อดีตนักดนตรีของกรมประชาสัมพันธแซึ่งมีความรูเรื่องสังคีตสัมพันธแอยางดี และอาจารยแบรู฿ซ แกสตัน อดีต
อาจารยแมหาวิทยาลัยพายัพไดรวมกอตั้งวงในราว 2520 วงฟองน้ําไดเอาเพลงไทยมาปรับปรุงและนําเอาเครื่อง
ดนตรีสากลและบทกวีนิพนธแมาเป็นแนวคิดในการประพันธแเพลงจนมี เอกลักษณแ ทั้งนี้จะคัดเลือกเฉพาะบาง
เครื่องดนตรีเชน ระนาดเอก ระนาดทุม และขลุย ผสมกับเครื่องดนตรีสากล และใชระบบคอมพิวเตอรแมาชวย
ในการแตงบรรยากาศในการบรรเลงดวย วงฟองน้ําไดรับความนิยมจากนักฟังเพลงไทยที่นิยมความแปลกใหม
เนื่องจากบทเพลงที่คัดเลือกเหมาะกับสภาพสังคม มีการปรับปรุงแนวการบรรเลงใหกลมกลืนกันโดยเนนเฉพาะ
การบรรเลงมากกวาการรองสงแบบวงดนตรีไทยทั่วไป สามารถทําใหผูฟังที่ไมมีพื้นฐานทางดนตรีเขาใจไดงาย
ถือเป็นวงรวมสมัยที่โดดเดน ตอมามีวงรวมสมัยอีกหลายวง เชน วงบอยไทย วงบางกอกไซโลโฟน ซึ่งเป็นวงรว ม
สมัยที่ไดรับความนิยมเชนกัน (ปฐมบทดนตรีไทย, 2554 : 112-113)
อาจารยแชัยภัค ภัทรจินดา : (สัมภาษณแ 16 เมษายน 2553) ศิลปินอิสระ และหัวหนาทีมวงกอไผ
ผูเชี่ยวชาญการเรียบเรียงปรับบทเพลงไทยรวมสมัยไดใหสัมภาษณแเกี่ยวกับกรณีการเทียบเสียงกลุมวงดนตรีรวม
สมัยแกผูเขียนวา“รวมสมัยผมมองวามันเป็นการคิดใหมทําใหม อันนี้มองไปในประเด็นผมนะ ประเด็นที่ผมทํา
คือ ผมยึ ด เรื่ องของเพลง เรื่ องของสี สั น เฉพาะส ว น เฉพาะเพลงเป็ นหลั ก มากกวา คื อไม ไ ดคิ ด ความเป็ น
สแตนดารแ ด ว า เอาอะไรตั้ ง แต เ อาเพลงตั้ ง ว า เอาเพลงนี้ เ ลยได บ รรยากาศแบบนี้ อ ยากได อ ารมณแ แ บบนี้
เพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีที่ใส เอาอะไรที่ใสมันก็แปลเปลี่ยนไปตามเพลงหมดเลย ไมไดมีอะไรที่เปฺะแนนอน แต
วาถาเลนเป็นไลฟเป็นวงสดก็คิดอีกแบบนะ จะมีเปียโนหรือกีตารแก็ได แตอีกเพลงกวาจะมีซออู ขลุย มันไมไดไป
เขาหลักเกณฑแเขาวงแบบไหนที่ มันเป็นวงสแตนดารแดเลยครับ บางเพลงก็ใชซอดวงซออู บางเพลงไมเอาเลย
เหลือแตทุม ขิม กับแกลมโลยังมีเลย คือเราก็คอมบิเนชั่นมันไมเหมือนกัน มันแลวแตเพลงไงครับ แตวาวิธีคิด
เรื่องของการเทียบเสียง เลียนเสียง หรือบันไดเสียงอยางนี้ก็แลวแตเพลงอีกก็ตองวางแผน วาถาเรามีเครื่อง
ดนตรีนี้แลวอยากใหเครื่องดนตรีนี้เดนเป็นเครื่องเดนโซโลไปเลยพวกนี้ ตองดูวาเลนเสียงของเครื่องดนตรีนี้แลว
มันจะแสดงศักยภาพไดมากที่สุดเนนเสียงไหน ประกอบกับเครื่องดนตรีอื่นๆดวยมันก็ตองคิดมากกวานั้น เลน
ดวยดนตรีนี้มันควรจะเป็นระดับเสียงในชวงไหน พอตั้งแลวจะเกิดจุดวา บันไดเสียงของเครื่องดนตรีนี้มันควรจะ
เป็นบันไดไหนแลวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันจะไมมีอะไรที่มันเปฺะๆหรือวาโดนล็อคไวเหมือนเลนไทยเดิม มัน
ยืดหยุนไดหมด สมมติเพลงลาวผมจะไมไดคิดวามันเป็น ดรม ซล ก็ได ก็จะคิดเป็น ฟซล ดร ก็ได หรือมันอาจจะ
เป็นอยางอื่นก็ไดที่เราอยากจะเปลี่ยน อาจจะเป็น ซลท รม ก็ไดหรือวากลุมบันไดเสียงอื่นมันไดหมด มันอยูที่วา
เราตองการ หรือนักดนตรีที่มาเลนมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไดหมดครับ แลวยิ่งกวานั้นก็คือเครื่องสากลเครื่องไทย
เป็นเครื่องคนละประเภทคียแกันไง คิดงายๆเลย ถาเป็นขิมธรรมดา ขิมเป็นบีแฟล็ต คือโดขิมจะเทาบีแฟล็ตของ
สากล วิธีคิดแบบเดียวกับเครื่องเปุาสากล คาลิเน็ทเขามีบีแฟล็ต มีฮอลแลเป็นเอฟ ซึ่งเครื่องคาแร็คเตอรแของเขา
เนี่ย เสียงโดของเขามันก็คนละเสียงคียแ มันก็เป็นวิธีคิดเดียวกันเลยกับของเครื่องไทย ซอดวงมันขึ้น C ไมได โด
ขึ้นใหมา C ไมใช โดที่ดีของซอดวงควรเทากับ A หรือวา Bb ใชไหม ควรเป็นแบบแรกที่ควรตั้ง ไมใชไวโอลิน
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ไวโอลินโดก็คือ C วิธีคิดมันมีหลายแบบครับอยูกับธรรมชาติเครื่องดนตรีดวยลองยกตัวอยางลองงายๆเลย เพลง
ที่ผมเคยอะเลนจแลาสุดที่เปิดในทองเอกหมอยาทาโฉลงเยอะๆมีอยูเพลงหนึ่งคือสรอยสนตัด ฟังดีๆผมคงคียแ C
ไวนะ ซอดวงผมใชวิธีไมขึ้นสายเป็น C โดปกติเทากับ C แตซอดวงผมโดเทากับ A ไมงั้น ---ซ/ลซดม/-ซ-ล/ ผม
ก็ขึ้นไปเป็น 1 เสียงครึ่งของซอดวงเป็น ---ท/ดทมซ/-ท-ด/ มันแปลวาผมตองมูฟนิ้ว มันก็จะไดอีกสําเนียงหนึ่ง
แตแปลวาเราตองทรานสแโพสตแตัวเองได ตองปรับนิ้วตัวเองใหมหมด มันก็จะใชอะไรที่มากกวาการเลนแบบไทย
ดั้งเดิม ทุกอยางไมมีอะไรตายตัวมันอยูที่อยากจะไดอะไร เขาใจวาอยากจะไดอะไร เรื่องนี้ตองยกตัวอยางเป็น
เพลงๆไปมันจึงจะเห็นภาพ แตละเพลงมันก็จะคิดไมเหมือนกัน มันเป็นการวางแผนตองมองวาเครื่องดนตรีที่เรา
จะใชแตละเครื่องดนตรีมันเป็นยังไง แตวิธีคิดนี้กับสากลเขาก็คลายๆกันแหละ จุดหนึ่งคนแตงเพลงเขาก็จะมอง
วาเพลงนี้ฉันจะแตงคอนแชรแโตใหไวโอลิน เขาก็จะคิดทันทีวาไวโอลินจะใชชวงเสียงไหนใหโซโล ก็จะนึกพอนึก
ไดปั๊บมันก็นึกไปถึงคียแที่ไวโอลินเลน เปียโนก็เหมือนกันมันก็จะคิดคลายๆกันแหละ เพียงแตพวกนั้นเคาจะ
เลนดิวคียแไดกวางขวางมากแคนั้น แตเครื่องดนตรีมีขอจํากัดในเรื่องของการเพอรแฟอรแมเรื่องคียแ เขาฝึกมาแทบ
ทุกคียแ ฉะนั้นเครื่องอื่นๆเขาก็เลนไดหมด แตอยูที่วาจะดีไซนแโนต หรือวาจะแตงใหเขาเลนแลวอเลนจแเสียงที่
เหมาะสมกับเขาหรือเปลาก็เทานั้นเอง มันมีเยอะตองลองทําเองถึงจะรู”
รองศาสตราจารยแ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตนแ : (สัมภาษณแ 15 เมษายน 2552) อาจารยแประจํา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ไดใหสัมภาษณแเกี่ยวกับกรณีการเทียบเสียง
กลุมวงเครื่องสายผสมและดนตรีรวมสมัยแกผูเขียนวา “ในเชิงวิชาการ ถาจะตั้งเป็น หลักเป็นฐาน ทุกคนก็จะ
อางอิงอาจารยแมนตรี ตราโมท เป็นหลักการที่อาจารยแมนตรีก็จะสรุ ปวา เสียงไทยคือหนึ่งเสียงเต็ม วิธีการเทียบ
ระหวาอาจารยแมนตรีเทียบเป็นความถี่หรือวาของ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ก็ตามนี้ เป็นหลักการที่ อาจารยแมนตรี
อธิบาย ทานพยายามอธิบายใหเขาใจ พอในเชิงการปฏิบัติ ธรรมชาติของดนตรีไมไดเป็นแบบนั้น แมกระทั่ง
เครื่องปี่พาทยแเองก็ตาม ถึงจะพยายามเป็น 1 เสียงเต็มก็ตาม แตวาก็ตองตั้งเสียงที่ 1 กอน ที่เหลือใชวิธีเฉลี่ย
หมดโดยเฉพาะลูกทวนกับลูกยอด เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะเฉพาะของวิธีการเทียบเสียงแบบไทยโดยใช
ความรูสึก ประสบการณแและธรรมชาติของบาน สํานั กอะไรตางๆ เพราะฉะนั้นอาจจะมี 1 เสียงหลักเกิดขึ้น
จะเป็นเสียงยอด เสียงรองอออะไรตางๆก็ตาม ตั้งเสียงนั้นๆกอน หลังจากนั้นจะใชวิธีการขยายและกระจายโดย
เฉลี่ยใหเทาเทียมโดยใชหูเป็นหลัก แตพอเอาเครื่องวัด ความถี่มาวัดก็พบวาไมไดเป็นไปตามนั้น โดยเฉพาะลูก
ทวนจะเห็นไดชัดเจนที่สุด ยิ่งเทียบใหตรงเทาไหรก็จะฟังออกมาไมดี สิ่งที่จะทําใหเสียงของปี่พาทยแคลี่คลายไป
ไดคือการนําเครื่องเปุาเขามา เพราะฉะนั้นปี่จะเป็นตัวที่เขามาทําใหแก฿ปที่เกิดขึ้นในระหวางความไมเข ากันใน
แตละชิ้น นั้น หายไปโดยใชครึ่งเสี ยง โหยบาง หวนบาง ทําให เสียงของปี่พาทยแมันคลี่ คลาย ขอสังเกตที่ 2
คือทางรอง เนื้อรองเหมือนกั นก็ไมได รองเต็มเสียงหรือวา 1 เสียงเต็มพยางคแ ทุกคําแตอยางใด จะใชวิธีการมี
การโหนเสียง มีการใชครึ่งเสีย งบางตามลักษณะเฉพาะของลีลาการขับรอง ดังนั้นจริงๆในหลักการที่บอกวา 1
เสียงเต็ม อาจเป็นเพียงโดยหลักการตั้งตน แตธรรมชาติของการใชจริงเป็นอีกสวนหนึ่ง ถามวาเมื่อจะเทียบเสียง
ในวงเครื่องสายผสมหรือรวมสมัยก็ตาม รวมสมัยนั้นจะชัดมากเพราะมันมีความเป็นสากลเขามาเป็นจํานวนมาก
เครื่องสายผสมตองถามวาผสมอะไร ถาผสมเครื่องดนตรีตางชาติ เขามาก็ยังคงเทียบดวยหลักการเดิมก็คือหา
เสียงหลัก อาจจะเป็นตนเสียงเพียงออบน ตนเสียงเพียงออลาง หรือวา ตนเสียงชวา เพราะฉะนั้นถามวาสนิท
สนมไหม ก็จะสนิทสนมแบบไทย แตคนที่แตกตางทางวัฒนธรรมมาดู มาฟัง หรือนักดนตรีสากลมาฟังก็จะบอก
ว า เพี้ ย น เพราะมั น เพี้ ย นมาตั้ ง แต ต น แล ว เพราะมั น ไม เ ท า ความคุ น ชิ น กั บ ฝุ า ยสากลนั้ น หมายถึ ง ว า ต อ ง
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เรียงลําดับนะ ถาเทียบเสียงแบบไทยก็คือไทย แตวาคนที่ชัดเจนสุดก็คือคนที่เป็นคอนเทมป มันมีบันไดเสียงฝรั่ง
อยูในหูอยูแลวมันวัดกันไมไดกับกรณีของเครื่องสายผสม เครื่องสายผสมเพียงแคมีเครื่องดนตรีที่ไมคุนชินเขามา
บางชิ้น แตคอนเทมปมันยกมาทั้งยวง มันจะมีความตางแบบนั้น เพราะฉะนั้นถาคอนเทมปมันตองกลับเขาไปสู
ตัวของฐานสากลเป็นหลักถึงจะสนิท สิ่งที่มีปัญหาเลยคือเครื่องสาย ขลุยก็ปพิจารณาเอาวาตนเสียงจะเป็นแบบ
ไหน จะเป็นตัว A แบบบางที่ ที่มีคนพยายามพูดถึงจะเป็นโนตในคียแ Bb หรือวาจะเป็นโนตคียแ C ก็ตามหรือวา
ขลุยกรวดก็เป็นแคเสียงแรกเทานั้น ที่เหลือจายเฉลี่ยหมด เชนเดียวกัน ฉันใดฉันนั้น พอกระจายอยางนี้วงที่มี
ปัญหาเลยคือคอนเทมป เราถามคอนเทมปโพลารี่วาตกลงคุณจะใชเสียงแบบไหน อาจารยแบางท านวาไมใช Bb
แตเ ป็ น A หรื อโน ตตัว ลาฝรั่ ง กลายเป็ นเสี ยงแรกของเพียงออบน นั่ นก็พ ยายามเฉลี่ ย ซึ่งก็ ไมส นิทเชนกั น
ความเห็นสวนตัวแลวถาเลนคอนเทมปตองใหสนิทกับสากลเลย จะคียแไหนก็ตามไมรูตองสนิทกับสากลมันถึงจะ
เป็นคอนเทมป แตถาเครื่องสายผสมอาจใชการเดิน สายกลางคือการตั้งเสียงหลั กมา เป็นเสียงที่ 1 กับเสียงที่ 5
คู 5 นี้จะเอามาไวแคนั้นที่เหลือกระจายเฉลี่ยดวยอารมณแความรูสึกที่คุนชินมันก็พอที่จ ะรับไดในอีกมิติหนึ่ง
กลายเป็น 3 ล็อกเกิดขึ้น ล็อกแรกแบบไทยเฉลี่ยแบบเต็มแตที่จริงไมไดเต็มรวมทั้งรองดวย กับ เครื่องเปุามา
เกลื่อนให สวนที่สองเครื่องสายผสมลักษณะเดียวกัน อะไรละที่เอาเขามาผสม เขาผสมแลวยังใชหลักการที่ 1
อยูไหม หลักการที่ 1 มันก็เครื่องเปุาหรือเครื่องสีก็ทําใหมันมาเติ มเต็มแตก็ไมไดสนิทนะ หลักที่ 3 สิ่งนาสนใจ
สุดก็คือวาถาคอนเทมปแลว คอนเทมปแปลวาอะไรมันก็คือการรวมสมัย สมัยกับใคร กับเขา แลเขานี่ใคร ก็ตอง
ไปเป็นอันเดียวกับเขา มันถึงทําใหคนอื่นที่นอกวัฒนธรรมมาฟังแลวมันรูสึกเป็นการรวมสมัยเขาเหมือนกัน
คอนเทมปไมใชเราเป็นเจาของ มันคือใครก็ไดบนโลกใบนี้รวมกับคอนเทมปตัวนี้ เราตองลดความดาดตรงนี้ลง
ใหได ไมใชรูสึกวาเกลื่อนใหมันใกลเคียงความรูสึกจากประสบการณแวัฒนธรรมเดิมใหไดเพราะฉะนั้นหลักการ
เทียบเสียงกลุมเดิมตัวนี้ความรูสึกวาควรจะกลับเขาไปสูวัฒนธรรมของการคิดเก็บจําประสบการณแของคนที่รวม
คอนเทมปดวยกันถึงจะลงตัว กลุมที่ 2 ก็อยูที่ผูเขียนวาจะมองเป็นประเด็นแบบไหน จะเกลื่อนก็ได หรือจะ
พยายามบิดเขามา เพราะฉะนั้นทฤษฏีที่จะใชครึ่งเสียง บวกลบอะไรตางๆมันก็เป็นไปดวยอารมณแความรูสึกของ
เพลงสําเนียง กับทางของเสียงที่มันเปลี่ยนไป นิ้วชิด นิ้วหาง ลบบวกอะไรตางๆ มันก็จะผันแปรไปตามคียแ อั น
นั้นเป็นสวนที่เครื่องสีทํา อุปสรรคสําคัญก็คือจะเข เพราะนมมันฟิกซแ อันอื่นพอได ขลุยพอไปได อันนี้ทํายังไง
ถามวาทํายังไง สุ ดทายเราตองกลับ มาดู เลือกเพลงกอนที่เราจะเทียบเลนเพลงอะไรอาจตองเลือกเพลงให
เหมาะกับเครื่อง ใหจะเขไมตาย หรือจะเขออกมาแลวไมได ทําลายวง หลายคนจะใชทางเลือกเอาจะเขออกไป
เอาขิมมาเลย นี่ก็อยูที่วาจะจอยนแกันแบบไหน เพราะฉะนั้นโดยหลัก 3 อันมันมาแบบนี้ถามวาสิ่งที่มันเกิดความ
เปลี่ยนแปลง มีกรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธแ กรมศิลปฯก็จะชัดเจนอยูแลวก็คือตั้งคาเฉลี่ยโดยหลักการแบบ
อาจารยแมนตรี ตราโมท แลวยังมีกรมศิลปฯใหมกรมศิลปฯเกาที่มันแคสูงต่ํากวากันนิดหนอยเทานั้นเอง แตที่
นาสนใจที่สุดก็คือการใชวิธีการที่ 2 แบบเครื่องสายผสม ก็คือกรมประชาสัมพันธแ คือการเอาต นเสียงของทาง
เสียง หรือเสียงที่ 5 ของทางเสียงเป็นตัวตั้ง ที่เหลือจะเกลื่อนแบบไทย เพราะฉะนั้นวงสังคีตประยุกตแ สังคีต
สัมพันธแ ของกรมประชาสัมพันธแ ที่เลนวงกับของครูเอื้อสุนทรสนานไมไดสนิทนะมันแคคุนชินและเกลื่อนใหใกล
แตวาขยับไป Bb หรือ C เลยดวยซ้ํา สูงมาก มีปัญหา ถามวามีปัญหาตั้งเสียงสูงใหเขาคียแสแตนดารแด Bb หรือ
C จะเขก็จะดีดยาก เพราะสายแข็งขึ้น ซอก็ถูกบิดใหตึงซะ มันก็เป็นคาแร็คเตอรแกรมประชาสัมพันธแกลุม 2 แต
ไมใชในกลุม 3 เพราะฉะนั้นนัยยะของผูเขียนงานนี้จะตีโจทยแอยางไร
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รูปแบบบันไดเสียงที่มีการใช้ในวงเครื่องสายผสมและดนตรีร่วมสมัย
ตารางที่ 1 สรุปรูปแบบการเทียบใชโนตไทยในวงเครื่องสายผสมที่นิยมและไดใชงานอยูในปัจจุบัน
โดยอิงตามทฤษฏีโนตสากล
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โนตไทย
ด
ร
ม
ฟฟ+
ซ
ล
ท-

9.

ท+

โนตสากล คียแ C
Bb (ทีแฟล็ต)
C (โด)
D (เร)
Eb (มีแฟล็ต)
E (มี)
F (ฟา)
G (ซอล)
G# (ซอลชารแป)
A (ลา)

สรุป
*ใกลเคียงเสียงโดในขลุยเพียงออโดยคอนมาทางสูงกวา
เลนปกติตามสํานวนเพลงไทยเดิม
เลนปกติตามสํานวนเพลงไทยเดิม
*(ฟ-) ใชเป็น ฟ ปกติ
*(ฟ+) กรณีใชสํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง รมฟ ลท
เลนปกติตามสํานวนเพลงไทยเดิม
เลนปกติตามสํานวนเพลงไทยเดิม
*(ท-) นิยมใชในกรณีการบรรเลงเพลงสําเนียงมอญสวนมากกรณีที่ใช
สํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง ทดร ฟซ
*(ท+) นิยมใชกับเพลงสําเนียงภาษาทั่วไป ไดแก แขก จีน เขมร หรือ
กรณีเพลงที่ใชสํานวนกลอนชวงที่เนนบันไดเสียง ซลท รม
(ตารางที่ 1 : วีรวัฒนแ เสนจันทรแฒิไชย)

จากตารางที่ 1 ระบบการเทียบเสียงดังกลาวขึ้นอยูกับการเลือกใชเครื่องดนตรีที่จะนํามาผสมเขามา
ชวยปรับแตงเสียงเครื่องดนตรีไทยกลุมเครื่องสาย โดยในแตละเครื่องอาจมีการปรับเขาหากันไดบางกลุมโนต
โดยยังคงยึดรูปแบบบันไดเสียงแบบไทยเดิมอยูสวนหนึ่ง
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ตารางที่ 2 สรุปรูปแบบการเทียบเสียงสําหรับใชบรรเลงในวงดนตรีรวมสมัย คียแ Bb
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

โนตไทย
ด
ร
ม
ฟ-

5.

ฟ+

6.
7.
8.

ซ
ล
ท-

9.

ท+

โนตสากล คียแ C
Bb (ทีแฟล็ต)
C (โด)
D (เร)
Eb (มีแฟล็ต)

สรุป
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง Bb
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง C
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง D
*(ฟ-) ใชเป็น ฟ ปกติ
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง Eb
E (มี)
*(ฟ+) กรณีใชสํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง รมฟ ลท
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง E
F (ฟา)
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง F
G (ซอล)
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง G
G# (ซอลชารแป) *(ท-) นิยมใชในกรณีการบรรเลงเพลงสําเนียงมอญสวนมากกรณีที่ใช
สํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง ทดร ฟซ
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง G#
A (ลา)
*(ท+) นิยมใชกับเพลงสําเนียงภาษาทั่วไป ไดแก แขก จีน เขมร หรือ
กรณีเพลงที่ใชสํานวนกลอนชวงที่เนนบันไดเสียง ซลท รม
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง A
(ตารางที่ 2 : วีรวัฒนแ เสนจันทรแฒิไชย)
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ตารางที่ 3 ตัวอยางการเทียบเสียงสําหรับใชบรรเลงในวงดนตรีรวมสมัย คียแ A
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โนตไทย
ด
ร
ม
ฟฟ+
ซ
ล
ทท+

โนตสากล คียแ C
A (ลา)
B (ที)
C# (โดชารแป)
D (เร)

สรุป
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง A
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง B
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง C#
*(ฟ-) ใชเป็น ฟ ปกติ
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง Eb
Eb (มีแฟล็ต)
*(ฟ+) กรณีใชสํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง รมฟ ลท
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง Eb
E (มี)
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง E
F# (ฟาชารแป)
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง F#
G (ซอล)
*(ท-) นิยมใชในกรณีการบรรเลงเพลงสําเนียงมอญสวนมากกรณีที่ใช
สํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง ทดร ฟซ
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง G
G# (ซอลชารแป) *(ท+) นิยมใชกับเพลงสําเนียงภาษาทั่วไป ไดแก แขก จีน เขมร หรือ
กรณีเพลงที่ใชสํานวนกลอนชวงที่เนนบันไดเสียง ซลท รม
บันไดเสียงมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง G#
(ตารางที่ 3 : วีรวัฒนแ เสนจันทรแฒิไชย)

จากตารางที่ 2 - 3 ระบบการเทียบเสียงจะตองตรงตามระบบเสียงโนตสากลมาตรฐานทุกเสียง และ
การบรรเลงไมวาจะเป็นวิธีการเทียบเสียงที่ตรงตามความถี่โนตสากลทุกเสียงดังกลาวแลว เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสายยังตองควบคุมกําชับทั้งการปรับเสียงและการบรรเลงในทักษะของตนใหเกิดการใชบันไดเสี ยงอยางูก
ตองจึงจะไดความสั มพัน ธแและกลมกลืนของน้ําเสี ยงและบทเพลงไดอยางพองตองกันกับดนตรีสากลที่รว ม
บรรเลงกันไดอยางลงตัว
สรุปและอภิปรายผล
การเทียบเสียงในวงเครื่องสายแบงวิธีไดเป็น 3 ประเภท ไดแก
1. วงเครื่องสายผสมนิยมเทียบกับเครื่องดนตรีหลั ก โดยใชขลุยเสียงสองบันไดเสียงเป็นตัวเลือก
ไดแก ขลุยเพียงออ ซึ่งนิยมใชกับเครื่องสายผสมขิม และออรแแกนที่ปรับเขาหาบันไดเสียงเพียงออแลว โดยยืน
พื้นเสียงโนตตัวที่ 1 ใหสัมพันธแเขาคูกับ โนตตัวที่ 5 ได แลวเสียงอื่นๆยังใชวิธีการตามความรูสึกของแตละผู
บรรเลงกําหนดเสียงแบบเฉลี่ยตามที่เคยบรรเลงแบบไทยเดิมโดยไมกําหนดบังคับโนตครึ่งเสียงหรือวิธีการบังคับ
เสียงพิเศษเขาไปแตสวนใหญจะใชวิธีคลายกับวิธีบรรเลงแบบดั้งเดิม
2. วงเครื่องสายผสมที่นิยมเสียงตามบันไดเสียงบีแ ฟล็ต โดยใชเสียงเครื่องดนตรีที่เขามาผสมปรับ
ตามเสียงสากลที่ยืนพื้นฐานเสียงเดิมไดแก เปียโน ไวโอลิน แอคคอรแเดียน และออรแแกนบันไดเสียงมาตรฐาน
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บันไดเสียงสากลเดิม และในบางครั้งบางวงเทียบเสียงสูงเทาบันไดเสียงซี หรือโดสากลซึ่งทําใหเสียงสูงมาก และ
อาจเป็นปัญหาทําใหสายขาดไดงาย
3. ดนตรี ร ว มสมั ย ต อ งปรั บ ทุ ก เสี ย งให เ กิ ด ระดั บ ความถี่ ข องเสี ย งเที ย บเท า กั บ เสี ย งโน ต
มาตรฐานสากลทุกประการ บันไดเสียงนิยมใชคือ บีแฟล็ต และ เอ แตบางกรณีอาจปรับเปลี่ยนโนตเพลงโดย
ปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลงใหผูบรรเลงสามารถเลนกําหนดเสียงจากเครื่องดนตรีใหรวมเลนไปตามบันไดเสียงใน
บทเพลงที่สามารถเอื้อความสะดวกเอื้อตอผูบรรเลงไดอยางเหมาะสม
บรรณานุกรม
ปฐมบทดนตรีไทย, 2554 : 111
มนตรี ตราโมท และคณะ, 2528 : 27
ชัยภัค ภัทรจินดา : สัมภาษณแ 16 เมษายน 2562
ยุทธนา ฉัพพรรณรัตนแ : สัมภาษณแ 15 เมษายน 2562
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“โทน” ในวงโหรีเครื่องสี่
TON IN MAHORIKHRUEANG SI
จักรกฤษณ์ เส็งกลิ่น*
CHAKRIT SENGKLIN
บทคัดย่อ
วงมโหรีเครื่องสี่ เป็นวงดนตรีที่ปรากฏหลักฐานการใชงานในประเทศไทยมาตั้งแตสมัยตน กรุงศรี
อยุธยา ประกอบดวยเครื่องดนตรี ๔ ชิ้น ไดแก กระจับปี่ ซอสามสาย กรับพวง และโทน พัฒนาการของวง
มโหรีมีมาอยางตอเนื่องดวยการเพิ่มประเภทของเครื่องดนตรีใหมากขึ้นจนเป็นวงมโหรีที่สมบูรณแในปัจจุบัน
“โทน” ปัจจุบันเรียก “โทนมโหรี” ใชบรรเลงคูกับเครื่องประกอบจังหวะประเภทเครื่องหนังอีก
ชนิดหนึ่ง คือ “รํามะนามโหรี” โดยมีการบรรเลงที่เป็นแบบแผนตามรูปแบบของราชสํานักที่สืบทอดกันตอมา
ปัจจุบันวงมโหรีเครื่องสี่ ไมมีบทบาทหนาที่การใชงานในสังคมแลว ทําใหแบบแผนการบรรเลง “โทน” เพียง
ใบเดียวในวงมโหรีเครื่องสี่ไมไดรับการสืบทอด จึงนํามาซึงความตองการศึกษาวิธีการตีโทนใน วงมโหรีเครื่องสี่
โดยเปรี ยบเทียบระหวางการตีโ ทนใบเดียวในวงมโหรีเครื่องสี่ กับการตีโทน-รํามะนาในวงมโหรีเครื่องใหญ
ดว ยการศึกษาเชิงดนตรีวิทยา โดยการสื บคนจากเอกสารและการสั มภาษณแผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยผล
การศึกษาพบวา ทวงทํานองของ “โทน” ในวงมโหรีเครื่องสี่ มี 2 แนวคิดคือ1 ) บรรเลงเชนเดียว กับการตี
โทน-รํามะนา โดยสรางเสียงของโทนแทนเสียงรํามะนาที่ขาดหายไป๒) บรรเลงเชนเดียวกับ การตีโทน-รํามะนา
โดยตัดเสียงของรํามะนาออก เหลือเพี ยงเสียงของโทนเทานั้น ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นจะมีแนวคิดเดียวกันที่ วาโทน
จะตีดวยทวงทํานองที่หางๆ ไมเก็บรายละเอียดหรือตีสายเชนในปัจจุบัน
คาสาคัญโทน โทนมโหรี วงมโหรีเครื่องสี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
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ABSTRACT
Mahorikhrueang si was first documented in early Ayutthaya period. Krachappi, so
samsai, krapphuang, and ton are instruments that comprise the ensemble. Overtime,
Mahorikhrueangsi under goes constant changes as more instruments were added.
Ton, also known as ton Mahori, is used in pair with a frame drum called
Rammanamahori. Both instruments have a definitive performance practice prescribed by the
court musicians.
Since Mahorikhrueangsi is now obsolete, the performance practice of ton, used
singly in the ensemble, is disappearing due to lack of transmission. This leads to the need of
studying ton playing in Mahorikhrueang si by comparing it with how Ton-Rammana is played
in Mahorikhrueangyai ensemble.
Musicological approach was employed in this research following evidences from
archives, and interview with Thai classical music experts.The study reveals two major playing
styles of ton in Mahorikhrueang si. On the one hand, a player follows the pattern of TonRammana but produces the missing Rammanapart on the Ton. On the other, the Rammana
part may be discarded altogether. Regardless of styles, performance practice of ton follows
the same principle. It follows a rhythmically thin pattern with little to no variation.
Keywords: ton, ton mahori, mahorikhrueang si

บทนา
วงมโหรี เป็นวงดนตรีไทยที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาสําหรับขับกลอมในราชสํานัก เกิดจากการรวมกัน
ของวงขับไมและวงบรรเลงพิณในสมัยสุโขทัย มีพัฒนาการในการผสมวงโดยเริ่มตั้งแตวงมโหรี ที่ประกอบดวย
เครื่องดนตรีเพียง 4 ชิ้น คือ ซอสามสาย กระจับปี่ ทั บ (โทน) และ กรับพวง เรียกวา วงมโหรีเครื่องสี่
(ปั ญญา รุ งเรือง. 2546) ตอมาเพิ่มเครื่องเปุา 1 ชิ้น คื อ ปี่หรือขลุย เป็นมโหรีห าคน เพิ่มรํามะนาเป็น
วงมโหรี ห กคน และปรากฏหลั กฐานในภาพจําหลักสมัยอยุธ ยาเป็นวงมโหรีสิ บคน ประกอบดว ยซอ กรับ
กระจั บปี่ รํามะนา โทน ขลุย ฉิ่ง ฉาบ ระนาด ฆอง จนกระทั่งเป็นวงมโหรีเครื่องใหญในปัจจุบันที่
ประกอบดวย
1. ซอสามสาย
1 คัน
2. ซอสามสายหลิบ
1 คัน
3. ซอดวง
2 คัน
4. ซออู
2 คัน
5. จะเข
2 ตัว
6. ขลุยเพียงออ
1 เลา
7. ขลุยหลิบ
1 เลา
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8. ระนาดเอก
9. ระนาดทุม
10. ฆองวงใหญ
11. ฆองวงเล็ก
12. ระนาดเอกเหล็ก
13. ระนาดทุมเหล็ก
14. โทน
15. รํามะนา
16. ฉิ่ง
17. ฉาบเล็ก
18. โหมง

1 ราง
1 ราง
1 วง
1 วง
1 ราง
1 ราง
1 ใบ
1 ใบ
1 คู
1 คู
1 ใบ
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(ธนิต อยูโพธิ์. 2530)

จากรายชื่อเครื่องดนตรีที่ปรากฏทั้ง 18 ชื่อนั้นเป็นพัฒนาการของวงมโหรี ที่เกิดจากการรวมกันของ
วงเครื่องสายและวงปี่พาทยแนั่นเอง (เฉลิม มวงแพรศรี. 2537)
วงมโหรีชั้นเดิมคือวงมโหรีเครื่องสี่นั้นกําหนดบทบาทหนาที่ของเครื่องดนตรี โดยกําหนดใหคนรองตี
กรับพวงใหจังหวะซอสามสายสีประสานเสียงดําเนินทํานองใหลํานําเพลงดวยกระจับปี่และกํากับจังหวะหนาทับ
เพื่อประสานจังหวะกับลํานําเพลงดวยการตีโทนหรือทับ(ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯกรมพระยา.2552)

ภาพที่ 1 วงมโหรีเครื่องสี่
(ที่มา : หนังสือศิลปวัฒนธรรม เลมที่ 7 นาฏดุริยางคศิลปไทย กรมศิลปากร 2525 : ภาพที่ 27)
วงมโหรีดังกลาวเป็นวงดนตรีเฉพาะของราชสํานัก มีหนาที่หลักในการบรรเลงเพื่อขับกลอมทั้งที่เป็น
การบรรเลงดนตรีล วนและการบรรเลงประกอบการขับรองเชน ในการกลอมพระบรรทมดังจะเห็นไดจาก
พระราชานุกิจของพระมหากษัตริยแสมัยอยุธยาที่วา “หกทุมเบิกเสภา ดนตรี” เป็นตน (ปัญญา รุงเรือง. 2546)
ปัจจุบัน วงมโหรีเครื่องสี่มิไดปรากฏบทบาทหนาที่ในราชสํานักหรือในสวนอื่นของสังคมไทย วงมโหรี
เครื่องสี่จะปรากฏชื่อและประวัติแตเพียงในเอกสารวิชาการดนตรีเทานั้น ดังนั้นเครื่องดนตรีอยาง “โทน”
ที่มีพัฒ นาการการบรรเลงมาจนเป็น การบรรเลงคูไปกับรํามะนาในวงมโหรีเครื่องใหญ จึงเป็นขอคําถามที่
วา เมื่อครั้งที่โทนตองตีเพียงใบเดียวในวงมโหรีเครื่องสี่นั้น จะมีทวงทํานองการตีเป็นเชนไร

(324)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวิธีการตีโทนในวงมโหรีเครื่องสี่
2. เปรียบเทียบการตีโทนใบเดียวในวงมโหรีเครื่องสี่กับการตีโทน-รํามะนาในวงมโหรีเครื่องใหญ
วิธีศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงดนตรีวิทยา (Musicology) เรื่องโทนในวงมโหรีเครื่องสี่ โดย
การสืบคนจากเอกสารและการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย
ผลการศึกษา
โทน (Membranophones: Tubular Goblet drum) เป็นกลองประเภทขึงหนังหนาเดียวปากผาย
(ปัญญา รุงเรือง. 2553)มีสายโยงเรงเสียงจากขอบหนังถึงคอ มีหางยื่นออกไปตอนปลายบานเป็นลําโพงตีดวย
มือขางหนึ่ง อีกมือหนึ่งคอยเปิดปิดใหเกิดเสียงตามตองการ (สุพรรณี เหลือบุญชู. 2545)

ภาพที่ 2 โทนมโหรี
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา บันทึกภาพเมื่อ 1 เมษายน 2562
เครื่องดนตรีที่มีลักษณะเชนเดียวกันนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากประเทศ
ไทยแลว ในประเทศกัมพูชาก็มีเชนกัน เรียกวา “สะโกโทน” ใชตีคูกับ“สะโกรวมมะเมีย”หรือรํามะนา (สะโก
= กลอง) มีบทบาทหนาที่กํากับจังหวะหนาทับอยูในในวงมโหรีของประเทศกัมพูชา

ภาพที่ 3 สะแกโทน บันทึกภาพเมื่อ 26 เมษายน 2561 เสียมราฐ กัมพูชา
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เสียงของโทนมี 3 เสียงคือ เทิง ปะ และ ตัง สวนเสียงของรํามะนามี 2 เสียง คือ ตึง และตุบ โดย
มีรูปแบบการตีแบงเป็น 1 ชั้น 2 ชั้น และ 3ชั้น ดังนี้
1 ชั้น
- - - ตึ

---ท

- - - ตึ

---ต

- - - ตึ

---ท

- ตึ – ต

- ตึ – ป

2 ชั้น
---ป
- ตึ – ต

- ตุ – ท
- ตึ – ท

- ตุ – ท
- ตึ – ท

- ตุ – ท
- ตึ – ป

- ตึ – ตึ
- - - ตึ

- ตึ – ต
- ต – ตึ

- ตึ – ต
- ต – ตึ

- ตึ – ท
- ป – ตุ

3 ชั้น
---- ตุ – ท
- - - ตึ
- ตึ – ต

---ป
- ตุ – ท
- ต – ตึ
- ตึ – ท

- - - ตุ
- ตุ – ท
---ป
- ตึ – ท

---ท
- ตุ – ท
- ตุ – ท
- ตึ – ต

---- ตึ – ตึ
- ตึ – ตึ
- - - ตึ

---ป
- ตึ – ต
-ต–ต
- ต – ตึ

- - - ตุ
- ตึ – ต
- ตึ – ต
- ต – ตึ

---ท
- ตึ – ต
- ตึ – ท
-ต–ต

(ตึ = ตึง

ตุ =ตุบ

ท =เทิง
ป = ปะ
(สกลสุภา ทองนอย. 2553)

ต =ตัง)

คําวา “โทน” ปรากฏมาตั้งแตสมัยอยุธยาเชนในกฎมณเทียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ที่กลาวถึงโทน วา “...รองเพลงเรือ เปุาปี่ เปุาขลุย สีซอ ดีดจะเข กระจับปี่ ตีโ ทน...” (สงัด ภูเขาทอง.
2532) บทเพลงที่ใชในการบรรเลงของวงมโหรีมีการบันทึกไวโดยเจาพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งสันนิษฐานวา
เป็นเพลงที่มีมาแตสมัยอยุธยา เชนเพลงนางนาค เพลงพัดชา เพลงลีลากระทุม เป็นตน (มนตรี ตราโมท
และวิเชียร กุลตัณฑแ. 2555) เป็นเพลงประเภท 2 ชั้น หนาทับปรบไก กรณีนี้ สมาน นอยนิตยแ (สัมภาษณแ.
2562) ไดใหความเห็นวา เพลงสําหรับวงมโหรีเป็นเพลงสําหรับฟังไพเราะ จึงเป็นเพลง 2 ชั้น โทนตีแตหนาทับ
ปรบไกเทานั้น
หนาทับปรบไก จะใชกับบทเพลงที่มีลักษณะการบรรเลงเป็นกลุมเพลงทางพื้นที่มีการบรรเลงใน
ลักษณะเดินกลอนกึ่งบังคับทางและมีการใชลูกเทาในบทเพลง (สหวัฒนแ ปลื้มปรีชา. 2560 ) สันนิษฐานวา
ประดิษฐแขึ้นจากเพลงพื้นบานโบราณ เรียกวา เพลงปรบไก ที่มีคํารองวา “ฉา ฉา ฉา ชา –ชะฉา - ไฮ” (บุญ
ธรรม ตราโมท. 2545 ) ดังจะเปรียบเทียบกับหนาทับปรบไก 2 ชั้น ของตะโพนที่มีความใกลเคียงกับเพลง
ปรบไกดังนี้
เพลงปรบไก - - - ฉา - - - ฉา - - - ฉา - - - ชา - - - - - - ชะฉา - - - - - - - ไฮ
หนาทับปรบไก - - - - - - - พรึง - - - ปะ - - - ตุบ฿ - - - พรึง - - - พรึง - - - ตุบ฿ - - - พรึง
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(326)

เมื่อมาเป็นหนาทับปรบไก ๒ ชั้น สําหรับโทน-รํามะนาที่ไดรับการถายทอดมาจากครูทองดี สุจริต
กุล มีทวงทํานองดังนี้
- ต –ต

- จ - จํ

- จ - จํ

- จ - จํ

-ต-ท

-ต-ต

-ท-ต

-ต-ท

(ต = ติง จ = จ฿ะ
จํ =โจเง
ท =ทั่ม
ดวยเหตุที่การบรรเลงวงมโหรีเครื่องสี่นั้นไดเลือนหายไปจากสังคมไทยเป็นเวลายาวนานมากแลว การ
จะกลั บ ไปค น หาข อเท็จ จริ งว าโทนจะมีท ว งทํา นองการตีอ ยางไรจึงเป็นเพี ยงขอ สั นนิษ ฐานเทานั้น บางข อ
สันนิษฐานก็วา ถึงจะมีเพียงโทนใบเดียวก็ตองตีดวยเสียงแทนใหครบหรือใกลเ คียงแบบโทน-รํามะนาปัจจุบัน
(ปี๊บ คงลายทอง. 2562) ในลักษณะที่เรียกวา “ตีประจบ” (บุญชวย แสงอนันตแ. 2562) สวนครูสมาน นอยนิตยแ
(สัมภาษณแ. 2562) ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องหนัง และดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปกลาววา แตเดิมการตีโทน
เพียงใบเดียวในวงมโหรีเครื่องสี่นั้น ก็มีทวงทํานองเชนเดียวกับของครูทองดีแตจะตีเฉพาะเสียงของโทนอันเป็น
เสียงหลักของหนาทับเทานั้น สวนเสียงของรํามะนานั้นเป็นเสียงที่ถูกสอดแทรกขึ้นมาตีขัดในภายหลัง
- (ต)– (ต)

- (จ)- จํ

- (จ)- จํ

- (จ)- จํ

- (ต)- ท

- (ต)-(ต)

- ท -(ต)

- (ต)- ท

จากโนตที่แสดง โนตในวงเล็บเป็นโนตสําหรับรํามะนา ที่เหลือโนตนอกวงเล็บจึงเป็นโนตของโทน ดังนี้
- -- -

- -- จํ

- -- จํ

- -- จํ

- -- ท

- -- -

-ท--

- -- ท

เมื่อถอดเสียงของรํามะนาออกเหลือเพียงโนตของโทน จะมีเพียงโนตหองที่ 1 เพิ่มเสียงทั่ม (ท) กับ
หองที่ 6 และ 7 ที่เพิ่มเสียงโจเง (จํ) ทายจังหวะ เพื่อใหจังหวะเต็มไมเป็นจังหวะยกครั้นเมื่อมีรํามะนาเขามาตี
สอดแทรก โนตทายจังหวะหองที่ 1 6 และ 7 จึงถูกแทนที่ดวยเสียงติง (ต) ของรํามะนา
- -- ท

- -- จํ

- -- จํ

- -- จํ

- -- ท

- -- (จํ)

- ท -(จํ)

- -- ท

การตีเสียงต่างๆของโทน
เนื่องจากวงมโหรีเครื่องสี่ เป็นวงดนตรีสําหรับการขับกลอมในราชสํานัก เดิมเป็นวงดนตรีสําหรับ
ผูหญิงบรรเลงเทานั้น ดังนั้น ทานั่งตีโทนที่เหมาะสมจึงควรเป็นการนั่งพับเพียบวางโทนไวบนตักหรือบนหนา
ขาขางใดขางหนึ่ง สวนปลายลําโพงหันออกดานขางลําตัวของผูบรรเลง
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ภาพที่ 4 ทานั่งตีโทนมโหรี
บันทึกภาพเมื่อ 1 เมษายน 2562
โทน ในวงมโหรีเครื่องสี่ มีเสียงหลักสําหรับการตีเพียง ๒ เสียง คือ โจเง และ ทั่ม
โจ๋ง เป็นเสียงที่เกิดจากการใชฝุามือขางหนึ่งปิดปากลําโพงใหสนิท แลวตีที่ขอบหนาโทนดวยปลาย
นิ้วชี้ของมืออีกขางหนึ่ง

ภาพที่ 5 วิธีตโี ทนเสียงโจเง
บันทึกภาพเมื่อ 1 เมษายน 2562
ทั่ม เป็นเสียงที่เนนจังหวะหนักของบทเพลงเกิดเสียงจากการใชนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ตีลงที่กลาง
หนาโทนคอนลงดานลาง แลวเปิดมือขึ้นเล็กนอย

ภาพที่ 6 วิธีตโี ทนเสียงทั่ม
บันทึกภาพเมื่อ 1 เมษายน 2562
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ในบทเพลงไทยประเภท 2 ชั้นเมื่อนําจังหวะหนาทับปรบไก ๒ ชั้นเขามาประกอบบทเพลง ในที่นี้ใช
เพลงกลอมนารี 2 ชั้นทางซอสามสาย เครื่องดนตรีดําเนินทํานองในวงมโหรีเครื่องสี ดังนี้
ซอสามสาย
โทน
ซอสามสาย
โทน
ซอสามสาย
โทน
ซอสามสาย
โทน

---ม
---ท
---ด
---ท
---ท
---ท
---ร
---ท

เพลงกลอมนารี 2 ชั้น หนาทับปรบไก
- ซซซ - - - ล - ซซซ - ม - ร
- - - จํ - - - จํ - - - จํ - - - ท
- -ดดด - ด - ร ดมร- ด - ม - ซ
- - - จํ - - - จํ - - - จํ - - - ท
- -ททท - ร – ล - ท – ร - -- - - - จํ - - - จํ - - - จํ - - - ท
- -- ม - - - ซ - - - ล - ร - ซ
- - - จํ - - - จํ - - - จํ - - - ท

- ด –ท
- - - จํ
-ม-ร
- - - จํ
-ม – ร
- - - จํ
- - ลท
- - - จํ

-ล-ท
- ท - จํ
- -- ด
- ท - จํ
---ซ
- ท - จํ
-ร-ท
- ท - จํ

-ด-ร
---ท
- -- ท
---ท
-ล–ท
---ท
-ล-ซ
---ท

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวาในปัจจุบัน บทบาทหนาที่ทางสังคมของวงมโหรีเครื่องสี่มิไดมีหนาที่ในการให
ความบันเทิงเริงใจดังเชนเคยแลว เป็นผลใหองคแความรูดานการบรรเลงของวงมโหรีเครื่องสี่ขาดการสืบทอด
และเลื่อนหายไป สอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยมที่กลาววา การเปลี่ยนแปลงในระบบหนึ่งยอมมี ผล
ตออีกระบบหนึ่ง หรือในทางกลับกัน ระบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงก็สงผลถึงอีกระบบหนึ่ง (สัญญา สัญญาวิวัฒนแ.
2550 )
ทวงทํานองการตีโทนในวงมโหรีเครื่องสี่ในอดีต ไมมีการบันทึกไวเป็นลายลักษณแอักษร กอปรกับ
การขาดการสืบทอดมาเป็นชวงเวลายาวนาน จึงมีแตเพียงขอสันนิษฐาน ๒ ประการคือ
1. บรรเลงเชนเดียวกับการตีโทน-รํามะนา โดยสรางเสียงของโทนแทนเสียงรํามะนาที่ขาดหายไป
2. บรรเลงเชนเดียวกับการตีโทน-รํามะนา โดยตัดเสียงของรํามะนาออก เหลือเพียงเสียงของโทน
เทานั้น
ทั้ง 2 ประเด็นจะมีแนวคิดเดียวกันที่วา โทน จะตีดวยทวงทํานองที่หางๆ ไมเก็บรายละเอียดหรือตี
สายเชนในปัจจุบัน ความสําคัญของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงมโหรีเครื่องสี่จะอยูที่การขับรองและทํานองเพลง
เป็นสําคัญ (พงษแศิลป อรุณรัตนแ. สัมภาษณแ.2562)
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กระบวนบรรเลงและความงามในเพลงปี่ “ฉุยฉาย”
INSTRUMENTAL PROCESSION AND BEAUTY IN THE SONG " CHUYCHAY"
ฐาปกรณ์ แก้วประชามิตร*
THAPAKORN KAEWPRACHAMIT
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ งกระบวนบรรเลงและความงามในเพลงปี่ “ฉุ ย ฉาย” มี วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสํ าคัญตลอดจนกลวิธีการเปุาปี่ในเลียนเสี ยงคํา รองในเพลงฉุยฉาย โดยผู ศึกษาไดรวบรวมขอมูลดาน
เอกสารและงานวิ จั ย ที่เ กี่ย วข องตลอดจนการเก็บ ขอมู ล ภาคสนามในด านวิ ธีก ารเปุา ปี่ฉุ ยฉาย แล ว นํ า มา
วิเคราะหแขอมูลซึ่งจากการศึกษาพบวา นอกจากปี่ในจะทํา หนาที่เป็นประธานของวงปี่พาทยแ แลวนั้น ปี่ในยังทํา
หนาที่เปุาเลียนเสียงคนรอง การเปุาฉุยฉายนั้น นับวามีความพิเศษกวาการเปุาเดี่ย วอยางอื่น กลาวคือ เป็น
ดนตรีที่ตองใชบรรเลงประกอบการแสดง มีลักษณะเป็นเพลงที่เรียกวา รองเนื้อเต็ม การเปุาปี่ฉุย ฉายจึงเป็น
ทักษะที่คอนขางสูงสําหรับผูเปุา ตองอาศัยคําแนะนํา จากครูผูเชี่ยวชาญการฝึกฝนอยางหนัก เรียนรูกลวิธีหรือ
เทคนิคการเปุา ไดแกการประคบ การควง การปริบ การใชลมหนัก เบา การเอื้อน และเทคนิคการใชนิ้วพิเศษ
นอกจากนี้ยังมีการใชลมพิเศษ คือ การใชนิ้วเสียงลา แตประคบลมใหไดเสียง ซอล และปริบนิ้ว ใหเป็นคํา ตาย
ซึ่งนิ้วพิเศษนี้ยังพบในการบรรเลงเพลง “เชิดนอก” ซึ่งเป็นเพลงที่สันนิษฐานวาอาจเป็นตนแบบในการนํามา
พัฒ นาเป็ นการขับ รองเพลงฉุย ฉาย ฉุย ฉายจึงเป็นศาสตรแและศิล ปชั้นสูงที่ยากในการบรรเลง นักปี่ควรให
ความสําคัญ ใสใจในทุกลมหายใจที่บรรเลงใหคลายคํารองมากที่สุด จึงจะนับวาเป็นสวนผสมสํา คัญในการสราง
ศิลปะอันทรงคุณคานี้แกสายตาผูชม
คาสาคัญ: ปี่ใน, ฉุยฉาย

บทนา
ปี่ แตเดิมคงใชเปุาในวงดนตรีและใชบรรเลงกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นหลัก อันเป็นเหตุ
ที่มาของการเรียกชื่อวงดนตรีวา “วงปี่พาทยแ” ดังนั้นบทบาทของปี่ ในสมัยโบราณถือวาปี่เป็น ประธานของวง
เป็นผูนําวง นอกจากนี้ยังมีหนาที่อีกอยางหนึ่งคือ การเปุาเลียนเสียงคนรอง ซึ่งถือวาในบรรดาเครื่องดนตรีในวง
ปี่พาทยแทั้งหมด ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเลียนเสียงคนรองไดคลายคลึงที่สุด จึงเป็นหนาที่อีกอยางหนึ่งของ
ปี่โดยเฉพาะปี่ใน เชน เปุาดอกในเพลงเตากินผักบุง เพลงพระอาทิตยแชิงดวง เพลงนกขมิ้น หรือ เปุาเลียนเสียง
คนรองประกอบการรํา ฉุยฉาย (อนันตแ สบฤกษแ,2533)ผูบรรเลงปี่จะตองเป็นผูมีความพรอม ไดแกความอดทน
ความเป็นผูมีเหตุผล ความเป็นผูมีสมาธิดี ความสามารถในการตัดสินใจในการใชลิ้นปี่และลิ้นของตนเอง การใช
นิ้วมือ รวมทั้งการใชอวัยวะในการหายใจ ใหเกิดลมเขาออกอยางราบเรียบสม่ําเสมอ สิ่งเหลานี้ลวนเป็นของ
___________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
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สําคัญที่ผูเรียนปี่จะตองฝึกหัดและศึกษาใหเป็นกิจวัตร ในกระบวนเพลงไทยที่บรรเลงดวยปี่นั้ น เพลงปี่ฉุยฉาย
ถือวาเป็นเพลงสําคัญมากเพลงหนึ่งในชีวิตของนักเปุาปี่ไทยทุก ๆ คน จะตองผานการฝึกฝน เลาเรียนจากครูปี่
โดยตรง เพราะเพลงฉุยฉายนั้นเป็นเพลงมากดวยความพิเศษสุดนานาประการ ซึ่งศิลปินไดสราง ขึ้นไวโดยมี
วัตถุประสงคแที่จะแสดงใหเห็นความงดงามทั้งในสวนของดุริยศิลป คีตศิลป วรรณศิลป และนาฏศิลป พรอมกัน
ไปในเพลงเดียวนั้น เสมือนหนึ่งเป็นแหลงประชุมของความงามอันเป็นจุดสุดยอดแหงศิลปะไทย (ปิ้บ คงลาย
ทอง, 2538) หัวใจสําคัญอันเป็นหนาที่หลักของผูบรรเลงปี่ในเพลงฉุยฉายนั้น คือ จะตองเปุาปี่เลียนเสียงขับรอง
ให "ชัดเจน" ให เหมือนหรื อใกล เคีย งกับคําพู ด จนสื่ อความหมายได และ ยังตองเปุาดว ยลี ลาอันวิจิตรใน
กระบวนการเลียนเสียงขับรอง พรอมกับการระมัดระวั งในการคุมจังหวะใหเหมาะสมกับการรายรํา และเมื่อ
ประกอบกับการที่เพลงฉุยฉายเป็นเพลงที่แสดงความงามของตัวละครเมื่อแตงตัวสวยจะไปทํากิจกรรมพิเศษ
ดวยแลว ผูเปุาปี่จึงตองเพิ่มความพิเศษตามบทนั้นเขาไปอีก โดยการสอดใสอารมณแใหงดงามสมกับความหมาย
ของบทรองนั้น (ปิ้บ คงลายทอง, 2538) ฉะนั้นผูบรรเลงปี่ในที่จะสามารถกระทําเสียงปี่ใหไดคลายคลึงคํา รอง
มากที่สุด จักตองผานการฝึกฝน ประสบการณแ รวมถึงผูแนะนําถายทอดถึงหลักการอยางชัดเจน หากจะสรุปขึ้น
จากการสันนิษฐานดวยตนเองก็คงไมดีไปกวาการไดครูดีเป็นแน กอปรกับการเปุาปี่ใน ในลักษณะเลียนเสียงคํา
รอง ไดแก การวาดอกและฉุยฉาย ตองอาศัยทักษะการบรรเลงในขั้นสูง ซึ่งนั่นเป็นเครื่องยืนยันวาผูที่จะบรรเลง
นั้นตองมีความชํานาญอยางยิ่ง จากความสําคัญอันไดกลาวแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการอันจะเป็น
ประโยชนแแกศิลปินผูแสวงหาความรูเรื่องการเปุาปี่เลียนเสียงคํา รองในลักษณะตาง ๆ โดยในการวิจัยครั้งนี้จัก
ยกฉุยฉายในกระบวนฉุยฉายเอกทั้ง 3 อันไดแก ฉุยฉายพราหมณแ ฉุยฉายเบญกายแปลง และฉุยฉายทศกัณฑแ
ลงสวน (ปิ้บ คงลายทอง, 2538) มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อสรางแบบฝึกหัดการเปุาปี่เลียนเสียงคํา รองขึ้นเพื่อ
ผูเรียนปี่และผูสนใจ จะไดใชเป็นแนวทางในการฝึกฝนใหเกิดความชํา นาญ โดยใชหลักการขับรองของ คุณครูสุ
กัญญา กุลวราภรณแ คีตศิลปินอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร และกลวิธีการบรรเลงปี่ฉุยฉายจากครูปิ้บ
คงลายทอง ดุริยางคศิลปินอาวุโส ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ผูมีประสบการณแดานเปุาปี่ฉุยฉายกวา 15 ปี
มาเป็นแนวทางหลักในการจัดทํา แบบฝึกหัดขึ้น เพื่อพัฒนาวงวิชาชีพ และวิชาการดานดุริยางคศิล ปไทย เพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมทางดานอุโฆษวิทยาของปี่ไทยใหคงอยูอยางยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสําคัญของการเปุาปี่ในเลียนเสียงคํารองในเพลงฉุยฉาย
2. เพื่อศึกษากลวิธีการเปุาปี่ในเลียนเสียงคํารองในเพลงฉุยฉาย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กําหนดหัวขอวิจัย
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. เก็บขอมูลดานการเปุาปี่ฉุยฉาย
4. วิเคราะหแขอมูล
5. สรุป เสนอแนะ และอภิปรายผลการวิจัย
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ปี่ในเป็นเครื่องเปุาที่ปรากฏอยูในวงปี่พาทยแ สันนิษฐานวาเป็นเป็นเครื่องดนตรีของไทยที่มีอยูใน
ดินแดนแหงนี้มาแตเดิมเนื่องจากกลวิธีการบรรเลงและลักษณะทางกายภาพของปี่ในนั้น หามีเครื่องเปุาชนิดใด
ไมที่มีลักษณะดังกลาว อีกทั้งการบั งคับเสียงและการบรรเลงมีความซับซอน มีบทบาทหนาที่ในฐานะเป็ น
ประธานของวงปี่พาทยแ เป็นผูนําวง นอกจากนี้ยังมีหนาที่อีกอยางหนึ่งคือ การเปุาเลียนเสียงคนรอง ซึ่งถือวาใน
บรรดาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทยแทั้งหมด ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเลียนเสียงคนรองไดคลายคลึงที่สุด จึงเป็น
หนาที่อีกอยางหนึ่งของปี่โดยเฉพาะปี่ใน ซึ่งการทํา หนาที่เลียนเสียงรองของปี่นั้น ไมปรากฏแนชัดวาเริ่มมีการ
เลียนคํารองมาตั้งแตเมื่อใด แตสันนิษฐานวานาจะมีเคาเริ่มมาจากเพลง เชิดนอก อันเป็นเพลงเดี่ยวขั้นสูงของปี่
ในที่คุณครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ครูมีแขก) ไดประพันธแขึ้นสําหรับอวดฝีมือของนักปี่โดยเฉพาะ โดยจะพบใน
จับที่ 3 ทํานองที่วา “จับตัวใหติด ตีใหตาย”การบรรเลงเพลงฉุยฉายนั้น นับเป็ นการแสดงอัจฉริยภาพของ
โบราณ อาจารยแทางดานศิลปะไทย อันเป็นการยืนยันถึงความเป็นอารยะ และการมีวัฒนธรรมของตนเองของ
ชาวสยาม นอกเหนือจากการรายรําใหงดงาม การประพันธแคํารองและทํา นองเพลงยังตองมีความละเมียดละไม
ไมแพกัน และที่สําคัญการเลียนเสียงคํารองของผูทําหนาที่เปุาปี่ในจะตองมาจากความเขาใจทั้งเรื่องการขับรอง
และการรายรําเป็นอยางดีจึงจะสามารถเปุาเลียนเสียงคํา รองไดดี ซึ่งนอกจากปี่ในแลว ปี่ที่สามารถเลียนเสียง
รองในเพลงฉุยฉายไดอีกชนิดหนึ่งคือ ปี่น อก แตจะใชในการบรรเลงเพลงตับสํา หรับการบรรเลงเพื่อฟังเทานั้น
ในกระบวนเพลงไทยที่บรรเลงดวยปี่นั้น เพลงปี่ฉุยฉาย ถือวาเป็นเพลงสําคัญมากเพลงหนึ่งในชีวิตของนักเปุาปี่
ไทยทุก ๆ คน จะตองผานการฝึกฝน เล าเรียนจากครูปี่โดยตรง เพราะเพลงฉุยฉายนั้นเป็นเพลงมากดวยความ
พิเศษสุดนานาประการ ซึ่งศิลปินไดสราง ขึ้นไวโดยมีวัตถุประสงคแที่จะแสดงใหเห็นความงดงามทั้งในสวนของ
ดุริยางศิลป คีตศิลป วรรณศิลป และนาฏศิลป พรอมกันไปในเพลงเดียวนั้น เสมือนหนึ่งเป็นแหลงประชุมของ
ความงามอันเป็นจุดสุดยอดแหงศิลปะไทย หัวใจสํา คัญอันเป็นหนาที่หลักของผูบรรเลงปี่ในเพลงฉุยฉายนั้น
คื อ จะต อ งเปุ า ปี่ เ ลี ย นเสี ย งขั บ ร อ งให "ชั ด เจน" ให เ หมื อ นหรื อ ใกล เ คี ย งกั บ คํ า พู ด จนสื่ อ ความหมายได
และยังตองเปุาดวยลีลาอันวิจิตรในกระบวนการเลียนเสียงขับรอง พรอมกับการระมัดระวังในการคุมจังหวะให
เหมาะสมกับการ รายรํา และเมื่อประกอบกับการที่เพลงฉุยฉายเป็นเพลงที่ แสดงความงามของตัวละครเมื่อ
แตงตัวสวยจะไปทํา กิจกรรมพิเศษดวยแลว ผูเปุาปี่จึงตองเพิ่มความพิเศษตามบทนั้นเขาไปอีก โดยการสอดใส
อารมณแให ง ดงามสมกับ ความหมาย ของบทรอ งนั้น ฉะนั้ น ผู บรรเลงปี่ ในที่จ ะสามารถกระทํา เสี ยงปี่ให ไ ด
คลายคลึงคํารองมากที่สุด จักตองผานการฝึกฝน ประสบการณแ รวมถึงผูแนะนํา ถายทอดถึงหลักการอยาง
ชัดเจน หากจะบรรเลงขึ้นดวยตนเอง ยอมไมดีไปกวาการไดครูคอยชี้แนะแนวทางเป็นแน กอปรกับการเปุาปี่ใน
ในลักษณะเลียนเสียงคํารอง ตองอาศัยทักษะการบรรเลงในขั้นสูง เพลงฉุยฉายจึงมีความพิเศษกวาเพลงละคร
เพลงอื่น ๆ จากความหมายของทั้งเพลงละคร และเพลงฉุยฉาย ฉุยฉายซึ่งเป็นเพลงที่รองในเพลงแรกนั้นนาจะ
เป็นการรองเพลงชาในอัตราจังหวะสองชั้น เพราะหากจะวิเคราะหแจากการบรรจุคํา รองในเพลงฉุยฉายนั้นมี
ลักษณะที่แตกตางไปจากการรองเพลงสามชั้น
ธรรมดาทั่วไป กลาวคือ เป็นการรองเพลงสามชั้นลักษณะที่เรียกวา “รองเนื้อเต็ม” คือไมมีการบรรจุ
เนื้อเพลงนั้นใหตรงกับทํานองลูกฆอง เหมือนดังเพลงอื่น ๆ อีกทั้งทํานองรองก็ไมไดตรงกับเนื้อฆองทํานองหลัก
เลย ซึ่งทํานองที่ปี่พาทยแทําบรรเลงหลังจากที่รองฉุยฉายหรือแมศรี กลับไปมีลูกตกคลายกับเพลงเตากินผักบุง 2
ชั้นเสียได ฉะนั้นจึงเป็นหมายสํา คัญดังที่สมเด็จเจาฟูากรมพระยานริศรานุวัติ วงศแ ทรงประธานพระดํา ริไววา
“การรองเพลงฉุยฉายก็คือการรองชา แมศรีก็คือการรองเพลงเร็วนั่นเอง”ผูที่จะสามารถเปุาปี่ในการเลียนเสียง
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คํารองไมวาจะในการวาดอก หรือโดยเฉพาะ ฉุยฉาย จะตองเป็นผูที่ผานการเรียนปี่มาในระยะเวลาพอสมควร
และผานประสบการณแการบรรเลงดนตรี ประกอบการแสดงมาบาง และที่สํา คัญ “ตองเรียน” ฉะนั้นการเปุาปี่
เลี ยนเสี ยงคํา รองในเพลงฉุย ฉายจึ งไมใชเรื่องงาย เพราะการเปุาในแตล ะครั้งตองใชปฏิภาณไหวพริบมาก
เพราะตองฟังผูขับรองเป็นสําคัญวาจะประดับคําประพันธแดวยทางรองอันพิสดารเพีย งใด เพราะการขับรองใน
แตละสายสํานัก และเอกลักษณแของแตละทานนั้นยอมแตกตาง การเปุาปี่ฉุยฉายจึงตองมีการปรับเขาหาทาง
รองเสมอ และตองเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ดังนั้นคนปี่จึงตองเป็นผูที่มีความพรอม เพราะเมื่อรองจบ
หนึ่งวรรคก็เป็นหนาที่ของปี่ที่จะตองเปุารับเลยในทันที อีกทั้งตองมีการใชลม ใชลิ้น และบังคับนิ้วใหคลายเสียง
รองผูบรรเลงตองไดรับคําแนะนํา จากครูผูมีความรูและประสบการณแ ตองประคองลมประคองลิ้นใหเหมือนคํา
รองมากที่สุด และตองใชลิ้นที่คอนขางเบาลม ไมหนักจนเกินไปเพราะตองใชความประณี ตในการประดิษฐแเสียง
ใหคลายคําหากใชลิ้นที่หนักเกินไปการประคองเชนที่กลาวจะกระทําไดยากยิ่ง อีกทั้งจังหวะการหายใจก็ตอง
เหมือนกับการหายใจในการรอง อาจกลาวไดวาผูเปุาปี่เพลงฉุยฉายจะตองสามารถขับรองได ดวย แมในขณะ
บรรเลงปี่ ในมะโนสํานึกตองระลึกถึงคํา รองไปพรอมกัน การฝึกฝนใหเป็นกิจวัตรประกอบกับประสบการณแใน
การบรรเลงเป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการทําดนตรีประกอบการแสดง หากจะเปุาปี่เพลงฉุยฉายใหดีก็ตอง
บรรเลงใหสอดคลองกับทารําการเปุาปี่ฉุยฉายจึงนับเป็นวิวัฒนาการสํา คัญอยางหนึ่งของศิลปะไทย อันเป็นการ
รวมเอาศาสตรแและศิลปหลายแขนงไวดวยกัน ไดแก ดุริยางคศิลป คีตศิลป วรรณศิลป และนาฏศิลปไทย ดังนั้น
การจะประพันธแคํารอง การประดิษฐแทารํา หรือการถายทอดออกมาทางเสียงปี่ยอมมีความงดงามไมแพกัน
และแตละแขนงที่คิดประพันธแขึ้นนั้นลวนเกิดจากอัจฉริยภาพของศิลปินที่จะถายทอดออกมาอยางไรใหผูชม
ไดคลอยตามและทราบซึ้งเหลานี้ลวนเป็นสิ่งสําคัญ แมผูประพันธแไดคิดรอยกรองคํารองออกมาดีเพียงใด ขับรอง
จะกินใจแคไหน หากคนปี่เปุาไมเป็นเรื่องก็นับวาเสียไปทั้งหมด ดวยเหตุนี้คนปี่จึงมีความสําคัญอยางมาก ดัง
จะยกตัวอยางการเปุาปี่เพลงฉุยฉายเบญกายแปลง โดยใชหลั กกลวิธีการเปุาปี่ฉุยฉายจากครูปี๊บ คงลายทอง
ดุริยางคศิลปินอาวุโส ส านักการสังคีต กรมศิลปากร มาเป็นตัวอยางการศึกษาการเปุาปี่กระบวนบรรเลงและ
ความงามในเพลงปี่ “ฉุยฉาย” ดังนี้บทรองฉุยฉายเบญกายแปลงรองฉุยฉายฉุยฉาย จะขึ้นไปเฝูาเจาก็กรีดกราย
เยื้ อ งย า งเจ า ช า งแปลงกาย ให ล ะเมี ย ดละม า ยสี ด านงลั ก ษณแ ถึ ง พระรามเห็ น ทรามวั ย จะฉงนพระทั ย
ใหอะเลื่ออะหลัก ฯงามนักเอย ใครเห็นพักตรแก็จะรักจะใครหลับก็จะฝันครั้นตื่นก็จะคิด อยากเห็นอีกสักนิดหนึ่ง
ใหชื่นใจงามคมดุจจะคมศรชัย ถูกนอกทะลุในใหเจ็บอุรา ฯรองแมศรี แมศรีเอย แมศรีรากสีแมแปลงอินทรียแ
เป็นแมศรีสีดาทศพักตรแมาลักเห็น จะตื่นเตนในวิญญาณเหมือนลอเลนใหเป็นบา ระอาเจาแมศรีเอย ฯอรชร
เอย อรชรออนแอนเอวขาแขนแมน แมนเหมือนกินรีระทวยนวยนาฏ วิลาศจรลีขึ้นประสาทมณี เฝูาพระปิตุลา
เอย ฯเมื่อนําบทฉุยฉายมาวิเคราะหแเทคนิคการบรรเลงเป็นรายคําโดยแบงออกเป็นกลุมคํา เป็น และคําตายเพื่อ
จําแนกความสั้นยาวของเสียงปี่ จะสามารถจําแนกไดดังนี้
กลุมคําเป็น 73 คํา ไดแก
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1) ฉุย
5) เฝูา
9) เยื้อง
13) แปลง
17) สี
21) ถึง
25) วัย
29) งาม
33) ฝัน
37) ชื่น
41) ศร
45) แม
49) เป็น
53) เตน
57) เลน
61) แอน
65) แมน
69) นวย
73) ปิตุลา

2) ฉาย
6) เจา
10) ยาง
14) กาย
18) ดา
22) ราม
26) ฉงน
30) ใคร
34) ครั้น
38) ใจ
42) ชัย
46) ศรี
50) มา
54) วิญญาณแ
58) ระอา
62) เอว
66) แมน
70) จรลี

3) ขึ้น
7) ก็
11) เจา
15) ให
19) นง
23) เห็น
27) ทัย
31) พิม
35) ตื่น
39) งาม
43) ใน
47) แปลง
51) เห็น
55) เหมือน
59) อรชร
63) ขา
67) กินรี
71) มณี

4) ไป
8) กราย
12) ชาง
16) ละมาย
20) ลักษณแ
24) ทราม
28) อะเหลื่อ
32) ใคร
36) หนึ่ง
40) คม
44) อุรา
48) อินทรียแ
52) ตื่น
56) ลอ
60) ออน
64) แขน
68) ระทวย
72) เฝูา

กลุมคําตาย 19 คําไดแก
1) จะ
2) กรีด
3) นงลักษณแ
4) พระ
5) อะหลัก
6) นัก
7) พักตรแ
8) รัก
9) หลับ
10) คิด
11) สักนิด
12) ดุจ
13) ทะลุ
14) เจ็บ
15) ทศพักตรแ
16) ลัก
17) นวยนาด 18) วิลาศ
19) ประสาท
รูปแบบกลวิธีการบรรเลงและเทคนิคการบรรเลงที่พบ มาจัดกลุมไวในกลุมเดียวกัน ดังจะนําเสนอในรูปแบบ
ตาราง ไดดังนี้
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จากการผลการวิเคราะหแ ขางตนพบวาในกลุมเสียงตาง ๆ จะมีการใชลักษณะการบรรเลงที่มีจุดรวม
เดียวกันจากทั้ง 2 ฉุยฉาย คือ จะปรากฏเสียงที่จะทําใหการรองนั้นไดคํารองที่ชัดเจน สามารถแจกแจงไดดังนี้
เสียงสามัญ
ปรากฏเสียง
“ล”และ “ล฿”
เสียงเอก
ปรากฏเสียง
“ซ” และ“ซเ”
เสียงโท
ปรากฏเสียง
“ลท”และ “ล฿ท”
เสียงตรี
ปรากฏเสียง
“ลทซ”และ “ล฿ทซ”
เสียงจัตวา
ปรากฏเสียง
“ล฿ รแ” “ล รแ” “ล฿ ล รแ”
กลวิธีการบรรเลงที่พบมากที่สุด คือ ปริบ เอื้อน ประคบลิ้น และ การตัดลมจากผลการวิเคราะหแ
กลวิธีการเปุาปี่ในเลียนเสียงคํา รองในเพลงฉุยฉายเบญกายแปลง และฉุยฉายพราหมณแ นั้นปรากฏวามีกลวิธี
หรือเทคนิคการเปุาทั้งสิ้น ไดแก การประคบ การควง การปริบ การใชลมหนัก เบา การเอื้อน และเทคนิคการ
ใชนิ้วพิเศษ ซึ่งแตละกลวิธีการที่กลาวนั้นบางครั้งอาจพบในการบรรเลงเพลงเดี่ยว เชน ปริบ ควง รวมไปถึงการ
ใชลมหนักเบา แตยังมีกลวิธีการบรรเลงหนึ่งที่ไมพบในการบรรเลงเพลงเดี่ยวหรือเพลงรวมวงใด ๆ เลยนั่นคือ
การใชลมพิเศษ คือ การใชนิ้วเสียงลา แต ประคบลมใหไดเสียง ซอล และปริบนิ้ ว ใหเป็นคําตาย ซึ่งพบมากใน
คําวา จับ ติด เป็นตน นิ้ วพิเศษนี้ยังพบในการบรรเลงเพลง “เชิดนอก” ซึ่งเป็นเพลงที่สันนิษฐานวาอาจเป็น
ตนแบบในการนํามาพัฒนาเป็นการขับรองเพลงฉุยฉาย ในจับที่ 3 ของเพลงเชิดนอกจะมีชวงหนึ่งของบทเพลงที่
เลียนเสียงพูดวา “จับตัวใหติดตีใหตาย” ในกิริยาที่หนุมานกําลังจับนางเบญกายหรือในกิริยาที่เป็นสัตวแไลจับ
สัตวแ นอกเหนือไปจากนั้นในเพลงบรรเลงอีกเพลงหนึ่งที่พบการใชนิ้วพิเศษเชนนี้รวมถึงการเปุาปี่เลียนเสียงรอง
คือ การวาดอกในเพลงลา เชน เพลงเตากินผักบุง พระอาทิตยแชิงดวง นกขมิ้น เป็นตนโดยมากการประคบที่พบ
มักจะเป็ นการประคบลิ้น คือการใชลิ้ นรองลิ้นปี่เพื่อใหไดเสียงที่มีไมดังมากจนเกินไปใหเสียงอยู ในระดับที่
เหมาะสมและคลายเสียงคํา มากที่สุด อีกประการที่พบคือการระบําลม วิธีการนี้คอนขางยากสําหรับนักปี่ที่เพิ่ง
หัดใหมเพราะตองใชการบังคับลมของตนใหเบาลมแตยังไดเสียงนั้นเทาเดิมบางครั้งอาจใชรวมกันกับการประคบ
ลิ้น กลวิธีที่พบอีกประการคือ การควง ซึ่งมักพบการควงมากที่สุดที่เสียงลา เพราะเป็นเสียง Tonic ของเพลง
ฉุย ฉายและเพลงแมศรี ดังนั้ นคํา ส วนใหญจึงมักลงดว ยเสียงลาในคํา สุ ดทายเสมอ เวนแตในเพลงแมศรีคํา
สุดทาย ซึ่งจะเป็นการลงดวยเสียงซอล ดวยใหเป็นนัยวาตัวละครกําลังจะจรลีไปจากที่นั้น ๆ แลวการปริบก็เป็น
อีกอยางหนึ่งที่จะไมกลาวถึงยอมไมได ดวยปรากฏในการบรรเลงโดยทั่วไปและยังปรากฏหลายครั้งในการ
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บรรเลงเพลงฉุยฉายและพบในการใชคํา ตายเป็นสวนใหญ เพราะ ปริบ เป็นการใชนิ้วตีลงไปใหสั่นถี่ ๆแลว
ใหเสียงขาดลงไปในขณะที่นิ้วก็ปิดลง ฉะนั้นจึงเหมือนลักษณะการพูดวา ปริบ อยางไมผิ ดเพี้ยนการเอื้อนของปี่
ใน ในการเปุาฉุยฉายหรือการวาดอกในเพลงลาก็ตามมักพบเสมอ บางครั้งผูเปุาปี่ที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดหากขาดทักษะ
ในการบรรเลงสวนนี้ก็มิ อาจจะกระทําไดเหมือนกับคําร องอยางไรก็ตามแมจะมีการฝึกทักษะนี้ เกิดขึ้นแตใช
วาผูเรียนที่นําการฝึกนี้ไปใชโดยหามีครูเป็นผูชี้แนะไมนั้นยอมไมเกิดประโยชนแสูงสุดการเปุาปี่ฉุยฉายนั้นยากนัก
สุดจะอธิบายใหเป็นความเรียงในการจะสื่อสารไปยังผูใดก็ตามที่สนใจ การสื่อสารชนิดเดียวเทานั้น ที่จะสามารถ
สอนใหเขาใจไดนั่นคือ “ครูตองเป็นผูทําใหเห็น”ทักษะการบรรเลงปี่ในสําหรับเลียนเสียงรองนี้จะใชไดอยางเกิด
ประโยชนแสูงสุดก็ตอเมื่อมีครูเป็นผูคอยชี้แนะแนวทางทั้งเทคนิคและเม็ดพรายตาง ๆนอกจากการเปุาปี่ใหได
เสียงคํารองที่ชัดเจนยังตองเปุาใหลงจั งหวะ และตองใชไหวพริบสูงในการที่จะเลียนเอื้อนของคนรองใหไดใน
ขณะนั้ น ซึ่งในความเป็ น จริ งเมื่อนํ าไปใชตองฟังคนรองเป็นหลักสํ า คัญ การฝึ กนี้ใชจะเป็นสิ่ งที่นักปี่ยึดถือ
ไปตลอดชีวิต หากแตจะเป็นเพียงแนวทางในการบรรเลงเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด และความเขาใจในการ
เลียนเสียงคําในกลุมนั้น ๆ
สรุปและอภิปรายผล
ปี่ในเป็นเครื่องดนตรีประเภทเปุาที่มีบทบาทหนา ที่เป็นประธานในวงปี่พาทยแและทําหนาที่เปุาเลียน
เสียงรองในเพลงบางประเภท ซึ่งเพลงฉุยฉาย เป็นเพลงประกอบการแสดงที่มีลักษณะเป็นเพลงที่มีการใชปี่
เลียนเสียงรอง สันนิฐานวามีตนเคามาจากการเปุาเดี่ยวเพลงเชิดนอกของพระประดิษ ฐแไพเราะ (มี ดุริยางคกูร)
โดยผู ที่จ ะเปุ าปี่ เลี ย นเสี ย งร องนั้ น ตองมีความรูและทักษะการบรรเลงที่ที่คอนขางสู ง มีการฝึ กฝนจากครู
ผูเชี่ยวชาญเพื่อเรียนรูกลวิธีในการเปุาใหไดเสียงตางๆ อาทิ การประคบ การควง การปริบ การใชลมหนัก เบา
การเอื้อน และเทคนิคการใชนิ้วพิเศษ เพื่อใหสอดคลองกับคํารอง ทํานอง จังหวะ และผสานเขาทําทารํา ได
อยางกลมกลืน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการเปุาปี่ฉุยฉายจากบุคคลอื่น เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเอกลักษณแเพาะ
ตัวของแตละบุคคล
2. การเปุาเลียนเสียงรองนั้น มีหลายกรณี ประเด็นการวาดอกมีความหลากหลายนาสนใจ
ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสภายหนา
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ใช้สถานที่เฉพาะ เช่น อุโมงค์ โพรงไม้ การแต่งกาย สี เครื่องบัตรพลี การทำพิธีกรรมมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การ
เข้าสู่พิธีกรรม การทำพิธีกรรม การออกจาก พิธีกรรม ทั้งนี้การออกจากพิธีกรรม มี 3 แบบ คือ ออกเมื่อพิธี
สำเร็จ พิธีแตก เสียพิธี ในการแสดงโขน มีเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงกำหนดตามลักษณะเนื้อตอนที่
นำมาแสดง
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ABSTRACT
The devil ritual in Ramayana the reign of King Rama 1, King Rama 2 and King Rama 6.
The devil ritual in Ramayana they did about faith by worshiping gods to get what he desires is
a victory in war. The devil ritual in Ramayana the reign of King Rama 1 there was divided into
3 stages: before the war between Tosakan and Rama, during the war and not about war, total
27 rituals. The ceremony of Nang Monto is different from other rituals. Because, women did
the ceremony and worshiped the female god that are women is Phra Uma. The composition
of the ritual ceremony consists there are 2 types. 1) Determine size. 2) To be uses a specific
location. such as tunnels, burrows wood, dress, color and oblation there are 3 stages of ritual:
the entering the ritual, how to do ritual and how to leaving the ritual. The leaving the ritual
there were 3 types: leave when the ceremony is finished, fail, corrupt ceremony, the
pantomime shown, there was performance songs for god and determined according to the
nature of that shown.
Keywords: Ritual, Devil, Ramayana
บทนำ
พิธีกรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: 788) ให้ความหมาย ไว้ว่า การ
บูชา , แบบอย่าง หรือแบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ทุกฉบับ กล่าวถึง
เรื่องการทำสงครามระหว่างพระรามซึ่งเป็นฝ่ายธรรมะกับทศกัณฐ์ซึ่งเป็นฝ่ายอ ธรรมะ สงครามในรามเกียรติ์มี
ยุทธวิธี กลยุทธ์ กลลวง เพื่อให้ฝ่ายตนเองได้รับชัยชนะ แต่ละศึกของ ฝ่ายอสูรมีการใช้พิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อาวุธ และกลศึกตามลัทธิความ เชื่อที่นับถือเป็นคติ ความคิดเห็นและหลักการ ที่
ปฏิบัติสืบกันมา ฝ่ายอสูรนั้นยึดถือลัทธิความเชื่อใน อำนาจที่ได้รับจากเทพเจ้าและจะสำเร็จได้ต้องมีการทำ
พิธีกรรมในรูปแบบที่กำหนด ตามสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นก่อนและในระหว่างการทำสงคราม ประกอบความเชื่อ
ในเรื่องเคล็ด คือ วิธีที่ชาญฉลาด พลิก แพลง กลเม็ด เล่ห์ อุบายการทำศึกสงครามของอสูรแต่ละตน ตามบท
พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่นิยมนำใช้เป็นบทในการแสดงโขนทั้งสามฉบับ
แสดงถึงขั้นตอนสถานที่ เครื่องใช้ใน พิธีกรรม ข้อห้ามที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของแต่ละพิธีกรรม
เพลงหน้าพาทย์ ที่เป็น แนวทางในการนำมาใช้จัดทำบทในการแสดงโขน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิธีกรรมของ
อสูรในแต่ละตน ให้ใกล้เคียงหรือตรงตามบทพระราชนิพนธ์ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้
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พิธีกรรมของอสูรในบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถือว่าเป็นรามเกียรติ์ ฉบับที่มี
ความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องมากที่สุด ปรากฏเรื่องราวของพิธีกรรมฝ่ายอสูรแสดงให้เห็นถึง ความส ำคัญของ
พิธีกรรมที่ปรากฏเป็นกลยุทธ์ในการทำสงคราม การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม ต้องใช้กลอุ บาย ต่าง ๆ ในการต่อสู้เพื่อ
หวังให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการทำสงคราม โดยพิธีกรรมที่สามารถแสดงให้เห็นได้ 3 ส่วน คือ พิธีกรรมก่อนการ
ทำสงคราม พิธีกรรมระหว่างการทำสงคราม และพิธีกรรมที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม โดยจะได้กล่าวไป
ตามลำดับดังนี้
พิธีกรรมก่อนการทำสงคราม
บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 กล่าวถึงการประกอบพิธีกรรมของฝ่ายอสูรก่อนการทำสงคราม ระหว่าง
ทศกัณฐ์กับพระรามเป็นเรื่องราวที่อยู่ต้นเรื่องรามเกียรติ์ สืบเนื่องมาจากนารายณ์สิบปาง ฉบับโรงพิมพ์วัชรินทร์
ปางที่ 3 เศวตวราหอวตาร ฉบับโรงพิมพ์หลวง ปางที่ 1 วราหวตาร โครงนารายณ์สิบปาง และจารึกที่ระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปางที่ 1 วราหวตาร เป็นเรื่องราว ก่อนที่พระนารายณ์จะอวตารลงมาเป็นพระรามจน
ทศกัณฐ์ลักนางสีดำ เกิดมหาศึกระหว่างพระราม กับทศกัณฐ์เจ้าลงกาซึ่งเป็นเจ้าแห่ง อสูร ที่มีญาติพี่น้องและ
พันธมิตร ที่มีฤทธิ์ชำนาญการใช้อาวุธ เวทย์มนต์คาถาที่ได้รับมาจากเทพเจ้าที่เคารพบูชา
บรรดาเหล่าอสูรมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างฤทธิ์อำนาจให้กับตนเอง โดย ได้รับพรจาก
เทพเจ้าองค์ที่ตนนับถือด้วยการบูชา ทำให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองปรารถนา เช่น ขอมนต์พิธี อาวุธ ฤทธานุภาพ
ตลอดจนสิ่งวิเศษในการเสริมสร้างอำนาจและบารมีและได้รับในสิ่งที่ต้องการด้าน อื่น ๆ สร้างความเกรงกลัว
ให้กับศัตรู ประกอบด้วย 7 พิธีกรรม ดังนี้
1. พิธีกรรมของหิรัญตยักษ์ บทพระราชนิพนธ์ไม่กล่าวถึงรายละเอียดและชื่อของพิธีกรรม เป็นการขอพร
จากพระอิศวรผู้เป็นเจ้า ตั้งกิจพิธีที่เขาวินันตก ได้พรวิเศษให้มีฤทธิ์มากสามารถม้วน แผ่นดินได้
2. พิธีกรรมของตรีบูรัม เป็นพิธีกองกูณฑ์กาลาหรือพิธีบูชาไฟ ไม่มีการปลูกสร้างโรงพิธี การ แต่งกายเข้า
พิธีกรรม เจิมพักตร์เป็นโยคีทรงภูษาเขียวขจิต สไบเขี ยวชวลิตเหมือนเทพฤๅษี ได้รับพร จากพระอิศวรว่ามิให้
ใครสามารถสังหารได้แม้แต่พระนารายณ์
3. พิธีกรรมถอดดวงจิตของทศกัณฐ์ ณ ยอดเขานิลคีรี มีการตั้งโรงพิธี แต่มิได้ก าหนดว่ามี ขนาดเท่าใด
พระฤๅษีโคบุตรนำประกอบพิธี ไม่แสดงรายละเอียดเครื่องใช้ในพิธี การแต่งกายเข้าพิธี ของทศกัณฐ์เป็นโยคีทรง
ภูษาสีขาวโขมพัสตร์ ใช้เวลา 9 เดือน 9 วัน 9 นาที พระฤษีโคบุตรเป็นผู้เก็บ รักษาดวงใจไว้ให้ทศกัณฐ์
4. พิธีกรรมขออาวุธวิเศษของอินทรชิต ณ เนินเขาโพกาศ ทำพิธีด้วยพระเวทมหากาลอัคคี แต่งกายเป็น
ฤๅษีห่มสไบขาวเฉียงบ่า ไม่ปลูกสร้างโรงพิธี ใช้เวลา 7 ปี ได้ศรจากพระผู้เป็นเจ้าทั้ง 3 พระองค์ ตามลำดับ คือ
พระอิศวรประทานศรพรหมาสตร์พร้อมมนต์แปลงกายเป็นอินทรา พระ พรหมประทานศรนาคบาศ พร้อมให้
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พรหากต้องตายให้ตายในอากาศไม่ให้ เศียรตกถึงพื้น หากเศียรตก ดินจะกลายเป็นไฟกัลป์ ต้องใช้พานแก้วทิพ
มาศของพระพรหมมารองรับ มนต์พิธีกุมภนิยา และพระ นารายณ์ประทานศรวิษณุปาณัม
5. พิธีกรรมถอดดวงจิตของไมยราพ ไม่มีการปลูกสร้างโรงพิธี สถานที่ใต้ต้นรังใหญ่เชิงสิงขร ในเมือง
บาดาล แต่งกายห่อเกล้าเป็นโยคี ไม่แสดงรายละเอียดเครื่องใช้ในพิธี ใช้เวลา 15 วัน ดวงจิต เป็นแมลงภู่ทอง
บินออกจากร่าง แล้วนำดวงจิตไปเก็บรักษาไว้ที่เขาตรีกูฏ
6. พิธีกรรมขออาวุธของกุมภกาศ ใช้สถานที่ป่าไผ่ริมฝั่งโคธาวารี ไม่มีการปลูกสร้างโรงพิธี ไม่แสดง
รายละเอียดเครื่องใช้ในพิธี แต่งกายเป็ นโยคีพาดผ้าโขมพัสตร์สีขาว พิธีชื่อว่ามหาพัทกัลป์ พระพรหมทิ้งอาวุธ
พระขรรค์แก้วสุกานต์ลงมาให้มิได้นำมามอบให้กับองค์ จึงไม่รับ ภายหลังเป็นอาวุธ คู่กายของพระลักษณ์ อนุชา
พระรามในการทำสงคราม
7. พิธีกรรมชุบกายของบรรลัยกัลป์ด้วยน้ำว่าน พิธีนี้เกิดขึ้นก่อนสงครามระหว่างทศกัณฐ์กับ พระรามจะ
เริ่มขึ้น ไม่มีการบอกรายละเอียดพิธี เป็นคำบอกเล่าของพิเภกทูลพระรามครั้งเมื่อเสร็จศึก ลงกา ขณะพระราม
เสด็จกลับ อโยธยา ระยะเวลา 7 ปี 7 เดือน ผลของการอาบด้วยน้ำว่านทำให้กาย ลื่นไม่มีใครสามารถจับให้อยู่
ได้
พิธีกรรมระหว่างการทำสงคราม
พิธีกรรมบรรดาเหล่าอสูรในระหว่างการทำสงครามของฝ่ายทศกัณฐ์กับฝ่ายพระราม มีการ ประกอบพิธี
เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำศึก เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองและกองทัพ เสริมฤทธิ์วิเศษให้กับ
อาวุธ สร้างกลลวงต่าง ๆ เพื่อหวังในชัยชนะต่อกองทัพของฝ่ายพระราม โดย ปรากฏเป็นพิธีต่าง ๆ จำนวน 13
พิธี ดังนี้
1. พิธีกรรมทศกัณฐ์ยกฉัตรแก้วโมลี เป็นการทำพิธียกฉัตรใหญ่ประจำนครลงกาที่ได้รับสืบ ทอดมา เมื่อ
ครั้งท้าว สหบดีพรหมสร้างกรุงลงกา แล้วมอบให้ท้าวจัตุรพักตร์ กษัตริย์องค์แรก ครอบครองไว้เพื่อป้องกันกรุง
ลงกาจากศัตรูที่มารุกราน โดยบอกพระเวทย์และวิธียกฉัตรสืบทอดมา จนถึงทศกัณฐ์ ไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบ
พิธีกรรม เพียงกล่าวถึงการสมโภชบูชาฉัตร ด้วยเครื่องมัจฉะมังสัง (ปลาและเนื้อสัตว์) เทียนเงิน เทียนทอง
ข้าวตอก ดอกไม้ การยกฉัตรขึ้นเพื่อบดบังแสงอาทิตย์และ สายตาของศัตรูไม่ให้เห็นกรุงลงกาแต่ทางกรุงลงกา
สามารถเห็นศัตรูได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถเอา ชัยชนะจากศัตรูได้โดยง่าย
2. พิธีกรรมหุงสรรพยาของมัยราพณ์ บทพระราชนิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงชื่อพิธี เรียกตามสิ่งที่ได้ จากพิธี
สถานที่ใช้ประกอบพิธี คือ เขาสุรกานต์ ปลูกโรงพิธีขนาดกว้างยาว 39 ห้องประดับด้วยสีแดง มีธูป เทียน
ดอกไม้ สำหรับประกอบพิธี เห็ดเบื่อเมา ใช้หัวกะโหลกทำเป็นก้อนเส้าสำหรับตั้งกระทะ หุงสรรพยา แต่งกาย
มุ่นชฎาห่อเกล้าห่มเฉวียงด้วยผ้าแดงเป็นฤๅษี เมื่อทำพิธีสำเร็จได้ฤทธิ์สำหรับ กล้องปัทมราชและองค์มัยราพณ์
คือ ผงว่านที่ใช้ทาองค์เพื่อแปลงกายและล่องหนได้ รวมถึงเป็นยา สะกดกองทัพข้าศึกให้หลับใหลได้
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3. พิธีกรรมลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ พิธีนี้เรียกชื่อตามอาวุธ มีการปลูกโรงพิธีสีแดง ขนาด
กว้างยาว 19 ห้อง ริมฝั่งน้ำสีทันดรเขาพระเมรุ แผ่นศิลาสำหรับลับหอก ดอกไม้ 7 สี เลือดโค เคล็ดสำคัญที่เป็น
ข้อห้าม คือ ห้ามมิให้สิ่งเน่าหนอนเข้ามาในบริเวณสถานที่ประกอบพิธี การแต่งกาย ไม่กล่าวว่าเป็นแบบฤๅษี
โยคี หรือมีการห่มผ้าเฉวียงบ่าแต่อย่างใด พระหัตถ์ถือหอกโมกขศักดิ์เข้าสู่ พิธีกรรม
4. พิธีกรรมทดน้ำของกุมภกรรณ พิธีนี้เรียกชื่อตามการกระทำของตัวละคร ไม่มีการสร้างโรงพิธี สถานที่
เป็นต้นน้ำที่ไหลไปเขามรกตเพื่อทดน้ำ ไม่ให้ไหลไปหล่อเลี้ยงกองทัพพระราม ไม่มีเครื่องใช้ ในพิธีกรรม มีเพียง
การให้นางกำนัลชื่อว่าคันทมาลี นำดอกไม้หอมไปถวายกำหนดระยะเวลา 7 วัน มี เคล็ดห้ามบอกใครรู้ถึง
สถานที่ในการทำพิธี
5. พิธีกรรมชุบศรนาคบาศของอินทรชิต ชื่อพิธีเรียกตามอาวุธ ไม่มีการสร้างโรงพิธี สถานที่ ใช้โพรง
ต้นไม้ใหญ่ขนาดแสนอ้อมชื่อ “โรทัน” อยู่เขาอากาศ มีดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องบูชา แต่งองค์ด้วยสีเขียวมรกต
ไม่แสดงว่าเป็นฤๅษีหรือโยคี เคล็ดข้อห้ามของพิธี ห้ามไม่ให้หมีเข้าไปรบกวน ใช้เวลา ในการทำพิธี 7 วัน 7 คืน
6. พิธีกรรมชุบศรพรหมาสตร์ของอินทรชิต ชื่อพิธีเรียกตามอาวุธ มีการสร้างโรงพิธีขนาด ใหญ่กว้างยาว
33 ห้อง สถานที่ริมมหาสมุทรสีทันดร บริเวณที่เป็นหาดมรกตใต้ต้นกร่าง มีดอกไม้ ธูป เทียน แพะดำ โคดา ถั่ว
งา เป็นเครื่องโรงพิธี แต่งองค์ด้วยสีเขียวมีเครื่องประดับเช่นฤๅษี มีเคล็ดข้อห้าม ของพิธี คือ ห้ามมิให้มีผู้ใดนำ
เรื่องความตายไปพูดในพิธี ใช้เวลาในการทำพิธี 3 วัน
7. พิธีกรรมกุมภนิยา ของอินทรชิต เป็นการทำพิธีที่ส่งผลกับอาวุธศรทั้ง 3 เล่มที่ได้รับ ประทานมาจาก
เทพเจ้าทั้ง 3 พระองค์และเป็นชื่อพิธีกรรมตามตำราไสยเวทย์ที่อินทรชิ ตได้รับจาก พระพรหม ใช้เวลา 7 วัน
เมื่อสำเร็จจะทำให้กายานั้นเป็นกายสิทธิ์ใครสังหารไม่ได้ มีการตั้งโรงพิธี กลางดงไม้ไผ่เนินเขาจักรวาล ขนาด
ใหญ่กว้างยาว 39 ห้อง หลังคาประดับด้วยผ้าแดงเชิงเขียว เพดาน ขาว ใช้ดอกไม้ 7 สีสิ่งละ 1,000 ทุกวัน กอง
ไฟ 108 กอง ตั้งหม้อน้ำใหม่ทุกกองไฟและอย่าให้ไฟดับ เสนารักษาชั้นนอกเดินเวียนเป็นกงจักร ชั้นกลางนั่ง ชัก
ประคาภาวนา เป็นพิธีที่มีผู้ร่วมจำนวนมาก การเข้าพิธีชั้นในแต่งองค์ด้วยสไบสีแดงเป็นฤๅษี ไม่มีเคล็ดใดเป็นข้อ
ห้ามที่จะทำให้เสียพิธี
8. พิธีกรรมอุโมงค์ของทศกัณฐ์ เป็นการทำพิธีบูชาพระพรหมเพื่อให้ร่างกายเป็นเพชร กายสิทธิ์ สามารถ
ใช้นิ้วชี้สังหารใครก็ได้ รวมถึงทำให้ไพร่พลมีฤทธิ์ใครฆ่าฟันก็ไม่ตาย ณ บริเวณเขา นิลกาลา พิธีเรียกตามขื่อ
สถานที่ประกอบพิธี คือ การขุดอุโมงค์ใหญ่กว้างขวาง เพื่อใช้ในการ ประกอบพิธี ไม่มีการสร้างโรงพิธี ประดับ
ตกแต่งอุโมงค์ให้สวยงาม ตั้งบัลลังก์ภายใต้เศวตรฉัตรตาม ฐานะกษัตริย์ ประดับประทีปแก้ว ประทีปทองสอง
ฝั่งผนัง พื้นปูด้วยเครื่องปูลาดทำด้วยผ้าเยียรบับ ไหมทอง ดอกไม้ 7 สีสิ่งละ 1,000 เครื่องบูชาบัตรพลี ตั้งหม้อ
ทอง หม้อแก้ว ปิดอุโมงค์ด้วยแผ่นศิลา ใหญ่ เสกกำกับด้วยอาคมใครไม่สามารถเปิดได้ แต่หากใช้น้ำล้างเท้าสตรี
มาราดลดก็สามารถเปิดปาก อุโมงค์ได้ การแต่งกายเช่นฤๅษีห่มผ้าขาวใช้เวลาในการทำพิธี 7 วัน 7 คืน เคล็ดข้อ
ห้ามที่สำคัญในการ ทำพิธี คือ ห้ามโกรธอย่างเด็ดขาดมิเช่นนั้นพิธีกรรมจะเสีย
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9. พิธีกรรมชุบหอกกบิลพัทของทศกัณฐ์ เป็นพิธีที่ใช้ชุบหอกชื่อว่ากบิลพัท ที่ได้รับมาจาก พระอิศวร ณ
หาดทรายกรด เชิงเขาพระสุเมรุ สร้างโรงพิธีขนาดกว้างยาว 39 ห้อง ประดับตกแต่ง ด้วยสีแดง พื้นโปรยด้วย
ทรายทอง เครื่องสักการบูชา ใช้ดอกไม้สีแดง 7 อย่าง ธูป เทียน แก้ว 7 ประการ เครื่องบัตรพลีแตกต่างจากพิธี
อื่น คือ การปั้นรูปเทวดาที่มาเข้าร่วมเป็นพยานในครั้งที่ท้าว มาลีวราชผู้เป็นพระอัยกามาพิพากษาคดี ระหว่าง
ตนเองกับพระรามแล้วแพ้คดีความกล่าวหาว่า พระอัยกาลำเอียงเข้าข้างพระราม มีท้าวโกสีย์และเหล่าเทวดามา
เป็นพยานทำให้ได้รับความอับอาย โดยเอาดินแดงเจ็ดท่าปั้นรูปท้าวโกสีย์และเหล่าเทวดาที่มาเป็นพยานรวมถึง
ท้าวมาลีวราชผู้เป็นอัยกา แล้วนำรูปปั้นเหล่านั้นใช้เป็นเครื่องบัตรพลีบูชาไฟ โยนเผาในกองไฟที่ใช้ในพิธีชุบ
หอกกบิลพัทเมื่อทำพิธีสำเร็จจะส่งผลให้เทวดาทั้งหลาย ท้าวโกสีย์รวมถึ งพระอัยกาท้าวมาลีวราชสิ้นชีวิตลง
เป็นพิธีกรรมที่ทำครั้งเดียว แต่ได้ประโยชน์ 2 ประการ คือ สังหารเทวดาเหล่าที่เป็นศัตรูและชุบหอก กบิลพัท
ให้มีฤทธานุภาพมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการทำพิธีกรรม 3 วัน ฉลองพระองค์ด้วยสีแดงโพกผ้าสี ทับทิมเช่นโยคี
ใส่ประคำชื่อปัทมราช ถือหอกกบิลพัทเข้าทำพิธี ไม่มีข้อห้ามหรือเคล็ดในการประกอบ พิธี
10. พิธีกรรมสูญชีพ เป็นพิธีที่นางมณโฑเป็นผู้ทำเพื่อช่วยเหลือทศกัณฐ์ในการทำสงครามกับ พระราม
เป็นพิธีกรรมของสตรีเพียงพิธีเดียวในรามเกียรติ์ พิธีนี้ท ำให้เกิดน้ำทิพย์ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายน้ำ อมฤต ใช้ชุบชีวิตผู้ที่
ตายแล้วให้ฟื้นมาได้ แต่ไม่สามารถเจรจาได้เหมือนปกติ เป็นมนต์ที่ได้รับการสั่ง สอนจากพระอุมาเมื่อครั้งอยู่รับ
ใช้ ณ เขาไกรลาส ทำพิธี ณ หน้าพระลานในกรุงลงกา ปลูกสร้างโรง พิธีสีขาวขนาดใหญ่กว้างยาว 39 ห้อง กั้น
ด้วยม่านลายทองจัดอย่างสวยงาม เครื่องประกอบพิธี ใช้ ดอกไม้ 7 สี 7,000 ดอก ธูป เทียน หม้อน้ำใหญ่กลาง
พิธี บายศรีแก้ว บายศรีทอง แต่งกายแบบนาง ดาบสินี ไม่ได้ก ำหนดระยะเวลาในการทำพิธีนี้ สามารถทำได้
จนกว่าจะได้ชัยชนะ เคล็ดห้ามมีความ เสน่หาใด ๆ จะเป็นการทำให้พิธีเสียไป
11. พิธีกรรมเสกหอกมหาเมฆพัทของสุริยาภพ เป็นพิธีที่ทำระหว่างการทำสงคราม ไม่มีการ ยกทัพกลับ
เข้าเมืองเพื่อเตรียมการเช่นพิธีอื่น ๆ ไม่มีการปลูกโรงพิธีและเครื่องประกอบพิธีใช้กล หลอกข้าศึกโดยให้เสนา
ชื่อเมฆสูร นิมิตกายเป็น เขาใหญ่เจ็ดชั้นล้อ มรอบกองทั พ เมื่อเริ่มพิ ธ ีศัตรูจะ มองไม่เห็นทั้งกองทั พ ไม่
กำหนดเวลากี่วัน แต่กำหนดเป็นจำนวนคาบในการสวดคาถาทั้งสิ้น 1,000 คาบคาถา เมื่อท่องครบจะมีฤทธิ์
มากใครก็ไม่อาจปราบได้ ไม่มีเคล็ดข้อห้ามในการทำพิธีแต่อย่างใด
12. พิธีกรรมชุบศรเหราพตของบรรลัยจักร เป็นพิธีที่เกิดขึ้นในศึกเมืองมลิวันภายหลังศึก ลงกา บรรลัย
จักรโอรสท้าวจักรวรรดิ ทำพิธีเพื่อชุบศรให้มีฤทธานุภาพมาก ปลูกโรงพิธีขนาด 9 ห้อง ณ เชิงเขาจักรวาล
ประดับโรงพิธี ตั้งเครื่องบัตรพลี บายศรี เทียนเงิน เทียนทอง การแต่งกายด้วย ผ้าพื้นขาวห่อชฎามุ่นเกล้าเช่น
ฤๅษี ใช้เวลาในการทำพิธี 3 วัน บทพระราชนิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงเคล็ด ข้อห้ามและดอกไม้ที่ใช้ในการทำพิธี
13. พิธีกรรมชุบคทาวุธของท้าวไวตาล เป็นพิธีที่ท้าวไวตาลใช้ชุบคทาวุธ คือ กระบองตาล ตามที่ได้รับ
พรจากพระอิศวร ใช้เวลาในการทำพิธี 3 วัน สถานที่หน้าพระลานเมืองพิชัยกุรุราช บาดาล สร้างโรงพิธีขนาด
33 ห้องมีเฉลียง ราชวัติฉัตรเรียง ห้อยพวงดอกไม้ เพดานสีขาว พื้นลาด พรมสุจหนี่ ธูป เทียนเงิน เทียนทอง

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(349)

ดอกไม้บูชาไม่ได้บอกประเภทและจำนวน แต่งองค์ด้วยผ้าขาว จุลเจิมพักตรา มุ่นชฎาห่อเกล้าแบบฤๅษี ไม่ มี
เคล็ดที่จะมาทำลายพิธีแต่อย่างใด
พิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม
พิธีเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม บางพิธีที่มีผลมา จากการกระทำของตัวละครที่ส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามดังนี้
1. พิธีกรรมสมโภชพระนครลงกาหลังจากถูกหนุมานเผา เป็นการเฉลิมฉลองกรุงลงกาที่พระวิษณุกรรม
มาเนรมิตให้ใหม่ ไม่มีร ูป แบบแสดงไว้ช ัดเจน เพียงบอกว่ามีพิธ ีส มโภชพระนคร กล่าวถึง การละเล่ น ที่
หลากหลาย อันแสดงถึงการละเล่นที่น่าจะมีอยู่ในสมัยนั้น
2. พิธีกรรมพิเภกถือน้ำ รับเป็นฝ่ายพระราม เป็นการประกอบพิธีในกองทัพพระราม เพื่อรับ พิเภกครั้ง
เมื่อเข้ามาขอสวามิภักดิ์ เป็นการแสดงให้เห็นประเพณีปฏิบัติในการถือน้ ำพระพิพัฒสัตยา ที่สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน พิธีนี้นี้อสูรไม่ได้เป็นผู้กระทำโดยตรง แต่เป็นผู้ที่ต้องเข้าพิธีในการถือน้ ำ เพื่อแสดงความจริงใจหรือ
ความซื่อสัตย์สุจริตในจิตใจ
3. พิธีกรรมพระราชทานเพลิงอินทรชิต ไม่อธิบายรายละเอียดงานพิธี เพียงอัญเชิญโกศพระ ศพที่
ประกอบด้วยไม้เล็กที่มีกลิ่นหอม ใส่ราชรถประโคมดนตรีน ำไปยังเขานิลกาลา มีการขอสมา ลาโทษโดยธูป
เทียน เครื่องหอม ทำการเผาพระศพอินทรชิตด้วยฤทธิ์จากอาวุธวิเศษของทศกัณฐ์ชื่อ หอกแก้วกาลา
4. พิธีกรรมสมโภชหนุมาน เป็นพิธีที่ทศกัณฐ์ท ำให้หนุมาน เพื่อรับมาเป็นบุตรบุญธรรมแทน อินทรชิต
กำหนดหาฤกษ์ยามที่ดีในการจัดพิธีตามตำราคัมภีร์ จัดสถานที่ในปราสาทอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งบายศรี เทียนทองติด
แว่นแก้วสำหรับทำพิธีเวียนเทียน ลั่นฆ้องและเป่าแตรงอนตลอดเวลาที่ท ำพิธี เวียนเทียน โดยเวียนจากซ้ายไป
ขวาจำนวน 7 รอบ เพื่อความเป็น ศิริมงคล
5. พิธีกรรมพระเมรุทศกัณฐ์ เมื่อเสร็จศึกลงกาพิเภกได้รับอนุญาตจากพระรามให้จัดพิธีศพ ให้ทศกัณฐ์
อย่างสมพระเกียรติในฐานะที่พิเภกเป็นอนุชาเจ้ากรุงลงกา ตั้งพระมหาเมรุมาศเพื่อ ประกอบพิธี ประดับตกแต่ง
อย่างวิจิตรสวยงาม จัดขบวนอัญเชิญพระศพมายังที่ประกอบพิธีถวายพระ เพลิง ใช้ไม้กฤษณาและไม้จันทร์
หอม กล่าวขอสมาลาโทษแสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมที่เป็นประเพณี ปฏิบัติที่ยังมีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
6. พิธีกรรมอภิ เษกพิเภกครองกรุงลงกา เป็นพิธีที่พระรามทำให้พิเภก หลังเสร็จสงคราม ระหว่าง
พระองค์กับทศกัณฐ์ โดยให้พิเภกขึ้นนั่งบนบัลลังก์ภายใต้มหาเศวตฉัตร พร้อมด้วยมเหสีและ พระธิดา จัดตั้ง
บายศรี และเวียนเทียนจำนวน 7 รอบ จุลเจิมสามกษัตริย์ อ่านพระมนต์ 3 หน แล้วน้ำสังข์รดเหนือเศียรทั้ง 3
องค์แล้วมอบลงกาให้พิเภกปกครองต่อไป
7. พิธีกรรมตั้งด่านน้ำไฟกรด เป็นพิธีที่เสนามารรักษาด่านระหว่างทางไปเมืองมลิวัน แสดงไว้ ว่าเป็น
ด่านสองชั้น ด่านชั้นแรกเป็นเพลิงกัลป์ ด่านชั้นในเป็นน้ ำกรดที่เกิดจากพิษนาคา ไพนาสุริวงค์ โอรสทศกัณฐ์ที่
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ติดท้องนางมณโฑก่อนที่พิเภกจะอภิเษกขึ้นครองลงกา ได้ทราบความจริงเรื่องพระบิดา ทศกัณฐ์ถูกพระราม
สังหารมีความคิดจะแก้แค้น จึงเดินทางเพื่อไปหาท้าวจักรวรรดิสหายของพระบิดา โดยขอเรียนรู้มนต์ชื่อมหา
โสฬสจากพระกาลดาบสเกี่ยวพันเป็นญาติกับวรณีสูรพี่เลี้ยงของไพนาสุริวงค์ ทำให้สามารถผ่านด่านทั้งสองไป
พบท้าวจักรวรรดิที่เมืองมลิวันได้สมความปรารถนา
พิธีกรรมของอสูร บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 27 พิธีกรรม ดังนี้
1. พิธีกรรมก่อนการทำสงคราม จำนวน 7 พิธีกรรม มีการสร้างโรงพิธีกรรมเพียงพิธีเดียว คือ พิธีถอด
ดวงจิตของทศกัณฐ์
2. พิธีกรรมระหว่างการทำสงคราม จำนวน 13 พิธี มีการสร้างโรงพิธีจำนวน 7 พิธี มีขนาด กว้างยาว
แตกต่างกันออกไป ดังนี้ ขนาดกว้างยาว 9 ห้องและ 19 ห้องอย่างละหนึ่งโรงพิธี ขนาด กว้างยาว 33 ห้อง 2
โรงพิธี ขนาดกว้างยาว 39 ห้อง 4 โรงพิธี ไม่ปลูกสร้างโรงพิธี 5 พิธี โดยใช้ สถานที่ตามข้อกำหนดในแต่ละพิธี
เช่น ในโพรงไม้โรทัน ในอุโมงค์ที่ขุดขึ้น การเนรมิตกายของ ตนเอง และเสนาคนสนิท เป็นต้น
3. พิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวกับสงคราม จำนวน 7 พิธี ทุกพิธีไม่มีการปลูกสร้างโรงพิธีแต่อย่างใด พิธีกรรมใน
บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นการทำพิธีโดยอสูรหรือฤๅษี
ที่เป็นอาจารย์ของเหล่าอสูร ปรากฏ เพียงพิธีกรรมเดียวที่สตรีเป็น ผู้กระทำ คือ พิธีสญชีพโดยนางมณโฑมเหสี
ของทศกัณฐ์ เพื่อใช้ในการหุง น้ำทิพย์ชุบบรรดาเหล่าอสูรที่ เสียชีวิตในสนามรบขึ้นมาช่วยทศกัณฐ์รบกับฝ่าย
พระราม
พิธีกรรมของอสูรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ไม่ได้ พระราช
นิพนธ์ตลอดทั้งเรื่อง ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบางตอน ลักษณะกลอนบทละครที่เหมาะสำหรับ นำมาใช้ในการ
แสดง มีการตัดตอนปรับปรุงบทบางช่วงให้สั้นกระชับเหมาะสมและสอดคล้อง ทรงพระ ราชนิพนธ์เป็นสองช่วง
ช่วงแรกเริ่มเรื่องตั้งแต่พระรามให้หนุมานไปถวายแหวนแก่นางสีดำไปจนถึง ทศกัณฐ์ล้ม ช่วงที่สองตั้งแต่
พระรามคลั่งจะสังหารนางสีดำ อย่างไรก็ตามในบทพระราชนิพนธ์ปรากฏ เรื่องราวของพิธีกรรมฝ่ายอสูรมี 3
ส่วน เช่นเดียวกับบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 โดยจะได้กล่าว ไปตามลำดับ ดังต่อไปนี้
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พิธีกรรมก่อนการทำสงคราม
บทพระราชนิพนธ์ได้กล่าวถึง พิธีกรรมก่อนการทำสงครามเพียงพิธีกรรมเดียว ได้แก่ พิธีกรรมชุบแช่ น้ำ
ว่านของบรรลัยกัลป์ เป็นพิธีที่พญานาคบิดาของนางอัคคีผู้เป็นอัยกาของบรรลัยกัลป์ ทำให้เพื่อให้มีกายลื่น ไม่
สามารถจับให้อยู่ได้ ใช้เวลาในการประกอบพิธี 7 ปี 7 เดือน 7 วันจึงสำเร็จ ในบทพระราชนิพนธ์มิได้กล่าวถึง
รายละเอียดในการประกอบพิธีไว้เพียงปรากฏในบทพระ ราชนิพนธ์ตอนที่กล่าวถึงเรื่องของบรรลัยกัลป์
พิธีกรรมระหว่างการทำสงคราม
บทพระราชนิพนธ์ กล่าวถึงพิธีกรรมที่อยู่ในระหว่างการทำสงคราม 8 พิธีกรรม ประกอบด้วย
1. พิธีกรรมปรุงสรรพยาของไมยราพ เป็นการประกอบพิธีเพื่อปรุงยาสำหรับกล่องเป่าสรรพยา ไม่ได้
กล่าวถึงชื่อกล่องเป่าสรรพยาไว้ ปลูกโรงพิธีบริเวณร่มไทรที่เขาแก้วสุรกานต์ ท้ายเมืองบาดาล ไม่ได้บอกขนาด
กว้างยาวระบุไว้เพียงเป็นมหาโรงราชพิธี มีเครื่องประกอบพิธี ได้แก่ เตาไฟที่มีกะโหลก ผีเป็นก้อนเส้า มีโหรา
เห็ดเมา เพลาโตงก ไม่กำหนดเวลาในการทำพิธี เพียงเกิดสิ่งต่าง ๆ จนถูกต้องตามตำรา คือ เป็นราชสีห์ แล้วจึง
นำหัวใจมาปรุงเป็นสรรพยา แต่งกายด้วยชุด สีดำครองเพศเช่นพรหม ฤๅษี พิธีเสร็จผงสรรพยามีฤทธิ์ใช้ทาตัว
สามารถหายตัวได้ เป่าใส่ศัตรูให้หลับใหลได้ ไม่มีเคล็ดหรือข้อ ห้ามในการประกอบพิธีกรรม
2. พิธีกรรมลับหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ เป็นพิธีเพื่อลับหอกที่เกิดสนิมให้มีฤทธิ์ดั่งเดิม มีการปลูก
โรงพิธีสีแดง ไม่ได้กำหนดว่ามีขนาดกว้างยาวเท่าใด ที่บริเวณริมนทีสีทันดรเชิงเขาจักรวาล ตรงสถานที่มีหิน
ทับทิมสำหรับลับหอก เครื่องประกอบพิธีเป็นธูป เทียน ข้าวตอก ดอกไม้ล้วนสีแดง ไม่ก ำหนดประเภทหรือ
จำนวน ลักษณะการแต่งกายของกุมภกรรณมิได้บอกว่า มีลักษณะเช่นใด ใช้ เวลาในการประกอบพิธี 7 วัน
มีเคล็ดที่เป็นข้อห้ามในระหว่างการทำพิธี คือ ต้องไม่มีสิ่งเน่าหนอน หรือมีกลิ่นเหม็นลอยมาในบริเวณพิธี
3. พิธีกรรมทดน้ำของกุมภกรรณ บทพระราชนิพนธ์นี้ไม่ปรากฏรูปแบบการทำพิธี เพียงนิมิต กายให้
ใหญ่โตและบริกรรมร่ายเวทย์วิทยาทดน้ำในท้องทะเลลมยมนา ให้เหือดแห้งไม่ไหลไปเลี้ยง ทหารของกองทัพ
พระราม
4. พิธีกรรมชุบศรพรหมาสตร์ของอินทรชิต เพื่อชุบศรให้มีฤทธิ์มากขึ้นจนปราบได้ทั้ง 3โลก กำหนดสร้าง
โรงพิธีมีมุขลด ไม่ระบุว่ามีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ ที่ริมหาดแก้วมรกต เครื่องบูชา บัตร พลีประกอบด้วยแพะดา
โคด า การแต่งกายของเสนายักษ์ที่อยู่ในพิธีให้แต่งเป็นสีเขียวล้วน กำหนดเวลาเริ่มพิธีตั้งแต่สองโมงสี่บาท แต่ง
กายด้วยสีเขียวตลอดองค์เหมือนโยคี ใช้เวลาทำพิธี 3 วัน 3 คืน มีเคล็ด คือ ห้ามนำข่าวร้ายหรือข่าวตายมาแจ้ง
ในระหว่างการทำพิธีจะทำให้เสียพิธี
5. พิธีกรรมกุมภนิยาของอินทรชิต เพื่อให้มีความคงกระพันไม่มีใครฆ่าได้ทั้งกองทัพ ปลูกโรง พิธีตรีมุข
เนินเขาจักรวาล ขนาด 14 ห้อง ประกอบด้วย เครื่องบูชา ข้าวตอกดอกไม้ หม้อ น้ำสัมฤทธิ์ ข้างละ 100 ใส่
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มะกรูดซีก ส้มป่อย การแต่งกายเข้า ทำพิธีด้วยสีดำเป็นเทพพรหมฤๅษี มีโยธารักษาเป็น หมวดหมู่ล้อมรอบใช้
เวลาในการทำพิธี 7 วัน ไม่กล่าวถึงเคล็ดข้อห้ามในการประกอบพิธีแต่อย่างใด
6. พิธีกรรมอุโมงค์ของทศกัณฐ์ เพื่อ ทำให้กายตนเองนั้นเป็นเพชร ไม่ปลูกสร้างโรงพิธี กำหนดให้ขุด
อุโมงค์ใหญ่ลงใต้ดินที่เขานินทกาลา เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิ ธี เพดานอุโมงค์ เป็นสีขาว ตั้งเตียง
พานข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียนทอง การแต่งกายด้วยสีขาวถือเพศเป็นพรหม เมื่อ เข้าสู่อุโมงค์พิธีแล้วให้มโหร
นำหินปิดประตู ทศกัณฐ์เสกคาถากำกับไว้มิให้ผู้ใดเปิดได้ ต้องใช้ น้ำล้าง เท้าสตรีมาราดลดจึงสามารถแก้อาคม
เปิดถ้าได้ ใช้เวลาในการทำพิธีกรรม 7 วัน มีเคล็ด คือ อดโกรธ อดกิน อดนอน แม้ทำมิได้ก็จะเสียพิธี
7. พิธีกรรมชุบหอกกบิลพัทเผารูปเทวดา เป็นพิธีที่ทศกัณฐ์ ทำเพื่อมุ่งหมายที่จะเพิ่มพลัง อำนาจให้กับ
หอกกบิลพัท ในขณะเดียวกันก็ปั้นรูปเทวดาเผาไฟเป็นเครื่องสังเวยบูชาบัตรพลี ทำให้ เหล่าเทวดาสิ้นชีพ เพื่อ
แก้แค้นในฐานะที่มาเป็นพยานฝ่ายพระราม ทำให้ตนต้องแพ้คดีความ แตกต่าง จากพิธีอื่นที่มีวัตถุประสงค์ 2
อย่างในการประกอบพิธีเพียงครั้งเดียว ปลูกโรงพิธีสีแดงแต่ไม่ได้กำหนด ขนาดความกว้างยาว มีเครื่องบูชาเป็น
ดอกไม้สีแดงที่มีกลิ่นหอมจำนวน 10 อย่างแต่มิได้บอกชนิดของดอกไม้ เครื่องบัตรพลี คือ รูปเทวดาที่ปั้นจาก
ดิน 7 ท่า กองไฟใหญ่ที่ใช้เผารูปเทวดาทั้งหลาย การแต่งองค์ด้วยสีแดงเช่นโยคีทั้งเครื่องประดับ ห่มเฉวียงด้วย
ผ้าสีชมพู ไม่ได้ กำหนดเวลาในการทำพิธี บอกเพียงฤกษ์ที่สำคัญในการเข้าสู่พิธี คือ ห้าโมงเก้าบาท ไม่มีเคล็ด
ข้อห้ามในการทำพิธีกรรม
8. พิธีกรรมของนางมณโฑ ชื่อว่าพิธีน้ำทิพย์ โดยใช้มนต์สูญชีพที่ได้รับประทานมาจาก พระอุมาครั้งเมื่อ
เป็นนางฟ้ารับใช้ใกล้ชิด เป็นมนต์ที่ทำให้เกิดน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ประดุจน้ำอมฤต สามารถใช้ชุบชีวิตเหล่าอสูรจาก
ความตายได้ ก าหนดสร้างโรงพิธีขนาด 17 ห้อง หลังคาสีแดงตัดทอง เพดานขาวประดับด้วยพวงดอกไม้ หม้อ
น้ำใหญ่ตั้งกลางพิธี ก าหนดตั้งเครื่องพลีกรรมประจำทิศ นอกประตูทิศอีสานให้ประดับด้วยธงฉัตร ใช้ม่านทอง
ปิดรอบด้านอย่างมิดชิด เครื่องบูชาเป็นเครื่อง กระยาบวช ข้าวตอกดอกไม้ การแต่ง กายเป็นดาบสินีด้วยชุดสี
ขาว มีเคล็ดเป็นข้อห้ามในการทำพิธี คือ ห้ามหญิงที่มีสามี 3 คนเป็นผู้ทำพิธีเพราะถือว่าเป็นหญิงแพศยา ไม่
กำหนดเวลาในการทำพิธี สามารถ ทำไปจนกว่าจะเสร็จกิจแห่งพิธีนั้น
พิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม
บทพระราชนิพนธ์กล่าวถึงพิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามไว้ 2 พิธีกรรม ดังนี้
1. พิธีกรรมสมโภชพระนครลงกา ไม่ปรากฏรูปแบบการจัดเป็นพิธี แต่มีการจัดสถานที่ตั้ง ราชวัติ ปัก
ฉัตร จัดการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองพระนครเป็นเวลาเจ็ดวัน มีการทิ้งทาน การ เปรียบมวยชายหญิง
กระบี่กระบอง และการแสดงอื่น ๆ เป็นที่บันเทิงในพระนครลงกา
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2. พิเภกถือน้ำพระพัฒน์สัจจา เป็นพิธีกรรมที่พิเภกทำต่อหน้าพระราม เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความบริสุทธิ์
ใจของตนที่มีต่อพระราม โดยมีการจุด ธูปเทียนบูชา พระแสงศร ขันน้ำใสน้ำชาระศรให้ พิเภกดื่มเพื่อถวายสัตย์
ยืนยันในความซื่อสัตย์แห่งตน
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีการกล่าวถึงพิธีกรรมของ ฝ่ายอสูรไว้
รวม 11 พิธี พิธีกรรมที่กล่าวถึงส่วนใหญ่เป็นการบูชาเทพเจ้า ได้แก่ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ หรือ
เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ที่เป็นเพศชาย และวัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีก็มีเพียง วัตถุประสงค์เดียว เพื่อเพิ่มฤทธา
นุภาพหรือคุณวิเศษให้กับอาวุธ มีอยู่สองพิธีที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีชุบ หอกกบิลพัทเผารูปเทวดาของทศกัณฐ์
เป็นพิธีที่มีวัตถุประสงค์สองอย่างอยู่ในพิธีเดียวกัน เพื่อ ทำให้ อาวุธศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่ งและสังหารชีวิตเหล่า
เทวดาโดยไม่ต้องทำสงครามอีกประการหนึ่ง ส่วนพิธี หนึ่ง คือ พิธีสูญชีพหรือพิธีน้ำทิพย์ของนางมณโฑที่ไม่ได้
เป็นอสูรแต่ทำเพื่อช่วยพระสวามีที่เป็นอสูร คือ ทศกัณฐ์ เสริมกลศึกในการรบกับฝ่ายพระรามโดยการชุบชีวิต
เหล่าอสูรที่ตายในสนามรบกลับ ขึ้นมาช่วยรบ การบูชาเทพเจ้าในพิธีนี้เป็นการบูชาพระอุมาซึ่งเป็นเทพเจ้าสตรี
และเป็นเพียงพิธีกรรม เดียวในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ที่มีสตรีเพศเป็นผู้ทำพิธี
พิธีกรรมของอสูรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทพระราชนิพนธ์ไม่ต่อเนื่องเป็นเรื่องราว เช่นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วยทรงเห็นว่าบทพระราชนิพนธ์ทั้งสอง
พระองค์มีความไพเราะ และมีบทกลอนที่งดงามอยู่แล้ว ทรงพระราชนิพนธ์เพียงเพื่อ นำมาใช้สำหรับแสดงโขน
เพียง 8 ตอนเท่านั้น พิธีกรรมของอสูรจึงปรากฏเพียง 2 ส่วน คือ พิธีกรรม ระหว่างการทำสงคราม และ
พิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม ดังต่อไปนี้
พิธีกรรมระหว่างการทำสงคราม
บทพระราชนิพนธ์แสดงถึงพิธีกรรมระหว่างการทำสงครามที่ทรงพระราชนิพนธ์ ไว้สำหรับ แสดงโขน มี
จำนวนพิธี ดังนี้
1. พิธียกฉัตรไม่มีกล่าวถึงขั้น ตอนการทำพิธีแต่อย่างใด การทำพิธีเพียงสั่ง ขุนทหารให้ยกฉัตรขึ้นเพื่อไม
ให้ศตรูมองเห็นทางฝ่าอสูร จะทำให้เอาชยชนะได้โดยง่าย
2. พิธีในชุดนาคบาศเป็นพิธีหนึ่งที่พิเภษณ์ทำร่วมกับพญา สุครีพ คือ บูชาไฟเพื่อเรียกพญาครุฑมาแก้พิษ
ศรนาคบาศของอินทรชิตมิได้กล่าวถึงรายละเอียดของพิธีกรรมแต่อย่างใด
3. พิธีชุบศรพรหมาสตร์บทพระราชนิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบของพิธีเพียงมีการแสดงให้ เห็นในบทที่
ใช้แสดงว่ามีโรงพิธีในบทกาลสูร ที่ว่า “ครั้งถึงโรงราชพิธี กาลสูรเสนีบังคมไหว้” รายละเอียดแตกต่างจากบท
พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ทั้ง 2 รัชกาลที่กล่าวมาข้างต้น
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4. พิธีกุมภนิยาบทพระราชนิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบของพิธีเช่นเดียวกับพิธีชุบศร พรหมาสตร์ เพียง
กล่าวไว้ในบทที่ใช้แสดงโขนว่าจะไปทำพิธีเท่านั้น
พิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม
บทพระราชนิพนธ์ได้แสดงพิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม ปรากฏเพียงพิธีกรรม เดียว ในการ
แสดงโขน ชุด พิเภษณ์ถูกขับ เป็นการทำพิธีอภิเษกพิเภษณ์ยกให้เป็นเจ้าลงกาโดย พระราม ไม่ได้มีพิธีกรรมถือ
น้ำเช่นในบทพระราชนิพนธ์ของทั้งสองพระองค์ที่กล่าวมาตอนต้น
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่ห ัว ทรงพระราชนิพนธ์ตามแนว เรื่อง
รามายณะ การดำเนินเรื่องบางอย่างจึงมีความแตกต่างไปตามโครงเรื่องรามเกียรติ์ของไทยที่มีมา แต่เดิม
การทำพิธีกรรมของอสูรในบทพระราชนิพนธ์ทั้ง 3 พระองค์ จะเห็นถึงลักษณะรูปแบบการทำ พิธี ที่
แตกต่างกัน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะโรงพิธี เครื่องใช้ในการทำพิธี เครื่องบัตรพลี ดอกไม้ สีที่ เกี่ยวข้อง
ลักษณะการแต่งกายของผู้ทำพิธี สถานที่ เคล็ดข้อห้ามในการทำพิธี เมื่อนำบทพระราช นิพนธ์มาใช้ในการแสดง
โขน เพลงหน้าพาทย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อการแสดง ดังจะได้ กล่าวไปตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ลักษณะโรงพิธี มี 2 แบบ คือ
1. โรงพิธีที่สร้างเป็นห้องมิดชิด มีขนาดต่าง ๆ กัน ได้แก่ ขนาด 9 ห้อง 14 ห้อง 17 ห้อง 19
ห้อง 33 ห้อง 39 ห้อง

ภาพที่ 1 โรงพิธีกรรมที่สร้างแบบมีการกำหนดขนาดปิดกั้นเป็นสัดส่วนอย่างมิดชิด
ที่มา : จิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2. โรงพิธีที่ไม่ได้ระบุขนาดแต่มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ อุโมงค์ในพิธีของทศกัณฐ์ที่ต้องการชุบ กายให้เป็น
เพชร โพรงไม้โรทันในพิธีชุบศรนาคบาศของอินทรชิต พิธีเสกหอกมหาเมฆพัทของสุริยาภพ ที่ให้เสนานิมิตกาย
เป็นภูเขาล้อมรอบกองทัพแทนการปลูกโรงพิธี
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ภาพที่ 2 โรงพิธีกรรมที่ไม่ปลูกสร้างโรงพิธีใช้สถานที่ตามที่กำหนดในตำรา
ที่มา : จิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ลักษณะโรงพิธี เมื่อนำมาใช้ในการแสดงโขนฉาก มีการสร้างที่มีความแตกต่างจากภาพ จิตรกรรมฝาผนัง
เหมาะสมในการแสดง ซึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ สถานที่ โอกาส งบประมาณในการจัดสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการ
แสดงหากมีการแสดงหลายรอบและมีงบประมาณเพียงพอก็จัดสร้างใน รูปแบบที่มีความสวยงาม

ภาพที่ 3 โรงพิธีกรรมที่ใช้ในการแสดงโขนฉาก
ที่มา : สูจิบัตรการแสดงโขนกรมศิลปากรและการแสดงโขนพระราชทาน
สถานที่ในการทำพิธีกรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ พิธีกรรมที่ต้องการความสงบก็จะเลือก สถานที่ที่
สงบ พิธีกรรมที่ต้องการความบริสุทธิ์ก็ต้องใช้สถานที่มีความบริสุทธิ์ พิธีกรรมที่ต้องการ ความสะอาดสวยงามก็
ต้องเลือกสถานที่มีความสะอาดสวยงาม บางครั้งมีการระบุไว้ในตำราที่เรียนมากำหนดตามตำราที่ไ ด้รับ
ถ่ายทอดหรือเรียนรู้มาจากเทพเจ้าและครูอาจารย์ โดยแต่ละสถานที่ที่ใช้ ใน การสร้างโรงพิธีหรือไม่มีการสร้าง
โรงพิธีจะมีความสำคัญ และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการทำพิธีครั้ง นั้น เช่น ปลูกโรงพิธีริมฝั่ง น้ำที่เป็นหาด
ทราย เชิงเขามรกต เขานิลกาลา ในป่าไผ่ เป็นต้น ล้วนแสดงให้ เห็นความเชื่อในเรื่องของความสำคัญในการ
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กำหนดสถานที่ในการทำพิธีที่ปัจจุบันเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ย คือ หลังพิงผา หน้าเห็น น้ำ หมายถึงความมั่นคงและ
ร่มเย็น
เครื่องใช้ในการทำพิธีกรรม ที่สำคัญส่วนใหญ่จะเหมือนกัน คือ กองไฟมี จำนวนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ข้อกำหนดในแต่ละพิธี เนื่องจากฝ่ายอสูรเป็นผู้ที่มีลัทธินับถือการบูชาไฟ เพื่อสื่ อถึงเทพเจ้าที่ เคารพและ
ปรารถนาร้องขอในสิ่งต่าง ๆ นอกจากกองไป ก็เป็นการประดับตกแต่งบริเวณพิธีให้มีความ สวยงามด้วย โคมไฟ
พวงมาลัย เป็นการแสดงความเคารพ ธูป เทียนเงิน เทียนทอง สำหรับพิธีที่ แตกต่าง คือ พิธีปรุงสรรพยาของ
ไมยราพณ์ ที่ใช้เห็ดเมาเป็นเห็ดประเภทกินแล้วถึงตาย เพลาโตงก เหราเป็นแมงดาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมีพิษกิน
แล้วถึงตายได้
เครื่องบัตรพลีในพิธีกรรมตามบทพระราชนิพนธ์ กล่าวถึง แพะดำ โคดำ สัตว์ที่ใช้เป็นเครื่อง บูชา ตาม
ลัทธิศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ตามอิทธิพลโครงเรื่องรามายณะที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ปัจจุบันก็ ยังพอ
ปรากฏให้เห็นอยู่บางสถานที่ มีแตกต่างจากพิธีกรรมอื่น ๆ คือ พิธีชุบหอกกบิลพัท ที่ ใช้รูปปั้นเทวดาเป็นเครื่อง
บัตรพลี
ดอกไม้ที่ใช้ในพิธีกรรม จะใช้ดอกไม้ที่มีสีแดง ต่างกันที่ชนิดและจำนวนที่เป็นข้อกำหนดในแต่ละพิธี สีที่
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ตามบทพระราชนิพนธ์ ประกอบไปด้วย สีแดง สีเขียว สีขาว สีดำ
เป็นสีที่มีความหมายตามคติความเชื่อ ของคนในแถบเอเชีย กล่าวคือ สีแดง เป็นสีของผู้ทรงอำนาจถือ ว่าเป็นสี
มงคล พิธีกรรมที่ใช้สีแดงเป็นหลักจึงหมายถึงพิธีที่เป็นมงคลต้องการเสริมอำนาจและความ ยิ่งใหญ่ สีขาวคือสีที่
บริสุทธิ์เป็นพิธีกรรมที่ต้องการผลในทางที่ดีเป็นมงคล สีเขียวเป็นสีทีแสดงถึงความ เป็นกลางแสดงถึงพลังแห่ง
ธรรมชาติพิธีกรรมที่ต้องการเพิ่มพลังให้กับศาสตราวุธ สีด ำเป็นสีที่แสดงไป ทางอวมงคลหากใช้ในพิธีกรรมที่
เป็นมนต์ดาเพื่อมุ่งหวังผลในทางทำลายล้างหรือความตาย
การแต่งกายของอสูรที่เข้าประกอบพิธีกรรม จะมีการแต่งกายเป็น เพศฤๅษี โยคี ดาบสหรือ ดาบสสินี
พรหม ทั้งหมดหมายถึงการกลายเพศเป็นเช่นนักบวชเข้าสู่พิธีกรรม เพื่อให้เกิดความ ศักดิ์สิทธิ์และถูกต้องตาม
พระเวทย์ที่รำ่ เรียนมา
เคล็ดข้อห้ามในการทำพิธีกรรมของฝ่ายอสูร บางพิธีมีการกำหนดเคล็ด ข้อห้าม เพราะส่งผล ให้การ
ประกอบพิธีนั้นเกิดความสำเร็จหรือเสียพิธี บทพระราชนิพนธ์ทั้ง 3 ฉบับ กล่าวถึงพิธีกรรมไว้ เป็น 3 กลุ่ม
กล่าวคือ 1.พิธีกรรมที่เสร็จสมบูรณ์เป็นพิธีกรรมที่ด ำเนินการทำพิธีเสร็จสมบูรณ์ได้รับผล ตามที่ต้องการ เช่น
พิธีถอดดวงจิตของทศกัณฐ์ พิธีถอดดวงจิตและพิธีหุงสรรพยาของไมราพณ์ พิธีขอ อาวุธจากเทพเจ้าของอินทร
ชิต ตรีบุรัมและกุมภกาศ พิธีอาบน้ำว่านของบรรลัยกัลป์ 2.พิธีกรรมที่โดน ทำลายพิธีเป็นพิธีกรรมที่โดนศัตรูเข้า
จู่โจมทำลายพิธีก่อนที่พิธีนั้นจะประสบความสำเร็จ ได้แก่ พิธียกฉัตร พิธีทดน้ำ พิธีชุบศรนาคบาศ พิธีกุมภนิยา
พิธีชุบหอกกบิลพัท พิธีชุบศรเหราพรตของบรรลัย จักร พิธีชุบกระบองตาลของท้าวไวตาล 3.พิธีกรรมที่เสียพิธี
เพราะผิดเคล็ดและข้อห้าม ได้แก่ พิธี อุโมงค์เสียพิธีเพราะความโกรธ พิธีลับหอกโมกขศักดิ์เสียพิธีเพราะได้กลิ่น
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เน่าเห็น พิธีชุบศร พรหมาสตร์เสียพิธีเพราะได้รับข่าวร้ายในพิธี พิธีสู ญชีพเสียพิธีเพราะเกิดความกำหนัดใน
ระหว่างทำ พิธีบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่เป็นบทละคร การ
บรรจุเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงในแต่ละตอนมีความแตกต่างกันในรายละเอียด บางตอน กำหนดชื่อ
เพลงเฉพาะ บางตอนกำหนดชื่อเพลงกว้าง ๆ คงเป็นการให้โอกาสนักดนตรีได้แสดงภูมิรู้ใน เรื่องการบรรเลง
ประกอบการแสดง สำหรับบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์เป็น บทที่ใช้ในการแสดงโขน
มีการกำหนดเพลงหน้าที่ประกอบการแสดงที่ชัดเจน เพลงที่ใช้บรรเลง ประกอบการแสดงโขน คือ เพลงหน้า
พาทย์ บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ทุกฉบับ กล่าวไว้ถึงเพลง หน้าพาทย์ที่ใช้ในพิธีกรรม ประกอบด้วย เพลง
เสมอ เพลงสาธุการ เพลงคุกพาทย์ และเพลงตระ มี ความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมใน 3 ระยะ คือ 1. เพลงที่ใช้เข้า
สู่พิธี 2. เพลงที่ใช้ระหว่างประกอบพิธี 3. เพลงที่ออกจากพิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จและความล้มเหลวของ
พิธีกรรม ดังนี้
เพลงหน้าพาทย์ในการเข้าสู่พิธีกรรม ในบทพระราชนิพ นธ์และบทที่ใช้ในการแสดงโขนที่ ปรากฏใน
ปัจจุบัน ตัวละครจะเข้าสู่พิธีด้วยเพลงต่าง ๆ ได้แก่ เพลงเสมอ เพลงเสมอมาร เสมอเถร เพลงพราหมณ์เข้า
เพลงดำเนินพราหมณ์ ที่นิยมนำมาใช้ในการแสดงตอนเข้าพิธีมากที่สุด คือ เพลง พราหมณ์เข้าเพลงหน้าพาทย์ที่
ใช้ระหว่างประกอบพิธีกรรมในการแสดง ขึ้นอยู่กับบทที่ใช้แสดงในแต่ละ ตอนเพื่อใช้ในการอัญเชิญเทพเจ้า
เทวดา ในการเนรมิตชุบสิ่งต่าง ๆ หรือบันดาลให้เกิดสิ่งที่ต้องการ ได้แก่ เพลงตระนิมิต ตระเชิญ ตระสันนิบาต
ตระบรรทมไพร ตระบองกัน (ทางปี่พาทย์เรียก กระบองกัน) ชำนาญ เป็นต้นเพลงหน้าพาทย์ที่ออกจาก
พิธีกรรม โดยปกติเมื่อเข้าสู่พิธีด้วยเพลงพราหมณ์เข้า ก็จะนิยม ออกจากพิธีด้วยเพลงพราหมณ์ออก หรือ
บางครั้งเข้าพิธีด้วยเพลงอื่น ๆ ก็มักจะออกจากพิธีด้วยเพลง พราหมณ์ออกก็สามารถทำได้ แต่ในการแสดงโขน
ตามบทพระราชนิพนธ์รวมถึงบทที่ใช้แสดงของกรม ศิลปากร การออกจากพิธีกรรมจะมีสถานการที่เกี่ยวข้องกับ
เพลงหน้าพาทย์ที่นำมาใช้ ในตอนออก จากพิธีกรรม 3 สถานการณ์ กล่าวได้ดังนี้
1) ออกจากพิธีกรรมเมื่อเสร็จพิธีตามปกติ เป็นการออกจากพิธีกรรมที่สมบูรณ์ ทำพิธีกรรม สำเร็จดั่งที่
ตั้งใจ การกำหนดเพลงหน้าพาทย์ ก็ก ำหนดได้ตามจารีตการแสดง คือ ถ้าเข้าประกอบ พิธีกรรมด้วยเพลง
พราหมณ์เข้าก็ออกจากพิธีกรรมด้วยเพลงพราหมณ์ออก ถ้าเข้าด้วยเพลงเสมอ ก็ สามารถออกจากพิธีกรรมด้วย
เพลงเสมอ เพลงเข้าม่านหรือเพลงอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม
2) ออกจากพิธีกรรมเมื่อศั ตรูมาทำลายพิธี ในทางนาฏศิลป์โขนเรียกว่าพิธีแตก มักนิยมใช้ เพลงเชิด
เพราะเป็นการออกพิธีโดยไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องในการแสดง คือ การต่อสู้
3) ออกจากพิธีกรรมเมื่อเสียพิธีตามเคล็ดหรือข้อห้าม ใช้เพลงพราหมณ์ออก หรือเพลงอื่นได้ ขึ้นอยู่กับ
สถานะลำดับการแสดงและฐานะของตัวละครผู้บรรจุเพลงจึงมีความสำคัญ และต้องมีความรู้ เรื่องเพลงหน้า
พาทย์ตลอดจนเนื้อเรื่องและฐานะของตัวละครเป็นอย่างดี
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สรุป
พิธีกรรมของอสูรในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ทั้ง 3 ฉบับ อสูรมีการประกอบพิธีเพื่อหวังให้ มีฤทธา
นุภาพ หรือชัยชนะต่อข้าศึก มีจำนวนพิธีไม่เท่ากันเนื่องจากพระราชประสงค์ที่ต่างกัน ทั้งนี้ สามารถแสดงให้
เห็นถึงพิธีกรรมใน 3 โอกาส ได้แก่ พิธีกรรมก่อนการทำสงครามระหว่างทศกัณฐ์กับ พระราม พิธีกรรมใน
ระหว่างการทำสงคราม และพิธีกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงคราม แต่ละ พิธีกรรมจะมีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบพิธีกรรมเพียงประการเดียว มีเพียงพิธีทรายกรดชุบหอก กบิลพัทของทศกัณฐ์ที่ส่งผล 2 ประการ คือ
ชุบหอกให้ศักดิ์สิทธิ์และสังหารเหล่าเทวดาในคราว เดียวกัน พิธีกรรมจะบูชาเทพเจ้าที่ตนนับถือเป็นบุรุษเพศ มี
เพียงพิธีกรรมของนางมณโฑคือพิธีสูญชีพ ที่บูชาพระอุมาเทพเจ้าที่เป็นสตรีเพศ
การประกอบพิธีกรรมจะมีองค์ประกอบที่ สำคัญ ได้แก่ สถานที่ประกอบพิธีกรรมมักนิยม สถานที่เป็น
มงคลถูกต้องตามลักษณะไสยเวทย์ด้านหลังติดภูผาด้านหน้าเห็นสายน้ำ โรงพิธีกรรมมี ลักษณะแตกต่างกันเป็น
2 รูปแบบ คือ แบบที่มีการกำหนดขนาดชัดเจน เช่น พิธีลับหอกโมกขศักดิ์ ของกุมภกรรณ แบบที่ใช้สถานที่
หรือภูมิประเทศสำคัญเช่นพิธีชุบหอกนาคบาศของอินทรชิต เครื่อง บัตรพลี ดอกไม้ธูปเทียน การแต่งกายใน
ลักษณะเป็นนักบวชเปรียบได้กับการถือศีลบริสุทธิ์เครื่องใช้ ประกอบพิธีกรรม สีที่ประดับพิธีกรรมและเคล็ด
ลางข้อห้ามตามทีกำหนดในตำราไสยเวทย์ที่ร่ำเรียน มา พิธีกรรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การเข้าสู่พิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรม การออกจาก พิธีกรรม ในการแสดงโขนจะมีเพลงหน้าพาทย์ประกอบในขั้นตอนต่าง ๆ มี
ความแตกต่างกันไปตาม เนื้อเรื่องในแต่ละตอน
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กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น – เสมอข้ามสมุทร
THE CHOREOGRAPHY OF RUK RON – SAMER KHAM SAMUT IN PHLENG
NA PHAT
ทยากร พึ่งกริม
THAYAKORN PHUENGKRIM
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์ รุกร้น-เสมอข้ามสมุทร ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์
แบบตามมาตรฐานของนาฏศิลป์โขน (พระ) เนื่องจากปัจจุบัน ท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น -เสมอข้ามสมุทร
ถูกตัดทอนท่ารำจาก 5 กระบวนท่าเหลือเพียง 3 หรือ 2 กระบวนท่า (ในส่วนของท่ารำเพลงรุกร้น) หรือการรำ
เพลงหน้าพาทย์รุกร้น -เสมอข้ามสมุทรบนราชรถเพื่อความสวยงามเหมาะสมตามยุคสมัย จนอาจทำให้คนรุ่น
หลังไม่ทราบว่ากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น-เสมอข้าม สมุทรของเดิมนั้น มีความเป็นมาและมีกระบวน
ท่ารำที่ถูกต้องอย่างไร
ABSTRACT
This research aims to study the choreography of ruk ron – samer kham samut in phleng
naphat Currentty, It was cutting from a patterns to 3 or 2 patters (It’s a part of choreography
of ruk ron – samer kham samut in phleng naphat) with an additional dance on chariot for the
beauty and suitable of period. For the new generation people who unknow about the original
choreography of ruk ron – samer kham samut in phleng naphat. That how to happen to history
and dancing correctly.
บทนำ
เพลงหน้าพาทย์ หมายถึง เพลงที่มีปี่พาทย์เป็นหลักเป็นประธาน จำกัดอยู่ในแบบแผนที่กำหนดไว้เป็น
แบบแผนแน่นอน ใช้บรรเลงประกอบกิริยาเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งของมนุษย์ สัตว์ วัตถุ หรือ
ธรรมชาติ ทั้งกิริยาที่มีตัวตน หรือกิริยาสมมติ (สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ, 2538 : 18) ในปัจจุบันได้มีการ บรรจุเพลง
หน้าพาทย์ลงในบทร้อง อาทิ บทร้อง ประกอบการแสดงโขน ละคร บทถวายพระพร บทอวย พรประเภทต่าง ๆ
เป็นต้น โดยในการกำเนิดขึ้นของ เพลงหน้าพาทย์นั้นไม่สามารถค้นพบหลักฐานได้ชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าใช้
เรียกหรือพูดเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพอมีหลักฐานให้เราพิจารณาได้ ว่าอาจเกิดขึ้น
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ในสมัยสุโขทัย ทั้งนี้ จากหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงตอนหนึ่งได้กล่าวคำว่า “ระบำ รำเต้นเล่นทุกฉัน”
(ธนิต อยู่โพธิ์, 2511 : 118) จากข้อความนี้น่าจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าเมื่อมีการแสดงก็ต้องมีดนตรี
ประกอบการแสดงแต่เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงจะเรียกว่าอย่างไรนั้นยังหาหลักฐาน ไม่ได้
การใช้เพลงหน้าพาทย์ใช้ควบคู่กับ นาฏศิลป์ไทยใน 2 กิจกรรมสำคัญคือ 1) ประกอบการแสดง และ 2)
ประกอบ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย เพลงที่ ใช้ประกอบการแสดงตามหน้าที่ของเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบ
อากัปกริยาของตัวแสดงในแต่ละตอน ส่วนเพลงที่ใช้ประกอบพิธีนั้นมีความใกล้เคียงในการใช้ประกอบการ
เดินทางของเทพองค์ต่าง ๆ ที่เชิญมาในพิธี โดยแตกต่างกันไปตามลักษณะความน่าจะเป็นที่ใช้ในการเดินทาง
เช่ น การอั ญ เชิ ญ ครู ท ี ่ อ ยู ่ ใ นอากาศก็ ใ ช้ เ พลงแผละ การอั ญ เชิ ญ ครู ท ี ่ เ ดิ น ทางจากทางน้ ำ จะใช้ เ พลงโล้
(ประเมษฐ์ บุณยะชัย, 2540 : 92) เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบทั้งการไหว้ครู และประกอบการแสดง โดยส่วน
ใหญ่ก็จะใช้เพลงเดียวกันเพื่อประกอบกิริยาเดียวกัน เช่น การอัญเชิญเทพที่เดินทางโดยวิธีปกติก็จะใช้เพลงเชิด
เหมือนกับการเดินทางของตัวละครในการแสดงโขน แต่ในเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้อยู่นั้นมีเพลงจำนวน 2 บทเพลง
ที่ต้องแยกใช้ตามกิจกรรมทางนาฏศิลป์ไทยอย่างชัดเจน แม้จะประกอบกริยา อาการเดียวกันคือ เพลงรุกร้น
และเพลงเสมอข้ามสมุทรโดยเพลงรุกร้นใช้การโหมโรงและประกอบการอัญเชิญครู พระ ลิง มนุษย์ ในการไหว้
ครู และเพลงเสมอข้ามสมุทรเป็นหน้าพาทย์ประกอบการแสดงเพียงเท่านั้น (ประเมษฐ์ บุณยะชัย, 2540 : 93)
จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนพบว่า ส่วนใหญ่เข้าใจ ว่าเพลงรุกร้น และเสมอข้ามสมุทร เป็นเพลงที่ต้องใช้คู่กันทุก
ครั้ง ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดจากการเรียกชื่อเพลงที่มักเรียกคู่กัน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปข้อนี้ทำให้
นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกได้ว่าโอกาสใด ควรใช้เพลงใด จากความเข้าใจที่ผิดไปส่งผลให้เกิด
ปัญหาสำคัญจำนวน 2 ประการต่อท่ารำของเพลงหน้าพาทย์ทั้งสองบทเพลง คือ ผู้เรียนจำนวนมากแยกไม่ออก
ว่าท่ารำใดควรใช้กับเพลงใด และท่ารำในเพลงเสมอข้ามสมุทร ที่มีจำนวนมากจะถูกลดทอนลงเพื่อความ
เหมาะสมของการแสดงแต่ละครั้ง ทำให้ผู้เรียนในปัจจุบันจดจำท่ารำของเพลงดังกล่าวได้ครบทั้งหมดปัญหาที่
เกิดกับเพลงหน้าพาทย์รุกร้น - เสมอข้ามสมุทรดังที่ได้กล่าวนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่จะก่อให้เกิด ความเข้าใจที่
ผิดต่อผู้เรียน อีกทั้งการจดจำท่ารำทีถ่ ูกตัดทอนความครบถ้วนสมบูรณ์ ก็อาจทำให้ในอนาคตท่ารำ ของเพลงจะ
ผิดเพี้ยนหรือขาดหายไปจากในอดีต เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพลงหน้าพาทย์รุกร้น และเสมอข้ามสมุทร จึง
ควรมีการศึกษาและเผยแพร่ประวัติพร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง และศึกษารวบรวมกระบวนท่ารำของเพลงหน้าพาทย์
ทัง้ สองไว้ เหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนท่ารำเพลงรุกร้น - เสมอข้ามสมุทร ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ นำเสนอ
รายละเอียดข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ให้คงอยู่สืบไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติเพลงหน้าพาทย์รุกร้น - เสมอข้ามสมุทร
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น – เสมอข้ามสมุทร
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ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษาความเป็นมาเพลงหน้าพาทย์รุกร้น - เสมอข้ามสมุทร ของโขนตัวพระราม และพระลักษณม์
ตามที่ปรากฎจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารตำรา ดังนี้
1.1 ตำนานโขนหลวงและนามบรรดาศักดิ์ในรัชกาลที่ 6 (ธนิต อยู่โพธิ์. 2511)
1.2 การบรรเลงปี่พาทย์ในงานพระราชพิธีใน หนังสือที่ระลึกงานพระราชทาน เพลิงศพหลวงบำรุง
จิตเจริญ และนางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก
1.3 การรำของผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน - ละคร (ประเมษฐ์ บุณยะชัย. 2540)
1.4 เพลงหน้าพาทย์ “มรดก ทางวัฒนธรรมและการสืบทอด” (สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ.2538)
1.5 รวมงานนิพนธ์ของนายอาคม สายาคม (ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์. 2545)
1.6 ลีลาและเพลงหน้าพาทย์ (จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์. 2517)
1.7 หนังสือ “เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู” (ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา. 2545.)
2. ศึกษากระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น – เสมอข้ามสมุทร จากการสัมภาษณ์ผู้เชีียวชาญ ดังนี้
2.1 อาจารย์ ไพฑูรย์ เข้ม แข็งนักวิชาการและดนตรี ระดับ 9 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญกลุ่ มวิจัยและ
พัฒนางานแสดงสำนักสังคีต กรมศิลปากร
2.2 อาจารย์สมรัตน์ ทองแท้ นักวิชาการละครและดนตรี ระดับ 7 กลุ่มวิจัยและพัฒนางานแสดง
สำนักสังคีต กรมศิลปากร
2.3 อาจารย์ ชวลิต สุ นทรนนท์ นักวิชาการและดนตรี ระดับ 9 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญกลุ่มวิจัยและ
พัฒนางานแสดงสำนักสังคีต กรมศิลปากร
2.4 อาจารย์คมสัณฐ หัวเมืองลาด นาฏศิลปิน ระดับ 6 ระเบียบวิธีวิจัยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้ 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ - ดนตรีไทย ได้แก่
- ตำนานโขนหลวงและนามบรรดาศักดิ์ในรัชกาลที่ 6 ธนิต อยู่โพธิ์.
- การบรรเลงปี่พาทย์ในงานพระราชพิธีใน หนังสือที่ระลึกงานพระราชทาน เพลิงศพหลวงบำรุง
จิตเจริญ และนางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก
- สมญาภิธานรามเกียรติ์.ใน ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง ศพนายชิน ศรีปู่. ณ เมรุวัดมกุฎ
กษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:
- การรำของผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน-ละคร. ประเมษฐ์ บุณยะชัย. (ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
ภาควิชานาฏศิลป์ไทย). กรุงเทพฯ:
- ตำราดนตรีฉบับแรกของแผ่นดิน. ดุริยางคศาสตร์ มนตรี ตราโมท.
- เพลงหน้าพาทย์: มรดกทางวัฒนธรรมและการสืบทอด.” สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ.
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- รวมงานนิพนธ์ของนายอาคม สายาคม ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สนง.เลขานุการกรม
กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
- ลีลาและเพลงหน้าพาทย์. จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์. สารสนเทศประกอบการอภิปราย และ สาธิต.
กรุงเทพฯ: บพิธกาพิมพ์
- บทความวิชาการ “เพลงหน้าพาทย์” ใน วารวัฒนธรรมไทยปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2522
บรรณาธิการโดยระงับ วัฒนะสิงห์
2 . ฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์รุกร้น – เสมอข้ามสมุทร จากอาจารย์ ไพฑูรย์ เข้มแข็ง อาจารย์วีระ
ชัยมีบ่อทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3 .ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ - อาจารย์ชวลิต สุนทรนนท์ นักวิชาการ และดนตรี 9 เชี่ยวชาญ กลุ่ม
วิจัยและพัฒนางานแสดงสำนักสังคีต
- อาจารย์คมสัณฐ หัวเมืองลาด นาฏศิลปิน 6 อาจารย์สมรัตน์ ทองแท้ นักวิชาการละครและดนตรี
7ช. กลุ่มวิจัยและพัฒนางานแสดง
- อาจารย์ ไพฑูรย์ เข้มแข็ง นักวิชาการ และดนตรี วิทยาฐานะ ระดับ 9 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
กลุ่มวิจัยและพัฒนางานแสดงสำนักสังคีต กรมศิลปากร
- อาจารย์สมรัตน์ ทองแท้ นักวิชาการละครและดนตรี ระดับ 7 กลุ่มวิจัยและพัฒนางานแสดง
สำนักสังคีต กรมศิลปากร
ผลการวิจัย
เพลงรุกร้น
เพลงหน้าพาทย์รุกร้น ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้ประดิษฐ์ทั้งทางดนตรี
และนาฏศิลป์ เช่นเดียวกับเพลงหน้าพาทย์อื่นทั่วไปเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่อยู่ในเพลงโหมโรงกลางวัน ต่อมา
โบราณจารย์ได้นำมาบรรเลงประกอบการแสดงโขนเพื่อประกอบกิริยาอาการของขบวนทัพฝ่ายพระรามเท่านั้น
ไม่ใช้กับฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายอื่นการแสดงโขนมีหลายตอนที่ต้องใช้เพลงรุกร้นบรรเลง คือขบวนทัพพระรามพร้อม
เหล่าพลวานรเคลื่อนทัพไปยังกรุงลงกาเพื่อทำสงครามกับทศกัณฐ์ เป็นต้น บรมครูโขนได้ประดิษฐ์ท่ารำและ
ท่าเต้น เพลงรุกร้นได้อย่างสวยงาม ที่แสดงถึงความพร้อมเพรียง เพราะลีลาท่ารำและท่าเต้นเพลงรุกร้นต้องใช้ผู้
แสดงหลายคนที่เป็น ทหารวานรฝ่ายพระราม ที่ต้องออกท่ารำและท่าเต้นอย่างพร้อมเพรียงกันตามจังหวะของ
ทำนองเพลง ซึ่งดูแล้วมีระเบียบและสวยงามมากเพราะผู้แสดงจะต้องลงตาม จังหวะไม้เดินกลองทัดอย่าง
พร้อมพรียงกัน ลักษณะเพลงรุกร้น เป็นเพลงจังหวะ 2 ชั้น ทำนองเพลงมี 2 ท่อน มีหน้าทับตะโพนและไม้เดิน
กลองทัดกำกับทำนองเพลงอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเพลงเพื่อให้ผู้แสดงฟังจังหวะในการเต้นเพื่อลงเท้าตาม
จังหวะไม้เดินกลองทัดอย่างสม่ ำเสมอ จังหวะฉิ่ง จะตีเป็นจังหวะ 2 ชั้นตามจังหวะเพลง ไม่ต้องตีเสียง ฉับ
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แบบเดียวกับเพลงเชิดเพลงเสมอข้ามสมุทร เพลงเสมอข้ามสมุทร เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่สำคัญเพลงหนึ่ง ที่เป็น
เพลงโบราณแต่งขึ้นสมัยใดไม่ปรากฏ แต่ผู้ที่นำมาเผยแพร่ คือ หลวงบำรุงจิตเจริญ (ธูปสาดนะวิลัย) ซึ่งสืบทอด
มาจากบรมครูดนตรีไทยในสมัยก่อน เพลงเสมอข้ามสมุทรเป็นเพลงหนึ่งที่จัดอยู่ในโหมโรงกลางวัน ต่อมาบรม
ครูดนตรีไทยได้นำเพลงเสมอข้ามสมุทรมาบรรเลงประกอบการแสดงโขน โดยบรมครูนาฏศิลป์ในกรมมหรสพ
โดยหลวงวิลาศวงงามได้คิดท่ารำและท่าเต้นที่สวยงาม ให้เข้ากับทำนองเพลงพอดีหมายถึงทำนองเพลงและท่า
รำท่าเต้นเท่ากันพอดี ตั้งแต่เริ่มต้น เพลงจนถึงจบเพลงลักษณะเด่นของเพลงเสมอข้ามสมุทร คือ เป็นเพลงที่มี
ทำนองหรือเนื้อเพลงค่อนข้างยาว ส่วนท่ารำ และท่าเต้นของเพลงเสมอข้ามสมุทรจะรำ และเต้นตามทำนอง
เพลงอย่างพร้อมเพรียงกันหลาย ๆ ตัว ได้แก่ พระราม พระลักษณ์ และเหล่าทหารวานรซึ่งมีความสง่า งามมาก
ซึ่งแตกต่างจากเพลงเสมออื่น ๆ เพราะเพลงเสมออื่น ๆ ตัวแสดงจะรำและเต้นเพียงตัวเดียวหรือ 2 – 3 ตัว
เท่านั้น
บทบาทของเพลงเสมอข้ามสมุทรในการแสดงโขน เพลงเสมอข้ามสมุทรใช้ประกอบการแสดงโขน ตอน
พระรามและพระลักษณ์ไปยังกรุงลงกา เพื่อชิงนางสีดำกลับมา ความเดิมมีอยู่ว่าทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดำไปไว้
ที่กรุงลงกา พระรามและพระ ลักษณ์ พร้อม เหล่าทหารได้ติดตามทศกัณฐ์ แต่เนื่องจากกรุงลงกาเป็นเกาะ
กองทัพพระรามตามมาถึงฝั่งทะเลก็ไม่สามารถยกกองทัพต่อไปได้ พระรามจึงต้องให้เหล่าทหารนายกองขนหิน
มาถมทะเล เพื่อเดินทัพข้ามไปกรุงลงกา การขนหินถมทะเลเรียกว่าจองถนนเป็นทางเดิน เมื่อจองถนนเสร็จแล้ว
พระรามก็ยกกองทัพ โดยดนตรีจะบรรเลงเพลงเสมอข้ามสมุทรเพลงเสมอข้ามสมุทรจะใช้บรรเลงหรือมีโอกาสที่
จะบรรเลงในการแสดงโขนเพียงตอนเดียวเท่านั้น คือตอน มัจฉานุกุมารา หรือ ตอนหนุมานจองถนน ซึ่งโขน
ตอนอื่นไม่มีโอกาสที่จะใช้เพลงเสมอข้ามสมุทรเลย เพลงเสมอข้ามสมุทรนอกจากจะใช้บรรเลงประกอบการ
แสดงโขนแล้ว เพลงเสมอข้ามสมุทรยังเป็นเพลงสำคัญเพลงหนึ่งในพิธีไหว้ครูโขน – ละครและดนตรีไทย เพระ
ประธานพิธีไหว้ครูหรือผู้อ่านโองการจะเป็นผู้เรียกให้นักดนตรีบรรเลงอันเป็นการอัญเชิญครูเทพมาจากที่ไกล
การบรรเลงเพลงเสมอข้ามสมุทร ผู้แสดงโขนจะฟังทำนองดนตรีและจังหวะเพลงเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มต้นเพลงจน
ลงจบเพลง เพราท่ารำและท่าเต้นจะเท่ากับทำนองเพลงตั้งแต่ต้นจนจบทุกประการหรือในทางดนตรี และ
นาฏศิลป์จะมีคำเรียกว่า “ตัวแสดงที่รำและเต้นเข้าหาดนตรีเป็นหลัก” เป็นเพลงที่มีท ำนองยาวกว่าเพลงเสมอ
อื่น ๆ คือมีทั้งหมด 4 ท่อน แต่ละท่อนมีหน้าทับตะโพนและไม้เดินกลองทัดแล้วต่อด้วยไม้ลาดังนั้นตะโพน และ
กลองทัด จึงเป็นตัวกำกับจังหวะทำนองเพลงที่ส ำคัญที่จะทำให้เพลงมีจังหวะรุกเร้าสนุกสนานและน่าฟัง
ทำนองเพลงจะเป็ น ลั ก ษณะลู ก เก็ บ หรื อ ทางเก็ บ ตลอดทุ ก ท่ อ นของเพลงท ำนองเพลงเสมอข้ า มสมุ ท ร
ประกอบด้วย
ท่อนที่ 1 มีไม้เดิน 9 ไม้ ต่อด้วยไม้ลา
ท่อนที่ 2 ทำนองเพลงมีไม้เดิน 4 ไม้ ต่อด้วยไม้ลา
ท่อนที่ 3 ทำนองเพลงมีไม้เดิน 4 ไม้ ต่อด้วยไม้ลา
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ท่อนที่ 4 ทำนองเพลงมีไม้เดิน 4 ไม้ ต่อด้วยไม้ลา
ท่อนที่ 5 คือท่อนที่ 1
ดังนั้นเสมอข้ามสมุทร จึงมีไม้เดินมากที่สุด ในบรรดาเพลงทั้งหมด ในการบรรเลงจะต้องบรรเลง ติดต่อกัน
ตั้งแต่ท่อนที่ 1 จนถึงท่อนที่ 5 หรือท่อนที่ 1 จึงจะจบเพลง เพลงเสมอข้ามสมุทรจะนับเป็น 4 ท่อน หรือ
5 ท่อนก็ได้เพื่อความเข้าใจอัน ดีในลักษณะของเพลงหน้าพาทย์เพลงรุกร้น และเสมอข้ามสมุทร คมสันต์
หัวเมืองลาด (2560) ได้จัดทำเพลงทั้งสองเก็บไว้ในรูปแบบโน๊ตดนตรีสากล ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โน้ตเพลงรุกร้น ที่มา คมสันต์ หัวเมืองลาด. 2560

ภาพที่ 2 โน้ตเพลงเสมอข้ามสมุทร ที่มา คมสันต์ หัวเมืองลาด. 2560

(366)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

กระบวนท่ารำเพลงรุกร้น
การรำเพลงหน้าพาทย์รุกร้นมีทั้งหมด 13 กระบวนท่า ผู้วิจัยนำเสนอภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย ท่า
รำเรียงไว้เป็นลำดับตามขั้นตอนปฏิบัติจริง ดังนี้
ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 1 ท่ายืน (พระราม, พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงไปขวา
มือ : มือขวาถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) ระดับชายพก มือซ้ายกรีดนิ้ว วางที่
หน้าขา
ลำตัว : หน้าตรง
เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย

ภาพที่ 3 ท่ายืน ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 2 ท่าเงื้อ (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา แขนตึงระดับไหล่ มือถือศรหักข้อ มือเข้าหาลำตัว มือซ้าย ตั้งวงระดับชายพก
ลำตัว : ทิ้งน้ำหนักไปทางซ้าย กดเอวขวา
เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมซ้าย หนักเท้าซ้าย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(367)

ภาพที่ 4 ท่าเงื้อ ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 3 ท่ามอง (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระ)ลักษมณ์) ตั้งวงระดับชายพก มือซ้าย จีบส่งหลัง
ลำตัว : ทิ้งน้ำหนักกลับไปทางขวา กดเอวซ้าย
เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา

ภาพที่ 5 ท่ามอง ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 4 ท่าสอดสูง (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ตั้งมือตึงแขนเสมอไหล่ มือซ้ายงอแขน หงายมือทิ้งหัวศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ
ลักษมณ์)
ลำตัว : กดเอวขวา หันไปทางขวา

(368)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมซ้าย หนักเท้า ซ้าย

ภาพที่ 6 ท่าสอดสูง ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 5 ท่าผาลา (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) หงายมือ งอแขนข้างลำตัว มือซ้าย ตั้งวงระดับ
แง่ศีรษะ
ลำตัว : หันตัวด้านซ้าย
เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา

ภาพที่ 7 ท่าผาลา ที่มา : ผู้วิจัย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(369)

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 6 ท่าจีบยาว (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระ ขรรค์(พระลักษมณ์)ตั้งวงบน มือซ้าย จีบแขนตึงระดับไหล่
ลำตัว : หันตัวด้านขวา กดเอวขวา
เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมซ้าย หนักเท้าซ้าย

ภาพที่ 8 ท่าจีบยาว ที่มา : ผู้วจิ ัย
ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 7 ท่าสอดสูงด้านขวา (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) แขนตึงเสมอไหล่ มือซ้าย หงายข้อ มืองอศอก
ลำตัว : หันด้านขวา
เท้า : เท้าซ้ายยืนเต็มเท้า ยกเท้าขวา

ภาพที่ 9 ท่าสอดสูงด้านขวา ที่มา : ผู้วิจัย

(370)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 8 ท่ากลับตัว (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร-พระขรรค์ตั้งวงคว่ำมือ ระดับหน้าอก มือซ้าย ตั้งวงระดับหน้าอก
ลำตัว : หันด้านขวากดเอวซ้าย
เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวาแล้ว หมุนรอบตัว

ภาพที่ 10 ท่าสอดสูงด้านขวา ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 9 ท่าสอดสูงหน้าตรง (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา หน้าเสี้ยวมองผ่านมือ
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) แขนตึงระดับไหล่ มือซ้าย หงายมือ งอข้อศอก
ลำตัว : ลำตัวตรง แล้วใช้ตัว 6 ครั้ง (เริ่มซ้าย)
เท้า : ประสมเท้า น้ำหนักอยู่กลางลำตัว

ภาพที่ 11 ท่าสอดสูงด้านขวา ที่มา : ผู้วิจัย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(371)

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 10 ท่าชักแป้ง (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) ตั้งวงระดับแง่ศีรษะ มือซ้าย ตั้งวง ระดับปาก
ลำตัว : หน้าตรง กดเอวขวา
เท้า : ประสมเท้าด้านขวา

ภาพที่ 12 ท่าสอดสูงด้านขวา ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 11 ท่ารำร่าย (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) ตั้งวงบนระดับแง่ศีรษะ มือซ้าย ตั้งวงระดับ
ปาก
ลำตัว : หน้าตรง กดเอวขวา
เท้า : ประสมเท้าขวายืนเหลีอมเท้าซ้าย

ภาพที่ 13 ท่าสอดสูงด้านขวา ที่มา : ผู้วิจัย

(372)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำรุกร้น ท่าที่ 12 ท่าป้องหน้า (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) ระดับชายพก มือซ้าย ป้อง ระดับหน้าผาก
ลำตัว : หน้าตรง กดเอวขวา
เท้า : ก้าวขวาลงเหลี่ยมพระ หนักเท้าขวา

ภาพที่ 14 ท่าป้องหน้า ที่มา : ผู้วิจัย
ท่าที่ 13 ท่ายืน (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงไปขวา
มือ : มือขวาถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) ระดับชายพก มือซ้ายกรีดนิ้ว วางที่หน้าขา
ลำตัว : หน้าตรง
เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย

ภาพที่ 15 ท่ายืน ที่มา : ผู้วิจัย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(373)

กระบวนท่ารำเพลงเสมอข้ามสมุทร
การรำเพลงหน้าพาทย์เสมอข้ามสมุทร มีทั้งหมด 21 กระบวนท่า ผู้วิจัยนำเสนอภาพประกอบพร้อม
คำอธิบายท่ารำเรียงไว้เป็นลำดับตามขั้นตอนปฏิบัติจริง ดังนี้
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 1 ท่ายืน (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงไปขวา
มือ : มือขวาถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) ระดับชายพก มือซ้ายกรีดนิ้ว วางที่หน้าขา
ลำตัว : หน้าตรง
เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย

ภาพที่ 16 ท่ายืน ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 2 ท่าเรียก (พระราม)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร ระดับชายพก มือซ้าย ตั้งวงระดับอก
ลำตัว : หันด้านขวา กดไหล่กดเอวซ้าย เท้า : ยืนประสมเท้าขวา (พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา มือ : มือขวา ถือพระขรรค์ ระดับชายพก มือซ้าย กรีดนิ้ววางที่หน้าขา
ลำตัว : หันด้านขวาเบี่ยงตัวมาด้านหน้า เล็กน้อย เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย

(374)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 17 ท่าเรียก ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 3 ท่ายก (พระราม)
ศีรษะ : เอียงไปทางด้านซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร งอแขนระดับเอว มือซ้าย หงายฝ่ามือระดับเอว
ลำตัว : หันด้านซ้าย
เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา (พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา มือ : มือขวา ถือพระขรรค์ ระดับชายพก มือซ้าย กรีดนิ้ววางที่หน้าขา
ลำตัว : หันด้านขวาเบี่ยงตัวมาด้านหน้าเล็กน้อย เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย

ภาพที่ 18 ท่ายก ที่มา : ผู้วิจัย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 4 สั่งเคลื่อนพล (ไปที่นั่น) (พระราม)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร ระดับชายพก
มือซ้าย ชี้ไปข้างลำตัวซ้ายแขนตึง หักข้อมือ ลำตัว : หันด้านขวา
เท้า : ยืนเต็มเท้าซ้าย เท้าขวาเหยียดตึงจมูกเท้าแตะ พื้น (พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา มือ : มือขวา ถือพระขรรค์ ระดับชายพก มือซ้าย กรีดนิ้ววางที่หน้าขา
ลำตัว : หน้าตรง เท้า : ยืดตรงเปิดปลายเท้าซ้าย

ภาพที่ 19 ท่าสั่งเคลื่อนพล (ไปที่นั่น) ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 5 มอง (พระราม)
ศีรษะ : เอียงซ้าย มือ : มือขวา ถือศร ระดับชายพก มือซ้าย จีบส่งหลังแขนตึง
ลำตัว : หันด้านขวา มองพระลักษณ์
เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา (พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา มือ : พนมมือไหว้ระดับหน้าอก ลำตัว: หันหน้าเข้าหาพระราม
เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมซ้าย หนักที่เท้าซ้าย

(375)

(376)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 19 ท่ามอง ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 6 ท่าปลอบ (พระราม)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร ระดับชายพก มือซ้าย แตะไหล่พระลักษมณ์ ลำตัว : หันด้านขวา มองพระลักษณ์
เท้า : ยืนเต็มเท้าขวา เท้าซ้ายเหยียดตึงจมูกเท้า แตะพื้น
(พระลักษมณ์) ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : พนมมือไหว้ระดับหน้าอก ลำตัว : หันหน้าเข้าหาพระราม เท้า : ก้าวเท้าลงหลี่ยมซ้ายท้าซ้าย

ภาพที่ 20 ท่าปลอบ ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 7 ท่าไป (พระราม)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวาถือศรระดับวงล่าง มือซ้าย งอข้อศอกจีบหงายระดับแง่ศีรษะ ลำตัว : หันด้านขวา กดไหล่
ซ้ายเอวซ้าย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

เท้า : ก้าวลงเหลี่ยมซ้ายน้ำหนักอยู่ขาซ้าย (พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา มือ : พนมมือไหว้ระดับหน้าอก ลำตัว: หันหน้าเข้าหาพระราม
เท้า : ก้าวลงเหลี่ยมซ้าย น้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้าย ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) - พระขรรค์

ภาพที่ 21 ท่าไป ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 8 ท่าเงื้อ (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) – พระขรรค์ (พระ ลักษมณ์) แขนตึงหักข้อมือ
มือซ้าย ตั้งวง ระดับชายพก ลำตัว : หันด้านขวา กดไหล่ขวา เอวขวา
เท้า : ก้าวเท้าซ้าย ลงเหลี่ยมซ้าย
*จากนั้นใช้ตัว 6 จังหวะแล้วหมุนตัวไปด้านซ้าย

ภาพที่ 22 ท่าเงื้อ ที่มา : ผู้วิจยั

(377)

(378)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 9 ท่ามอง (พระราม,พระลักษมณ์)
(พระลักษมณ์) ตั้งวงระดับชายพก มือซ้าย จีบส่งหลัง
ลำตัว : ทิ้งน้ำหนักกลับไปทางขวา กดเอวซ้าย เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา

ภาพที่23 ท่ามอง ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 10 ท่านางนอน (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) – พระขรรค์ (พระลักษมณ์ ) ระดับชายพกมือซ้ายหงายมือ งอข้อศอก
ระดับชายพก
ลำตัว : หันหน้าตรง
เท้า : ยกเท้าขวา

ภาพที่ 24 ท่านางนอน ที่มา : ผู้วิจัย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 11 ท่าสะบัดจีบ (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร-พระขรรค์ แขนตึงหักข้อมือ ลงมือซ้ายตั้งวงระดับชายพก
ลำตัว : หันหน้าตรง
เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา
*จากนั้นม้วนมือที่ถือศรเป็นตั้งข้อมือพร้อมกรายมือ ซ้ายที่จีบเป็นตั้งวงล่าง (สะบัดจีบ)

ภาพที่ 25 ท่าสะบัดจีบ ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 12 ท่านางนอน (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระ ลักษมณ์ ) งอข้อศอก หงายท้องแขนและข้อมือ
มือซ้ายตั้งวงล่าง ลำตัว : หันหน้าตรง เท้า : ยกเท้าซ้าย

ภาพที่ 26 ท่านางนอน (มือขวา) ที่มา : ผู้วิจัย

(379)

(380)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 13 ท่าสะบัดจีบ (ซ้าย) (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) - มือขวาถือพระ ขรรค์ (พระลักษณม์) ตั้งวงล่าง
มือซ้าย จีบคว่ำแขนตึง ลำตัว : หันหน้าตรง
เท้า : ลงเหลี่ยมซ้าย น้ำหนักอยู่เท้าซ้าย
*จากนั้นสะบัดจีบพร้อมสะดุ้งตัวขึ้นลง 3 จังหวะ เหมือนด้านขวา

ภาพที่ 26 ท่าสะบัดจีบ (ซ้าย) ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 14 ท่าบัวชูฝัก (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) ตั้งวงล่างหงายฝ่ามือ
มือซ้าย จีบคว่ำงอแขน ลำตัว : หันหน้าตรง
เท้า : ก้าวไขว้เท้าขวา
*จากนั้นสอดมือจีบขึ้นเป็นท่าบัวชูฝัก

ภาพที่ 27 ท่าบัวชูฝัก ที่มา : ผู้วิจัย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 15 ท่างาม (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม )- พระขรรค์ (พระ ลักษมณ์) ตั้งวงล่าง
มือซ้าย หงายฝ่ามือ งอข้อศอก ยกระดับไหล่ ลำตัว : หันหน้าตรง
เท้า : ยกเท้าขวา
*จากนั้นเยื้องตัว 4 จังหวะแล้วก้าวเท้าลงในจังหวะที่ 5

ภาพที่ 28 ท่าบัวชูฝัก ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 16 ท่างาม – ไม้เดิน (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร-พระขรรค์ ตั้งวงล่าง มือซ้าย หงายมือ งอข้อศอก ยกระดับไหล่
ลำตัว : หันหน้าตรง เท้า : ก้าวไขว้เท้าขวา
*จากนั้นเดินขึ้น 4 จังหวะ

ภาพที่ 29 ท่างาม - ไม้เดิน ที่มา : ผู้วจิ ัย

(381)

(382)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 17 ท่างาม – ไม้ลา (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) ตั้งวงล่าง
มือซ้าย หงายฝ่ามือ งอข้อศอก ยกระดับไหล่ ลำตัว : หันหน้าตรง
เท้า : ก้าวไขว้เท้าขวา

ภาพที่ 30 ท่างาม - ไม้ลา ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 18 ท่าสอดสูงหันขวา (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์ (พระลักษมณ์) แขนตึงเสมอไหล่
มือซ้าย หงายฝ่ามือ งอศอก ลำตัว : หันด้านขวา
เท้า : ยกเท้าขวา

ภาพที่ 31 ท่าสอดสูงหันขวา ที่มา : ผู้วิจัย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 19 ท่ากลับตัว (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงซ้าย
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) หักข้อมือลงระดับอก
มือซ้าย ตั้งวงระดับหน้าอก ลำตัว : หันด้านขวา กดเอวซ้าย
เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมขวา หนักเท้าขวา
* แล้วหมุนรอบตัวมาหน้าตรง

ภาพที่ 32 ท่ากลับตัว ที่มา : ผู้วิจัย
ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 20 ท่าสอดสูงหน้าตรง (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา หน้าเสี้ยวมองผ่านมือ
มือ : มือขวา ถือศร(พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์เหยียด) แขนตึงระดับไหล่
มือซ้าย หงายฝ่ามืองอข้อศอก
ลำตัว : ลำตัวตรง แล้วใช้ตัว 6 ครั้ง (เริ่มซ้าย) เท้า : ประสมเท้า น้ำหนักอยู่กลางลำตัว
* จากนั้นใช้ตัว 6 จังหวะ

ภาพที่ 33 ท่าสอดสูงหน้าตรง ที่มา : ผู้วิจัย

(383)

(384)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำเสมอข้ามสมุทร ท่าที่ 21 ท่าชักแป้ง (พระราม,พระลักษมณ์)
ศีรษะ : เอียงขวา
มือ : มือขวา ถือศร (พระราม) - พระขรรค์(พระ ลักษมณ์) ตั้งวงระดับแง่ศีรษะ
มือซ้าย ตั้งวงระดับปาก
ลำตัว : หันด้านขวา กดไหล่ขวา เอวขวา เท้า : ก้าวเท้าลงเหลี่ยมซ้าย หนักเท้าซ้าย
* จากนั้นสูดเท้าเข้า

ภาพที่ 34 ท่าชักแป้ง ที่มา : ผู้วิจัย
สรุป อภิปรายผล
1. จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของเพลง หน้าพาทย์รุกร้น - และเสมอข้ามสมุทร เอกสารตำรา
ทุก ฉบับกล่าวถึงเพียงลักษณะของการนำไปใช้ประกอบการ แสดง ลักษณะของท่ารำ และรูปแบบของเพลง
เพียง เท่านั้น โดยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด หรือใครเป็นผู้ประดิษฐ์ ข้อมูลนี้ล้วนไม่ต่างกับ
เพลงหน้า พาทย์อื่นทั่วไป ดังนั้นการศึกษาเพื่อให้ได้แหล่งที่มาที่แน่ ชัดอาจต้องดำเนินการวิจัยในลักษณะการ
วิจัยเชิงประวัติศาสตร์สำหรับ เพลงหน้าพาทย์โดยเฉพาะ ผลการวิจัยส่วนของเพลงรุกล้น พบว่าเป็นเพลงหน้า
พาทย์ที่อยู่ในเพลงโหมโรงกลางวันมาก่อน ต่อมาถึงจะมี การนำมาบรรเลงประกอบการแสดงโขนเพื่อ
ประกอบ กิริยาอาการของขบวนทัพฝ่ายพระรามเท่านั้น ไม่ใช้กับ ฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายอื่น ลักษณะของเพลงรุก
ร้น เป็นเพลง จังหวะ 2 ชั้น ทำนองเพลงมี 2 ท่อน มีหน้าทับตะโพน และไม้เดินกลองทัดกำกับทำนองเพลง
อย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั้งเพลง เพื่อให้ผู้แสดงฟังจังหวะในการเต้นเพื่อลง เท้าตามจังหวะไม้เดินกลองทัดอย่าง
สม่ำเสมอ จังหวะฉิ่ง จะตีเป็นจังหวะ 2 ชั้นตามจังหวะเพลง ไม่ต้องตีเสียง ฉับ แบบเดียวกับเพลงเชิด ผล
การศึกษาลักษณะของเพลง เสมอข้ามสมุทรพบว่า เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในโหมโรง กลางวันเช่นเดียวกับ
เพลงรุกร้น โดยไม่ทราบที่มาของ เพลง มีข้อมูลเพียงแต่ได้รับการนำมาเผยแพร่ โดย หลวงบำรุงจิตเจริญ

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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(ธูป สาดนะวิลัย) ซึ่งสืบทอดมาจาก ครูดนตรีไทยยุคก่อนหน้า ตัวบทเพลงมีลักษณะเด่นที่มี ทำนองหรือเนื้อ
เพลงค่อนข้างยาว ส่วนท่ารำและท่าเต้น ของเพลงเสมอข้ามสมุทรจะรำและเต้นตามทำนองเพลง อย่างพร้อม
เพรียงกันหลายๆ ตัว ประกอบด้วย พระราม พระลักษณ์ และเหล่าทหารวานร ซึ่งเน้นที่ความสง่างาม เป็น
สำคัญ อันจะแตกต่างจากเพลงเสมออื่น ๆ ที่ตัวแสดง จะรำและเต้นเพียงตัวเดียว หรือ 2 – 3 ตัวเท่านั้น
ความแตกต่างของการใช้เพลงรุกร้นและเสมอ ข้ามสมุทร มีข้อต่างกันตรงที่เพลงเสมอข้ามสมุทรจะใช้
บรรเลงในการแสดงโขนเพียงตอนเดียวเท่านั้น คือ ตอน มัจฉานุกุมารา หรือ ตอนหนุมานจองถนน ซึ่งโขนตอน
อื่น ไม่มีโอกาสที่จะใช้เพลงเสมอข้ามสมุทรเลย เพลงเสมอ ข้ามสมุทรนอกจากจะใช้บรรเลงประกอบการแสดง
โขน แล้ว ก็จะใช้เป็นเพลงในพิธีไหว้ครูโขน – ละครและดนตรี ไทย ในช่วงของการอัญเชิญครูเทพมาจากที่ไกล
การรำ เพลงเสมอข้ามสมุทร ผู้แสดงจะฟังทำนองดนตรีและ จังหวะเพลงเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มต้นเพลงจนลงจบ
เพลง เพราะท่ารำและท่าเต้นจะเท่ากับทำนองเพลงตั้งแต่ต้นจน จบทุกประการหรือในทางดนตรีและนาฏศิลป์
จะมีคำ เรียกว่า “ตัวแสดงที่รำและเต้นเข้าหาดนตรีเป็นหลัก” ใน ส่วนนี้จึงเป็นลักษณะการใช้เพลงหน้าพาทย์
ในการแสดง โขนที่ต่างจากเพลงหน้าพาทย์อื่น โดยในการรำหน้าพาทย์เพลงทั่วไปของโขนจะเน้นเต้นตามหน้า
ทับของ กลองเป็นหลัก โดย สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (2538) ได้ ให้แนวคิดว่าเหตุที่การรำหน้าพาทย์เพลงรุกร้น เสมอ ข้ามสมุทร ต้องรำเข้าหาเพลงก็เพื่อต้องการเน้นย้ำความ สวยงามของตัวพระลักษณ์และพระราม พร้อม
กับชูความ สง่างามและเข้มแข็งของกองทัพของฝ่ายวานรไปพร้อม ๆ กัน เหตุผลนี้ ชวลิต สุนทรนนท์ (2560) ก็
แสดง ความเห็นว่า การรำหน้าพาทย์เพลงรุกร้น - เสมอข้าม สมุทร เป็นความลงตัวทางการแสดงโขนที่ใช้แสดง
ถึง ความเข้มแข็งของกองทัพและความสง่างามของตัวพระได้ ในเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับ สมรัตน์ ทองแท้
(2560) ที่กล่าวถึงลักษณะของเพลงว่า การตรวจทัพหรือ การเดินทัพของฝ่ายยักษ์ที่ใช้เพลงกราวในนั้น ด้วยตัว
บท เพลงจะเน้นที่จังหวะกลองเป็นหลัก ซึง่ ต่างจากเพลงรุก ร้น - เสมอข้ามสมุทร ที่มีการสร้างสรรค์จังหวะและ
ทำนองเพลงที่หลากหลายมากกว่า จึงกล่าวได้ว่าเพลง หน้าพาทย์รุกร้น - เสมอข้ามสมุทร เป็นการรำหน้าพาทย์
ประกอบการยกทัพของพระรามที่มีทำนองหรือเนื้อเพลง ค่อนข้างยาว ส่วนท่ารำและท่าเต้นของเพลงเสมอข้าม
สมุทรจะรำและเต้นตามทำนองเพลงอย่างพร้อมเพรียงกัน หลาย ๆ ตัว ได้แก่ พระราม พระลักษณ์ และเหล่า
ทหาร วานรซึ่งมีความสง่างามมาก ซึ่งแตกต่างจากเพลงหน้า พาทย์อื่น ๆ
2. ผลการศึกษากระบวนท่ารำของเพลงรุกร้น - เสมอข้ามสมุทร จากอาจารย์ไพทูรย์ เข้มแข็ง และ
อาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ พบว่า ท่ารำของเพลงรุกร้น ประกอบด้วยท่ารำจำนวน 13 กระบวนท่า เรียงลำดับ
ตามการปฏิบัติจริงดังนี้ 1) ท่ายืน 2) ท่าเงื้อ 3) ท่ามอง 4) ท่าสอดสูง 5) ท่าผาลา 6) ท่าจีบยาว 7) ท่าสอดสูง
ด้านขวา 8) ท่ากลับตัว 9) ท่าสอดสูงหน้าตรง 10) ท่า ชักแป้ง 11) ท่ารำร่าย 12) ท่าป้องหน้า 13) ท่ายืน
ท่ารำของเพลงเสมอข้ามสมุทร มีจำนวน 21 ท่า ประกอบด้วย 1) ท่ายืน 2) ท่าเรียก 3) ท่ายก 4) สั่งเคลื่อนพล
(ไปที่นั่น) 5) ท่ามอง 6) ท่าปลอบ 7) ท่าไป 8) ท่าเงื้อ 9) ท่ามอง 10) ท่านางนอน 11) ท่าสะบัดจีบ
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12) ท่านางนอน 13) ท่าสะบัดจีบ (ซ้าย) 14) ท่าบัวชูฝัก 15) ท่างาม 16) ท่างาม - ไม้เดิน 17) ท่างาม – ไม้ลา
18) ท่าสอดสูงหันขวา 19) ท่ากลับตัว 20) ท่าสอดสูงหน้าตรง 21) ท่าชักแป้ง
การสัมภาษณ์ประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับการรำ พบว่าเหตุที่การรำเพลงเสมอข้ามสมุทรมีท่ารำที่มากกว่า
การรำเพลงรุกร้น โดยส่วนใหญ่ของการแสดงในปัจจุบัน จึงจะเลือกแสดงในตอนที่ใช้เพลงรุกร้นมากกว่า เพื่อ
ต้องการประหยัดเวลาในการแสดง และแม้ว่าการรำเพลง รุกร้นจะมีท่ารำไม่มากเท่าเสมอข้ามสมุทรก็ตาม
ท่ารำใน อดีตก็ถูกทอนลงไปอีก จาก 5 ท่าให้เหลือเพียง 3 ท่า โดย นิยมใช้ท่ามอง/ท่าผาลาและท่าสอดสูง
เท่านั้น โดย จาก การสัมภาษณ์ ชวลิต สุนทรานนท์ (2559) นักวิชาการ ละครและดนตรี 9 ชช.สำนักการสังคีต
ที่ได้แสดงทัศนะ เกี่ยวกับเรื่องการรำเพลงหน้าพาทย์ รุกร้น - เสมอข้าม สมุทรว่าได้มีการปรับเปลี่ยนท่ารำ
ดังกล่าวจากบรมครู ทางด้านนาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดความกระชับและสวยงามใน การแสดงและประการสำคัญ
ปัจจุบันได้ใช้ราชรถให้ตัว ละครตัวเอก คือพระราม พระลักษณ์ รำบนราชรถเพื่อให้ เกิดความเด่นและสง่างาม
ยิ่งขึ้น ความเห็นนี้สอดคล้องกัน กับ คมสันฐ์ หัวเมืองลาด (2560) ที่เห็นว่าถึงแม้ใน ปัจจุบันจะมีคนจำนวนมาก
นิยมรับชมการแสดงโขน แต่ สุนทรียะภาพในการรับชมนั้นแตกต่างจากอดีต โดยใน ปัจจุบัน คน จะสน ใจรับ
ชมที่ฉากและเทคนิคพิเศษประกอบการแสดงโขนเป็นหลักซึ่งคนในอดีตสนใจดูที่ท่ารำและดนตรีมากกว่า
แนวคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ไพฑูรย์ เข้มแข็ง (2560) ที่กล่าวถึงประเด็นความ เชื่อมโยงกันระหว่างค่านิยม
การรับชมการแสดงของคนใน ปัจจุบัน ที่เป็นส่วนสำคัญอันส่งผลให้ท่ารำหน้าพาทย์ เพลงรุกร้น - เสมอข้าม
สมุทรจำต้องลดทอนสั้นลงเพื่อลด ความเบื่อหน่ายในการรับชม นอกเหนือจากนั้น สมรัตน์ ทองแท้ (2560) ได้
เน้นย้ำถึงความสำคัญในการรำเพลง รุกร้น - เสมอข้ามสมุทร ว่าการรำในเพลงดังกล่าวแม้จะ ถูกตัดทอนลง
เพื่อให้เข้ากับความชอบของผู้คนในปัจจุบันแต่ด้วยท่ารำที่น้อยลงผู้แสดงจึงควรให้ความสำคัญกับการรำให้มาก
ขึ้นการรำเพลงรุกร้น – เสมอข้ามสมุทรต้องทำ การแสดงอย่างพร้อมเพียงทั้งกองทัพด้วยความตั้งใจ เพื่อให้การ
จัดแสดงโขนเกิดความพร้อมเพรียงและความสง่างามมากที่สุดอันเป็นการชดเชยท่ารำที่ถูกตัดทอนลง จากอดีต
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1) สามารถนำงานวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ อนุรักษ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์อื่นๆ
2. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) มีความรู้ที่เกิดจาดเพลงหน้าพาทย์รุกร้น เสมอข้าม สมุทร รูปแบบเต็ม
2) มีความคิดที่จะนำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงอื่น ๆ ที่กำลังจะสูญ หายมาเก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์รำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบ และวิเคราะห์แนวคิดรวมทั้งรูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้เงิน
ทองถวายพระพร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกำหนดขอบเขตในการศึกษา การรำเบิกโรงดอกไม้เงินทอง
ถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ดำเนินการวิจัยโดย การศึกษา
จากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ไทย รวมทั้งศึกษาจากวีดีทัศน์การแสดง
ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผล
ผลการวิจัยพบว่า การรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ
เทิดทูน พระบรมเดชานุภ าพ ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงพสกนิกรและแผ่นดินไทย
องค์ประกอบการรำประกอบด้วย ผู้แสดงคัดเลือกจากนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 18 คน ตัว
พระ 9 คน ตัวนาง 9 คน มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำระดับที่ดีแต่งกายยืนเครื่องพระ–นาง โดยมือซ้ายถือดอกไม้
เงิน มือขวาถือดอกไม้ทองที่ประดิษฐ์จากกระดาษ บทประพันธ์แต่งขึ้นใหม่ บรรจุเพลงโคมเวียนเพลงแขก
สาหร่าย แขกบรเทศและเพลงรัวนพรัตน์วงดนตรีใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องห้า การศึกษาแนวคิดการออกแบบ
กระบวนท่ารำ พบว่ามีแนวท่ารำมาจากการรำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง และฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองที่มีมาแต่โบราณ

______________________________________________________________________________
*คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
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รวมทั้งท่ารำที่ปรากฏใน การรำแม่บท โดยประกอบด้วยท่ารำหลักจากเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง และฉุยฉายกิ่งไม้
เงินทอง จำนวน 6 ท่า ท่ารำแม่บทจำนวน 10 ท่า ท่ารำที่ใช้ในการเคลื่อนที่และตั้งซุ้ม จำนวน 12 ท่า ผสมการ
ใช้พื้นที่เวทีที่หลากหลายทำให้การแสดงชุดนี้งดงามและมีคุณค่าทางศิลปะ
คำสำคัญ : กระบวนท่ารำ การสร้างสรรค์ ถวายพระพร เบิกโรง ดอกไม้เงินทอง

Abstract
" Concepts and Styles of Prelude Blessing Flowers Dance of Bunditpatanasilpa Institute"
is the research aimed to study performance elements and analyze the concepts and styles of
the Prelude Blessing Flowers Dance of Bunditpatanasilpa Institute. The research scope was the
Prelude Flowers Dance performance for the 8 4 th birthday of His Majesty King
BhumibolAdulyadej, conducted bystudying related documents and interviewing experts in Thai
dancing art and Thai musical art to explore the styles and concepts for the creation of the
performance. The research method included the observation from video recording of the
Prelude Flowers Dance for the 8 4 th birthday of His Majesty King BhumibolAdulyadej, data
collection, data analysis, and results summary.
The research revealed that, the Prelude Flowers Dance for the 84th birthday of His ajesty
King BhumibolAdulyadej is the performance to show loyalty and honor His Majesty's Grace, as
well as to express the appreciation of His generosity to Thai people. The elements of the
performance are as follows. Eighteen performers were selected from students of
Bunditpatanasilpa Institute, consisting of 9males and 9females. All performers possessedgood
skills in dancing art. The costume is traditional royal attires (short-sleeved) with a silver paper
flower in the left hand, and a gold paper flower in the right hand. The lyric was newly
composed. The inserted songs includedKhomWian, Khaek Sarai, and KhaekBorathet,
andRuaNoppharat.The music was performed by Piphat Mai NuamKhrueang Haensemble.The
concepts in designing dance postures came from the ancient Prelude Twigs Dance and Chui
Chai Twigs Dance, as well as traditional principal dance postures. It is found that the main 6
dance postures were adopted from the Prelude Twigs Dance and Chui Chai Twigs Dance, and
ten dance postures from the principal dance postures,along with the 1 0 movement and
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gathering dance postures. Moreover, the combination of various stage area usages also
enhanced the aesthetic and artistic value of this performance.
Keyword (s): dance posture, dance creation, bless for his majesty, prelude dance, flowers
dance
บทนำ
สังคมไทยในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติรวมถึงการแสวงหา
อาณานิคม เมืองที่อยู่ในการปกครองหรือที่เรียกว่าประเทศราชต่างต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ เช่น ทองคำ
เงิน งาช้าง หมอนสามเหลี่ยม เสื่อ ทองขาว และต้นไม้เงินทอง เป็นต้น เพื่อแสดงความสวามิภักดิ์ของผู้เป็น
ขอบเขตขัณฑสีมาต่อกษัตริย์แห่งแผ่นดินใหม่ เป็นเครื่องหมายการอยู่ใต้อำนาจ หากไม่ส่งจะถือว่าเป็นกบฏ
ปรากฏข้อความในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ดังต่อไปนี้ “ในปีชวดนั้นทรงพระราชดำริว่า
อุปราชามหาไชยลงมาค้างอยู่ที่กรุงเทพมหานครช้านานถึง 3 ปีแล้ว บ้านเมืองลื้อก็ได้ข่าวว่าเรียบร้อยราบคาบ
เจ้าแสนหวีฟ้าก็ได้กลับอยู่บ้านเมืองแล้ว จึงแต่งให้นายพิศณุวงศ์ ท้าวพระยาลื้อคุมต้นไม้ทองเงิน เครื่องราช
บรรณาการส่งลงมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ขอเจ้ามหาอุปราชากับมารดาและมหาไชย ครอบครัวซึ่งตกอยู่
ที่เมืองหลวงพระบาง เมืองน่านกลับขึ้นไป แล้วรับต่อท่านเสนาบดีว่า ในปีที่ 3 จะจัดต้นไม้ทองต้นไม้เงินเครื่อง
ราชบรรณาการลงมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครั้งหนึ่งเสมอไปทุกครา...” (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ . 2507 :
49) และข้อความที่กล่าวว่า “เมื่อ ณ เดือน 7 เจ้าพระยาสงขลาแต่งเรือกำปั่นให้กรมการลงไปเตือนต้นไม้ทอง
ต้นไม้เงิน เครื่องบรรณาการเมืองตรังกานู สุลต่านมะหมุดกับบุตรภรรยา ก็โดยสารเรือเมืองสงขลาเข้ามาเป็น
จำนวนคนนายไพร่ชายหญิง 60 คน เจ้าพระยาสงขลาส่งเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร ณ วันพฤหัสบดีเดือน 8
อุตราสาธ ขึ้น 11 ค่ำ โปรดฯ ให้ไปอยู่ที่เรือนริมวังพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท พระราชทาน
เข้าสารเงินเดือนให้เจ้าพนักงานไปจ่ายให้พอสมควร ณ วันศุกร์ เดือน 8 อุตราสาธ แรม 4 ค่ำ โปรดฯ ให้สุลต่าน
เข้าเฝ้าพร้อมด้วยศรีตวันกรมการเมืองตรังกานู ซึ่งเข้ามาถวายต้นไม้ทองเงิน เสด็จออกรับใหญ่ให้เป็นเกียรติยศ
แก่สุลต่านมะหมุด…” (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ . 2507 : 124)
จากข้อความที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่า ต้นไม้เงินทองมีความสำคัญในการใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการจาก
ประเทศราช เพื่อแสดงความอ่อนน้อมและจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นเครื่องแสดงความยกย่องเชิดชูและใช้ในการ
เจริญสัมพันธไมตรีระหว่างกัน จากความสำคัญและคุณค่าของต้นไม้เงินทองดังกล่าว ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ละครหลวงถือดอกไม้เงินทองออกมารำ เป็นสัญลักษณ์แสดงความ
อุดมสมบูรณ์และเป็นมงคล เพื่อสำแดงพระเกียรติให้ปรากฏ จากการที่ได้รับดอกไม้เงินทองเป็นเครื่องราช
บรรณาการจำนวนมาก จึงนิยมใช้ในการรำเบิกโรง
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การแสดงเบิกโรง มีหลักฐานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแบ่งตามลักษณะและวิธีการแสดงออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่
1. การแสดงเบิกโรงด้วยการละเล่น โดยการนำการละเล่นพื้นบ้าน มาดัดแปลงให้มีความเหมาะสมกับ
การแสดง
2. การแสดงเบิกโรงด้วยเรื่องสั้น ๆ แต่เดิมเรียกว่า”ระบำเรื่อง” เป็นการนำเรื่องราวของตัวละครสำคัญในการ
แสดงโขนหรือละครที่ถูกนำมาตัดทอนเป็นเรื่องสั้น ๆ เพื่อใช้ในการแสดงเบิกโรง
3. การแสดงเบิกโรงด้วยระบำรำฟ้อน ส่วนใหญ่การแสดงประเภทนี้จะเป็นการจับระบำในชุดเทวดา
นางฟ้า ตัวละครแต่งตัวยืนเครื่อง รำตามทำนองเพลง จะมีบทร้องหรือไม่มีบทร้องก็ได้
ในระยะต่อมา มีการสร้างสรรค์การแสดงเบิกโรง ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของงานและเหตุการณ์ใน
ขณะนั้น ๆ จึงเป็นการสร้างสรรค์บทและท่ารำขึ้นโดยเฉพาะ เมื่อมีเหตุการณ์หรือโอกาสใหม่เกิดขึ้น ก็จะ
ปรับเปลี่ยนบทร้อง การแต่งกาย หรือท่ารำให้สอดคล้องกับบทร้องที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ตามโอกาสในการแสดง
ทั้งนี้พบว่าเป็นบทเกี่ยวกับการอวยพร แสดงถึงความมีไมตรีจิตและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยปกป้อง
คุ้มครอง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงศักดานุภาพของผู้เป็นใหญ่ สำหรับการนำดอกไม้เงินทองมาเป็นอุปกรณ์
ประกอบการแสดง จะปรากฏในโอกาสสำคัญ โดยเฉพาะการถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ์ชั้นสูง ใช้คำเรียกการแสดงว่า รำถวายพระพร
จากการสืบค้นข้อมูลของการรำดอกไม้เงินทองในเบื้องต้นพบว่า ดอกไม้เงินทองมีบทบาทความสำคัญใน
การแสดงถึงความมงคล การเคารพบูชา ศักดานุภาพของผู้เป็นใหญ่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ได้นำดอกไม้เงินทองมาเป็นอุปกรณ์สำคัญการแสดงเกี่ยวกับการถวายพระพร อันเป็นการสร้างสรรค์
การแสดง เพื่องานถวายพระพรแด่องค์พระมหากษัตริย์ มีการสร้างสรรค์กระบวนท่ารำและการใช้พื้นที่เวทีที่
หลากหลาย แต่ยังมิได้รวบรวมเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่า ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
มุ่งเน้นศึกษาแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ชุดการแสดงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยศึกษาชุดการ
แสดง รำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวภูมิพลอดุล ยเดช
มหาราช จากตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่เกี่ย วข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและลงภาคสนามแบบไม่มี
ส่วนร่วม ประกอบการศึกษาจากวีดีทัศน์การแสดง เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นแนวทาง
ให้แก่ผู้ที่สนใจในการพัฒนา สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ที่มีการใช้ดอกไม้เงินทองประกอบการแสดง อีกทั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในวงการนาฏศิลป์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาองค์ประกอบการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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2. วิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ รวมทั้งแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
รำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชุดเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทัง้ นี้ได้ศึกษาข้อมูล ดังนี้
1) การศึกษาจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สูจิบัตร เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทอง ที่ปรากฏในการแสดงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการรำถวายพระพร
84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูล
ที่ค้นคว้า คือ
1.1 ฝ่ายวิจัย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
1.2 ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.3 ห้องสมุดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.4 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.5 ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ภาคสนาม
2.1 ศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ แนวคิด ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง
โดยสัมภาษณ์ ผู้เชี่ย วชาญ ผู้ควบคุมการแสดงและผู้เกี่ยวข้องโดยวิธ ีส ัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) และใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstuctured Interview) โดยใช้เครื่องมือในการจด
บันทึกและการบันทึกเสียง
2.1.1 ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมออกแบบท่ารำและควบคุมการแสดง มีประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์ ไม่
ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 5 คน
1) นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2) นางนฤมัย ไตรทองอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3) นางรติวรรณ กัลยาณมิตร ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4) นางสาวกรรณิการ์ วีโรทัย ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคาย กลิ่นภักดี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.1.2 ผู้เชี่ยวชาญผู้ควบคุมการบรรเลงและขับร้อง ไม่ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี มีป้อม ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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2) นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญคีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพคุณ สุดประเสริฐ รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา รู้สมัย หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.2 ศึกษารูปแบบการแสดงและกระบวนท่ารำจากวีดีทัศน์การแสดง รำเบิกโรงดอกไม้เงินทอง
ถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
1) ดำเนินการรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาสรุป รวบรวมและนำเสนอเป็นรายงาน
การวิจัย 3 บท
2) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นรายงานการวิจัย 5 บท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
3) นำเสนอบทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการเผยแพร่
ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์รำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบ และ วิเคราะห์แนวคิดรวมทั้งรูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้
เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ -พลอดุลยเดชมหาราช ดำเนินการวิจัยโดย
การศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ไทย เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ แนวคิด
ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง รวมทั้งศึกษาจากวีดีทัศน์การแสดง ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา
และสรุปผล
ผลการวิจัยพบว่าการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีองค์ประกอบดังนี้
ผู้แสดง ผู้แสดงคัดเลือกจากนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคัดเลือกจากนักศึกษาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จำนวน 18 คน ตัวพระ 9 คน ตัวนาง 9 คน ซึ่งมีทักษะในการร่ายรำ มีพื้นฐานในการรำแม่บท และ
มีฝีมือในการรำที่สวยงาม อ่อนช้อย ผู้แสดงตัวพระ พิจารณาผู้ที่มีรูปทรงสูงโปร่ง สง่า ใบหน้ายาวรูปไข่ ส่วนผู้
แสดงตัวนางพิจารณาผู้ที่มีรูปร่างเล็ก ใบหน้ากลม หรือรูปไข่
เครื่องแต่งกาย แต่งกายยืนเครื่อง พระ – นาง
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ภาพที่ 1 การแต่งกายยืนเครื่องพระ (แขนสั้น) – นาง
ที่มา : นางสาวธาราทิพย์ วังกาวี
อุปกรณ์ประกอบการแสดง ดอกไม้เงินทอง ดอกไม้เงินทองที่ใช้ประกอบการแสดงนั้น สามารถใช้ได้ทั้งที่
ประดิษฐ์จากแผ่นทองเหลือง แผ่นเงิน หรือกระดาษ จับช่อให้เป็นดอกหรือใบ ประดับกับด้ามกิ่ง “...กิ่งไม้เงิน
ทองนั้นก็มีพัฒนาการขึ้นไป จากที่เคยใช้กระดาษสีเงิน ทอง มาทำเป็นใบไม้ ปัจจุบันนี้ก็มีการนำแผ่นเงินแผ่น
ทองหนา ๆ มาประกบกัน หรือจับเป็นช่อบ้าง...” (พัชรา บัวทอง. สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2561) ในปัจจุบัน
นอกจากกระดาษสี เงิน ทอง และแผ่นทองเหลือง แผ่นเงินบางครั้งจะใช้ผ้าประเภทต่าง ๆ หรือ ดิ้นเงิน ดิ้นทอง
จั บ ช่ อ เป็ น ใบและดอกได้ เ ช่ น กั น ส่ ว นในการแสดงเบิ ก โรง รำดอกไม้ เ งิ น ทองถวายพระพร 84 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จะใช้กิ่งไม้เงินทองที่ทำด้วยกระดาษสีเงิน ทอง

ภาพที่ 2 กิ่งไม้เงินทองที่ทำจากกระดาษ
ที่มา : ผู้วิจัย
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ดนตรี บทร้องและเพลงประกอบการแสดง
บทร้องประกอบการแสดง รำดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นบทประพันธ์ขึ้นใหม่ โดย นายเกษม ทองอร่าม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จัดแสดงขึ้นเมื่อวันที่ 2325 ธันวาคม พ.ศ.2554 บรรจุเพลงโคมเวียนในช่วงนำ บรรจุเพลงแขกสาหร่ายและแขกบรเทศเป็นเพลงร้อง
ช่วงท้ายบรรจุเพลงรัวนพรัตน์
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์ไม้น วม วงปี่พาทย์ไม้นวมมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของวงปี่พาทย์ไม้แข็ง กล่าวคือ เปลี่ยนหัวไม้ที่ใช้สำหรับการบรรเลง ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่และฆ้องวงเล็ก จาก
ที่เป็นหัวไม้แข็งก็มาใช้ไม้นวมแทน (ใช้พันผ้าแล้วถักด้วยเส้นด้ายสลักจนนุ่ม) ทำให้ความดังและความเกรี้ยว
กราดของเสียงลดลง เครื่องเป่าแต่เดิมที่ใช้ ปี่ใน ซึ่งมีเสียงดังมากจึงเปลี่ยนมาใช้ ขลุ่ยเพียงออ ซึ่งมีเสียงเบากว่า
และยังเพิ่มซออู้เข้าไปอีก 1 คัน ทำให้วงมีเสียงนุ่มนวลและกลมกล่อมมากขึ้นกว่าเดิม

ภาพที่ 3 วงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องห้า
ที่มา : คณะศิลปนาฏดุริยางค์. กุมภาพันธ์ : 2562
บทร้องในการรำเบิกโรงนั้นเป็นบทประพันธ์ขึ้นใหม่ โดย นายเกษม ทองอร่าม บรรจุเพลงในการรำ
ประกอบด้วย เพลงโคมเวียน เพลงแขกสาหร่าย เพลงแขกบรเทศ และเพลงรัวนพรัตน์ คำประพันธ์ตามบทร้อง
มีดงั นี้
บทรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช
เกษม ทองอร่าม จัดทำบท
- ปี่พาทย์ทำเพลงโคมเวียน – รัว - ผู้แสดงเทวดา-นางฟ้า 9 คู่ ถือดอกไม้เงินทองออกเวทีระดับที่ 1 –
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- ร้องเพลงแขกสาหร่าย สรวมชีพ ใต้เบื้อง ธุลีพระบาท
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล มหาราชา
นบศิระอภิวันท์
น้อมกายกมลจิต
กราบบาทบงสุ์
พ่อของแผ่นดิน
พระผู้ผ่าน ศานต์สิริ จักรีวงศ์
พระผู้ทรง คุณธรรม เลิศล้ำไตร
อ่าองค์พระพิฆเนศร์
ประทานทิพย์วาริน
ธ ประสงค์ใด
ถวายองค์ภูมิพล
- ร้องเพลงแขกบรเทศ –
สถาบัน บัณฑิต พัฒนศิลป์
เทิดพระเกียรติ แซ่ซ้อง พร้องพระนาม
- ปี่พาทย์ทำเพลงรัวนพรัตน์ –
- เทวดา – นางฟ้า เข้าเวที –

วโรกาส เฉลิมพระชน มพรรษา
พระกฤดา บารมี ทวีไกล
อัญชลิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
องค์พระสยามินทร์
จอมนรินทร์ไทยเอย
พระผู้ทรง ทศพิธ พิสิฐไสย
พสกไทย ประสบสุข ทุกเขตคาม
เทพแห่งศิลป์
สรรพมิ่งมงคล
ได้ดั่งตั้งกมล
ชนม์พระยิ่งยืนเอย
นบพระบาท นาถบดินทร์ ปิ่นสยาม
ทวีความ ยิ่งยง ทรงพระเจริญ

จากบทร้องข้างต้น สื่อความหมาย ดังนี้ บทร้องในเพลงแขกสาหร่าย สื่อถึง วโรกาสเฉลิมพระ-ชนมพรรษา พสก
นิกรน้อมศิระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอองค์พระพิฆเณศประทาน สรรพสิ่งมงคล ขอพระองค์
พระชนม์ยิ่งยืนนาน บทร้องเพลงแขกบรเทศ สื่อถึง เหล่าบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชการ มีหลักการเดียวกับการแสดงเบิกโรงที่มีมาแต่ดั้งเดิม คือ เป็นการแสดงก่อนที่จะ
มีการแสดงเรื่องใหญ่ โดยในวโรกาสนี้แสดงเบิกโรงก่อนการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พ่อของ
แผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เทิดทูนพระบรมเดชานุภาพ และพระบารมีที่
พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงพสกนิกรและแผ่นดินไทย ประพันธ์บทขึ้นมาใหม่ โดย นายเกษม
ทองอร่าม สร้างสรรค์กระบวนท่ารำโดยผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ให้สอดคล้องกับเนื้อร้อง บางช่วงเป็นการตีบท
ตีความหมาย และบางช่วงเป็นการจับระบำ โดยใช้แนวท่ารำหลักและวิธีการใช้อุปกรณ์ มาจากเบิกโรงกิ่งไม้เงินทองและ

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เรียงร้อยเป็นการแสดงชุดใหม่บนพื้นฐานของท่านาฏศิลป์ไทย ชุดรำแม่บท ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รำ
เบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ลักษณะการถือดอกไม้เงินทองในการรำ
2. ท่ารำที่ใช้การตีบทตามความหมาย
3. ท่ารำที่ใช้ในการเคลื่อนที่และตั้งซุ้ม
4. การออกแบบท่ารำบนพื้นฐานของท่านาฏศิลป์ไทย
1. ลักษณะการถือดอกไม้เงินทองในการรำ
การถืออุปกรณ์ดอกไม้เงินทองประกอบการแสดง พิจารณาจาก ขนาด น้ำหนักของอุปกรณ์ การเคลื่อนไหว
หรือการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ และลักษณะของท่ารำตามภาษาท่านาฏศิลป์ที่ใช้ในการตีบท ลักษณะการถืออุปกรณ์
ต้องจับกลางด้ามไม่ให้มือชิดกับใบหรือดอก โดยตั้งกิ่งไม้เงินทองให้ถูกต้องตามกลวิธีการรำ ใช้นิ้วหัวแม่มือในการตั้ง
กิ่งไม้ให้ตรง ทั้งนี้พบว่ามีลักษณะการถือดอกไม้เงินทองในการรำดังตัวอย่างตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างลักษณะการถือดอกไม้เงินทอง
รูปภาพ
การถือดอกไม้เงินทองแบบตั้งมือขึ้น

การถือดอกไม้เงินทองแบบหงายมือ

ลักษณะ การส่งมือถือดอกไม้เงินทองไปด้านหลัง

คำอธิบาย
ลักษณะการถือดอกไม้เงินทองแบบตั้งมือขึ้น มือ
ทั้งสองกำด้ามดอกไม้เงินทองแบบพอดี ไม่แน่น
หรือหลวมจนเกินไป ใช้นิ้วหัวแม่มือในการดันกิ่ง
ไม้ให้ตั้งตรง
ลักษณะการถือดอกไม้เงินทองในลักษณะหงายมือ โดย
ตั ้ งวงในระดั บวงสู งพลิ กหงายมื อ ใช้ น ิ ้ วชี ้ ในการ
ประคอง ดอกไม้โดยให้ปลายดอกไม้ชี้ออกด้านนอก
ปรากฏในท่าพรหมสี่หน้า นอกจากนี้สามารถลดระดับ
การหงายมือลงในระดับวงกลางในท่าผาลา
ลักษณะการส่งมือถือดอกไม้เงินทองไปด้านหลัง
เป็นลักษณะการปฏิบัติทารำของการจีบหลัง การ
ถือดอกไม้ในลักษณะนี้ จะใช้นิ้วชี้ในการประคอง
ดอกไม้ หักข้อมือเข้าหาลำแขน ส่งปลายไม้ไป
ด้านหลังของผู้แสดง

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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รูปภาพ
ลักษณะการชี้คว่ำ

คำอธิบาย
ลักษณะการชี้คว่ำ เมื่อถือดอกไม้เงินทอง ควรที่
จะชี้ให้ขนานกับพื้น ส่งปลายให้ชี้ออกด้านข้างให้
ระวังไม่ให้ปลายชี้ตกลงพื้น

2. ท่ารำที่ใช้การตีบทตามความหมาย
กระบวนท่ารำที่ออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อร้อง โดยที่ท่ารำและการสื่อความหมาย มีลักษณะตาม
รูปแบบการการรำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง(ลักษณะของตัวพระ) และฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง (ลักษณะของตัวนาง) ที่
เป็นจารีตแต่โบราณ ดังตัวอย่างตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างท่ารำที่ใช้การตีบทตามความหมาย
บทร้อง
ฉุยฉายกิ่งไม้ เบิกโรงกิ่ง เบิกโรงถวายพระพร84
ท่ารำ
เงินทอง
ไม้เงินทอง
พรรษา ฯ
(นาง)
(พระ)
- เชิดชูพระ
- ควรนิยม - สรวมชีพ ใต้เบื้อง ธุล ีพระเกียรติ
ว่าเป็น
บาท
มงคลเอย - พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
- นบศิระอภิวันท์
- อัญชลิต
- กราบบาทบงศ์
องค์ พระสยามิ นทร์ พ่ อของ
แผ่นดิน
-อ่าองค์พระพิฆเณศ
- ถวายองค์ภูมิพล

ความหมาย
ท่าไหว้ ,ถวาย
บังคม
สื่อความ
หมายถึ ง การ
เคารพ บูชา

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ท่ารำ

บทร้อง
เบิกโรงกิ่ง
ฉุยฉายกิ่งไม้
เบิกโรงถวายพระพร84
ไม้เงินทอง
เงินทอง(นาง)
พรรษา ฯ
(พระ)
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ความหมาย

- ล้วนอร่าม
งามตรู

- ท่าก็งาม
ตรู

- พระกฤดาบารมี
ให้ความหมายถึง
- พระผู้ทรงคุณธรรม เลิศ ความสวยงาม
ล้ำไตร
ยิ่งใหญ่

- แม่งามหนัก
หนา
- เหมือนหนึ่ง
เทพธิดา

- ไทท้าว
เทพบุตร
- เป็น
เกียรติยศ

- เทพแห่งศิลป์
- ท่านผู้ทรงทศพิธ พิสิฐไสย

ความประเสริฐ
ความงดงาม
สวยงาม

3. ท่ารำที่ ใช้ในการเคลื่อนที่หรือตั้งซุ้ม
กระบวนท่ารำที่ไม่ได้ออกแบบออกแบบให้ตรงตามความหมายของเนื้อร้อง หากแต่ออกแบบสำหรับการ
เคลื่อนที่ของกระบวนรำ มีลักษณะเป็นการจับระบำในระบำมาตรฐาน เช่น ระบำดาวดึงส์ ระบำสี่บท เป็นต้น
อีกทั้งการทำซุ้มเพื่อให้เกิดความสวยงาม ดังตัวอย่างตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวอย่างท่ารำที่ ใช้ในการเคลื่อนที่หรือตั้งซุ้ม
ท่ารำ
บทร้องเบิกโรงถวาย
คำอธิบาย
พระพร 84 พรรษา ฯ
สถาบันบัณฑิตพัฒน เป็นท่าที่ใช้ในการตั้งซุ้ม ในซุ้ม
ศิลป์
จะมีท่าทางที่หลากหลาย โดยที่
ผู้แสดงตรงกลางจะเป็นท่าหนึ่ง
ส่วนด้านข้างจะเป็นอีกท่าหนึ่ง
รวมกันเป็นซุ้มเดียว ทำให้เกิด
ภาพที่สวยงาม ที่มิได้สื่อ
ความหมายตามบทร้อง

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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ท่ารำ

บทร้องเบิกโรงถวาย
คำอธิบาย
พระพร 84 พรรษา ฯ
-ทำนองรับเป็นการใช้ท่าสวยงามให้เข้ากับ
ทำนองเพลง ใช้ในการสร้าง
รูปแบบแถวบนเวที

(เอื้อน) ธ ประสงค์ใด
ได้ดั่งตั้งกมล

เป็นการใช้ท่าสวยงามในการ
เคลื่อนที่บนเวที ให้สอดคล้อง
กับทำนองเพลง

4. การออกแบบท่ารำบนพื้นฐานท่ารำนาฏศิลป์ไทย
กระบวนท่ารำที่ออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อร้อง บนพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทย โดยมีท่ารำหลักจากการ
รำแม่บท ดังตัวอย่างตารางที่ 4

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ตารางที่ 4 ตัวอย่างการออกแบบท่ารำบนพื้นฐานท่ารำนาฏศิลป์ไทย
ท่ารำที่มีการถือดอกไม้เงินทอง ท่ารำพื้นฐานจากท่ารำแม่บท

ท่ารำที่มีการถือดอกไม้เงินทอง

ท่ารำพื้นฐานจากท่ารำแม่บท

(401)

คำอธิบาย
ท่าเทพนมหรือเทพประนม
โดยมือทั้งสอง ถือดอกไม้เงิน
ทอง รวมมือถือในลักษณะ
ตั้งขึ้น ถือให้ดอกไม้อยู่ในระดับ
อก
ท่าพรหมสี่หน้า โดยมือทั้งสอง
ถือดอกไม้เงินทองในลักษณะ
หงายมือ ที่ระดับศีรษะ ปลาย
ดอกไม้ชี้ออกด้านข้าง
คำอธิบาย
ท่าผาลาเพียงไหล่ โดยมือข้าง
หนึ่งถือดอกไม้ในระดับตั้งวง
บน และอีกข้างหนึ่งในระดับวง
ล่างหงายมือ ให้ปลายไม้ชี้ลง
ท่ากินนรฟ้อนโอ่หรือกินนร
ฟ้อนฝูง โดยมือข้างหนึ่งถือ
อุปกรณ์ในระดับวงสูง หงายมือ
ปลายดอกไม้ชี้ออกด้านข้าง อีก
ข้างหนึ่งตั้งมือขึ้น แขนเหยียด
ตึงระดับไหล่ ปลายดอกไม้ตั้ง
ตรง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องแนวคิดและรูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบ และ วิเคราะห์แนวคิดรวมทั้ง
รูปแบบการรำเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

(402)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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เดชมหาราช ที่มีพระมหา-กรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย โดยใช้ดอกไม้เงินทองเป็น
อุปกรณ์ประกอบการแสดง ซึ่งมีความสำคัญในการแสดงถึงความเป็นมงคล ศักดานุภาพของผู้เป็นใหญ่ มี
องค์ประกอบสำคัญในการแสดงคือ
1. ผู้แสดง เลือกผู้แสดงจำนวน 18 คน ตัวพระ 9 คน ตัวนาง 9 คน ที่มีทักษะในการรำ ฝีมือดี และร่าย
รำอ่อนช้อย มีปฏิภาณไหวพริบ โดยตัวพระ มีลักษณะรูปร่างที่สูงโปร่ง หน้ายาวรูปไข่ ตัวนาง เลือกผู้ที่ตัวเล็ก
หน้ากลมหรือรูปไข่
2. เครื่องแต่งกาย แต่งกายยืนเครื่อง พระ – นาง
3. อุปกรณ์ประกอบการแสดง ดอกไม้เงินทองที่ทำจากกระดาษ
4. ดนตรี บทร้องและเพลงประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องห้า บทร้องประพันธ์ขึ้นใหม่
โดย นายเกษม ทองอร่าม สื่อถึงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -ภูมิพลอดุลยเดช บรรจุเพลง
ประกอบการรำ คือ เพลงโคมเวียน เพลงแขกสาหร่าย เพลงแขกบรเทศ และเพลงรัวนพรัตน์
กระบวนท่ารำได้แนวคิดและรูปแบบมาจากรำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง และฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง ที่สืบทอด
มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผสมผสานท่ารำตามรูปแบบ ที่สอดคล้องกับเนื้อร้องอีกทั้ง
ที่ใช้ท่ารำพื้นฐานจากแม่บท และการตีบท สอดคล้องกับ อัมไพวรรณ เดชะชาติ ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวคิด
หลักการออกแบบท่ารำถวายพระพรของผู้เชี่ยวชาญ กรมศิลปากร กรณีศึกษา : นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปิน
แห่งชาติ(2555) พบว่าการออกแบบท่ารำถวายพระพร นำมาจาก รำแม่บท นอกจากนี้ปรากฏท่ารำที่ได้แนวคิด
จากท่ารำหลักในการจับระบำสำหรับการเคลื่อนที่และการตั้งซุ้ม สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องนาฏยประดิษฐ์
ของสุรพล วิรุฬห์รักษ์( 2547) ที่พบว่า นาฏยประดิษฐ์ หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์
แนวคิด รูปแบบ กลวิธีของนาฏศิลป์ชุดหนึ่ง ที่แสดงโดยผู้แสดงคนเดียวหรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึง การปรับปรุง
ผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นการทำงานที่ครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่ารำ ท่าเต้น การ
แปรแถว การตั ้ ง ซุ ้ ม การแสดงเดี ่ ย ว การแสดงหมู ่ การกำหนดดนตรี เพลง เครื ่ อ งแต่ ง กาย ฉาก และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ โดยพบว่ามีท่ารำจากเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง และฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง จำนวน 6 ท่า จากรำ
แม่บท จำนวน 8 ท่า ท่ารำที่ใช้ในการเคลื่อนที่และตั้งซุ้ม จำนวน 12 ท่า ผสมการใช้พื้นที่เวทีที่หลากหลาย ทำให้การ
แสดงชุดนี้งดงามและมีคุณค่าทางศิลปะ
ข้อเสนอแนะ
การแสดงเบิกโรงถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรี
อยุธยา ควรค่าแก่การดำรงสืบไป ควรมีการรวบรวมข้อมูลการสร้างสรรค์การแสดงเบิกโรงในรูปแบบการแสดง
เบิกโรงด้วยการละเล่นและการแสดงเบิกโรงด้วยเรื่อง สั้น ๆ บันทึกเป็นเอกสารทางวิชาการและจัดทำงานวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เบิกโรงขึ้นใหม่ที่สามารถจัดแสดงในวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ
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Abstract
The purpose of academic article to present the importance of dance , which is a part of
ASEAN cultural dimension. To support the role of Thailand as ASEAN Chairman, Year 2019
which is declared as the year of ASEAN culture under the concept of “diversity creativity
sustainability “ The important role of dance in strengthening different relationship levels ,
dance in applying appropriately along with 6 cultural dimensions, help promote the role of
Thailand with a cultural dimension that blends harmoniously , ASEAN’s strength and
confidence in potential to increase trade, investment and tourism , which is conservation and
develop the cultural heritage according to dynamic of ASEAN to be creative industry.
Keyword: ASEAN , Dance , Role , Dimension.
บทนำ
อาเซียน (ASEAN) องค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญา
กรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เริ่มจากการจับมือร่วมกันของ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ในนามสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South
East Asian Nations) ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม คือ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และ
กัมพูชา ตามลำดับ ทำให้อาเซียนในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสถานภาพเป็น
ประชาคมอาเซียน (Asean Community) ในปี 2558 การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกครั้งนี้ เน้นการเป็น
ชุมชนที่แข็งแกร่ง การสร้างโอกาส ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม หรือการรับมือภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
และให้ส มาชิกในชุมชนมีความรู้ส ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยก่อนหน้าปี 2558 ประเทศไทยได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนในสังคมเพื่อ
เตรีย มความพร้อมต้อนรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ภายใต้ 3 เสาหลักที่ส ำคัญ คือ
ประชาคมการเมืองและความมั่น คงอาเซียน ( Political and Security Community – APSC ) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community – AEC ) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (Community
Socio-Cultural Community – ASCC )
นับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Community) จวบจนถึงปัจจุบัน สมาชิกอาเซียนได้
ดำเนินกิจกรรมภายใต้ 3 เสาหลักดังกล่าว โดยสิ่งที่ดำเนินการลำดับแรก คือ การดำเนินงานด้านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนื่องด้วยมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจอันเป็นเรื่องสำคัญของ
การดำรงชีวิต แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานต้นทุนร่วมกันมาตั้งแต่อดีต ช่วยให้สมาชิกอาเซียนเข้าใจ
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ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย ชาติพันธุ์ ภาษา ศิลปะ ศาสนา มรดกภูมิปัญญา วรรณกรรม ดนตรี
การแสดง อาหารการกินฯ สิ่งเหล่านี้ เรียกว่า “วัฒนธรรม” ซึ่งมีความเหมือนหรือต่างคล้ายกัน ต่างถ่ายเทหรือ
รับอิทธิพลจากดินแดนภูมิภาคอื่นนำมาปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถี สร้าง อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ของแต่ละ
ชาติสมาชิก (บูรพา โชติช่วง, 2562 : ออนไลน์) ทำให้อาเซียนเป็นดินแดน พหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
ทางชนชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตรงกับเสาหลักที่สาม นั่นคือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอีกครั้งในการเป็นประธานอาเซียน มี การนำ
ประเด็นหลักสำคัญเรื่องมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนมากล่าวถึง เนื่องจาก ประเทศ
สมาชิกต่างมีความใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรมที่โยงใยมาจากความสัมพันธ์ที่ แนบแน่น ยาวนาน มีความแตกต่าง
หลากหลายแต่มีความเหมือนและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ (รัฐบาลไทย, 2562 : ออนไลน์) จากความสำคัญนี้
เองทำให้กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอข้อริเริ่ม ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) ภายใต้
แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” เพื่อชูบทบาทของไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนเป็น
อัตลักษณ์ ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของอาเซียน ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยกระทรวงวัฒ นธรรมยึดหลั ก การพั ฒ นาความสั ม พันธ์ ทางวัฒ นธรรม นำภาพลักษณ์ อาเซียนสู่ ส ากล
สอดคล้องยุทธศาสตร์ 5F กล่าวคือ Film, Fashion, Food, Fighting, Festival อาทิ ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์
ดนตรีในรูปแบบคลาสสิกและร่วมสมัย ภาพยนตร์ แฟชั่นโชว์ ครัวอาเซียน นิทรรศการและการสาธิต มรดกภูมิ
ปัญญาทางด้านต่างๆ ฯลฯ ไปจัดแสดงนอกภูมิภาคอาเซียน (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2562 : ออนไลน์)
นับเป็นการอนุรักษ์ พัฒนาต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีพลวั ตให้กลายเป็นทุนของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่พร้อมเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของอาเซียน
นาฏศิลป์ หนึ่งในยุทธศาสตร์ 5F คือ วัฒนธรรมแขนงหนึ่งของชาติ มีแบบแผนจารีตที่ถ่ายทอดสืบสาน
มาแต่โบราณด้วยวิธีการบุคคลสู่บุคคล จนมีห ลักฐานเป็นเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในปัจจุบัน และที่
สำคัญเข้ามามีบ ทบาทในชีวิตของมนุษย์ รูปแบบวิถีช ีว ิต พิธ ีกรรม ศาสนา เป็นต้น สำหรับประเทศไทย
นาฏศิลป์ประกอบไปด้วย โขน ละคร ระบำ รำ ฟ้อน การแสดงพื้นบ้านพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน
ตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค มีลักษณะที่แตกต่างกันตามรูปแบบการแสดง แต่คงไว้ซึ่งลีลาอ่อนช้อยงดงาม
ตามหลักของงานประณีตศิลป์ ล่าสุดองค์การยูเนสโก ได้ประการขึ้นบัญชี “Khon ,masked dance drama in
Thailand” หรื อ การแสดงโขนในประเทศไทย เป็ น รายการตั ว แทนมรดกวัฒ นธรรมที ่ จ ั บต้ อ งไม่ ไ ด้ ข อง
มนุษยชาติอย่างเป็นทางการ เห็นได้ว่านาฏศิลป์ได้รับการยอมรับในเวทีโลกสอดคล้องกับโครงการปี แห่ ง
วัฒนธรรมอาเซียน 2562 ดังกล่าวด้วย
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วัตถุประสงค์
บทความวิชาการนี้มุ่งนำเสนอการแสดงบทบาทของนาฏศิลป์อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาเซียน
ด้วยมิติทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยสนับสนุนบทบาทของประเทศในฐานะเป็นประธานอาเซียน และการประกาศ
เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2562
วิธีการศึกษา
การเขียนบทความวิชาการครั้งนี้ใช้การศึกษาเอกสาร เน้นศึกษาความหมาย ที่มา แนวคิด รูปแบบ
รวมถึงเลือกใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสตรีท (Geert Hofstede) ในการ
วิเคราะห์บทบาทของนาฏศิลป์ในแง่มุมวัฒนธรรมตามมิติต่างๆ ซึ่งผู้เขียนได้ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
อาเซียน และองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ในมิติต่างๆ
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มาของนาฏศิลป์ บทบาทหน้าที่ของนาฏศิลป์ รวมถึง
มิติทางวัฒนธรรม
3. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งเนื้อหา (content analysis) โดยบูรณาการข้อมูลที่สอดคล้องไว้
ด้วยกันและคงข้อมูลที่แตกต่างไว้พร้อมแสดงอภิปรายให้แนวคิดที่เป็นประเด็นใหม่ๆให้ผู้สนใจ
สืบเสาะหรือพัฒนาต่อยอดความรู้ได้ต่อไป
4. สรุปเรียบเรียงนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ
ในแต่ละส่วนของบทความ ผู้เขียนจะนำเสนอ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี แยกเป็นประเด็น
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ชัดเจน ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายแสดง ความ
คิดเห็นตามลำดับต่อไป
ผลการศึกษา
“นาฏศิลป์” คือ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติ มีพั ฒนาการมาตามยุคตามสมัย ต้นกำเนิดมา
จากการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ ปรากฏในรูปแบบการฟ้อนรำ ประกอบไปด้วย การแสดงประเภท
ละคร ระบำ รำ ฟ้อน ในรูปแบบราชพิธีของหลวง และการแสดงของราษฎรโดยทั่วไป ในการเขียนบทความครั้ง
นี้ผู้เขียนศึกษาถึงนิยามของคำว่า “นาฏศิลป์” ซึ่งเป็ นคำสำคัญของบทความ โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ทางนาฏศิลป์ไทยหลายท่านได้ให้ความหมายของนาฏศิลป์ไว้ ดังนี้
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2546 : 11-12) ทรงอธิบายถึงมูลเหตุแห่ง
การฟ้อนรำ สรุปพอเป็นสังเขปดังนี้
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“ การฟ้อนรำย่อมเป็นประเพณีมีในเหล่ามนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ไม่ว่าจะเลือกอยู่ ณ
ประเทศถิ่นสถานที่ใดในพิภพนี้ คงมีวิธีฟ้อนรำตามวิสัยชาติของตนด้วยกันทั้งนั้น ถึงแม้สัตว์เดรัจฉานก็มีวิธีฟ้อน
รำ พึงสังเกตได้โดยง่าย ดังเช่น สุนัข ไก่ กา เวลาสบอารมณ์ของพวกมันเข้า มั นก็เต้นโลดกรีดกรายทำกิริยา
ท่าทางได้ต่างๆ ก็คือการฟ้อนรำตามวิสัยสัตว์นั้นเอง ปราชญ์ผู้คิดค้นหามูลเหตุแห่งการฟ้อนรำจึงลงเนื้อเห็นเป็น
ยุติว่า การฟ้อนรำนี้มูลรากเกิดแต่วิสัยสัตว์เมื่อเวทนาเสวยอารมณ์ กิริยาอันเกิดจากเวทนาเสวยอารมณ์นี้
นับเป็นขั้นต้นของการฟ้อนรำ ต่อมาอีกขั้นเมื่อคนทั้งหลายรู้ความหมายของกิริยาต่างๆ จึงเกิดแบบแผนทา
ทางการแสดงอารมณ์ นับเป็นขั้นที่สอง และมีผู้ฉลาดเอกกิริยาท่าทางแสดงออกถึงอารมณ์นั้นมาเรียบเรียง
สอดคล้องติดต่อกันเป็นกระบวนการฟ้อนรำให้งดงามก็ต้องตาติดใจคน จึงเกิดเป็นกระบวนการฟ้อนรำขึ้น
นับเป็นขั้นที่สาม”
สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547, : 12) กล่าวว่า นาฏศิลป์เป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่แสดงออก
เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้น เป็นการตั้งใจเคลื่อนไหวร่างกายให้มีจังหวะ มีแบบแผน เพื่อให้เกิดความสุข ความเข้าใจ
และความงดงามแก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้มาพร้อมกับ ความเจริญของมนุษย์ เมื่อสังคมเติบโตขึ้นจึงได้มีการจัด
ระเบียบแบบแผนของนาฏศิลป์ให้งดงามที่สุด
นราพงษ์ จรัสศรี (254, : 2-3) นาฏศิลป์เป็นศิลปะที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลก ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
ถือเป็นการแสดงออก(express) ของอารมณ์ความรู้สึก (feeling) ที่แสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรมของมนุษย์
นาฏศิลป์มักจะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เขตแดน พื้นที่ สงคราม ภูตผีปีศาจ ซึ่งจะนำพาไปสู่
การพัฒนาการทางด้านนาฏศิลป์ของตนเอง จนหล่อหลอมออกมาเป็นอารยธรรม
พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, : 621) ได้ให้ค วามหมาย ไว้ว่า
นาฏศิลป์ ซึ่งมา จากคำว่า นาฏ และ ศิลป์ คือ
นาฏ [นาด, นาตะ-, นาดตะ-] น. นางละคร, นางฟ้อนรำ, ใช้ประกอบกับคำอื่น หมายความว่า หญิงสาว
สวย เช่น นางนาฏ นุชนาฏ. (ป., ส.)
ลูกคำของ “นาฏ, นาฏ-“ คือ นาฏกรรม นาฏดนตรี นาฏศิลป์
ศิลป์ ศิลปะ-, ศิลป์ 1, ศิลปะ
(1) [สินละปะ-, สิน, สินละปะ] น. ฝีมือ, ฝีมือทางการช่าง, การทำให้วิจิตรพิสดาร, เช่น รูปสลักวีนัส
เป็นรูปศิลป์ เขาทำดอกไม้ประดิดประดอยอย่างมีศิลปะ ผู้หญิงสมัยนี้มีศิลปะในการแต่งตัว
(2) น. การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่างๆ อย่างเสียง เส้น สี ผิว รูปทรง เป็น
ต้น เช่น วิจิตรศิลป์ศิลปะการดนตรี ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการละคร
ลูกคำของ “ศิล ปะ-, ศิล ป์ 1, ศิล ปะ” คือ ศิล ปกร ศิล ปกรรม ศิล ปกิจ ศิล ปศาสตร์ ศิล ปศึกษา
ศิลปหัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้าน ศิลปิน
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คำว่านาฏศิลป์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แสดงความหมายถึง [นาดตะสิน] น.
ศิลปะแห่งการละครหรือฟ้อนรำ. (ส.) แม่คำของ “นาฏศิลป์” คือ นาฏ นาฏจินตนา สายทองคำ (2558, : 37) สรุปความหมายของนาฏศิลป์ว่า การเต้น การรำ การ
ฟ้อนรำ การละคร หรือการแสดงที่เป็ นเรื่องราว ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติ มีการอนุรักษ์
สืบสาน และพัฒนามาตามยุคสมัย
ความหมายของนาฏศิลป์ในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่านาฏศิลป์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ที่เก่าที่สุดอย่างหนึ่งของโลก มูลเหตุในการเกิดมาจากสัญชาตญาณ อารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ นับเป็นศิลปะ
แขนงหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกของมนุษย์ด้วยวิธีการทางสุนทรียศาสตร์ ด้วยร่างกาย ท่าทาง การ
เคลื่อนไหว อย่างมีระบบและงดงาม นาฏศิลป์มีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับจากความเจริญที่มนุษย์สร้างขึ้นจน
กลายมาเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติดังที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความงาม
ความสุข ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย
บทบาทของนาฏศิลป์
จากนิยามของคำว่า “นาฏศิลป์” ดังที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า นาฏศิลป์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของประเพณี พิธีกรรม จนกลายเป็นแบบแผนทาง
วัฒนธรรมในที่สุด เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดนาฏศิลป์จึงเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าว และบทบาทของนาฏศิลป์
ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสังคมของมนุษย์อย่างไร ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงบทบาทให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น ดังนี้
บทบาท ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ
ทำท่าทาง การรำตามบท โดยปริยายหมายความว่า การทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่
บทบาทของครู (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 648.) จากความหมายเหล่านี้เมื่อนำมารวมกับนาฏศิลป์ มีความ
เป็นไปได้ว่า บทบาท คือ สิ่งที่กำหนดให้กระทำตามภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเกี่ยวข้องด้วย เมื่อนำ
บทบาทมาใช้ร่วมกับคำว่านาฏศิลป์ หมายถึง การนำนาฏศิลป์มาร่วมทำภารกิจตามที่กำหนดไว้ในการดำเนิน
ชีวิตทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ทั้งในโอกาสปกติและโอกาสพิเศษ ซึ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์
รักษ์ ราชบัณฑิตทางนาฏกรรมได้แบ่งลักษณะบทบาทของนาฏศิลป์ออกเป็นประเภทต่างๆ 12 ประเภท ดังนี้
1. การสื่ อ สาร นาฏศิ ล ป์ เ ป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร
โดยใช้ ร่างกายประกอบการเล่าเรื่อง ได้รับการพัฒนาต่อมาโดยการเลือกสรรและสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆ ให้มี
ความหมายเฉพาะที่เ ข้ าใจและสื่ อสารกัน ได้ในกลุ ่มชนนั้น ๆ กล่าวได้ว ่าพัฒ นาจากรูปลัก ษณ์ท ี่ง ่า ยเป็ น
ส่วนประกอบของคำพูดหรือวรรณศิลป์ ไปสู่การสร้างภาษาของตนเองที่เรียกว่า ภาษาท่ารำ ซึ่งภาษานี้มิได้แปล
ออกเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเท่านั้น แต่ยังแสดงออกซึ่งอารมณ์ของมนุษย์อีกด้วย

(410)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

2. การสังสรรค์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องมีการพบปะสังสรรค์กัน ในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ
เช่น งานรื่นเริงตามฤดูกาล งานเฉลิมฉลองต่างๆ ซึ่งต้องมีนาฏศิลป์เป็นปัจจัยสำคัญร่วมด้วย งานดังกล่าวนี้
มักจะเป็นสื่อให้หนุ่มสาวพบปะกัน แต่ด้วยจารีตของสังคมที่ขีดคั่นไว้ นาฏศิลป์จึงเป็นสื่อให้หนุ่มสาวเข้ามา
ใกล้ชิดกัน รวมถึงการแสดงออกของอารมณ์ของผู้เข้าร่วมงานที่อยากระบายความสนุกสนานออกมาเป็นการ
ฟ้อนรำอีกด้วย

ภาพที่ 1 บทบาทของนาฏศิลป์ด้านการสังสรรค์
ที่มา : ผู้วิจัย
3. การบันเทิงเพื่อคนอื่น นาฏศิลป์จัดให้เป็นประเภทการแสดงโดย นักแสดงอาชีพ
หรือไม่อาชีพก็ได้ มีเจตนาให้ความบันเทิงแก่ผู้ดูเป็นสำคัญ มักมีรูปแบบที่ชัดเจนค่ อนข้างตายตัว มีการเปิด
โอกาสให้ผู้ชำนาญการได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดต่อกันมา บางชุดมีการยอมรับว่าเป็นของ
ดีสมควรสืบทอดเป็นสมบัติของชาติและวัฒนธรรมที่มิควรดัดแปลงแก้ไข

ภาพที่ 2 บทบาทของนาฏศิลป์ด้านการบันเทิงเพื่อคนอื่น
ที่มา : ผู้วิจัย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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พิธีกรรม คือ สิ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่เป็นพลังพิเศษ หรือมีอำนาจเหนือธรรมชาติสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อมด
หมอผี หรืออีกนัยหนึ่งคนเหล่านี้ใช้นาฏศิลป์สื่อสารกับพลังเหนือธรรมชาติมีการผ่านตนไปยังผู้ต้องกับรับ
พลังงานเหล่านั้น การแสดงออกในเรื่องนี้มักเป็นการฟ้อนรำเพื่อรักษาโรค สะเดาะเคราะห์ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แก้
บน หรือถวายมือ ไหว้ครูก่อนทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใด
4. การออกกำลังกาย กิจกรรมนาฏศิลป์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย เนื่อง
จากนาฏศิลป์ต้องใช้กำลังอย่างมากในการฝึกหัด ในการฝึกซ้อม ในการแสดง ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงเหมือนออกกำลัง
กายอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันมีการนำนาฏศิลป์มาประยุกต์ให้การออกกำลังกายมีความสุข สนุกสนาน มีท่าทาง
รูปแบบ โดยเลือกสรรท่าทางการเคลื่อนไหวที่ได้ศึกษามาอย่างดีแล้วว่าเป็นการกระตุ้น หรือบำบัดส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกาย เช่น เพิ่มกล้ามเนื้อ ลดไขมัน ช่วยให้ผู้ออกกำลังกาย กระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง ร่างกาย
แข็งแรง
5. การฟ้อนรำในพิธีการ ในแต่ละสังคมย่อมมีพิธีการต่างๆ เช่น การจัดงานต้อนรับ
งานวันเกิด งานประจำปี พิธีการเหล่านี้นิยมให้มีการแสดงขึ้นสองลักษณะใหญ่ๆ คือ การฟ้อนรำเป็นขบวนแห่
ตามทาง เช่น การฟ้อนรำในประเพณีต่างๆ เช่น แห่เทียนพรรษา แห่นาค แห่บั้งไฟ เป็นต้น และการฟ้อนรำบน
เวที อาทิ อวยพรวันสำคัญ การแสดงเบิกโรง งานแสดงพิธีเปิดกิจกรรมต่างๆ

ภาพที่ 3 บทบาทนาฏศิลป์สำหรับพิธีการ
ที่มา : ผู้วิจัย
6. การเผยแพร่เอกลักษณ์ นาฏศิลป์นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชน แสดง
ให้เห็นว่าชุมชนของตนมีลักษณะที่โ ดดเด่นหรือแตกต่างจากชุมชนอื่นอย่างไร ท่ารำ การแต่งกาย ดนตรี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอันเป็นลักษณะเฉพาะนั้นก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชน เมื่อมีการนำไป
เผยแพร่ให้คนท้องถิ่น อื่นๆ ได้เห็น ถือเป็นของแปลกใหม่ โดยเฉพาะต่างชาติต่างวัฒนธรรมที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวก็จะสนใจสิ่งเหล่านี้ การแสดงประเภทนี้มักเข้าใจในรูปแบบนาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังที่
พบเห็นได้จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในปัจจุบัน

(412)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 4 บทบาทนาฏศิลป์สำหรับเผยแพร่เอกลักษณ์
ที่มา : ผู้วิจัย
7. การรักษาเอกลักษณ์ของชาติหรือของชุมชน สำหรับบทบาทนาฏศิลป์ในหัวข้อนี้
เป็นการสืบทอดศิลปะการฟ้อนรำของตนมิให้สูญหาย มักจะเห็นชัดเจนในกรณีที่คนในชุมชนหนึ่งอพยพย้ายไป
อยู่ชุมชนอื่นที่ต่างวัฒนธรรม มักมีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและแสดง
เอกลักษณ์ที่ชัดเจนของชุมชน

ภาพที่ 5 บทบาทนาฏศิลป์ด้านเอกลักษณ์ของชุมชน
ที่มา : ผู้วิจัย
8. การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ สิ่งที่แสดงให้เห็นว่า นาฏศิลป์มีการพัฒนาต่อไปอย่าง
ไม่หยุดยั้งคือการริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ อาจมีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกัน
ไป สิ่งไหนดีคนก็จะนิยมนำไปฝึกหัดแสดงให้แพร่หลายต่อไป

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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ภาพที่ 6 บทบาทนาฏศิลป์สำหรับการสร้างสรรค์
ที่มา : ผู้วิจัย
10. การศึกษา การพัฒนาของมนุษย์ที่สำคัญ คือ การศึกษา ซึ่งนาฏศิลป์เป็นศาสตร์วิชาแขนง
หนึ่งทางศิลปะที่มีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง จนปัจจุบันเกิดเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมที่มีบ ุค คล
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานทำหน้าที่ทำนุบำรุงให้รุ่งเรือง สร้างนาฏศิลปินให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถใช้เป็น
อาชีพเลี้ยงตนได้

ภาพที่ 7 บทบาทนาฏศิลป์ด้านการศึกษา
ที่มา : ผู้วิจัย
11. เครื่องอุปโภคเฉพาะชนชั้น เหตุที่นาฏศิลป์ถูกระบุว่า เป็นเครื่องอุปโภคเฉพาะ
ชนชั้น เนื่องจากบางกรณีเป็นสิ่งหวงห้ามสำหรับกลุ่มบุคคล หรือให้เฉพาะกลุ่มได้มีโอกาสดูหรือแสดงเท่านั้น ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในอดีต เช่น การแสดงละครในหรือละครรำที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วนถือเป็นเครื่องราชูปโภคของ
พระมหากษัตริย์ หรือการแสดงนาฏศิลป์ของประเทศญี่ปุ่น “โนะ” เป็นนาฏศิลป์ญี่ปุ่นสำหรับจักรพรรดิและ
ซามูไร คาบูกิเป็นการแสดงที่กำหนดให้กลุ่มชนชั้นพ่อค้า เป็นต้น ในปัจจุบันนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทุกชน
ชั้นในสังคมมีโอกาสได้รับชมทั่วถึงกัน โดยผ่านบทบาทหน้าที่ตามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น

(414)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 8 บทบาทนาฏศิลป์สำหรับเครื่องอุปโภค
ที่มา : ผู้วิจัย
12. การบันเทิงเฉพาะตน มนุษย์เมื่อมีความสุขมักมีการแสดงออก ด้วยการร้องรำ
ทำเพลงเป็นการระบายอารมณ์และทำให้คนอื่นประจักษ์ บางครั้งเป็นการอวดความสามารถให้คนได้ชื่นชม ยก
ย่อง ถือเป็นความสุขที่ทำได้ดีกว่าใครๆ หรือการจดจำท่ารำตามกระบวนการแบบฉบับโบราณของครูอาจารย์ได้
ก็จะเกิดความปิติว่ามีสมองดีความจำเลิศ รวมถึง ความสามารถในการออกลวดลายแปลกแหวกแนวด้วยเชาวน์
ปัญญา สัมพันธ์กับดนตรีและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้การแบ่งประเภทของหน้าที่นาฏศิลป์ไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนโดยเด็ดขาดแต่เป็นการแบ่งเพื่อให้เห็น
บทบาทเด่นที่แตกต่างกัน (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ , 2547 : 14-21.) ซึ่งบทบาทของนาฏศิลป์ในปัจจุบันนั้นสามารถ
นำมาปฏิบัติร่วมกันได้หรือทำหน้าที่ได้หลายบทบาทพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าบทบาทของนาฏศิลป์
นั้นคลอบคลุมไปเกือบทุกมิติของชีวิตมนุษย์ นับแต่พื้นฐานของชีวิต การพัฒนาชีวิต การปรุงแต่งชีวิต ตั้งแต่
เริ่มต้นเกิดจนสุดท้ายของชีวิตคือความตาย หากแต่บทบาทของนาฏศิลป์ เมื่อนำไปสู่การแสดงออกมักจะต้อง
เลือกใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ด้วย ในการนี้เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนขออธิบายถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มี อิทธิพลในการแสดงบทบาทของ
นาฏศิลป์ในหัวข้อต่อไป
มิติทางวัฒนธรรม
มิติทางวัฒนธรรม เกิดจากการศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศและองค์การ ถูกค้นพบ
โดย ศาสตราจารย์ฮอฟสตรีท (Geert Hofstede) เป็นการเก็บข้อมูลจากพนักงาน 70 ประเทศทั่วโลกในปี ค.ศ.
1967 – 1973 เพื่อศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรมทั่วโลกโดยใช้แบบสำรวจค่านิยมทางวัฒนธรรม (Values
Survey Module) จากนั้นได้นำข้อมูลที่ได้มาแบ่งลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นใน
การทำงานจากองค์การที่มีว ัฒ นธรรมในแต่ล ะประเทศที่ แตกต่างกัน แล้วนำมาพัฒ นาเป็นทฤษฎีมิติ ท าง
วัฒนธรรมของฮอฟสตรีท โดยอธิบายว่า วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันส่งผลให้รูปแบบความคิด ทัศนคติ
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ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์มีความแตกต่างกัน (สุธีรา เดชนครินทร์ และ สุธินี ฤกษ์ขำ, 2558, น.) โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 มิติ ด้วยกัน ดังนี้
1. ความแตกต่างในเรื่องของอำนาจ (Power Distance) หมายถึงการที่บุคคลมอง
ความแตกต่างของสถานภาพไม่เท่ากัน เช่น พ่อกับลูก เจ้านายกับลูกน้อง
2. ความแตกต่างในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Individual) หมายถึง บุคคลในแต่ละ
สังคม มีแนวคิดและรูปแบบการดำรงชีวิตที่ขึ้นต่อสั งคมไม่เท่ากัน เช่นบางสังคมยึดถือตามสิทธิของกฎหมาย
บางสังคมคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นหรือของกลุ่มมากกว่า
3. ความแตกต่างในเรื่องการให้ความสำคัญชายและหญิง (Masculinity) หมายถึง
การที่สังคมให้ความเสมอภาคสูง ชาย-หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่บางสังคมชายกับหญิงมีความแตกต่างกัน
4. ความแตกต่างในเรื่องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Uncertainty Avoidance)
หมายถึง ความรู้สึกของคนทั่วๆ ไปที่มีต่อความไม่แน่นอนในอนาคต พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
5. ความแตกต่างในเรื่องของเวลาในการทำงานร่วมกัน (Long and Short term
Orientation) หมายถึงการที่บุคคลประเมินผู้อื่นโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวใน
รอบเวลาอันสั้น หรือพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่มีมาต่อเนื่องยาวนาน
6. การแสดงออกทางอารมณ์ (Indulgence) หมายถึง ระดับในการควบคุมความต้องการ โดยค่า
Indulgenceที่สูงคนจะหาความสุขหรือตอบสนองความต้องการอย่างเปิดกว้าง สังคมค่อนข้างอิสระ แต่ถ้ามี
Indulgence ต่ำ สังคมจะค่อนข้างเคร่งครัดในการแสดงออก
(Greed is Goods, 2560 : ออนไลน์)
จากทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมนี้มีอิทธิพลต่อแนวคิด วิธีการในการแสดงบทบาทของนาฏศิลป์ต่อการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสมาชิกอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์
ของอาเซียนกับประเทศหรือกลุ่มสมาชิกอื่นๆ ในสังคมโลก เพราะฉะนั้นการแสดงบทบาทใดก็ตามควรศึกษา
ผลกระทบจากมิติทางวัฒนธรรมเพื่อมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามบทบาทที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผู้เขียนจึงขอนำเสนอแนวทางการแสดงบทบาทของนาฏศิลป์เพื่อการสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อม
ผสานอัตลักษณ์เฉพาะตนกับสมาชิกทั้งในและนอกอาเซียนเพื่อแสดงถึ งความเป็นอัตลักษณ์อาเซียน โดย
คำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย คือ
1. การแสดงบทบาทของนาฏศิลป์ สำหรับประเด็นมิติความแตกต่างในเรื่องของอำนาจ
เนื่องจากในสังคมมีการแบ่งแยกคนออกเป็นกลุ่มๆ ตามอำนาจที่ได้มา นาฏศิลป์จากมุมมองของสังคมทั่วไปมัก
ให้เป็นเรื่องของกลุ่มชนชั้นสูงหรือผู้มีอำนาจการปกครอง ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการผลัดกันตนเองให้เป็นที่ยอมรับ
หรือมีความเหลื่อมล้ำทางอำนาจสูงกว่าผู้อื่น การทำหน้าที่ให้ความบันเทิงหรือการแสดงสำหรับพิธีการจึงน่าจะ
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เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างความประทับใจการยกย่อง ให้เกียรติ ให้ความสำคัญ รวมถึงช่วยยก
ฐานะของกลุ่มสังคมที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ซึ่งถือเป็นเครื่องอุปโภคเฉพาะชนชั้นอีกด้วย แต่ทั้งนี้
ต้องพึงระวังว่า สังคมของโลกตะวันออกและตะวันตกอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องของอำนาจ จึงควรเลือก
แสดงบทบาทตามความเหมาะสม
2. การแสดงบทบาทของนาฏศิลป์ในเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือปัจเจกชน จะเห็นได้ว่า สังคมของ
สมาชิกอาเซียนจะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างต่ำ เน้นความเป็นสังคมเกาะกลุ่ม สำนึกในความเป็น “เรา” ซึ่ง
แตกต่างจากสังคมในโลกตะวันตกที่ค่อนข้างเน้นความเป็นปัจเจกชนสูงกว่า ในการแสดงบทบาทของนาฏศิลป์สู่
สายตาชาวโลกจึงควรคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เป็นที่ตั้ง เมื่อนำนาฏศิลป์ไปนำเสนอ ณ พื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง
ควรเน้นบทบาทการสื่อสาร การเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ หรือแสดงให้เห็นความสำคัญของการศึ กษาศาสตร์
แขนงนี้ โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของกลุ่มคนนั้นๆ แต่ถ้าต้องไปนำเสนอในพื้นที่ความเป็นส่วนตัวต่ำ
เน้นกลุ่มพวกพ้องเป็นไปได้ว่าบทบาทอาจเป็นเรื่องของการสื่อสาร การสังสรรค์ การแสดงเอกลักษณ์ของตนที่
เป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน การบันเทิงเฉพาะตน เพื่อช่วยสร้างความสนิมสนม สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อไป
3. การแสดงบทบาทของนาฏศิลป์ในความแตกต่างในเรื่องการให้ความสำคัญระหว่างชายและ
หญิง ในมิตินี้อาจมีความหมายถึงวัฒนธรรมที่มีลักษณะเข้มแข็ง มีความเป็นชาย มีการแก่งแย่งแข่งขันกันสูงให้
คุณค่ากับความสำเร็จทางด้านวัตถุ ส่วนวัฒนธรรมของความนุ่มนวล ความเป็นหญิง เน้นการใส่ใจผู้อื่น ให้
ความสำคัญกับ คุณภาพชีว ิต เพราะฉะนั้นการแสดงบทบาทของนาฏศิล ป์ในมิติทางวัฒ นธรรมนี้พึง ต้ อ ง
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง การแสดงนาฏศิลป์ในกลุ่มวัฒนธรรมชาย ควรมุ่งเน้นบทบาทที่ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย
แสดงออกถึงอารมณ์ที่มีความสุข อาทิ การสังสรรค์ ความบันเทิงเพื่อคนอื่นหรือเฉพาะตน ส่วนการแสดงในกลุ่ม
วัฒนธรรมหญิงแสดงออกในเรื่องของพิธีกรรมที่เน้นการช่วยเหลือผู้อื่น การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมถึงการสังสรรค์และความบันเทิงเช่นเดียวกัน
4. การแสดงบทบาทของนาฏศิลป์เ กี่ยวกับความแตกต่างในเรื่องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ในที่นี่
ประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน จะสร้างระเบียบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบปกป้อง จนอาจ
ทำให้เกิดความเครีย ดสูงแต่ถ้าประชาชนที่การยอมรับความแตกต่าง เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีว ิตจะมี
ความเครียดน้อยกว่า ซึ่งแน่นอนว่า กลุ่มความเครียดสูงบทบาทของนาฏศิลป์เน้นความบันเทิงเพื่อช่วยผ่อน
คลายเป็นหลักหรือนำเสนอรูปแบบพิธีกรรมเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น รูปแบบพิธีการเพื่อให้เป็นแบบแผนอย่างที่
สังคมต้องการ ส่วนกลุ่มความเครียดต่ำ เน้น การสร้างสรรค์ เนื่องจากสังคมกล้ายอมรับในความแตกต่าง มี
มุมมองของความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต
5. บทบาทของนาฏศิลป์ต่อความแตกต่างในเรื่องของเวลาในการทำงานร่วมกัน ซึ่งมิตินี้จะเห็ นได้
ว่า มีช่วงระยะเวลาสองระยะด้วยกัน คือ วัฒนธรรมที่มองผลในระยะเวลาอันสั้น ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เน้นการปกป้องตนเอง เวลาว่างพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นอุปนิสัยของคนในยุคปัจจุบัน บทบาทของนาฏศิลป์
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ไทยในส่วนนี้คงต้องนำเสนอสิ่งที่ดี ที่น่าสนใจ อาจในรูปแบบของการเผยแพร่เอกลักษณ์ในรูปแบบสั้นๆ กระชับ
เข้าใจง่าย รวมถึงการให้ความสุข ความบันเทิง การสังสรรค์ เพื่อสนองต่อวิถีชีวิต ส่วนวัฒนธรรมที่มองผลใน
ระยะยาวเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับอนาคตดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังบทบาทและหน้าที่ของนาฏศิลป์
คงต้องแสดงถึงความเป็นชุมชนหรือเอกลักษณ์ของชาติเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ การสร้างสรรค์ การศึกษา เพื่อ
นาฏศิลป์คงอยู่ต่อไปในในอนาคต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ได้ช่วยรักษาเอาไว้
6. บทบาทของนาฏศิลป์ในมิติการแสดงออกทางอารมณ์ เป็นมิติที่เพิ่มเข้ามาภายหลังจาก 5 ข้อ
ดังกล่าวข้างต้น เห็ นได้ว่าสังคมโลกตะวันตกมักมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเปิดเผย ต่างจากสังคมโลก
ตะวันออกซึ่งค่อนข้างเคร่งครัดและปกปิด เหตุด้วยจารีตประเพณีต่างๆ ที่คลอบคลุมอยู่ สำหรับการนำเสนอ
บทบาทต้องศึกษาถึงสังคม พื้นที่ ประเพณี ตัวบุคคล เป็นหลัก บทบาทด้านพิธีกรรมมักพบในสังคมเคร่งครัดไม่
กล้าแสดงออกในเวลาปกติ แต่กล้าแสดงออกในช่วงเวลาพิเศษเหนือธรรมชาติที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง จริงๆ แล้ว
ถือได้ว่าบทบาทด้านพิธีกรรมนี้เป็นทางออกให้มนุษย์ได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่ซ่อนลึกอยู่ภายในให้ออกมา เป็น
การช่วยขจัดความกังวล ความเครียดต่างๆ ถือเป็นการสร้างความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง ส่วนสังคมที่อิสระทาง
อารมณ์ปรากฏบทบาทได้หลากหลายมากกว่า โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์
นอกจากนี้ การกำหนดกิจ กรรมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูบทบาทของไทยในฐานะ
ประธานอาเซียนและสอดรับกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีการจัดทำแผนงานไว้ตลอดปี 2562 บทบาทของ
นาฏศิลป์ที่กำหนดในรูปแบบของการแสดงพิธีการน่าจะเป็นบทบาทแรกที่ต้องทำ เนื่องจากกิจกรรมทุกอย่างมี
การจัดเป็นรูปแบบที่ขัดเจนจำเป็นต้องมีการแสดงประกอบเพื่อให้งานเกิดความสมบูรณ์ ส่วนบทบาทในฐานะ
แสดงความเป็น เอกลักษณ์ของชาตินั้น ได้ ถูกกำหนดในงานมหกรรมวัฒ นธรรมอาเซียนภายใต้การจั ดงาน
มหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ในเดือนเมษายน 2562 งานวัฒนธรรมสัญจร
อาเซียนสู่โลก ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2562 งานเทศกาลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน
และประเทศคู่เจรจา ในเดือนกันยายน 2562 งานเทศกาลหุ่นอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ในเดือนพฤศจิกายน
2562 ทั้งนี้การเสนอกิจ กรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิล ป์ล ้วนใช้มิติทางวัฒนธรรมช่วยส่งเสริมเพื่ อ ให้
ภาพลักษณ์ภายใต้นโยบายการทูตทางวัฒนธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การผสานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของอาเซียนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกช่วยสร้างบทบาทอาเซียนในเชิงรุกต่อไป
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สรุปและอภิปรายผล
กล่าวโดยสรุปแล้ว สำหรับ ปี 2562 นี้ ในฐานะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคม
อาเซียน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน รวมถึงการประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรม
อาเซียนด้วย สิ่งที่จะช่วยรองรับการทำงานครั้งนี้ คือนำบทบาทของนาฏศิลป์มาช่วยดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเป็น ทั้ งงานเบื้องหน้า งานเบื้องหลัง หรือแอบแฝงก็เป็นได้ การนำบทบาทของนาฏศิลป์มาใช้โ ดย
กำหนดให้คู่ขนานไปกับมิติวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นว่า นาฏศิลป์เป็นฟันเฟืองหลักสำคัญในการแสดงความเป็น
ตัวตน ช่วยสื่อสารให้แต่ละกลุ่มชุมชนที่ต่างวัฒนธรรมกันมีความรู้ ความเข้าใจเกิดความสนใจที่จะเข้ามาติดต่อ
สัมพันธ์กัน มีมุมมองในแง่มุมที่ดีต่อกัน ให้เกียรติ ให้ความเชื่อถือในด้านต่างๆ ซึ่งกันและกันสอดคล้องกับ
หลักการมิติทางวัฒนธรรม 6 ด้านของ Hofstede คือ ด้านของความแตกต่างทางอำนาจ ด้านปัจเจกชน ด้าน
ความแตกต่างของชายและหญิง ด้านความเสี่ยง ด้านความต่างของเวลา และด้านการแสดงออกทางอารมณ์ อีก
ทั้งมิติทางวัฒนธรรมยังมีลักษณะเด่นคือสามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติมให้เพื่อให้ทันสมัยกับความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรมของสังคมโลกในปัจ จุบันได้อีกด้วย นักวิช าการหลายท่านได้นำหลักการเรื่องนี้มาเป็นหลักใน
การศึกษา และทำความเข้ าใจเรื่องมิติทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับงานวิชาการของตน อาทิ พัชราภา เอื้อ
อมรวนิช กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนมีวัฒนธรรมที่สั่งสมมาจากการเรียนรู้ในบริบทสภาพแวดล้อมที่อาศัยการ
สื่อสารร่วมกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมความต่างต้องเรียนรู้ถึง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมคู่สื่อสาร โดย
นำเสนอและทำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ใน 2 มิติ ความ
เป็นมา ความสำคัญ และบริบท ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (พัชราภา เอื้ออมรวนิช, 2558 : 1) พลเทพ
พูน พล กล่าวว่า การปรับ ตัว ด้านวัฒ นธรรม ตาม Hofstede Framework มีความฉลาดทางอารมณ์ การ
สนับสนุนทางสังคม และมิติทางวัฒนธรรมด้านความเป็นกลุ่มนิยมเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล สามารถทำนายการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้ (พลเทพ พูนพล, 2560 : 110) ซึ่งทั้งนี้ผู้สนใจ
สามารถศึกษาและนำมิติทางวัฒนธรรมไปปรับใช้กับบริบ ทงานเพื่อช่วยให้การทำงานระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนแน่นอนว่าบทบาทของนาฏศิลป์อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาเซียน สนับสนุนการทำงานของปี
แห่งวัฒนธรรมอาเซียนและชูบทบาทของไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมความเข้มแข็งของอาเซียน พร้อมกับการเรียนรู้ ปรับตัว ก้าวเข้าสู่การพัฒนาและแข่งขันในสังคมโลก
สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพ และนำไปสู่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น นับเป็นการ
อนุรักษ์ พัฒนาต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีพลวัตให้กลายเป็นทุนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industry) ต่อไป

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

บรรณานุกรม
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ,สำนัก. (6 กุมภาพันธ์2562). ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 :
หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน. สำนักเลขาธิการอาเซียน. (ออนไลน์). เข้าถึงจาก
http://www.asean 2019.go.th.
จินตนา สายทองคำ. (2558). นาฏศิลป์ไทย. รำ ระบำ ละคร โขน. กรุงเทพ : เจ ปริ้นท์ .
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2546). ละครฟ้อนรำ. กรุงเทพ :
สำนักพิมพ์มติชน.
นราพงษ์ จรัสศรี. (2548). ประวัตินาฏยศิลป์ตะวันตก. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
บูรพา โชติช่วง. (7 มกราคม2562). เชื่อมสัมพันธ์หนึ่งเดียว ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน. สยามรัฐ
ออนไลน์. (ออนไลน์). เข้าถึงจาก https://siamrath.co.th/n/59991.
พลเทพ พูนพล. (2560). การศึกษาปัจจัยด้านบุคคล สังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวของนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับทุนทางสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23 (1), 110. (ออนไลน์). เข้าถึงจาก
http://www.ejournals.swu.ac.th
พัชราภา เอื้ออมรวนิช. (2560). การสื่อสารภายใต้มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตาม
แนวคิด Geert Hofstede. วารสารวิชาการมนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์, 25 (47), 1.
(ออนไลน์). เข้าถึงจาก http://www.kmutt.ac.th.
รัฐบาลไทย. (4 กุมภาพันธ์ 2562). การประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562. ข่าวทำเนียบ
รัฐบาล. (ออนไลน์). เข้าถึงจาก http:// news/contents/details/18565.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554. กรุงเทพ :
ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.
สุธีรา เดชนครินทร์ และ สุธินี ฤกษ์ขำ. (2558). ผลกระทบของมิติทางวัฒนธรรมที่มีต่อระบบ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง : การบูรณาการทบทวนวรรณกรรม. วารสารวิทยาการ
จัดการ, 32 (2), 207. (ออนไลน์). เข้าถึงจาก http://www.tci-thaijo.org.
สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2547). หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพ :
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Greedisgoods. (24 มกราคม 2560). มิติทางวัฒนธรรม ของ Holfstede. (ออนไลน์). เข้าถึงจาก
http://www.Greedisgoods.com

(419)

(420)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

บทบาทความเป็นนักรบของกุมภกรรณ ในการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์
THE ROLE WARRIOR OF KUMBHAKAN IN KHON RAMAYANA
ว่าที่ร้อยตรีวีรกร ศุขศาสตร์*
ACTING SUP LT. WEERAKORN SUKSARD
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย การศึกษาบทบาทและรูปแบบการแสดงของตัวกุมภกรรณใน
การแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกกุมภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์ ผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญของตัวละคร คือตัวกุม
ภกรรณ ซึ ่ ง เป็ น พญายั ก ษ์ ต ั ว สำคั ญ ตั ว หนึ่ ง ในเรื ่ อ งรามเกี ย รติ์ ที ่ ม ี บ ทบาท และอั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาทความเป็นนักรบของตัวกุมภกรรณในเรื่องรามเกียรติ์ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์ โดย
มีเครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บข้อมูล คื อ แบบสัมภาษณ์ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัยพบว่า
กุมภกรรณ มีบทบาทที่สำคัญคือที่สุดคือ บทบาทของความเป็นนักรบ และมีบุคลิกที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ
ตัวกุมภกรรณ ได้แก่ การรักความสะอาด รักเผ่าพงศ์ ยึดในคุณธรรม ความมีสติปัญญา และในฐานะที่สำคัญ
ของตัวกุมกรรณ คือในฐานะนักรบ โดยกุมภกรรณมีการออกรบทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีความ
แตกต่างกันไป ตามอัตลักษณ์ของตัวกุมภกรรณ
คำสำคัญ: กุมภกรรณ , นักรบ , โขน , รามเกียรติ์
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Abstract
This article be partial of research in Studying Roles and Performance Types of
Kumbhakan in Royal Pantomime Performance for story of Kumbhakan war in episode of
Mokkhasak. Researcher realizes the importance of Kumbhakan actor who be one significant of
Great Giant in Ramakien that has individual roles and identities. Have objectives to study roles
of Kumbhakan as warrior in Ramakien. Research methodology be qualitative by informants be
national artists, specialists of Khon giant in Thai Classical Dance through data collecting tool of
questionaires for data analysis. Studying found the important roles of Kumbhakan be 1 . As
sibling. 2 . As regent. 3 . As warrior and individual identities of Kumbhakan be neat, love tribe
and observe moral from above 3 roles found as being young brother of Thossakan then
Kumbhakan must go out to battle in war on behalf of Thossakan, as regent must go out to war
and as the important role of warrior for all 4 wars which be different in each as per identities
of Kumbhakan.
Key words: Kumbhakan, Warrior, Khon, Ramakien.
บทนำ
โขนเป็นศิลปะและศาสตร์ทางนาฏศิลป์ประจำชาติไทย เป็นเอกลักษณ์ที่มีความงดงาม มีลักษณะพิเศษ
และมีแบบแผนที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นมหรสพที่มีความเป็นมายาวนาน ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้นและสืบ
ทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่จะแสดงโขนได้ จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการฝึกที่เข้มงวด และรูปแบบการ
แสดงจึงต้องมีความสวยงาม ประกอบกับเนื้อเรื่องที่ใช้แสดงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ จึงมีจารีต
ขนบธรรมเนียมของราชสำนักเข้ามาใช้ในการแสดงโขน ผู้แสดงจะต้องสวมศีรษะปิดหน้าทุกคน ตัวตลกยกเว้น
ไว้ เพราะจะต้องพูดเจรจาเอง แต่ต่อมาภายหลังผู้แสดงเป็น พระ นาง เทวดา ไม่ต้องสวมศีรษะปิดหน้า (อมรา
กล่ำเจริญ, 2542, น. 45) การแสดงโขนจะแบ่งตัวละครออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พระ นาง ยักษ์และลิง ซึ่งแต่
ละตัวละครจะบุคลิกแตกต่างกันออกไป ยักษ์ เป็นอมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก
ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้ จำแลงตัวได้ บางทีใช้ปะปนกับคำว่าอสูรและ
รากษส(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น. 896) ซึ่งตัวยักษ์หรืออสูร ในเรื่องรามเกียรติ์ อมนุษย์ใหญ่โต
มีหน้าตาดุร้าย น่าเกลียดน่ากลัวดูแข็งกร้าว และนิสัยโหดร้าย แต่สำหรับบทบาทของยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์ นั้น
มีอยู่หลายลักษณะ
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พฤติกรรมของตัวละครที่แสดงออกมานั้น ในทางแสดง เรียกว่า “บทบาท” ซึ่งตัวละครในวรรณคดีแต่ละ
ตัวนั้นจะถูกกำหนดให้มีบทบาทที่แต่งต่างกันเพื่อสร้างสีสันให้กับวรรณคดีให้มีความน่าสนใจ ดังนั้น การจัดการ
แสดงละครหรือโขนนั้น จะมีตัวละครที่มีบทบาทแตกต่างกันไป ซึ่งจาการศึกษาพบว่าวรรณคดีของไทย มีเค้า
โครงเรื่องมาจาก รามายณะซึ่งเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งของอินเดียเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมายาวนาน
ผู้รจนาเป็นพรหมฤๅษี ชื่อวาลมิกิ เมื่อกว่า 2,400 ปีมาแล้ว หรือราวต้นพุทธกาล โดยมีการประพันธ์เป็น ร้อย
กรองประเภทฉันท์ภาษาสันสกฤต เรียกว่า “โศลก” จำนวน 24,000 โศลก ใช้เป็นบทสวดให้ท่องจำขึ้นใจและ
สวดกันต่อๆมาอีกประมาณ 100 ถึง 200 ปี จึงได้ลงเป็นลายลักษณ์อักษร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว, 2546 : 704 -709) เรื่องรามเกียรติ์นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระ
ราชนิพนธ์ไว้ ตั้งแต่ต้นจนจบ จึงนับว่าบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 นั้นสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด และ
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงได้นำบางบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 มาปรับปรุง ให้
มีความไพเราะและสอดคล้องเหมาะสมกับการแสดงมากที่สุด
รามเกียรติ์ เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวการทำศึกสงครามระหว่างฝ่ายธรรมมะและฝ่ายอธรรม คือกล่าวถึงฝ่าย
พระรามและฝ่ายทศกัณฐ์ โดยทั้งสองฝ่าย คือกองทัพพระรามจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะอยู่บ่อยครั้ง ในการทำศึก
ของเรื่องรามเกียรติ์นั้น ฝ่ายอธรรม หรือฝ่ายทศกัณฐ์จะพ่ายแพ้ในการศึกอยู่บ่อยครั้ง แต่ในบางครั้งฝ่ายอธรรม
ก็ได้รับชัยชนะจากพญายักษ์บางตนอยู่บ้าง เช่น กุมภกรรณ โดยตั วกุมภกรรณนั้น เป็นน้องชายของทศกัณฐ์
พี่ชายพิเภกและนางสำมักนักขา โดยมีตำแหน่งเป็นถึงอุปราชเมืองลงกา ในการทำศึกของกุมภกรรณแต่ละครั้ง
นั้น มีรูปแบบและกระบวนการรบที่แต่งต่างกันไป โดยมีทั้งการใช้ทั้งสติปัญญา ใช้พละกำลัง โดยกุมภกรรณได้
ทำการออกศึกทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง โดยในการรบแต่ละครั้งเชื่อมโยงถึงบทบาท อุปนิสัย หน้าที่ของตัวกุมภกร
รณได้เป็นอย่างดี
กุมภกรรณว่าเป็นโอรสของท้าวลัสเตียนกับนางรัชดา โดยกล่าวถึงทศกัณฐ์ว่าเป็นนนทุกมาเกิดและมีกุม
ภกรรณเกิดเป็นน้อง ซึ่งกุมภกรรณเป็นน้องของทศกัณฐ์ แต่เป็นพี่พิเภก ทูษณ์ ขร ตรีเศียร และนางสำมักนักขา
(ศรีสุรางค์ พูนทรัพย์, 2525 : 90) ในสมญาภิธานรามเกียรติ์ของ นาคะประทีปกล่าวไว้ว่ากุมภกรรณ เป็น
อุปราชกรุงลงกาหน้าเขียว มีชายาชื่อนางจันทวดี สนมเอกชื่อคันธมาลี มีหอกโมกขศักดิ์เป็นอาวุธวิเศษ และ
ปรากฏว่าเป็นผู้นิยมความยุติธรรม (นาคะประทีป, 2551: 9) ดังปรากฏริมระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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ภาพที่ 1 โคลงประจำภาพกุมภกรรณ ริมระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จากโคลงประจําภาพกุมภกรรณที่เสาระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งปรากฏลักษณะ ของกุม
ภกรรณตามคําโคลง คือ “รูปราพณ์ตนนี้ชื่อ” แสดงให้เห็นว่า กุมภกรรณเป็นยักษ์ และคําโคลงที่ว่า “ผิวพิศ
เขียวแฮ” แสดงให้เห็นว่ามีกายสีเขียว และคําโคลงที่ว่า “ทรงหอกโมกขศักดิ์ ห้าว มหิศเหี้ยมหาญณรงค์” แสดง
ให้เห็นว่ามีหอกโมกขศักดิ์เป็นอาวุธ มีฤทธิ์เดชมาก และ เชี่ยวชาญในการรบ จากโคลงประจําภาพสรุปได้ว่ากุม
ภกรรณเป็นยักษ์กายสีเขียว มีฤทธิ์เดช มาก มีหอกโมกขศักดิ์เป็นอาวุธ และเชี่ยวชาญในการรบ ศึกษาจาก
หนังสือนารายณ์สิบปางและพงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์ กล่าวถึงลักษณะกุม ภกรรณไว้ว่า “กุมภกรรณมีหอกโมกข
ศักดิ์เป็นอาวุธ สีกายนั้นสีเขียว เป็นอุปราชกรุงลงกา” (ประพันธ์ สุคนธะชาติ, 2534: 150) และกล่าวถึง
ลักษณะการสร้างศีรษะโขนตัวกุมภกรรณว่า “กุมภกรรณมีลักษณะรูปร่างเป็นยักษ์มี 1 หน้า 2 มือ หัวโล้น แต่
โดยทั่วไปหัวโขนของ กุมภกรรณมักประดิษฐ์เป็น 4 หน้า คือ หน้าใหญ่ 1 หน้า และหน้าเล็กอยู่ข้างหลังอีก
3 หน้า และบางทีก็ทําเป็นหน้าทอง (ประพันธ์ สุคนธะชาติ, 2534: 173)
บทบาทกุมภกรรณที่ปรากฏในวรรณกรรมในวรรณกรรมต่างๆของไทย ที่สําคัญและเป็นที่ นิยม คือ เรื่อง
รามเกียรติ์ ซึ่งวรรณกรรมเรื่องนี้มีความสําคัญบทบาทของตัวกุมภกรรณในวรรณกรรม ที่ปรากฏอยู่ซึ่งเป็นบท
ร้อยกรองบ้าง คําพากย์บ้าง หรือบทกลอนต่างๆ ดังที่ผู้วิจัยจะนําเสนอในบทบาทของตัวกุมภกรรณ
จากที่กล่าวมาบทบาทของกุมภกรรณ ที่ผู้วิจัยได้พบมาทั้ง 3 ฐานะ ได้แก่ ฐานะพี่และน้อง ฐานะอุปราช
และฐานะนักรบ มีความสำคัญและมีความเชื่อมโยงกันจนเป็นเหตุให้ที่กุมภกรรณต้องออกสงครามเพื่อรบกับ
ฝ่ายพระราม จนถึงชีวิต ซึ่งในฐานะนักรบของกุมภกรรณนั้น มีกลวิธี และใช้สติปัญญาเข้าต่อสู้ในทุกๆครั้ง จน
มาถึงการออกรบครั้งสุดท้าย จึงเห็นว่าพระรามคือพระนารายณ์อวตารลงมา จึงได้เสียชีวิตลง

(424)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

วัตถุประสงค์
ศึกษาบทบาทความเป็นนักรบกุมภกรรณในเรื่องรามเกียรติ์
วิธีการวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย มีวิธี
ขั้นตอนดังนี้
1.ศึกษาบทบาทของตัวกุมภกรรณในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ จากบทพระราชนิพนธ์ หนังสือ ตำรา
และเอกสาร
1.1 หนังสือบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
1.2 หนังสือบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
1.3 งานวิจัยของนายสุรเดช กลิ่นศรีสุข วิทยานิพนธ์ เรื่อง บทบาทของกุมภกรรณในเรื่อง
รามเกียรติ์
1.4 งานวิจัยของนายสมศักดิ์ ทัดติ วิทยานิพนธ์ เรื่อง จารีตการฝึกหัดของตัว ทศกัณฐ์
2. ศึกษาบทบาทของตัวกุมภกรรณในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ จากการสัมภาษณ์ ศิลปินแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ศิลปิน คณาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์
2.1 นายจตุพร รัตนวราหะ
ศิลปินแห่งชาติ
สาขา ศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์-โขน) ปี 2552
2.2 นายสมศักดิ์ ทัดติ
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย
โขนยักษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.3 นายประเมษฐ์ บุณยะชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองคณบดีคณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.6 นายกฤษกร สืบสายพรหม
นาฏศิลปินชำนาญงาน
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาความหมายของคําว่า กุมภกรรณ จากหนังสือพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ให้
ความหมายไว้ดังนี้ “กุมภ - , กุมภ์” แปลว่าหม้อ คําว่า “กัณณ์” “แปลว่าหู” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 103)
เมื่อนําสองคํานี้มาสมาสกัน กุมภกรรณ แปลว่า หูหม้อ ทั้งนี้เพราะว่ามีร่างกายใหญ่โตสามารถที่จะเอาหม้อเข้า
ไปใส่ในใบหูได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 136) กุมภกรรณได้ออกรบทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ศึกสุครี
พถอนต้นรัง ศึกโมกขศักดิ์ ศึกกุมภกรรณทดน้ำและศึกครั้งสุดท้า ย ในบทบาทฐานะนักรบของกุมภกรรรแบ่ง
การใช้กลวิธีได้ดังนี้ 1.การใช้กลอุบาย 2.การใช้พละกำลัง ซึ่งแต่ละครั้งที่กุมภกรรณออกศึกจะมีกลวิธีที่ใช้
สติปัญญาอย่างเดียว หรือใช้พละกำลังอย่างเดียว แต่ในบางศึกกุมภกรรณก็ใช้ทั้งสติปัญญาและพละกำลัง
ภายในศึกเดียว โดยผู้วิจัยแบ่งเป็นการออกรบทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ศึกสุครีพถอนต้นรัง การใช้กลอุบายและกำลังก่อนที่จะเข้าต่อสู้
- กุมภกรรณยกกองทัพออกไปตั้งปริศนาให้พระรามแก้ไข ถ้าพระรามเป็นพระนารายณ์จริงย่อมที่
จะแก้ไขปริศนานี้ได้
คือชีโฉดหญิงโหดมารยา
ช้างงารีหรือชายทรชน
(พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2553 : 387)
- กุมภกรรณแจ้งให้สุครีพไปถอนต้นรังมาให้ได้ เพื่อให้เชื่อว่ามีพละกำลัง
อันต้นรังในทวีปอุดร
แม้นเอ็งไปถอนออกมาได้
จึงจะเห็นว่ามีฤทธิไกร
หาไม่มึงอยากอหังการ์
(พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2553 : 435)
- กุมภกรรณรู้ว่าสุครีพนั้นมีพลังมาก จึงคิดจะออกกลอุบายเพื่อที่ได้เข้าต่อสู้
เมื่อนั้น
กุมภกรรณสิทธิศักดิ์ยักษี
เห็นสุครีพน้องพระยาพาลี
รู้ว่ามีกำลังวังชา
เมื่อครั้งหักฉัตรชัยในกรุง
ได้รบพุ่งทศพักตร์หนักหนา
จำจะลวงล้างผลาญด้วยมารยา จึงร้องว่าเหวยสุครีพขุนกระบี่
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544 : 177)
จากศึกสุครีพถอนต้นรัง ในศึกครั้งแรก กุมภกรรณได้ใช้สติปัญญาวางกลอุบายเข้าต่อสู้ครั้งที่ 2 ศึก โมก
ศักดิ์ กุมภกรรณแสดงถึงความมีสติปัญญาและความกล้าหาญในการรบ
- กุมภกรรณใช้หอกโมกขศักดิ์เป็นอาวุธ กุมภกรรณเห็นว่ายังไม่มีโอกาสที่จะ
เอาชนะได้ด้วยกำลังเมื่อเห็นได้จังหวะโอกาสจึงพุ่งหอกโมกขศักดิ์ออกไป
เมื่อนั้น
กมภกรรณสิทธิศักดิ์ยักษา
ประจัญบานหาญหักด้วยศักดิ์ดา
เห็นว่าไม่ชนะมนุษย์
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จึ่งแกล้งทาลวงล่อรอรั้ง
ถอยหลังรบรับสัประยุทธ์
แกว่งกลอกหอกเทพอาวุธ
เยื้องกรายหมายมนุษย์แล้วพุ่งไป
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544 : 193)
ครั้งที่ 3 ศึกกุมภกรรณทดน้ำ ใช้สติปัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พละกำลัง
- พระลักษมณ์จะถูกหอกโมกขศักดิ์ก็ฟื้นขึ้นมาได้ กุมกรรณจึงวางแผนทดน้ำ
ข้าศึกก็จะอดน้าตาย
ด้วยอุบายไม่พักเข่นฆ่า
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2553 : 435)
- กุมภกรรณใช้สติปัญญา วางแผนการรบด้วยการทดน้ำในครั้งนี้
ข้าจะบังคลฝ่าธุลี
ออกไปที่ท่ามกลางสมุทรไท
จะทดน้ามิให้ไหลมา
ทางกองทัพพลับพลาพระรามได้
ต้องอดสักสามวันก็บรรลัย
ไม่พักไปเข่นฆ่าราวี
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544 : 199)
ครั้งที่ 4 ศึกครั้งสุดท้าย กุมภกรรณออกรบครั้งสุดท้าย ด้วยมานะของกษัตริย์
- กุมภกรรณมีฝีมือในการรบมาก เมื่อศรพระรามทำลายรถและไพร่พลหมดสิ้น กุมภกรรณ ก็ยังต่อสู้ไป
เช่นชายชาตินักรบ
สิ้นรถสิ้นทศโยธา
อสุราประหวั่นพรั่นใจ
ให้ย่อท้อมิใคร่จะต่อฤทธิ์
แล้วคิดมานะขึ้นมาได้
ตัวกูชาติชายอาชาไนย
ฤทธิ์ไกรเลิศลบธาตรี
มาตรแม้นตัวตายจะไว้ยศ
ให้ปรากฏฟากฟ้าราศี
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2553 : 456)
- กุมภกรรณยกกองทัพออกรบเมื่อเห็นกองทัพฝ่ายพระรามยกมา แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระราม จึงขับรถ
เข้าต่อสู้
เมื่อนั้น
พระยากุมภกรรณกาเหงหาญ
แลเขม้นเห็นพระอวตาร
พระยามารไม่รู้จักพักตรา
จึงตรัสถามสารถีที่รถทรง
รู้ว่าองค์ราเมศเชษฐา
กระทืบรถพระที่นั่งสั่งโยธา
จงเร่งเข้าเข่นฆ่าวานร
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544 : 206)
แสดงให้เห็นว่ากุมภกรรณมีฝีมือในการรบด้วยอาวุธ บทบาทของกุมภกรรณในฐานะนักรบ ที่ปรากฏใน
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
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นภาลัยนั้น มีความสำคัญกับบทบาทของกุมภกรรณในฐานะนักรบ ที่ กล่าวคือกุมภกรรณทำศึกสงครามกับ
พระรามด้วยกันทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นการใช้สติปัญญาในการรบ 2 ครั้ง ใช้พละกำลังอาวุธ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เพราะความที่ต้องสูญเสียพละกำลังไปมากจากการถอนต้นรัง สุครีพจึงพ่ายแพ้ ถูกกุมภกรรณ
เอาหนีบเข้ารักแร้ แล้วเหาะกลับกรุงลงกา
ครั้งที่ 2 ทำพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ ซึ่งเป็นอาวุธวิเศษประจากาย และออกรบพุ่งหอกโมกขศักดิ์ต้องหอก
พระลักษณ์ ล้มลงสลบกลางสนามรบ
ครั้งที่ 3 ทำกลอุบายทดน้า โดยเนรมิตร่างกายให้ใหญ่โต ขวางกลางแม่น้ำไม่ให้ไหลเพื่อ ให้กองทัพ
พระรามอดน้ำตาย
ครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย กุมภกรรณยกทัพออกรบกับพระราม พระลักษณ์ กุมภกรรณถูกศรของพระรามต้อง
อก ล้มลงสิ้นใจ ในการทำศึกสงครามกับฝ่ายพระรามนั้น กุมภกรรณมีทั้งสติปัญญา ใช้ทั้งพละกาลัง มีฝีมือใน
การรบ กุมภกรรณนั้นมีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษา อาจกล่าวสรุปได้โดยใช้ตารางในการ
แสดงให้เห็นได้ชัด ดังนี้
ตารางที่ 1 บทบาทนักรบของกุมภกรรณตามบทพระราชนิพนธ์
บทพระราชนิพนธ์
บทบาทนักรบ
เรื่องรามเกียรติ์
ใช้สติปัญญา
ใช้พละกำลัง
รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2
- ศึกสุครีพถอนต้นรัง
✓
- ศึกโมกขศักดิ์
✓
- ศึกกุมภกรรณทดน้ำ
✓
- ศึกครั้งสุดท้าย
✓
ที่มา: (พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2553.)(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2544.)
สรุปและอภิปรายผล
บทบาทความเป็นนักรบของตัวกุมภกรรณในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์พบว่า มีปรากฏในบทพระ
ราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์อยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช และบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในบท
พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 นั้นมีเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงกล่าวว่าบทพระราช
นิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในฉบับรัชกาลที่ 1 เป็นฉบับที่เหมาะสำหรับการอ่านเพื่อได้อรรถรส เมื่อพระบาทสมเด็จ
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พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเล็งเห็นว่าเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มี
ความยืดยาวไม่เหมาะสำหรับการแสดง พระองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นมาใหม่ โดย
คำ ประพันธ์มีลักษณะเพื่อเหมาะนำมาใช้การแสดง แต่ยังดำเนินเนื้อเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1
ดังนั้น บทบาทความเป็นนักรบของตัวกุมภกรรณในบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาล
ที่ 2 จึงไม่มีความต่างกัน จากการศึกษาบทบาทกุมภกรรณในบทพระราชนิพนธ์ พบว่า กุมภกรรณมีบทบาท
สำคัญคือ
1.1 บทบาทกุมภกรรณในฐานะอุปราช
1.2 บทบาทกุมภกรรณในฐานะพี่และน้อง และบทบาทที่สำคัญคือ
1.3 บทบาทกุมภกรรณในฐานะนักรบเป็นผู้ที่รอบรู้ยุทธพิชัยการทำศึกสงคราม รอบรู้กลศึก มีการ
วางแผนในการรบ และมีความเก่งกล้าสามารถในการต่อสู้
บทบาทกุมภกรรณที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ พบว่ากุมภกรรณในวรรณกรรมรามเกียรติ์
ของรัชกาลที่ 1 และของรัชกาลที่ 2 นั้น มีประวัติ บทบาทและฐานะตรงกัน สอดคล้องกับงานวิจัย สุรเดช กลิ่น
ศรีสุข เรื่องบทบาทกุมภกรรณในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ พบว่า กล่าวถึงบทบาทของตัวกุมภกรรณใน
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ว่า กุมภกรรณนั้นมี
บทบาทที่เป็น นักรบ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ว่ากุมภกรรณนั้นมีบทบาทความเป็นนักรบเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาการแสดงประเภทโขน ในตัวละครอื่นๆที่มีความสำคัญ หรืออัตลักษณ์ของตัวเองที่เฉพาะ
2. ศึกษาแนวทางบทบาท หรือประวัติของตัวละครที่มีความน่าสนใจ
บรรณานุกรม
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งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง
A CREATIVE WORK ON TALUNG-LOONG DRAMATIC DANCE
ธวัชชัย ซ้ายศรี* อริยา ลิ่มกาญจนพงศ์*
TAWATCHAI SAISRI, ARIYA LIMKARNJANAPHONG
บทคัดย่อ
งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาองค์ประกอบและ
รูปแบบการแสดงหนังตะลุง วิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภท และพัฒนาบทบาทของตัวหนังตะลุงในแบบ
ดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัย และเพื่อสร้างสรรค์การแสดง ชุด นาฏตะลุงหลุง โดยศึกษาจากเอกสาร การเก็บ
ข้อมูลภาคสนามจากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิด
หนังตะลุงประเภทต่าง ๆ จากคณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนังประดับ หัว
ไทร, คณะหนังภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอิ่มเท่ง (นายอิ่ม จิตต์ภักดี)
ผลการศึกษาพบว่า งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง เป็นกระบวนการสร้างสรรค์โดยคณะผู้วิจัยได้
คิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านความเป็นมาองค์ประกอบ และขนบนิยมของการ
แสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิม นำเสนอให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนของการแสดง เทคนิคการเชิดหนังแต่ละประเภท
โดยใช้ผู้แสดงทั้งหมด 21 คน เป็นผู้แสดงชาย 14 คน ผู้แสดงหญิง 7 คน กำหนดให้เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการ
แสดงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้แสดงกลุ่มที่ 1 แต่งกายเลียนแบบตัวหนังตะลุงรูปแบบดั้งเดิม และผู้
แสดงกลุ่มที่ 2 แต่งกายเลียนแบบตัวหนังตะลุงรูปแบบสมัยใหม่ ใช้ผ้าขาววาดลายตัวหนังตะลุง ผ้าจอหนังตะลุง
รูปหนังฤๅษี รูปหนังพระอิศวรทรงโค ดอกบัว พระขรรค์ กระบอง และพานทอง เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง
โดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้(หนังตะลุง)ผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลในทำนองตะลุงสากล การบรรเลง
เพลงยึดขนบนิยมตามรูปแบบของการแสดงหนังตะลุงจำนวน 10 เพลง รูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น 3 องก์
ประกอบด้วย องก์ที่ 1 เป็นการแสดง เพื่อบรรยายถึงความเป็นมาของหลักหลุงในแนวคิดกว่าจะเป็นหนัง องก์ที่
2 เป็นการแสดง สื่อให้เห็นถึงความเชื่อพิธีกรรมและขนบนิยมของการแสดงหนังตะลุง องก์ที่ 3 เป็นการแสดงที่
แสดงถึงอากัปกริยาท่าทางของตัวพระเอก ตัวนางเอก ตัวยักษ์ ตัวนางสองแขนหรือนางร้ายและตัวตลกของ
หนังตะลุงจบด้วยผู้แสดงทั้งหมดออกมาตั้งซุ้ม
______________________________________________________________________________
* วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
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งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง นี้คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นต่อผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 3 ครั้ง และได้มีการปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ
จึงอาจกล่าวได้ว่างานสร้างสรรค์ชุดดังกล่าวนี้เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่สามารถใช้
แสดงเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในสอนในสถานศึกษาได้
คำสำคัญ : นาฏ, ตะลุงหลุง

Abstract
The purposes of this creative work on Talung-loong Dramatic Dance were to study the
history, elements, forms of shadow puppet shows, how to operate each shadow puppet
characters, and to improve the traditional shadow puppet characters to become more modern;
and to create Talung-loong Dramatic Dance. The study was performed by studying documents,
making field data collection, observations, interviews, and training on how to operate shadow
puppet characters from the following shadow puppets master: Nang Roongwichian Talung
Siang Thong, Nang Tawee Phonthep, Nang Pradub, Huasai; Nang Phirom Siang Sa-ne, and Nang
Im Theng (Im Jitphakdi).
The study revealed that the work on Talung-loong Dramatic Dance was creatively
composed by collecting knowledge on history, elements, and customs on the traditional
shadow puppet shows and then presented to show the sequences of performance, techniques
on operating each puppet character. The performance consisted of 21 performers – 14 males
and 7 females. There were 2 categories of costumes. Group 1, dancers wore costumes with
the designs imitating those of the traditional shadow puppet characters. Group 2, dancers wore
costumes designed imitating modern shadow puppet characters. Performance equipment
consisted of white pieces of cloth painted with pictures of shadow puppet characters, puppet
screen, a Ru-see (hermit), Pra I-suan (God Siva) on an ox, a lotus, a sword, a truncheon, and a
gold footed tray. The local musical instruments were mixed with western instruments in
playing 10 traditional shadow puppet songs. The performance was divided into 3 acts. Acts 1
narrated the history of Lak Loong which was the background of shadow puppet performance.
Act 2 showed belief, rite, and custom on shadow puppet performance. Act 3 showed the
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manners of a hero and heroine, a giant, Nang Song Khaen or a female devil, and jokers; all
performers appeared on the stage at the end.
Talung-Loong Dramatic Dance was presented to the experts to make comments for more
than 3 times and then improved according to their suggestions. This Thalung–loong dramatic
dance can, therefore, be considered as a perfect work which could be performed at
appropriate occasions, and taught in academic institutions.
Key words: dramatic dance, Talung-loong
บทนำ
หนังตะลุง คือ หนังหรือละครเงาเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้อันเป็นวัฒนธรรมไทย
แขนงหนึ่งที่มีอย่างแพร่หลายซึ่งคณะมหรสพได้นำหนังแกะสลักเป็นรูปภาพขนาดเล็กคีบด้วยไม้ตับอันเดียวเป็น
รูปตัวละครต่าง ๆ เชิดภายในโรงให้แสงไฟส่องผ่านตัวหนังสร้างเงาให้ปรากฏบนจอผ้าขาวหน้าโรงตามท้องเรื่อง
ที่จะแสดง ซึ่งหนังตะลุงมีประวัติความเป็นมาอย่างไรยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ นักวิชาการหลายคนได้ให้ข้อสัน
นิฐานไว้แตกต่างกัน ดังนี้
สุ ธ ิ ว งศ์ พงศ์ ไ พบู ล ย์ (2529: 358) ได้ ก ล่ า วในเรื ่อ งไว้ ว ่ าหนัง ตะลุง เป็ น การละเล่น แบบแสดงเงา
(Shadow play) เป็นการละเล่นที่มีมานานแล้วและเล่นกันแพร่หลาย ได้มีการศึกษาประวัติความเป็นมาของ
การละเล่นแบบนี้กันมากแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ อย่างไรก็ตามพบว่าการละเล่นชนิดนี้มีแพร่หลายในเอเชียอาคเนย์
และมีส่วนของวัฒนธรรมอินเดียปนอยู่อย่างเห็น ได้ชัดนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีทรรศนะแยกเป็น 2
กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าการละเล่นเงา นี้ต้องมีกำเนิดที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วแพร่หลายไปยังที่อื่น แล้วแต่ละแห่งก็
พัฒนาตัวเองไปตามวัฒนธรรมของตนเพราะการแสดงแบบนี้แสดงได้ง่าย กล่าวคือ เพียงแสดงการเล่นให้
ปรากฏบนจอเพียงครั้งเดียวคนดูก็สามารถลอกเลียนวิธีการได้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ ตาม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ยิ่งกว่านั้นอิทธิพลของต่างชาติที่มีต่อการแสดงหุ่นกระบอกละคร ตลอดจนดนตรี
ของประเทศนั้น ๆ เป็นพยานหลักฐานว่า มิได้มาจากแหล่งเดียวกับการเล่นเงาแบบนี้ นักวิชาการอีกกลุ่ มหนึ่ง
เชื่อว่า หนังตะลุงของแต่ละประเทศต่างกำเนิดขึ้นมาเอง แล้วพัฒนากันเองเรื่อย ๆ มาโดยมิได้เกี่ยวข้องกันเลย
หนังตะลุงที่นิยมเล่นกันในเอเชียอาคเนย์แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบแรกที่เป็นหนังใหญ่ของไทยและแบบของ
เขมร ซึ่งรูปหนังมีขนาดใหญ่และส่วนแขนติดนิ่งอยู่กั บบ่าเคลื่อนไหวไม่ได้ ส่วนอีกแบบหนึ่งรูปมีขนาดเล็กกว่า
แขนมีรอยต่อ เป็นข้อทำให้เคลื่อนไหวได้แขนหนึ่งหรือทั้งสองแขน แบบหลังนี้เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง
มากกว่าแบบแรก เช่น หนังอยองของเขมร วายังกุลิตของมาเลเซีย วายังยาวอของชวา และหนังตะลุงของไทย
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วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2525 : 180) ยังได้สันนิษฐาน เกี่ยวกับความเป็นมาของของคำว่า “หนังตะลุง” ไว้ว่า
เหตุที่มีผู้เรียกการเล่นโดยใช้เงานี้ว่า “หนังตะลุง” เกิดจากการเริ่มเล่นมาจากเสาตะลุง ซึ่งเป็นเสาสำหรับ ผูก
ช้าง โดยที่ชาวชวาเข้ามาทำมาหากินอยู่ในภาคใต้ของไทยและยึดอาชีพเลี้ ยงช้าง รับจ้างทำงาน เมื่อถึงกลางคืน
ก็ก่อไฟขึ้นกันยุงกันหนาวและได้มีผู้หนึ่งเอาเล็บจิกเจาะ ใบไม้ขึ้นเป็นรูปต่าง ๆ และจับใบไม้นั้นเชิดเล่นอยู่หน้า
กองไฟให้เงาของใบไม้ที่เป็นรูปต่าง ๆ ไปปรากฏใกล้ ๆ ปากก็ร้องเป็นทำนองประกอบไปตามการเชิดใบไม้ และ
จากแนวความคิดนี้ได้วิวัฒนาการจากการแกะใบไม้ซึ่งไม่ถาวรมาเป็นการแกะ ด้วยหนังสัตว์ ส่วนการเชิดแทนที่
จะเชิดให้เงาไปปรากฏที่อื่น ๆ ซึ่งอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจน ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ผ้าขึงเข้ากับเสาตะลุง และ
อาจจะโดย เหตุนี้เองจึงเรียกการเล่นชนิดนี้ว่า “หนังเสาตะลุง”และเมื่อเวลาผ่ านไปจึงเหลือเรียกเพียง “หนัง
ตะลุง” ตามสำเนียงสั้น ๆ ของภาคพื้นเมือง หนังตะลุงที่เล่นกันตั้งแต่เดิมไม่ได้เรียกว่าหนังตะลุงอย่างเช่นทุก
วันนี้ หากแต่เรียกกันว่า หนัง หรือบางทีเรียกว่า “หนังควน” เพิ่งมาเปลี่ยนเรียกหนังตะลุงกันในสมัยรัชกาลที่ 3
ตอนที่หนังเข้ามาเล่นในกรุงเทพ ฯ และหนังสมัยนั้นเป็นหนังของคนพัทลุง เมื่อเข้ามาเล่นในกรุงเทพฯ ก็อาจจะ
เรียกเพี้ยนไปจาก “พัทลุง” มาเป็น “ตะลุง” ก็เป็นได้
หนังจากภาคใต้ได้เข้ามาเล่นในกรุงเทพ ครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยา
พัทลุง (เผือก) นำไปเล่นแถวนางเลิ้ง หนังที่เข้าไปครั้งนั้นไปจากจังหวัดพัทลุงคนกรุงเทพ จึงเรียก "หนังพัทลุง"
แล้วเสียงเพี้ยนเป็น "หนังตะลุง" ในภายหลัง คณะที่เข้าไปเล่นครั้งนั้นเข้าใจว่าจะเป็น "หนังทองเกื้อ" เป็นคณะที่
3 สืบจากหนังนุ้ย พงศ์พันธุ์ ทินนิมิตร ได้กล่าวสรุปว่ามีนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหนัง
ตะลุงจะให้ข้อสันนิฐานแตกต่างกันออกไป แต่เมื่อประมวลเข้าแล้วจะเห็นมีข้อสันนิฐานแตกต่างกันออกเป็น 4
กระแส สรุปได้ดังนี้
กระแสที่หนึ่ง สันนิษฐานว่าหนังตะลุงเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุง โดยน่าจะเกิดขึ้นที่เขายาโฮ้ง หรือเขาพระ
ยาโฮ้ง ซึ่งอยู่ในท้องที่บ้านกงหรา ตำบลชะรัด อำเภอเมืองพัทลุง เขานี้เองที่มีผู้ออกเสียงเพี้ยนไปเป็นยะโฮร์
แล้วทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเมืองยะโฮร์ทางมาเลเซีย
กระแสที่สอง สันนิษฐานว่าหนังตะลุงรับอิทธิพลมาจากหนังใหญ่ซึ่งเล่นกันอยู่ก่อนในสมัยอยุธยา เพราะ
ถ้าดูลักษณะของรูปหนังจะเห็นว่ารูปของหนังใหญ่มีขนาดโตกว่ารูปของหนังตะลุงหลายเท่า วิวัฒนาการของรูป
หนังน่าจะเป็นรูปขนาดใหญ่ก่อนแล้วจึงย่อให้เล็กลง มากกว่าจากเล็กแล้วขยายให้ใหญ่ขึ้นหากพิจารณาจากสีจะ
เห็นว่าเดิมรูปหนังใหญ่เป็นสีดำ ต่อมาจึงมีสีอื่น ๆบ้าง ส่วนรูปหนังตะลุงตัวสำคัญ ๆ มักจะระบายสีและทำ
ลวดลายพิสดารจึงน่าจะเป็นการปรับแต่งให้มีสีสันสวยงามขึ้นภายหลัง และถ้าดูจากบทพากย์ก็มีที่คล้ายกัน
หลายอย่าง เช่น บทพากย์ รูปพระอิศวรของหนังตะลุงคล้ายกับพากย์สามตระของหนังใหญ่ เป็นต้น
กระแสที่สาม สันนิษฐานว่าหนังตะลุงมาจากชวา ผ่านสู่มาเลเซียและแพร่หลายที่ยะโฮร์ แล้วต่อมา ตา
นุ้ย ตาหนักทอง ซึ่งเป็นนายกองช้างแห่งเมืองนครศรีธรรมราชได้นำมาเล่นในไทย การที่เชื่อเช่นนี้มีเหตุผลหลาย
อย่าง เช่น มีบทไหว้ครูบางสำนวนกล่าวไว้เช่นนั้น ตัวตลกหนังตะลุงมีแขนยาวคล้ายรูปหนัง ชวา ตัวตลกบางตัว
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มีช ื่อคล้ายกับ ตัว หนั งชวา เช่น สะหม้อคล้า ยสมารซึ่ งเป็น พี่เลี้ย งในเรื่ อ งอิเ หนา (เทียบเท่าประสั น ดา)
นอกจากนั้นหนังชวายุคแรกนับถือศาสนาพราหมณ์ นิกายไวษณพ หนังตะลุงก็มีรูปพระอิศวรซึ่งเป็นรูปเคารพ
สำคัญในไศวะนิกายเช่นกัน ในบทไหว้ครูขึ้นต้นด้ วยคำว่า "โอม" ซึ่งหมายถึงเทพเจ้าทั้งสามของพราหมณ์ โอม
มาจาก อ + อุ + ม (อ = อวตาร หมายถึง พระวิษณุ อุ = อุดร หมายถึง พระศิว ะ หรือพระอิศวร ม =
มหาพรหม หมายถึงพระพรหม)
กระแสที่สี่ สันนิษฐานว่าหนังตะลุงอาจจะได้รับแนวความคิดมาจากการละเล่นของหนังชวา ผนวกกับ
การเล่น หนังใหญ่แล้วนำมา ดัดแปลงขึ้นเป็นหนังตะลุง ทำให้ตัว หนังเล็กลงเพื่อใช้เชิดได้ส ะดวกขึ้น ให้
เคลื่อนไหวอวัยวะบางส่วนได้ให้ดูมีชีวิตชีวา ระบายสีให้สวยงาม เปลี่ยนแนวการเล่นและเรื่องที่แสดง เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพและความนิยมของท้องถิ่น
วิ เ ชี ย ร เกื ้ อ มา (สั ม ภาษณ์ . 29 มกราคม 2562) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของ “ตะลุ ง หลุ ง ” ไว้ว่า
“ตะลุงหลุง” หมายถึง หลักหรือหลักปักล่ามช้าง โดยมีนายก้อนทองและนายหนักทอง ได้นำช้างมาพักแล้วล่าม
ช้างเอาไว้ จากนั้นก็นำผ้าขาวมาขึงกับตะลุงหรือหลักล่ามช้างทั้งสองข้างแล้วนำใบไม้ที่หนอนกินมาแกะเป็นรูป
ต่าง ๆ มาเชิดให้เกิดเงาโดยใช้แสงจากกองไฟ ทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นชื่นชอบในการแสดงจึงได้เรียกการแสดง
ชุดนี้ว่า “หนังตะลุง” และในปัจจุบันสถานที่พักช้าง แห่งนั้นก็ได้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อว่า “บ้านโรงช้าง” ในตำบล
ควนมะพร้าว จังหวัดพัทลุง
จากข้อความข้างต้นคณะผู้วิจัยสรุปได้ว่า การแสดงหนังตะลุง มีหลักฐานปรากฏการแสดงครั้งแรกที่
จังหวัดพัทลุงมีทั้งศาสตร์และศิลป์ที่คนแสดงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเพื่อที่จะถ่ายทอดให้คนดูได้เข้าใจ
และติดตามเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ การแสดงหนังตะลุงจัดแสดงในงานสำคัญ ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน อดีตการ
แสดงหนังตะลุงมีไว้สำหรับความบันเทิงและพิธีกรรม แต่ในปัจจุบันโอกาสในการแสดงสามารถแบ่งออกได้ 3
อย่าง คือ 1. เพื่อความบันเทิง เช่น งานวัด งานเลี้ยงสังสรรค์ทั่วไป 2. เพื่อประกอบพิธีกรรม เช่น แก้บนตัด
เหมฺรฺย 3. เพื่อการสาธิต เช่น จัดแสดงตามสถานศึกษาต่าง ๆ จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นพบว่าการ
แสดงหนังตะลุง ที่ยังคงอนุรักษ์ขนบนิยมลำดับขั้นตอนการแสดงแบบดั้งเดิมไว้อย่างถูกต้องมีทั้งหมด 4 คณะ
ได้แก่ คณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง , คณะหนังทวีพรเทพ, คณะหนังประดับ หัวไทร, คณะหนังภิรมย์
เสียงเสน่ห์ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้การแสดงชนิดนี้คงอยู่ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
เช่น 1. การสื่อสารด้วยภาษาที่จำกัด คือ ภาษาถิ่นใต้ 2. การที่มีมหรสพสมัยใหม่ เช่น ภาพยนต์ ดนตรีสากลเข้า
มาแทนที่ จึงส่งผลให้หันมานิยมวัฒนธรรมตะวันตกแทน 3. หนังตะลุงทุกคณะยึดขนบนิยมในการเล่นแบบ
เดียวกัน คือ มีหลายขั้นตอน ใช้เวลาในการแสดง 4. เรื่องที่ใช้แสดงไม่น่าติดตาม คือ ใช้เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ
5. ตัวละครในการแสดงหนังตะลุงเป็นเพียงรูปเงาไม่สามารถสื่ออารมณ์ให้คนดูเข้าถึงอรรถรสของการแสดงได้
จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้คณะหนั งตะลุงต่าง ๆ นั้นได้มีการนำรูปแบบสมัยใหม่เข้ามาสอดแทรกบ้างตามยุค
ในปัจจุบัน เช่น นำดนตรีสมัยใหม่เข้ามาสอดแทรกในการแสดงหนังตะลุงลำดับขั้นตอนการแสดง มีการรวบรัด

(448)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ขั้นตอนเพื่อความกระชับของเวลา มีการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ชมประทับใจ
มีการสอดแทรกเพลงร้องลูกทุ่งที่เป็นที่นิยมของคนในปัจจุบัน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การแสดงหนังตะลุงซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของภาคใต้คงอยู่สืบไปและเป็นที่รู้จักของประเทศอาเซียน ดังนั้น เพื่อให้การแสดงหนังตะลุงเป็นที่
รู้จักทั้งในและต่างประเทศ คณะผู้วิจัยมีความสนที่ใจจะศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ รูปแบบการ
แสดง และวิธีการเชิดหนังตะลุงแบบดั้งเดิม และนำมาสร้างสรรค์การแสดง โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 องก์
ประกอบด้วย องก์ที่ 1 เป็นการแสดงเพื่อบรรยายถึงความเป็นมาของหลักหลุงในแนวคิดกว่าจะเป็นหนัง องก์ที่
2 เป็นการแสดงสื่อให้เห็นถึงความเชื่อพิธีกรรมและขนบนิยมของการแสดงหนังตะลุง องก์ที่ 3 เป็นการแสดงที่
แสดงถึงอากัปกริยาท่าทางของตัวพระเอก ตัวนางเอก ตัวยักษ์ ตัวนาง สองแขนหรือนางร้ายและตัวตลกของ
หนังตะลุงจบด้วยผู้แสดงทั้งหมดออกมาตั้งซุ้ม ใช้เครื่องแต่งกาย 2 กลุ่ม คือ ผู้แสดงกลุ่ม 1 แต่งกายเลียนแบบ
ตัวหนังตะลุงรูปแบบดั้งเดิมและผู้แสดงกลุ่ม 2 แต่งกายเลียนแบบตัวหนังตะลุงรูปแบบสมัยใหม่ โดยยึดรูปแบบ
การแสดง หนังตะลุงแบบดั้งเดิม การแสดงชุดนี้มีการใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบนประกอบร่วมกับ
เครื่องดนตรีสากลผสมผสานทำนองเข้าด้วยกันตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้การแสดงสร้างสรรค์ชุดนี้มีความ
สวยงาม สมบูรณ์ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปเผยแพร่ในครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์
1. เพือ่ ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ และรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
2. เพื่อศึกษาวิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภท
3. เพื่อพัฒนาบทบาทของตัวหนังตะลุงในแบบดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัย
4. เพื่อสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์ชุดใหม่
ขอบเขตของการสร้างสรรค์
งานวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ
รูปแบบการแสดง และวิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภท โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากเอกสาร และการลง
พื้นที่การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการเข้ารับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภท
จากนายหนังตะลุง คณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนังประดับ หัวไทร, คณะ
หนังภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอิ่มเท่ง (นายอิ่ม จิตต์ภักดี)
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง เป็นผลงานที่คณะผู้วิจัยกำหนดเลือกพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์โดยกำหนดวิธีการ
วิจัย ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้นำเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
และแบบสังเกตการณ์ จากการใช้เครื่องมือทั้ง 2 แบบ ทำให้คณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบ
ในการทำวิจัยโดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ในครั้งนี้
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คณะผู้วิจัยจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทุก
ครั้ง เมื่อสร้างเครื่องมือขึ้นแล้วผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เพื่อให้แน่ใจว่า
เครื่องมือนั้นมีคุณภาพเมื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและน่าเชื่อถือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการสร้างสรรค์จำนวน 3 ท่าน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ 2 ท่าน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุงคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ที่กำหนดไว้ซึ่งมีการดำเนินการ
2 ลักษณะ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร เป็นการเก็บข้อมูลที่คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวม
เอกสาร งานวิจัย ที่มีการศึกษาไว้ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์นี้ ซึ่งได้แก่ ความหมาย ประวัติความ
เป็นมา ความเชื่อของหนังตะลุง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หนังตะลุง โดยค้นคว้าเอกสารจากหน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา เอกชน ประเภทหนังสือได้แก่ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา งานวิจัย วารสาร สูจิบัตร
และเอกสารอื่น ๆ โดยรวบรวมข้อมูลเป็นประเด็น ๆ ไว้ตามเนื้อหา
2. การศึกษาภาคสนาม
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และ
การฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิดหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ จากนายหนังตะลุง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้
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2.1. การสัมภาษณ์
คณะผู้วิจัยใช้ร ูป แบบวิธีการสัมภาษณ์ทั้งในลักษณะแบบมีโ ครงสร้างและไม่มีโ ครงสร้ าง
รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นการลงพื้นที่ภาคสนามโดยสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุง ดังนี้
1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสาร การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่
ที่ศึกษาและบันทึกผลการสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างที่แน่นอน
2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูล ในการศึกษาการ
สร้างคำถามต่าง ๆ โดยเป็นคำถามปลายเปิดที่สามารถยืดหยุ่นให้กับผู้ให้ข้อมูลในการตอบได้โดยใช้ลักษณะการ
พูดคุยสนทนาแบบเป็นกันเองมากที่สุดเพื่อเป็นการคลายความกังวลให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ให้มากที่สุดการซักถาม
จะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา และสถานที่ที่เหมาะสมควบคู่กับการสัมภาษณ์ในลักษณะผ่อนคลายเพื่อ
สร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะได้ข้อมูลที่เท็จจริงยิ่งขึ้นโดยได้กำหนดประเด็น การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
2.2 การสังเกตการณ์
คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาข้อมูลแบบสังเกตการณ์ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและติดตามชมการแสดงหนัง
ตะลุงเพื่อศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบวิธีการแสดงหนังตะลุงตามสถานที่ต่าง ๆ การศึกษาภาคสนามโดยการ
สังเกตการณ์คณะผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการการเชิดตัวหนัง ตะลุงประเภทต่าง ๆ การฝึกซ้อมการจัดทำ และเตรียมอุปกรณ์ การประสานงาน และ
สนับสนุนการแสดงหนังตะลุงทำให้คณะผู้วิจัย มีโอกาสได้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ตรงรวมถึงการ
ได้สนทนาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับหัวหน้าคณะ และนักดนตรี ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีกำหนดประเด็นที่ใช้
ในการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
2.3 การฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดเทคนิดวิธีการเชิดหนังตะลุงจากศิลปิน
คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเข้ารับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิดของตัวหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ
จากนายหนังคณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนังประดับ หัวไทร, คณะหนัง
ภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอิ่มเท่ง (นายอิ่ม จิตต์ภักดี) โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นการฝึกปฏิบัติเพื่อรับ
การถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิดตัวหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเชิดตัวหนังตะลุงที่นายหนังต ะลุงใช้ใน
การแสดงและฝึกหัดให้กับลูกศิษย์ ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการการเชิดตัวหนังตะลุงที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์
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เฉพาะของตัวหนังตะลุงแต่ละตัวที่ปรากฏอยู่ในคณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะ
หนังประดับ หัวไทร, คณะหนังภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอิ่มเท่ง (นายอิ่ม จิตต์ภักดี)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ของงานวิจัยสร้างสรรค์
โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร ข้อมูลการศึกษาภาคสนามที่ได้จากการสังเกตการณ์ การ
สัมภาษณ์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเชิดตัวหนังตะลุงจากศิลปิน นำข้อมูลที่
ได้มาศึกษาอย่างละเอียดพร้อมจัดแยกประเด็นออกเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตีความ
และรวบรวมนำเสนอข้อมูลโดยการเขียนบรรยายพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ผลการวิจัย
หนังตะลุงเป็นมหรสพที่มีลีลาลักษณะการเล่นและใช้ดนตรีที่มีท่วงทำนองที่แปลกไปจากมหรสพอื่น ๆ
หนังตะลุงกำเนิดขึ้นในภาคใต้และเล่นสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจนถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ หนัง
ตะลุงเป็นมหรสพที่ผสมผสานกันของศิลปะพื้นบ้านหลายแขนง ตั้งแต่การสร้างรูปแบบของตัวหนัง บทพากย์
บทเจรจา ดนตรีและศิลปะในการเชิด สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมขึ้นมาจากขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สะท้อนออกมาในรูปของมหรสพที่ให้ความบันเทิงและอาจจะมีความคิดในด้านต่าง ๆ ของผู้คนในถิ่นนั้น ๆ
สอดแทรกอยู่ด้วย หนังตะลุงเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยสิ่งหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีอายุยืนยาว
มานานหลายร้อยปีและแม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นมหรสพที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของชาวใต้อยู่ไม่น้อย
แนวคิดการแสดงนาฏตะลุงหลุง
การแสดง ชุด นาฏตะลุงหลุง เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดย คณะผู้วิจัยได้แนวคิดมาจากการเล่นหนัง
ตะลุงซึ่งถือได้ว่าเป็นมหรสพที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของคนในภาคใต้ โดยใช้หนังตะลุงเป็นสื่อในการบอกเล่าวิถี
ชีวิต ในแง่การดำรงชีวิต สังคม ประเพณีวัฒนธรรมและหนังตะลุงยังมีหน้าที่เป็นสื่อพื้นบ้านประชาสัมพันธ์ใน
การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ จากการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์นายหนังตะลุงพบว่า กระบวนการ
หรือลำดับขั้นตอนของการเล่นหนังตะลุงที่ถือว่าเป็นขนบนิยมในการเล่นที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณนั้นในปัจจุบัน
มิได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรแต่จะมุ่งเน้นเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงได้คิดงานวิจัย
สร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง เพื่อสื่อถึงความเป็นมาของการทำตัวหนัง ขนบนิยมในการเล่นและลีลาของตัว
หนังตะลุง ตั้งแต่ ออกลิงขาวจับลิงดำ ออกฤๅษี นางฟ้อน พระอิศวรทรงโค ปรายหน้าบท พระเอก นางเอก
ยักษ์ นางสองแขน หรือนางร้าย และตัวตลก ทั้งนี้เป็นการนำเสนอพัฒนาการเล่นหนังตะลุงในรูปแบบงานวิจัย
สร้างสรรค์ที่เลียนแบบมาจากการแสดงหนังตะลุงดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของดนตรีและทำนองเพลง ท่า
รำ และเครื่องแต่งกาย นำเสนอการแสดงแบบต่อเนื่องเป็นเรื่องราวได้ดังนี้
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1. ผู้แสดง
งานวิจ ัย สร้ างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุ ง ครั้งนี้ค ณะผู้ว ิจั ย กำหนดผู ้ แสดงแบ่ง ออกเป็น 5 กลุ่ ม
ประกอบด้วย 1. ผู้แสดงหญิง จำนวน 7 คน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกแสดงในบทบาทนางเอกใน
รูปแบบการแต่งกายแบบดั้งเดิม กลุ่มที่ 2 แสดงในบทบาทนางสองแขนในรูปแบบการแต่งกายแบบสมัยใหม่ 2.
ผู้แสดงชาย จำนวน 7 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกแสดงในบทบาทพระเอกในรูปแบบการแต่งกายแบบ
ดั้งเดิม กลุ่มที่ 2 แสดงในบทบาท ตัวยักษ์ในรูปแบบการแต่งกายแบบสมัยใหม่ 3. ผู้แสดงตัวตลก จำนวน 4 คน
แสดงเป็น ตัวนายเท่ง นายหนูนุ้ย นายยอดทอง และนายสีแก้ว 4. ผู้แสดงลิงขาวลิงดำ จำนวน 2 คน แสดงใน
บทบาทลิงขาวจับลิงดำ 5. คนเชิดหนัง จำนวน 1 คน แสดงการเชิดรูปฤๅษีและรูปพระอิศวรทรงโค
2. เครื่องแต่งกาย
การแสดงชุด นาฏตะลุงหลุง เป็นการแสดงสร้างสรรค์แบบพื้นบ้านภาคใต้ใช้เครื่องแต่งกายแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งแบ่งตามจำนวนกลุ่มของผู้แสดง คณะผู้วิจัยได้แนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยการ
เลียนแบบเครื่องแต่งกายมาจากตัวหนังตะลุงที่เป็นตัวหนังแบบดั้งเดิมและตัวหนังแบบสมัยใหม่
3. อุปกรณ์ประกอบการแสดง
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงในงานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง มีทั้งหมด จำนวน 9 ชิ้น
ประกอบด้วย รูปฤๅษี รูปพระอิศวรทรงโค ดอกบัวประดิษฐ์ ใบไม้ กระบอง พระขันธ์ ฉากหนังตะลุง ผ้ายืดรูป
วาดเป็นรูปไอ้เท่ง และพานทอง
4. ท่ารำ
จากการศึกษาการแสดงหนังตะลุง คณะผู้วิจัยจึงได้นำมาสร้างสรรค์เป็นกระบวนท่ารำขึ้นโดยมี
รูปแบบการแปรแถว นำลักษณะรูปแบบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิม ท่ารำพื้นบ้านภาคใต้และท่ารำพื้นฐาน
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเข้ามาผสมผสาน ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นเพื่อง่ายต่อการอธิบายท่ารำ คณะผู้วิจัยจึงได้
กำหนดท่ารำในงานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง โดยมีรูปแบบการแสดงที่ปรากฏ 3 องก์ ประกอบด้วยท่า
รำจำนวน 106 ท่า โดยในแต่ละองก์ ของการแสดงจะมีแนวคิดและท่ารำ คณะผู้วิจัยสรุปได้ ดังนี้
องก์ที่ 1 กว่าจะเป็นหนัง ประกอบด้วยท่ารำทั้ งหมด 40 ท่า โดยเริ่มจากประวัติความเป็นมาของหนัง
ตะลุงแต่เดิม ซึ่งได้กล่าวถึงตาหนักทองและตาก้อนทองที่ทำหน้าที่เป็นนายกองช้าง เดินทางกลับจากเมืองยะ
โฮร์ ระหว่างทางได้พักค้างแรมที่บ้านควนมะพร้าว จังหวัดพัทลุง โดยได้นำเอาช้างมาล่ามผูกไว้กับหลักล่ามช้าง
ซึ่งเรียกว่า “หลักหลุง” และได้ก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อให้ความอบอุ่นและไล่ยุ่งตลอดจนสัตว์ต่าง ๆ ก็ได้เกิด
ความคิดจากการไปดูหนังแขกเล่นที่เมืองยะโฮร์ จึงได้ลองเล่นเลียนแบบ โดยการเอาผ้าขาวมาขึงกับหลักล่าม
ช้าง 2 หลักและอาศัยแสงสว่างจากกองไฟก่อที่มาเป็นแสงสว่าง และนำใบไม้มาเชิดทำเป็นรูปหนังให้ปรากฏ
เป็นเงาขึ้นบนผ้าขาว พร้อมกับออกปากกล่าวเสียงร้องประกอบการเชิดและนั้นเองคือการเชิดหนังตะลุง ขึ้นมา
เป็นครั้งแรก เมื่อเดินทางกลับถึงที่หมายแล้ว ก็ได้นำการเล่นแบบนั้นมาเล่นกั นต่อทำให้ชาวบ้านที่พบเห็น เกิด
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การชื่นชอบหลังจากนั้นการเล่นก็ได้พัฒนาต่อกันมาเรื่อย ๆ จนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านและเรียกการเล่นนั้นว่า
หนังตะลุง เป็นการแสดงออกทางจินตภาพให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดหนังตะลุง ซึ่งอาศัยหลักหลุงหรือหลักตะลุง
เป็นจุดเริ่มต้น
องก์ที่ 2 ขนบนิยมในการเล่นหนังตะลุง ประกอบด้วยท่ารำทั้งหมด 33 ท่า โดยองก์ที่ 2 จะแสดงถึง
ขั้นตอนในการแสดงหนังตะลุงก่อนจะจับเรื่องเริ่มจากชุดลิงขาว ลิงดำทะเลาะกัน เนื่องจากลิงดำเป็นอันธพาล
จึงถูกลิงขาวนำไปถวายฤๅษี ฤๅษีออกมาสั่งสอนโดยผู้แสดงถือรูปหนังขนาดใหญ่ออกมา เชิดในลีลาของตัวฤๅษี
ตามแบบของหนังตะลุงผ่านแสงเงาที่ปรากฏบนจอหนังขนาดใหญ่และด้านหน้าจอหนังเพื่อให้เห็นถึงลีลาการ
ออกรูปฤๅษีรูปฤๅษีถือเป็นรูปครูประจำคณะของตน และเชื่อว่าเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกันคุ้มครองภัย
อันตรายต่าง ๆ และอำนวยความเป็นมงคลแก่คณะหนังผู้แสดงหญิงออกมาร่ายรำในลีลาของนางฟ้าฟ้อนรำหรือ
นางฟ้อน ในลีลาท่าทางโปรยดอกไม้นำทางก่อนการเชิดหนังตะลุงรูปพระอิศวรทรงโคตามมา ผู้แสดงถือรูปพระ
อิศวรทรงโคขนาดใหญ่ เชิดตามลีลาการเชิดรูปพระอิศวรทรงโคผ่านแสงเงาที่ปรากฏบนจอหนังขนาดใหญ่ และ
ด้านหน้าจอหนัง เพื่อให้เห็นลี ลาการเชิด พระอิศวรหรือพระมหาเทพ คือ พระผู้เป็นเจ้าอันใหญ่ยิ่งสูงสุดที่
เกี่ยวกับหนังตะลุง ก็น่าจะเพราะเรื่องแรกที่หนังตะลุงนำมาแสดง คือ เรื่องรามเกียรติ์นั้น มีพระอิศวรเป็นเทพ
เจ้าที่สำคัญที่สุดในเรื่องนั้นรูปศักดิ์สิทธิ์รูปพระอิศวรในการแสดงหนังตะลุงไว้ว่ารู ปพระอิศวร ถือเป็นรูป
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเทพเจ้าแห่งความบันเทิง
องค์ 3 ลีลาของตัวหนังตะลุง ประกอบด้วยท่ารำทั้งหมด 33 ท่า แสดงถึงอากัปกิริยาท่าทางของตัว
พระเอก ตัวนางเอก ตัวยักษ์ ตัวนางสองแขนหรือนางร้ายและตัวตลกของหนังตะลุง ผ่านทางผู้แสดงเพื่อสื่อให้
เห็นถึงกิริยาท่าทาง บุคลิกของตัวหนังต่าง ๆ เหล่านั้น ผู้แสดงตัวพระเอกนางเอกในชุดการแต่งกายแบบดั้งเดิม
ออกมาเดินนาดกรายตามลีลาตัวหนังตะลุง ผู้แสดงชาย ในชุดการแต่งกายแบบสมัยใหม่ออกมาแสดงลีลา
ท่าทาง ตลอดถึงความแข็งแรงความเกรี้ยวกราดของตัวยักษ์ ในลีลาของท่าทางการเดิ น ผู้แสดงตัวตลกแสดง
ลีลาท่าทางของตัวตลก 4 ตัว คือ นายเท่ง นายหนูนุ้ย นายยอดทองและนายสีแก้วผู้แสดงหญิงในชุดสมัยใหม่
แสดงลีลาท่าทางและสีหน้าของนางสองแขนหรือนางร้าย ซึ่งนางสองแขนนี้ถือได้ว่าเป็นตัวอิจฉาหรือตัวโกงของ
ตัวหนังตะลุง ฝ่ายหญิงลีลาของตัวแสดงทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัว พระเอก นางเอก
ยักษ์ และนางสองแขนและตัวตลก ซึ่งเป็นตัวละครที่หนังตะลุงโดยทั่วไปใช้เหมือน ๆ กัน
5. ดนตรีและเพลง
ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เกิดจากการผสมผสานของเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบนกับเครื่องดนตรี
สากลใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่ 3 ของการเปลี่ยนแปลงหนังตะลุงซึ่งเรียกยุคนี้ว่า
“ยุคตะลุงไฟฟ้าดนตรีสากล” (พ.ศ. 2525) ประกอบไปด้วย ทับ กลองตุ๊ก โหม่ง ปี่ ฉิ่ง ฉาบ ซออู้ ซอด้วง กลอง
ชุด คีย์บอร์ด กีตาร์ กีตาร์เบส เคาเบลล์ และแอคคอร์เดียน ปัจจุบันกำลังยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในวงการ
แสดงหนังตะลุงของภาคใต้ ลักษณะของการบรรเลงและลำดับขั้นตอนของบทเพลงยังคงยึดรูปแบบขั้นตอน
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เพลงบรรเลงแบบสมัยโบราณและได้มีการสร้า งสรรค์ดนตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนและสังคม
มุ่งเน้นความรื่นเริงบันเทิงอารมณ์โดยเนื้อหาสาระของเพลงดนตรีนั้นมีความละเอียดอ่อน แฝงไว้ด้วยคุณค่าที่คน
รุ่นหลังอาจตีความแตกต่างไป
จากแนวคิดของความเป็นดั้งเดิมที่เคยมีมาก่อนคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิด ในการสร้างสรรค์ดนตรี
ประกอบการแสดงงานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง โดยนำเสนอ ทิศทางการปรับปรนความเป็นไปของ
ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งต่างชนิด ต่างเสียง ต่างโน้ต และมีกลิ่นอายเป็นสากล ลีลา ทำนอง สอดคล้องกับท่ารำ
ได้อย่างกลมกลืน นำสู่ความเป็นสากล และอนุรักษ์สืบสานให้ คงอยู่ตลอดไป คณะผู้วิจัยได้เพิ่มเครื่องดนตรีชิ้น
ต่าง ๆ ที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ชุด นาฏตะลุงหลุง ทั้งหมด 14 ชิ้น ประกอบด้วย ทับ กลองตุ๊ก โหม่ง ปี่
ฉิ่ง ฉาบ ซออู้ ซอด้วง กลองชุด คีย์บอร์ด กีตาร์ เบส เคาเบลล์ และแอดคอเดียน การบรรเลงจะลำดับเพลงโดย
ยึดขนบนิยมตามรูปแบบของการบรรเลงเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงที่มีมาแต่อดีตเริ่มด้วยเพลงโหมโรง
(จีนหลงท่า) ออกแพลงเสมอเครื่อง เพลงจับลิงดำลิงขาวต่อด้วยเพลงเชิดฤๅษี เพลงนางฟ้อน (นางฟ้า) เพลงเชิด
รูปพระอิศวรทรงโค เพลงอภิปรายหน้าบท เพลงเจ้าเมือง นางเมือง(นางเดินป่า) เพลงเดิน ยักษ์ เพลงนางสอง
แขน และจบด้วยท้ายเสมอเครื่องออกลูกหมด
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฏตะลุงหลุง เป็นการแสดงที่ได้แนวคิดมาจากประวัติความเป็นมาของการ
แสดงหนังตะลุง โดยได้นำลีลาท่ารำและบุคลิกของตัวหนังตะลุงแต่ละตัวมาสร้างสรรค์ท่ารำขึ้น โดยยังยึด
รูปแบบการแสดงหนังตะลุง วิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาบทบาทของตัวหนังตะลุงในแบบ
ดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัย ได้สร้างสรรค์ทำนองเพลงและดนตรีขึ้นใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงผสมผสานกัน
ระหว่างดนตรีพื้นบ้านภาคใต้กับเครื่องดนตรีสากลโดยจะนำเสนอการแสดงแบบต่อเนื่องเป็นเรื่องราวแบ่ง
ออกเป็น 3 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 เป็นการแสดงเพื่อบรรยายถึงความเป็นมาของหลักหลุงในแนวคิดกว่า
จะเป็นหนัง องก์ที่ 2 เป็นการแสดงสื่อให้เห็นถึงความเชื่อพิธีกรรมและขนบนิยมของการแสดงหนังตะลุง องก์ที่
3 เป็นการแสดงที่แสดงถึงอากัปกริยาท่าทางของตัวพระเอก ตัวนางเอก ตัวยักษ์ ตัวนางสองแขนหรือนางร้าย
และตัวตลกของหนังตะลุงจบด้วยผู้แสดงทั้งหมดออกมาตั้งซุ้ม
จากการศึกษางานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฎตะลุงหลุง มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถนำมา
อภิปรายผลได้ ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลกระทบกับการแสดงหนังตะลุง ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ
คอนเสิร์ต โรงหนัง ภาพยนตร์ ศูนย์การค้า สื่อต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ ของคนในชุมชนเปลี่ยนไป เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจหลงใหลกับค่านิยมของการ
แสดงสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในสังคมจึงทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะประจำ
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ท้องถิ่นของตนเอง เกิดปัญหาขาดการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง ขาดผู้สืบทอด อย่างจริงจัง ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในชุมชนทั้งค่านิยม และการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนไม่เห็น ความสำคัญ ด้ว ยสาเหตุที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับแนวคิดเหตุปัจจัยของการเสื่อสลายของ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกล่าวว่า ปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบการเสื่อมสะลายของศิลปะการแสดงพื้นบ้านมี 3
กรณีหลัก คือ การเข้ามาแทนที่ของสื่อสมัยใหม่ ข้อจำกัดของศิลปะการแสดงและการสืบทอด การเสื่อม ความ
นิย มของผู้ช ม (จิน ตนา หนูณะ, 2534 น. 42 - 43) การแสดงหนังตะลุง ในขณะเดียวกั นท่า มกลางความ
เปลี่ยนแปลงนั้น คณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนังประดับ หัวไทร, คณะหนัง
ภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอิ่มเท่ง(นายอิ่ม จิตต์ภักดี) ก็ยังคงรักษารูปแบบการแสดงหนังตะลุงดั้งเดิมไว้อย่าง
ถูกต้อง ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามจารีตแบบแผนที่ครูหนังตะลุงปฏิบัติกันมาในอดีต ปัจจุบันนายหนัง
และสมาชิกในคณะอยู่ในวัยชราทั้งหมดจึงทำให้ศักยภาพในการแสดงหนังตะลุงมีน้อยลง ปัจจุบันนายหนังตะลุง
คณะหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนังประดับ หัวไทร, คณะหนังภิรมย์เสียงเสน่ห์
และหนังอิ่มเท่ง (นายอิ่ม จิตต์ภักดี)ยังคงทำการสืบทอดการแสดงหนังตะลุงท่ามกลางกระแสค่านิยมของสังคม
และอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากการแสดงหนังตะลุงนี้ขาดการสืบ
ทอดและการส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงคณะหนังรุ่ งวิเชียร ตะลุงเสียงทอง, คณะหนังทวี พรเทพ, คณะหนัง
ประดับ หัวไทร, คณะหนังภิรมย์เสียงเสน่ห์ และหนังอิ่มเท่ง (นายอิ่ม จิตต์ภักดี) ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตและมี
คุณค่าต่อชุมชนในปัจจุบันอาจจะเสื่อมสลายไปพร้อมนายหนังวัยชรานี้ก็เป็นได้
ดังนั้นคุณค่าของการแสดงหนังตะลุ ง นอกจากเป็นการแสดงที่มีบทบาทในการสร้างสุนทรียภาพและ
ความต้องการทางสังคมแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของคน ในท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความสนุกสนาน ความรักความสามัคคีปรองดอง
และการยอมรับปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนได้
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยสร้างสรรค์ ชุด นาฎตะลุงหลุง เล่มนี้เป็นการรวบรวมประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ และ
รูปแบบการแสดงหนังตะลุง วิธีการเชิดหนังตะลุงแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาบทบาทของตัวหนังตะลุงในแบบ
ดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยของการแสดงหนังตะลุง ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและนำองค์ความรู้ที่ได้
ศึกษาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดง จึงควรมีการศึกษาการแสดงหนังตะลุงประเภทนี้ที่ปรากฏ
การแสดงอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางหาความรู้เพิ่มเติม แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านอื่น ๆ จึงควรนำ
งานวิจัยชิ้นนี้ มาเป็นประเด็นในการศึกษาการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบทอด องค์ประกอบ กระบวนท่าเต้น และนาฏยลักษณ์การ
แสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตผู้รู้ 3 คน
ผู้แสดง 6 คน ประชาชนทั่วไป 10 คน และการรับการถ่ายทอดกระบวนท่าสำคัญจากศิลปินพื้นบ้านจังหวัด
นราธิวาส
ผลการวิจัยพบว่า การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นการแสดงท่าเต้นประกอบ
ทำนองเพลงที่ได้รับอิทธิพลจากการเต้นฮาฟฟาน ของตะวันออกกลาง(กลุ่มประเทศอาหรับ ที่ได้แพร่หลายเข้า
มาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบทอดเป็นมรดกทางศิลปะการแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสมาตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมีชื่อเสียงมากในสมัยพระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษ
วังษาเป็นเจ้าเมืองระแงะ หลังจากสิ้นสมัยพระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษวังษาในปี พ.ศ.2432 การ
แสดงซัมเป็งก็ซบเซาลง ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2500 นายอภิชาต ดือเระ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอิสลาม
จังหวัดนราธิวาสได้ฟื้นฟูการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสขึ้นโดยให้นายเจ๊ะรอซาลี มาช่วยปรับ
รูปแบบท่าเต้นซัมเป็งให้กับนายนิวัฒน์ ยะปา แล้วนำออกแสดงหารายได้เพื่ อก่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคม
อิสลามจังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ.2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จไป
ทรงแปรพระราชฐาน ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ คณะกรรมการสมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาสจึงได้ฟื้นฟู
การแสดงซัมเป็งขึ้นโดยให้นายนิวัฒน์ ยะปา เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมให้กับข้าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อ
ถวายทอดพระเนตรจนได้รับความนิยมแพร่หลาย ปัจจุบันครูอัลดนัน รอเซะเป็นผู้สืบทอด การแสดงของวังระ
แงะมีองค์ประกอบการแสดงที่สำคัญ คือ ใช้วงดนตรีพื้นบ้านผสมกับเครื่องดนตรีสากลบรรเลงด้วยทำนองเพลง
________________________________________________________________________________
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 150 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
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มลายูใช้ผู้แสดงคู่ชายและหญิง แต่งกายด้วยชุดแบบราชสำนักมลายู มีกระบวนท่าเต้นจำนวน 12 ท่า สำหรับ
นาฏยลักษณ์การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิว าสพบว่ามี 4 ประการ คือ 1. เครื่องแต่งกาย
ประกอบการแสดง ผู้ชายสวมชุดบายูมลายู และผู้หญิงสวมชุดกือบายา บานง ติดกือโรงซัง (เข็มกลัดแทน
กระดุมเสื้อ) ผ้าเซอเลนดังพาดไหล่ และผมเกล้ามวยต่ำระดับท้ายทอย ปักปิ่นซัมเป็ง 2. ท่าเต้นจะเริ่มต้นและ
จบการแสดงด้วยท่านั่งชันเข่า 3. ผู้แสดงเคลื่อนที่ด้วยการขยับเท้าร่วมกับการก้าวเท้าตามจังหวะฆ้อง 4. มีท่า
เต้นเฉพาะ 3 ขั้น ได้แก่ 1.ท่าออก 2.ท่าเชื่อม 3.ท่าหลัก มีการแปรแถวเป็นรูปแบบแถวหน้ากระดาน แถวตอน
แถววงกลมแยกเดี่ยว แถววงกลมแยกคู่ แถววงกลมสลับเข้าออก
การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส นับเป็นภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการ
แสดงประจำท้องถิ่น ที่ชาวจังหวัดนราธิวาสควรภาคภูมิใจ ที่จะ ธำรงรักษา เผยแพร่องค์ความรู้ ให้คงอยู่คู่กับ
จังหวัดนราธิวาสและประเทศชาติสืบไป
คำสำคัญ : ซัมเป็ง, นาฏยลักษณ์, การแสดงของวังระแงะ,

Abstract
This research aimed to study the inheritance, element, dance posture, and choreography
of the performance of Ra-ngae Palace, Narathiwat province. The study was conducted using
the documentary study, interviews, observations and training on major dance posture from
Narathiwat folk artists.
The study results revealed that Sampeng performance of Ra-ngae Palace, Narathiwat
province was the dance accompanying songs influenced by Haffan dance from the Middle East
(Arab countries) which was spread into the Southern border provinces. It has been inherited as
artistic heritage of Ra-ngae Palace in Narathiwat province since the reign of King Rama II and
well-known during the period of Phraya Phuphakdi Suwannaprathetwangsa, governor of Rangae. When his period ended in 1939, the performance became less popular. Around the year
1987, however, Mr. Aphicat Du-reh, Chair of Narathiwat Islam Association initiated the
restoration of the performance. He requested Mr. Jerosalee to improve Sampeng dance
postures and teach Mr. Niwat Yapa who later arranged the performance to collect money for
the instruction of Narathiwat Islam Association office. When King Bhumibol Adulyadej came to
stay at Thaksin Rajaniwet Place in 1985, Narathiwat Islam Association organized a training for
the government officials, with the supervision of Mr. Niwat Yapa, to perform the dance before
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the King after which became popular. Now Mr. Aldawan Ro-she is the successor of the dance
trainer. The main element of Ra-ngae Palace performance is the use of folk music together
with western musical instruments and Malay melody. Pairs of male and female dancers
dressed in Malay court style costumes and with 12 dance postures. As for the choreography
of Sampeng of Ra-ngae Palace, it revealed that there were 4 characteristics. 1. Costumes of
performers: male performers wear Kebaya, Banong dresses utilizing Kerongsang (a pin instead
of a button), a piece of Serlendung on a shoulder, and a low bun hairdo with Sampeng pin
attached. 2. The performance starts and ends with performers sitting on their knees. 3. The
performers move by touching the foot on the floor and the footstep movements are in tune
with the rhythm of the gong. 4. There are 3 unique chorographic movements: 1) Tha Ok (the
beginning steps), 2) Tha Chuam (the connecting steps), 3) Tha Lak (main steps). Performers
move to form a straight line, both from left to right and from front to back, in circle forms
(both with their pairs and without), and making switches between their pairs.
The choreography of Ra-ngae Place, Narathiwat province truly reflects the wisdom of
local performing art of the people in Narathiwat province. The people should, therefore, be
proud of, maintain, and distribute the knowledge to the wider circles so that it will remain with
the community and the nation.
Key words: Sampeng, Choreography, performance of Ra-nge Palace,
บทนำ
ระแงะ เป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาแต่โบราณในแหลมมลายู เป็นเมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียง มา
ตั้งแต่ในอดีต มีชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ชาวตะวันออก เช่น ชาวจีน ญี่ปุ่น ชวา และสยามเข้า
มาตั้งหลักแหล่งทำมาค้าขายมาแต่โบราณ จึงเป็นเหตุให้ศิลปะ หลาย ๆ แขนงที่ปรากฏในประเทศไทยมีต้นกำเนิดมา
จากดินแดนอารายธรรมแห่งนี้ ด้วยเหตุที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียกกันว่า “ชาวไทยมุสลิม”
(สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, 2542 : 150) จึงทำให้การแสดงพื้นบ้านส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของชาวมลายูมากกว่าการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะการแสดงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีชื่อเสียงคือ การแสดงของวังระแงะ เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของมลายูที่ได้รับการอุปถัมภ์และจัดแสดงโดย
เจ้าพระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษวังษา เป็นรายาครองเมื องระแงะ ในสมัยก่อนปฏิรูปการปกครอง การ
แสดงซัมเป็งของวังระแงะ เดิมใช้ผู้แสดงชายล้วน ต่อมานิยมแสดงคู่ชายหญิง แต่งกายแบบมลายู เต้นรำเป็นคู่ ชาย
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– หญิง ในลักษณะเกี้ยวพาราสี ในอดีตการแสดงของวังระแงะที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม ได้แก่ มะโย่ง วายังยา
วอ สิละ และซัมเป็ง ปัจจุบันที่ยังคงนิยมเล่นอยู่ ได้แก่ ซัมเป็ง ดังที่สถาบันทางวัฒนธรรมของชาติได้กล่าวถึงการ
แสดงพื้นบ้านซัมเป็งไว้ว่า ซัมเป็ง เป็นการร่ายรำของชาวตะวันออกกลาง(กลุ่มประเทศอาหรับ) ที่ได้แพร่หลาย
เข้ามาในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยพวกพ่อค้าชาวตะวันออกกลาง ด้วยเหตุนี้ซัมเป็งจึงเป็นที่รู้จักของชาวไทยตอน
ใต้ โดยเฉพาะในจั ง หวั ด นราธิ ว าส เมื ่ อ ครั ้ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวั ดนราธิวาสในปี พ.ศ. 2502 ชาวนราธิวาสได้
จัดการแสดงซัมเป็งถวาย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส(สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์, 2542 : 211)
การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ มีหลักฐานปรากฏในสมัยพระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษวังษา
(ตะวันเหงาะ) เจ้าเมืองระแงะคนสุดท้าย ตั้ง แต่ก่อนการปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ.2439 - 2449) ได้โปรดให้ข้า
ราชบริพารฝึกซ้อมซัมเป็งไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง หลังจากสิ้นสมัยของพระยาภูผาภักดีศรีสุรรณประเทศ
วิเศษวังษา ใน ปี พ.ศ.2482 ก็เริ่มซบเซาไป ต่อมา ปี พ.ศ. 2502 นายอภิชาต ดือเระ อดีตนายกสมาคมอิสลาม
จังหวัดนราธิวาส ได้ให้ครูเจ๊ะรอซาลี ศิลปินพื้นบ้านเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เข้ามาปรับ
รูปแบบการแสดงซัมเป็งให้กับบุคลากร ณ สมาคมอิสลามจังหวัดนริวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อถวาย
ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส ปีพ.ศ. 2523 เกรงว่าการ
แสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสจะสูญหายไปจึงได้คิดฟื้นฟูการแสดงชุดซัมเป็งของวังระแงะขึ้นโดยได้
(มัลลิกา คณานุรักษ์, 2544, น. 68 ) การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ ในปัจจุบันนับวันยิ่งสูญหายไปด้วยปัญหา ทั้ง
การศาสนา การเมืองและการสืบทอด กล่าวคือ นักวิชาการศาสนาอิสลามได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแสดง
พื้นบ้านดังกล่าวว่าการเต้นรำเป็นคู่ชาย-หญิงในลักษณะเกี้ยวพาราสีขัดกับหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลาม
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกินเมือง มณฑล และจังหวัดในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้การแสดงของวัง
ระแงะ ขาดผู้อุปถัมภ์ถูกละเลยและค่อยๆเสื่อมหายไป ปัจจุบันผู้สืบทอดด้านการแสดงของวังระแงะ ที่สามารถ
จดจำกระบวนเต้นได้เป็นอย่างดี คือ ครูอัลดนัน รอเซะ อายุ 62 ปี
จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญและสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ซัมเป็ง :
นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักการแสดงของวังระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ผู้วิจัยจำเป็นต้องเร่งศึกษาการสืบทอด องค์ประกอบและกระบวนท่าเต้นของการแสดงซัมเป็งวังระ
แงะ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบนาฏยลักษณ์ของการแสดงซัมเป็งวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรวบรวมข้อมูล
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อันจะทำให้ประโยชน์ต่อวงการนาฏศิลป์ไทยสืบไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสืบทอด องค์ประกอบ และกระบวนท่าเต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส
2. เพื่อศึกษานาฏยลักษณ์การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง ซัมเป็ง:นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ไว้ดังนี้
การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
1. ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์
2. ทฤษฎีสัญญลักษณ์สมั พันธ์
3. ทฤษฎีศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหว
ร่างกาย: แนวคิดและทฤษฎีตะวันตก
วิธ4.ีดำเนิ
นการวิจัย
แนวคิดนาฏยลักษณ์

1. ประวัติความเป็นมา
2. องค์ประกอบการแสดง
2.1 ผู้แสดง
2.2 เครื่องดนตรีและทำนองเพลง
2.3 เครื่องแต่งกาย
2.4 อุปกรณ์การแสดง
2.5 กระบวนท่าเต้น

นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
1.ผู้แสดง 2.การแต่งกาย
3.ท่าเต้น 4.การเคลื่อนไหวทิศทาง

การวิจัยเรื่อง ซัมเป็ง : นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงกำหนดระเบียบ วิธีวิจัย ดังต่อไปนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการวิจัยเรื่อง ซัมเป็ง : นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัย
มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เลือกแบบเจาะจงแบ่งได้ ดังนี้
1. กลุ่มฟื้นฟูและผู้ถ่ายทอดกระบวนท่าเต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส
2. กลุ่มศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นศิษย์รุ่นแรกที่
สืบทอดการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส
3. กลุ่มนักดนตรีพื้นบ้านประกอบการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส และปัจจุบัน
อาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาส
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การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้นำเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์ มีประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการสืบทอดและองค์ประกอบ
ของการแสดง ได้แก่ เครื่องแต่งกาย ดนตรีและทำนองเพลง กระบวนท่าเต้นของการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ
จังหวัดนราธิวาส โดยแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง
2 แบบสังเกตการณ์ มีประเด็นในการสังเกตการณ์ ประกอบด้วย เครื่องแต่งกาย ดนตรี และทำนอง
เพลง กระบวนท่าเต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส
จากการใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์( interview) และแบบสังเกตการณ์( Observation)ทำให้ผู้วิจัยได้
ข้อมูลบางส่วนซึ่งสามารถนำมาประกอบในงานวิจัยโดยข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยในครั้งนี้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ตระหนักและจำเป็นต้องวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทุกครั้ง เมื่อสร้างเครื่องมือขึ้นแล้วผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมีคุณภาพเมื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ในการเขียนงานวิจัย มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ มีความ
เชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือทางการวิจัย เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยอย่าง
น้อย 5 ครั้ง และมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา
2. ผู้ทรงคุณวุ ฒ ิ เ ฉพาะด้ าน เป็นผู้ที่ม ีค วามรู้ ความสามารถทางด้ านการแสดง ของภาคใต้ มี
ประสบการณ์ในการแสดงซัมเป็งอย่างน้อย 20 ปี มีความรู้ในการเขียนงานวิจัยและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ
มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือทางการวิจัย เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัยอย่างน้อย 5 ครั้ง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนการแสดงของภาคใต้ในระดับอุดมศึกษา
อย่างน้อย 15 ปี คือ
การเก็บ รวบรวมข้อมูล ในการทำวิจัย เรื่อง ซัมเป็ ง:นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ครั้งนี้มีการดำเนินการ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา จดหมายเหตุ จากแหล่งรวบรวมเอกสาร
ทางวิชาการตามสถานที่ต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ ไม่มีโครงสร้าง ลักษณะ
รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นการลงพื้นที่ภาคสนาม สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีโอกาสร่วมงาน
กับเรื่องการแสดงการพื้นบ้านของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
3. การสังเกต การสังเกตในการวิจัยเรื่อง ซัมเป็ง : นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัด
นราธิวาสครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาแบบสังเกต 2 ลักษณะ คือ
3.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
3.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
3.3 การฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดกระบวนท่าเต้นซัมเป็งวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และการฝึ ก
ปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดกระบวนท่าเต้นจากศิลปิน เพื่อให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ การพิสูจน์ข้อมูลว่ามีการสอดคล้องถูกต้องกันมากเพียงใด จากปัจจัยความแตกต่าง
ระหว่างวัน เวลา สถานที่ เอกสาร และตัวบุคคล หากข้อมูลที่ได้มาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน แต่หากข้อมูลที่
กล่าวไว้ถูกต้องตรงกันก็สามารถนำมาวิเคราะห์ประกอบการเขียนรายงานได้อย่างแม่นยำ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนามตลอดจนฝึกปฏิบัติท่า
เต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตีความ รวบรวมนำเสนอข้อมูล โดยการพรรณนา
ความ เพื่ออธิบายการสืบทอด องค์ประกอบ กระบวนท่าเต้น และนาฏยลักษณ์ของการแสดงของวังระแงะ โดย
วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสู่การเขียนพรรณนาวิเคราะห์พร้อม
ภาพประกอบ
ผลการวิจัย
การสืบทอด การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ ดั้งเดิม เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่เมืองระแงะถูกแยกออก
จากเมืองปัตตานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงตกเป็นเมืองประเทศราช
ของสยาม(ไทย) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดว่าเริ่มมีขึ้นเมื่อใด แต่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่า มี
การเต้นซัมเป็งในวังระแงะมาเป็นเวลาช้านาน มีชื่อเสียงมากในสมัยเจ้าพระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษ
วังษาเป็นเจ้าเมือง เป็นการแสดงที่จัดไว้เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง หลังจากสิ้นสมัยพระยาภูผาภักดีศรี
สุวรรณประเทศวิเศษวังษา ในปี พ.ศ.2482 ก็ซบเซาไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนราธิวาสเป็นครั้งแรก สมาคม
อิสลามจังหวัดนราธิวาสจัดการแสดงซัมเป็งถวายทอดพระเนตร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาย
อภิชาต ดือเระ อดีตนายกสมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาสได้เชิญนายเจ๊ะรอซาลี ครูนาฏศิลป์จากเมืองโกตาบารู
รัฐกลันตัน มาเลเซียมาปรับรูปแบบการแสดงซัมเป็งให้กับบุคคลากรของสมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส ต่อมา
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ณ
จังหวัดนราธิวาสขึ้นเพื่อเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยมพสกนิกรภาคใต้เป็นประจำทุกปี คณะกรรมการสมาคม
อิสลามจังหวัดนราธิวาสจึงได้ฟื้นฟูการแสดงพื้นเมืองขึ้นเพื่อแสดงถวายทอดพระเนตร ประกอบด้วย รองเง็ง
เมาะอินัง อัสลี และซัมเป็ง
ปี พ.ศ 2528 ครูนิวัฒน์ ยะปา ได้เปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการแสดงของซัมเป็งและเพิ่มเติมท่าใหม่
ทั้งมีการแปรแถวหลากหลายรูปแบบอาทิ แถวหน้ากระดาน แถวตอน แถววงกลม แถวแยกเดี่ยว แถวคู่ แถววงกลม
สลับเข้า-ออก โดยการเคลี่ยนที่จากจุดเดิมตลอดจนจบเพลง
ปี พ.ศ.2528 นายสมชาย พูลพิพัฒน์ จัดโครงการอบรมนาฏศิลป์พื้นเมืองขึ้น ณ หาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเชิญครูอัลดนัน รอเซะ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดท่าเต้นซัมเป็งให้กับข้าราชการ
ครูโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่องค์ความรู้ด้านการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ได้ถูกเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปและได้รับความนิยมสืบมาจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาองค์ประกอบของการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ ตามหลักแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของ
นาฏยลักษณ์พบว่า มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ผู้แสดง ในสมัยแรก ใช้ผู้แสดงชายล้วน ซึ่งเป็นการแสดงเพื่อ
เผยแผ่ศาสนาของชาวอาหรับในมลายู ต่อมาเมื่อการแสดงซัมเป็งแพร่หลายในมลายูและผ่านเข้ามาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในวังระแงะ ผู้หญิงเริ่มเข้าร่วมแสดงจนกลายเป็นการเต้นคู่ชายและหญิง ดนตรีและ
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้วงดนตรีพื้นบ้านผสมดนตรีสากล ได้แก่ ไวโอลิน รำมะนา ฆ้อง เพลงที่ใช้
ประกอบการแสดงซัมเป็งมี 2 ประเภท คือ เพลงจังหวะช้า ได้แก่ เพลงกามารูล ซามัน เพลงลายัง กูนิง เพลงตีงี
ลาห์ ตีงี เพลงซีกาโปร์ ซีริห์ เพลงจังหวะเร็ว ได้แก่ เพลงซัมเป็ง จือรากัน บุดีมัน เพลงนาอัม และเพลงซัมเป็ง บุ
ดีมัน ผู้ชายแต่งกายชุด “บายูมลายู” ประกอบด้วย นุ่งกางเกงขายาวทรงหลวมแบบกางเกงจีน สวมเสื้อเจอ
กักมูสัง เป็นเสื้อคอตั้ง ผ่าอกครึ่งติดกระดุม 5 เม็ด ตัวยาวระดับสะโพก ติดกระเป๋า 3 ใบ ด้านอกซ้าย 1 ใบ ชายเสื้อ
ด้านล่างซ้ายและชายเสื้อด้านขวา ข้างละ 1 ใบ นุ่งผ้าซัมปิง โดยใช้ผ้าซองเก็ตทอยกสอดดิ้นเงิน – ทองทับเสื้อและ
กางเกงสั้นเหนือเข่าเล็กน้อย คาดผ้ารัดสะเอวเรียกว่า “บึงกง” ผู้หญิง แต่งกาย“ชุดกือบายา” นุ่งผ้าซอแก๊ะทอ
ยกสอดดิ้นเงิน - ทอง สวมเสื้อคอแหลม ผ่าหน้าตลอดติดกือโรงซัง แขนกระบอก เข้ารูปตัวยาวคลุมสะโพก
ชายเสื้อด้านหลังสั้นว่าด้านหน้ายาวเป็นมุมแหลม สีของเสื้อผ้าเข้าชุดกัน ผมเกล้ามวยต่ำระดับท้ายทอย ทัด
ดอกไม้
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ภาพที่ 1 การแต่งกายซัมเป็ง
จากการศึกษากระบวนท่าเต้นของวังระแงะ พบว่า จะมีกระบวนท่าเต้นเฉพาะ 12 ท่า ได้แก่ ท่าฮูโนบ
ลากัน (ถอยหลัง) ท่ายาแลบือโต (เดินตรง) ท่าปือเจ๊าะ (แตกแถวเป็นกลุ่มดอก) ท่าสลีเซะ (เดินสวน) ท่าซีซิอี
กัน ปาเนาะ (เกล็ดปลาสั้น หมุนครึ่งชนหลัง ) ท่าอีกันปาตุ(ปลาตะครุบนั่งสลับยืน) ท่าซีซิอีกันซูซัน(เกล็ดปลา
ทะแยง) ท่าแดเจาะ (ปลากระโดด) ท่าซีซิอีกันซูซง (เกล็ดซ้อน) ท่าซีกูกลูแว (ปีกค้างคาว) ท่าสมูกอ และท่านั่ง
จบ ส่วนการใช้ทิศทาง ได้แก่ หันทางด้านขวา หันทางด้านซ้าย หันหน้าตรง และหันหลัง
จากการศึกษาเรื่องนาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ท่าเต้น ตามหลักเรื่องโครงสร้าง
ท่ารำทางนาฏยลักษณ์ของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547 : 140 ) สรุปได้ดังนี้
1. จำแนกตามองค์ประกอบการแสดง สรุปได้ว่า ซัมเป็ง จัดอยู่ในการแสดงประเภทเต้นรำคู่ชาย – หญิง
ที่เน้นการใช้ขาและเท้าเป็นหลัก ส่วนมือกำหลวม ๆ เป็นเพียงองค์ประกอบ ความสวยงามของการแสดงอยู่ที่กระบวน
ท่าเต้นที่มีลักษณะเฉพาะรวมทั้งรูปแบบการแสดงในลักษณะการเข้ากลุ่มดอกระหว่างชาย - หญิง
2. จำแนกตามโครงสร้างการแสดง เป็นการพิจารณาขั้นตอนหรือลำดับการแสดงของการแสดง
ตั้งแต่ต้นจนจบในเพลงหนึ่ง โครงสร้างของการแสดงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องกำหนดนาฏยลักษณ์ได้อีกวิธี
หนึ่งดังนี้ การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส แบ่งออกเป็น 3ขั้นตอนได้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ผู้แสดงชาย
และหญิง เดินออกมาเป็นแถวตอน 2 แถวหันหน้าตรง
ขั้นที่ 2 เต้นแปรแถวเป็นแถวตอนคู่ สลับแทนที่ เดินกลับที่เดิมตามทำนองเพลง โดยเปลี่ยนท่า
เต้นไปกลุ่มดอก และขั้นที่ 3 เมื่อเต้นจบเพลงตามกระบวนท่า ผู้แสดงเข้าเวที
3. การจำแนกการแสดงตามหน้าที่ เป็นการพิจารณาการแสดงชุดนั้นว่า มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร สามารถ
สรุปได้ว่า การแสดงซัมเป็งของวังระแงะ ในยุคแรกใช้ผู้ชายล้วน เป็นการเต้นรำเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามของชาว
อาหรับในมลายู เริ่มมีผู้หญิงเข้ามาร่วมแสดงโดยจัดการแสดงในวังของรายาที่จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเป็นการเต้นรำเพื่อ
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ความสนุกสนาน กระบวนท่าเต้นในการแสดงซัมเป็ง เป็นท่าเฉพาะ ได้แก่ ท่าออก ท่าเชื่อม และท่าหลัก การใช้ทิศทาง
ในการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีการหันหน้าตรง การหันทางด้านซ้าย การหันด้านขวา การหันหลัง
และหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องนาฎยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
การสืบทอดการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ สืบทอดมาจากครูเจ๊ะรอซาลี จากรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซียที่เข้ามาฝึกซ้อมการแสดงให้กับสมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 นายนิวัฒน์ ยะปาได้
ปรับปรุงกระบวนท่าเต้นซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้มีรูปแบบแถวเฉพาะแล้วนำมาฝึกซ้ อม
ถ่ายทอดให้กับข้าราชการในจังหวัดนราธิวาสเพื่อเต้นถวายทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบมราชินีนาถในรั ชกาลที่ 9 เสด็จไปแปรพระราชฐาน ณ พระ
ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาสอีกทอดหนึ่ง ปัจจุบันมีครูอัลดนัน รอเซะเป็น ผู้สืบทอด ซึ่งการสืบ
ทอดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฏีแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของฐิติศักดิ์ เวชกามา ( 2553 : 150 ) นัก
มานุษยวิทยาชาวเยอรมันเชื้อสายยิว กล่าวว่า วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ จะแพร่กระจายไปยังแหล่งอื่น ๆ ได้ต้องยึด
หลักว่าวัฒนธรรม คือ ความคิดและพฤติกรรม (ผลของความคิด)ที่ติดตัวบุคคล บุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรมก็จะ
ไปถึงที่นั่น กล่าวคือ กระบวนท่าเต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสที่ติดตัวนักแสดงในแต่ละ
ท้องที่แล้วแพร่กระจายไปสู่ท้องที่อื่น ๆ เมื่อนักแสดงเหล่านั้นกลับไปถ่ายทอดกระบวนท่าเต้นในท้องถิ่นของ
ตนเอง ย่อมมีการปรับกระบวนท่าเต้น จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสืบทอดระหว่างศิลปินด้วยกัน ซึ่ง
ตรงกับทฤษฏีพหุนิยมทางวัฒนธรรมของคณะกรรมาธิการโลก ดังที่ ทรงคุณ จันทจร ( 2546 : 115) ที่กล่าวว่า
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชน เนื่องจากวัฒนธรรม ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลและในทาง
กลับกันก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ ไม่มีวัฒนธรรมใดเช่นกันที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือคงอยู่อย่างตายตัวเฉก
เช่นการแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการที่วัฒนธรรมนั้นได้
แพร่กระจายไปสู่ตัวบุคคลและท้องที่ อื่น ๆ จนนำมาสู่องค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทางด้านการแสดงของวังระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
การแสดงของวังระแงะ นอกจากจะมีบทบาทในฐานะการสร้างสุนทรียะภาพทางการแสดงแล้ว ยังเป็น
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย เรื่อง มลายูปา
ตานี:ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานการวิจัยบูรณาการปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของวรวิทย์ บารู และคณะ ( 2551 : 158 ) กล่าวว่า การละเล่นของชาวมลายูที่แสดงออกทางด้าน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องชาติ พ ั น ธุ์ ซึ ่ ง เป็ น การนำเสนอความเป็ น ตั ว ตนด้ ว ย
ศิลปะการแสดงแทนคำบอกเล่านำเสนอด้วยวาจา ลักษณะการสืบทอดการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส
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นอกจากจะเป็นการนำเสนอบนเวทีแล้ว ยังสืบทอดด้วยวิธีการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาสู่ครูบาอาจารย์ เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งการถ่ายทอดในลักษณะดังกล่าว สอดคล้องกับประภาส ขวัญประดับ (2542 : 89 ) กล่าว
ว่า วงดนตรีพื้นบ้านฟื้นฟูกลับขึ้นมาโดยมี นายขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินพื้นบ้านและศิลปินแห่งชาติ(ดนตรีพื้น บ้าน)
ปี พ.ศ. 2536 นำไปถ่ายทอดให้กับ นักเรียนโรงเรียนนราสิขาลัย จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้เยาวชนและคนใน
ชุมชนเห็นความสำคัญในการธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒธรรมการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ไม่ให้สูญหายไป
องค์ประกอบการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส จากการศึกษาการแสดงของวังระแงะ
จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ผู้แสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสจะใช้ผู้แสดงชาย - หญิง
ใช้วงดนตรีพื้นบ้านมลายูผสมดนตรีสากล ประกอบด้วย ไวโอลิน รำมะนา ฆ้อง บรรเลงทำนองเพลงประกอบ
กระบวนท่าเต้นซัมเป็ง 2 ประเภท ได้แก่ เพลงซัมเป็งจังหวะช้าและเพลงซัมเป็งจังหวะเร็ว ผู้แสดงแต่งกายแบบ
ชาวมลายู ทิศทางในการแสดงมีการหันหน้าตรง การหันเข้าหากันเป็นกลุ่ม การหันหลัง การหันทางซ้าย และ
การหันทางขวา
นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จากการศึกษาพบว่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ดนตรี
และท่าเต้น แตกต่างจากการแสดงพื้นเมืองซึ่งเป็นตัวบ่งชี้นาฏยลักษณ์เฉพาะการแสดงของวังระแงะ 4 ด้าน คือ
1. ด้านเครื่องแต่งกาย การแสดงซัมเป็งของ วังระแงะ จังหวัดนราธิวาส จะแต่งกายแบบชนชั้นสูง
ในราชสำนักมลายู แต่มีการปรับและเลือกชุดที่สวยงามเหมาะสมกับงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ที่สะท้อนให้
เห็นถึงนาฏยลักษณ์ของวังระแงะ อีกอย่างหนึ่งได้ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องนาฏยลักษณ์ ของสุรพล วิรุฬห์
รั ก ษ์ ( 2547 : 136 ) กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะการหานาฎยลั ก ษณ์ไ ด้ จากเครื ่อ งแต่ งกายที่ ส ามารถนำไปใช้เป็น
เครื่องบ่งชี้นาฏยลักษณ์มี 4 ประการคือ 1) จุดเด่นเฉพาะชิ้นส่วน 2) ภาพรวมเครื่องแต่งกาย 3) สีของเครื่อง
แต่งกาย 4) วัสดุ ซึ่งการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีจุดเด่นเฉพาะ ได้แก่ ผู้ ชายจะแต่งกาย
“ชุดบายูมลายู ”ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อกือบายา บานง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของราชสำนักมลายู มีลิ้น
สามเหลี่ยมด้านหน้าอก เป็นลักษณะเฉพาะที่สามารถเห็นได้ชัดอีกประการหนึ่ง ภาพโดยรวมเครื่องแต่งกาย
ก็เป็นอีกมิติหนึ่งในการทำความรู้จักและเข้าใจนาฏยลัก ษณ์ของการแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส อาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เส้นรอบของเครื่องแต่งกายที่มองให้เห็นว่าเครื่องแต่งกายแต่ละชุดการแสดงนั้นแตกต่าง
กัน ดังเช่น การแต่งกายของผู้แสดงชาย หญิงจะแต่งกายแบบราชสำนักมลายู สีเครื่องแต่งกายจะมีลักษณะเด่น
อีกประการหนึ่งทัง้ นี้เพราะการแสดงแต่ละชนิดมักจะบัญญัตินิยมไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะสีของเครื่องแต่งกาย
ของวังระแงะ จะไม่ใช้สีเหลืองอันเป็นสีสำหรับรายา ส่วนวัสดุทำเครื่องแต่งกายมีสถานะแตกต่างกัน ซึ่งผู้แสดง
ของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสจะใช้วัสดุที่มีราคาแพง ทำให้เครื่องแต่งกายของผู้แสดงมีสถานะแตกต่างกันกับ
การแสดงพื้นเมืองด้วย คือ ผู้เต้นชายหญิง จะใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าซองเก็ตทอยกสอดดิ้นเงินทอง มีการใช้
ถนิมพิมพาภรณ์ เป็นต้น
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2. ด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดง การแสดงหลายชนิดโดยเฉพาะในกลุ่มการฟ้อนรำนั้น ผู้แสดง
มักถือวัสดุสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์การแสดงไว้ตลอดเวลา อุปกรณ์การแสดงนี้ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการฟ้อนรำ
อีกทั้งเป็นสิ่งกำหนดรูปแบบของการแสดงอีกด้วย อุปกรณ์ประกอบการแสดงจึงนับได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้นาฏย
ลักษณ์ของการแสดงได้อีกประการหนึ่ง ซึ่งในการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ มีการใช้ผ้าเซอเลนดัง(ผ้าพาดไหล่)
ซึ่งการแสดงดังกล่าวนำเอาผ้าคลุมศีรษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาเป็นอุปกรณ์ ประกอบการแสดง เครื่องมือ
เครื่องใช้เหล่านี้มีวิธีถือ วิธีพาดไหล่ คล้องแขนแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสะท้อนอยู่ในท่าเต้นด้วย อุปกรณ์การแสดงดังกล่าว
เป็นสิ่งสะดุดตาของผู้ชมและขณะที่ผู้แสดงใช้อุปกรณ์ประกอบการเต้นรำก็ยิ่งทำให้อุปกรณ์การแสดงเด่นชัด
ยิ่งขึ้น
3. ด้านท่าเต้น พบว่า กระบวนท่าเต้นการแสดงซัมเป็งของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาสจะใช้ท่านั่ง
เป็นท่าเริ่มต้นก่อนเริ่มเต้นและเป็นท่ าจบเพลง ซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับผลการวิจัยนาฏยลักษณ์ ของสุรพล
วิรุฬห์รักษ์. (2547 : 327) เรื่องหลักการแสดงนาฎยศิลป์ปริทรรศน์ กล่าวถึง นาฏยลักษณ์สามารถจำแนกให้เห็น
ลักษณะเด่นได้ 5 แนว คือ จำแนกตามองค์ประกอบ จำแนกตามคุณสมบัติของการแสดง จำแนกตามหน้าที่
และจำแนกตามเพศและวัยของผู้แสดง ลักษณะการแสดงซัมเป็งของ วังระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำแนกตาม
องค์ประกอบ เป็นการแสดงประเภทการเต้นรำ ผู้แสดงชายใช้พลังมากมีท่าทางที่ใช้การเปิดไหล่มาก เช่น การ
กางแขนแบบค้างคาว ตลอดจนความสามารถของตนเพื่ออวดทักษะด้านการเต้นให้ดีที่สุดเพื่อให้สตรีคู่เต้นพอใจ
มีการใช้ท่าทางที่เปิดกว้าง กางขา ส่วนผู้หญิงมักซ่อนพลังไว้ภายใน จึงมีความนิ่มนวล โดยเฉพาะกรอบประเพณี
ของตะวันออกกำหนดให้ผู้หญิงสงวนท่าทางไม่เปิดเผยทั้งร่างกายและความรู้สึกด้วยการแสดงของวังร ะแงะ
จังหวัดนราธิวาส พบว่า ซัมเป็ง จะปรากฏชื่อประจำกระบวนท่าเต้นโดยชื่อท่าจะมีหลักการตั้งชื่อมาจากท่าเต้น
ที่ปรากฏ เช่น ท่าเต้นถอยหลัง ท่าเดินตรง ท่าแปดปิด ท่าแตกแถวเป็นกลุ่มดอก ท่าเกล็ดปลาสั้น ท่าเกล็ดปลา
ยาว ท่าปลาตะครุบนั่งยืน ท่าเกล็ดปลาทแยง ท่าปลากระโดด ท่าเกล็ดปลาซัอน ท่าปีกค้างคาว และท่านั่งจบ
ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่อง ซัมเป็ง : นาฏศิลป์คลาสิคของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไพบูลย์ ดวงจันทร์ (2530 : 44 ) กล่าวถึงชื่อกระบวนท่าเต้น และความหมายของกระบวน
ท่าเต้นประจำเพลงของการแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งซัมเป็งปรากฏชื่อท่าและความหมาย
เช่นเดียวกัน
4) ดนตรี ซึ่งตรงกับผลการวิจัยเรื่อง ซัมเป็ง : ระบำคลาสสิคของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ไพบูลย์ ดวงจันทร์ (2530 : 45) ที่กล่าวถึงดนตรี เป็นเครื่องแสดงนาฏยลักษณ์ได้ 3 ประการคือ 1. คุณลักษณะ
ของเสียง 2. วิธีบรรเลง 3. สำเนียงดนตรี ด้านคุณลักษณะของเสียง ผู้แสดงเคลื่อนไหวด้วยเสียงอะไรเป็นหลัก
แม้ว ่าเพลงที่ผ ู้แสดงใช้แสดงจะมีเสียงดนตรีผ สมผสานกันหลากหลาย เสียงใดเป็นเสียงหลักในการขยับ
ขับเคลื่อนร่างกาย เช่น การแสดงของวังระแงะ ผู้แสดงจะยึดเสียงฆ้องเป็นหลักในการเคลื่อนไหวของเท้า มือ
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และลำตัวให้เข้ากับจังหวะและทำนองดนตรี โดยเสียงมีปริมาณการเคลื่อนไหวที่บ่งบอกคุณลักษณะเด่น ซึ่งมีผล
ผูกพันกับนาฏยลักษณ์ที่กำลังแสดงนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ซัมเป็ง: นาฏยลักษณ์การแสดงของวังระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยได้พบว่า องค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องการสืบทอด องค์ประกอบ และกระบวนท่าเต้นการแสดงของวังระแงะ
จึงขอเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป
1. ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง การละเล่น และภูมิปัญญาของชาว
ไทย – มลายู อีกหลายประเภทที่ยังรอผู้ต้องการศึกษาค้นคว้า เช่น มะโย่ง สิละ โนราแขก ดิเกร์ฮูลู ตารีอีนา
วายังเซียม มะตือรี เป็นต้น
2. หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการธำรงรักษาซึ่งศิลปวัฒนธรรมประจำท้องที่ยังขาดการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเรื่ององค์ความรู้ประจำท้องถิ่น ฉะนั้นผู้ทีศึกษาควรตระหนักในเรื่ององค์ความรู้และภูมิปัญญา
ประจำท้องถิ่นของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักความภาคภูมิใจแก่ชุมชนและจังหวัดของตนเอง
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ผลงานสร้างสรรค์ ชุด ระบำบัวผุด
CREATION OF BUA PUD THAI DANCE
โสภา ชายเกตุ* นิลยา สัตตบงกช*
SOPA CHAYGATE , NILAYA SATTABONGKOT
บทคัดย่อ
ผลงานสร้างสรรค์ ชุดระบำบัวผุด มีวัตถุประสงค์เพี่อศึกษาการกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุดซึ่งเป็น
ดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก พบได้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี บัวผุดจัดเป็นพืชเบียนหรือ
พืชกาฝากเกิดจากย่านไก่ต้ม เริ่มจากการแตกตุ่มเล็ก ๆ และค่อย ๆ โตขึ้นมีลักษณะและขนาดคล้า ยหั ว
กะหล่ำปลี มีกลีบนอกสีน้ำตาลเข้มแล้วจะบานออกเป็นสีแดงอมส้มจำนวน 5 กลีบ การสร้างสรรค์การแสดงชุด
ระบำบัวผุด จึงนำเอาลักษณะทางกายภาพดังกล่าวมานำเสนอโดยใช้ผู้แสดงหญิงจำนวน 9 คน แต่งกายด้วยชุด
ที่มีสีและลักษณะคล้ายดอกบัวผุดทั้งที่เป็นดอกตูมและดอกบาน ใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประกอบการแสดง
โดยช่วงแรกผู้แสดงแต่งกายด้วยชุดดอกตูม ออกมาร่ายรำสื่อให้เห็นถึงการกำเนิดของดอกบัวผุดโดยเริ่มจาก
ออกมาเป็นแถวต่อเนื่องกันเพื่อสื่อถึงเถาวัลย์ย่านไก่ต้มจากนั้นก็จะแยกตัวออกจากกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาการของดอกตูมที่พร้อมจะบานประกอบทำนองเพลงอัตราจังหวะสองชั้น โดยใช้เสียงปี่เป็นเครื่องดนตรี
นำ ช่วงที่สองผู้แสดงปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดดอกบานที่มีสีสันสวยงามและมี การแปรแถวเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ ประกอบทำนองเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว
คำสำคัญ : ระบำบัวผุด , ผลงานสร้างสรรค์วิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุง

Abstract
This creation of Bua Pud Thai Dance aims to study on the origin and characteristics of
Bua Pud that is a kind of large flowers found in the mountain rage of tropical rain forest,
especially in Khao Sok National Park, Surat Thani. Bua Pud is classified as a kind of parasitic
plant produced by a kind of vine called Tetrastigma started from small budding until it has
____________________________________________________________________________________________
* วิ ทยาลัยนาฏศิ ลปพัทลุง เลขที ่ 150 หมู่ 1 ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
* Phatthalung College of Dramatic Arts, 150 Village No. 1, Kuan Maprao Sub-District, Muang District,
Phatthalung 93000
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the shape and size that are similar to those of cabbage with dark brown and there are five
petals. Therefore, this creation of Bua Pud Thai Dance applied the origin of Bua Pud and its
growing stages from being produced on Tetrastigma to blooming stage to be presented in the
form of a Thai dance show based on its physical characteristics, budding and blooming, through
9 female performers. For costumes, they were created to have colors and designs representing
Bua Pud that are adjustable to show both budding and blooming characteristics of Bua Pud.
For music, it was played by the folk musical instruments of the upper part of the southern
part of Thailand including the folk clarinet. The show is divided into 2 parts: Part 1 Performers
wear budding costumes and dance representing the origin of Bua Pud. Performers are in the
line representing vine. Subsequently, they separate to represent budding and dance with twolevel song and the clarinet as the leading musical instrument representing development from
budding to preparation of blooming stage; Part 2 Performers change to their blooming colorful
costumes, stay in variation lines and play with the amusing one-level music for more interesting
and attractive choreography.
Keywords: Bua Pud Thai Dance, creative Thai dance of Phatthalung College of Dramatic Arts
บทนำ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเทือกเขาทอดยาวจากทิศเหนือลงทิศใต้มีลักษณะสลับซับซ้อนและได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุ ทรอินเดีย จึงส่งผลให้มีฤดู
ฝนยาวนานเพราะฉะนั้นบริเวณเทือกเขาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น โดยเฉพาะบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาสกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณดังกล่าวจะปก
คลุมไปด้วยป่าดิบชื้นมีภูเขาสลับซับซ้อน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลายชนิดทั้ง
พืชหายากและพืชเฉพาะถิ่น และในบรรดาพืชพันธุ์เหล่านั้นก็จะมีบัวผุดซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่และหา
ชมได้ยากมักขึ้นในบริเวณที่เป็นป่าดิบชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงให้ความสำคัญ
กับดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด
อุดม เชยกีวงศ์ (2548 : 146) ได้กล่าวถึง ดอกบัวผุด ไว้ว่า บัวผุด คือ ที่สุดแห่งความมหัศจรรย์
เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่พบได้ในพื้นที่ป่าดิบชื้นบนเทือกเขาสูง พื้นที่ป่าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เกิดในช่วงฤดู
ฝนปีละ 1 ครั้งเท่านั้น บัวผุดเป็นพืชกาฝากใต้ดินโดยเกาะติดใต้รากพืชชนิดหนึ่ง เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่
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ที่สุดเท่าที่พบในป่าใหญ่ภาคใต้ ดอกตูมจะมีลักษณะทรงกลมขนาดใหญ่มีกลีบสีน้ำตาลแก่ 5 กลีบ เนื้อเยื่อสี
น้ำตาลอ่อน ต่อมากลีบจะบานแผ่ออกแตะพื้นดินพร้อมกับเนื้อเยื่อกลางดอกจะเป็นโพรงวงกลมกลายเป็นวง
แหวนขอบหน้าโผล่เนื้อเยื่อคล้ายหนามรวมกันเป็นกลุ่ม พบได้มากที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ดอกบัวผุดจัดเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่หายาก เป็นพืชที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามใกล้ต่อการสูญพันธุ์หรือ
มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง ด้วยลักษณะที่เป็นดอกไม้พบได้ยาก มีความสวยงามและมีความมหัศจรรย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงให้ความสำคัญกับดอกไม้ชนิดนี้ โดยให้เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด
จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้สร้างสรรค์จึงได้เล็งเห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและความสำคัญ
ของดอกบัวผุดซึ่งเป็นดอกไม้ที่พบได้ยากและน้อยคนที่จะรู้จัก ดอกบัวผุดจะบานเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
และหากสภาพนิเวศน์ไม่เหมาะสม และการผสมพันธุ์ไม่อยู่ในช่วงจังหวะที่สอดคล้องกันก็จะมีโอกาสเติบโต
และบานน้อยมากจึงทำให้มีโอกาสสูญพั นธุ์สูง หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง คณะผู้สร้างสรรค์ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของดอกไม้ชนิดนี้จึงได้นำเอาการกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุดมาสร้างสรรค์เป็นการแสดง
ชุดระบำบัวผุด โดยนำความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยมาประยุกต์ สื่อออกมาเป็นลีลาท่ารำในรูปแบบการแสดง
สร้างสรรค์ มีการแปรรูปแบบแถวหลากหลายเพื่อความน่าสนใจรวมทั้งสร้างสรรค์ทำนองดนตรีขึ้นใหม่ให้
เหมาะสมกับท่ารำ ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่สื่อให้เห็นถึงสีและ
ลักษณะของดอกบัวผุดทั้งที่เป็นดอกตูมและดอกบานมีการใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายจากดอก
ตูมให้เป็นดอกบานเพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ระบำบัวผุดเป็นชุดการแสดงที่ต้องการทำให้ผู้ชมเกิด
ความสนใจทำให้อยากที่จะรู้จักและอยากสัมผัสดอกไม้ชนิดนี้ จนทำให้เกิดความตระหนักในการที่จะช่วยกัน
อนุรักษ์หวงแหนและยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุด
2. เพื่อนำเสนอผลงานการแสดงแนวสร้างสรรค์ชุด ระบำบัวผุด
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการวิจัย ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับดอกบัวผุดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
1.2 การสัมภาษณ์ คณะผู้สร้างสรรค์ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับดอกบัวผุด
1.3 ลงภาคสนาม คณะผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและสังเกต การกำเนิดและลักษณะส่วนต่าง ๆ ของ
ดอกบัวผุด ในอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณ์ คณะผู้สร้างสรรค์ได้สร้างแบบสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการกำเนิดและ
ลักษณะของดอกบัวผุด
2.2 การเก็บบันทึกข้อมูล คณะผู้สร้างสรรค์ได้บันทึกข้อมูล บันทึกภาพและบันทึกเสียง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้สร้างสรรค์ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ งานวิจัย การ
สัมภาษณ์ สังเกต การกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุดในอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มาสร้างสรรค์ท่ารำเป็นการแสดงชุด ระบำบัวผุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยประมวลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย การสัมภาษณ์ สังเกต การกำเนิด
และลักษณะของดอกบัวผุด เพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงชุดระบำบัวผุด
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุด เพื่อนำมาสร้างสรรค์การแสดงชุดระบำบัวผุด พบว่า
ดอกบัวผุด นับเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จัดเป็นพืชเบียนหรือกาฝาก จะอาศัยดูดน้ำ ดูดอาหารจากพืชจำพวก
เถาองุ่นป่า ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ย่านไก่ต้ม ดอกบัวผุดเป็นดอกแยกเพศ ดังนั้นโอกาสในการผสมพันธุ์จะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อดอกเพศผู้กับดอกเพศเมียจะต้องบานพร้อมกันและบานอยู่ในระยะที่ไม่ห่างจากกันมากนัก มันจะปล่อย
กลิ่นคล้าย ๆ ซากเน่าอ่อน ๆ ออกมาล่อ แมลงวันหัวเขียวผู้ที่จะทำหน้าที่ผสมพันธุ์ให้ดอกบัวผุด จากนั้นดอกก็จะ
เหี่ยวแห้งไป กระแตเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการขยายพันธุ์ของดอกบัวผุด กระแตจะเลือกกิน
ดอกบัวผุดที่แก่จัด เมล็ดจากดอกบัวผุดที่มีขนาดเล็กเท่าเส้นด้ายจะติดมาตามเล็บของกระแต การแพร่ขยายพันธุ์
จะเกิดขึ้นเมื่อกระแตใช้เล็บที่เมล็ดติดอยู่ไปตะกุยเถาย่านไก่ต้มในตำแหน่งที่เหมาะสม เถาของย่านไก่ต้ม จึงเป็นเถาที่
ให้ดอกบัวผุดอาศัยเพียงชนิดเดียว ดอกบัวผุดจะบานเพียงปีละ 1 ครั้ง ราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ใช้
เวลาตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งบานเต็มที่ประมาณ 8 – 9 เดือน มีระยะเวลาบานเพียง 4 - 5 วันเท่านั้น จากนั้นดอก
ก็จะค่อย ๆ ดำและเน่าสลายไปตามธรรมชาติ จากการศึกษาดอกบัวผุด สามารถแยกอธิบายได้ดังนี้
1. แหล่งที่พบดอกบัวผุด สามารถพบได้ในบริเวณเทือกเขาป่าดิบชื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และมีฝนตก
อย่างสม่ำเสมอเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
ต่อการเกิดของดอกบัวผุด
2. การเกิดและลักษณะของดอกบัวผุดจะแบ่งออกเป็น 6 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นระยะที่มีอายุ 1 – 3
เดือนมีลักษณะเป็นการแตกตุ่มขึ้นมาบนย่านเถาวัลย์ ที่เรียกว่า ย่านไก่ต้ม มีเปลือกเถาวัลย์หุ้มคล้ายกะหล่ำปลี สี

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(475)

น้ำตาลเข้ม ระยะที่ 2 เป็นระยะที่มีอายุ 4 - 6 เดือน มีรูปร่างคล้ายหัวกะหล่ำปลี เปลือกสีคล้ำ ระยะที่ 3 เป็น
ระยะที่มีอายุ 7 - 8 เดือน เมื่อเปลือกสีคล้ำหลุดออกไปก็จะพบกับกลีบของดอกบัวผุดที่มีสีน้ำตาลเข้มและยังคงมี
ลักษณะคล้ายหัวกะหล่ำปลี ระยะที่ 4 เป็นระยะที่มีอายุ 8 – 9 เดือนกลีบของดอกบัวผุดจะค่อย ๆ บานออกทีละ
กลีบ ระยะที่ 5 ดอกบัวผุดจะบานเต็มที่ซึ่งมีรูปร่างคล้ายหม้อหรือกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 60 – 90 เซนติเมตร กลีบดอกสีแดงอมส้มและจะมีจุดสีขาวขึ้นบริเวณกลีบทั้ง 5 กลีบ ที่โคนของดอก
บัวผุดจะมีสีน้ำตาลอมเหลืองเรียงสลับซับซ้อนกัน ภายในดอกจะมีแผ่นคล้ายจาน ด้านบนมีปุ่มคล้ายหนามแหลม
ในจานนี้จะซ่อนเกสรตัวผู้และรังไข่ไว้ด้านล่าง ดอกจะบานในราวเดือนพฤศจิกายน – มกราคม และจะบานเพียง
4 – 5 วันเท่านั้น ระยะที่ 6 เมื่อครบระยะของการบานดอกบัวผุดจะค่อย ๆ ดำและเน่าไปในที่สุด
3. ลักษณะของดอกบัวผุด ดอกตูมมีลักษณะคล้ายกะหล่ำปลี สีน้ำตาลเข้ม เมื่อบานเต็มที่จะมีรูปร่างคล้าย
กับกระถางขนาดใหญ่ สีแดงอมส้ม มีกลีบหนา 5 กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 60 - 90 เซนติเมตร ที่
โคนของดอกจะมีกลีบสีน้ำตาลอมเหลืองเรียงสลับซับซ้อนกันอยู่ ภายในดอกจะมีแผ่นแบนคล้ายจาน ด้านบนมีปุ่ม
คล้ายหนามแหลม จานนี้จะซ่อนเกสรตัวผู้และรังไข่ไว้ด้านล่าง
4. สีของดอกบัวผุด ระยะดอกตูมจะมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อดอกบานเต็มที่กลีบของดอกจะมีสีแดงอมส้ม โคน
ของดอกจะมีสีน้ำตาลอมเหลือง เมื่อครบระยะบานดอกก็จะค่อย ๆ ดำและเน่าไปในที่สุด

ภาพที่ 1 ลักษณะดอกตูม
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 2 ลักษณะดอกบาน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
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การแสดงชุดระบำบัวผุด มีองค์ประกอบของการแสดง ดังนี้
1. ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิงจำนวน 9 คน
2. การแต่งกาย จะสร้างสรรค์โดยเลียนแบบตามสีและลักษณะของดอกบัวผุด ประกอบด้วย เสื้อในนาง
กางเกง กระโปรง ผ้าคาดเอว เข็มขัดผ้า กลีบดอก มงกุฎ ปิ่นปักผม ต่างหู สร้อยคอสังวาลพร้อมจี้ ต้นแขน ข้อมือ
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 เป็นลักษณะดอกตูม จะจินตนาการให้คล้ายกับกะหล่ำปลีซึ่งเป็นลักษณะของดอกตูม ใช้โทน
สีน้ำตาลเข้ม เมื่อผู้แสดงร่ายรำในช่วงของดอกตูมจะมีการเก็บกลีบของ ดอกบัวผุดไว้ด้านในโดยใช้ผ้าหุ้มทับไว้
รูปแบบที่ 2 เป็นลักษณะดอกบาน โดยมีการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายบนเวทีให้ดอกบานออกเป็นกลีบดอก
5 กลีบขนาดใหญ่ สีแดงอมส้ม

ภาพที่ 3 การแต่งกายแบบดอกตูม
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 4 การแต่งกายแบบดอกบาน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

3. ดนตรีและทำนองเพลง โดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วยปี่พื้นบ้าน ทับ กลองตุ๊ก
ซออู้พื้นบ้าน ฆ้องคู่และฉิ่ง ใช้เพลงระบำบัวผุด ในอัตราจังหวะสองชั้นในการแสดง
ช่วงที่ 1 และอัตราจังหวะชั้นเดียวในการแสดงช่วงที่ 2
4. กระบวนท่ารำระบำบัวผุด การแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ผู้แสดงแต่งกายด้วยชุดดอกตูม ออกมาร่ายรำสื่อให้เห็นถึงการกำเนิดของดอกบัวผุดโดยเริ่มจาก
ผู้แสดงจะออกมาเป็นแถวต่อเนื่องกันเพื่อสื่อถึงเถาวัลย์ย่านไก่ต้มจากนั้นก็จะแยกตัวออกจากกันเพื่อแสดงให้เห็น
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ถึงการแตกตุ่มในระยะดอกตูม และร่ายรำเพื่อบ่ งบอกถึงการพัฒนาการของดอกตูมที่พร้อมจะบาน ประกอบ
ทำนองเพลงอัตราจังหวะสองชั้น โดยใช้เสียงปี่เป็นเครื่องดนตรีนำ ช่วงที่ 2 ผู้แสดงปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็น
ชุดดอกบานสื่อให้เห็นถึงการบานของดอกบัวผุด ประกอบกับเสียงดังตุบหรือตูม โดยใช้จังหวะกลองตุ๊ก ซึ่งจะบาน
ครั้งละ 1 ดอก จำนวน 5 ดอก และชุดสุดท้ายจะบาน 4 ดอกพร้อมกัน สอดคล้องกับจังหวะดนตรีที่ต่อเนื่องกัน
อารมณ์ของผู้แสดงก็จะเบิกบาน สดใน สนุกสนาน ประกอบทำนองเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว ในการสร้างสรรค์
การแสดงดังกล่าวมีการแปรแถวเพื่อให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 5 การแสดงช่วงที่ 1 ดอกตูม
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

ภาพที่ 6 การแสดงช่วงที่ 2 ดอกบาน
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์

(478)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการกำเนิดและลักษณะของดอกบัวผุดเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงชุดระบำบัวผุด
คณะผู้สร้างสรรค์สามารถสรุปได้ว่า ดอกบัวผุดเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ จัดเป็นพืชเบียนหรือกาฝาก อาศัยดูดน้ำ
ดูดอาหาร จากเถาวัลย์ที่เรียกว่า ย่านไก่ต้ม พบได้บริเวณป่าดิบชื้นบนเทื อกเขาสูงโดยจะบานเพียงปีละ 1 ครั้ง
ดอกตูมจะมีลักษณะคล้ายหัวกะหล่ำปลีสีน้ำตาลเข้ม มีระยะเวลานานประมาณ 8 - 9 เดือน เมื่อบานจะมีกลีบ
ดอก 5 กลีบสีแดงอมส้ม ขณะบานจะมีเสียงดังตุบหรือตูม และบานอยู่เพียง 4 - 5 วันเท่านั้น คณะผู้สร้างสรรค์จึง
นำเอาการกำเนิดในแต่ละระยะมาสร้างสรรค์เป็นท่ารำ และลักษณะทางกายภาพของดอกบัวผุดมาสร้างสรรค์เป็น
เครื่องแต่งกาย พร้อมทั้งสร้างสรรค์ทำนองเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบนประกอบการแสดงและ
เน้นจังหวะกลองในช่วงของการบานที่มีเสียงดังตุบหรือตูมเพื่อสร้างความน่าสนใจในการแสดง
การสร้างสรรค์การแสดงชุดระบำบัวผุด มีองค์ประกอบหลักของการแสดง ได้แก่ เครื่องแต่งกาย ดนตรีและ
ทำนองเพลง กระบวนท่ารำ ซึ่งคณะผู้สร้างสรรค์ นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
เครื่องแต่งกายชุดระบำบัวผุดเป็นการนำวัสดุที่ใช้ตัดเย็บที่มีลักษณะสี เนื้อผ้า ใกล้เคียงกับดอกบัวผุดตาม
ธรรมชาติ โดยขณะที่เป็นดอกตูมซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวกะหล่ำปลีคณะผู้สร้างสรรค์จึงใช้ผ้าสีน้ำตาลเข้มหุ้มทับกลีบ
ดอกจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อสะดวกต่อการปรับเปลี่ยนให้เป็นดอกบานโดยการกระตุกผ้าชิ้นหน้าและชิ้นหลัง
ออกจากกัน กลีบดอกบานภายในจะเป็นโครงสร้างให้ดอกตูมมีลัก ษณะกลม ส่วนดอกบานกลีบดอกทำด้วยแผ่น
ยางสังเคราะห์ที่นำมาตัดและดัดเป็นรูปร่างคล้ายกลีบดอกหุ้มด้วยผ้าสีแดงอมส้มยึดติดด้วยขดลวดบริเวณเอวของ
ผู้แสดงเพื่อให้กลีบดอกเคลื่อนไหวซึ่งมีจำนวน 5 กลีบ ขนาดใกล้เคียงกับดอกธรรมชาติ ส่วนเครื่องประดับทำ
เพื่อให้เกิดความสวยงามโดยใช้โทนสีแดงอมส้มให้เข้ากับสีกลีบดอกมีขนาดกะทัดรัดเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนไหว
ดนตรีและทำนองเพลงใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบนเนื่องจากเขตพื้นที่ที่พบดอกบัวผุดอยู่ในพื้นที่
ภาคใต้ตอนบนจึงใช้เครื่องดนตรีหลักในการแสดง ได้แก่ ปี่พื้นบ้าน ทับ กลองตุ๊ก ฆ้องคู่แล ะฉิ่ง และเพื่อความ
ไพเราะจึงได้เพิ่มซออู้พื้นบ้านเข้าไป ได้สร้างสรรค์ทำนองเพลงขึ้นใหม่และตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการแสดง คือ
เพลงระบำบัวผุด โดยช่วงแรกใช้อัตราจังหวะสองชั้น เนื่องจาก การเจริญเติบโตของดอกบัว ผุดจะใช้ร ะย ะ
เวลานาน ทำนองเพลงและจังหวะจึงค่อนข้างช้าส่ว นในช่วงที่ 2 จะใช้อัตราจังหวะชั้นเดียวเพื่อให้เพลงเร็วขึ้นให้
เข้ากับลักษณะธรรมชาติของดอกบานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและใช้ระยะเวลาสั้น ทั้งเป็นการ
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ผู้ชมให้เร้าใจและน่าติดตาม
กระบวนท่ารำใช้ท่ารำพื้นฐานมาจากท่านาฏศิลป์ไทยและประยุกต์เพื่อให้เข้ ากับจังหวะ ทำนองเพลง และ
สอดคล้องกับพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของดอก โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงการกำเนิดของ
ดอกบัวผุดที่ค่อย ๆ แตกตุ่มและเจริญเติบโตเป็นดอกตูมซึ่งจะใช้เวลายาวนาน กระบวนท่ารำจะค่อนข้างช้า และ
ช่ว งที่ 2 เมื่อดอกบานกระบวนท่ารำจะกระชับมากยิ่งขึ้น สื่อให้เห็นถึงความสนุกสนาน ร่าเริง มีช ีว ิตชีวา
สอดคล้องกับช่วงเวลาอันสั้นของการบานที่ต้องรีบเร่งในการขยายพันธุ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาพืชเฉพาะถิ่นชนิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะโดดเด่นและใกล้สูญพันธุ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา
สก เพื่อนำเสนอเป็นรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ในลักษณะเดียวกันหรือนำไม้ดอกหลาย ๆ ชนิดที่มีลักษณะโดด
เด่น หายากและอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์มานำเสนอเป็นการแสดงแนวสร้างสรรค์เพื่อบ่งบอกถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพของอุทยานแห่งชาติเขาสก
2. ควรนำสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกำเนิดและพัฒนาการของดอกบัวผุดมาสื่อในชุดการแสดงให้มากขึ้น
เช่น สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการกำเนิดของดอกบัวผุด สัตว์ที่ช่วยในการกระจายพันธุ์ และวัฎจักรการกำเนิด
ของดอกบัวผุด
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การแสดงสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ชุด ท้าวทศคิรีวงศ์ทรงเครื่อง
THE CREATIVITY OF THAI ARTS PERFORMANCE: THE ADORNING OF
THODSAKIRIWONG (PHIPHEK)
ธีรภัทร์ ทองนิ่ม*
THEERAPHUT TONGNIM
บทคัดย่อ
การแสดงสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ชุด ท้าวคิริวงศ์ทรงเครื่อง นี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการ
แรก เพื่อสร้างสรรค์การงานนาฏศิลป์ชุดใหม่ให้กับวงการนาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะการแสดงโขน ประการที่ 2
เพื่อสร้างแสดงให้ถึงกระบวนการสร้างสรรค์งานใหม่บนขนบเดิม โดยผู้วิจัยหมายมุ่งจะสร้างกระบวนรำชุดใหม่ๆ
ขึ้น โดยเฉพาะ “กระบวนราชมความงามของเครื่องแต่งกายโขน” หรือที่เรียกว่า “กระบวนรำแต่งตัว” หรือ
“ลงสรงทรงเครื่อง” ของโขนยักษ์ ด้วยวิธีการพากย์ดังที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการแสดงโขนมาก่อน ในการสร้างสรรค์
งานชุ ด นี ้ ผู ้ ว ิ จ ั ย จั ด ทำบทพากย์ ใ หม่ โดยยึ ด เนื ้ อ หาจากบทละคร เรื ่ อ ง รามเกี ย รติ ์ พระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เป็นหลัก บรรจุเพลงหน้าพาทย์ตามหลักการ
บรรจุเพลงสำหรับการแสดงโขน จัดสร้างศิราภรณ์ (หัวโขน) ของท้าวทศคิรีวงศ์ที่ใช้ประกอบการแสดงขึ้นใหม่
เพื่อให้เหมาะสมกับความสมจริงตามเนื้อเรื่อง คือ จัดทำศิราภรณ์ทรงยอดมหาพิชัยมงกุฎ เนื่องจากพิเภกได้รับ
ยศเป็น กษัตริย ์ครองกรุงลงกา ศิร าภรณ์ควรเป็นยอดมงกุฎมากกว่ายอดน้ำเต้า ที่ใช้แสดงในปัจจุบันงาน
สร้างสรรค์ชุดดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้ทดลองแสดงเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยเสนอแนะข้อคิดเห็น
หลังงจากนั้นผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงจนมีความสมบูรณ์
คำสำคัญ: การแสดงสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์, ท้าวคิริวงศ์ทรงเครื่อง, ลงสรงทรงเครื่อง

* วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
The College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa institute, Ministry Of Culture.
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Abstract
The Creativity of Thai arts performance: The adorning of Thodsakiriwong has 2
objectives. First, as a new creative performance for the Thai dramatic arts, especially for
Khon performance. Second, as a new creative performance based on the traditional
performance. The researcher aimed to create new dance postures, especially the ‘observing
the elegance of adorning Khon costume(s) dance process’ or the ‘adorning dance process’
or the ‘bathing and adorning process’ of the demons in Khon. With the implementation of
loud dubbing, which has never happened before in Khon performance. In the creation of this
dance, the researcher created a new script which is primarily based on the contents of
‘Ramakian’ (Ramayana), composed by King Rama I. Adding music that describes the
character’s behaviour (Pleng Na-Phat), which is a procedure in Khon performance. Creation of
the new Khon headdress of Thodsakiriwong (Phiphek) for the new performance, to add
realism that is appropriate to the script. For example, the creation of the royal crown
headdress, because Phiphek became king of Lanka and the headdress should be the royal
crown shaped rather than the modern gourd-shaped headdress. In this creative performance,
the researcher demonstrated the performance to the experts in Thai dramatic arts for
comments and suggestions. Later, the researcher examined the comments and suggestions
to improve the performance to completion.
Key words: The Creativity of Thai arts performance, the adorning of Thodsakiriwong, the
bathing and adorning process.
บทนำ
การแสดงสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ชุด ท้าวคิริวงศ์ทรงเครื่องนี้ มีความน่าสนใจของการแสดง
สร้างสรรค์ มีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ประการที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์กระบวนรำแต่งตัวของโขนยักษ์ขึ้นใหม่
เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ จากการตีความบนข่ายของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการพากย์ และ
เจรจา ซึ่งยึดท่ารำและกระบวนรำแบบโบราณ พลิกแพลงให้เกิดกระบวนใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสุนทรียะ
และระบบระเบียบวิธีคิดของปราชญ์ศิลปินโบราณที่ได้ซ่อนไว้ในการคิดกระบวนรำและกระบวนเล่น
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ประการที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์การแสดงเบ็ดเตล็ดใหม่ๆ ให้แก่วงการนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะโขน และเป็นการ
คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อวงการนาฏยศิลป์ในอนาคต คือ การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์บนพื้นฐานการอนุรักษ์
ตามจารีต เพื่อให้ขนบการแสดงโขนยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งเป็นความน่าสนใจประการสุดท้าย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสรรค์การงานนาฏศิลป์ชุดใหม่ให้กับวงการนาฏศิลป์ไทย
2. เพือ่ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์กระบวนท่ารำลงสรงทรงเครื่องของโขนยักษ์
แบบใหม่บนขนบเดิม
วิธีดำเนินการวิจัย
การสร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสร้างสรรค์บนแนวคิด “นาฏยประดิษฐ์” โดยใช้หลักการการประเมิน
ความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ นอกจากนี้ยังใช้หลักการสร้างสรรค์บทที่ใช้ประกอบการแสดง ฉากนาฏการ
ขึ้นใหม่ โดยการใช้กระบวนการเล่นแบบโขน นั่นคือ รำแต่งตัวด้วย “คำพากย์” เท่านั้น โดยมีเพลงหน้าพาทย์
ประกอบ ซึ่งจะเป็นกระบวนการรำเดี่ยวที่แปลกไปจากชุดอื่น ๆ ด้วยแนวคิดที่ว่า “โขนดำเนินเรื่องด้วยการ
พากย์และเจรจา” เพื่อให้งานสร้างสรรค์ชุดนี้ เกิดการตีความบทในรูปแบบใหม่ซึ่งสัมพันธ์กับการจัดรูปแบบการ
แสดงด้วย ซึ่งจะขอกล่าวดังต่อไปนี้
1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจ 2 ประการ คือ
1) บทบาทของพญาพิเภกหลังจากที่ทศกัณฐ์ตายแล้วว่ามีบทบาทอย่างไร ทั้งการครองกรุงลงกา
การได้รับสมัญญา ว่า “ท้าวทศคิริวงศ์” ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของพิเภกผู้ซึ่งเป็นผู้คอยรับใช้ช่วยเหลือพระราม
ในต้นเรื่องแต่ในบั้นปลายของเรื่องมิค่อยนิยมนำมาเล่นโขนทำให้คนรู้จักพิเภกเป็นแค่เพียงโหร ผู้ทำนาย หรือ
บางครั้งเป็นหมอตนหนึ่งเท่านั้นเอง ทั้งๆ ที่มีบทบาทสำคัญอีกมากมาย ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผู้ดู
หรือผู้ชมโขนได้รับความรู้และบทบาทสำคัญเกี่ยวกับพิเภกขึ้น
2) ต้องการสร้างกระบวนรำเกี่ยวกับการลงสรงทรงเครื่องของโขนยักษ์ เพื่อสามารถใช้ในการ
แสดงโขนบนพื้นฐานแนวอนุรักษ์ตามจารีตเดิมเพื่อให้เกิด “ของใหม่” ตามแนว “ของเก่า”
2. แนวคิดในการสร้างบท
ผู้วิจัยทำการแต่งบทลงสรงขึ้นใหม่โดยแปลงจากกลอนบทละครที่นิยมใช้ นำมาร้องในบทลงสรงต่าง ๆ
มาเป็น “บทพากย์” ที่ใช้เป็นหลักในการแสดงโขน โดยแต่งเป็น “กาพย์ฉบัง 16” ซึ่งเป็นคำประพันธ์ที่ใช้กับคำ
พากย์โดยเฉพาะ นับว่าเป็นมิติใหม่ของการแสดงที่การแสดงกระบวนรำลงสรงทรงเครื่องดั้งเดิมนิยมใช้การร้อง
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เป็นหลัก แม้จะมีการใช้คำเจรจาในการการแสดงโขนบ้าง แต่กระบวนรำแต่งตัวหรือลงสรงทรงเครื่องที่ใช้ คำ
พากย์ยังไม่มีปรากฏในการแสดงโขนตอนใด ซึ่งผู้วิจัยยึดแนวจากบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดังนี้
๏โทน ให้ไขท่อแก้วปทุมทอง
ทรงสุคันธารสเสาวคนธ์
สนับเพลาเครือหงส์อลงการ์
ชายไหวชายแครงเครือครุฑ
รัดอกเกราะแก้วสุรกานต์
ทองกรพาหุรัดรูปภุชงค์
มงกุฎกรรเจียกแก้วดอกไม้ทัด
งามคล้ายทศพักตร์ฤทธิรอน

วารีเป็นละอองดั่งฝอยฝน
ปรุงปรนนพมาศชมพูนุช
ภูษาพื้นตองทองผุด
ฉลององค์ประดับบุษย์สังเวียนวง
สังวาลทับทรวงกนกหงส์
ธ ามรงค์เพชรเรืองอรชร
พระหัตถ์นั้นจับธนูศร
บทจรมาทรงคชาธาร

(พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จ, รามเกียรติ์ เล่ม 3 : 583)
เปลี่ยนมาเป็นบทพากย์ ดังนี้
บทพากย์
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ทรงไขท่อแก้วปทุมมาศ
เป็นละอองดั่งฝอยฝน
สุคันธารสเสาวคนธ์
หอมหวนอวนอบอุรา
สนับเพลาเครือหงส์อลงการ์
แผ่ผืนพื้นตองทองผุด
ชายไหวชายแครงเครือครุฑ
ประดับบุษย์สังเวียนวง
รัดอกเกราะแก้วฤทธิรงค์
ทับทรวงสังวาลสอดสาย
ทองกรพาหุรัดเพริศพราย
พระธ ามรงค์วงงาม
มงกุฎล้อมเพชรพลอยพลาม
กรรเจียกจรเพชรัตน์รูจี
หัตถ์สดัมก าศรฤทธี
ลินลามาขึ้นคเชนทร
นพมาศปรุงปรน
สอดพระภูษา
ฉลององค์วิรุจน์
กระหนาบกนกหงส์
ภุชงค์เลอลาย
ไม้ทัดไหวตาม
งามดั่งทศศรี
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วารีกระเซ็นสาด

(ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, 2561 : 76)
จากคำพากย์ข้างต้นทำให้เห็นว่านอกจากบทร้องที่นิยมตัดทอนหรือยกมาจากบทพระราชนิพนธ์เพื่อนำมาใช้
ประดิษฐ์กระบวนท่ารำแล้ว ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่ดำเนินเรื่องด้วยการพากย์ – เจรจา เป็น

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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หลักแล้วจึงมีแนวความคิดที่สร้างรูปแบบการแสดง การลงสรงแต่งตัวขึ้นใหม่ โดยใช้คำพากย์ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใด
คิดทำมาก่อน ทั้งนี้ยังสอดรับกับการแสดงโขนโดยตรงที่ใช้การพากย์เป็นหลักดังได้กล่าวมาแล้ว
3. การบรรจุเพลง
ผู้วิจัยได้กำหนดให้มีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์สำหรับออกและเข้าของตัวโขนตามจารีตโดย
คำนึงถึงหลักและวิธีการแสดง ทำให้สามารถนำการแสดงชุดนี้ แสดงรวมในการแสดงโขน ตอน พิเภกครองเมือง
ได้และยังจะนำมาแสดงเป็นชุดเบ็ดเตล็ดคือรำเดี่ยวได้ ดังนั้นในการบรรจุเพลงจึงต้องคำนึงถึงการออกและเข้า
เพื่อให้ใช้ได้ทั้งสองลักษณะ ผู้วิจัยจึงบรรจุเพลงสำหรับการออกของท้าวทศคิริวงศ์ด้วยเพลงหน้าพาทย์ “พญา
เดิน”ซึ่งเพลงหน้าพาทย์พญาเดินนั้นมีความหมายใช้สำหรับการไปมาของตัวแสดงผู้สูงศักดิ์หรือกษัตริย์ (ชมนาด
กิจขันธ์, 2555 : 24) ส่วนเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงสำหรับเข้าคือเพลง “เสมอมาร” ซึ่งเป็นเพลงที่มี
ความหมาย ใช้ประกอบกิริยาไปหรือมาในระยะใกล้ ๆ ของพญายักษ์หรืออสูรผู้มีฤทธิ์อาทิ ทศกัณฐ์ พิเภก กุม
ภกรรณ (ชมนาด กิจขันธ์, 2555 : 27) ซึ่งพิเภก หรือ ท้าวทศคิริวงศ์ ในขณะที่ครองกรุงลงกานั้น นับได้ว่าเป็น
พญายักษ์ผู้สูงศักดิ์และเป็นกษัตริย์ ดังนั้นการบรรจุเพลงหน้าพาทย์ เสมอมารจึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นสมควรว่าในการบรรจุเพลงสำหรับ เข้า - ออก ของการแสดงสร้างสรรค์ ชุด ท้าวทศคิริวงศ์
ทรงเครื่องนั้น เพลงออกสมควรใช้เพลงหน้าพาทย์พญาเดิน สำหรับเพลงเข้านั้นใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอมารตาม
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นดังบทการแสดงต่อไปนี้
บทการแสดงสร้างสรรค์ชุดท้าวทศคิริวงศ์ทรงเครื่อง
-ปี่พาทย์ทาเพลงพญาเดิน(ท้าวทศคิริวงศ์รำออกตามกระบวนท่า)
-ปี่พาทย์หยุด-พากย์-
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ทรงไขท่อแก้วปทุมมาศ
เป็นละอองดั่งฝอยฝน
สุคันธารสเสาวคนธ์
หอมหวนอวนอบอุรา
นพมาศปรุงปรน
สนับเพลาเครือหงส์อลงการ์
แผ่ผืนพื้นตองทองผุด
ชายไหวชายแครงเครือครุฑ
ประดับบุษย์สังเวียนวง
รัดอกเกราะแก้วฤทธิรงค์
ทับทรวงสังวาลสอดสาย
ทองกรพาหุรัดเพริศพราย
พระธ ามรงค์วงงาม
มงกุฎล้อมเพชรพลอยพลาม
กรรเจียกจรเพชรัตน์รูจี
หัตถ์สดัมกาศรฤทธี
ลินลามาขึ้นคเชนทร
ฉลององค์วิรุจน์
กระหนาบกนกหงส์
ภุชงค์เลอลาย
ไม้ทัดไหวตาม
งามดั่งทศศรี

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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วารีกระเซ็นสาด
สอดพระภูษา

-ปี่พาทย์ทำเพลงเสมอมาร(ท้าวทศคิริวงศ์ รำเข้าเวทีตามกระบวนท่า)
-จบการแสดง-

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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4. การออกแบบเครื่องแต่งกาย
4.1 ศีรษะหรือหัวโขนท้าวทศคิริวงศ์
จากการศึกษาข้อมูลเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามปูนบำเหน็จให้ข้าทหาร พบว่าพระราม
ปูนบำเหน็จให้พิเภกขึ้นเป็นท้าวทศคิริวงศ์ ให้ครองกรุงลงกาดังบทพระราชนิพนธ์ที่ว่า
อันพิเภกผู้น้องทศพักตร์
เป็นโหราตาศึกแน่นอน
ชื่อว่าท้าวทศคิริวงศ์
ให้มงกุฎสุรกานต์สังวาลวัลย์

จงรักเบื้องบาทพระทรงศร
บอกกลราญรอนกุมภัณฑ์
พงศพรหมธิราชรังสรรค์
ครอบครองเขตขัณฑ์ลงกา

(พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จ, รามเกียรติ์ เล่ม 3 : 556)
จากบทพระราชนิพนธ์ข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าพิเภกได้เป็นกษัตริย์ครอบครองกรุงลงกาและได้มงกุฎสุรกานต์
ซึ่งมงกุฎนี้เปรียบเสมือนพิชัยมงกุฎหรือมหาพิชัยมงกุฎซึ่งนับเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ อันมีเฉพาะระมหา
กษัตริย์เท่านั้น ดังนั้นเมื่อพิเภกเป็นกษัตริย์ครองกรุงลงกาแล้วย่ อมจะได้ทรงพิชัยหรือมหาพิชัยมงกุฎด้วย จาก
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการสร้างศีรษะท้าวทศคิริวงศ์หรือพิเภกขึ้นใหม่โดยให้มียอดเป็น
“มหาพิชัยมงกุฎ” เพื่อให้แตกต่างกับยอด “น้ำเต้ากลมปลายสะบัด” ที่เป็นยอดของศีรษะพิเภกในการแสดง
โขนที่ชินตา และเป็นงานสร้างสรรค์แบบใหม่ที่มีแนวความคิดจากบทพระราชนิพนธ์ ดังรูป

(488)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 1 ศีรษะโขนพิเภก

ภาพที่ 2 ศีษะโขนท้าวทศคิริวงศ์

จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศีรษะของพิเภกกับท้าวทศคิริวงศ์จะมีความแตกต่างกันที่ยอดของศีรษะโขน
เท่านั้น ซึ่งของทศคิริวงศ์ จะเป็นยอดชัยหรือมหาพิชัย ส่วนลักษณะอื่น ๆ ยังคงความเป็นศีรษะพิเภกดังเดิม
นับว่าเป็นมิติใหม่ของการแสดงที่จะทำให้ผู้ชมเกิดความตื่นตาตื่นใจในรูปลักษณ์ใหม่ของพิเภกในนามของ “ท้าว
ทศคิริวงศ์”
4.2 พัสตราภรณ์
งานสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ชุดนี้ยังคงให้ท้าวคีรีวงศ์หรือพิเภกจะแต่งกายด้วยเครื่องแต่ง
กายแบบยักษ์สีเขียวคล้ายเครื่องแต่งกายของทศกัณฐ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4.3 อุปกรณ์ประกอบการแสดง
ในงานสร้างสรรค์ชุดท้าวทศคิริวงศ์ทรงเครื่องนี้ จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงได้แก่
เตียง ที่วางอาวุธ อาวุธคือศร คันฉ่องหรือกระจก เครื่องประทินกลิ่นหอมได้แก่คณโทใส่น้ำปรุงและผอบใส่แป้ง
ร่ำ ซึ่งสิ่งต่าง ๆที่กล่าวมานี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงทั้งสิ้น อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้จะทำให้การแสดงชุดนี้มี
ความสวยงามสมความเป็นจริง

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 3 อุปกรณ์ประกอบการแสดงงานสร้างสรรค์ ชุด ท้าวทศคิริวงศ์ทรงเครื่อง
5. การออกแบบท่ารำ
ในการออกแบบท่ารำนั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบให้สอดคล้องกับเพลงหน้าพาทย์และบทที่ใช้ใน
การแสดง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เข้าห้องสรง
เริ่มต้นด้วยการรำหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน ตามแบบจารีต ออกจากโรงไปขึ้นเตียง
ส่วนที่ 2 ลงสรงทรงเครื่อง
ผู้แสดงรำตีบทตามบทพากย์แบบจารีตโขน
ส่วนที่ 3 ไคลคลา
ผู้แสดงรำหน้าพาทย์เพลงเสมอมาร แล้วเข้าโรง
ผลการวิจัย
การสร้างสรรค์งานชุดนี้ ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์บนพื้นฐานรูปแบบการอนุรักษ์ตามแบบอย่างการแสดงโขน
ดังจะขอเสนอรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับท่ารำ ดังนี้
ท่ารำส่วนที่ 1 เข้าห้องสรง
ผู้แสดงรำหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน ตามแบบจารีต ออกจากโรงไปขึ้นเตียง
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การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 4 - 5 ท่ารำชักแป้งผัดหน้า

ภาพที่ 6 - 7 ท่าวงลง

ภาพที่ 8 – 11 ท่ารำประกอบเพลงพญาเดิน

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 12 - 13 ท่าขึ้นนั่งเตียง
ท่ารำส่วนที่ 2 ลงสรงทรงเครื่อง
ผู้แสดงรำตีบทตามบทพากย์แบบจารีตโขน ในส่วนนี้จะขอเสนอภาพท่ารำเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่าง

ภาพที่ 14 - 17 ท่ารำ ทรงไขท่อแก้วปทุมมาศ

ภาพที่ 18 - 20 ท่ารำ วารีกระเซ็นสาด เป็นละอองดังฝอยฝน
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การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 21 - 22 ท่ารับ จังหวะตะโพนตีท้า

ภาพที่ 23 - 24 ท่ารำ รัดอกเกราะแก้วฤทธิรงค์

ภาพที่ 25 - 26 ท่ารำ กระหนาบกระหนกหงส์

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 27 - 30 ท่ารำ ทับทรวงสังวาลสอดสาย
ในส่วนที่ 2 นี้ จะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยได้ประดิษฐ์ท่า รำให้สอดรับกับบท และท่ารับจังหวะตะโพน ทั้งท่านั่ง
และท่ายืน ทำให้เห็นว่า การใช้หลักนาฏยประดิษฐ์ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทกับท่ารำ รวมถึงความ
งามของท่าด้วย
ท่ารำส่วนที่ 3 ไคลคลา
ผู้แสดงรำหน้าพาทย์เพลงเสมอมาร แล้วเข้าโรง

ภาพที่ 31 - 32 ท่ารับ จังหวะตะโพนตีท้า
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การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 33 - 36 ท่ารำประกอบเพลงเสมอมาร (ไม้เดิน)

ภาพที่ 37 - 40 ท่ารำประกอบเพลงเสมอมาร (ไม้ลา)
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ภาพที่ 41 - 50 ท่ารำประกอบเพลงรัว
สรุปและอภิปรายผล
จะเห็นได้ว่า การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ ชุด ท้าวทศคิริวงศ์ทรงเครื่องนี้ เป็นการแสดงที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานแนวคิดในการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยตั้งอยู่บนขนบของการแสดงโขนตามแบบโบราณ คือ “โขน ดำเนิน
เรื่องด้วยการพากย์และเจรจา” สำหรับการแสดงในตอนลงสรงทรงเครื่องของโขนในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะ
ดำเนินรูปแบบตามธรรมเนียมการเล่นอย่างละคร ซึ่ง ทำให้ไม่เห็นเค้าของโขนแต่เดิม ประกอบกับ ในการ
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สร้างสรรค์งานชุดนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งหมายที่จะจัด ทำ บทลงสรงทรงเครื่อง ที่เป็นบทพากย์ สำหรับใช้แสดงโขน
โดยเฉพาะ ตามแบบคติโบราณ นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้เป็นการแสดงชุดเบ็ดเตล็ด สำหรับเป็นการแสดง
ย่อยได้ ดังนั้นแล้วการแสดงชุดนี้ ผู้วิจัยจึงได้ ทำการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ทั้งตัวบทพากย์ที่ใช้ประกอบการแสดง
และศิราภรณ์ (หัวโขน) ของท้าว ทศคิรีวงศ์ ตามแบบอย่างที่ควรจะเป็น คือ ทรงยอดมหาพิชัยมงกุฎ มากกว่า
จะเป็นชฎายอดน้ำเต้าอย่างที่พบเห็นกันในปัจจุบัน อนึ่ง ด้วยเหตุเพราะ พิเภกได้รับยศเป็นกษัตริย์ครองกรุง
ลงกา การแสดงชุดดังกล่าวนี้จึงถือเป็นงานสร้างสรรค์ชุดใหม่ให้กับวงการนาฏศิลป์ไทย ทั้งในมิติของวิชาการ
และมิติของการสร้างสรรค์งานแสดง
ข้อเสนอแนะ
จากการสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าวนี้ ในฐานะที่ผู้วิจัยมีความสามารถพากย์และเจรจาโขนได้ ผู้วิจัยมีความคิด
ว่า หากนำสร้างสรรค์ทำนองพากย์โขนให้เข้ากับบทลงสรงทรงเครื่องในรูปแบบใหม่ คือ หากนำทำนองลงสรง
โทน มาดัดแปลงเป็นทำนองพากย์โขน สำหรับใช้พากย์เพื่อบรรยายการทรงเครื่องของตัวโขนให้กับวงการ
นาฏศิลป์ไทย ก็น่าจะเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ที่น่าทดลองสร้างสรรค์ขึ้นในอนาคตต่อไป
บรรณานุกรม
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เพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี : เอกลักษณ์เพลงปฏิพากย์และการปรับปรนตามบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน
SUPHANBURI FOLK SONG: THE IDENTITY OF SONG AND THE
ACCOMMODATIONON THAI SOCIAL CONTEXT
วรรณา แก้วกว้าง*
WANNA KAEWKWANG
บทคัดย่อ
เพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ดำรงด้วยการสืบทอดของศิลปินและครู
เพลง อย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน เพลงพื้นบ้านที่มีการขับร้องและเป็นที่รู้จัก คือ เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว
เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงพวงมาลัย เพลงลำตัด และเพลงทรงเครื่อง ทุกบทเพลงมีเอกลักษณ์การขับร้องคือ
สำเนียงเหน่อของภาษาถิ่นและท่วงทำนองของความสนุกสนาน รวมทั้งดำรงขนบ ขั้นตอนของการแสดงอันสืบ
ทอดจากครูเพลง จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งรวมพ่อเพลงแม่เพลงที่มีชื่อเสียง ที่ยังคงมีการ
ขับร้องและเล่นเพลงพื้นบ้านในทุก เทศกาล สิ่งสำคัญที่ ทำให้เพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีดำรงอยู่ได้ คือ
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เยาวชนได้สืบทอดการขับร้องและ
เล่นเพลงพื้นบ้าน การนำเพลงพื้นบ้านไปสู่หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งครูเพลงและศิลปินที่ยึ ดการขับร้องเพลง
พื้นบ้านเป็นอาชีพมีแนวทางพัฒนาการแสดงให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์บทขับร้องให้ทันต่อสถานการณ์
สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน จึงทำให้เพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีเป็นบทเพลงปฏิพากย์ที่มีการปรับปรน
และมีพัฒนาการที่รักษาความเป็นเอกลักษณ์อย่างมั่นคง
คำสำคัญ: เพลงปฏิพากย์, ปรับปรน, พัฒนาการ

__________________________________________________________________________
* วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
* Suphanburi College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilapa Institute
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Abstract
Suphanburi Folk Song is the intangible cultural heritage that preserve from folk song
singers and the experts continuously to nowadays. The folk songs that well-known are Phleng
E- Saew, Phleng Kiokhao, Phleng Rue, Phleng Choi, Phleng Phaungmalai, PhlengLamtad and
Phleng Song Kruang. Each song has the identity of singing accent to funny and playing that
have been inherited from the experts. They transfer the knowledge from generation to
generation, therefore Suphanburi Folk Songs are very famous. Suphanburi province has been
accepted that also have many famous folk song singers or folk performing arts too. There are
Suphanburi Folk Songs every festival. The most important thing that Suphanburi Folk Songs
were able to inherit because of the cooperation from all parties in Suphanburi which
participate in projects and activities, to made curriculum in school. So the youths can preserve
the singing and playing, including the experts and folk song singers have the playing guide lines
for accommodation that are interest, modern and consistent with social context nowadays.
The development of Suphanburi Folk Song become to a dialogue song which are insistent and
keep the identity up to now.
Key words: Folk dialogue song, Accommodation, Development
บทนำ
เพลงปฏิพากย์ คือเพลงพื้น บ้านที่ร้องเล่นในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของเพลง
ปฏิพากย์คือเป็นเพลงที่ร้องโต้ตอบกันสองข้างระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงและต้องเป็นเพลงปฏิภาณ คือ ร้อง
แก้กันโต้ตอบกันอย่างฉับพลันด้วย เพราะเป็นการร้องสดต่อหน้าผู้คนเป็นจำนวนมาก (สุมามาลย์ เรืองเดช
,2526 : 46) โดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุ รี นับเป็นตำนานของบทเพลงปฏิพากย์ที่มีการเล่นและ
การขับร้องสืบทอดอย่างยาวนานนับร้อยกว่าปี วัดป่าเลไลยก์นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของลานเพลง ที่พ่อเพลงแม่
เพลงต่างเดินทางมาจากทั่วสารทิศ เมื่อมีงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อโต ช่วง เดือน 11 เดือน 12 ต่างพาย
เรือกันมาและมาขึ้นที่ท่าน้ำหน้าวัด เพื่อมาเล่นเพลงตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง โดยมิได้เป็นงานหาแต่
อย่างใด ทุกคนต่างมาด้วยความเต็มใจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์ สัมภาษณ์.15 พฤศจิกายน 2556) นอกจากความ
สนุกสนานของการเล่นเพลงดังที่กล่าวแล้ว พ่อเพลงแม่เพลงยังได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย สร้างสัมพันธ์มิตรภาพ
ที่ดีต่อกันจนเป็นที่กล่าวขานของคนในยุคนั้นว่า ลานเพลงวัดป่าเลไลยก์ คือ ต้นกำเนิดของพ่อเพลง แม่เพลงที่มี
ชื่อเสียงที่ได้สืบทอดการเล่นเพลงพื้นบ้านจวบจนถึงปัจจุบัน และยังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ถึง
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2 ท่าน คือ นางบัวผัน จันทร์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้านภาคกลาง) ปี 2533 และ
นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงอีแซว) ปี 2539
นอกจากนี้ยังมีครูเพลง ศิลปินภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้านอีกหลายท่านที่ยังคงสืบสานการขั บร้องและการเล่น
เพลง ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นวลีหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กล่าวว่า “แหล่งปราชญ์ศิลปิน”
ลำดับและรูปแบบในการเล่นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี
เพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเพลงที่ร้องเล่นอย่างสนุกสนาน มีลำดับรูปแบบของกระบวนการ
เล่นที่สืบทอดจากครูเพลง และกลายเป็นมหรสพในงานเทศกาล งานบุญ และงานประเพณี เป็นเพลงร้อง
โต้ตอบระหว่างชายหญิงหรือที่เรียกว่า พ่อเพลง แม่เพลง ซึ่งมี รูปแบบและลำดับขั้นตอนการเล่นเพลงพื้นบ้าน
ต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 บทไหว้ครู เป็นการขับร้องเริ่มต้นของการเล่นเพลง เพื่อรำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงตาม
ความเชื่อของชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนา การร้องอัญเชิญเทพ เทวดา คุณครูอาจารย์ทุกท่านให้มา
คุ้มครองป้องกัน โดยฝ่ายชายยกพานกำนลขึ้นไหว้บูชาและขับร้องก่อน
ตัวอย่างเพลงไหว้ครู (สุจินต์ ชาวบางงาม.สัมภาษณ์. 12 ธันวาคม 2554)
ยกพานกำนลขึ้นบนหน้าผาก ธูปเทียนและหมากทั้งวารี
ลูกจะยกบายศรีขึ้นสี่มุม
ลูกจะไหว้พระภูมิเจ้าของที่
ลูกจะไหว้ไตรสูตรองค์พระพุทธา ไหว้กระทั่งเทวดาองค์ดีดี...เอิงเอย

ภาพที่ 1 พานกำนลที่ให้ประกอบในการขับร้องบทไหว้ครู
ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียนและเงินกำนลบูชาครู
ที่มา : วรรณา แก้วกว้าง
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ลำดับที่ 2 การขับร้องเพลง เกริ่น เป็นเพลงที่ประกอบด้วยการขับร้องเพลงออกตัว เพลงแต่งตัว เพลง
ปลอบ ซึ่งเป็นการลำดับบทการขับร้องเพื่อเปิดตัวผู้แสดงที่เป็นพ่อเพลงแม่เพลง และการอวดโอ้เชิงลีล า
น้ำเสียงของแต่ละคนก่อนสู่บทต่อไป
ตัวอย่างบทร้องเกริ่นเพลงฉ่อย (สำเนียง ชาวปลายนา.สัมภาษณ์.12 ธันวาคม 2554)
เสียงชู้เชียวหนอร้องกร่าย
แต่พอได้ยินเสียงชายมาร้องเกริ่น
มันให้เผลอพลั้งเชียวหนอฟังเพลิน
ฟังฟังไปด้วยน้ำเสียงเพลง
มันให้เสียวทรวงหนอว่าทราบซ่าน
ได้ยินพ่อน้ำเสียงหวานวังเวง...ใจ (โอ๊ย แม่)
ลำดับที่ 3 การขับร้องบทประ (ปะ-หระ) เมื่อทั้งสองฝ่ายคือพ่อเพลงแม่เพลงออกตัวครบทุกคน จึงเริ่ม
การขับร้องเพลงโต้ตอบกัน หรือที่เรียกว่า ประ ซึ่งนิยมว่ากันเป็นเรื่องเป็นตับ ตามความเหมาะสม ในการ
ประนี้จะแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบ ด้านการขับร้อง การเจรจาโต้ตอบ แก้ต่างหักล้างของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย
ได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างบทประเพลงอีแซว ชุดพบรัก บทร้องโดย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์
ชาย. จึงส่งสำเหนียกร้องเรียกนาง
แม่สาวน้อยร้อยช่างออกมาหาพี่ชาย
เจ้านัดพี่มาคอยกันแต่หัวค่ำ
เหตุไฉนใจดำมาลืมคำพี่ได้
เจ้าคุยอยู่กับใครจึงไม่มาพบข้า
หรือว่าเจ้าคุยคาอยู่กับใคร.....
หญิง เสียงใครเล่าหนามาเรียกหาแม่หนู
นิ่งนั่งฟังดูพอจำเสียงได้
ไม่ได้คุยกับใครโผล่หน้ามาตั้งคืบ
แกมัวไปหลบอยู่ในหลืบอะไร...
ลำดับที่ 4 การขับร้องเพลง ลา จาก เมื่อพ่อเพลงแม่เพลงเล่นเพลงใกล้จะจบแล้วจะจากกันไป
จะร้องเพลงลาหรือเพลงจาก เพื่อแสดงถึงความอาลัย ความเสียดายและไม่อยากจากกัน สุดท้ายของการเล่น
เพลงต้องจบลงด้วยการร้องบทอวยพรเพื่อเป็นการอวยชัยให้พรกับทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ให้สมความ
ปรารถนาทุกประการ
ตัวอย่างเพลงลา,จาก บทร้องโดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์
จบกลอนเสร็จสรรพขยับเพลงลา
พ่อจ๊ะแม่จ๋าลูกต้องลาครรไล
เวลาก็น้อยนักเราต้องจากกันแน่
ปากลาตาแลน้ำตาแทบไหล
ลาทุกทุกท่านลาทุกทุกคน
หน้าหมองใจหม่นคิดถึงเราบ้างไหม
อาวรณ์อาลัยประทับใจยิ่งนัก
ท่านผู้ฟังน่ารักทำให้เราอาลัย...
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ภาพที่ 2 การเล่นเพลงพื้นบ้านของศิลปินในลำดับการขับร้องเพลง ลา จาก
จะเห็นได้จากการยกมือไหว้ผู้ชมด้านหน้าเวทีตามขนบการแสดง
ที่มา : วรรณา แก้วกว้าง
จากลำดับและรูปแบบการแสดงเพลงพื้นบ้านที่กล่าวมาเป็นพื้นฐานของการแสดงที่ยึดปฏิบัติ
สืบทอดการแสดงของการเล่นเพลงในจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังมีการเล่นเพลงพื้นบ้านที่เป็นเรื่องราว
แบบละคร เรียกว่า เพลงทรงเครื่อง แตกต่างตรงที่การเล่นเพลงทรงเครื่องใช้การขับร้องเพลงพื้นบ้าน คือเพลง
ฉ่อย ดำเนินเรื่องราว ควบคู่กับการเจรจา ซึ่งบางคณะจะเล่นเพลงทรงเครื่องควบคู่กับการเล่นเพลงโต้ตอบ
เพื่อให้ผู้ชมได้รับอรรถรสของการแสดงที่หลากหลาย รวมทั้งช่วงเวลาของการแสดงนั้นมีเวลามาก บางงานอาจ
แสดงถึงตอนเช้า จึงทำให้เจ้าของคณะเพลงคิดหารูปแบบการแสดงมาเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่แสดง
สิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนการพัฒนารูปแบบการเล่นเพลงให้มีความน่าสนใจในสมัยนั้น ทำให้เพลงพื้นบ้านกลายเป็น
มหรสพที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพที่ 3 การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องมหาเวสสันดรชาดกของศิลปินเพลงพื้นบ้าน
ที่มา : สมหญิง ศรีประจันต์
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เอกลักษณ์เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี
1. มีสำเนียงภาษาถิ่นที่เรียกว่า “เหน่อสุพรรณ” สิ่งนี้กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้คนทั่วไปรู้จักและ
คุ้นเคยในน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ เพลงพื้นบ้านของสุพรรณบุรีได้แบ่งสำเนียงของการขับร้องเป็น 2 รูปแบบ
ที่เรียกว่าเพลงเหนือและเพลงใต้ เพลงเหนือจะมีสำเนียงการขับร้องเหน่อแบบหวาน ยิ่งขับร้องในทำนองช้า
แบบมีลูกเอื้อนในลำคอจะยิ่งมีความไพเราะ ซึ่งจะเป็นเพลงแถบอำเภอศรีประจันต์ ส่วนเพลงใต้จะมีสำเนียง
เหน่อ แต่มีความเข้มแข็งของน้ำเสียง คือมีพลังและดูฉะฉานในคำร้อง ให้อรรถรสที่ไพเราะอีกแบบ ซึ่งเป็นเพลง
แถบอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอสองพี่น้อง
2. เล่นเป็นเพลงเรื่อง เพลงตับ ที่นำมาจาก วรรณกรรมของไทย ตำนานพระพุทธศาสนา พงศาวดาร
ตำนานท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวแบบประโลมโลก ชิงรักหักสวาท เกี้ยวพาราสี และเป็นที่รู้จัก คือ ตับตี
หมากผัว และตับชิงชู้ ซึ่งว่าด้วยการแย่งชิงสามีภรรยา โดยเน้นความสนุกสนาน มีคติสอนใจ ให้คนทำความดี
ละเว้นความชั่ว
3. มีสำนวนคำร้องคล้องจอง เน้นสัมผัสนอก สัมผัสใน เล่นอักษรให้มีเสียงสูงต่ำ เพื่อเพิ่มความไพเราะ
ในการขับร้องเพลง ทั้งนี้รวมถึงทักษะของการขับร้องของพ่อเพลง แม่เพลงแต่ละคนที่ มีความสามารถแตกต่าง
กันและนำสู่รูปแบบการแสดงอย่างเฉพาะตัว จนเป็นฉายาของการตั้งชื่อคณะ ที่บ่งบอกถึงถิ่นที่มาของเพลง เช่น
ขวัญจิต ศรีประจันต์ ขวัญใจ ศรีประจันต์ สุจินต์ ศรีประจันต์ สำเนียง เสียงสุพรรณ ลำจวน สวนแตง นกเอี้ยง
เสียงทอง เป็นต้น
4. มีมุกตลก สอดแทรกด้วยกลอนสองแง่สองง่าม จนถึงกลอนแดง ซึ่งกล่าวตรงเกี่ยวกับเรื่องของเพศ
อย่างชัดเจน สิ่งนี้อาจดูเป็นเรื่องหยาบคาย ทะลึ่งและบัดสีไม่งดงามในเชิงภาษาของการแสดงเพลงพื้นบ้าน
หากแต่ยังมีกลุ่มบุคคลผู้ชมที่เป็นคนรุ่นเก่านิยมฟัง และชอบให้พ่อเพลงแม่เพลงขับร้องออกมา ซึ่งถือว่าบทร้อง
เหล่านี้สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้มได้อย่างดียิ่งแต่มักเลือกเวลาแสดงในช่วงตอนดึกๆ มากว่าเวลาหัวค่ำ เพราะ
ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กๆที่มาชมเพลงได้ยิน ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดและมารยาทที่ดีในการแสดงอย่างยิ่ง
5. มีดนตรีบรรเลงประกอบการขับร้อง เดิมนั้นเพลงพื้นบ้านจะใช้การปรบมือในการดำเนินทำนองให้
จังหวะ ต่อมาเมื่อมีการขับร้องเพลงอีแซว ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีจังหวะรวดเร็วและเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณ
เป็นครั้งแรก มีพ่อไสว วงษ์งาม (สุวรรณประทีป)พ่อเพลงชื่อดังของเมืองสุพรรณในอดีตเป็นบุคคลแรกที่นำ
ตะโพนไทย มาตีประกอบการขับร้องเพลงอีแซว ทำให้เพลงอีแซวมีความครึกครื้นและเร้าใจ สนุกสนานชวนให้
รับฟังอย่ายิ่ง จึงกลายเป็นต้นแบบให้คณะต่างๆนำตะโพนไทยมาตีประกอบการขับร้องและสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน
จากเอกลักษณ์ของเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปว่าถ้าพูดถึงเพลง
พื้นบ้าน ต้องยกให้จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะมีพ่อเพลง แม่เพลง ที่ เป็นทั้งศิลปินภูมิปัญญา และศิลปินที่ยึดเป็น
อาชีพอยู่จำนวนมาก ทุกคนล้วนมีความสุขและสามารถจดจำบทร้องเพลงพื้นบ้านที่ตนได้รับการถ่ายทอดจาก
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ครูเพลงในอดีตอย่างไม่มีวันลบเลือน จึงทำให้บทที่ใช้แสดงเป็นกลอนจำจากกลอนครูที่มีคุณค่าและเป็นต้นแบบ
ในการแสดงเพลงพื้นบ้านต่อมา
กระแสของบริบทสังคมที่มีผลกระทบต่อเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี
ปั จ จุ บ ั น มี ก ารกล่ า วถึ ง ความเปลี ่ ย นแปลงทางสั ง คมไทยที ่ ม ี ก ารพั ฒ นา ก้ า วหน้ า จนเป็ น สั ง คม
“โลกาภิวัฒน์” ซึ่งมีฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมส่งผลต่อระบบ
การศึกษา ระบบสิ่งแวดล้อม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่างมากมายแล้วแผ่ขยายเป็นวงกว้าง
โลกาภิวัตน์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างความเจริญให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้วิถีแห่ง
บริบททางสังคมไทยในอดีตที่เป็นความเรียบง่ายเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยีที่เป็นการสื่อสาร มีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนมีทางเลือกในการที่จะรับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ ทั้งในรูปแบบสาระความรู้และความบันเทิงอย่างหลากหลาย ช่องทางในการ
เข้าถึงมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง และกระทบต่อเพลงพื้นบ้าน คือ ทางเลือกใน
การชมมหรสพที่เป็นการแสดงมีมากขึ้น กล่าวคือ มีภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ วงดนตรี เพลงไทยลูกทุ่ง เพลง
ไทยสากล จากศิลปินในวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศเข้ามาแพร่หลาย ที่นำเสนอทั้งในรูปแบบการจัดการ
แสดงและการบันทึกการแสดง ในรูปแบบ วีดีโอ วีซีดี ผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีได้อย่าง
สะดวกสบาย
นอกจากนี้การรับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ก็มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ศิลปะการแสดงของ
ไทย รวมถึงการเล่นเพลงพื้นบ้าน เกิดความซบเซา และไม่เป็นที่นิยมเหมือนเช่นในอดีต จึงทำให้ศิลปินผู้สร้าง
งานขาดขวัญและกำลังใจที่จะทำหน้าที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ได้
ในระยะหลังนับ ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2538 เพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับผลกระทบจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างยิ่ง หากแต่ไม่ใช่ในแง่มุมของการเก็บรวบรวม บันทึกเรื่องราว องค์ความรู้
ของเพลงพื้นบ้าน ซึ่งสิ่งนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีประโยชน์อย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้คน
ออกห่างจากสิ่งดั้งเดิม ทั้งยังมีความคิดว่าไม่ทันสมัย ซึ่งเพลงพื้นบ้านของสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบดังกล่าว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สังเกตได้จากการมีมหรสพในงานบุญ งานประเพณี งานประจำปี งานเทศกาลต่างๆ ที่จัด
ให้มีมหรสพแบบใหม่ตามยุคสมัย คณะเพลงพื้นบ้านจึงไม่มีใครจ้างหาให้แสดงเหมือนเช่นก่อน ดังนั้นศิลปิน
เพลงพื้นบ้าน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเข้าใจถึงการปรับตัว
เพื่อให้ดำรงอยู่ได้ รู้ทัน รู้ระวัง รวมถึงเกิดการพัฒนาต่อยอดให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุดต่อไป สิ่งนี้จึงเป็น
จุดสำคัญที่ทำให้เพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ดำรงไว้เป็นเอกลักษณ์
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พัฒนาการ การแสดงเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี
เพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี มีรูปแบบ ลำดับและกระบวนการแสดงที่สืบทอดดังที่กล่าวข้า งต้นซึ่งเป็น
รูปแบบที่คณะเพลง ตลอดจนศิลปิน ภูมิปัญญา ได้ดำเนินการแสดงมาโดยตลอด เมื่อเวลาเปลี่ยนไป กระแส
ความเจริญของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ความสนใจของผู้ชมที่จะชมเพลงพื้นบ้านเริ่มลดน้อยลง จึงทำให้
ศิลปินและครูภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้าน มีแนวทางการปรับเปลี่ยน และพั ฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ให้การแสดง
เพลงพื้นบ้าน มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาตลอดจนการสร้างสรรค์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดังนี้ คือ
1. ปรับตัวบทขับร้องเพลงพื้นบ้าน จากบทที่เคยสืบทอดและแสดงตามรูปแบบดั้งเดิม ได้มีการ
สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยสอดแทรกเนื้อหาเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา หรือ
เรื่องราวการแสดงที่เกี่ยวข้องในแต่ละโอกาสและเทศกาล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานผ่าน
ทางบทที่ใช้ขับร้อง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมในการนำคำศัพท์ที่ทันสมัยและเป็นกระแสในสังคมมาใช้ในการขับ
ร้อง เพื่อให้การแสดงมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงนำบทดั้งเดิมมาร่วมขับร้องด้วย เสมือนเป็น
กลอนครูที่ยังคงดำรงรักษาไว้ควบคู่ กับบทร้องใหม่อย่างเหมาะสมและกลมกลืน
2. ปรับลำดับการแสดงให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการแสดง เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าระยะเวลาการ
แสดงเพลงพื้นบ้านในปัจจุบัน แต่ละงานจะใช้เวลาไม่มากเหมือนดังเช่นการแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องเล่นกันจน
ค่อนคืนถึงรุ่งเช้า ทำให้ต้องเล่นตามขนบครบถ้วนทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การไหว้ครู การเกริ่น การประและการลา
ระยะเวลาในการแสดงเป็นผลทำให้ศิลปินและครูภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้าน ต้องปรับลำดับการแสดงให้เหมาะสม
และกระชับขึ้น ด้วยการลดขั้นตอนตามขนบดั้งเดิมลง ยิ่งในปัจจุบันการเล่นเพลงในแต่ล ะงานจะมี ความ
แตกต่างกันออกไป ทำให้เพลงพื้นบ้านต้องสามารถแสดงได้ภ ายในเวลา 10 นาทีเป็นอย่างน้อย ไปจนถึง 2-3
ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละงานเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันเนื้อหาสาระที่นำเสนอผ่านทางบทที่ใช้ขับ
ร้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นับเป็นข้อดีในการที่จะเผยแพร่การแสดง
เพลงพื้นบ้านให้คงอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน
3. การสร้างรูปแบบการแสดงใหม่ นอกจากการเล่นเพลงประ ที่ว่าด้วยการขับร้องบทเพลง
พื้นบ้านโต้ตอบระหว่างพ่อเพลงแม่เพลงแล้ว ยังมีการเพิ่มเติมบทบาทในการแสดงด้วยการเล่นเป็นตัวละครผูก
เป็นเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ สมมติเหตุการณ์ให้สอดคล้ องกับบทที่ขับร้อง ด้วยการแสดงท่าทางที่ตลก ชวน
ให้ขบขัน บางคณะมีแนวทางในการเล่นแบบจำอวดผสมผสาน รวมทั้งนำเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ และ
บรรยากาศของสถานที่แสดงมาประกอบเพื่อให้เกิดความสมจริง หรือสะดุดตา ถูกใจผู้ชมในขณะเดียวกันไม่ได้
ทิ้งขนบรูปแบบการแสดงดั้งเดิม ยังคงเอกลักษณ์ของเพลงปฏิพากย์ที่ร้องโต้ตอบกันระหว่างพ่อเพลงกับแม่เพลง
ไว้ นับเป็นการบูรณาการที่มีทั้งการอนุรักษ์รูปแบบการแสดงเพลงพื้นบ้านแบบเดิมไว้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
และดีงาม
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ภาพที่ 4 การแสดงเพลงเรือที่ใช้บรรยากาศของสถานที่แสดง
มีความสมจริงเหมือนกับการเล่นเพลงเรือในอดีต
ที่มา : วรรณา แก้วกว้าง
4. การมีทักษะและปฏิภาณกวี ต้นแบบของศิลปินและครูภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว คือ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ นับว่าท่านเป็นแบบอย่างของการเล่นเพลงพื้นบ้าน ด้วย
คุณสมบัติในน้ำเสียงที่ไพเราะ การคิดด้นคำร้องในทันทีขณะที่แสดง การพูดโต้ตอบ ซึ่งเป็นพรสวรรค์ของท่าน
ที่สามารถเป็นแบบอย่าง ทำให้ศิลปินรุ่นใหม่ยึดเป็นแนวทางของการเล่นเพลงพื้นบ้าน การมีทักษะและปฏิภาณ
กวี ช่วยให้ก ารแสดงมีความน่าสนใจมากขึ้น และสามารถแก้ไขสถานการณ์บนเวทีการแสดงได้อย่างเป็น
เอกภาพ ทำให้ภาพรวมของการแสดงมีความสมบูรณ์และสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม

ภาพที่ 5 แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้าน
แสดงการละเล่นเพลงอีแซว
ที่มา : วรรณา แก้วกว้าง
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ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการพัฒนาการแสดงเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน ครูเพลงและภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้านที่ทุกท่านมี
ความตระหนักและความตั้งใจจริงที่จะให้เพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี ดำรงอยู่ได้ด้วยการสืบทอดจากรุ่น
สู่รุ่น รวมทั้งการยึดเป็นอาชีพศิลปินได้อย่างมั่นคง ศิลปินจึงมีการตื่นตัวในอันที่จะพัฒนาตน เพื่อให้เป็นศิลปินที่
มีคุณภาพ หมั่นแสวงหาความรู้ ในเหตุการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวที่เป็นประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาบูรณาการใช้ในการแสดงได้ ยิ่งรู้เรื่องราวของบริบทสังคมปัจจุบันมากขึ้นเท่าใด ยิ่งทำ
ให้สามารถสรรค์สร้างบทร้อง ตลอดจนรูปแบบการแสดงได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากศิลปิน ครูเพลงภูมิปัญญาจะพัฒนาตนเองแล้ว ยังมีการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านเพลงพื้นบ้านแก่
เด็กและเยาวชนที่สนใจเพื่อการสืบสาน สืบทอด และการดำรงรักษาให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม โดยการถ่ายทอดจะมุ่งเน้นในการอนุรักษ์รูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิมและเพิ่มเติมด้วยการสอน
กลวิธี เทคนิคการแสดงเพลงพื้นบ้านในปัจจุบัน รวมทั้งการเข้าไปมีบทบาทในสถานศึกษา ในฐานะครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สร้างหลักสูตรเพลงพื้นบ้านเพื่อให้นักเรียน และนักศึกษา ในสถานศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะ การ
แสดงเพลงพื้นบ้านอย่างเป็นระบบ ซึ่งพบว่าศิลปิน ครูเพลงภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้าน มีความภาคภูมิใจใน
บทบาทดังกล่าว และยังช่วยให้เพลงพื้ นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี มีเล่น มีร้องและสืบทอดอย่างไม่ขาดสาย
รวมทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอด สามารถนำเสนอการแสดงบนเวที นับเป็นประสบการณ์
ที่ดีและน่าชื่นชม รวมทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการละเล่นเพลง
พื้นบ้านมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 6 การแสดงเพลงพื้นบ้านของนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ที่ได้รับการถ่ายทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี
2. ปั จ จั ย ภายนอก หมายถึ ง สิ ่ ง ที ่ เ ข้ า มามี บ ทบาทเกี ่ ย วข้ อ ง สั ม พั น ธ์ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงในวงการเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ กลุ่มเป้าหมายของผู้ชมและลักษณะงานที่ไป
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แสดง เนื่องจากปัจจุบันเพลงพื้นบ้านนอกจากจะแสดงในงานบุญ งานเทศกาล งานวัด งานประจำปี ตลอดจน
งานหาของชาวบ้าน ยังมีหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ มีความประสงค์ใช้เพลงพื้นบ้านเป็นสื่อ
ในการแสดงบอกเล่าเรื่องราวของการจัดงาน รวมทั้งมีข้อจำกัดของเวลาในการแสดง เพื่อให้เหมาะสมกับการจัด
งาน ศิลปิน ครูเพลงภูมิปัญญา จึงต้องดำเนินการจัดการแสดงให้เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ ทำให้ต้องคิดคำร้อง
ขึ้นใหม่ และออกแบบการแสดงให้สัมพันธ์ จีงเป็นความท้าทาย และเกิดการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อให้เพลง
พื้นบ้านได้มีเวทีในการเผยแพร่การแสดงต่อไป แม้ว่าจะไม่ได้นำกลอนเพลงแบบโบราณมานำเสนอเฉกเช่นแต่
ก่อน นับว่าได้มีโอกาสนำทำนองเพลงพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ มาขับขานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกอีกประการหนึ่ง คือ มีการแสดงรูปแบบใหม่ให้รับชมเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย
และสามารถนำมาผสมผสานกับการแสดงเพลงพื้นบ้านได้อย่างลงตัว จึงได้มีการนำเข้ามาปรับปรน เลือก
นำมาใช้ให้เหมาะสม เช่น การนำทำนองเพลงลูกทุ่งมาขับร้องร่วม การนำท่าทางที่เป็นกระแสนิยมในช่วงนั้น ๆ
มาเล่นประกอบ หรือล้อเลียน การนำเครื่องดนตรีสากลบางชิ้นมาบรรเลงประกอบการแสดง เพื่อเร่งเร้าทำนอง
และสร้างความน่าสนใจ ยิ่งนำมาแสดงและมีผู้ชมเกิดชื่นชอบ ทำให้ศิลปินเพลงพื้นบ้านเกิดกำลังใจ ในการสร้าง
งานและคิดที่จะพัฒนาให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นไป สิ่งที่ยกตัวอย่างมานี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เพลง
พื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการพัฒนา ต่อยอดและยังคงได้รับโอกาสในการแสดงเสมอมา
สรุป
เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเพลงปฏิพากย์ที่ยังคงมีการสืบสาน สืบทอด โดยศิลปิน ครูเพลงภูมิ
ปัญญา ที่มีความรักและตระหนักในการดำรงรักษาให้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ นับตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ลานเพลงวัดป่าเลไลยก์ในอดีต จวบจนปัจจุบันเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรียังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วย ขนบ
และรูปแบบการแสดงที่มีการปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์ โดยนำบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีมาเป็นแรงผลักดัน สร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัยขึ้น ในขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งขนบและ
รูปแบบการแสดงที่มีมาแต่ดั้งเดิม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรม โครงการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สืบทอดเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี ส่ง
ต่อสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจให้มีการฝึกหัดทักษะการแสดง ส่งเสริมการจัดการประกวดเพลงพื้นบ้าน
และนำเสนอในเวทีระดับท้องถิ่น ชุมชน ไปจนถึงระดับชาติ สร้างชื่อเสียงและสร้างเอกลักษณ์จนเป็นที่กล่าว
ขานว่า หากเอ่ยถึงถิ่นเพลงพื้นบ้านในปัจจุบัน ต้องยกให้จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นต้นแบบของการดำรงรักษา
และสืบทอดการเล่นเพลงพื้นบ้านได้อย่างมั่นคง ยืนยงและยาวนาน รวมทั้งมีการปรับปรนได้อย่างสอดคล้อง
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมในปัจจุบัน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจ ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์และพัฒนาศาสตร์การแสดงเพลงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนตลอดไป
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ฟ้อนยาคูปูรมี
FON YAKOO POORAMEE
กิตติยา ทาธิสา* เรืองชัย นากลาง*
KITTIYA TATHISA, RUEANGCHAI NAKLANG
บทคัดย่อ
การวิจัยและสร้างสรรค์เรื่องฟ้อนยาคูปูรมีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเป็นมาประเพณีไหว้พระธาตุ
ยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์และสร้างสรรค์ชุดการแสดงชุดฟ้อนยาคูปูรมี โดยใช้ระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การเนินการ
สนทนากลุ่ม และสร้างสรรค์ท่ารำ เครื่องแต่งกาย ทำนองดนตรีเป็นการแสดงพื้นบ้านอีสานชุด ฟ้อนยาคูปูรมี
ผลการวิจัยพบว่าพระธาตุยาคู หรือพระธาตุใหญ่ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเจดีย์
ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ ส่วนฐานเป็น รูปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีบันไดทางขึ้น 4 ทาง ปรากฏการก่อสร้างร่วม สาม
สมัยด้วยกัน คือ สมัยทวาราวดี สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ รอบองค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูน
ต่ำเรื่องพุทธประวัติ ชาวบ้านอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์จะจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุในบุญเดือนห้า
และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา จะมีการแห่ขบวนทุง แห่ดอกไม้ ไหว้พระ
ธาตุยาคู ฟ้อนยาคูปุรมีเป็นการสร้างสรรค์การแสดงแบบพื้นบ้านอีสาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่1 แห่ทุง
ดอกไม้ ไหว้พระธาตุ ช่วงที่ 2 นบพระธาตุวาดฟ้อน ช่วงที่ 3 ออนซอนพระธาตุ ถวายทุง นักแสดง ประกอบไป
ด้วยนักแสดง ชายและหญิง สื่อความหมายถึงความสามัคคีของชาวบ้านที่ร่วมกันถักทอทุงใยและขันดอกไม้
นำมาเป็นเครื่องสักการะบูชาพระธาตุ เครื่องแต่งกาย เป็นเครื่องแต่ งกายที่นำมาจากวิถีชีวิตของชาวอำเภอ
กมลาไสยส่ว นหนึ่ ง อีกส่ว นหนึ ่ งสร้า งสรรค์ ต ามจิ นตนาการ ความหมายถึง องค์ พ ระธาตุย าคู และความ
เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอำเภอกมลาไสย อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง ประกอบไปด้วย 1 ทุงใย 2 ขัน
ดอกไม้ ใช้วงหมากกะโหล่งโปงลางประกอบการแสดง ฟ้ อนยาคูปูรมีนอกจากเป็นการแสดงเพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและสนับสนุนอุสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทาง
เศรฐกิจและสังคม
คำสำคัญ: ฟ้อน ยาคู ปุรมี

________________________________________________________________________________
* วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
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Abstract
Research and creation of the Fon Yakupuramee. Study of the history of the worship of
Phra That Yak, Kamalasai District, Kalasin Province and create a set of performances of Fon
Yakupuramee. By using a qualitative research process to collect data from documents, texts
and related research Qualified interview Conducting group discussions And create a dance
costume The melody is a set of Isan folk performances. Fon Yakupuramee.
The results showed that Phra That Yaku Or big relics Is the largest pagoda in Fa Daet
Song Yang An octagonal pagoda made of brick The base is a rectangular recess, with a 4-way
stairway. Three periods together: Dvaravati, Ayutthaya and Rattanakosin Periods Around the
Lord Buddha's relics found a carved relief image of low relief about Buddhism. Villagers in
Kamalasai District Kalasin province will hold the Phra That relics ceremony in the fifth month
of merit. And on important days of Buddhism, such as Makha Bucha Day, Visakha Bucha Day,
there will be a procession of the procession of the flower parade to pay homage to Yaku Phan
Yaku Pura is an Isaan folk style creation. Which is divided into 3 periods, the period 1 , the
parade of flowers, pay respect to the relics, the second period, the relics, the drawing of the
dance, the period of 3 - onson, the relics of the offerings, the actors, consisting of actors, men
and women, conveying the meaning of unity Of the villagers who join together to weave the
fabric and the flower bowl is used as a relic of the relics costume Is a costume that is taken
from the way of life of Kamalasai District people. Another part is created according to
imagination. The meaning of Phra That Yaku and the prosperity of Buddhism in Kamalasai
District The equipment used in the show consists of 1 Tung fiber, 2 flowers, using the Mak
Karong Pong Lang band to perform the show. Fon Yakupuramee. has been shown to be a
Buddhist offering. It also adds value and supports the creative culture industry to add value
and economic and social value.
Key words: Fon, Yaku, Puramee.
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บทนำ
สังคมของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนชาวอีสานมีความศรัทธาความเชื่อ และ
ปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมมาเป็นเวลานาน ดังนั้นประเพณีจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ประเพณีนิยมของชาวอีสานที่
ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาและจะกล่าวในที่นี้คือ ฮีตสิบสอง หรือประเพณีสิบสองเดือน คำว่า ฮีต แปลว่า จารีตที่
ต้องปฏิบัติ ภาษาบาลีว่า จาริตตะ และภาษาสันสกฤตว่า จาริตระ แปลว่าขนบธรรมเนียมแบบแผนของความ
ประพฤติ ดีงาม ส่วนฮีตสิบสอง คือจารีต คอง คือคลองหรือครรลอง ซึ่งเป็นแบบอย่าง ดังนั้น คำว่า ฮีต สิบสอง
คือประเพณีสิบสองเดือนเป็นจารีตประเพณีที่จะให้สมาชิกในสังคม ได้มีโอกาสร่วมชุมนุม ทำบุญเป็นประจำ
ทุกๆเดือนในรอบปี และเป็นเสมือนธรรมนูญชีวิตที่ถูกกำหนดโดยเน้นกิจกรรมที่สังคมจะต้องประกอบร่วมกับ
ตามฤดูกาลต่างๆ ( ปรีชา พิณทอง. 2534 : 49)
ความศรัทธา เป็นพลังที่อยู่ในบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสิ่งที่เคารพนับถือตามความเชื่อ ชุมชนที่มีสิ่งที่คน
กลุ่มใหญ่เคารพศรัทธาในความเชื่อมากๆ พลังกลุ่มที่มีร่วมกิจกรรม แสดงพฤติกรรมตามความเชื่อความศรัทธา
กรวมรวมพลังศรัทธาของคนจำนวนมากๆ หรือการที่บุคคล กลุ่มคนหลั่ งไหลมาเคารพศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นความ
เชื่อในชุมชนจะเกิดผลทางสังคมมากมาย ผู้นำในการจัดการจึงต้องมีกลุ่มคนที่มีความเชื่อเดียวกันหรือคล้ายกัน
ที่ จะประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมความเชื่อ การมีเครือข่ายจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน โครงการต่างๆ ได้มากกลุ่มคน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความ เชื่อและผู้นำชุมชน
จะต้องบริหารจัดการเชิงระบบเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและ อำนวยความสะดวก
เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่น่าเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเลื่อมใสเพิ่มพลัง ศรัทธาในตัวและมีส่วน
ในการเผยแพร่ ขยายผลในความเชื่อความศรัทธาที่มีในชุมชนนั้นต่อไป (Manlae, Wichain., 2016)
การบูชาพระธาตุเจดีย์นั้นมีคุณค่าต่อตัวผู้บูชาและชุมชน ที่เป็นเช่นนี้เพราะเชื่อกันว่า พระธาตุเจดีย์ถือ
เป็นยอดของศาสนสถานและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพระธาตุเจดีย์นั้นบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและปูชนีย
วัตถุสำคัญอยู่ เมื่อพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาย่อมจะเพิ่ม ความรู้สึกเชื่อมั่น และโน้มน้าวใจให้อยากท้า
ความดีเพื่อเป็นพุทธบูชา หลายคนเปลี่ยนชีวิตได้ เพราะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อองค์เจดีย์ หลายคนประสบ
ความสำเร็จในชีวิตเพราะได้ขอพรต่อองค์ พระเจดีย์ ด้วยความศรัทธา เลื่อมใสเคารพอย่างแน่วแน่ในพระธาตุ
เจดีย์จึงท้าให้อดทนทำในสิ่งที่ ตนเองตั้งจิตอธิษฐานไว้สำเร็จ ถือได้ว่าพระธาตุเจดีย์เป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจของผู้คนในลุ่ม แม่น้าโขงอันมีผลสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตพุทธศาสนิกชน (เนาวรัตน์ สุขมะโน และ
คณะ.2560)
ชาวอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากและ มีปูชนีย
สถานที่สำคัญที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ พระธาตุยาคู หรือพระธาตุ
ใหญ่ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ย่อมุมมีบันไดทางขึ้น 4 ทาง ปรากฏการก่อสร้างร่วม สามสมัยด้วยกัน คือ สมัยทวาราวดี สมัยอยุธยาและสมัย
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รัตนโกสินทร์ รอบองค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ ชาวบ้านอำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์จะจัดงานประเพณีสงน้ำพระธาตุในบุญเดือนห้า และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา จะมีการ แห่ขบวนตุง แห่ดอกไม้ ไหว้พระธาตุยาคู เป็นต้น
ดังนั้นงานวิจัยและสร้างสรรค์วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จึงได้สร้างสรรค์การแสดงชุด ฟ้อ นยาคูปูรมี
ขึ้นเป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงความศรัทธาความเคารพที่มีต่อพระธาตุยาคู ซึ่งประกอบไปด้วยการแห่ดอกไม้
แห่ขบวนธุงใยและการฟ้อนถวาย ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาช้านานของชาวอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความเป็นมาประเพณีไหว้พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อสร้างสรรค์ชุดการแสดงชุดฟ้อนยาคูปูรมี
ขอบเขตของการวิจัย
รายงานการวิจัยผลงานสร้างสรรค์
ฟ้อนยาคูปูรมี ได้กำหนดขอบเขตการศึกษา 5 ด้านคือ
1. ด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
1.1 ประวัติความเป็นมาประเพณีไหว้พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
1.2 การสร้างสรรค์ชุดการแสดงชุดฟ้อนยาคูปูรมี ประกอบด้วย
1.2.1 รูปแบบการแสดง
1.2.2 ท่าฟ้อนยาคูปูรมี
1.2.3 เครื่องดนตรีและดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
1.2.4 เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
1.2.5 ผู้แสดง
1.2.6 รูปแบบการแปรแถว
2. ด้านการศึกษา
เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์
เนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมและบันทึกไว้จากการสังเกตการสัมภาษณ์นำมาจัด
หมวดหมู่ด้วยวิธีการจำแนก และจัดระบบข้อมูล
3. ด้านระยะเวลา
การวิจัยในครั้งนี้เริ่มวิจัยศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
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4. ด้านพื้นที่การศึกษา
พื้นที่วิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยระบุพื้นที่การศึกษา คือ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
5. ด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
5.1 ผู้ร ู้ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ย วข้อ งกับประเพณี ไหว้ พระธาตุย าคูและบุค คลในชุ มชน ผู้นำชุมชน
ประชาชนในเขตอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้มีความรู้แ ละความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยัง มี
ประสบการณ์ในการจัดประเพณีไหว้พระธาตุ นายอำเภอกมลาไสย และนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุ จำนวน 10 คน
5.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ประดิษฐ์ธุงใย กลุ่มประชาชนในพื้นที่ บ้านหนองแปน
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 คน
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย
1.1.1 แบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นในด้านของประเพณีไหว้พระธาตุ
1.1.2 แบบวิพากษ์การแสดงฟ้อนยาคูปูรมี
1.2 อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2.1 กล้องถ่ายภาพ
1.2.2 สมุดบันทึก
1.2.3 อุปกรณ์บันทึกเสียง
1.2.4 คอมพิวเตอร์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา หนังสือ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเพณีอีสาน ฮีตสิบสองครอง
สิบสี่และเอกสารที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน
2.1.1 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
2.1.2 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1.3 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.1.4 ศูนย์ศึกษานิเทศก์อีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.2 ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นประเภทที่วิจัย ดังนี้
2.2.1 วัฒนธรรมอีสาน
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2.2.2 ประเพณีอีสานฮีตสิบสอง
2.2.3 ประเพณีไหว้พระธาตุ
2.2.4 นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน
2.2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2.6 บริบทพื้นที่ศึกษา
2.3 ศึกษาข้อมูลภาคสนาม ประกอบ
2.3.1 การสัมภาษณ์
2.3.2 การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดต่างๆ
2.3.3 การบันทึกภาพ
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากภาคสนาม มา
วิเคราะห์ประวัติความเป็นมารูปแบบประเพณีไหว้พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์
4. การสร้างสรรค์การแสดง
ประดิษฐ์คิดค้นสร้างท่ารำ รูปแบบการแสดง การแปรแถว ดนตรี ทำนองเพลงและเครื่องแต่งกาย
ฟ้อนยาคูปูรมี
5. การนำเสนอผลงานการศึกษา
คณะผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์และนำเสนอรูปแบบการแสดงชุดฟ้อนยาคูปูร
มี ทำการวิพากย์โดยผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์
ผลการวิจัย
พระธาตุยาคูเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการขุด
ค้นพบหลักฐานต่างๆมากมาย พระธาตุยาคูเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า
เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ จีงเรียกกันว่าพระธาตุยาคู ญาคูภาษา
อีสาน หมายถึงพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด และเนื่องด้วยเป็นสถานที่แห่งเดียวในเมืองฟ้าแดดสงยางที่ไม่ถูกทำลาย
โดนเมืองเชียงโสม ซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงคราม จึงนับเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อยข้างสมบูรณ์ มีหลักฐานว่า
แต่ละส่วนของพระธาตุยาคู สร้างขึ้นในสามสมัย โดยส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีบั นไดทางขึ้นสี่ทิศ สร้าง
ขึ้นในสมัยทวาราวดี ถัดขึ้นมาเป็นส่วนฐานทรงแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิม
ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างต่อเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งพุทธศักราช 2510 กรมศิลปากรได้ทำ
การขุดแต่งและบูรณะเจดีย์องค์นี้ รวมทั้งได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีเทศกาลบูชาพระธาตุประจำปี
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อขอฝนและความสงบร่มเย็นของหมู่บ้าน ลักษณะทั่วไปเป็นพระ
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ธาตุเจดีย์ที่มีลักษณะใหญ่ที่สุดในบริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง ก่อด้วยอิฐดินเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบ
สอง มีขนาดฐานกว้าง10 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างซ้อนกันเป็นจัตุรมุขมีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ ความสูงวัดจาก
ฐานถึงยอดสูง 8 เมตร
“พระธาตุยาคู ” ที่จะกล่าวถึงในงานวิจัยนี้ สถานที่ตั้งอยู่ที่ บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นพระธาตุที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักดีในภาคอีสาน และเป็นพระธาตุที่ประชาชนให้ความเคารพ
สักการะจากประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียง พระธาตุยาคูมีความสำคัญคือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์
รวมจิตใจและเป็นศูนย์กลางความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และในเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคม จะมีการจัดเทศกาลบุญสรงน้ำพระธาตุยาคูขึ้น เพื่อเป็นการน้อมบูชาสักการะต่อ
พระธาตุยาคู จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดร.เกษร แสนศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
“จะมีการสักการบูชาพระธาตุยาคูในเดือน เมษายนและเดือนพฤษภาคม ต่อมาในเทศกาลที่สำคั ญเช่น วัน
มาฆบูชาก็จะมีการจัดงานบวงสรวงขึ้นโดยจะมีการแห่ขบวนดอกไม้ ขบวนตุง จากคนในชุมชนเพื่อเป็นการ
สักการะบูชาพระธาตุยาคู และที่สำคัญคือมีการฟ้อนถวายเพื่อสื่อให้เห็นถึงความศรัทธาและความเคารพต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ การฟ้อนที่สวยงามเท่าไรคือทวยเทพไท้ก็พึ่งพอใจมากเช่นนั้น และทำให้ความเป็นอยู่ ฝนฟ้าอากาศ
ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ” (เกสร แสนศักดิ์. สัมภาษณ์ : 28 เมษายน
2561 ) จากประเพณีที่แสดงถึงความเคารพศรัทธาต่อพระธาตุยาคู คณะผู้วิจัยจึงนำมาสร้างสรรค์เป็นชุดการ
แสดงฟ้อนยาคูปูรมี
รูปแบบประเพณีของการไหว้พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน
ถึ ง เดื อ นพฤษภาคมในทุ ก ๆปี ในช่ ว งเทศกาลวั น มาฆะบู ช าและวั น วิ ส าขบู ช า ซึ ่ ง เป็ น วั น สำคั ญ ในทาง
พระพุทธศาสนา ชาวบ้านบ้านเสมาที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความศรัทธาในองค์พระธาตุยาคู ได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่คือ ประเพณีการไหว้พระธาตุ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาว
หมู่บ้านเสมาที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพชน ในประเพณีการไหว้พระธาตุยาคูนี้ ประกอบไปด้วย
กิจกรรมที่สำคัญดังนี้
1. ประเพณีการแห่ขบวนตุงและดอกไม้ไหว้พระธาตุ ตุง หรือ ธุง หลากหลายรูปแบบและหลากหลาย
สีสันบนผืนผ้าหรือใช้วัสดุสิ่งอื่นเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามความเชื่อที่มีมาแต่
โบราณในงานประเพณีแต่ละเดือนของชาวอีสาน ตุง มีความเป็นมาจากเรื่องเล่าในอดีตว่า มีพวกปีศาจขึ้นไป
ก่อกวนเทวดาบนสวรรค์ จนทำให้เหล่าเทวดาตกใจกลัวเป็นอย่างมาก ทำให้เจ้าแห่งสวรรค์สร้างตุงขึ้นมาเพื่อให้
เหล่าเทวดาได้มองเห็น ตุง แล้วเกิดความกล้าหาญไม่หวาดกลัวเหล่ามารปีศาจอีกต่อไป ตุง จึงเปรียบเสมือน
ตัวแทนในการขับไล่มารร้ายไปจากสวรรค์นั่นเอง ทำให้ในกาลต่อมามนุษย์จึงได้ประดิษฐ์ตุง เพื่อเป็นสื่อกลางใน
ติดต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การติดต่อระหว่างมนุษย์กับผู้ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็น
ปัจจัยในการส่งกุศลให้แก่ตนเองในชาติหน้าจะได้ไปเกิดบนสรวงสวรรค์
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“ตุง” จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องสักการะ ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ในบุญเฉลิมฉลองหรือขบวนแห่ต่างๆ
ประดับประดาในงานพิธีต่างๆ เพื่อความสวยงามตระการตา โดยมีความแตกต่างกันตามความเชื่อในการ
ประกอบพิธีกรรมของแต่ละท้องถิ่น ในประเพณีการแห่ขบวนตุงและดอกไม้ไหว้พระธาตุยาคู ชาวบ้านเสมา
ร่วมมือร่วมใจกันประดิษฐ์ตุงขึ้นเป็นลวดลายสีสันต่างๆ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็น
สิริมงคล อานิสงค์ของการถวายตุงเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความทุกข์อันเนื่องจากวิบากกกรม และเป็นทางให้ขึ้น
สวรรค์ คนอีสานจึงนิยมทำตุงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสประเพณีที่เกี่ยวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา ชาว
หมู่บ้านเสมานิยมทำ “ตุงใยแมงมุม” เป็นตุงที่ทำจากเส้นด้าย เส้นฝ้าย หรือเส้นไหม ผูกโยงกันคล้ายใยแมงมุม
นิยมแขวนตกแต่งไหว้หน้าพระประธาน หรือโดยรอบในงานพิธีกรรม ใช้ไนการปกป้องคุ้มครอง ขบวนแห่
ดอกไม้ชาวบ้านนิยมนำดอกไม้ที่ออกดอกและเจริญพันธุ์ขึ้นเองตามธรรมชาติหรือดอกไม้ ที่ปลูกไว้ในครัวเรือน
ของตัวเอง เช่น ดอกคูณ ดอกลีลาวดี ดอกสเลเต เป็นต้น
2.ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในทุก
ปีจะมีประเพณีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี สรงองค์พระธาตุยาคู 3. ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุยาคู ในอดีตเป็นการฟ้อนของชาวบ้านใน
อำเภอกมลาไสยที่ได้รวมตัวกันและฟ้อนถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นการฟ้อนที่ไม่มีแบบแผนที่แน่ชัด ผู้ฟ้อน
แต่งกายตามท้องถิ่นของแต่ละชุมชนของตนเอง ฟ้อนประกอบกับการบรรเลงดนตรีหรื อเพลงที่ชาวบ้านหรือ
ผู้นำในชุมชนจัดหามาให้
การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ฟ้อนยาคูปูรมี” มีกระบวนการสร้างสรรค์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รูปแบบหรือขั้นตอนในการแสดง
เป็นการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์พื้นบ้านอีสานแนวอนุรักษ์ การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 ทุงใยแห่งศรัทธา สื่อให้เห็นถึงประเพณีการถวายทุงใย ถวายดอกไม้ไหว้พระธาตุยาคู ซึ่งเป็น
ความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านในอำเภอกมลาไสยที่เชื่อกันว่าถ้าใครได้ถวายทุงใย ในประเพณีทาง
พระพุทธศาสนานั้นจะป็นบันไดขึ้นไปสู่สรวงสวรรค์ในภายภาคหน้า
ช่วงที่ 2 นบวันทาองค์พระธาตุ สื่อให้เห็นถึงการแสดงความเคารพและบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง
ของชาวอำเภอกมลาไสย
ช่วงที่ 3 นวยนาฏถวยไท้ สื่อให้เห็นถึงความสัครสมานสามัคคีของชุมชนจึงบังเกิดประเพณีการฟ้อนรำ
ถวายองค์พระธาตุยาคู ชาวอำเภอกมลาไสยเชื่อกันว่านอกจากการถวายสิ่งของอัน เป็นมงคลแล้ว การร้องรำทำ
เพลงเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสื่อถึงเทพเจ้าหรือสิ่งที่เคารพบูชา ยิ่งการร้องรำทำเพลงเพื่อ
ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความสนุกสนานรื่นเริงปราศจากอุปสรรคไดๆหรือมีความสวยงามมากเพียงไรนั้นหมายถึง
เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ได้รับรู้และเกิดความพอใจเป็นยิ่งนัก
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2. การออกแบบท่าฟ้อน
ได้สร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อนขึ้นมาใหม่โดยอาศัยจากโครงสร้างของท่าฟ้อนแม่บทอีสานประกอบกับ
ทฤษฎีสัญญวิทยา โดยการใช้ทุงใย เป็นสื่อแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธสาสนาของชาวอำเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวอย่างท่าฟ้อนในการสร้างสรรค์
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รูปที่ 1-3 แสดงตัวอย่างท่าฟ้อนในการสร้างสรรค์
3. เครื่องดนตรีที่และดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
เป็นลายเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนท่าฟ้อนโดยใช้วงหมากกะโหล่งโปงลางใน
การบรรเลง

รูปที่ 4 วงหมากกระโหล่งโปงลาง
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3. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
กลุ่มที่ 1 เป็นการแต่งกายแบบพื้นบ้านอีสานโดยออกแบบจากการแต่งกายของชาวบ้านในสมัย
ปัจจุบันเของชาวบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และใช้ผ้าทอพื้นบ้านซึ่งเป็นหัตถกรรมของชุมชน
ในการตัดเย็บ เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน
ผู้แสดงหญิง สวมเสื้อแขนกระบอกแขนยาวสีขาวขลิบแดงที่เชิงประดับกระดุมสีเงินตลอดแนวที่สาบเสื้อ
ห่มผ้าทับเป็นไสบด้วยผ้าขาวม้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน ผ้านุ่งเป็นผ้าถุงไหมมัดหมี่สีน้ำตาล นุ่งป้ายครึ่งแข้ง สวม
เครื่องประดับเป็นเม็ดสีเงินร้อยสลับกับลูกปัดและหินสีเป็นสร้อยคอ กำไลและต่างหู ประดับดอกไม้ศีรษะให้พ อ
งาม
ผู้แสดงชาย สวมเสื้อแขนกระบอกแขนยาวสีขาวขลิบแดงที่เชิงประดับกระดุมสีเงินตลอดแนวที่สาบเสื้อ
คาดเอวด้วยผ้าขาวม้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน ผ้านุ่งเป็นผ้าโสร่งไหมสีน้ำตาล นุ่งพับหน้านางด้านหน้า สวม
เครื่องประดับเป็นเม็ดสีเงินร้อยสลับกับลูกปัดและหินสีเป็นสร้อยคอ กำไล

รูปที่ 5 เครื่องแต่งกายหญิง
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รูปที่ 6 เครื่องแต่งกายชาย
กลุ่มที่ 2 เป็นการแต่งกายแบบพื้นบ้านอีสานโดยออกแบบจากการแต่งกายของหญิงสาวชาวอีสานใน
อดีต และใช้ผ้าทอพื้นบ้านซึ่งเป็นหัตถกรรมของชุมชนในการตัดเย็บ เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน
ผู้แสดง ห่มผ้ารัดอกสีอิฐแล้วห่มทับด้วยผ้าไสบทับกันสองผืน สีอิฐเข้มและสีชมพู สีอิฐเข้มสื่อถึงตัวแทน
ความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา สีชมพูสื่อถึงตัวแทนของหญิงสาวชาวอีสานที่ออกมาร่ายรำ ผ้านุ่งเป็น
ผ้าถุงไหมมัดหมี่สีน้ำตาล นุ่งป้ายยาวกรอมเท้า สวมเครื่องประดับเป็นเม็ดสีเงินร้อยสลับกับลูกปัดและหินสีเป็น
สร้อยคอ สังวาลย์ กำไลและต่างหู ประดับศีรษะด้วยปิ่นผมที่ประดิษฐ์จากทุงใยและดอกไม้ให้สวยงาม
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รูปที่ 7 เครื่องแต่งกายหญิง กลุ่มที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
ประกอบไปด้วย ทุงใย ขันดอกไม้
5. ผู้แสดง
ผู้แสดงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ใช้ผู้แสดงทั้งชายและหญิง หมายถึงชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญประเพณี ไม่จำกัดผู้แสดงใช้ได้
ตามความเหมาะสม
กลุ่มที่ 2 ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน หมายถึงนางฟ้อนรำที่สวยงามที่เปรียบเสมือนตัวแทนชาวอำเภอกมลาไสย
เพื่อฟ้อนรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 12 คน
6. รูปแบบการแปรแถว
การแปรแถวได้แนวคิดดังนี้
1. รูปแบบขบวนแห่ในการไหว้พระธาตุยาคู
2. เอกลักษณ์ของพระธาตุยาคูคือมีฐานทรงแปดเหลี่ยม
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อภิปรายผล
จากการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานชุด “ฟ้อนยาคูปูรมี” ได้ข้อค้นพบดังนี้
1.พระธาตุยาคูเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการขุด
ค้นพบหลักฐานต่างๆมากมาย พระธาตุยาคูเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า
เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่ ชาวบ้านเคารพนับถือ จีงเรียกกันว่าพระธาตุยาคู ญาคูภาษา
อีสาน หมายถึงพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด และเนื่องด้วยเป็นสถานที่แห่งเดียวในเมืองฟ้าแดดสงยางที่ไม่ถูกทำลาย
โดนเมืองเชียงโสม ซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงคราม จึงนับเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อยข้างสมบูรณ์ มีหลักฐานว่า
แต่ละส่วนของพระธาตุยาคู สร้างขึ้นในสามสมัย โดยส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีบันไดทางขึ้นสี่ทิศ สร้าง
ขึ้นในสมัยทวาราวดี ถัดขึ้นมาเป็นส่วนฐานทรงแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิม
ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างต่อเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ จนกระทั่ งพุทธศักราช 2510 กรมศิลปากรได้ทำ
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การขุดแต่งและบูรณะเจดีย์องค์นี้ รวมทั้งได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีเทศกาลบูชาพระธาตุประจำปี
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อขอฝนและความสงบร่มเย็นของหมู่บ้าน ลักษณะทั่วไปเป็นพระ
ธาตุเจดีย์ที่มีลักษณะใหญ่ที่สุดในบริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง ก่อด้วยอิฐดินเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบ
สอง มีขนาดฐานกว้าง10 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างซ้อนกันเป็นจัตุรมุขมีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ ความสูงวัดจาก
ฐานถึงยอดสูง 8 เมตร “พระธาตุยาคู” ที่จะกล่าวถึงในงานวิจัยนี้ สถานที่ตั้งอยู่ที่ บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระธาตุที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักดีในภาคอีสาน และเป็นพระธาตุที่ประชาชนให้
ความเคารพสักการะจากประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียง พระธาตุยาคูมีความสำคัญคือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
และเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นศูนย์กลางความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
และในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม จะมีการจัดประเพณีบุญสรงน้ำพระธาตุยาคูขึ้น เพื่อเป็นการน้อม
บูชาสักการะต่อพระธาตุยาคู ในประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคูนั้น ชาวอำเภอกมลาไสยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ในประเพณีนั้นประกอบไปด้วย ขบวนแห่ตุง ขบวนแห่ขันดอกไม้ การสรงน้ำพระธาตุ และการฟ้อนรำถวาย ชาว
อำเภอกมลาไสยมีความเชื่อว่าการน้อมบูชาสักการะพระธาตุยาคูนั้นนอกจากเครื่องบูชาทั้งหลายแล้วการฟ้อน
รำก็ถือว่าเป็นเครื่องสักการะพุทธบูชาอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อเป็นการบำเรอไท้สิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ให้มีความปรี
เปรมดิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้ความเป็นอยู่ ฝนฟ้าอากาศ ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านอยู่
อย่างร่มเย็นเป็นสุข การฟ้อนบูชาพระธาตุยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในอำเภอกมลาไสยที่มีความรัก
และศรัทธาในองค์พระธาตุยาคูสืบมาจากอดีตจนถึ งปัจจุบัน สอดคล้องกับจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ดูแลพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ในเดือนยี่จะมีงานนมัสการพระธาตุประจำปีและการ
บวงสรวงพระธาตุเชิงชุม โดยมีขบวนแห่ดอกไม้และเครื่องสักการบูชาต่างๆ ประกอบไปด้วย ผลไม้ ขนมหวาน
ดอกไม้ และมีการแสดงถึงความเคารพ ความศรัทธาที่มีต่อพระธาตุเชิงชุม ก็จะมีการฟ้อนถวายในบุญประเพณี
ตามฮีตคองที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา” (ขจ้ำ. สัมภาษณ์ : 25 เมษายน 2561)
2. การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ฟ้อนยาคูปูรมี” เป็นการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์พื้นบ้านอีสานแนว
อนุรักษ์ การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยในการแสดงใช้ทุงเป็นอุปกรณ์การแสดง ชาวบ้านเชื่อว่าทุงคือสายใย
แห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงพระพุทธศาสนากับชุมชน
การออกแบบท่าฟ้อน ได้สร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อนขึ้นมาใหม่โดยอาศัยจากโครงสร้างของท่าฟ้อน
แม่บทอีสานและโครงสร้างท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยประกอบกับ ทฤษฎีสัญญวิทยา โดยการใช้ทุงใย เป็นสื่อแสดง
ให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธสาสนาของชาวอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ฟ้อนยาคูปูรมีเป็นการฟ้อนที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้อธิบายถึ งทฤษฎีนาฏย
ประดิษฐ์ ไว้ว่า นาฏยประดิษฐ์หมายถึง การคิดการออกแบบและการสร้างสรรค์ แนวคิดรูปแบบกลวิธีของ
นาฏยประดิษฐ์ชุดหนึ่งที่แสดงหมู่ หรือเดี่ยว หรือหลายคน ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต นาฏย
ประดิษฐ์ จึงเป็นการทำงานที่ครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย ท่ ารำ ท่าเต้น การแปรแถว การตั้งซุ้ม
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การกำหนดดนตรีเพลง เครื่องแต่งกาย ฉากและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่สำคัญ ในการทำนาฏยประดิษฐ์ชุดหนึ่ง
สมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ผู้ออกแบบนาฏยประดิษฐ์เรียกกันทั่วไปว่าผู้แนวการฝึกซ้อม นาฏยประดิษฐ์มีการทำงาน
เป็นขั้นตอนดังนี้
- การคิดให้มีนาฏยศิลป์
- การกำหนดความคิดหลัก
- การประมวลข้อมูล
- การกำหนดขอบเขต
- การกำหนดรูปแบบ
- การกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ
- การออกแบบนาฏยศิลป์ ( สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2547 : 225 )
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้
1.1 นำไปใช้เป็นแนวทางการศึกษา ในการวิจัยและสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านอีสาน
1.2 นำข้อมูลที่ค้นพบไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านอีสาน เพื่อเป็นการสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานต่อไป
2.ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสานที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นยังมีอีกมากมาย ดังนั้น ควร
ศึกษาและรวบรวมจัดทำเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านอีสานสืบไป
บรรณานุกรม
เนาวรัตน์ สุขมะโน และคณะ 221 ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ เล่ม 1 มิถุนายน 256๐
ปรีชา พิณทอง.ประเพณีโบราณไทยอีสาน.กรุงเทพ:ศิริธรรมการพิมพ์,2534
สุรพล วิรุฬรักษ์. หลักการนาฏยศิลป์บริทรรศ.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547
Manlae, W., (2016). The Development of network system for teacher-libraran to develop selfdirected learning of student in Nakhon si thammarat. Nagabut Journal Review Nakhon
Si Thammarat Rajabhat University. 8 (1) : p 97-106. (in thai)
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การสร้างสรรค์ระบำ ชุด สักการะพระแม่ย่า
DANCE CREATION “SAK KA RA PRA MAE YA”
ขวัญฤดี ประหยัด* จุฑามาศ เอี่ยมประพันธ์* นพดล ดิษสวน*
KHWANRUDEE PRAYAD*, JUTHAMAS EIAMPRAPHAN*, NOPPADOL ISSUAN*
บุปผาหทัย คำน้อย* ภัทราพร แย้มวงษ์* อภิวัฒน์ แจ่มสว่าง*
BUPPHAHATHAI KHAMNOI*, PHATTRAPHORN YAMWONG*,
APHIWAT CHAMSAWANG*
อโนทัย ส้มอ่ำ**
ANOTHAI SOM UM**
บทคัดย่อ
ศิลปนิพนธ์เรื่อง การสร้างสรรค์ระบำ ชุด สักการะพระแม่ย่า ได้แนวคิดมาจากความเชื่อและความ
ศรัทธาของชาวจังหวัดสุโขทัยที่มีต่อองค์พระแม่ย่า จากการศึกษาพบว่า พระแม่ย่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมือง
สุโขทัยที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จากการศึกษาตามองค์ประกอบการแสดงพบว่า การ
สร้างสรรค์ระบำ ชุด สักการะพระแม่ย่า ใช้ผู้แสดงหญิงล้วนจำนวน 8 คน ผู้แสดงแต่งกายโดยใช้ลักษณะการนุ่ง
ผ้าแบบเป็นชั้นเชิง ซึ่งเป็นความโดดเด่นในการนุ่งผ้าของสตรีสมัยสุโขทัย ใช้เครื่องประดับทองสำริด มีลวดลาย
เป็นรูปดอกพุดตาน ได้แก่ เกี้ยว ต่างหู กรองคอ รัดต้นแขน กำไลข้อมือ เข็มขัด และกำไลข้อเท้า ดนตรี
ประกอบการแสดง ใช้เครื่องดนตรีที่ครูมนตรี ตราโมท สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในระบำโบราณคดี ชุด ระบำสุโขทัย
และนำเครื่องดนตรีที่ใช้ในมงคลพิธีของอินเดียเข้ามาสอดแทรก ทำนองเพลงประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยนายเคียง
ชำนิ โครงสร้างทำนองเพลงแบ่งเป็น 4 ท่อน อัตราจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียว โดยใช้บันไดเสียงซอล ใช้แสดงใน
งานทั่วไป
________________________________________________________________________________
*นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
*Students in Thai Classical Dance Studies, Faculty of Arts, Sukhothai College of Dramatic Arts
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รูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 สักการบูชา ช่วงที่ 2 พระแม่ย่ามิ่งธานี ช่วงที่ 3 ถวายพลี
นารีร่ายรำ กระบวนท่ารำมีทั้งหมด 14 ท่า ได้แก่ ท่าออกมี 1 ท่า คือ ท่าประทานพร ท่ารำหลักมีทั้งหมด 10
ท่า คือ ท่านบบูชา ท่าถวายมาลา ท่าถวายบายศรี ท่าพระแม่ย่าประทานพร ท่าปกป้องคุ้มครองภัย ท่าถวายพลี
ท่านารีถวายกร ท่าอรชรกรีดกราย ท่ารำร่ายจตุรทิศ และท่าจบ ท่าเชื่อมทั้งหมด 4 ท่า คือ ท่ายาตรานารี ท่า
มาลา ท่านารีเยื้อ งกราย และท่าประทานพร ท่าเข้ามี 1 ท่า คือ ท่ายาตรานารี การแปรแถวมีทั้งหมด 10
รูปแบบ
คำสำคัญ ระบำ, สักการะ, พระแม่ย่า

Abstract
The thesis of this dance creation is called “Sak Ka Ra Pra Mae Ya”. The concept is
derived from the beliefs and beliefs of the people of Sukhothai province with the Pra Mae Ya
(the great mother). From the study, it was found that Pra Mae Ya was a sacred statue of the
great mother of Sukhothai, which people respected as an anchor of the mind. From the
study based on the composition of the show, it was found that the dance creation of the
Worship of Pra Mae Ya use all 8 female actors, who wear costumes using tactile style which
is distinctive in the fabric of the Sukhothai period together with using bronze gold jewelry.
There is a pattern of pudding flowers, including wreaths, earrings, filters, neck straps, arms,
bracelets, belts and anklets. Accompanying musical instruments are used as follow that
Master Montri Tramot created to use in the archeology of the Sukhothai dance and bring
instruments used in the sacred ceremony of India to be inserted with new melody
composed by Mr. Kieng Chamni. The melody structure is divided into 4 parts. The rhythm is
Song Chan and Chan Diew by using the G(Sol) music scale that used in general performance.
The show style is divided into 3 phases: Phase 1 Sakkara Bucha (Worship), Phase 2 Phra Mae
Ya Ming Thani (The Great Mother), Phase 3 Tawai Plee Naree Rairum (Female offering dance) .
There are a total of 14 dance steps, begins with posture 1: intro dance which is the blessing
posture, then main dance posture has 10 positions, which are Worshiped by the Buddha,
Offer the Garland, Offer the Buysri, Pra Mae Ya Gives Blessing, Protection from Danger, Offer
Life, Lady Offers a Helping Hand, Walking Graceful Lady, Dance of Four Directions, and Ending
Dance. The connected dance postures have 4 steps as follows; Walking Lady, Offering
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Garland, Lady Sways Body and Giving Bless. There is a posture of moving in that is Lady
Walking in and there are 10 styles of row variation.
Keywords: Rabum, Sak ka ra, Pra Mae Ya
บทนำ
บริบทของสังคมไทยในทุกภาคส่วน มีความเชื่อที่หลากหลาย อันเป็นที่มาของความเชื่อและพิธีกรรมตาม
ประเพณี มีธรรมเนียมและรูปแบบการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปสังคมไทยมีความเชื่อในการบวงสรวงบูช าสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นการบันดาลให้เกิดขึ้นจากอำนาจของเทวดา พระเจ้า
หรือภูตผีปีศาจซึ่งยากที่จะป้องกันและแก้ ไขได้ด้วยตัวเอง บางอย่างเป็นเหตุการณ์ที่อำนวยประโยชน์ ดังนั้น
มนุษย์จึงพยายามที่จะคิดหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่ดี และเกิดความสุขให้กับตนเองเพื่อกระทำต่อสิ่งที่
มีอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น พระแม่ย่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองสุโขทัยที่ประชาชนเคารพนับถือเป็น
อย่างมาก เมื่อประชาชนเกิดความเชื่อและศรัทธาในองค์พระแม่ย่าแล้ว จึงมีการบวงสรวงบูชาขึ้น ความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงสามารถนำเสนอผ่านการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้ การนำเสนอให้เห็นถึงความ
เชื่อและความศรัทธา จึงสามารถถ่ายทอดโดยใช้นาฏศิลป์เป็นส่วนในการแสดงออกเพราะศิลปะได้ทำหน้าที่ใน
การสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อ ดังเช่นในปัจจุบันที่ได้มีการสร้างสรรค์การแสดงที่สื่อถึงความศรัทธา การ
บวงสรวงบูชา การเคารพนบไหว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในรูปแบบของการแสดงต่างๆมากมาย ทำให้คณะผู้วิจัยเกิด
แนวคิดที่จะนำเสนอวัฒนธรรมด้านความเชื่อของท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ที่มีต่อพระแม่ย่า ผ่านการสร้างสรรค์
งานนาฏศิลป์ไทยโดยมีความมุ่งหวังให้การแสดงชุด “ระบำสักการะพระแม่ย่า ” นี้ สามารถนำออกแสดงใน
โอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระแม่ย่าต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของพระแม่ย่าสุโขทัย
2. เพื่อสร้างสรรค์ระบำสักการะพระแม่ย่า
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ภาพที่ 1 ระบำสักการะพระแม่ย่า
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
ผลการศึกษา
จาการศึกษาการสร้างสรรค์ระบำ ชุด สักการะพระแม่ย่า โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และหนังสือ
ที่เกี่ยวข้องกับประวัติพระแม่ย่า เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลในเชิงพรรณนา ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อ ศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของพระแม่ย่าสุโขทัย และเพื่อสร้างสรรค์
ระบำสักการะพระแม่ย่า
1. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของพระแม่ย่าสุโขทัย
พระแม่ย่า คือ พระนางเสือง หรือ พระขพุงผี ที่เชื่อได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้บูชามา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยสันนิษฐานได้จากหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่กล่าวถึง พระขพุงผี ว่าเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนต้องกราบไหว้บูชา จากหลักฐานที่ถูก ค้นพบดังกล่าว จึงทำให้ประชาชนนั้นเคารพนับถือรูป
สลักหินชนวนนี้ว่า พระแม่ย่า ซึ่งถูกค้นพบบนเชิงเขาที่มีชะเงื้อมเขา ด้านในมีถ้ำที่ประดิษฐานรูปสลักหินนี้
ประชาชนจึงเรียกสถานที่นี้ว่า ถ้ำพระแม่ย่า และต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้ถูกอัญเชิญมาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด
สุโขทัย เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา นอกจากการกราบไหว้บูชาแล้ว ในบางปีที่เกิดฝนแล้ง ประชาชนก็จะ
นำรูปสลักหินพระแม่ย่าออกแห่รอบเมืองสุโขทัยเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล แต่นายเชื่อม ศิริสนธิ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุโขทัยในสมัยนั้นเห็นว่าเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติ เกรงว่าจะชำรุดเสียหาย จึงได้ตั้งศาล และ
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นำพระแม่ย่ามาประดิษฐานไว้โดยให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรอย่างเดียว ความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่ย่านั้น
เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวสุโขทัย และผู้มากราบไหว้บูชา ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีผู้คนแวะเวียนมาขอพร แก้
บนเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้มีการจัดงานสักการะพระแม่ย่าขึ้นเป็นงานประจำปี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ
ต่อองค์พระแม่ย ่า และถือเป็น การระลึก ถึงดวงพระวิญญาณของพระนางเสื อง พระราชมารดาของพ่ อ ขุ น
รามคำแหงมหาราชอีกด้วย
2. การสร้างสรรค์ระบำสักการะพระแม่ย่า
การออกแบบสร้างสรรค์การแสดง มีการกำหนดขอบเขตโดยยึดหลักนาฏยจารีตในการประดิษฐ์
ท่ารำไทย กำหนดเป็นการแสดงประเภทระบำที่มีลีลาท่ารำผสมผสานระหว่างท่ารำไทยมาตรฐานและท่ารำตาม
จินตนาการกันอย่างกลมกลืน และพิจารณาจากเพลงประกอบระบำสักการะพระแม่ย่า ที่มีการเรียบเรียงใหม่
เป็นเพลงซึ่งมีสำเนียงท่วงทำนองเพลงที่สื่อถึงความเป็นสุโขทัยมีความไพเราะอ่อนหวาน โดยอาศัยเพลงกล่อม
เด็กสุโขทัยที่สื่ออารมณ์ถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกเปรียบเหมือนพระแม่ย่าที่ปลอบประโลมลูกๆ ที่ได้ไปกราบ
ไหว้บูชา ขอพรต่อองค์พระแม่ย่า โดยดำเนินทำนองทั้งหมด 4 ท่อน 2 จังหวะ คือจังหวะสองชั้น และจังหวะชั้น
เดียว ตามระเบียบการแต่งทำนองเพลงที่ใช้ในระบำทั่วๆ ไป เพลงที่ใช้บรรเลงใช้บันไดเสียงซอล บรรเลงโดย
เครื่องดนตรีที่ครูมนตรี ตราโมท สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในระบำโบราณคดี ชุด ระบำสุโขทัย ได้แก่ ซอสามสาย
กระจับปี่ ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน ปี่ในและฉิ่ง นอกจากนั้นยัง ได้นำเครื่องดนตรีที่ใช้ในมงคลพิธีของอินเดียเข้ามา
สอดแทรก ได้แก่ สังข์ บัณเฑาะว์ และฆ้องหุ่ย เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นสิริมงคล และความขลัง โดยใช้เวลา
แสดง 9 นาที ใช้ผู้หญิงแสดงล้วนจำนวน 8 คน เพื่อความสวยงาม และอ่อนช้อยตามรูปแบบการแสดง การ
สร้างสรรค์กระบวนท่ารำมีความสอดคล้องกับหลัก และวิธีประดิษฐ์ท่ารำของบรมครูด้านนาฏศิลป์ โดยใช้ท่ารำ
ไทยมาตรฐานจากเพลงช้า เพลงเร็ว และรำแม่บทเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่จัดเรียงและจัดระเบียบท่า ใหม่
กระบวนท่ารำสื่อให้เห็นถึงการกราบไหว้บูชาขอพรพระแม่ย่า ความสุขจากการได้รับพรจากพระแม่ย่า และการ
รำถวายต่อพระแม่ย่า ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของเหล่านางระบำ เช่น ท่าถวายมาลา ท่าประทานพร เป็นต้น
ด้วยความพร้อมเพรียงสวยงาม ที่สอดคล้องกลมกลืนกับทำนองเพลง
องค์ประกอบการแสดง
1. ผู้แสดง
การสร้างสรรค์ระบำชุด สักการะพระแม่ย่า เป็นการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยที่มี
ความอ่อนช้อยและสวยงามในท่ารำ ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน จำนวน 8 คน มีรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างไทย มี
สัดส่วนของร่างกายที่สูงโปร่ง ความสูงเท่ากันเนื่องจากการแสดงจะมีการแปรแถวต่างๆ รวมไปถึงการใ ช้ท่า
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันจำเป็นจะต้องใช้ผู้แสดงที่มีสัดส่วนและความสูงเท่าๆกัน สามารถพิจารณาตามความ
เหมาะสมของโอกาสและสถานที่แสดง
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2. เครื่องแต่งกาย
การสร้างสรรค์การแสดงชุด สักการะพระแม่ย่า ได้นำแนวคิดเครื่องแต่งกาย
มาจากการแต่งกายของสตรีสมัยสุโขทัย และการเลือกใช้สีตามหลักองค์ประกอบศิลป์และความหมายของสีเชิง
จิตวิทยา มีการกำหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายไว้เป็นแบบเฉพาะของการแสดงระบำชุดนี้อย่างเป็นเอกลักษณ์
และเพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมตามโอกาสที่แสดง

ภาพที่ 2 การแต่งกายระบำสักการะพระแม่ย่า
ที่มา : คณะผู้สร้างสรรค์
3. ดนตรีและท่วงทำนองเพลง
- เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการรำชุด ระบำสักการะพระแม่ย่า เป็น
เครื่องดนตรีครูมนตรี ตราโมท สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในระบำโบราณคดี ชุด ระบำสุโขทัย ประกอบด้วย ปี่ใน
ฆ้องวงใหญ่ ซอสามสาย กระจับปี่ ตะโพน และฉิ่ง นอกจากนั้นยังได้นำเครื่องดนตรีที่ใช้ในมงคลพิธีของอินเดีย
เข้ามาสอดแทรก ได้แก่ สังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้องหุ่ย
- ท่วงทำนองเพลงระบำสักการะพระแม่ย่ า ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยนาย
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เคียง ชำนิ พนักงานราชการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยการศึกษาเกี่ยวกับประวัติพระแม่ย่า
และความศรัทธาของชาวสุโขทัยที่มีต่อองค์พระแม่ย่า จากจินตนาการผ่านเพลงกล่อมเด็กสุโขทัยให้เป็นทำนอง
เพลงที่ไพเราะอ่อนหวาน
- โครงสร้ า งทำนองเพลง ดำเนิ น ทำนองทั ้ง หมด 4 ท่ อ น 2 จั ง หวะ คื อ
จังหวะสองชั้นและจังหวะชั้นเดียว โดยใช้บันไดเสียงซอล
4. โอกาสที่แสดง
- จัดเป็นชุดการแสดงเบ็ดเตล็ดบนเวที ในโอกาสต่างๆ
- จั ด เป็ น การแสดงกลางแจ้ ง และจั ด เป็ น การแสดงที ่ ส ื ่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง
การสักการบูชาพระแม่ย่า
- จั ด แสดงประกอบการแสดงรื ่ น เริ ง ในงานแสดงสิ น ค้ า ของจั ง หวั ด
สุโขทัย
- จัดแสดงถวายให้กับองค์พระแม่ย่า ตามโอกาสต่างๆ
5. กระบวนท่ า รำ กระบวนท่ า รำสื ่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง การแสดงทั ้ ง 3 ช่ ว ง ได้ แ ก่
ช่วงที่ 1 สักการบูชา มีกระบวนท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ท่าประทานพร
ท่านพบูชา ท่าถวายมาลา ท่าถวายบายศรี
ช่วงที่ 2 พระแม่ย่ามิ่งธานี มีกระบวนท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ท่าพระแม่
ย่าประทานพร ท่าปกป้องคุ้มครองภัย
ช่ ว งที ่ 3 ถวายพลี น ารี ร ่ า ยรำ มี ก ระบวนท่ า รำที ่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ คื อ
ท่าถวายพลี ท่านารีถวายกร ท่าอรชรกรีดกราย ท่ารำร่ายจตุรทิศ
กระบวนท่ารำได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยใช้ท่ารำมาตรฐานจากเพลงช้า เพลงเร็ว และรำแม่บท
ของนาฏศิลป์ไทย สื่อให้เห็นภาพในจินตนาการของการมากราบไหว้ขอพร และถวายดอกไม้ บายศรี ต่อพระ
แม่ย่า อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึงความปิติยินดี ที่ได้รับพรจากพระแม่ย่า และช่วงสุดท้ายแสดงให้เห็นถึงการรำเพื่อ
ถวายต่อองค์พระแม่ย่า กระบวนท่ารำมีทั้งหมด 14 ท่า ได้แก่ ท่าออกมี 1 ท่า คือ ท่าประทานพร ท่ารำหลักมี
ทั้งหมด 10 ท่า คือ ท่านบบูชา ท่าถวายมาลา ท่าถวายบายศรี ท่าพระแม่ย่าประทานพร ท่าปกป้องคุ้มครอง
ภัย ท่าถวายพลี ท่านารีถวายกร ท่าอรชรกรีดกราย ท่ารำร่ายจตุรทิศ และท่าจบ ท่าเชื่อมทั้งหมด 4 ท่า คือ
ท่ายาตรานารี ท่ามาลา ท่านารีเยื้องกราย และท่าประทานพร ท่าเข้ามี 1 ท่า คือ ท่ายาตรานารี มีการใช้
ทิศทางในกระบวนท่ารำ 8 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางที่ 1 ด้านหน้าของเวที ทิศทางที่ 2 ด้านขวาของเวที ทิศทาง
ที่ 3 ด้านหลังของเวที ทิศทางที่4 ด้านซ้ายของเวที ทิศทางที่ 5 มุมหน้าด้านซ้ายของเวที ทิศทางที่ 6 มุมหน้า
ด้านขวาของเวที ทิศทางที่ 7 มุมหลังด้านขวาของเวที ทิศทางที่ 8 มุมหลังด้านซ้ายของเวที
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การแปรแถวของระบำสักการะพระแม่ย่า มี 8 รูปแบบ ได้แก่ 1. แถวหน้ากระดาน 2. แถว
หน้ากระดานสลับฟันปลา 2 แถว 3. แถวประดิษฐ์ (ซุ้มบายศรี) 4. แถวสามเหลี่ยม 5. แถวปีกกา 6. แถวเฉียง
สลับฟันปลา 2 แถว 7. แถวสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 8. แถวประดิษฐ์ (ซุ้มจบ)
สรุปและอภิปรายผล
การสร้างสรรค์ระบำ ชุด สักการะพระแม่ย่า คณะผ้ศึกษาค้นคว้าได้นำหลักการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
ของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ ซึ่งการทำงานสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีการกำหนดความคิดหลัก เพื่อให้ผลงานเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้กำหนดความคิดจากความเชื่อ และความศรัทธาของชาวจังหวัด
สุโขทัยที่มีต่อองค์พระแม่ย่า ที่เชื่อว่าพระแม่ย่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง และสามารถให้
พรตามที่ผู้ขอปรารถนา จึงเกิดการบวงสรวงบูพระแม่ย่าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของยศ สันตสมบัติ เรื่อง
ความหลากหลายของศาสนาและระบบความเชื่อ ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในสังคมวัฒนธรรมบางแห่งมีความเชื่อในเรื่อง
ของพลังอำนาจเหนือธรรมชาติบางอย่างซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ อันเป็นพลังอำนาจไร้
ตัวตน ความเชื่อที่ทำให้เกิดพลังอำนาจไร้ตัวตนต่อมนุษย์นี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีของอีมีล เดอร์ไคล์ ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า ศาสนาแต่ละศาสนาล้วนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สำคัญสองสิ่ง คือสิ่งที่เรียกว่า "ศักดิ์สิทธิ์" (sacred)
กับสิ่ง "ธรรมดา" (profane) กล่าวคือ ธรรมดา คือ ชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนจังหวัดสุโขทัย
แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเรื่องเดือดร้อนใจ ประชาชนก็จะเข้าหาสิ่ง “ศักดิ์สิทธิ์” เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองจาก
ภัยทั้งปวง ทำให้เกิดการบวงสรวงบูชาขึ้นตามหลักปฏิบัติของพุทธศาสนา ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษา
วิเคราะห์แนวความคิด เรื่องการบูชาในพระพุทธศาสนา โดยได้กล่าวว่า การบูชาเป็นหลักธรรมสำคั ญประการ
หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นมงคลอันสูงสุด นอกจากนั้นการนำเอาความเชื่อมาสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ยัง
สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ชุด กฤษณะคีตา ของอลิษา เจดีย์ศรี ที่นำเอาความเชื่อเรื่องพระกฤษณะ
มาสร้างสรรค์เป็นผลงานนาฏศิลป์ ในส่วนของการกำหนดความคิ ดหลักระดับวัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยได้
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพระแม่ย่าและเพื่อสร้างสรรค์ระบำสักการะพระแม่ย่า
ด้านประวัติพระแม่ย่า ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ด้านการสร้างสรรค์ระบำสักการะพระแม่ย่า คณะผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ในการประดิษฐ์ท่ารำของ
บรมครูด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งได้นำวิธีการการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ จากงานวิจัยของเหมือนขวัญ ดีสมจิตร
เรื่องฟ้อนตะคัน และงานวิจัยของอโนทัย ส้มอ่ำ เรื่องระบำ ลีลาลายสังคโลก ที่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ตะคัน และเครื่องสังคโลก แล้วนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง ในการสร้างสรรค์ระบำ
สักการะพระแม่ย่ามีการนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลแล้วกำหนดขอบเขตในการสร้างสรรค์ โดยกำหนดให้ระบำ
สักการะพระแม่ย่าครอบคลุมเรื่องการมาบูชา ขอพรต่อองค์พระแม่ย่า ระยะเวลาแสดงไม่เกิน 10 นาที แล้วจึง
ได้กำหนดรูปแบบของการแสดง ซึ่งคณะผู้วิจัยกำหนดให้อยู่ในหนึ่งนาฏยจารีต ที่มีการคิดสร้างสรรค์โดยนำ
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แบบแผนนาฏยศิลป์ ที่มีโครงสร้างเดิมมาเป็นหลักในการสร้างสรรค์ การกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ คณะผู้วิจั ย
ได้กำหนดผู้แสดง เป็นหญิงล้วนเพื่อความสวยงามของระบำ รูปแบบเครื่องแต่งกาย คณะผู้วิจัยได้ศึกษาองค์
ความรู้ในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ มาออกแบบการแต่งกาย โดยนำแนวคิดมาจาก
ลักษณะการแต่งกายของสตรีสมัยสุโขทัย จุดเด่นเฉพาะของการ แต่งกายสตรีใ นสมัยสุโขทัยคือ กระโปรงที่มี
รูปแบบเป็นชั้นเชิง สีเครื่องแต่งกาย คือ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ มีพลังอำนาจ และใช้เครื่องประดับตี
ลายสีทอง ซึ่งเป็นลักษณะเครื่องประดับในสมัยสุโขทัย การสร้างสรรค์ดนตรี ได้นำหลักนาฏยดนตรีของสุรพล
วิรุฬห์รักษ์ มาใช้ในการออกแบบเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้เพลงประเภทเพลงอารมณ์ เพื่อแสดงอารมณ์
ของสถานการณ์ใน การแสดงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คณะผู้วิจัยได้นำแนวคิดเรื่องเครื่องดนตรีที่
ใช้ป ระกอบการแสดงระบำโบราณคดี ชุด สุโ ขทัย ของมนตรี ตราโมท มาเป็นรูปแบบของวงดนตรีที ่ ใ ช้
ประกอบการแสดง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษร เอมโอด เรื่องการวิจัยรูปแบบของวงดนตรี และเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กรณีศึกษาระบำโคมประทีปสุโขทัย โดยได้ยึดรูปแบบวงดนตรี
ที่ใช้ในระบำสุโขทัย ในส่วนของการออกแบบนาฏศิลป์ ได้ใช้ลักษณะนาฏยประดิษฐ์ไทยของสุรพล วิรุฬห์รักษ์
ซึ่งมี 3 ประการ ได้แก่
1. ท่ารำ ใช้ท่ารำแบบท่าระบำโดยใช้ท่ารำจากแม่บทใหญ่ ซึ่งประทิน พวงสำลี ได้ให้ความหมายของแม่
ท่าแม่บทใหญ่ไว้เป็นแนวทางในการนำมาใช้สื่อความหมายตามช่วงอารมณ์ของการแสดง
2. การแปรแถวของระบำสักการะพระ แม่ย่าสอดคล้องกับแนวคิดของคุณครูจำเรียง พุธประดับ คุณครู
สุวรรณี ชลานุเคราะห์ และคุณครูพนิดา สิทธิวรรณ ที่ได้กล่าวว่า ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำต้องใช้ปฏิภาณและไหว
พริบ ในการแปรแถวให้ดูสัมพันธ์กลมกลืนกัน และสัมพันธ์กับท่ารำ เช่น การตั้งแถวจากแถวปากพนังไปแถว
เฉียง
3. การตั้งซุ้ม สอดคล้อ งกับ แนวคิดของคุณครูนิตยา จามรมาน ที่ได้กล่าวว่า ระยะหลังการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของต่างประเทศ นาฏศิลป์ไทยจึงได้นำการแปรแถวนั้นมาดัดแปลง
โดย จัดแปรแถวแยกผู้แสดงเป็นกลุ่มๆ
นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้ใช้หลักในการเข้าออกของระบำ รำ ฟ้อน ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของคุณครู
จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า ต้องมีท่าที่กำหนดตายตัว ของการเข้า การออก ต้องรู้ช่วงระยะและ
ตำแหน่งของการเข้าการออกอย่างแน่นอน การเชื่อมท่ารำคณะผู้วิจัยได้ใช้ความรู้ในการเชื่อมท่ารำจากการฝึก
ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยมาปรับใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอาจารย์สถาพร สนทอง และคุณครูเสรี หวังในธรรม
ที่ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานจะส่งผลให้ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำนำประสบการณ์ทีได้ฝึกปฏิบัติมา ไปใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ให้มีคุณภาพที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำจำเป็นต้ องอาศัยพื้น
ฐานความรู้และประสบการณ์เป็นสำคัญ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างครบถ้วน
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรให้การสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เห็นความหลากหลายในมิติทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางบรรพชนไทย
ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทำนองเพลงประกอบการแสดง ชุด ระบำสักการะพระแม่ย่า
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการแสดงในท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการดำรงเอกลักษณ์ หรือเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงในโอกาสต่อไป
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ท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ของนายราฆพ โพธิเวส
RAKHOP BHODIVES'S DANCE FORMS IN "PIRAP RON" SACRED SONG.
จุลชาติ อรัณยะนาค* อัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา*
CHULACHAT ARANAYANAK, AKARIN PHONGPHANDECHA

รูปที่ 1 นายราฆพ โพธิเวส รำนำศิลปินร่วมรุ่น ที่รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ สืบทอดท่ารำองค์
พระพิราพ ในปี พ.ศ. 2527 ในเพลงพิราพรอนในช่วง "ต้นเพลงรัว"
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของนายอัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา
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บทคัดย่อ
เพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" เป็นหนึ่งในเพลงหน้าพาทย์ ที่ถูกบรรจุอยู่ในพระราชนิพนธ์ บท ละคร บท
โขน และอื่นๆ รุ่นเก่า สำหรับตัวละครในขณะที่กำลังแผลงฤทธิ์ ในโอกาสต่างๆ และมีการ สืบทอดการบรรเลง
เพลง อันเป็นส่วนหนึ่งของ เพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ต่อมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
กระบวนท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ได้สูญหายไป เนื่องจาก ผู้ที่มี ความรู้ในกระบวนท่ารำคนสุดท้าย
คือ "นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ)" ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์โขน ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนที่จะถ่ายทอดไว้ให้
ลูกศิษย์ผู้ใด
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่า แม้นายเจียร จะไม่ได้ถ่ายทอดท่ารำให้กับผู้ใด แต่นายเจียร ได้ "ชี้แนะ"
กลวิธีในการรำ โดยคร่าว ตลอดจน ธรรมเนียมในการถ่ายทอด และให้แนวทางของกร ะบวนท่า รำไว้ให้กับ
"นายราฆพ โพธิเวส" ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ ที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารำ "องค์พระพิราพ" จาก นายเจียร ซึ่งต่อมา
ในระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง 2545 นายราฆพ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาจาก นายเจียร มาประดิษฐ์กระบวน
ท่ารำขึ้นใหม่จนสำเร็จ ตามแนวทางที่นายเจียร ได้ให้ไว้ เพื่อนำไปใช้ ใน การแสดงโขนละคร ทั่วไป ในความมุ่ง
หมายเดียวกันกับเพลงหน้าพาทย์ ที่ใช้ในการสำแดงฤทธิ์ อื่นๆ และ ได้กลายเป็นหนึ่งใน ผลงานสำคัญของนาย
ราฆพ ที่สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้นำไปประกอบ การพิจารณา ประกาศ เกียรติคุณให้นายราฆพ เป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์โขน (ยักษ์) ในปี พ.ศ. 2547
Abstract
The Sacred Napat song "Pirap Ron" is one of the sacred songs specified in various royal
Lakon and Khon play scripts and so on for characters in the scene where they demonstrated
their magical power in various occasions. The performing of the music tune, which is a part of
the sacred song "Phra Pirap Tem Ong" has been continually passed on for generations until
present. Nevertheless, regarding the dancing suite of the sacred "Pirap Ron" song had been lost
since the last person who inherited the knowledge of dance forms, the late national artist in
Khon performance, Grandmaster Jian Jarujaron, passed away before he had passed on the
dance forms to any disciples.
___________________________________________________________________________
* สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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It was fortunate that, although Jian did not manage to teach the dance forms to anyone,
he did "instructed" a rough detail of the dancing methods as well as inheriting traditions and
dancing approach to Rakhop Bhodives, one of his disciples, who also inherited the sacred "Phra
Pirap Tem Ong" dance from him, in which, from 2001 to 2002, Rakhop managed to utilise this
information from Jian to successfully choreograph a new set of dance forms for the song
Pirapron in accordance of the approach given by Jian for performing in general Khon and Lakon
performing occasions as same as those performed in Napat sacred songs when characters
demonstrate their magical might. This dance had become one of Rakhop's significant
masterpieces which subsequently led to the Office of National Culture's decision in announcing
Rakhop as the national artist in Khon Performance in 2004.
บทนำ
นายราฆพ โพธิเวส เป็นบุคลากร ที่สำคัญผู้หนึ่งในหมู่นาฏศิลปินโขนละคร ซึ่งได้สร้าง คุณานุปการ
ให้กับการจรรโลง และสืบสาน วิชานาฏศิลป์ไทย ทั้งในด้าน โขน และละคร เป็นนาฏศิลปิน และครูโขนละคร ที่
ยอมรับนับถือ และเคารพบรรดาศิษยานุศิษย์มากมาย โดยเฉพาะ ด้วยเหตุปัจจัยที่ว่า เป็นศิลปินโขน ผู้หนึ่งที่
ได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นผู้ไดรับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำ เพลงหน้าพาทย์องค์พระพิ
ราพ จากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร รัชกาลที่ 9 ในปีพ.ศ.
2527 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแสดง สอนและควบคุมการแสดง ให้กับ ตันสังกัด คือสำนักการสังคีต (กอง
การสังคีต เดิม) กรมศิลปากรมาจนเกษียณอายุราชการ และยังคง ปฏิบัติหน้าที่ต่อมา ในฐานะข้า ราชการ
บำนาญ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจน สอนและบรรยาย ให้ กับสถาบันต่างๆ เรื่อยมา จนกระทั่งได้รับการ
คัดเลือก จากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ประกาศ เกียรติคุณ เป็นศิลปินแห่งชาติ ในสาขาศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์โขน (ยักษ์) ในปี พ.ศ. 2547 หลังจาก นั้น ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะศิลปินแห่งชาติ ในการสืบสาน
ถ่ายทอด และสร้างผลงานต่อเนื่องมา จนถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2561
หนึ่งในผลงานสำคัญที่นายราฆพ ได้รังสรรค์ไว้ และนับว่าเป็นคุณประโยชน์ แก่วงการวิชาการ นาฏศิลป์
เป็นอย่างยิ่ง คือการประดิษฐ์กระบวนท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" อันเป็นเพลง หนึ่ง ในชุดเพลงหน้า
พาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ขึ้นไว้สำหรับใช้ในการแสดงโขน ทั้งสำหรับ ตัวละคร "พิราพ" เอง และยักษ์อื่นๆ ใน
เรื่องรามเกียรติ์ ตามที่ปรากฎว่า มีการบรรจุเพลงนี้ อยู่ในพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ทั้งในรัชกาล
ที่ 1 และ 2 ตลอดจนบทโขนละครเบ็ดเตล็ด เป็นชุดเป็นตอน รุ่นเก่า อื่นๆ อีกหลายแห่ง หลังจากที่ ท่ารำใน
เพลงพิราพรอนนี้ ได้สูญหายไปพร้อมกับมรณกรรมของ นายรงภักดี (เจียร จารุจรน) ผู้เป็นครูของนายราฆพ
และศิลปินโขนอีกหลายท่าน ก่อนที่จะได้ถ่ายทอดให้ผู้ใด
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ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ ซึ่งเหมาะสมกับการประกอบการแสดง มากกว่า เพลง หน้า
พาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ที่ควรจะนำไปใช้รำประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เช่นพิธีไหว้ครู เท่านั้น
ดังนั้นผู้เขียนทั้งสอง ในฐานะลูกศิษย์ของนายราฆพ โพธิเวส จึงได้ประมวลเอาเหตุการณ์ เรื่อง ราว
สำคัญต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากทั้งเอกสาร และการสอบถาม สัมภาษณ์นายราฆพ โพธิเวส โดยตรง เมื่อ
ครั้งยังที่นายราฆพ ยังมีชีวิตอยู่ อันนำไปสู่ การศึกษาประวัติ และมูลเหตุ แห่งการประดิษฐ์ ท่ารำประกอบเพลง
หน้าพาทย์ "พิราพรอน" ของนายราฆพ โพธิเวส มาเขียนเป็นบทความ โดยสังเขป ไว้เพื่อสำหรับผู้สนใจที่จะ
ศึกษาค้นคว้า ทั้งในเรื่องของเพลง และท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ดังกล่าว ซึ่งอาจ นำไปต่อยอดในการศึกษาต่อไป
ในอนาคต สอดคล้องกับ พระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน
ในเรื่องของการ สืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ที่สำคัญของชาติชิ้นนี้ต่อไป
ปฐมบทแห่งการฟื้นฟูท่ารำที่สาปสูญ
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่
9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้มีพระราชพิธี พระราช ทาน ต่อท่ารำหน้า
พาทย์องค์พระพิราพเป็นครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2527 ให้แก่ศิลปิน 6 คน อันได้แก่ นาย ราฆพ โพธิเวส นายไชยยศ
คุ้มมณี นายจตุพร รัตนวราหะ นายจุมพล โชติทัตต์ นายสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ นาย ศิริพันธ์ อัฏฏะวัชระ และนาย
สมศักดิ์ ทัดติ จากนายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) แล้วนั้น1
นายราฆพ โพธิเวส ซึ่งเป็นศิลปินผู้รับการถ่ายทอด ที่มีอาวุโสมากที่สุดในรุ่น ได้ดำเนินการ ศึกษา และ
ค้นคว้า องค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์พระพิราพเต็มองค์ เพิ่มเติม แล้วพบว่า ในพระ ราชนิพนธ์บทละคร
เรื่องรามเกียรติ์ ทั้งใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ 12 และ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 23 นั้น ได้มีการบรรจุเพลงที่เกี่ยวข้องกับ เพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ไว้
2 เพลง สำหรับการแสดงละครหลวง ในฉากที่ตัวละคร ซึ่งส่วนมาก จะเป็นตัวยั กษ์ สำแดงฤทธิอำนาจ หรือ
แสดงความโกรธ ในความมุ่งหมายเดียวกันกับ เพลงหน้าพาทย์ คุกพาทย์ และ รัวสามลา อันได้แก่
1. เพลง "รำพันพิราพ" หรือที่เรียกกันในหมู่นาฏดุริยางศิลปินไทย ว่า "พันพิราพ" และ
2. เพลง "พิราพรอน" หรือที่เรียกกันอย่างสั้น ว่า "รอน"

1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี. (2550). การสาธยายท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ. ลพบุรี: วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
2 ศิลปากร, กรม. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (2540). วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาล

ที่ 1 เล่ม 1 - 4 กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
3 ศิลปากร, กรม. (2512). บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และ บ่อเกิดรามเกียรติ์. กรุงเทพ: ศิลปาบรรณาคาร.
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ทั้งนี้ ในส่วนของเพลง "รำพันพิราพ" มีปรากฏใช้เพียงตอนเดียว และปรากฏ เฉพาะ ในพระราช นิพนธ์ฯ
รามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ 1 โดยระบุให้ตัวละครยักษ์ "พิราพ" เป็นผู้รำ ในฉากเปิดตัวของพิราพ ในตอน "พระราม
เข้าสวนพิราพ" เท่านั้น จะปรากฏใช้อีกแห่งหนึ่ง ก็มิได้อยู่ในเรื่อ งรามเกียรติ์ แต่กลับปรากฏอยู่ใน พระราช
นิพนธ์ บทละคร เรื่องอุณรุท ในรัชกาลที่ 1 และ 2 สำหรับตัวละคร "ท้าวกรุงพาณยักษ์" และ "วิรุญเมศ" ซึ่งเป็น
วิทยาธร ที่รบกับพระอุณรุท ว่า ใช้เพลง "รำพันพิราพ" ด้วยเช่นกัน4
อย่างไรก็ตาม สำหรับเพลง "พิราพรอน" แล้ว ปรากฏว่า ผู้นิพนธ์ ได้บรรจุลงในบทละคร เพื่อใช้ แสดง
ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งในพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 และ รัชกาลที่ 2 ซึ่ง
สำหรับตัวละครยักษ์อื่นๆ อีกหลายตน อันได้แก่ วิรุฬหก สวาหุ-มารีศ ปักหลั่น ทศกัณฐ์ และนาง อดูรปีศาจ
(ฉบับรัชกาลที่ 1) และ ปักหลั่น ผีเสื้อสมุทร บรรลัยกัลป์ (ฉบับรัชกาลที่ 2) แต่กระนั้น ด้วยเหตุผลบางประการ
ที่ยังไม่อาจสามารถทราบได้ ผู้นิพนธ์ กลับไม่ระบุให้ตัวละครพิราพใช้เพลง พิราพรอน ในตอนพระรามเข้าสวนพิ
ราพ ซึ่งปรากฏอยู่เฉพาะในพระราชนิพนธ์ ฯ ในรัชกาลที่ 1 เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า ในพระราชนิพนธ์บทละคร เรื่องอุณรุท ทั้งในรัชกาลที่ 1 และ 2 มีการใช้เพลง
หน้าพาทย์ พิราพรอน สำหรับตัวละครสำคัญ คือ กรุงพาณ นางศุภลักษณ์ และ พระพี่เลี้ยงทั้งสี่กับหมอควาญ
ช้าง ของพระอุณรุท อีกด้วย
เมื่อกล่าวถึง กระบวนท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" นั้น มีการวิพากษ์ และอภิปราย กันมาอย่าง
ช้านานในแวดวงศิลปิน นักวิชาการ ด้านนาฏศิลป์โขนละคร เนื่องจาก กระบวนท่ารำนี้ เคย มีสถานะคล้ายเรื่อง
เล่าปรัมปรา และนับว่า เป็น กระบวนท่ารำที่หายสาปสูญไปแล้ว อย่างเช่น กระบวน ท่ารำอื่นๆ อีกหลาย
กระบวน จะมีปรากฏเป็นหลักฐานยืนยันได้ ก็เพียงแต่ชื่อเพลง ในพระราชนิพนธ์ บทละคร เรื่อง "รามเกียรติ์"
เท่านั้น ซึ่งแม้ว่า ในสายดุริยางค์ไทย จะมีการสืบสาน "เพลงพิราพรอน" อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
ชิ้นนี้มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในด้านนาฏศิลป์นั้น เนื่องจาก ครูบา
อาจารย์ ซึ่งเป็นศิลปินที่รู้ท่ารำในอดีต มิได้ถ่ายทอดให้ กับผู้ใดเอาไว้ ดังนั้น ศิลปินโขนคนสุดท้าย ที่ สามารถรำ
เพลงหน้าพาทย์พิราพรอนได้ คือ นายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ การแสดงนาฏศิลป์
โขน ซึ่งเป็นท่านเดียวกับ ศิลปินโขนอาวุโส ผู้ถ่ายทอดท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์ องค์พระพิราพ ให้กับศิษย์ในรุ่น
ที่ 2 และ 3 และก็ได้ถึงแก่กรรมไป โดยยังมิทันได้ ถ่ายทอดท่ารำนี้ ให้กับลูกศิษย์ผู้ใดเอาไว้นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม จากการค้นคว้าของนายราฆพ ซึ่งได้เรียนถามนายเจียร ผู้เป็นครู ว่า ทั้งเพลง "พระพิราพ
เต็มองค์" "องค์พระพิราพ" "พันพิราพ" (รำพันพิราพ) "รอน" (พิราพรอน) นั้นเป็นเพลงเดียว กันหรือไม่ นาย
เจียรได้ให้ข้อมูลกับนายราฆพว่า ทุกเพลงที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นส่วนหนึ่งของ เพลง หน้าพาทย์ "พระพิราพ
เต็มองค์" พร้อมทั้งจะลุกขึ้น เพื่อจะแสดงท่ารำให้ดู แต่ด้วยสาเหตุที่ในขณะนั้น นายเจียร ชราภาพมากแล้ว จึง
4 ศิลปากร, กรม. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (2545). บทละครเรื่องอุณรุท พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
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ไม่สามารถรำให้ดูได้ จึงทำได้เพียง ยอกกับนายราฆพว่า "ผมไม่ไหว เสียแล้ว ราฆพ แต่มันอยู่ใน (พระพิราพ
เต็ม) องค์ นั่นล่ะ"
ต่อมา เมื่อนายเจียรได้ถึงแก่กรรม จึงเท่ากับว่า ขาดผู้ที่จะสามารถสาธิต และอธิบายท่ารำ ในเพลงหน้า
พาทย์ พิราพรอนได้ ตลอดจน ในขณะนั้น ไม่มีนาฏศิลปินท่านใด สามารถจะถอดแยก เพลงหน้าพาทย์ทั้งหมด
ในชุด เพลงหน้าพาทย์ พระพิราพเต็มองค์ ออกเป็นเพลงหน้าพาทย์ย่อย ดังที่กล่าวมาแล้วได้ ทำให้ขาดผู้สืบ
ทอดไป หรือผู้ที่จะประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่
กระทั่งในปี พ.ศ. 2545 เมื่อ คุณครู จิรัส อาจณรงค์ ศิลปิน แห่งชาติ สาขาศิลปะ การแสดง ด้านดนตรี
ไทย ได้ถ่ายทอดการบรรเลง เพลงหน้าพาทย์ พระพิราพเต็มองค์ ให้ กับลูกศิษย์ ในสำนักการ สังคีต กรม
ศิลปากร ประจวบกับในโอกาสนี้ บรรดาศิลปินโขน ที่ได้รับ พระราชทาน พระบรมราชา นุญาต โปรดเกล้าให้
สืบทอดท่ารำเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" รุ่นที่ 3 ในปี พ.ศ.2527 และ กรมศิลปากร ได้จัดให้มีการ
ถ่ายทอดท่ารำ ในเพลง หน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ให้แก่ลูกศิษย์ รุ่นที่ 4 จำนวน 14 คน5 ดังนั้น ศิลปินใน
รุ่นที่ 3 โดยมี นายจตุพร รัตนวราหะ เป็นตัวแทน จึงได้หารือร่วม กับแผนกดุริยางค์ไทย ของสำนักการสังคีต
ให้จัด การสัมมนา/เสวนากลุ่ม เรื่อง "เพลงหน้าพาทย์ พระ พิราพเต็มองค์ - รำพันพิราพ - พิราพรอน" ระหว่าง
ฝ่ายดนตรีและนาฏศิลป์ และ ได้เรียนเชิญ คุณครู จิรัส อาจณรงค์ เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ความรู้ และความ
กระจ่าง ในเรื่อง การแบ่ง เพลงหน้าพาทย์ ใน เพลง พระพิราพเต็มองค์ ในครั้งนี้ด้วย6
ในการสัมมนาครั้งนั้น คุณครูจิรัส ได้กรุณาอธิบายทำนองเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" อย่าง
ละเอียด ด้วยการแยกส่วนของเพลง ออกเป็นเพลงหน้าพาทย์ย่อย ได้เป็น 5 เพลงหลัก เรียงลำดับ การบรรเลง
ได้ดังนี้
1. เพลงพันพิราพ หรือรำพันพิราพ
2. เพลงองค์พระพิราพ
3. เพลงรอน หรือพิราพรอน
4. เพลงปฐม
5. เพลงลา

5 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี. (255๐). การสาธยายท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ. ลพบุรี: วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
6 เทปบันทึกเสียง การสัมนาประกอบการสาธิต เรื่องเพลงหน้าพาทย์พระพิราพเต็มองค์ ปี พ.ศ. 2545
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รูปที่ 2 นายราฆพ โพธิเวส รำนำศิลปินร่วมรุ่น ที่รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ สืบทอดท่ารำองค์
พระพิราพ ในปี พ.ศ. 2527 ในเพลงพิราพรอนในช่วงเพลง "เสี้ยน 1"
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของนายอัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา
ซึ่งนอกจากจะวงปี่พาทย์ จะบรรเลงสาธิต เพลงหน้าพาทย์ชุด "พระพิราพเต็มองค์" และชี้แจง การแบ่ง
เพลงหน้าพาทย์ดังกล่าว ให้กับเหล่าศิลปินโขนแล้ว คุณครูจิรัส ยังได้กรุณาให้วงปี่พาทย์ สาธิตการ บรรเลง
เพลงหน้าพาทย์ "รำพันพิราพ" (พันพิราพ) และเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" (รอน) แยกเป็นเพลง ให้เหล่า
ศิลปินโขนได้ฟังอีกด้วย

(542)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ผลปรากฏว่า เพลงหน้าพาทย์ พิราพรอน ที่วงปี่พาทย์บรรเลงสาธิตนั้น คุณครูจิรัส ได้อธิบายว่า เป็นการ
ตัด เอาส่วนที่เป็น เพลงรำพันพิราพ และเพลงพิราพรอน บางส่วน จากชุดเพลง หน้าพาทย์ พระพิราพเต็มองค์
มาประกอบเข้าด้วยกัน โดยเว้นการบรรเลงช่วงเพลง หน้าพาทย์ "องค์พระพิราพ" และจบด้วยท้ายเพลงรัว โดย
ไม่ต้องมีเพลงหน้าพาทย์ "ปฐม" ลง "ลา" อย่างการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพ เต็มองค์" ทั้งนี้ คุณครู
จิรัส อาจณรงค์ ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า เพลงหน้าพาทย์ "รำพันพิราพ" และ "พิราพรอน" นั้น ใช้สำหรับการ
แสดงโดยทั่วไป ในขณะที่เพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" นั้น ใช้สำหรับในพิธีไหว้ครู และพิธีศักดิ์สิทธิ์
เท่านั้น

รูปที่ 3 นายราฆพ โพธิเวส นายจตุพร รัตนวราหะ และนายสุดจิตต์ พันธุ์สังข์ กำลังหารือกับ
นายจิรัส อาจณรงค์ ในโอกาสสาธยาย ท่ารำเพลงพิราพรอน
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของนายอัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(543)

การประดิษฐ์ท่ารำที่สาปสูญ
ดังนั้น หลังจากพิธีการต่อท่ารำในเพลงหน้าพาทย์พระพิราพเต็มองค์ ให้แก่ บรรดาศิษย์รุ่นที่ 3 ได้ผ่าน
พ้นไป นายราฆพ ในฐานะที่เป็น ศิลปิน และครูโขนยักษ์ ที่มีอาวุโสที่สุดในขณะนั้น จึงนำเอาเพลง หน้าพาทย์
พิราพรอน ซึ่งได้รับฟัง และชี้แจงจากการสัมนา ครั้งนี้ ไปคิดประดิษฐ์ และเรียบเรียงท่ารำ ขึ้น เพื่อเป็นการรื้อ
ฟื้นการรำ และกระบวนท่าที่สาปสูญไปแล้วขึ้นใหม่ ให้มีความเหมาะสม สามารถนำ ไปใช้ประกอบในการแสดง
โขนละคร ตามที่ปรากฏหลักฐาน ในพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และคำชี้แจงของคุณครูจิรั ส อาจ
ณรงค์ ที่ให้ความเห็นว่า "เพลงหน้าพาทย์พระพิราพเต็มองค์" สมควร ที่จะนำไปใช้ในพิธีกรรม เช่น พิธีไหว้ครู
และพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ มากกว่า การแสดงโขนละคร
สำหรับแนวคิดในการประดิษฐ์ท่ารำนั้น นายราฆพ ได้อาศัยคำอธิบายของ คุณครูเจียร จารุจรณ ว่า ท่า
รำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" นั้น อยู่ในเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" อยู่ แล้ว เพียงแต่ผู้รำไม่ต้อง
รำหลบเข้าฉาก หรือเข้าโรง เป็นช่วงๆ ดังเช่นการรำในเพลงหน้าพาทย์ พระ พิราพเต็มองค์ ดังนั้น ท่ารำพิรา
พรอน ที่นายราฆพ ประดิษฐ์ขึ้น ผู้แสดง จึงรำอยู่กลางโรงตลอด โดยไม่ ต้องมีการสลับกับ การหลบฉากเข้าโรง
อย่างที่ปรากฏในท่ารำเพลงพระพิราพเต็มองค์ (องค์พระพิราพ)
อย่างไรก็ตาม กระบวนท่ารำของตัว "ยักษ์พิราพ" ในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" นั้น นาย ราฆพ มีดำริ
ว่า ไม่ควรแตกต่างจากท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ซึ่งคุ ณครูเจียรได้ถ่าย ทอดไว้ให้มากนัก
โดยเฉพาะในส่วนของท่ามือ ดังนั้น นายราฆพ จึงอาศัยท่ารำที่มีอยู่แล้ว มาปรับ ใช้ ด้วยการเรียบเรียงและ
ขยายเพิ่มเติมท่าเท้า ตามกระบวนแม่ท่ายักษ์ ให้ผู้แสดงสามารถแสดงท่ารำ อยู่ กลางโรงได้ทั้งเพลง โดยมิต้อง
หลบฉากเข้าโรง โดยแบ่งส่วนของกระบวนท่ารำออกเป็น 6 ส่วน โดยใช้ คำเรียกแบบลำลองตามลำดับ ดังนี้
1. ต้นรัว
2. เสี้ยน 1 (เสี้ยนหน้า)
3. เสี้ยน 2 (เสี้ยนหน้า)
4. เสี้ยน 3 (เสี้ยนหลัง)
5. เสี้ยน 4 (เสี้ยนหลัง)
6. ท้ายรัว
และหลังจากนายราฆพ ใช้เวลา 1 ปีเศษ ในการคิดประดิษฐ์ และร้อยเรียงท่ารำ จนเสร็จสิ้น เรียบร้อยดี
แล้ว ก็ได้นำไปรำแสดงสาธิตเป็นครั้งแรก ในโอกาสที่มีการจัดสาธยาย กระบวนท่ารำในเพลง "พระพิราพเต็ม
องค์" ให้กับศิษย์รุ่นที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า

(544)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

การถ่ายทอด การชี้แนะ ท่ารำ "พิราพรอน" ในอนาคต
เนื่องจาก นายเจียร ได้เคยสั่งต่อนายราฆพ ไว้ว่า การต่อท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" นั้น
สำหรับ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารำเพลง "พระพิราพเต็มองค์" แล้ว ไม่ถือว่าเป็นการต่อท่ารำใหม่ แต่เป็นการ
ชี้แนะท่ารำเท่านั้น เพราะถือว่าได้ต่อท่ารำแบบเต็มมาแล้ว ดังนั้น ในโอกาสเดียวกันนี้ นาย ราฆพ จึงได้ใช้วิธี
ชี้แนะท่ารำ ให้กับเหล่าคณาจารย์ ซึ่งเป็นศิลปิน ผู้ที่ได้รับการ โปรดเกล้าฯ พระราช ทาน พระบรมราชานุญาต
ให้ต่อท่ารำองค์พระพิราพรุ่นเดียวกัน 4 ท่าน คือ นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ นายสุดจิตต์ พันธุ์สังข์
นายจุมพล โชติทัตต์ นายสมศักดิ์ ทัดติ
และอาศัยเหตุปัจจัย จากคำสั่งของนายเจียรนี้เอง นายราฆพ จึงได้วางหลักเกณฑ์ ในการถ่ายทอดท่ารำ
ในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ไว้ดังนี้คือ
1. สำหรับศิลปินที่ยังมีวัยวุฒิ ไม่ถึงเกณฑ์ ที่จะได้รับการถ่ายทอด กระบวนท่ารำ ในเพลง หน้าพาทย์
"พระพิราพเต็มองค์" สามารถจะได้รับการถ่ายทอดท่ารำ ใน เพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ได้ เพื่อใช้ใน
การแสดงโขน โดยให้ถือว่า เป็นการ เตรียมตัวฝึกรำใน "เพลงเล็ก" ก่อนที่จะได้รับการถ่ายทอด "เพลง
ใหญ่" หรือเพลง หน้าพาทย์ชุด "พระพิราพเต็มองค์ " เมื่อ คุณสมบัติครบถ้วนแล้วในอนาคต 7 ทั้งนี้
พิธีกรรมในการต่อท่ารำ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ของการ ต่อท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" อาทิ
เช่น ความประพฤติตน ของผู้ที่จะต่อท่ารำ ต้อง เป็นผู้ที่ตั้งตน อยู่ในศีลธรรม มีความกตัตญญูต่อผู้มี
พระคุณ ไม่เป็นผู้อวดอุตริมนุษยธรรม ตลอดจนสถานที่ในการต่อท่ารำ ซึ่งต้องเป็นวัดหรือวังเท่านั้น
และอื่นๆ ให้เป็นไป ตามคุณ สมบัติ ที่ครูเจียร ได้กำหนดไว้ เช่นเดียวกับ ผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดท่า
รำ ในเพลง "พระพิราพเต็มองค์" ทัง้ นี้ ให้เป็นสิทธิของครู ที่จะพิจารณาถ่ายทอดให้ เป็นรายๆ ไป
2. สำหรับศิลปินผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมแล้ว ทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ให้ได้รับคัดเลือก ให้ เป็นผู้สืบ ทอดท่ารำ
ในเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" แล้ว ให้ถือว่า ได้ต่อ ทำรำในเพลงหน้า พาทย์ "พิราพรอน"
เสร็จสิ้นแล้ว และสามารถต่อท่ารำ โดยวิธี "ชี้แนะท่ารำ" ตามที่คุณครู เจียรได้สั่งไว้ ทั้งนี้ การชี้แนะท่า
รำ สามารถที่จะกระทำ ได้ใน พิธีไหว้ครูโขนละครประจำปี ดั่งเช่นการต่อท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์
ชั้นสูง อื่นๆ ตามปกติ หรือจัดให้มีการคำนับครูเฉพาะกิจ ก่อนชี้แนะท่ารำได้ โดย ไม่จำเป็นที่จะต้อง
ชี้แนะท่ารำกันในวัดหรือวัง อย่าง "เพลงใหญ่" (พระพิราพ เต็มองค์)
ในเวลาต่อมา หลังจากได้ประดิษฐ์ท่ารำของ ยักษ์พิราพ ในเพลงหน้าพาทย์ พิราพรอน สำเร็จ แล้ว นาย
ราฆพ ก็ยังได้ประดิษฐ์ท่ารำเพื่อใช้สำหรับยักษ์ตนอื่นๆ เช่น รามสูร บรรลัยกัลป์ และอื่นๆ โดย ได้ชี้แนะ ท่ารำ
7 ครูเดชน์ คงอิ่ม ศิลปินและนักวิชาการด้านดุริยางค์ไทย ซึ่งทำการค้นคว้า และมีความเชี่ยวชาญในเพลงหน้าพาทย์ ได้ให้คำอธิบายกับผู้เขี ยน

ว่า ลำดับการต่อเพลงหน้าพาทย์ของนักดนตรีไทย สำหรับใช้ในพิธีไหว้ครูดุริยางคนาฏศิลป์ไทย ก็เป็นไปในประเพณีเดียวกัน คือต่อเพลงพิรา
พรอนให้ลูกศิษย์ก่อน เมื่อคุณวุฒิ วัยวุฒิ เหมาะสมแล้ว จึงค่อยต่อเพลงหน้าพาทย์พระพิราพเต็มองค์ให้

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(545)

ประกอบอาวุธขวาน สำหรับตัวละคร รามสูร ให้กับ นายจุลชาติ อรัณยะนาค และใน โอกาสต่อมา นายสมศักดิ์
ทัดติ ศิลปินร่วมรุ่นกับนายราฆพ ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สืบทอดท่ารำองค์พระพิราพ ได้
ประดิษฐ์ท่ารำในเพลงหน้าพาทย์พิราพรอน สำหรับตัวละครนรสิงห์ ในการแสดงโขน ตอนนรสิงหาวตาร ขึ้นอีก
ชุดหนึ่ง และถ่ายทอดให้กับ นายจุลชาติ อรัณยะนาค ไว้เช่นกัน
บทสรุป
จากเนื้อความข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่ควรจะเน้นย้ำให้เกิดความชัดเจน จากเนื้อหา ที่กล่าว
มาแล้ว ทั้งหมดแล้วข้างต้นคือ แม้ว่า นายราฆพ โพธิเวส ซึ่งนับว่าเป็นศิษย์รุ่นสุดท้าย คนหนึ่ง ของ นายรงภักดี
(เจียร จารุจรณ) ซึ่งมีโอกาส ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณครู ในบั้นปลายชีวิตของครู แต่ก็เพียง ได้รับฟังคำชี้แนะ
แนวทางของกระบวนท่ารำ ในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ด้ว ยวาจา เท่านั้น ไม่ได้รับการถ่ายทอด ด้วยการ
ต่อท่ารำมาแต่อย่างใด
ดังนั้นกระบวนท่ารำในเพลงหน้าพาทย์ "พิราพรอน" ชุดนี้ จึงเป็นกระบวนท่ารำที่ นายราฆพ ได้รังสรรค์
ขึ้นใหม่ ด้วยการเรียบเรียง จากกระบวนท่ารำในเพลงพระพิราพเต็มองค์ โดยอาศัยการ บูรณาการ ระหว่าง
ข้อมูล 3 ชุด เข้าด้วยกัน อันได้แก่
1. ข้อสันนิษฐาน ตาม ข้อมูลจากคำบอกเล่าของนายเจียร จารุจรน ผู้เป็นครู
2. พื้นฐานของท่ารำที่มีอยู่แล้ว จากเพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" และแม่ท่ายักษ์
3. ข้อมูลทางด้านดุริยางค์ไทยจากคุณครูจิรัส อาจณรงค์ ศิลปินแห่งชาติ
"มิได้เป็นท่ารำแบบเดิม ที่สืบสานกันมาถึงรุ่นคุณครูเจียร จารุจรณ แต่อย่างใด"
นอกจากนี้ กระบวนท่ารำที่กล่าวถึงในบทความนี้ ยังเป็นกระบวนท่ารำเฉพาะ ในเพลงหน้าพาทย์ "พิรา
พรอน" สำหรับตัวละคร "ยักษ์พิราพ" อันเป็นกระบวนท่ารำ "ใหม่" ในเพลงพิราพรอน ชุดแรกเท่านั้น มิใช่
กระบวนท่ารำ สำหรับตัวละครยักษ์ ตนอื่นๆ ที่นายราฆพ และศิลปินท่านอื่นได้เรียบเรียง/ประดิษฐ์ ขึ้นใน
ลำดับต่อมา
ดังนั้น จึงนับได้ว่า "กระบวนท่ารำประกอบเพลงหน้าพาทย์พิราพรอน สำหรับยักษ์พิราพ" นี้ เป็นผลงาน
ชิ้นสำคัญ ของนายราฆพ โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติ ผู้ล่วงลับ ที่เป็นคุณูปการต่อวงการนาฏ ศิลป์ไทย และ
วัฒนธรรมของชาติ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนาฏศิลปินรุ่นต่อไป สามารถนำผลงานของชิ้นนี้ ไปศึกษา ต่อยอด เพื่อขยาย
ผล ในการค้นคว้า และไขปริศนาเกี่ยวกับ องค์ความรู้ทางนาฏศิลป์ และ ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอยู่ใน
เพลงหน้าพาทย์ "พระพิราพเต็มองค์" ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็น เพลงหน้าพาทย์ และกระบวนท่ารำในเพลง
หน้าพาทย์ อันศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุด ของดุริยางคนาฏศิลป์ไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของชาติ สืบ
ต่อไปได้ในอนาคต
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รูปที่ 4 นายราฆพ โพธิเวส รำนำศิลปินร่วมรุ่น ที่รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ สืบทอดท่ารำองค์
พระพิราพ ในปี พ.ศ. 2527 ในเพลงพิราพรอน ในช่วงเพลง "เสี้ยน 3"
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส วังหน้า
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของนายอัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา
บรรณานุกรม
พูลผล อรุณรักถาวร และคณะ. (2548). เพลงพระพิราพเต็มองค์. กรุงเทพฯ: ทรงสิทธวรรณ.
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี . (2550). การสาธยายท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ. ลพบุรี: วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี
ศิลปากร, กรม. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (2545). บทละครเรื่องอุณรุท พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.
ศิลปากร, กรม. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (2540). วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 เล่ม 1 - 4 กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
ศิลปากร, กรม. (2512). บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และ บ่อเกิดรามเกียรติ์. กรุงเทพ: ศิลปาบรรณาคาร.

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(547)

การสร้างสรรค์ชดุ การแสดง เรื่อง นางนกกระยางขาว
CREATIVITY OF THE PERFORMANCE OF NANG NOKKRAYANGKHAW
ศิริวรรณ จันทร์สว่าง
SIRIWAN JANSAWANG
บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์ชุดการแสดง เรื่อง นางนกกระยางขาว มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 ) เพื่อนำนิทาน
พื้นบ้านมาสร้างเป็นชุดการแสดงร่วมสมัย 2) เพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสุนทรียศาสตร์เพื่อจรรโลงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์
เพื่อสะท้อนวิถีแห่งธรรม การประพฤติปฏิบัติร่วมกัน จนสังคมคนหมู่มากยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงาม พร้อมใจกัน
ยึดถือปฏิบัติ ส่งถ่ายจากรุ่นสู่รุ่น
สร้างสรรค์ขึ้นโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การ
สังเกตการณ์ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สู่กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ นำเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วม
สมัย ผลการสร้างสรรค์พบว่า ผู้วิจัยได้ประพันธ์คำร้อง ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้ านดนตรี สู่การเรียบเรียงเสียง
ประสาน รวมถึงหลักการออกแบบแต่งกาย โดยได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานชาดกเรื่องนางนกกระยางขาว
การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1“นาฏพุทธกาล” เป็นการเกริ่นเปิดเรื่องโดยใช้บทร้องกล่าวถึง
สมัย ก่อนพุทธกาล มีน ิทานชาดกเล่าเรื่องเกี่ยวกับ กฏแห่งกรรม ช่ว งที่ 2 “นาฏสัญชาตญาณ” เป็นการ
เลียนแบบอากัปกิริยาท่าทางของนกกระยางและวิถีการใช้ชีวิตของนกกระยางการเปิดด้วยบทร้อง บทร้อง
บรรยายถึงเหตุที่เกิดเป็นนางนกกระยางขาวเพราะเหตุใด จัดรูปแบบการแปรแถว และได้ประดิษฐ์ท่าทางการ
แสดงเลียนแบบจากธรรมชาติอากัปกิริยาท่าทางของนกกระยาง และช่วงที่ 3 “นาฏอานิสงส์” เป็นการแสดงให้
เห็นถึงผลของการกระทำต่างๆโดยออกแบบการแสดงให้เชื่อมโยงกับพระธรรมคำสอน นั่นคือ ศีลข้อ 3 คือการ
ประพฤติผิดในกาม และศีลข้อ 4 การพูดเท็จหรือการพูดส่อเสียด นำมาซึ่งการทะเลาะวิวาท เกิดความทุกข์จาก
การกระทำนั้นตามกฎแห่งกรรม คือ “หว่านพืชใด ได้ผลนั้น” ส่วนตัวนางนกกระยางขาวได้ประกอบกรรมดี

________________________________________________________________________________
* วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
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ฝักใฝ่ในความดีจึงเป็นอานิสงส์นำขึ้นสู่สวรรค์ การแสดงได้ใช้ดนตรีประกอบบทร้องที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยการ
บรรเลงวงดนตรีสากลผสมกับดนตรีพื้นบ้านคือปี่ผู้ไทประกอบเป็น 3 ช่วงตามช่วงของการแสดง ส่วนการแต่ง
กายของผู้แสดงนั้นได้ประดิษฐ์เลียนแบบมาจากนกกระยางขาว ดังนั้น การแสดงสร้างสรรค์ชุดการแสดง เรื่อง
นางนกกระยางขาว จึงเป็นการแสดงการบูรณาการความเชื่อ ความศรัทธาตามหลักคำสอนแห่งองค์ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า จิตวิญญาณผสมผสานศาสตร์ทางศิลปวัฒนธรรมและสังคมร่วมกันของนาฏศิลปินในสมัย
ปัจจุบัน
คำสำคัญ : นิทานชาดก,นกกระยางขาว,การแสดงร่วมสมัย

Abstract
The creation of the show set about Nang nokkrayangkhaw Whit the purpose of research
1. To bring folk tales to create a series of contemporary performances 2. To present to the
public. be integration of cultural art and aesthetics sciences, for conserving merit, moral which
be the creativity in Thai classical dance in order to reflect the way of doctrine and co-practical
until be accepted that be the best done from society for the best practise from generation to
generation.
This performance be created by studying documents, researches and related literatures,
interviewing, observation for content analysis in order to create and present in contemporary
Isan dance. This creation found that researcher composed the singing together with specialist
in Thai Music to complete the harmony sound including costume design gotten inspiration
from Jataka tale of Nang Nokkrayangkhaw, set up performance into 3 parts as the 1st part be
introduction by bhuddism dance through singing telling story of pre-Bhuddism era for
explaination about law of Karma. The 2nd part of instinct dance that copy nature of Nokkrayang
and its way of life through singing about the origin of Nang Nokkrayangkhaw and its appearance,
deployed the dance on stage with design dance posture by copying its manners. The 3rd part
be result of merit dance to present out the result of any acting by creating dance linking to
Bhuddha doctrines no 3. the lust behavior and no 4. Lie or instigate speech leading the browl
that getting the grief from Karma law "Throw any seeds get back those seeds"
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By Nang Nokkrayangkhaw did only the good karma hence she gone to heaven. Music in
performance be neo-composition by taking contemporary music classic with folk music of
Poothai flute of 3 melodies for 3 parts of dance, about costume copied from Nokkrayangkhaw
hence this contemporary dance: Nang Nokkrayangkhaw be integration of faith and belief under
Bhuddism doctrines, spirit in culture art and society of Thai contemporary dance as recently.
Keywords: Jataka Tale, Nokkrayangkhaw, contemporary dance.

บทนำ
“นิทาน” ในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546 : 588) อธิบาย ความหมายไว้ว่า
“นิทาน คือ เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นต้น” และมีผู้รู้อีกหลายท่านได้กล่าวไว้ เช่น
กิ่งแก้ว อัตถากร (2519 : 12) อธิบายว่า นิทาน หมายถึง เรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่วน
ใหญ่ถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ แต่ก็มีอยู่ส่วนมากที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ และนอกจากนี้ยังอธิบายว่า
นิทานเป็นเรื่องเล่าทั่วไป มิได้จงใจแสดงประวัติความเป็นมา จุดใหญ่เล่าเพื่อความสนุกสนาน บางครั้งก็จะแทรก
คติเพื่อสอนใจไปด้วย นิทานมิใช่เรื่องเฉพาะเด็ก นิทานสำหรับผู้ใหญ่ก็มีจำนวนมาก และเหมาะสำหรับผู้ใหญ่
เท่านั้น กุหลาบ มัลลิกะมาส (2518 : 99-100) กล่าวถึง “นิทาน” ไว้ในหนังสือคติ ชาวบ้านว่า นิทานเป็น
วรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เพื่อความสนุกสนานเบิกบานใจ ผ่อนคลายความตึง
เครียด เพื่อเสริมศรัทธาในศาสนา เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคติเตือนใจ ช่วยอบรมบ่มนิสัย ช่วยให้เข้าใจ
สิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เนื้อเรื่องของนิทานเป็นเรื่องนานาชนิด อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญ
ภัย ความรัก ความโกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต ตลกขบขัน หรือเรื่องแปลกประหลาดผิดปกติธรรมดา ตัวละคร
ในเรื่องก็มีลักษณะต่างๆกัน อาจเป็นคน สัตว์ เจ้าหญิง เจ้าชาย อมนุษย์ แม่มด นางฟ้า แต่ให้มีความรู้สึกนึกคิด
พฤติ กรรมต่างๆเหมื อนคนทั่ว ไปหรื อ อาจจะเหมือนที่เราอยากจะเป็นนิ ทานชาดก (jataka tales) ชาดก
หมายถึง เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 359) เนื้อเรื่องจะกล่าวถึงประวัติ
และพระจริยวัตร ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติในภพภูมิต่างๆ เป็นคนบ้าง เป็น
สัตว์บ้างกุลาวกชาดก เป็น เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงเรื่องในอดีตที่เสวยชาติ เป็นมัฆมานพ เป็นผู้ตั้งมั่นใน
การรักษาศีล คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวคำเท็จ ไม่ดื่มน้ำเมา และสร้างบุญกุศล
เจริญเมตตาให้ทาน กระทำทางให้สม่ำเสมอ ขุดสระ สร้างศาลา กาลนั้น ในเรือนของพระโพธิสัตว์มีสตรี 4 คน
คือนางสุธรรมา นางสุจิตรา นางสุนันทา และนางสุชาดา ภรรยาทั้งสามนางต่างก็มุ่งสร้างบุญกุศลร่วมกับผู้เป็น
สามี ยกเว้นนางสุชาดาที่ไม่ทำอะไรเลย จนเมื่อทั้ง 5 คนสิ้นอายุขัย ท้าวมัฆมานพจึ งได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะ
เทวราช ในภพดาวดึงส์ ภรรยาทั้งสามเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็ได้ไปเกิดเป็นบาทบริจาริกาของท่าน นางสุธรรมา
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ได้มีเทวสภาชื่อว่าสุธรรมมาปรากฏขึ้นเพราะผลแห่งการให้ช่อฟ้าประดับศาลา อุทยานชื่อว่าจิตรลดาวันเกิดขึ้น
แก่นางสุจิตราเพราะสร้างอุทยาน สระโบกขรณีชื่อว่านันทาเกิดขึ้นแก่นางสุนันทา ฝ่ายนางสุชาดาเกิดเป็นนก
กระยาง เพราะไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลอันใด ฝ่ายท้าวสักกะเทวราชเมื่อทราบจึงเสด็จไปสอนให้นางรักษาศีล
ผลจากการรักษาศีลจะได้นำไปยังเทวโลก
จากข้อมูลข้างต้น ผู้สร้างสรรค์ได้มีแรงบันดาลใจจากนิทานชาดก เรื่องนางนกกระยางขาว ซึ่งเป็นเรื่องที่
มีเค้าโครงมาจากกุลาวกชาดก ซึ่งคัดมาเพียงบางตอนนำเอาหลักธรรมคำสอนที่ว่า “หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผล
เช่นนั้น ทำความดีย่อมได้รับผลดีตอบ ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วตอบ”คือการรักษาศีลห้า จะเป็นเครื่องป้องกัน
เป็นความเจริญ แก่ผู้รักษา นำมาซึ่งความเป็นปกติสุข การสร้างสรรค์ชุดการแสดง ชุดนางนกกระยางขาว
ถ่ายทอดโดยนำตัวนางนกกระยางขาว มาเป็นตัวชี้เหตุของกรรมดีกรรมชั่ว ค ผู้สร้างสรรค์จึงได้ประพันธ์บทร้อง
ทำนองดนตรี และท่าทางในการแสดง และการแต่งกายขึ้นใหม่ทั้งหมด เป็นการสร้างสรรค์ชุ ดการแสดงเรื่อง
นางนกกระยางขาว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อนำนิทานพื้นบ้านมาสร้างเป็นชุดการแสดงร่วมสมัย
2. เพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในส่วนของ
1.1 ความหมายและประเภทของนิทานและนิทานชาดก
1.2. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ด้านการแสดง
1.3. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบการแสดง
1.4. หลักและวิธีจัดการแสดง
1.5. ชุดการแสดงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับนก
1.6. ข้อมูลเกี่ยวกับนกกระยางขาว
2. กระบวนสร้างสรรค์และองค์ประกอบการแสดงชุด นางนกกระยางขาว ผู้วิจัยได้วางรูปแบบดังนี้
2.1 รูปแบบของการแสดง แบ่งช่วงการแสดงเป็น 3 ช่วง
2.2 บทร้องและทำนองดนตรีประกอบการแสดง
บทร้องที่ใช้ประกอบในการแสดงมีในช่วงแรกและช่วงที่ 2 และบทพูดในช่วงที่ 3 ได้แบ่งดนตรี
ออกเป็น 3 ท่อน ตามเนื้อหาของคำร้อง การแสดงถูกออกแบบด้วยการวางเวลาไว้ 3 ส่วนคือ
ท่อนที่ 1 การเกริ่นเปิดเรื่องย้อนถึงสมัยพุทธกาล
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ท่อนที่ 2 การเปิดตัวของนางนกกระยางขาว
ท่อนที่ 3 นกกระยางขาวบำเพ็ญเพียร เพื่อบรรลุมรรคผล
2.3 ลีลาท่าทางของการแสดง
ลีลาท่าทางที่นำมาใช้แสดงนั้น ได้มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
แสดงว่าควรจะออกมาในลักษณะใด เมื่อมีบทร้องและดนตรีประกอบ สรุปได้ว่า ท่าทางต้องให้สัมพันธ์
กับทำนองเพลงในแต่ละช่วง คือช่วงแรกเป็ นการแสดงท่าทางให้เห็นภาพจินตนาการย้อนสมัยก่อน
พุทธกาล ช่วงที่ 2 ช่วงเปิดตัวนางนกกระยาง ได้นำท่าอากัปกริยาและวิถีการอยู่รวมกลุ่มของนกกระยาง
มาประดิษฐ์เป็นท่าทางและมีการแปรแถวต่างๆ ส่วนช่วงที่ 3 ได้ประดิษฐ์ท่าทางที่สื่อให้เห็นถึงการ
ประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดผลตามมาอย่างไร โดยใช้ท่าทางของนาฏศิลป์ไทยและสากลเป็นหลัก
2.4 การแต่งกาย จากการเลียนแบบนกกระยาง
2.5 เครื่องดนตรีที่ใช้ ดนตรีพื้นบ้าน ปี่ผู้ไท พิณ
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ตารางที่ 1 ท่าทางและรูปแบบของการแสดง (ยกตัวอย่างบางส่วน) (ที่มาของภาพ : ผู้วิจยั )
ชื่อท่า
ภาพ
1.ย้อนพุทธกาล
2.โฉมนาง
สุชาดา

1

2

3. หากิน
4. จิกตี
3

4

3

4

5

6

5. ผลดี ผลชั่ว
6. สู่สวรรค์
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ตารางที่ 2 ภาพการแต่งกาย (ที่มาของภาพ : ผู้วิจัย)
ภาพนกกระยาง

ที่มาของภาพ : pixabay.com

ที่มาของภาพ : pixabay.com

ภาพเลียนแบบ
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ผลการวิจัย
เชิงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ด้านการแสดง
สรุปจากแนวคิดของผู้รู้หลายๆท่านได้ว่า การสร้างสรรค์การแสดงนั้น ต้องมีแรงบันดาลใจ มีความคิด
ริเริ่มแปลกใหม่และมีจินตนาการที่ไม่ซ้ำแบบใคร แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอำนาจในตนเอง
ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ การกระทำใดๆ ที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการ
แรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นอำนาจอันเกิดจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของผู้สร้างงานนาฏกรรม โดยใช้
เงื่อนไขภายในจิตใจของตนด้วยตัวเอง ซึ่งเรียกว่า “การสำนึกรู้” (Conscious) สิ่งนี้เป็นตัวกำหนดการกระทำ
ออกมา คิดดีจึงทำสิ่งดี คิดไม่ดีผลการกระทำจึงออกไม่ไม่ดีตามความคิด "แรงบันดาลใจ" เป็นสิ่งสำคัญ เพราะ
แรงบันดาลใจทำให้เรามีแรงขับเคลื่อน แรงบันดาลใจเป็นขุมพลังทั้งในการจุดระเบิดแรกเริ่ม และยังคงเป็น
เครื่องหล่อเลี้ยงประคับประคองให้เราทำสิ่งนั้นจนสำเร็จลุล่วงไปได้ หากมีบทประพันธ์เดิมจำเป็นต้องนำมา
ประกอบต้องเคารพในบทประพันธ์นั้น ผู้สร้างสรรค์ คือบุคคลที่แยบยล พรั่งพร้อมในกระบวนการคิด มากล้น
ด้วยจินตนาการ เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ อุดมด้วยองค์ความรู้และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการกระทำเชิงผลิตและ
การเสกสร้างเนรมิตฝันให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างของการแสดงต่างๆ ได้
เชิงแนวความคิดด้านการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบการแสดง
ดนตรีร่วมสมัยสำหรับการแสดงชุดนางนกกระยางขาว หมายถึง การผสมผสานหลักการ รูปแบบ เครื่อง
ดนตรี เสียง ซึ่งงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยนี้ เป็นลักษณะแบบดนตรีแห่งปัจจุบัน อาศัยประพันธ์ขึ้นในยุคสมัยที่
กำลังสร้างผลงานชิ้นนั้นอยู่ เป็นดนตรีไทยเดิมหรือดนตรีพื้นบ้านของภาคต่างๆ มาบรรเลงมาผสมผ สานกับ
ดนตรีตะวันตก ดนตรีในทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวัน มีการผสมผสานเพื่อสร้างสิ่งใหม่ การอนุรักษ์
ดนตรีดั้งเดิม การนำเสนอรูปแบบดนตรีในลักษณะใหม่ก็ได้ชี้ตัวตนที่แท้จริงของดนตรีแต่ละชนิดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ออกแบบท่าทางได้ปรึกษาร่วมกันกับนักประพัน ธ์เพลง และนักดนตรีเกี่ยวกับแนวคิดการแสดง
รูปแบบการนำเสนอ อีกทั้งเป็นลักษณะการทำงานควบคู่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักประพันธ์เพลงจะต้อง
สอบถามเกี่ยวกับท่าทาง อารมณ์ การเคลื่อนไหวของนักแสดง ซึ่งการสร้างงานครั้งนี้จึงเป็นการสอดประสาน
ระหว่าง นักออกแบบท่าทาง และนักประพันธ์เพลง จะสามารถทำให้การแสดงตอบวัตถุประสงค์การแสดง
หลักและวิธีจัดการแสดง
การจัดการแสดงที่จะสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยหลักการจัดการแสดงมาเกี่ยวข้องอย่างแยกกันไม่ได้ ทุก
คนต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน ตั้งแต่ฝ่ายอำนวยการแสดง ฝ่ายจัดการแสดง ฝ่ายธุรการ ในการดำเนินการ
จัดการแสดงสิ่งต้องปฏิบัตินั่นคือ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน การคัดเลือกตัวแสดง การประชุมมอบหมายหน้าที่
การติดตามความคืบหน้า การฝึกซ้อม การแสดงจริง และการประเมินผลงานการแสดง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน
การจัดการแสดง เพื่อนำมาปรับปรุงในโอกาสต่อๆ ไป
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สรุปกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดนางนกกระยางขาว
1. รูปแบบการแสดง ได้แบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 3 ช่วงการแสดง ได้แก่ ช่วงที่1นาฏพุทธกาล ช่วงที่
2 ช่วงนาฏสัญชาตญาณ ช่วงที่ 3 ช่วงนาฏอานิสงส์ การแสดงในแต่ละช่วงได้ใช้ท่าทางของนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์สากลเข้าร่วมด้วย
2. บทร้องและดนตรีประกอบการแสดง ได้มีบทร้อง 2 ช่วงและบทพูด 1 ช่วงเพื่อบรรยายให้เห็นภาพ
แห่งจินตนาการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้วงดนตรีออเครสตร้าบรรเลงเป็นหลักเพราะดนตรีสากลสื่ออารมณ์ให้เข้ากับ
การแสดงได้ดีและใช้ดนตรีพื้นบ้านคือปี่ผู้ไทมาบรรเลงร่วมเป็นบางช่วง
3. เครื่องแต่งกาย การแต่งกายชุดนางนกกระยางขาวได้นำเอาธรรมชาติของนกกระยางขาวมาเป็น
แบบในการประดิษฐ์ชุด ใช้สีขาวเป็นหลัก เช่นตัวเสื้อ กางเกง ปีก และใช้ถุงน่องสีดำแบบหนา ตกแต่งปักเลื่อม
และดิ้นให้ดูสวยงาม
4. แสงและเสียงที่ใช้ในการแสดง ใช้แสง สีขาว สีฟ้า น้ำเงิน ให้ความรู้สึกสงบ และแสงสีแดงให้
ความรู้สึกรุ่มร้อน สับสน แสงสีเหลือง ทอง ให้ความรู้สึก สงบและหลุดพ้น
สรุปผลการวิจัย
งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุด นางนกกระยางขาว เป็นการสร้างงานเชิงบูรณาการ เป็นการหลอมรวม
ศาสตร์ศิลป์หลากหลายแขนง ทั้งวรรณศิลป์ นาฏศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ซึ่งผลของการศึกษา
พบว่า ความเชื่อเป็นลักษณะของกระบวนการทางความคิดที่คนในแต่ละยุคสมัยมีประสบการณ์ตรง จึงเรียนรู้
สั่งสม และเลือกสรรสิ่งที่คิดว่า “เหมาะสมที่สุดหรือดีที่สุด ” ด้วยเหตุนี้ นาฏกรรมเป็นการหลอมรวมสรรพ
ศาสตร์ไว้ในตัวตนของนาฏกรรม และเป็นการหลอมรวมพลังอันยิ่งใหญ่ และสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในยุคสมัยนั้น
ที่คนในอดีตกาลเชื่อว่า “นาฏกรรม” จะสามารถต่อรองหรือเรียกร้องให้ถูกใจ พอใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงพยายาม
“วัฒนธรรมประดิษฐ์ ” (แห่งยุคสมัย) กำเนิดเป็นทั้งพิธีการและพิธีกรรมที่จะสำแดงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใจถึง
เจตนาของทั้งองค์ประกอบศิลป์ อาทิ การประดิษฐ์คิดสร้างสัญลักษณ์ประกอบการกระทำการแสดง เครื่องมื อ
ในการต่อสู้ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องบูชา อาหารคาวหวาน เลือดสัตว์ ดอกไม้นานาพันธุ์ ธูปเทียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในการต่อรองการเรียกร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมักจะอาศัยดนตรีกรรม วรรณกรรม คีตกรรม
การแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวของสรีระร่างกาย ด้วยการเลียนแบบ ด้ วยการสวมวิญญาณ ด้วยการ
แสดงกิริยาท่าทางของนกกระยางขาว ผสมผสานกับการสื่อสารอารมณ์ให้สอดคล้องกับเรื่องราวและรูปแบบ
การนำเสนอ จากการศึกษาพบว่า นิทานหมายถึง เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาปากต่อปากหลายชั่วอายุคน จดจำกัน
มาแบบมุขปาฐะและเขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่ อความสนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียด และเป็น
คติสอนใจแก่เด็กและผู้ใหญ่ มีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น
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นิทานแบ่งได้หลายประเภท ได้แก่ ประเภทเทพนิยายหรือปรัมปรา ประเภทชีวิตจริง ประเภทวีรบุรุษ ประเภท
นิทานประจำถิ่น ประเภทเล่าอธิบายเหตุ ประเภทเทพปกรณัมหรือเทวปกรณ์ ประเภทสัตว์ ประเภทมุขตลก
ประเภทศาสนา ประเภทผี และประเภทเข้าแบบ ส่วนนิทานชาดก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชาดกนิบาตหรือ
ชาดกในนิบาต และชาดกนอกนิบาตหรือปัญญาสชาดก ชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตว์ แสดงถึงความเป็นมาในพระชาติต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาสร้างบารมีเอาไว้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เรา
เรียกว่าพระเจ้า 500 ชาติ ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก เล่มที่ 27ปิฎก, 28 มีทั้งหมด 548 เรื่อง อาจมีทั้งเรื่อง
ทีซ่ ้ำกันบ้าง แต่คาถาจะต่างกัน
อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่อง “นก” ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งจีน อินเดีย อินโดนีเซียเวียดนาม
ญี่ปุ่น ลาว รวมทั้งคนไทย เชื่อกันว่าสามารถนำพาดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปสู่สรวงสวรรค์ เพราะมีความ
เชื่อว่า “นก” สามารถเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างโลกมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน รวมทั้งสามารถนำพาวิญญาณ
ผู้ตายไปสู่อีกโลกหนึ่ง เพราะสามารถบินไปในที่ที่มนุษย์ไม่สามารถไปได้ นกกระยางจึงเป็นพาหนะที่ปรากฎใน
ชาดกอีสาน และนิทานปรัมปราอีกหลายเรื่อง สะท้อนความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์กับสัตว์
สื่อสารเป็นเรื่องราวสืบทอดตราบปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะทั่วไป
การแสดงสร้างสรรค์
1. ควรจัดให้มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ทั้งระดับสถาบันการศึกษาและ
นานาชาติ
2. ควรจัดสรรงบประมาณงานวิจัยสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่สนใจสร้างงานด้านดนตรี
และนาฏศิลป์สร้างสรรค์
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ท่านาฏลักษณ์เฉพาะของสมิงนครอินทร์ ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช
ตอน ขอดูตัวสมิงนครอินทร์
DANCE CHARACTERISTICS OF SOMING NAKHONINN IN LAKORNIN
RACHATHIRAT
ภุมรินทร์ มณีวงษ์*
PHOOMARIN MANEEWONG
บทคัดย่อ
วิจัยเรื่องนาฏยลักษณ์ บทบาทของสมิงนครอินทร์ เป็นงานวิจัยที่กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการแสดง
ของสมิงนครอินทร์ที่ปรากฏอยู่ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมั่งฆ้อง ซึ่งตัวสมิงนครอินทร์นี้
นับว่าเป็นอีกตัวละครสำคัญที่มีบทบาทที่น่าสนใจ มีกระบวนท่ารำเฉพาะที่ไม่มีปรากฏในตัวละครอื่นๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงกลวิธีในการปฏิบัติท่าเฉพาะในตอนรำดาบสั้น ซึ่งท่านาฏลักษณ์เฉพาะของสมิงนคร
อินทร์ ที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์ ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมัง
ฆ้อง ของกรมศิลปากร โดยมีก ารดำเนินด้วยวิธี การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงภาคสนาม
จากการศึกษาจากเอกสารการสั มภาษณ์ และการฝึกปฏิบัติกับศิลปินที่แสดงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 พบว่า
เป็นการรำแบบท่ารำเฉพาะนี้คือ ท่ารำประกอบการใช้อาวุธ(ดาบสั้น) ในตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์ซึ่งผู้แสดง
จะต้องรำในเพลงยกตะลุ่มประกอบไปด้วยสองท่าคือท่านั่งหย่งตัวแล้วกระโดดเคลื่อนที่ มือทั้งสองควงดาบสลับ
หล้าหลังและท่าที่ 2 นำดาบขัดที่ด้านหลัง และใน ท่าเดินตีนเตี้ย (ท่าในเพลงรัวมอญ ) คือเป็นท่าที่ต้องควง
ดาบทั้งสองมือไปพร้อมกัน แล้วหย่งตัวเดินซอยเท้าพร้อมกับเดินมือทั้งสอง แล้วเคลื่อนที่ผู้แสดงจะต้องมีก ำลัง
ขาที่แข็งแรง และการทรงตัวที่ดี สมิงนครอินทร์นั้นเป็นตัวละครที่มีความเก่งกล้า องอาจและกล้าหาญ ผู้ที่รับ
บทสมิงนครอิน ทร์ ต้องมีความสามารถในการแสดง โดยเฉพาะในตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์นี้เป็นตอนที่
ปรากฏว่ามีท่าที่เป็นนาฏลักษณ์เฉพาะของสมิงนครอินทร์ ที่เรียกว่า ท่าเดินตีนเตี้ย คือท่านาฏยลักษณ์ด้าน
กระบวนท่ารำเฉพาะด้วยการรำดาบสั้นประกอบท่าเดินตีนเตี้ยของตัวละครสมิงนครอินทร์
คำสำคัญ : นาฏลักษณ์เฉพาะ , เดินตีนเตีย้
__________________________________________________________________________________
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Abstract
The research shows Nakhon Soming of a process model is shown in the theater. The
Soming Nakhon. Another important character is an interesting process, not only in character.
The purpose is to explain how, in practice only. When using a dagger. Actress, a look of
Soming Nakhoninn. Appeared in Lakornin Rachathirat emperor. Now let's see Soming
Nakhoninn. As a specific dance postures of the characters that appear in the theatrical story
of the emperor. Minkhaung set battle. Department of Arts By studying documents from the
interview. And practice with the artist's first show in 2523 when it found that the dance is
dance only. Dance of the weapon (dagger) at the request of Nakhon Sominginn which
players must dance on the song, the song raised Taluem comprising two position is a sitting
position, then jump tiptoe movement. Both hands wield a sword and a switching yard after 2
polished sword on the back foot and gait shorter. (Port of music in Aotearoa Mon) is a
position to wield a sword with both hands simultaneously. Yong then went on the road with
a walking foot with both hands. and mobile The show must have strong legs. And sustaining
good
Soming Nakhon character is a brave hero. Valiant and Brave Who plays Soming
Nakhoninn. Must have the ability to express. Especially when I see the Soming Nakhoninn it
now appears that the Boardwalk is the dramatic appearance of Soming Nakhoninn called gait
foot shorter, is a choreographic appearance on the dance postures of rich bran scimitar
composite port. a foot short of a character Soming Nakhoninn
Keywords: Dance characteristics, dance bent knees
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บทนำ
วรรณกรรมเรื่องราชาธิราช เป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับพงศาวดารมอญที่แต่งขึ้นเพื่อยกย่องในพระ
ราชอำนาจและพระกฤดาภินิหาร และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าราชาธิราชตลอดจน การสรรเสริญความเก่งกล้า
สามารถของ ทหารเอกฝ่ายมอญ ที่มีความกล้าหาญ เด็ ดเดี่ยว และความจงรั กภักดีต่อพระเจ้าราชาธิราช โดย
เนื้อเรื่องส่วนมากจะกล่าวถึงการทำสงครามระหว่าง มอญ และพม่า การใช้กลวิธีใสการต่อสู้ทำสงคราม ซึ่งได้มี
การเผยแพร่และการแปลจากภาษาเดิม มาเป็นภาษาไทยทำให้เกิดเป็นเรื่องราวในวรรณกรรม เรื่องราชาธิราช
ฉบั บ แปลเป็ น ภาษาไทยมากมาย ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว่า เรื่อ งราวในราชาธิราชนั้ น เป็ น เรื่อ งราวที่ มีคุ ณ ค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ แสดงให้ เห็ น ถึงกลวิธีการทำสงคราม การเมือง การปกครอง ตลอดจนเรื่องราวพงศาวดาร
แล้ว ยังเหมาะที่จะเป็นเรื่องราวที่น่านำมาศึกษาประเทืองปัญญา
นอกจากเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทั้งในทางประวัติศาสตร์ สังคมและด้านภาษาแล้ว ยังเป็นวรรณคดีที่นิยม
นำมาจัดทำสำหรับแสดงละครอีกเรื่องหนึ่ง ด้วยตัวละครแต่ละฝ่ายล้วนมีความน่าสนใจในด้านการดำเนินหน้าที่
ต่ า งๆที่ ป รากฏในเรื่ อ งโดยมั ก นำตอนที่ มี ค วามสนุ ก สนานให้ ข้ อ คิ ด ในแง่ ข องคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความ
ซื่อสั ตย์ ความจงรักภักดี ที่มีต่อพระมหากษัตริย์ โดยมักหยิบยกตัวละครตัวเอก หรือตัวละครที่มีเรื่องราว
ความสำคัญ เพื่อเป็นตัวดำเนินเรื่องให้เกิดความน่าสนใจ ติดตาม ให้มีความเหมาะสมสวยงามตามแบบแผน
ของการแสดงละครพันทาง เช่น ตอนสมิงพระรามอาสา ตอนศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องตอนศึกมังรายกะยอฉะวา
ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์เป็นต้น สมิงนครอินทร์ถือได้ว่าเป็นตัวละครตัวเอกที่มีความสำคัญและมีกระบวนท่ารำ
ที่ใช้ประกอบในการแสดงตามแบบของละครพันทาง หากแต่ว่า กระบวนท่ารำของตัวละครตัวนี้ยังมิเคยถูก
บรรจุเป็ น หลั กสูตรเพื่อการเรียนการสอนของ สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิ ล ป์ วิทยาลั ยนาฏศิลปทั้ง 12 แห่ ง ซึ่ ง
แตกต่างจากตัวละครตัวอื่น เช่น สมิงพระราม กามนี เพราะกระบวนท่าของสมิงพระรามและกามนีนั้นได้มี
บรรจุอยู่ในหลักสูตรของ คณะศิลปะนาฏดุริยางค์ และศิลปศึกษา ทั้งนี้อาจจะด้วยเหตุผลว่าท่ากระบวนท่ารำ
ของสมิงนครอินทร์นั้นมีความละเอีย ด และมีความยาก จึงไม่สามารถนำมาบรรจุไว้ในหลักสูตรได้ร่วมไปถึงยัง
เป็นตัวละครที่มีผู้รับการถ่ายทอดไว้น้อยท่านผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้หยิบยก กระบวนท่ารำเฉพาะ
ของสมิงนครินทร์ ในตอน ขอดูตัวสมิงนครอินทร์นี้เพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นถึงกระบวนท่าสำคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะ ของการรำท่าเดินตีนเตี้ยรำดาบสั้น ที่ท่าเฉพาะตัวสมิงนครอินทร์ ในละครพันทาง
เรื่องราชาธิราช ที่อยู่ใน ตอน ขอดูสมิงนคอินทร์
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วิธีการศึกษา
วิธีการแสดงบทบาทสมิงนครอินทร์ ท่านาฏลักษณ์เฉพาะของสมิงนครอินทร์ ที่ปรากฏอยู่ในละครพันทาง
เรื่องราชาธิราช ตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์ เป็นการศึกษา โดยวิเคราะห์ลักษณะของกระบวนท่ารำของสมิง
นครอินทร์ในรูปแบบ ของกรมศิลปากรตามรูปแบบการถ่ายทอดไว้ของผู้ที่เคยแสดงเป็นสมิงนครอินทร์ ในปี
พ.ศ.2523 ดังนี้
1. ศึกษาจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์กลุ่ มผู้แสดง กลุ่มคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความ
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการแสดงทั้งที่เป็นผู้ร่วมแสดงร่วมฝึกซ้อมในบทบาทอื่นๆ และกลุ่มศิลปินที่ได้รับ
การ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งแบ่งได้ดังนี้
1.1 การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย ที่ได้แสดงเป็นตัวสมิงนครอิทนร์ ในละครพันทาง
เรื่องราชาธิราช ตอน ขอดูตัวสมิงนครอินทร์ ปี พ.ศ. 2523 ได้แก่ นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
นาฏศิ ล ป์ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป์ นายศุ ภ ชั ย จั น ทร์ สุ ว รรณ์ ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ผู้ เชี่ ย วชาญ คณะศิ ล ปนาฏ
ดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.2 กลุ่ ม ผู้ แ สดงร่ ว มในปี พ.ศ. 2523 นายปรเมษฐ์ บุ ณ ยะชั ย ผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ า น
นาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงเป็น พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
2. การสังเกตการณ์ โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และ การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วมการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมคือ การที่ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์ การฝึกซ้อมการฝึกหั ดผู้แสดงได้แก่
วิธีการฝึกเบื้องต้น การเข้าบท การฝึกซ้อมเข้าเรื่อง จนถึงการแสดง ซึ่งในการสังเกตครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมใน
การช่วยฝึกซ้อมตัวละครต่างๆการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม คือ ผู้วิจัยได้เป็นผู้สังเกตการณ์ในฐานะของ
ผู้ชม
3. การเข้ า รั บ การถ่ า ยทอดกระบวนท่ า รำและวิ ธี ก ารแสดงในบทบาทสมิ ง นครอิ น ทร์ จ าก
นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง และ นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ แบบเจาะลึกในบทบาทของสมิงนครอินทร์ พร้อมการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ หรือ สอบถามจากทั้งสองท่านในกรณีที่เกิดข้อสงสัย แล้วแยกประเด็นในวิธีการ
รำในแต่ละส่วน ซึ่งในแต่ละท่านว่ามีข้อแตกต่างหรือ เหมือนกันอย่างไร เพื่อหาวิธีแสดงในบทบาทของสมิงนคร
อินทร์และการศึกษาจาก วีดีทัศน์ การแสดงละครพันทางเรื่อง ราชาธิราช ตอน ขอดูสมิงนครอินทร์ ของกรม
ศิลปากร เพื่อการศึกษาดูองค์ประกอบตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ท่ารำ วิธีการแสดง ของสมิงนครอินทร์
สมิงนครอินทร์ หรือมะสะลุม ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทและความสำคัญตลอดจนจุดเด่นใน
ด้านของกระบวนท่ารำโดยเฉพาะในตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ได้ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดว่าสมิงนครอินทร์
นั้น ได้ล อบเข้ามาถึงห้ องบรรทมของพระองค์ได้ จึงมีพระราชสาสน์ถึงพระเจ้าราชาธิราช ว่าพระองค์มีพระ
ประสงค์ที่ จะขอดูตัวสมิงนครอินทร์ผู้กล้าที่สามารถเข้ามาถึงห้องบรรทมได้ ว่าจะมีรูป ร่างลักษณะเช่นไร โดย
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สัญญาว่าจะมิทำอันตรายใดๆแก่สมิงนครอินทร์ เมื่อพระเจ้าราชาธิราชทรงอนุญาตให้สมิงนครอินทร์ไปเข้าเฝ้า
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้ สมิงนครอินทร์จึงได้เตรียมตัวไปเข้าเฝ้าโดยตนนั้นได้แอบพกดาบสั้นเอาไว้ในเสื้อเพื่อ
มิให้ใครรู้ เมื่อไปถึงค่ายพม่า สมิงนครอินทร์ได้เข้าเฝ้าและได้ มีการทดลองใจด้วยการข่มขู่จากพระเจ้าฝรั่งมัง
ฆ้อง สมิงนครอิน ทร์ก็มิได้แสดงความกลั วแต่อย่างใด กลับหั วเราะเยอะเย้ยพร้อมกับชักดาบที่ซ่อนอยู่นั้น
ออกมา เพื่อแสดงให้ รู้ว่าอย่ามาประมาท เพราะตนนั้นมีความกล้าหาญประหนึ่งเสือซ่อนเล็บ เมื่อพระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้องเห็นเช่นนั้นก็ตกพระทัย สมิงนครอินทร์จึงได้กราบทูลสิ่งต่างๆที่ตนได้กระทำไปพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ทรงพอพระทัย และรู้สึกยกย่องในความกล้าหาญและทรงพระราชทานรางวัลให้แก่ของสมิงนครอินทร์ ในการ
แสดงตอนนี้ มีกระบวนท่าที่น่ าสนใจ และถือได้ว่าเป็นจุดเด่น ที่ส ำคัญ คือจุดเด่นในด้านของกระบวนท่ารำ
เฉพาะตัว ของสมิงนครอินทร์ เช่นในตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์ เป็นกระบวนท่าที่น่าสนใจ และเป็นจุดเด่นของ
สมิงนครอิน ทร์ คือกระบวนท่ารำโดยการชักอาวุธ(ดาบสั้น)ที่ลอบนำเข้ามาในที่ประทั บ และจะต้องรำเพื่อ
กระทำการข่มขู่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ซึ่งเรียกการรำของกระบวนรำนี้ว่า “เดินตีนเตี้ย”
กระบวนรำเดินตีนเตี้ย คือกระบวนท่าที่พิสดารจัดเป็นท่าเฉพาะ ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและ
ความสามารถ อย่างยอดเยี่ยมของผู้แสดงที่มีความแตกต่างไปจากตั วละครตัวอื่นๆ จากการแสดงในบทบาท
ของสมิงนครอิน ทร์เป็ น กระบวนท่าที่มีความโดดเด่ นในเรื่องของกระบวนท่ารำเฉพาะตัว มีวิธีการปฏิบัติที่
ยากลำบากและพิสดารซึ่งผู้ที่แสดงได้นั้ นจะต้องมีความสามารถพิเศษในด้านของกำลังและสรีระ ต้องมีการ
ฝึกหัดของกำลังขาให้แข็งแรงเป็นพิเศษ ที่ผู้แสดงต้องฝึกให้ชำนาญ ปฏิบัติท่ารำอย่างคล่องแคล่ว เพราะถือว่า
เป็นนาฏลักษณ์เฉพาะของสมิงนครอินทร์
ผลการศึกษา
ท่านาฏลักษณ์เฉพาะ การแสดงบทบาทของสมิงนครอินทร์ ในการแสดงละครพันทาง เรื่องราชาธิราช
ชุดศึกพระเจ้ าฝรั่งมังฆ้อง ตอนขอดู ส มิงนครอินทร์ มีกระบวนท่ารำสำคัญ ที่ ครูล มุ ล ยมะคุปต์ ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจาก หม่อมครูหงิม หรือ แม่ครูหงิม ซึ่งเป็นตัวละครของคณะเจ้าพระยามหิทรศักดิ์ธำรง และเป็นครู
ที่เข้ามาสอนให้ กับ คณะละครวังสวนกุห ลาบ เป็นผู้ที่เชียวชาญในบทบาทของตัวละครนอก และ ตัวละคร
พันทาง ทั้งยังสอนบทบาทตัวเอก ในละครพันทางเรื่อง ราชาธิราช เช่น สมิงพระราม สมิงนครอินทร์ พระเจ้า
ราชาธิราช มังรายกะยอชวา พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ให้แก่ ครูลมุล ยมะคุปต์ ต่อมาในการแสดงครั้งหลัง ครูลมุลย์
ยมะคุปต์ได้เป็นผู้ฝึกซ้อมและถ่ายทอดกระบวนท่ารำนี้ให้แก่ นายไพฑู รย์ เข้มแข็ง นายศุภชัย จันทร์ สุวรรณ์
นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ ซึ่งผู้แสดงทั้ง 3 ท่านนี้ คือกลุ่มผู้แสดงกลุ่มแรกที่ได้แสดงในปี พ.ศ. 2523 ณ โรง
ละครแห่งชาติ ในตอนที่มีการจัดทำและปรับปรุงบทใหม่โดยนายเสรี หวังในธรรม
นอกจากนี้ ครูลมุล ยมคุปต์ยังได้ถ่ายทอดให้แก่ นางจิรายุวดี ราชวังเมือง อดีตข้าราชการครู วิทยาลัย
นาฏศิลป ในชุดที่เป็นผู้แสดงหญิงล้วน (สัมภาษณ์ นายประเมศฐ์ บุณยะชัย ) หลังจากนั้นกลุ่มผู้แสดงในชุด ปี
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พ.ศ. 2523ก็นำเป็นผู้ถ่ายทอดให้แก่ศิลปิน และครูอาจารย์ดดังนี้ นายไพฑูรย์ เข้มแข็งได้ถ่ายทอดให้ นายสั จจะ
ภู่เพ่งสุทธิ์ นามสมเจตน์ ภู่นา นายศุภชั ย จันทร์สุวรรณืได้ถ่ายทอดให้ นายฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ นายภุมรินทร์
มณีวงษ์ นายเอกรัตน์ รุ่งสว่าง นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ ไม่ปรากฏว่าได้ถ่ายทอดให้ผู้ใด
ผู้แสดงท่ารำเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในการแสดงตอนนี้คือจะต้องแสดงท่ารำประกอบการใช้อาวุธ (ดาบสั้น)
ในกระบวนการรำในชุดนี้เป็นกระบวนรำที่น่าสนใจและมีความพิเศษนอกจากการตีบทที่แฝงไปด้วยบุคลิกของ
ตัวสมิงนครอินทร์แล้ว ยังมีท่ารำเฉพาะ ซึ่งเป็นกระบวนท่ารำที่น่าสนใจ คือ กระบวนท่ารำดาบสั้นของสมิงนคร
อินทร์ ที่เรียกกันว่า “กระบวนท่าเดินตีนเตี้ย” กระบวนท่าเดินตีนเตี้ย หรือการเดินตีนเตี้ยนี้ ผู้แสดงต้องฝึกฝน
จนเกิดความชำนาญและต้องรู้ถึงเทคนิควิธีการปฏิบัติ ให้ถูกต้องและที่สำคัญกระบวนท่ารำ เดินตีนเตี้ยนี้ ถือว่า
เป็นกระบวนท่ารำที่เป็นรูปแบบเฉพาะของตัวสมิงนครอินทร์ซึ่งในกระบวนท่าเดินตีนเตี้ยนี้จะมีลักษณะของการ
ปฏิบัติมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด คือ ท่านั่งกระโดดมือควงดาบสลับหน้า -หลัง ท่านั่งกระโดดมือขัดดาบไว้ที่ด้านหลัง
และท่ าเดิ น ตีน เตี้ย เนื่ องจากในการปฏิ บั ติท่ารำในการแสดงละครพั น ทางเรื่องราชาธิราช ในบทบาทของ
สมิงนครอินทร์ ตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์นั้น เป็นการแสดงในรูปแบบของละครพันทาง ประกอบกับมีท่า
เฉพาะตัวของสมิงนครอินทร์ จึงมีท่ารำที่มีลักษณะเฉพาะของตัวละครตัวนี้ ซึ่งจะเห็นได้จาก ในตอนที่สมิงนคร
อินทร์รำดาบสั้นหน้าพระที่นั่ง ของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง โดยจะยกมาอธิบายประกอบในท่ารำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ท่าในเพลงยกตะลุ่ม (ท่าที่ 1) ลักษณะคือ ท่านั่ง โดยวิธีการนั่งนั้น ผู้แสดงจะทำท่านั่งบนสั้นเท้าโดย
ใช้ปลายเท้าเป็นจุดรับน้ำหนักในลักษณะที่เกร็งปลายเท้าให้ตั้งขึ้น มือขวาอยู่ระดับศีรษะ มือซ้ายอยู่ระดับปลาย
คาง แล้วกระโดดไปตามจังหวะฉาบ ในขณะที่กระโดด ให้มือทั้งสองควงดาบไปพร้อมกันกับจังหวะที่กระโดด
โดยให้มือข้างใดข้างหนึ่งควงไปด้านหน้า และมืออีกข้างหนึ่งควงไปด้านหลัง ให้กระโดดเคลื่อนที่ไปในลักษณะ
วงกลม
1) ท่าในเพลงยกตะลุ่ม (ท่าที่ 1)

ภาพที่ 1 ท่าในเพลงยกตะลุ่ม ที่มา : ผู้วิจัย, 2558
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วิธีการปฎิบัติ : มือทั้งสองใช้วิธีการควงดาบสลับหน้าหลังไปมาของมือทั้งสอง เริ่มจากทางซ้ายของผู้แสดงวน
เป็นวงกลมไป 1 รอบ

ภาพที่ 2 ท่าในเพลงยกตะลุ่ม ที่มา : ผู้วิจัย, 2558
วิธีการปฎิบัติ : เมื่อ หมดจังหวะ ให้ค่อนไปทางเตียงอำมาตย์พม่าฝั่งขวามือของผู้แสดง แล้วขยับใช้เท้าขวา
กระทืบพร้อมกับขยับดาบท่าเงื้อมือจะฟัน หน้ามองไปทางพวกอำมาตย์พม่าทางฝั่งขวา

ภาพที่ 3 ท่าในเพลงยกตะลุ่ม ที่มา : ผู้วิจัย, 2558
วิธีการปฎิบัติ : แล้วเปลี่ยนเท้ามากระทืบทางซ้ายพร้อมกับ ขยับดาบท่าเงื้อมือจะฟัน หน้ามองไป ทางพวก
อำมาตย์พม่าทางฝั่งซ้ายเช่นกัน
2. ท่าในเพลงยกตะลุ่ม (ท่าที่ 2) ลักษณะคือ ท่านั่งนั้นปฎิบัติเหมือนกับท่า ในเพลงยกตะลุ่มในท่าที่ 1
แล้วนั่งหย่งตัว เพื่อกระโดดอีกรอบหนึ่ง โดยให้ มือขวาขัดดาบ ไว้ด้านหลังงอข้อศอก ข้อมือขวาให้สูงระดับหาง
คิ้ว มือซ้ายให้ขัดดาบไว้ข้างหลังแต่ให้ขัดไว้ บริเวนเอวแต่ให้ตัวดาบอยู่ด้านหลัง แล้วกระโดดไปตามจังหวะ ให้
กระโดดเคลื่อนที่ไปในลักษณะวงกลม อีก 1 รอบ
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2) ท่าในเพลงยกตะลุ่ม (ท่าที่ 1)

ภาพที่ 4 ท่าในเพลงยกตะลุ่ม ที่มา : ผู้วิจัย, 2558
วิธีการปฎิบัติ : แล้วนั่งหย่งตัวขึ้นบนโดย เปิดส้นเท้า เพื่อ กระโดดอีกรอบหนึ่ง มือขวาขัดดาบไว้ด้านหลังงอ
ข้อ ศอก ข้อมือขวาให้ สู งระดับ หางคิ้ว มือซ้ายให้ ขัดดาบไว้ข้างหลั งแต่ให้ ขัดไว้บ ริเวนเอว แต่ให้ ตัวดาบอยู่
ด้านหลังแล้วกระโดดไปตามจังหวะ ให้กระโดดเคลื่อนที่ไปในลักษณะวงกลม อีก 1 รอบ

ภาพที่ 5 ท่าในเพลงยกตะลุ่ม ที่มา : ผู้วิจัย, 2558
วิธีการปฎิบัติ : แล้วไปหมดจังหวะ ให้ค่อนไปทางเตียงอำมาตย์พม่าฝั่งซ้ายมือของผู้แสดง แล้วขยับใช้เท้าซ้าย
กระทืบพร้อมกับขยับดาบท่าเงื้อมือจะฟัน หน้ามองไปทางพวกอำมาตย์พม่าทางฝั่งซ้าย
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ภาพที่ 6 ท่าในเพลงยกตะลุ่ม ที่มา : ผู้วิจัย, 2558
วิธีการปฎิบัติ : แล้วเปลี่ยนเท้ามากระทืบทางขวา พร้อมกับขยับดาบท่าเงื้อมือจะฟัน หน้ามองไปทางพวก
อำมาตย์พม่าทางฝั่งขวาเช่นกัน
3. ท่าเดินตีนเตี้ย (ท่าในเพลงรัวมอญ) ท่าเดินตีนเตี้ยนี้ถือได้ว่าเป็นกระบวนเฉพาะตัวของส มิงนคร
อินทร์ คือเป็นท่าที่ต้องควงดาบทั้งสองมือ ไปพร้อมกัน แล้วหย่งตัวเดินซอยเท้าพร้อมกับเดินมื อทั้งสอง แล้ว
เคลื่อนที่เป็นวง จากทางซ้ายของผู้แสดง โดยผู้แสดงต้องเดินซอยเท้าในลักษณะนั่งด้วยปลายเท้า แล้วซอยเท้า
เคลื่อนที่ เป็นวง ผ่านเตียงของอำมาตย์ฝั่งทางซ้าย ผ่ านหน้าพระเจ้าอังวะ และผ่านมาถึงหน้าเตียงอำมาตย์ ฝั่ง
ขวาแล้ว เดินซอยเท้าเคลื่อนที่เข้าไปใกล้พระแท่นของพระเจ้าอังวะ ซึ่งถือได้ว่ากระบวนท่าเดินตีนเตี้ยนี้เป็นท่า
ที่ ผู้แสดงจะต้องมีกำลังขาที่แข็งแรง และการทรงตัวที่ดี มิฉะนั้นอาจพลาดเกิดอุบัติเหตุได้
3) ท่าในเพลงยกตะลุ่ม (ท่าที่ 1)

ภาพที่ 7 ท่าในเพลงยกตะลุ่ม ที่มา : ผู้วิจัย,2558 ภาพที่ 8 ท่าในเพลงยกตะลุ่ม ที่มา : ผู้วิจัย,2558
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วิธีการปฎิบัติ : แล้วควงดาบทั้งสองมือ พร้อมกับหย่งตัว ซอยเท้าเคลื่อนที่ และเคลื่อนมือทั้งเป็นท่าชักแป้ง โดย
เคลื่อนที่เป็นวง จากทางซ้ายของผู้แสดง โดยเดินซอยเท้าผ่านเตียงของอำมาตย์ฝั่งทางซ้าย แล้วตัดเป็นเส้นตรง
ผ่านหน้าพระเจ้าอังวะ และผ่านมาถึงหน้าเตียงอำมาตย์ฝั่งขวาแล้วเดินซอยเท้าเคลื่อนเข้าไปใกล้พระแท่นของ
พระเจ้าอังวะ

ภาพที่ 9 ท่าในเพลงยกตะลุ่ม ที่มา : ผู้วิจัย, 2558
วิธีการปฎิบัติ : ให้ก้าวเท้าซ้ายกระทืบและกระชากตัว พร้อมกับเงื้อมือทั้งซ้ายและขวา โดยให้มือขวาสูงมือซ้าย
อยู่ระดับปลายคาง ในท่าที่กำลังจะฟันเข้าหาพระเจ้าอังวะ โดยให้ท่าทั้งหมดลงพอดีกับจังหวะตอนท้ายของ
เพลงรัวมอญ
จากท่ารำในเพลงยกตะลุ่ม จนถึงท่ารำในเพลงรัวมอญ นั้นจะสังเกตได้ว่าท่ารำนี้เป็นท่ารำที่มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างไปจากท่าอื่น เพราะท่ารำนี้เป็นท่ารำที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ตัวสมิงนครอินทร์นั้น แสดงถึงความ
กล้าหาญ มิเกรงกลัวแม้จะอยู่ท่ามกลางข้าศึก ด้วย ความฉลาด ความอาจหาญที่ตนเองมีนั้นเองจึงเป็นสิ่งที่สื่อ
แสดงให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และเหล่าทหารพม่าต้องรู้สึกหวั่นในฝีมือและความกล้าหารของสมิงนครอินทร์ และ
เมื่อเป็นในรูปแบบของ การแสดง ท่ารำท่าพิเศษนี้ก็เป็นท่ารำที่ แสดงศักยภาพของผู้แสดงต้องการที่จะสื่อความ
เป็นตัวละครเอกของตอน และต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความมีพละกำลังของผู้แสดง ซึ่งผู้แสดงจะต้อง
ผ่านการฝึกฝนในการที่จะต้องสร้างกำลังให้มี ความแข็งแรงในส่วนต่างที่ต้องใช้ในการรำท่านี้นั้นมีประกอบด้วย
กันคือ
1. ข้อเท้า และปลายเท้า ผู้แสดงจะมีข้อเท้าที่แข็งแรงสามารถพยุง และรับน้ำหนักทั้งหมดของร่างกาย
และ ปลายเท้านี้ มีส่ วนสำคัญ มากเพราะเป็นตัวทำให้เกิดการเคลื่ อนที่ไปตามทิศของของท่าไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะของการกระโดดด้วยปลายเท้า และการซอยเท้า อย่างที่เรียกว่า เดินตีนเตี้ยให้เ ท้ามีการเสียดสีแล้วทำ
ให้เกิดการเคลื่อนที่ในจังหวะที่เสมอกันเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนนำพาให้ร่างกายเคลื่อนที่ได้ดังภาพ
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1

2

ภาพที่ 10 หมายเลข 1 ข้อเท้า และ หมายเลข 2 ปลายเท้ามีส่วนสำคัญมากใน
การเดินตีนเตี้ย เพราะผู้แสดงต้องใช้สำหรับการเคลื่อนที่
ที่มา: ผู้วิจัย, 2558
2. ท่อนขาส่วนล่าง (ตั้งข้อต่อส่วนหัวเข่าถึงข้อเท้า) ในส่วนนี้จะเป็นตัวเฉลี่ยน้ำหนักให้เกิดความสมดุลโดย
ที่ผู้แสดงจะต้องกดหัวเข่าลงให้หัวเข่านั้นอยู่ในระดับเอว และท่อนขาส่วนล่างจะอยู่ในระดับขนานกับพื้น เพื่อ
เป็นการแบกรับน้ำหนักของร่างกายและให้เกิดการทรงตัวในส่วนของสะโพกถึงปลายเท้า ในการส่งกำลังการ
เคลื่อนที่ไปยังปลายเท้า ถ้าหากผู้ปฎิบัติ ไม่ควบคุมกดเข่าให้อยู่ในระดับเอว หรือเข่านั้นสูงกว่าระดับเอวก็จะทำ
ให้เสียการทรงตัว เนื่องจากน้ำหนักจะตกไปอยู่ที่ก้น จะทำให้หนักและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง และ
อาจจะทำให้หงายหลังได้
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1

ภาพที่ 11 หมายเลข 1 ท่อนขาส่วนล่างตั้งข้อต่อส่วนหัวเข้าถึงข้อเท้าจะเป็นตัวเฉลี่ยน้ำหนักให้เกิด ความ
สมดุล
ที่มา: ผู้วิจัย, 2558
3. ท่อนขาส่วนบน (ตั้งแต่หัวเข่าถึงสะโพก) ในส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กับหัวเข่า คื อ เมื่อกดหัวเข่าลงจน
ท่อนขาส่วนบนนั้นอยู่ในแนวขนานกับพื้นแล้วเป็นระนาบเดียวกันกับสะโพก ก็จะทำให้เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อใน
ส่ ว นท่ อนขาทั้งหมดแล้ วก็ จ ะเป็ น ตั วสร้างกำลั งส่ งไปยังกล้ ามเนื้ อให้ เกร็งไปยังปลายเท้ าเป็ น แรงส่ งในการ
เคลื่อนที่ รวมไปถึงพลังที่เกิดจากการเกร็ งกล้ามเนื้อ ช่วงล่างตั้งแต่ ส่วนสะโพกลงมาถึงปลายเท้า ที่จะต้อง ใช้
พลังในการกระโดดด้วย ปลายเท้า ในลักษณะของการหย่งตัวแล้ว กระโดดเคลื่อนที่

1

ภาพที่ 12 หมายเลข1ท่อนขาส่วนบน (ตั้งแต่หัวเข่าถึงสะโพก) ในส่วนนี้จะมี ความสัมพันธ์กับหัวเข่าจะต้องใช้
กำลังในการกระโดดด้วยปลายเท้า ในลักษณะของการหย่งตัว
ที่มา: ผู้วิจัย, 2558
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4. ส่วนของลำตัว (ตั้งแต่ส่วน กระดูกก้นกบถึงศีรษะ) ในส่วนของลำตัวนี้ถือว่าเป็นแกนกลางที่สำคัญ
เป็นหลักในการที่จะต้องทรงลำตัวให้ตรง คือจะต้องดันกระดูกก้นกบออกมาเพื่อที่จะให้ตัวตั้งในระนาบเส้นตรง
ซึ่งในการที่ผู้ปฎิบัติดันกระดูกส่วนก้นกบนั้นจะทำให้ท้องน้อย ถูกกดแล้วเกร็ง ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เอื้อต่อใน
การเคลื่อนที่ในท่าของการรำดาบสั้น ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปในลักษณะของการกระโดด และการเคลื่อนที่ด้วยการ
ซอยเท้า เพราะถ้าหาก ผู้ที่แสดงไม่เข้าใจในหลักการบังคับเพื่อให้กล้ามเนื้อเกร็งเพื่อที่จะให้เกิดแรงเคลื่อนที่
แล้ว ในการแสดงท่ารำการเดินตีนเตี้ยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ ได้ในทิศทางที่ต้องการและอาจจะทำให้เคลื่อนที่
ที่ไปด้วยท่ารำนั้นไม่สมบูรณ์

1

ภาพที่ 13 หมายเลข 1 ส่วนของลำตัว(ตั้งแต่ส่วน กระดูกก้นกบถึงศีรษะ) ในส่วนของลำตัวนี้ถือว่าเป็น
แกนกลางที่สำคัญเป็นหลักในการที่จะต้องทรงลำตัวให้ตรง
ที่มา: ผู้วิจัย, 2558
สรุปและอภิปรายผล
สำหรับการแสดงในตอนนี้นอกจากผู้แสดงจะมีความสามารถในการรำแล้ว ผู้แสดงต้องรู้จักการใช้อารมณ์
เข้ามาประกอบด้วย เนื่องจากตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีบทบาทที่บ่งบอกถึงความหยิ่ง ความมีศักดิ์ศรีใน
ความเป็นชายชาติทหาร และแสดงให้เห็นว่า ถึงเข้ามาคนเดียว ก็ไม่เกรงกลัว ด้วยว่าตนเองนั้นเปรียบเสมือน
เสื อ ที่ซ่ อนเล็ บ ซึ่งกระบวนท่ าทั้ งหมดที่ ยกมาอธิบ ายนี้ เป็ น กระบวนท่ารำที่ ครูล มุ ล ยมะคุ ป ต์ ได้รับ การ
ถ่ายทอดมาจาก หม่อมครูหงิม หรือแม่ครูหงิมซึ่งเป็นตัวละครเอกในคณะละคร ของเจ้าพระยามหิทรศักดิ์ธำรง
(เพ็ง เพ็ญ กุล ) และ คุณ ครู ลมุ ล ยมะคุป ต์ ก็ได้นำมาถ่ายทอดไว้ให้ แก่ ไพฑูรย์ เข้มแข็ง และ ศุภ ชัย จันทร์
สุวรรณ์ เมื่อครั้งมีการแสดงละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอน สัจจะสมิงนครอินทร์
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523
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ดังนั้ น ผู้ ที่ จ ะแสดงเป็ น สมิงนครอิน ทร์ได้นั้ น จะต้ อ งเข้าใจในลั ก ษณะของการรำ และวิธี การแสดงที่ มี
องค์ประกอบต่างๆที่สำคัญ ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะของบุคลิกที่ดี ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกหัดที่เป็นตัวพระ มี
ฝีมือในการรำ มีพละกำลังที่ดี เข้าใจลักษณะของการรำแบบพัน ทาง และต้องเข้าถึงบทบาทของตัวละครสมิง
นครอิน ทร์ ที่จ ะต้องสามารถสร้างความรู้สึ กให้ เข้าถึงตัวละครตัวนี้ให้ ได้ พร้อมกับต้องมีการฝึ กซ้อมกับผู้ ที่
ถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความคล่องแคล่วในกระบวนท่ารำ ซึ่งท่ารำในบางท่าต้องอาศัยความชำนาญ
ฝึกหัดอยู่เสมอ ในการแสดงนาฏลักษณ์เฉพาะสมิงนครอินทร์ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน ขอดูตัวสมิง
นครอินทร์ ใช้วิธีการรำที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่มีความสัมพันธ์กัน ตามหลักนาฏศิลป์ไทย ซึ่ง
ผู้ที่แสดงเป็น สมิงนครอินทร์ ถึงแม้ว่าเป็นการรำแบบพันทาง แต่ต้องมีพื้นฐานการรำแบบตัวพระที่รำดี มีความ
เข้าใจในเรื่อง พื้นฐานการรำ นาฏยศัพท์ ด้านการออกลีลาท่ารำนั้นจะมีทีท่า มีลักษณะการรำตัวละครที่มี
สัญชาติมอญคือ มีลักษณะการโย้ตัว การตีไหล่ กระทายไหล่ แบบท่ารำของการรำออกภาษาแบบมอญ ผนวก
กับลักษณะขอท่ารำบางท่าที่เป็นลักษณะการรำที่เป็นลักษณะท่าทางธรรมชาติ (ท่ากำแบ)
นอกจากนี้ผู้แสดงยังต้องใช้จังหวะและรู้จักการใช้พื้นที่ในการเคลื่อนไหวในการออกท่าทาง ได้แก่ ความ
เน้นหนักของกระกระทบจังหวะ หรือการเน้นจังหวะในลักษณะของการกระแทกกระทั้นของการออกลีลาท่า
รำ นอกจากนี้ในการเคลื่อนไหวของสรีระ และทิศทางซึ่งในการใช้ ที่มีความสอดคล้องกับการรำของตั วสมิงนคร
อินทร์ ทั้งการใช้พื้นที่เวที ท่ารำที่เป็นท่าเฉพาะ มีการเคลื่อนไหวในลักษณะพิ เศษ ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับ
การเคลื่อนไหวของร่างการที่แสดงถึงอารมณ์ต่างๆเช่นอารมณ์ที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ หรือการ
แสดงการผึ่งผายของสรีระให้ดูสง่าขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในท่ารำเดินตีนเตี้ยที่จะต้องปฏิบัติท่า ประกอบการใช้
อาวุธ ซึ่งในลักษณะของท่ารำนั้น เป็นท่าที่จะบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่งกาจของตัวละครที่สามารถลอบนำอาวุธ
เข้ามาทำเพื่อข่มขู่ ซึ่งในทางการแสดงก็จะเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความพิเศษของตัวละครนี้โดยการใช้ทำรำที่
พิศดารไปกว่าการรำประกอบการใช้อาวุธแบบทั่วไป จึงได้มีการออกแบบการนำท่ารำเดิมที่มีอยู่มาประดิษฐ์ขึ้น
รวมไปถึงขนบจารีตของการที่ตัวละครที่นั่งอยู่หน้าตัวละครที่มีศักดิ์สูงกว่า ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ในยุค
นั้นจึงได้ใช้ท่าเฉพาะนี้ขึ้นมา และด้วยลักษณะที่ปฏิบัติ ตัวละครต้องนั่งหย่งตัวในระดับที่ต่ำและใช้เท้าในการ
เคลื่อนที่ จึงเรียกการปฏิบัติเช่นนี้ว่า เดินตีนเตี้ย และท่ารำเดินตีนเตี้ยรำดาบสั้นนี้ยังไม่เคยปรากฏให้เห็นในการ
แสดงละครเรื่องอื่นๆจากการค้นคว้าก็พบว่ามีการนำไว้ใช้กับ สมิงนครอินทร์ ในตอน ขอดูตัวสมิงนครอินท ร์
เท่านั้น จึงแสดงให้เห็นว่า ท่าเฉพาะของสมิงนครินทร์ยังคงเป็นท่ารำที่มีความพิเศษเฉพาะตัว และก็เป็นกระบ่า
ท่าที่ต้องใช้ความสามารถของผู้แสดงที่มีพละของ ขา เข่า และข้อเท้าที่แข็งแรงสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่ว
และถูกต้อง
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การสร้างสรรค์การแสดงชุด “เริงรื่นชื่นสงกรานต์
RUENG RUEN CHUEN SONGKRAN CREATIVE PERFORMANCE
สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์ และคณะ*
SOMBOON PANASAOWAPAK AND OTHERS
บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์การแสดงชุด “เริงรื่ นชื่นสงกรานต์” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาที่มาและความสำคัญของ
ประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนสร้างสรรค์การแสดงและนำเสนอการแสดง ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ตำรา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำ
ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลในเชิง พรรณนา จากการศึกษาพบว่าประเพณีเกิดจากสภาพสังคม ธรรมชาติ
เอกลักษณ์ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ตลอดจนระเบียบแบบแผนการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ที่
ยึดถือปฏิบัติสืบกันมาจนกลายเป็นธรรมเนียมหรือระเบียบแบบแผนและกลายเป็นประเพณีของสังคมนั้นๆ ไป
ในที่สุด ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ โดยแต่ละภาคจะมีวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกันบ่ง
บอกถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม และจะมีพิธีกรรมทางศาสนาสัมพันธ์อยู่ด้วยเสมอ ซึ่งประเพณีที่สำคัญและ
พบเห็ น ได้ ทุ ก ภู มิ ภ าคของไทย คื อ ประเพณี ล อยกระทง ประเพณี ส งกรานต์ นั บ ว่ าเป็ น ประเพณี ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะสามารถพบเห็นได้ในทุกๆ ภูมิภาคของประเทศไทย
การสร้างสรรค์การแสดง ชุดเริงรื่นชื่นสงกรานต์ กำหนดกรอบแนวคิดจากประเพณีสงกรานต์ของภาคกลาง
มาเป็นกรอบของการสร้างสรรค์ที่สื่อให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึง วิ ถีชีวิต ขนบธรรมเนียมในประเพณี
สงกรานต์ ตลอดจนแนวคิดของการสร้างสรรค์ท่ารำ รูปแบบของการแสดง องค์ประกอบของการสร้างสรรค์
การแสดง รูปแบบของการแสดงออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ช่วงที่ 1 รุ่งอรุณวันตรุษ ช่วงที่ 2 ประเพณีเก่าก่อน
และช่วงที่ 3 เริงรื่นชื่นสงกรานต์ ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ดุษฎี มีป้อม ได้นำแนวคิดในการแสดงมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ทำนองเพลง โดยแบ่งทำนองเพลงออกเป็น
3 ช่วง ใช้วงดนตรี 2 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์และวงแตรวงแบบชาวบ้าน เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตและประเพณี
นิยมแบบชาวบ้าน เครื่องแต่งกาย มี 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ ชุดทำบุญ นำเอาแนวคิดการแต่งกายของคนสมัย
โบราณที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อเข้าวัดทำบุญ และชุดที่ 2 คือชุดเล่นสาดน้ำ เป็นการนำเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของการแต่งกายในประเพณีสงกรานต์ คือ เสื้อผ้าที่พิมพ์ลายดอกและมีสีสันสดใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
____________________________________________________________________________________________
* คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ความสนุกสนานรื่นเริง มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างเครื่องแต่งกาย ใช้ผู้แสดงเป็นผู้ชาย 8 คน ผู้หญิง 8 คน
กระบวนท่ ารำประยุ กต์ และสร้างสรรค์ขึ้ น ใหม่ แบ่ งออกได้ 2 ลั ก ษณะ ได้แ ก่ 1. ลั ก ษณะท่ ารำตามหลั ก
นาฏศิลป์ไทย และ 2. ลักษณะท่ารำเลียนแบบธรรมชาติ มีการแปรแถวที่ หลากหลายและใช้พื้นที่ส่วนต่างๆ
ของเวทีตามหลักการแสดง เพื่อการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ เกิดความสวยงาม
คำสำคัญ: เริงรื่นชื่นสงกรานต์ การสร้างสรรค์การแสดง
Abstract
The creativity performance of "Rueng Ruen Chuen Songkran" had objectives to study
background and significant of Songkran Festival throughout create and present out this
performance of Rueng Ruen Chuen Songkran by studying data from documents, texts, books
and related literatures for contents analysis in descriptive research methodology.
Studying found this festival occurred from social context, nature, identities, values,
attitudes, morals, traditions and regulations in the rites of any occasions for long time ago
until became to be tradition of those societies as finally. The type of this national tradition in
each region has the different culture and tradition which reflect their lifestyles and traditions
by also relating to religion rite but found that there are the same significant festival and
tradition be Loykrathong and Songkran which have its specific identities in all around regions
of thailand.
Creativity performance of Rueng Ruen Chuen Songkran taking conceptual Framework
from Songkran festival of middle region to create for presenting their identity of lifestyle and
tradition. In this tradition and concept of dance postures creativity, pattern of performance,
elements in creativity performance, separated into 3 parts as past 1. Trutt day (Lunar new
year), part 2. Ancient tradition and part 3. Rueng Ruen Chuen Songkran. Music and songs in
performance were composed by Asst.Prof. Dusadee Meepom, that based on conceptual
framework analysis by dividing melodies into 3 parts of 2 types music bands as Thai Pli-Path
Orchestra and villagers' band in order to take symbol and show off villagers' tradition and
lifestyle, there are 2 types of costumes in set 1. Making merit dresses from ancient dressing
concept and set 2. Playing water clothes by getting concept of Songkran identity with
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colorful in flower printing on clothes that present the cheerful tradition in Songkran. Total
performers of 8 actors and 8 actresses, new creativity dance postures set up into 2 types as
1. Taking base on Thai classical dance principles and 2. Copy nature dance by changing the
various rows in the most of stage usage unto performance composition for getting the most
beautiful creativity performance of Rueng Ruen Chuen Songkran.
Keywords: Rueng Ruen Chuen Songkran and Creative Perfromance
บทนำ
จากการศึกษา พบว่าประเพณีเกิดจากสภาพสังคม ธรรมชาติ เอกลักษณ์ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต
ตลอดจนระเบียบแบบแผนการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบกันมาและเมื่อความประพฤติ
นั้นคนส่วนรวมในสังคมถือเป็นธรรมเนียม หรือเป็นระเบียบแบบแผนและทำจนเป็นพิมพ์เดียวกันสืบต่อกันมา
จนกลายเป็นประเพณีของสังคมนั้นๆ ถ้าใครฝ่าฝืนมักถูกตำหนิจากสังคม หรือถึงกับเลิกคบหาสมาคมด้วย
ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ มีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน และมีที่ผิดต่างกันไปบ้าง
ตามความนิยมเฉพาะท้องถิ่น โดยแต่ละภาคจะมีวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียม การปฏิบัติของคนไทยที่สืบทอดต่อกันมา แต่อย่างไรก็ตามประเพณี ไทยนั้นมักมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาสัมพันธ์อยู่ด้วยไม่ว่าพิธีศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณี จะต้องมีพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเสมอจน
พิธีกรรมนั้นกลายเป็นประเพณีของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เช่นประเพณีชักพระ ประเพณีแห่นางแมว ประเพณี
ปอยหลวง หากกล่ า วถึ งประเพณี ที่ ส ำคั ญ และพบเห็ น ได้ ทุ ก ภู มิ ภ าคของไทย คื อ ประเพณี ล อยกระทง
ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งนับว่าเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถพบเห็นได้ ในทุกภาคของประเทศไทย
วันสงกรานต์ เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่หน้าร้อน ชาวอินเดียจึงถือเอาช่วงต้นฤดูใหม่นี้ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งใน
เมืองไทยมีฤดูที่เหมือนกับชาวอินเดีย เพราะในช่วงเมษายนการเกี่ยวข้าวได้ผ่านพ้นไปแล้ว ดังนั้นจึงถือเอาวัน
สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบอย่ างอินเดีย โดยมีการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง เช่น
มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนาและ
บุพการี หรือบุคคลที่ตนเคารพนับถือ มีกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา รวมถึงการเล่นสาด
น้ำกัน ด้วยการปฏิบั ติที่สืบ ต่อกันมาเป็นประเพณีสงกรานต์จึงมีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมากเป็นที่
แพร่หลายซึ่งชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึง
วิถี ชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ข องไทยได้ อย่ างเด่ น ชัด จึง นำมาเป็ น เป็ น กรอบแนวคิ ดในการ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่อย่างเป็นระบบ มีการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดความคิด ประมวล
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ข้อมูล กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบการแสดง กำหนดองค์ประกอบอื่นๆ และออกแบบท่ารำ
โครงสร้างท่ารำและรูปแบบการแปรแถว สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์
การสร้างสรรค์การแสดง ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ กำหนดกรอบแนวคิดจากประเพณีสงกรานต์ข องภาค
กลาง มาเป็นกรอบของการสร้างสรรค์ที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิ ถีชีวิต ขนบธรรมเนียมใน
ประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนแนวคิดของการสร้างสรรค์ท่ารำ และรูปแบบของการแสดง
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
1. ศึกษาที่มาและความสำคัญของประเพณีสงกรานต์
2. สร้างสรรค์การแสดง และนำเสนอการแสดงชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์
วิธีการดำเนินการศึกษา
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ มีขั้นตอนในการดำเนินการสร้างสรรค์ ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ศึกษาจากเอกสาร ตำรา หนังสือ วีดีทัศน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์
เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผล ประกอบด้วยการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น 3 ระยะ
คือ
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาความสำคัญประเพณีไทย วิถีชีวิต กิจกรรมประเพณีในวันสงกรานต์ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน นำมาสู่การกำหนดแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์การแสดง
ระยะที่ 2 ออกแบบสร้างสรรค์การแสดง ตามแนวคิดและตามหลักในการสร้างสรรค์ การแสดงโดย
แบ่งเป็น 3 ช่วงการแสดง คือ
1. รุ่งอรุณวันตรุษ
2. ประเพณีเก่าก่อน
3. เริงรื่นชื่นสงกรานต์
ระยะที่ 3 เชิญ ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ผลงานการสร้างสรรค์เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไข โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒ นธรรม ประเพณีสงกรานต์ ภาคกลาง เพื่อ
รวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา โดยแหล่งที่ทำการศึกษาค้นคว้า คือ
1.1 ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์
1.2 ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา
1.3 ห้องสมุดคณะศิลปะนาฏดุริยางค์
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1.4 หอสมุดแห่งชาติ
1.5 ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์
1.6 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลป
2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. สร้างสรรค์การแสดง ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์
ผลการศึกษา
ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ เกิดจากการกำหนดกรอบแนวคิดการแสดงจาก
ประเพณีสงกรานต์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันเฉลิม
ฉลองเป็ น วัน ขึ้น ปี ใหม่ไทย เป็ น การต้อนรับสิ่ งใหม่ ๆ โดยการทำกิจกรรมที่ เป็ นสิ ริมงคลให้ แก่ตนเอง เช่ น
ทำบุญ ตักบาตร ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นน้ำเพื่อความ รื่นเริงสนุกสนาน
เป็นโอกาสที่ชายหนุ่มหญิงสาวได้พบปะกัน มุ่งเน้นถึงวิถีชีวิต ขนมธรรมเนียม ประเพณีสงกรานต์ของในยุค
สมัยปั จจุบัน ด้วยคณะผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งใน
ปัจจุบันประเพณีสงกรานต์สามารถทำรายได้ทางธุรกิจให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ชาวต่างชาติ
ทั้งตะวัน ตกและตะวัน ออกต่างหลั่ งไหลมาเที่ ยวเมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์กระจายทั่ วทุกภาคของ
ประเทศไทย จากแนวคิ ด ข้ างต้ น จึ งนำมาสู่ ก ารสร้ างสรรค์ ที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึง วิ ถีชี วิ ต ขนบธรรมเนี ย ม
ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ ในประเพณีสงกรานต์ตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันเพื่อตอบรับกระแสนิยมทั้งชาวไทย
และต่างชาติในรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ โดยกำหนดกรอบการสร้างสรรค์การแสดง
เฉพาะประเพณีสงกรานต์ของ ภาคกลาง
รูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ เป็นการแสดงประเภทระบำ สอดแทรกวิถีชีวิตและ
การละเล่น นำเสนอกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง เช่น
การเข้าวัดทำบุญไหว้พระในตอนเช้า สรงน้ำพระ ปล่อยนก ก่อพระเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ และ
การเล่นสาดน้ำ โดยมีการถ่ายทอดลีลาท่าทางผ่านท่วงทำนองเพลงระหว่างผู้แสดงหญิงและชายที่ผสมผสานไป
ด้วยท่านาฏศิลป์ไทยและท่าเลียนแบบอากัปกิริยาที่สนุกสนานตามกิจกรรมของวันสงกรานต์ เพื่อให้ผู้ชมทราบ
ถึงกิจกรรมต่างๆ โดยการแสดงสร้างสรรค์ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ กำหนดรูปแบบของการแสดงออกเป็น 3
ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 รุ่งอรุณวันตรุษ
เป็นการนำเสนอการเตรียมพร้อมเพื่อร่วมประกอบกิจกรรมในวันมงคลที่ทุกคนรอคอยจนเป็น
วัฒนธรรมประจำปี

(578)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 1 : การแสดงช่วงที่ 1
ที่มา : ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

ภาพที่ 2 การแสดงช่วงที่ 1
ที่มา : ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา
ลั ก ษณะกระบวนท่ ารำการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เริงรื่น ชื่ น สงกรานต์ ช่ ว งที่ 1 รุ่งอรุณ วัน ตรุษ คณะผู้
สร้างสรรค์ได้นำลักษณะมาจากท่าที่เลียนแบบจากท่าธรรมชาติที่แสดงถึงอากัปกิริยา ต่างๆ ได้แก่ ท่าที่สื่อถึง
การล้างหน้า การอาบน้ำ ท่าที่สื่อถึงการแต่งตัว การหวี ท่าชะเง้อมอง และท่าชี้ และนำเทคนิคการต่อตัวเข้า
มาใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อสื่ อความหมายถึ งพระอุโบสถภายในวัด โดยใช้ผู้ แสดงจำนวน 6 คน
จัดเป็นสองแถว แถวละสามคน โดยแถวแรกผู้แสดงนั่งตั้งเข่าทำท่าพนมมือไขว้กันเพื่อสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน
พระอุโบสถ และแถวที่สอง ผู้แสดงที่อยู่ตรงกลางจะขึ้นเหยียบตรงหน้าขาของผู้แสดงที่อยู่แถวหน้า แล้วทำท่า
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พนมมือสูงขึ้นระดับเหนือศีรษะเพื่อสื่อถึงลักษณะหลังคาหน้าจั่วของพระอุโบสถ ส่วนผู้แสดงอีกสองคนจะใช้มือ
ที่อยู่ด้านนอกตั้งเป็นวงกลางเพื่อสื่อถึงลักษณะใบระกาของพระอุโบสถ
ช่วงที่ 2 ประเพณีเก่าก่อน
การแสดงที่สื่อถึงการวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติต่อกัน
เช่น ทำบุญตักบาตร ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปล่อยนก และการละเล่นลูกช่วง

ภาพที่ 3 การแสดงช่วงที่ 2 (ทำบุญตักบาตร)
ที่มา : ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

ภาพที่ 4 การแสดงช่วงที่ 2 (ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ )
ที่มา : ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา
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ช่วงที่ 3 เริงรื่นชื่นสงกรานต์
การพบปะสังสรรค์และชักชวนกันเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ตลอดจนการเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่ม
สาวเมื่อได้มีโอกาสพบปะกันในประเพณีสงกรานต์

ภาพที่ 5 การแสดงช่วงที่ 3
ที่มา : ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา
2. ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี มีป้อม ได้นำแนวคิดใน
การแสดงมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ทำนองเพลง โดยแบ่งทำนองเพลงออกเป็น 3 ช่วง เพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการแสดง ได้กำหนดใช้วงดนตรี 2 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์ และวงแตรวงแบบชาวบ้าน เพื่อสะท้อน
วิถีชีวิตและประเพณีนิยมแบบชาวบ้าน โดยกำหนด วงดนตรีและลักษณะทำนองเพลงดังนี้
ช่วงที่ 1 รุ่งอรุณวันตรุษ กำหนดให้ใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งทำนองในส่วนแรกนี้
จะมี ท่ ว งทำนองในลั ก ษณะสงบ มั่ น คง ทำนองในส่ ว นดั งกล่ า วจะเป็ น ทำนองที่ มี ลั ก ษณะ ช้ า มั่ น คง
เปรียบเสมือนการเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาที่ต้องน้อมนำไปสู่ความสงบ สุขุม เยือกเย็น และความมีสมาธิ
โดยผู้ประพันธ์ได้กำหนดให้ แทรกเสียงระฆังไว้ในช่วงนี้โดยตีห่ างๆ ตามระดับเสียงที่ตกในจังหวะหลักของ
ทำนองเพลง ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์จูงจิตใจผู้ฟังให้มีความรู้สึกเข้าถึงบรรยากาศของการทำบุญในช่วงเช้า ซึ่ง
เป็นวิถีปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมในหมู่ชาวพุทธ
ช่ว งที่ 2 ประเพณี เก่ าก่ อน ยั งคงใช้ว งปี่พ าทย์บ รรเลงประกอบการแสดง ทำนองในส่ ว นนี้ จะมี
ลักษณะกระชับ กระฉับกระเฉงขึ้น เพื่อให้แสดงอารมณ์ประหนึ่งว่าการพิธีทำบุญตามความเชื่อนั้นได้สิ้นสุดลง
ไปแล้ว ซึ่งต่อไปก็จะเป็นช่วงกิจกรรมของชาวบ้านที่จะพบปะสังสรรค์กัน ทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุยธุระ เป็น
ต้น ลักษณะของดนตรีก็จะเริ่มมีสีสันไปในทางสดใส มีจังหวะที่กระชับมากขึ้น
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ช่วงที่ 3 เริงรื่นชื่นสงกรานต์ กำหนดให้ใช้แตรวงในช่วงแรก หลังจากนั้นจึงเป็นการบรรเลงประสม
ประสานระหว่า งวงปี่ พ าทย์ แ ละวงแตรวง ลั ก ษณะทำนองเพลงในช่ ว งนี้ จ ะอยู่ ในช่ ว งเพลงเร็ ว ซึ่ งจะมี
ท่วงทำนองที่ มีความกระชับ รวดเร็ว เพื่อให้ ได้บรรยากาศของความครึกครื้นสนุกสนาน ด้วยลั กษณะของ
ทำนองที่มีความสนุก กระชับ รวดเร็ว รุกเร้า ผนวกกับเครื่องจังหวะของดนตรีสากลที่ให้ความสนุกเร้าใจ
สร้างบรรยากาศให้การแสดงการละเล่นเป็นไปด้วยความสนุกครื้นเครง รวมถึงการใช้วงปี่พาทย์บรรเลงสลับ
เพื่อให้เห็นบรรยากาศของการหยอกล้อเล่นกันวงดนตรี ซึ่งเปรียบเสมือนการหยอกล้อเล่นกันระหว่างหนุ่มสาว
3. การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ มีด้วยกัน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 คือ ชุดทำบุญ เป็น
การนำเอาแนวคิดการแต่งกายของคนสมัยโบราณที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อเข้าวัดทำบุญ และชุดที่ 2 คือ
ชุดเล่นสาดน้ำ เป็นการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการแต่งกายในประเพณีสงกรานต์ คือ เสื้อผ้าที่พิมพ์ลาย
ดอกและมีสีสันสดใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานรื่นเริง มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างเครื่องแต่งกาย
จึงกล่ าวได้ว่า เครื่องแต่งกายของการสร้างสรรค์ผ ลงาน เป็นการนำเอาแนวคิดของการแต่งกายในอดีตกับ
ปัจจุบันมาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดเป็นชุดที่มีความเป็นสมัยนิยม เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการแสดงในแต่ละ
ช่วง
4. ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้มีพื้นฐานในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ร่วมสมัย เพราะการแสดงชุดนี้มีท่า
ที่ประดิษฐ์ขึ้นที่มีทั้งท่าที่เป็นนาฏศิลป์และท่าที่เป็นท่าผสมผสานแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย จึงจำเป็นต้องคัดเลือก
ผู้เป็นอย่างดี โดยรวมถึงเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบในการแข้ไขเฉพาะหน้าได้ขณะที่ทำการแสดง เนื่องจาก
ทำนองเพลงมีจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว กระชับ และที่ใช้ผู้แสดงจำนวนมาก ผู้แสดงจึงจำเป็นจะต้องไหวพริบ
ปฏิภาณเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญผู้แสดงจะต้องมีสัดส่วนของร่างกายและความสูงที่เท่ากัน เพื่อความเหมาะสม
และเกิดความเป็นเอกภาพในการแสดงที่สมบูรณ์และสง่างามในการแสดง
5. กระบวนท่ารำ เป็นการประยุกต์และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกับการ
แสดง แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ
5.1 ลักษณะท่ารำตามหลักนาฏศิลป์ไทย มี 2 ลักษณะ คือ การใช้เท้า ได้แก่ การก้าวเท้า การวิ่งซอย
เท้า การยืนผสมเท้า การเหลื่อมเท้า การก้าวข้าง การถอนเท้า การย่ำเท้า การกระดกเท้า การแตะเท้า การยก
เท้า การถัดเท้า การวางส้นเท้า การกระทืบเท้า และการใช้มือ ได้แก่ การจีบและการตั้งวง
5.2 ลักษณะท่ารำเลียนแบบธรรมชาติมี 2 ลักษณะ คือ การใช้เท้า ได้แก่ การยืน การเดิน การนั่งไหว้
พระ การนั่งพับเพียบ และการใช้มือ ได้แก่ ท่าแต่งตัว ท่าไหว้พระ ท่ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ท่าก่อกองทราย และ
ท่าถือขันน้ำ
ท่ารำและการแปรแถว เป็ น การสร้ างสรรค์การประดิษ ฐ์ ท่ารำโดยยึดหลั ก ตามแบบนาฏศิ ล ป์ ไทยและ
สร้างสรรค์ท่ารำจากการเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีการใช้ท่าทางกำแบเข้ามาผสมผสานให้เข้ากับจังหวะและ
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ดนตรี การแปรแถวเป็นการแปรที่หลากหลายและใช้พื้นที่ ของเวทีตามหลักการแสดง ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอ
อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อต้องการสร้างความสนใจและความประทับใจแก่ผู้ชม
สรุปและอภิปรายผล
การสร้างสรรค์การแสดงชุด “เริงรื่นชื่นสงกรานต์” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาที่มาและความสำคัญของ
ประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนสร้างสรรค์การแสดงและนำเสนอการแสดง ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ตำรา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและน ำ
ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลในเชิงพรรณนา ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ
ในการวิพากษ์ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย
จากการศึกษาพบว่า ประเพณีเกิดจากสภาพสังคม ธรรมชาติ เอกลักษณ์ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต
ตลอดจนระเบียบแบบแผนการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบกันมาและเมื่อความประพฤติ
นั้นคนส่วนรวมในสังคมถือเป็นธรรมเนียม หรือเป็นระเบียบแบบแผนและทำจนเป็นพิมพ์เดียวกัน สืบต่ อกันมา
จนกลายเป็นประเพณีของสังคมนั้นๆ ถ้าใครฝ่าฝืนมักถูกตำหนิจากสังคม หรือเลิกคบหาสมาคมด้วย ลักษณะ
ประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ มีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกันและมีที่ผิดต่างกันไปบ้างตามความ
นิยมเฉพาะท้องถิ่น แต่ละภาคจะมีวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกันบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม การ
ปฏิบัติของคนไทยที่สืบทอดต่อกันมา อย่างไรก็ตามประเพณีไทยจะมีพิธีกรรมทางศาสนาสัมพันธ์อยู่ด้วยไม่ว่า
พิธีศาสนาหรือขนบธรรมเนี ย มประเพณี จะต้องมีพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเสมอจนพิธีกรรมนั้นกลายเป็ น
ประเพณี ของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เช่น ประเพณีชักพระ ประเพณี แห่ นางแมว ประเพณี ปอยหลวง หาก
กล่าวถึงประเพณีที่สำคัญและพบเห็นได้ทุกภูมิภาคของไทย คือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ซึ่ง
นับว่าเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสามารถพบเห็นได้ ๆ ภาคของประเทศไทย
วัน สงกรานต์ เป็ นช่วงที่เข้าสู่ห น้ าร้อน ชาวอินเดียจึงถือเอาช่วงต้นฤดูใหม่นี้ เป็น วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งใน
เมืองไทยมีฤดูที่เหมือนกับชาวอินเดีย เพราะในช่วงเมษายนการเกี่ยวข้าวได้ผ่านพ้นไปแล้ ว ดังนั้นจึงถือเอาวัน
สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบอย่างอินเดีย โดยมีการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสิริ มงคลให้แก่ตนเอง เช่น
มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนาและ
บุพการี หรือบุคคลที่ตนเคารพนับถือ มีกิ จกรรมก่อพระเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา รวมถึงการเล่นสาด
น้ำกัน ด้วยการปฏิบั ติที่สืบ ต่อกันมาเป็นประเพณี สงกรานต์จึงมีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมากเป็นที่
แพร่หลายซึ่งชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์และยังสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยได้อย่างเด่นชัด จึงนำมาเป็นเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานใหม่อย่างเป็นระบบ โดยดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดความคิด ประมวลข้อมูล กำหนด
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ขอบเขตการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบการแสดง กำหนดองค์ประกอบอื่นๆ และออกแบบท่า รำ โครงสร้าง
ท่ารำและรูปแบบการแปรแถว สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์
การสร้างสรรค์การแสดง ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ กำหนดกรอบแนวคิดจากประเพณีสงกรานต์ของภาค
กลาง มาเป็ น กรอบของการสร้างสรรค์ที่สื่ อให้ เห็ นถึงเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนถึงวิ ถีชีวิต ขนบธรรมเนียมใน
ประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนแนวคิดของการสร้างสรรค์ท่ารำ และรูปแบบของการแสดง องค์ประกอบของ
การสร้างสรรค์การแสดงมีดังนี้
1. รูปแบบการแสดง เป็นการแสดงประเภทระบำ สอดแทรกวิถีชีวิตและการละเล่น นำเสนอกิจกรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง เช่น การเข้าวัดทำบุญไหว้พระใน
ตอนเช้า สรงน้ำพระ ปล่อยนก ก่อพระเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ และการเล่นสาดน้ำ โดยมีการ
ถ่ายทอดลีลาท่าทางผ่านท่วงทำนองเพลงระหว่างผู้แสดงหญิงและชายที่ผสมผสานไปด้วยท่านาฏศิลป์ไทยและ
ท่าเลียนแบบอากัปกิริยาที่สนุกสนานตามกิจกรรมของวันสงกรานต์ โดยกำหนดรูปแบบของการแสดงออกเป็น
3 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 รุ่งอรุณวันตรุษ
เป็นการนำเสนอการเตรียมพร้อมเพื่อร่วมประกอบกิจกรรมในวันมงคลที่ทุกคนรอคอยจนเป็นวัฒนธรรม
ประจำปี
ช่วงที่ 2 ประเพณีเก่าก่อน
การแสดงที่สื่อถึงการวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติต่อกัน เช่น
ทำบุญตักบาตร ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปล่อยนก และการละเล่นลูกช่วง
ช่วงที่ 3 เริงรื่นชื่นสงกรานต์
การพบปะสังสรรค์และชักชวนกันเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ตลอดจนการเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่มสาวเมื่อ
ได้มีโอกาสพบปะกันในประเพณีสงกรานต์
2. ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี มีป้อม ได้นำแนวคิดใน
การแสดงมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ทำนองเพลง โดยแบ่งทำนองเพลงออกเป็น 3 ช่วง เพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการแสดง ได้กำหนดใช้วงดนตรี 2 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์ และวงแตรวงแบบชาวบ้าน เพื่อสะท้อน
วิถีชีวิตและประเพณีนิยมแบบชาวบ้าน โดยกำหนดวงดนตรีและลักษณะทำนองเพลงดังนี้
ช่วงที่ 1 รุ่งอรุณวันตรุษ กำหนดให้ใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งทำนองในส่วนแรกนี้
จะมีท่วงทำนองในลักษณะสงบ มั่นคง มีลักษณะ ช้า มั่นคง เปรียบเสมือนการเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาที่
ต้องน้อมนำไปสู่ความสงบ สุขุม เยือกเย็น และมีสมาธิ โดยผู้ประพันธ์ได้กำหนดให้ แทรกเสียงระฆังไว้ในช่วง
นี้ โดยตีห่ างๆ ตามระดับ เสี ย งที่ตกในจั งหวะหลั กของทำนองเพลง ซึ่งจะเป็ นสั ญ ลั กษณ์ จูงจิตใจผู้ ฟังให้ มี
ความรู้สึกเข้าถึงบรรยากาศของการทำบุญในช่วงเช้า ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมในหมู่ชาวพุทธ
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ช่ว งที่ 2 ประเพณี เก่ าก่ อน ยั งคงใช้ว งปี่พ าทย์บ รรเลงประกอบการแสดง ทำนองในส่ ว นนี้ จะมี
ลักษณะกระชับ กระฉับกระเฉงขึ้น เพื่อให้ แสดงอารมณ์ประหนึ่งว่าการพิธีทำบุญตามความเชื่อนั้นได้สิ้นสุดลง
ไปแล้ว ซึ่งต่อไปก็จะเป็นช่วงกิจกรรมของชาวบ้านที่จะพบปะสังสรรค์กัน ทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุยธุระ เป็น
ต้น ลักษณะของดนตรีก็จะเริ่มมีสีสันไปในทางสดใส มีจังหวะที่กระชับมากขึ้น
ช่วงที่ 3 เริงรื่นชื่นสงกรานต์ กำหนดให้ใช้แตรวงในช่วงแรก หลังจากนั้นจึงเป็นการบรรเลงประสม
ประสานระหว่า งวงปี่ พ าทย์ แ ละวงแตรวง ลั ก ษณะทำนองเพลงในช่ ว งนี้ จ ะอยู่ ในช่ ว งเพลงเร็ ว ซึ่ งจะมี
ท่วงทำนองที่ มีความกระชับ รวดเร็ว เพื่อให้ ได้บรรยากาศของความครึกครื้นสนุกสนาน ด้วยลั กษณะของ
ทำนองที่มีความสนุก กระชับ รวดเร็ว รุกเร้า ผนวกกับเครื่องจังหวะของดนตรีสากลที่ให้ความสนุกเร้าใจ
สร้างบรรยากาศให้การแสดงการละเล่นเป็นไปด้วยความสนุกครื้นเครง รวมถึงการใช้วงปี่พาทย์บรรเลงสลับ
เพื่อให้เห็นบรรยากาศของการหยอกล้อเล่นกันวงดนตรี ซึ่งเปรียบเสมือนการหยอกล้อเล่นกันระหว่างหนุ่มสาว
3. การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ มีด้วยกัน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 คือ ชุดทำบุญ
เป็นการนำเอาแนวคิดการแต่งกายของคนสมัยโบราณที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อเข้า วัดทำบุญ และชุดที่ 2
คือ ชุดเล่นสาดน้ำ เป็นการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการแต่งกายในประเพณีสงกรานต์ คือ เสื้อผ้าที่พิมพ์
ลายดอกและมีสีสันสดใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานรื่นเริง มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างเครื่องแต่ง
กาย จึงกล่าวได้ว่า เครื่องแต่งกายของการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการนำเอาแนวคิดของการแต่งกายในอดีตกับ
ปัจจุบันมาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดเป็นชุดที่มีความเป็นสมัยนิยม เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการแสดงในแต่ละ
ช่วง
4. ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้มีพื้นฐานในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ร่วมสมัย เพราะการแสดงชุดนี้มีท่า
ที่ประดิษฐ์ขึ้นที่มีทั้งท่าที่เป็นนาฏศิลป์และท่าที่เป็นท่าผสมผสานแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย จึงจำเป็นต้องคัดเลือก
ผู้เป็นอย่างดี โดยรวมถึงเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบในการแข้ไขเฉพาะหน้าได้ขณะที่ทำการแสดง เนื่องจา ก
ทำนองเพลงมีจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว กระชับ และที่ใช้ผู้แสดงจำนวนมาก ผู้แสดงจึงจำเป็นจะต้ องไหวพริบ
ปฏิภาณเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญผู้แสดงจะต้องมีสัดส่วนของร่างกายและความสูงที่เท่ากัน เพื่อความเหมาะสม
และเกิดความเป็นเอกภาพในการแสดงที่สมบูรณ์และสง่างามในการแสดง
5. กระบวนท่ารำ เป็นการประยุกต์และสร้า งสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกับการ
แสดง แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ
5.1 ลักษณะท่ารำตามหลักนาฏศิลป์ไทย มี 2 ลักษณะ คือ การใช้เท้า ได้แก่ การก้าวเท้า การ
วิ่งซอยเท้า การยืนผสมเท้า การเหลื่อมเท้า การก้าวข้าง การถอนเท้า การย่ำ เท้า การกระดกเท้า การแตะ
เท้า การยกเท้า การถัดเท้า การวางส้นเท้า การกระทืบเท้า และการใช้มือ ได้แก่ การจีบและการตั้งวง
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5.2 ลักษณะท่ารำเลียนแบบธรรมชาติมี 2 ลักษณะ คือ การใช้เท้า ได้แก่ การยืน การเดิน การนั่ง
ไหว้พระ การนั่งพับเพียบ และการใช้มือ ได้แก่ ท่าแต่งตัว ท่าไหว้พระ ท่ารดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่ ท่าก่อกอง
ทราย และท่าถือขันน้ำ
ท่ารำและการแปรแถว เป็ น การสร้างสรรค์การประดิษฐ์ท่ารำโดยยึดหลั กตามแบบนาฏศิล ป์ไทยและ
สร้างสรรค์ท่ารำจากการเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีการใช้ท่าทางกำแบเข้ามาผสมผสานให้ เข้ากับจังหวะและ
ดนตรี การแปรแถวเป็นการแปรที่หลากหลายและใช้พื้นที่ของเวทีตามหลักการแสดง ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอ
อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อต้องการสร้างความสนใจและความประทับใจแก่ผู้ชม
ข้อเสนอแนะ
จากการสร้างสรรค์การแสดง ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์การแสดง ที่มีลักษณะของ
การนำวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเฉพาะพื้นที่เขตภาคกลาง มาสร้างสรรค์การแสดง ซึ่งในสังคมไทยยังมี
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่อีกมากมายที่มีความงดงามสามารถนำมาสร้างสรรค์การแสดงได้ ดังนั้นจึงเป็น
แนวทางในการศึกษาการแสดงด้านศิล ปวัฒ นธรรมและประเพณี อื่นๆ ที่ ปรากฏในสั งคมไทย และมีความ
น่าสนใจในการศึกษาค้นว้าและสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาชีพด้านนาฏศิลป์และ
ดนตรีไทยสืบไป
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สร้างสรรค์ผ ลงานมี แรงบั น ดาลใจในการสร้างผลงานเพื่ อรำลึ กถึงพระมหากรุณ าธิคุ ณ อั นหาที่ สุ ดมิได้ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีความประสงค์ที่จะนำต้นทุนด้าน
วัฒ นธรรมคือศิล ปะการแสดงท้ องถิ่น ของจังหวัดนครราชสี มาได้แก่การรำโทนโคราชมาจัดทำเป็ นผลงาน
สร้างสรรค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมาน แสงทอน ศิลปินอิสระ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
นครราชสีมา แต่งบทร้องรำโทนโคราชให้มีเนื้อหาของบทร้องเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่
9 และให้ ชื่ อบทร้ องนี้ ว่า “ภู มิพ ลั งแผ่ น ดิน ” คณะผู้ ส ร้างสรรค์จึงได้ เรียบเรียงทำนองเพลงและดนตรีที่ ใช้
ประกอบการแสดง ออกแบบสร้างสรรค์ท่ารำที่ใช้ประกอบการแสดงโดยใช้ท่ารำง่ายๆที่บุคคลทั่วไปจะสามารถ
ปฏิบัติท่ารำตามได้โดยง่าย ทั้งนี้เป็นความประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ในการที่จะใช้ผลงานชุดนี้เป็นสื่อในการสร้าง
ความตระหนักสร้างความสำนึกให้กับผู้ที่ได้รับชมและฝึกหัดการแสดงชุดนี้ ได้ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
คำสำคัญ: รำโทนโคราช,ผลงานสร้างสรรค์,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Abstract
Creation of Ram Tone Korat Seubsan Prarachadamras King Rama IX.The Creator have
Inspiration from Remembrance of the Royal grace of King Rama IX. Present by Local
performing arts in Nakhon Ratchasima with RamTone Korat. Compose lyrics by Sman
SangThon Indipendent Artist Local wisdom in Nakhon Ratchasima Province. The lyrics say
about Remembrance of the Royal grace of King Rama IX.Creat posture from general posture
* อาจารย์ผสู้ อน สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
** อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

(602)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

used for present the Royal grace of King Rama IX. Raise awareness to remember of the Royal
grace of King Rama IX.
Key word : Ram Tone Korat ,Creative Dance, His Majesty King Bhumibol Adulyadej
บทนำ
ผลงานสร้างสรรค์ รำโทนโคราช “สื บ สานพระราชดำรัส ในหลวงรัช กาลที่ 9” เป็ น การแสดงที่
สร้างสรรค์ขึ้นโดยคณะผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสืบทอดแนวคิด ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9
พระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ ของพระองค์ จึงนำศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่ รำโทนโคราช ซึ่งเป็น
ศิลปะการแสดงที่นิยมเล่นกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นโดยแต่งบทร้องใหม่ เรียบเรียงทำนองเพลงขึ้นใหม่ ออกแบบ
ท่าทางที่ใช้ในการแสดงโดยใช้ท่ารำจากท่านาฏยศัพท์ตามหลักการตีบทใช้บท เพื่อสื่อความหมายตามบทร้อง
และเลือกใช้ท่ารำง่ายๆเพื่อให้สามารถดฝึกหัดและปฏิบัติได้ง่าย อันเป็นการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมในการสืบ
สาน สืบทอดพระราชดำรัส แนวคิด แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 1 ภาพท่ารำจากการแสดงชุดรำโทนโคราชสืบสานพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(603)

กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
พระประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง
รำโทนโคราช

กระบวนการสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์

รำโทนโคราชสืบสานพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานสร้ า งสรรค์ ชุ ด รำโทนโคราชสื บ สานพระราชดำรั ส ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ผู้ ส ร้ า งสรรค์ มี
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผ ลงานโดยนำข้อมูล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์กระบวนท่ารำตามหลักนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ตำรา หนั งสือ รูปถ่ายและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง
กับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีคุณานุ
ปการต่อปวงชนชาวไทย
2. ศึกษาจากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทต่างๆ เกี่ยวกับการละเล่น
พื้นบ้านรำโทนโคราชในพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

(604)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

3.ศึกษาจากผลงานสร้างสรรค์การแสดงจากวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์ที่ใช้ทุนทาง
วัฒ นธรรมด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทต่ างๆเพื่อศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการและสังเคราะห์ข้อมูล
วิธีดำเนินการ
4. กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงตามองค์ประกอบต่างๆของการแสดง ได้แก่
รูปแบบการแสดง, จำนวนผู้แสดง, ทำนองเพลง-ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง, กระบวนท่ารำที่ใช้ในการแสดง,
การแต่งกายของผู้แสดง
5.ติดต่อผู้ทรงภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแต่งเพลงเพื่อแต่งบทร้อง
6.ออกแบบสร้างสรรค์ทำนองเพลงดนตรีและนำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
7.ออกแบบ/สร้างสรรค์ท่ารำที่ใช้ในการแสดงตามกรอบแนวคิดการแสดงที่กำหนด
8.ออกแบบ/สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงตามกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้
9. ทดลองนำเสนอ รูปแบบและผลงานการแสดง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
แสดงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
10. ปรับปรุง/พัฒนาการแสดงและนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการใช้เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อฝึก
ให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17,24 และ 31 สิงหาคม
2561
11. จัดทำเอกสารรายงานผลการสร้างสรรค์การแสดงและบันทึกวิดีทัศน์

ภาพที่ 2 กระบวนการสร้างผลงานการแสดง(กระบวนท่ารำ) ออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารำที่ใช้
ในการแสดง
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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รูปแบบและองค์ประกอบการแสดง
ผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุด รำโทนโคราชสืบสานพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นผลงาน
สร้างสรรค์ที่คณะผู้สร้างสรรค์จัดทำขึ้นโดยใช้หลักการสร้างสรรค์การแสดงตามกรอบแนวคิดที่กำหนดปรากฏ
รูปแบบของการแสดงตามองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. การนำเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ชุดโทนโคราชสืบสานพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9เป็นผลงานสร้างสรรค์
ในรูปแบบของการนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อันเป็นคุณานุปการที่มีต่อปวงชนชาวไทย พระ
ราชดำรัสของพระองค์ในการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำรงชีวิตที่ เป็นหลัก
คำสอนของพระองค์ท่านผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านรำโทนโคราช
2. ทำนองเพลง/ดนตรีประกอบการแสดง
การสร้างสรรค์ทำนองเพลงจัดทำขึ้นโดยศิลปินอิสระ วงศิลป์สาธร นำโดยนายสมโชค คนยั้งซึ่ง
เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เป็นผู้เรียบเรียงทำนองเพลงโดยนำเอาทำนองเพลงที่นิยมใช้ใน
การขับร้องและเล่นรำโทนโคราชของเดิมที่สามารถร้องเข้ากับบทร้องในทำนองดนตรีเพลงรำโทนส่วนดนตรีที่ใช้
ประกอบการบรรเลงประกอบด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ใช้ประกอบการเล่นรำโทนโคราชได้แก่ โทนโคราช ฉิ่ง
ฉาบเล็ก กรับ

ภาพที่ 3 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง โทนโคราช,ฉิ่ง,ฉาบเล็กและกรับ
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
3. บทร้องประกอบการแสดง

บทร้องประกอบการแสดงชุดนี้แต่งขึ้นใหม่โดยนายสมาน แสงทอน ศิลปินอิสระ ผู้เป็นศิลปินภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีความสามารถทั้งด้านการวาดภาพและการแต่งบทประพันธ์ คำร้อง/ทำนองเพลง โดยผู้แต่งมี
ความตั้งใจในการมอบบทร้องนี้ให้กับคณะผู้สร้ างสรรค์ผลงานในการนำมาดำเนินการสร้างสรรค์เป็นผลงาน
ศิลปะการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและน้อมนำปลูกฝั งให้ผู้คนที่ได้รับฟังรับชมได้ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีคำร้องจำนวน 5 บท โดยตั้งชื่อบทร้องนี้ว่า ภูมิพลังแผ่นดิน

(606)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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(สร้อย) แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหา
องค์พระภูมินทร์
องค์พระภูมินทร์
ทรงพระราชดำริ
ผืนดิน แผ่นน้ำ
แม้จะไกลเพียงใด
แม้ลำบากเพียงใด
ด้วยน้ำพระทัย
ปวงชนไทยนั้น
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหา
โครงการสี่พันโครงการฯ
ปราดเปรื่อง เรื่องศาสตร์และศิลป์
โครงการสี่พันโครงการฯ
เป้าหมายคลายความทุกข์ร้อน
ตามกรอบแนวคิด
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหา
ผืนดินดี
บ่อน้ำดี
เลี้ยงสัตว์ไว้
ทรัพยากรได้ถูกจัดสรร
ได้เรียนรู้ คู่บริหาร
พอมี พอใช้
ครอบครัวสำราญ
บ้านเราร่มเย็น

คือ ภูมิแผ่นดิน
คือ ภูมิแผ่นดิน
ภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จทั่วถิ่น แดนดินกันดาร
เสด็จทั่วถิ่น แดนดินกันดาร
เป็นโครงการฯ พระราชทาน
ทุกเขตคาม ทั่วแดนไทยนั้น
เสด็จไปให้บริบาล
พระวรกาย แห่งองค์ภูบาล
กว้างใหญ่ไพศาล(ซ้ำ)
เทิดไว้เหนือเกล้า
คือ ภูมิแผ่นดิน
คือ ภูมิแผ่นดิน
ภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทาน ปวงชนชาวไทย
องค์พระภูมินทร์ พระราชทาน
พระราชทานพสกนิกร
เป้าหมายคลายความทุกข์ร้อน
เศรษฐกิจพอเพียง
คือ ภูมิแผ่นดิน
คือ ภูมิแผ่นดิน
ภูมิพลอดุลยเดช
มียา อาหาร
ได้มีอาหาร
ได้มีอาหาร
นำปรัชญา เอามาจัดการ
รู้รักสามัคคี มีการแบ่งปัน
ได้สุขชื่นบาน
ผ่านความลำเค็ญ
ย่อมดีมีสุข
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บ้านเมืองร่มเย็น
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหา
ได้เกิดมาเป็นคนไทย
ภูมิใจในความเป็นไทย
พระองค์ครองราชย์ยาวนาน 7๐ ปี
คนไทยโชคดี
พร้องปฏิญาณ
จะทำความดี
ระลึกอาลัย
กราบถวายพ่อหลวง
กราบถวายพ่อหลวง
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่
แดนดินถิ่นไทย พลังยิ่งใหญ่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหา
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ย่อมดีมีสุข
คือ ภูมิแผ่นดิน
คือ ภูมิแผ่นดิน
ภูมิพลอดุลยเดช
อยู่ใต้ร่มพระบุญญาบารมี
ใต้ร่มพระบุญญาบารมี
คนไทยโชคดี ที่มีในหลวง
ที่มีพ่อหลวง
มุ่งหมายทั้งปวง
ถวายพ่อหลวง
ใจไทยทุกดวง
ปวงชนชาวไทย
ภูมิพลังแผ่นดิน
คือ ภูมิแผ่นดิน
คือ ภูมิแผ่นดิน
ภูมิพลอดุลยเดช(ซ้ำ)

4.การแต่งกาย
การออกแบบการแต่งกายคณะผู้วิจัยได้ใช้การแต่งกายแบบเดียวกันกับการแสดงชุดรำโทนโคราช
ซึ่งเป็นการแต่งกายที่ออกแบบมาจากการแต่งกายของชาวโคราชในอดีตรวมถึงทรงผมของนักแสดงหญิง สวม
เครื่องประดับทอง ดังภาพ
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ภาพที่ 4 ภาพการแต่งกาย
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
5.กระบวนท่ารำ
การออกแบบกระบวนท่ารำ คณะผู้วิจัยมุ่งหวังว่าชุดการแสดงนี้จะสามารถนำไปสอนให้เยาวชน หรือ
ผู้สนใจสามารถปฏิบัติได้โดยง่ายจึงคัดเลือกท่ารำที่สามารถปฏิบัติได้โดยง่ายและเป็นท่ารำที่บุคคลทั่วไปจะสามารถ
ปฏิ บั ติ ได้ จากท่ ารำแม่ ท่ าในนาฏศิ ลป์ ไทย ได้ แก่ ท่ าสอดสร้อยมาลา ท่ าชั กแป้ งผั ดหน้ า มาใช้ ในกระบวนท่ ารำ
ผสมผสานกับการตีบท ใช้บทตามบทร้อง โดยคัดเลือกท่ารำที่ปฏิบัติได้ง่าย เช่น ท่าไหว้,ท่ารวมมือ ท่าผายมือ ท่าชี้ โดย
คำนึงถึงหลักการตีบทใช้บทให้สอดคล้องกับบทร้องเป็นหลัก ส่วนการจัดรูปแบบแถวจัดให้มีการเคลื่อ นไหวเป็น
วงกลมในช่วงแรก ตามรูปแบบของการรำโทนแบบดั้งเดิม ในช่วงหลังจึงจัดแถวให้มีรูปแบบแถวตามแบบการ
แสดงโดยทั่วๆไป เช่นแถวหน้ากระดาน แถวสลับฟันปลา เพื่อสร้างมิติในการรับชมการแสดง
6.นักแสดง
การแสดงชุดนี้ใช้ผู้แสดงเป็นจำนวนคู่ ประกอบด้วยนักแสดงชายและนักแสดงหญิ ง โดยสามารถ
ใช้ผู้แสดงมากเท่าไหร่ก็ได้เป็นจำนวนคู่ ในรูปแบบที่นำเสนอในครั้งแรกของการจัดแสดงใช้ผู้แสดงจำนวน 6 คู่
เป็นชาย 6 คนและหญิง 6 คน
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บทสรุป
รำโทนโคราชสืบสานพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นชุดการแสดงที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานมี
แนวคิ ด ที่ จ ะใช้ ต้ น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมของจั งหวัด นครราชสี ม าด้ านศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ้ านเป็ น สื่ อ ในการ
เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนักรู้ สร้างเสริมความรู้สึกอันดีงามให้กับบุคคลจึงนำการละเล่นพื้นบ้าน รำโทน
โคราช มาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยน้อมนำแนวคิดคำสอน หลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
มาเป็นสาระสำคัญในบทร้อง แต่งบทร้องขึ้นใหม่โดยศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสมาน แสงทอน เรียบเรียงคำ
ร้องและทำนองเพลงโดยศิลปินอิสระนายสมโชค คนยั้ง บรรเลงทำนองดนตรีโดยวงดนตรีศิลป์สาธร กระบวน
ท่ารำใช้ท่ารำแม่ท่าจากท่ารำหลักของนาฏศิลป์ไทยที่เป็นท่าทางง่ายๆเหมาะกั บบุคคลโดยทั่วไปที่จะฝึกหั ด
ผสมผสานกับท่าทางในการตีบทใช้บทซึ่งผู้สร้างสรรค์คำนึงถึงหลักของการตีบทใช้บทเป็นสำคัญ แต่เลือกใช้
กระบวนท่ารำที่สามารถปฏิบัติได้โดยง่ายและจดจำได้ง่าย นำเสนอเป็นรูปแบบการแสดงครั้งแรกโดยนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงโดยนายสมศักดิ์ บัวบุตร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการแสดงพื้นบ้านและนางสาวหฤทัย นัยโมกข์ ผู้สอนรายวิชาการจัดการแสดงในสถานศึกษา และนำไป
ฝึกสอนให้กับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ ตลอดเดือน
สิงหาคม 2561 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับ การฝึกสอนได้รับความเพลิดเพลินและสนุกสนานกับศิลปะการแสดง
พื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา เกิดจิตสำนึกในการดำรงชีวิตตามหลักคำสอนของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9
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กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษา อาจารย์เวณิกา บุนนาค
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NATHIKARN CHAISENA, THIDA ARSASUEK, PRAPAPORN NAMLAK,
SAJJAI SANGKO, TAPANEE PUMIPUNTU
บทคัดย่อ
กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษา อาจารย์เวณิกา บุนนาค มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความเป็นมาเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) จากบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) และอนุรักษ์เผยแพร่ชุดการแสดงเพลงลง
สรงโทน (อิ เหนา) : กรณี ศึ ก ษาอาจารย์ เวณิ ก า บุ น นาค โดยนำเสนอในรู ป แบบการแสดงแนวอนุ รั ก ษ์
ดำเนินการวิจัยโดยศึกษาตำรา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) และ
ลงภาคสนามฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) จากอาจารย์เวณิกา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย
สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปีพุทธศักราช 2558 จาก
การศึกษาพบว่า
1) การแสดงละครในเรื่อง อิเหนา ตอน จากเมืองหมันหยายกทัพไปช่วยกรุงดาหา ใช้บทพระราช
นิ พ นธ์ของพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศหล้ านภาลั ย รัช กาลที่ 2 เนื่อ งจากได้มี การปรั บ ปรุงบทให้ มีค วาม
เหมาะสมในการรำ ซึ่งละครในเรื่อง อิเหนา ได้รับยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีให้เป็นยอดของบทละครรำ
อีกทั้งละครในเรื่องอิเหนาเป็นละครที่แสดงให้เห็นถึงจารีตประเพณีของฝ่ายในได้อย่างเด่นชัด เช่น จารีตในการ
เข้าเฝ้า จารีตในการรบ และจารีตในการลงสรง
2) กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษาอาจารย์เวณิกา บุนนาค พบว่าองค์ประกอบ
ที่เป็นการนำเสนอกระบวนการรำของตัวละครที่เป็นตัวเอก คือ อิเหนา เป็นการแต่งตัวหลังจากอาบน้ำชำระ
ร่างกายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนในการแต่งตัวจะเป็นการแสดงกระบวนการรำ ตั้งแต่ใส่สนับเพลา สวมเสื้อหรือ
________________________________________________________________________________
* นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
** อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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ฉลององค์ ไปจนถึงการนำอาวุธประจำตัว ได้แก่ กริช มาประกอบตาม คำร้องที่บรรยายถึงลักษณะเครื่องแต่ง
กายประกอบ เป็ น การรำตามขนบของการแต่ ง ตั ว หรื อ ที่ เรี ย กว่ า การรำแต่ ง องค์ ท รงเครื่ อ ง เพลงที่ ใ ช้
ประกอบการแสดงคือ เพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาไปมา 3 เพลงด้วยกันคือ เพลงต้นเข้าม่าน เพลงลงสรง
โทน และเพลงเสมอ
3) การอนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ในครั้งนี้ ได้ยึดรูปแบบการแสดงของ
คุณครูลมุล ยมะคุปต์ ที่ได้ถ่ายทอดกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ให้แก่อาจารย์เวณิกา บุนนาค
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณ ทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
ปีพุทธศักราช 2558 และนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ด้านศิลปะการแสดง ณ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรี ด้วยผลงานการแสดงตามแบบแผนกระบวนการรำที่ได้รับการถ่ายทอดจาก อาจารย์เวณิกา บุนนาค
โดยใช้เทคนิค แสง สี เสียง เพื่อให้เกิดความสวยงาม
Abstract
Dance process Phelng Longsong (Inao) Case study of Wenika Bunnaka. This research
aimed 1) to study the history of Phelng Longsong (Inao) from the royal script, Phra Buddha
Lertlapa Napalai, King Rama II. 2) to study Dance process, Phelng Long Song (Inao) and 3) to
conservation releases of performances. The research findings were as follows:
1) The performances in the story of Inao in case study of Dance process, Phelng
Long Song (Inao) Wenika Bunnaka, from the city of Man Yai, the army went to help the Daha
city by used the royal script, Phra Buddha Lertlapa Napalai, King Rama II. Due to the
improvement of the script to be suitable for dance. It has been regarded as the golden age
of literature as the top of the drama script. The drama in the story of Inao is a drama that
clearly shows the tradition of the parties such as tradition of meeting the King, tradition in
battle, tradition of bathing
2) The component of the presentation dance process of the protagonist character
is Inao. It’s dressed after bathing, then cleansing the body. Dressing steps will show the
dance process, wearing pants, wearing shirt or clothes and bringing the weapon, Krit
composed of songs that describe the style of costume. Dance according to tradition of
dressing also known as the dance of Taeng Ong Songkhrueang. The music used for the show
is Phelng Ton KhaoMan, Phelng Longsong, Thon Phelng Samoe.
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3) Conservation and dissemination of performance Phelng Longsong (Inao) The
research has a guideline for the show style of Lamun Yamakhup that conveyed the dance
process to Wenika Bunnaka, national artist, thai classical dance expert, Bunditpatanasilpa
Institute, Ministry of Culture. Presenting in the 2nd national academic performing arts
conference on February 28, 2019 the performance in the form that has been transferred
from Wenika Bunnaka directly according to the dance process by using light and sound
techniques to create beauty.
บทนำ
นาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งของชาติที่มีความสำคัญยิ่ง แสดงถึงชาติที่ มีอารยธรรมสูง ชาติ
ไทยมีนาฏศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีจารีตแบบแผนในการถ่ายทอดสืบสานมาแต่โบราณ และเป็นสิ่งสำคัญใน
ชีวิตของชนชาวไทย โดยนาฏศิลป์เข้ามามีบทบาทในวงจรชีวิตของคนไทยทั้งในด้านความเชื่อ ด้านพิธี กรรม
ด้านการอบรม ศีลธรรม การศึกษา ตลอดจนด้านการบันเทิง มี การสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งมาโดยตลอดไม่
หยุดยั้ง ทำให้รูปแบบของนาฏศิลป์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันเป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นตาม
สภาพของสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายทางด้านวัฒ นธรรมของแต่ละยุคสมัย (จินตนา สายทองคำ.
2560 : 9) ซึ่งแหล่งอารยธรรมแต่โบราณที่ถ่า ยทอดสู่ศิลปวัฒ นธรรมของไทย คือ อินเดีย ชาติไทยจึงได้รับ
อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากอินเดียหลายอย่างรวมทั้งนาฏศิลป์ด้วย เมื่อไทยได้รับวัฒนธรรมด้านการละคร
ของอินเดียเข้ามา ศิลปะแห่งการเล่นของไทย คือ ระบำรำเต้น ก็ได้มีวิวัฒนาการขึ้น ซึ่งปรากฏที่เห็ นได้เด่นชัด
จัดอยู่ในนาฏศิลป์ชั้นสูง การแสดงที่ไม่เป็นเรื่ องราว คือ ระบำ รำ ฟ้อน และการแสดงที่เป็นเรื่องราว คือ โขน
ละคร
ละคร หมายถึง การแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราว เข้าใจว่าได้รับวัฒ นธรรมจากอินเดีย เพราะมีวิธีการ
แสดงและท่ารำคล้ ายคลึ งกับ ของอิน เดีย ทั้งนี้ เนื่องจากในสมัยก่อนอินเดียเป็น ประเทศที่มีความเจริญ ทาง
วัฒนธรรมและอารยธรรมสูงมากมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ได้เผยแพร่วิทยาการต่างๆ เช่น การแพทย์ กฎหมาย
อักษรศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งการละครไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยเราก็ได้รับ
ความเจริญทางการละครมาจากอินเดียเช่นเดียวกันที่ได้รับวัฒนธรรมการร้องรำทำเพลงตามแบบชาวตะวันตก
จากชาวยุโรปในปัจจุบันนั่นเอง (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2542 : 2)
ละครใน เป็นละครที่เกิดขึ้นในเขตพระราชฐานจึงเป็นละครที่ มีระเบียบแบบแผนสุภาพ ยึดหลักจารีต
ทางนาฏศิ ล ป์ ไทย ละครในมี จุ ด มุ่ ง หมายสำคั ญ อยู่ 3 ประการ คื อ ยึ ด หลั ก ศิ ล ปะของการรำอั น สวยงาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความสุภาพทั้งบทร้องและการเจรจา นอกจากนั้น การบรรเลงดนตรีจะต้องดำเนิน
ในจั ง หวะที่ ค่ อ นข้ า งช้ า เพื่ อ ให้ ก ารรำได้ อ่ อ นช้ อ ยสวยงาม การแสดงละครในนั้ น เดิ ม เป็ น ราชู ป โภคของ
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พระมหากษัตริย์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงอนุญ าตให้แสดงได้ทั่วไป ละครในส่วน
ใหญ่ ยังคงเป็น ละครของเจ้านายและผู้มีฐานะ ละครในยังได้รับการรักษารูปแบบการแสดงขนบธรรมเนียม
ประเพณีไว้ไม่มีการแทรกการเล่นตลกและใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน แต่ตัวประกอบอาจจะเป็น
ผู้ชายบ้าง เรื่องที่นิยมนำมาแสดงมีอยู่ 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา
อิเหนาเป็นวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย นางข้าหลวงชาวชวาเล่าถวาย
เจ้าฟ้าหญิงกุณฑลและเจ้าฟ้าหญิงมงกุฏ พระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จากนั้นพระธิดาทั้งสอง
นำมาแต่งองค์ละเรื่อง เจ้าฟ้าหญิ งกุณฑุลแต่งเป็น “ดาหลัง” นิยมเรียกกันว่า “อิเหนาใหญ่” เจ้าฟ้ามงกุฎแต่ง
เป็น “อิเหนาเล็ก” นิยมเรียกกันว่า “อิเหนาเล็ก” เรื่องอิเหนาที่นำมาเล่นเป็น ละครในปัจจุบัน คือ อิเหนาเล็ก
แต่ใช้บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องจากได้มีการปรับปรุง บทให้มีความ
เหมาะสมในการรำและทรงได้รับยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีสมัยหนึ่ง ให้เป็นยอดของบทละครรำ อีกทั้ง
ละครในเรื่องอิเหนาเป็นละครที่แสดงให้เห็ นถึงจารีตประเพณีของฝ่ายในได้อย่างเด่นชัด เช่น จารีตการในเข้า
เฝ้า จารีตในการรบและการลงสรง
ลงสรง หมายถึง เพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงประกอบพิธีการทำความสะอาดด้วยน้ำ การสรงน้ำ เช่น
การสรงน้ำพระ การอาบน้ำนาคหลังจากการปลงผม ในการแสดงโขนและละครใช้บรรเลงตอนตัวละครอาบน้ำ
คำว่า ลงสรง แบ่งความหมายดังนี้
1. การอาบน้ำของพระมหากษัตริย์
2. เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมที่ทำความสะอาดด้วยน้ำ
3. เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบในการแสดงการอาบน้ำของตัวละคร
จึงพอที่จะสรุปว่า ลงสรง คือการอาบน้ำที่ใช้สำหรับผู้แสดงใช้ในการแสดงละคร ทั้งนี้อาจเป็นการล้าง
หน้า ลูบแขน ลูบขา แม้กระทั่งทั้งตัวก็ย่อมได้ การรำลงสรงที่ปรากฏในวรรณคดีและละคร มี 7 ประเภท มีดังนี้
รำลงสรงปี่พาทย์ รำลงสรงสุหร่าย รำลงสรงโทน รำลงสรงมอญ รำลงสรงลาว รำลงสรงแขก รำชมตลาด
การรำลงสรงที่ใช้ในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ใช้การลงสรง 2 อย่าง คือ ลงสรงโทน และลงสรง
สุหร่าย การรำลงสรงโทนในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา เป็นการรำที่เน้นการประกอบท่าทางที่แสดงถึงการ
อาบน้ำแต่งตัวของตัวละครอิเหนา โดยมุ่งเน้นที่จะให้ตัวเอกมีบทบาทสำคัญ อีกทั้งยั งเป็นการเพิ่มคุณลักษณะ
พิเศษให้กับตัวละครเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมของราชสำนักในการสรงน้ำของพระมหากษัตริย์ที่
จะต้องกระทำในโอกาสพิเศษ จนกลายเป็นค่านิยมมาถึงประชาชนที่มักนิยมอาบน้ำเป็นกิจวั ตรประจำวัน หรือ
ก่อนจะไปประกอบกิจกรรมสำคัญทั้งในและนอกเรือน ทั้ง นี้การรำลงสรงโทนในการแสดงละครใน เรื่องอิเหนา
นั้นสามารถสรุปการรำลงสรงของตัวละครไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ลงสรงก่อนการออกเดินทาง
2. ลงสรงก่อนออกรบ
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3. ลงสรงก่อนเข้าเฝ้า
4. ลงสรงก่อนปลอมตัว
5. ลงสรงก่อนเข้าหานางหรือก่อนเข้าพิธีสำคัญ
ในบทรำลงสรงโทน (อิเหนา) มีทั้งการรำแบบคนเดียว แบบรำ 2 คน และแบบรำเป็นหมู่ตั้งแต่ 3-6 คน
ปรากฏอยู่ แต่ในการรำลงสรงโทนที่กรมศิลปากรนิยมนำออกมาแสดงและสืบทอดในสถาบันการศึกษา มี 2
แบบ คือการรำลงสรงโทนแบบรำคนเดียวหรือ “รำเดี่ยว” ได้แก่ รำลงสรงโทน ในบทของปันหยี ตอนประสัน
ตาต่อนก และบทอิเหนา ตอนยกทัพไปเมืองดาหาเพื่อการออกรบในศึก กระหมังกุหนิง กับแบบรำหมู่ ได้แก่
รำลงสรงโทนในบทสี่กษัตริย์ตอน ศึกกะหมังกุหนิง (สุดารัตน์ บุญคงทน. 2560 : 2)
จากการศึกษา กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ตอนจากเมืองหมันหยายกทัพไปช่วยกรุงดา
หา ของอาจารย์เวณิกา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พบว่า การรำลงสรงโทนในบทอิเหนา เป็นการรำที่บรมครูทางนาฏศิลป์ไทย
แสดงกระบวนการรำด้วยบทร้อง เครื่องแต่งกาย เพลง เครื่องดนตรี ผู้แสดงเป็นผู้ถ่ายทอดให้ เห็นถึงความ
งดงามของท่ารำ ลงสรงโทนอิเหนาเป็นการรำเดี่ยวที่อยู่ในการแสดงละครใน เรื่องอิเหนา ตอน จากเมืองหมันห
ยายกทัพไปช่วยกรุงดาหา ที่คุณครูลมุล ยมะคุปต์ เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการรำเพลง ลงสรงโทน (อิเหนา)
ให้แก่อาจารย์เวณิกา บุนนาค เป็นคนแรกเพื่อใช้ในการแสดงนาฏศิลป์และนำออกมาแสดงเผยแพร่ทั้งในการ
แสดงละครและการสาธิตนาฏศิลป์ไทยในโอกาสต่างๆ เช่น ในรายการโทรทั ศน์มาลาภิรมย์ ณ สถานีโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 โดยในครั้งแรกแสดงก่อนปี พ.ศ 2524 และ ในครั้งที่ 2 แสดงในงานสาธิตนาฏศิลป์ไทย ณ
เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ 2541 โดยมีอาจารย์เวณิกา บุนนาค เป็น
ผู้แสดงทั้ง 2 รายการ (เวณิกา บุนนาค. 2561 : สัมภาษณ์.)
การแสดงเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) มีการบรรจุอยู่ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงศึกษากระบวนการรำเพลงลงสรง
โทน (อิเหนา) กรณี ศึกษา : อาจารย์เวณิ กา บุนนาค ซึ่งเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ และได้รับการถ่ายทอดจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ไทย โดยคุณครูลมุล ยมะคุปต์ เพื่อให้ได้กระบวนการรำที่เป็นแบบแผน การรำลงสรง
โทนเป็นกระบวนการรำที่สื่อให้เห็นถึงการนำเสนอตัวละครให้ออกมาถ่ายทอดความงดงามในด้านต่างๆ เช่น
เครื่องแต่งกาย เพลงร้อง เครื่องดนตรี และกระบวนการรำ รวมถึงผู้แสดงต้องใช้ฝีมือในการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้
ออกมาสู่สายตาผู้ชม จากความสำคั ญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้สนใจจะศึกษากระบวนการรำเพลงลงสรงโทน
(อิเหนา) เพื่อเป็นการอนุรักษ์แบบแผนกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) สืบต่อไป
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วัตถุประสงค์ของวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) จากบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษา อาจารย์เวณิกา บุนนาค
3. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ ชุด การแสดงเพลงลงสรงโทน (อิ เหนา) : กรณี ศึก ษา อาจารย์ เวณิ ก า
บุนนาค
วิธีการดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนการศึกษา ดำเนินตามลำดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตำรา หนังสือ และงานวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นมาเพลงลงสรงโทน
(อิเหนา) เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา แหล่งศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1.1 ห้องสมุดวิมลบุญโกศล วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
1.2 สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.3 ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
1.4 ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
1.5 หอสมุดแห่งชาติ
2. ลงภาคสนามฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่
มีโครงสร้ างเพื่อใช้สั มภาษณ์ อาจารย์ เวณิ กา บุนนาค ผู้ เชี่ยวชาญนาฏศิล ป์ไทย สถาบันบั ณ ทิตพัฒ นศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปีพุทธศักราช 2558
2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กำหนดหัวข้อการสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์การศึกษา โดย
กำหนดการสัมภาษณ์ ดังนี้
2.1.1 สัมภาษณ์ผู้ที่แสดงเป็นตัวพระ ที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา)
และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี ประกอบด้วย
2.1.1.1 อาจารย์เวณิกา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปีพุทธศักราช 2558
2.1.1.2 ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ข วัญ ใจ คงถาวร รองคณบดี คณะศิล ปนาฏดุ ริย างค์
สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง กำหนดหัวข้อการสัมภาษณ์จากวัตถุประสงค์การศึกษา
โดยกำหนดการสัมภาษณ์ ดังนี้
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2.2.1 สัมภาษณ์ครูดนตรีและผู้ที่มีประสบการณ์ ในการบรรเลงประกอบการแสดง ไม่น้อย
กว่า 15 ปี ประกอบด้วย
2.2.2.1 นายปี๊บ คงลายทอง ตำแหน่ง ศิลปินอาวุโส (ผู้ชำนาญการพิเศษด้านดนตรี)
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
2.2.2.2 นายไชยยะ ทางมีศรี ตำแหน่ง ศิลปินอาวุโส (ผู้ชำนาญการพิเศษด้านดนตรี)
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
2.2.2.3 อาจารย์ธนฤต เจริญชีพ ตำแหน่ง ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
2.2.2 สัมภาษณ์ครูคีตศิลป์และผู้ที่มีประสบการณ์ ในการขับร้องประกอบการแสดงไม่น้อย
กว่า 15 ปี ประกอบด้วย
2.2.2.1 นางนิ ษา ถนอมรูป ตำแหน่ง ข้าราชการคีตศิลปินระดับอาวุโส สำนักการ
สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ผลการวิจัย
1. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นของมาการสืบทอดกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา)
จากการศึกษาพบว่า บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 มาสู่การแสดงละครในการแสดงเพลงลงสรง
โทน (อิเหนา) เป็นกระบวนการรำลงสรงของอิเหนาแต่งตัวหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยแล้ว เพื่อยก
ทัพไปช่วยกรุงดาหาป้ องกันข้าศึก เนื่ องมาจากท้าวกระหมังกุห นิงและจรกาต่างยกทัพมาเพื่อชิงนางบุษบา
อิเหนาจึงได้อาบน้ำแต่งตัวเพื่อความเป็นศิริมงคลในการยกทัพไปช่วยกรุงดาหา ในบทนี้จึง พรรณนาถึงการ
แต่งตัวของอิเหนาไว้อยู่ในบทละครในเรื่อง อิเหนา ตอนจากเมืองหมันหยายกทัพไปช่วยกรุงดาหา บทพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งครูลมุล ยมะคุปต์ เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการรำเพลงลง
สรงโทน (อิ เหนา) ให้ กับ อาจารย์ เวณิ ก า บุ น นาค เพื่ อ ใช้ ในการแสดงนาฏศิ ล ป์ ไทย และอาจารย์เวณิ ก า
บุ น นาค ได้ถ่ายทอดให้ แก่ ลูกศิษย์ อีกหลายรุ่น อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญ ใจ คงถาวร นอกจากนี้
อาจารย์เวณิกา บุนนาค ยังได้ ถ่ายทอดกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้น
ปี ที่ 3 คณะศิ ล ปศึ ก ษา และคณะศิ ล ปนาฏดุ ริย างค์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ กระทรวงวั ฒ นธรรม และ
บุคคลภายนอกตามสถานศึกษาต่าง ๆ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
2. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา)
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ซึ่งมีลักษณะและรูปแบบการแสดง
ที่สื่อให้เห็นถึงการแต่งกายอย่างวิจิตรงดงามของอิเหนา กระบวนการรำมีความอ่อนช้อยงดงามกรุ้มกริ่ม ความ
เจ้าชู้ และความสง่างามเข้มแข็งกล้าหาญของตัวเอก คือ อิเหนา ผู้แสดงนั้นต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตัว
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ละครก่อนถึงจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ บทบาทของตัว ละครออกมาได้ และผู้ แสดงจะต้องเป็ น ผู้ ที่ ได้รับ
ไว้วางใจของครูบาอาจารย์ เพราะเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) เป็นการแสดงประเภทรำเดี่ยว ที่อวดลีลาท่ารำที่
งดงามตามแบบแผน โดยเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) สามารถแบ่งกระบวนการรำออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การออกสู่เวที ด้วยการรำเพลงหน้าพาทย์เพลงต้นเข้าม่าน ให้ความหมายเพื่อเดินทาง
มายั งสถานที่ อาบน้ ำแต่งตั ว ทั้ งนี้ ผู้ แสดงจะต้ องมี ค วามแม่ น ยำของจังหวะและทำนองเพลงเพื่ อ ถ่ายทอด
กระบวนการรำให้ตรงกับจังหวะ

ภาพที่ 1 การออกสู่เวที (เพลงหน้าพาทย์เพลงต้นเข้าม่าน)
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2562)
ช่วงที่ 2 การรำแต่งตัวหรือรำแต่งองค์ทรงเครื่อง เป็นการใช้กระบวนการรำประกอบเพลงหน้า
พาทย์ลงสรงโทน บรรยายถึงความงดงามของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับต่างๆ รวมถึงกริ ชอาวุธประจำ
กายของตัวละคร ทั้งนี้ผู้แสดงจะต้องเข้าใจความหมายของบทร้อง เพราะการรำลงสรงโทน (อิเหนา) เป็นการรำ
ตีบทตามบทร้องและทำนองเพลง ดังนั้นผู้แสดงจะต้องมีความจำที่แม่นยำ เพื่อที่จะถ่ายทอดกระบวนการรำ
ออกมาได้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 2 การรำแต่งตัวหรือรำแต่งองค์ทรงเครื่อง (เพลงหน้าพาทย์ลงสรงโทน)
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2562)
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ช่วงที่ 3 การรำออกเดินทาง เป็นการใช้กระบวนการรำประกอบเพลงหน้าพาทย์เสมอ บรรยายถึง
อิริยาบถของการเดินทางของตัวละคร เป็นการเคลื่อนไหวของตัวละครหลังจากแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อ
ไปยังสถานที่ออกรบ คือเมืองหมันหยา ทั้ งนี้ผู้แสดงจะต้องสื่ออารมณ์ให้เห็นถึงความฮึกเหิม สง่ างามแฝงด้วย
ความเข้มแข็งของผู้เป็นกษัตริย์

ภาพที่ 3 การรำออกเดินทาง (เพลงหน้าพาทย์เสมอ)
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2562)
3. ศึกษาวิเคราะห์บทร้องหรือบททรงเครื่องของอิเหนา
จากการศึกษาพบว่า ในการแสดงลงสรงโทน (อิเหนา) เป็นการรำดังปรากฏในบทร้องที่กล่าวถึง
ขั้นตอนในการรำลงสรงโทนเริ่มด้วยการสวมเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับพร้อมเหน็บกริชคู่กาย การรำลง
สรงโทน (อิเหนา) นั้นเป็นการรำตีบทตามบทร้องและทำนองเพลง ดังนั้นผู้แสดงต้องเข้าใจความหมายของบท
ร้องให้ถ่องแท้ เพื่อที่จะถ่ายทอดกระบวนการรำออกมาได้อย่างชัดเจน ดังตารางต่อไปนี้
บทร้องเพลงลงสรงโทน (อิเหนา)
ความหมายบทร้องเพลงลงสรงโทน (อิเหนา)
ทรงภูษาแย่งยกกระหนกกระหนาบ
ฉลององค์เข้มขาบคดกริช
ห้อยหน้าปักทองกรองดอกชิด
สังวาลวรรณวิจิตรจำรัสเรือง
ทับทรวงพวงเพชรเม็ดแตง

อิเหนาแต่งกายนุ่งผ้าจีบโจงหางหงส์ สวม
กางเกงหรือสนับเพลาบลายกนก
สวมเสื้อสีแดงขลิบเขียวลายคดกริช
ห้อยหน้าปักด้วยไหมทองลายดอกชิด
สวมสังวาลลวดลายวิจิตรอร่ามเรือง
สวมทับทรวงมีพลอยแดงอยู่ตรงกลาง
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บทร้องเพลงลงสรงโทน (อิเหนา)
ทองกรแก้วแดงประดับเนื่อง
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ความหมายบทร้องเพลงลงสรงโทน (อิเหนา)

สวมทองกรหรือกำไล ประดับด้วยปะวะหล่ำสี
แดง
ธำมรงค์รจนาค่าเมือง
สวมแหวนที่ประดิษฐ์งดงามสมค่าของความงาม
คู่บ้าน คู่เมือง
อร่ามเรืองเพชรรัตน์ตรัสไตร
สวยงามด้วยเพชรที่ประดิษฐ์เป็นรูปร่างต่างๆ
อย่างสวยงาม
ทรงมงกุฎกรรเจียกจรสุวรรณ
สวมมงกุฎมีกรรเจียกจอนหูทำด้วยทองแกมแก้ว
วาวแววแก้วกุดั่นดอกไม้ไหว
ประดับด้วยดอกไม้ไหว
ห้อยอุบะบุหงามาลัย
ทัดดอกไม้ห้อยอุบะ
เหน็บกริชฤทธิ์ไกรแล้วไคลคลา
เหน็บกริช (อาวุธประจำกายอิเหนา) ที่แสดงถึง
อิทธิฤทธิ์เกรียงไกร
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์บทร้องหรือบททรงเครื่องของอิเหนา
4. ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา)
จากการศึกษาพบว่า วงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงละครในนั้นสมัยก่อนเรียกว่า วงปี่พาทย์ ไม้แข็ ง
ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงและได้ยกรูปแบบของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์มาใช้ ซึ่งใช้ ไม้นวมตีแทนไม้แข็ง
วงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ใช้วง ปี่พาทย์
เครื่องคู่ โดยมีการเพิ่มเครื่องดนตรีขึ้นมา คือ ซออู้นำเข้ามาเพื่อคลอจังหวะเพลงให้นิ่มนวล น่าฟัง กลองแขก
นำเข้ามาเพื่อกำกับจังหวะหน้าทับให้กับผู้ขับร้อง และนำขลุ่ยเข้ามาแทนปี่
5. ศึกษาวิเคราะห์เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา)
จากการศึกษาพบว่า เพลงลงสรงโทน (อิเหนา) เป็นเพลงหน้าทับเฉพาะ ผู้แสดงและ ผู้ขับร้อง
จะต้องฟังจังหวะหน้าทับเป็นหลักในการแสดงและการบรรเลง ตามรูปแบบการแสดงมีเพลงประกอบจำนวน 3
เพลง ดังนี้
1. เพลงต้นเข้าม่าน ทางนาฏศิลป์ คือ เพลงหน้าพาทย์สำหรับประกอบกิริยาไป-มาของตัวละคร
ทางดนตรี คือ เพลงโหมโรงเย็น และเชิญเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่เพื่ออัญเชิญไปสู่มณฑลพิธี
2. เพลงลงสรงโทน เป็น เพลงประกอบกิริยาการอาบน้ำโดยมีบทแต่งตัวควบคู่กันไป เดิมมีแต่
ทำนอง หลวงประดิษฐ์ ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จึงได้แต่งทำนองรับด้วยปี่พาทย์บรรเลงประกอบกิริยาของตัว
ละคร
3. เพลงเสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบกิริยาไปมาในระยะใกล้ของตัวละคร
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6. ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการแต่งกายของผู้แสดงเป็นอิเหนาและผู้แสดงประกอบ
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการแต่งกายของอิเหนาจะแต่งกายยืนเครื่องพระ ใส่เสื้อแขนยาวสี
แดงขลิบเขียว ศีรษะสวมชฎา ส่วนผู้แสดงประกอบคือ กิดาหยัน ทหารเอกของอิเหนาเป็นผู้ส่งกริชอาวุธประจำ
กายของอิเหนา จะแต่งกายยืนเครื่องพระใส่เสื้อแขนยาวสีม่วงขลิบเหลืองกำไลแขนแบบผ้าสีใดก็ได้ ศีรษะสวม
ปันจุเหร็จ ทั้งนี้กิดาหยันจะต้องไม่แย่งบทและไม่โดดเด่นกว่าอิเหนา
เครื่องแต่งกายอิเหนา

ชฎา
ดอกไม้ทัด

กรองคอ

อินธนู

ทับทรวง
เข็มขัด

ฉลององค์

ตาบทิศ

ห้อยหน้า

ธำมรงค์

ห้อยข้าง

ภาพที่ 4 เครื่องแต่งกายชุด รำลงสรงโทน (อิเหนา) (ด้านหน้า)
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2561)
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ดอกไม้เพชร
อุบะ

กรรเจียกจอน

สังวาล

รัดสะเอว
หรือ รัดองค์

กำไลแผง
หรือ ทองกร

ผ้านุ่ง
หรือ ภูษา
สนับเพลา
กำไลข้อเท้า

ภาพที่ 5 เครื่องแต่งกายชุด รำลงสรงโทน (อิเหนา) ด้านหลัง
ที่มา : คณะผู้วิจัย (2561)
7. ศึกษาวิเคราะห์เทคนิคในการแสดงกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษาอาจารย์เวณิ
กา บุนนาค
จากการศึกษาพบว่า บทบาทและเทคนิคในการแสดงกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา)
ตลอดจนนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และได้รับการถ่ายทอดกระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ตาม
รูปแบบของอาจารย์เวณิกา บุนนาค คณะผู้วิจัยได้สรุปเทคนิคในการแสดงบทบาทอิเหนาในเพลงลงสรงโทน
(อิเหนา) ได้ดังนี้
1. การถ่ายทอดอารมณ์ คือ การแสดงอารมณ์ตามบทบาทของตัวละคร ซึ่งสามารถแสดงออกได้
ทาง ใบหน้า ดวงตา และกิริยาท่าทาง และสามารถให้เห็นถึงบทบาทของตัวละครได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อให้
ผู้ชมได้รับอรรถรสในการชม
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1.1 การใช้ใบหน้า คือ การใช้อวัยวะต่างๆ ของใบหน้า เพื่ อเป็นตัวช่วยในการถ่ายทอด
อารมณ์และความรู้สึกให้เข้าถึงบทบาทของตัวละคร
1.2 การใช้ดวงตา คือ ลักษณะของการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละครด้วยแววตาเพื่อ
สื่อสารให้ผู้ชมทราบถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในขณะที่ตนพึงพอใจ ชื่นชอบ
ชื่นชมในสิ่งที่กำลังมองอยู่
2. ปฏิภ าณไหวพริบ ในการแสดง เพลงลงสรงโทน (อิเหนา) ท่าที่ใช้ในการแสดงสามารถพลิ ก
แพลงได้หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เนื่องจากละครในเป็นการรำตามบทละครหรือบทร้อง มีทั้งทำนองและเอื้อน
ซึ่งบางครั้งอาจไม่ตรงกับ ท่าที่ได้รับการถ่ายทอดมา ผู้ แสดงสามารถเสริมบทหรือใช้ลี ลาส่วนตั วของผู้ แสดง
เพื่อให้เข้ากับทำนองหรือเอื้อนในบทร้องนั้นๆ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษากระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิเหนา) : กรณีศึกษาอาจารย์เวณิกา บุนนาค สรุป
ผลการวิจัยพบว่า การแสดงละครในเรื่อง อิเหนา นิยมใช้บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลที่ 2 ที่มีการบอกลักษณะกระบวนการรำของตัวละครที่เป็นตัวเอก คือ อิเหนา เป็ นการแต่งตัว
หลังจากอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนในการแต่งตัวจะเป็นการแสดงกระบวนการรำ ตั้งแต่ใส่
สนับเพลา สวมเสื้อหรือฉลององค์ ไปจนถึงการนำอาวุธประจำตัว ได้แก่กริช มาประกอบตามคำร้องที่บรรยาย
ถึงลักษณะเครื่องแต่งกาย เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงคือ เพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาไปมา 3 เพลงด้วยกัน
คือ เพลงต้นเข้าม่าน ใช้ท่ารำ 7 ท่า เพลงลงสรงโทน ใช้ท่ารำ 124 ท่า และเพลงเสมอ ใช้ท่ารำ 11 ท่า
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษากระบวนการรำเพลงลงสรงโทน (อิ เหนา) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์
งานวิจัยในชุดต่อไป
2. ควรศึกษาการรำลงสรงโทนที่ใช้เครื่องราชาชูปโภค เข้ามาประกอบในชุดการแสดง
3. ควรมีการศึกษากระบวนการรำลงสรงของตัวเอกในวรรณกรรมไทยเรื่องอื่นๆ
บรรณานุกรม
ขวัญใจ คงถาวร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์. สัมภาษณ์,
11 ตุลาคม 2561.
จินตนา สายทองคำ. นาฏศิลป์ไทย รำ ระบำ ละคร โขน. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : เจปริ้น, 2560.
ไชยยะ ทางมีศรี. ศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต. สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2562.
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ชมพูพานหมอยาของกองทัพพระราม
CHOMPHUPHAN DOCTOR OF RAMA ARMY
ธงชัย ศรีนา*
THONGCHAI SRINA
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของ ชมพูพาน ในรา
มายณะ, รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 6 2) ที่มาของความรู้ในเรื่องของสรรพยา
วิธีการศึกษาโดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ 1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2)
สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการแสดงโขน ไม่น้อยไปกว่า 20 ปี ผลการศึกษาพบว่า ในวรรณกรรมรา
มายณะและรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ชมพูพาน ถือกำเนิดขึ้นจากการหาวของพระพรหมา มีบทบาทหน้าที่
ทั้งหมด 3 บทบาท โดยเป็นราชาของหมี(ชมพูหมี) ที่นำไพร่พลหมีมาเข้าร่วมรบ ในฐานะที่ปรึกษาของกองทัพ
พระราม และเป็นผู้รู้ในเรื่องสรรพยา ในวรรณกรรมรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ชมพูพานถือกำเนิด จากกการ
ชุบเหงื่อไคลของพระอิศวร มีบทบาทที่สำคัญกล่าวคือมีบทบาทหน้าที่ 2 บทบาท ในฐานะข้าทหาร 25 ครั้ง
เป็นเภสัชกรที่บอกเรื่องยา 1 ครั้งในฐานะของผู้รู้สรรพยา โดยชมพูพานน่าที่จะเป็นหมอยาของกองทัพพระราม
มาตั้ ง แต่ เข้ า สวามิ ภั ก ดิ์ ต ามบทพระราชนิ พ นธ์ ฉ บั บ รั ช กาลที่ 1 และเข้ า เป็ น สั ม พั น ธมิ ต รกั บ พระรามใน
วรรณกรรมรามายณะและรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 โดยบ่งบอกเด่น ชัดว่าเป็นหมอยาคือตอน ศึกพรหมาสตร์
ที่แม้นแต่พิเภกก็ยอมรับว่าว่าตนเอง ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องของสรรพยาเท่ากับชมพูพาน
คำสำคัญ หมอยา, ชมพูพาน, ชมพูหมี

Abstract
the article of studying were. 1) To study role and history of Chomphuphan in
Ramayana, Ramakien plays by King Rama I and VI. 2) The source of knowledge in the field of
medicine. Methods of study using a qualitative study model. 1) Study information from
textbooks and related research papers.
________________________________________________________________________________
* วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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2) Interview with a group of experienced pantomime performers Khon in the show, Not
less than 20 years. The study indicated that in the literature of Ramayana and Ramakien, the
reign of King Rama VI. Chomphuphan Born from the yawning of Promma god. Have a role All
3 roles. Which is the king of the bear (Chomphumee) who brought the bear army to join the
battle. As a consultant for the army of Rama. And being a knowledgeable person in the field
of medicine. In the Ramakien literary edition of King Rama I. Chomphuphan was born. From
the sweating of I-Suan’s. Has an important role, namely Have 2 roles As a soldier 25 times.
Was a pharmacist who told the drug about 1 time as a person who knew the medicine. By
Chomphuphan, who will be the medicine doctor of the Rama army since entering the royal
allegory according to the royal script of the reign of King Rama I. And entered into a coalition
with Rama in the Rama 6 Ramayana and Ramakien literary literature. Which clearly indicates
that he is a doctor. Is the episode Brahma. That even though Pipek had accepted that he
himself. There is no knowledge of the medicine as Chomphuphan.
Key words: Doctor, Chomphuphan, Chomphumee.
บทนำ
ชมพูพาน ตัวละครตัวหนึ่งทีมีสีสัน เรื่องราว แตกต่างไปจากตัวละครอื่น ๆ ของวรรณกรรมรามายณะ
และวรรณกรรมรามเกียรติ์ เพราะชมพูพานไม่ได้เกิดโดยบิดา-มารดา ตามเผ่าพันธุ์ ไม่ได้อวตารลงมาจาก
เทวดาทั้งหลาย แต่เกิดจากการหาวของพระพรหมาตามวรรณกรรมรามายณะ และเกิดจากเหงื่อไคลของพระ
อิศวรตามวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ อีกทั้ง ในรามายณะนั้นเป็นหมี แต่ในรามเกียรติ์เป็นวานร รวมทั้งบทบาท
หน้าที่ เพราะชมพูพานหรือชมพูหมีของรามายณะนั้น เข้ามาร่วมกับพระรามในฐานะของสัมพันธมิตรและที่
ปรึกษา ส่วนชมพูพานในรามเกียรติ์เข้ามาสวามิภักดิ์เป็นข้าทหารของพระราม แต่ในความแตกต่างนี้ก็ยังมีความ
สอดคล้องกันของรามายณะและรามเกียรติ์ นั่นก็คือการเป็นหมอยาของชมพูพาน ดังนั้นชมพูพานจึงเป็นตัว
ละครหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ ที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการดำเนินเรื่อง
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของ ชมพูพาน ในรามายณะ บทพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 6
2. ที่มาของความรู้ในเรื่องของสรรพยา
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การสัมภาษณ์ กลุ่มนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ ไม่น้อยไปกว่า 20 ปี
ผลการศึกษา
รามายณะเป็ น วรรณกรรมที่แ พร่ห ลายมากที่ สุ ดในเอเชีย ใต้ เนื่ องจากชาวอิ น เดีย ที่ นั บถื อศาสนา
พราหมณ์ จะมีคติความเชื่อที่ยึดถือกันมานานหลายพันปีว่า รามายณะหรือเรื่องของพระรามผู้เป็นวีรบุรุษใน
เกือบทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครองคน การครองตนและการครองเรือน ในคำนำของหนังสือบ่อเกิด
แห่งรามเกียรติ์ได้กล่าวไว้ด้วยกัน 3 ข้อใหญ่ ๆ ว่า “คัมภีร์รามายณะมีคุณอันวิเศษต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
การล้างบาปผู้ตายหรือการมีบุตรสำหรับคนที่ไม่มีลูก ยังนับถือว่าพระรามเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์
รวมทั้งจริยาวัตรของพระรามในเรื่องความดีต่า ง ๆ”(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2544 : 701703) เมื่อมีผู้นำเอาเรื่องรามายณะที่เป็นวรรณกรรมและคัมภีร์สำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากของอินเดียเข้ามา
เผยแพร่ ยังประเทศในเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้โดยแสดงถึงจริยาวัตรอันดีงาม ความเก่งกล้ าสามารถและ
บุญญาธิการของพระราม ที่มีอยู่เหนือพวกยักษ์ จึงทำให้ชนชั้นสูงของภูมิภาคนี้นำเอาคติความเชื่อที่เกี่ยวข้อง
ของพระราม โดยเฉพาะในส่วนของแบบแผนของการปกครอง มาใช้ปกครองประชาชนของตนอย่างแพร่หลาย
รามายณะที่แพร่ห ลายอยู่ในอิน เดียนั้น มีสำนวนที่ผู้ศึกษาถือกันว่าเป็นหนังสือกาพย์ที่ เก่าที่สุ ดคือ
สำนวนในภาษาสันสกฤต โดยผู้รจนาเป็นพรหมฤาษีชื่อ “วาลมิกิ” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
2553 : 707) ภายในเนื้อเรื่องแบ่งออกเป็น 7 กัณฑ์ คือ 1. พาลกัณฑ์ 2. อโยธยากัณฑ์ 3. อรัญยะกัณฑ์ 4. กีษ
กินธากัณฑ์ 5. สุนทรกัณฑ์ 6. ยุทธกัณฑ์ 7. อุตรกัณฑ์ โดย 6 กัณฑ์แรกเชื่อว่าเป็นของเดิม ส่วนอุตรกัณฑ์เป็น
กัณฑ์ที่แทรกเข้ามาเพิ่ม มีลักษณะเป็นเหมือนการอธิบายตัวละคร สถานที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องใน 6 กัณฑ์แรก
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั ว. 2544 : 759) โดยกัณฑ์ที่กล่าวถึงชมพูพานไว้ ถึง 4 กัณฑ์ ได้แก่
พาลกัณฑ์กล่าวถึงกำเนิดชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมี กีษ กินธากัณฑ์ชมพูพานกระตุ้นเตือนสติของหนุมานจนมี
ฤทธิ์กลับคืนมา ยุทธกัณฑ์ในตอนศึกอินทรชิต และอุตรกัณฑ์ภาคที่ 15 พระรามและบริวารขึ้นสวรรค์
ไทยได้นำรามายณะที่ได้รับฟังจากการเล่านิทานเรื่องพระรามมาเรียบเรียงลำดับ เรื่องราวให้ตรงกับวิถีชีวิตแบบ
ไทย โดยกวีของไทยเราได้แต่งขึ้นเป็นบทวรรณกรรมและบทนาฏกรรม ด้วยสำนวนคำประพันธ์ประเภทต่างๆ
ตามฉันทลักษณ์ของไทย จะเป็นบางตอนหรือทั้งตอน ก็เพื่อประโยชน์ ในการเล่นหนัง โขน และละครนั้นเอง ดัง
มีหลักฐานปรากฏว่าในการดัดแปลงเรื่องรามายณะจนกลายเป็นรามเกียรติ์ของไทยนั้น เริ่มขึ้นในยุคสมัยที่
ต่างกัน ซึ่งมีลำดับมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์
บทละครรามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่ งกรุง
รัตนโกสินทร์ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรักษาและนำจารีตประเพณีของกรุง ศรีอยุธยาไว้กับกรุงรัตนโกสินทร์
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จึงทรงรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งกระจัดกระจายให้รวมเป็นเรื่อง เพื่อรักษาไว้ให้เป็นแบบฉบับสำหรับบ้านเมือง
เพราะถ้าปล่อยไว้ช้านานไปก็อาจจะเกิดการลื มเลื อนไป จึงมีพระบรมราชโองการให้ ประชุมบทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ โดยการรวบรวมผู้รู้ กวี พราหมณ์ เอกสารต่างๆ มาทำเป็นบทวรรณกรรมรามเกียรติ์ จึงทำให้ พระ
ราชนิ พ นธ์ เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ในรั ช กาลที่ 1 มี เรื่ อ งราวติ ด ต่ อ กั น ไป มี ค วามยาวพิ ส ดารยิ่ งกว่ า บรรดาเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ทุกสำนวนที่มีในภาษาไทย
รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ไม่ได้
นำเอาเค้าโครงเรื่องรามเกียรติ์มาจากบทละครรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 แต่พระองค์ทรงพระอุตสาหะค้นคว้า
มาจากคัมภีร์รามายณะของวาลมิกิ ทรงดำเนินเรื่อง ใช้ชื่อตัวละคร สถานที่และส่วนอื่นๆ ตามรามายณะฉบับ
วาลมิกิ แล้วทรงพระราชนิพนธ์หนังสื อขึ้นเล่มหนึ่งชื่อว่า “บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์” โปรดให้ตีพิมพ์ขึ้นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2456 แสดงข้อพระราชวินิจฉัยของการทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ รวมทั้งทรงอธิบายถึงพระราช
นิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 ถึงประวัติที่มาและการที่ทรงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระ
ราชนิพนธ์บทร้องและบทพากย์รามเกียรติ์ขึ้นสำหรับเล่นโขนอีก 6 ชุด คือ 1. ชุดสีดาหาย 2. ชุดเผาลงกา 3.
ชุดพิเภกถูกขับ 4. ชุดจองถนน 5. ชุดประเดิมศึกลงกา 6. ชุดนาคบาศ รวมเป็นหนังสือจำนวน 154 หน้า(ธนิต
อยู่โพธิ์. 2539 : 125-126)
กำเนิดของชมพูพาน ในรามายณะและพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 6 ชมพูพาน
เป็นหมีเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับทัพพระราม ดังมีคำอธิบายของหนังสือบ่อเกิดรามเกียรติ์ว่า “ฝ่ายทวยเทพ
ทราบว่า พระนารายณ์จะเสด็จอวตารลงไปมนุษยโลกก็ยินดีกันทั่ว นัดแบ่งภาคของตน ไปให้กำเนิดเป็นบริ วาร
พระพรหมาก็ตรัสว่า พระองค์เองได้สร้างชมพูพานผู้เป็นราชาแห่งหมีแล้ว คือ ได้หาว ชมพูพานก็ออกจากพระ
โอษฐ์”(พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้าอยู่หั ว. 2553 : 713) ยังมีข้อยืนยันว่าชมพูพานนั้นเป็นหมี จาก
หนังสือศัพท์ทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต อธิบายไว้ว่า “ชามพวัต(ชาม-พะ-วัต) ราชาของพวกหมี พระอาทิตย์
ได้ประทานอัญมณีที่มีชื่อว่า สยมันตกะ แก่สตราชิต สตราชิตกลัวว่าพระกฤษณะจะมาแย่งไปจากตนจึ่งมอบให้
ประเสนผู้เป็นอนุชา คุณสมบัติของอัญมณีเม็ดนี้คือป้องกันตัวผู้สวมเมื่อผู้สวมทำดี และทำให้ผู้สวมหายนะเมื่อ
ทำไม่ดี ประเสนเป็นคนไม่ดีจึงถูกสิงโตฆ่าเสีย สิงโตคาบอัญมณีเม็ดนั้นไปเผชิญหน้ากับชามพวัต และถูกชามพ
วัตฆ่าตาย หลังจากประเสนหายไป ผู้คนสงสัยว่าพระกฤษณะฆ่าเพื่อแย่งอัญมณี พระกฤษณะกับพวกกลุ่มใหญ่
จึงชวนกันสะกดรอยตามประเสน จึงแน่ใจว่าเขาถูกสิงโตฆ่า และสิงโตก็ถูกหมีฆ่า ต่อจากนั้นพระกฤษณะจึ ง
สะกดรอยหมีชามพวัตไปในถ้ำ ทั้งสองได้ต่อสู้กัน หลังจากรออยู่ นอกถ้ำ 7 หรือ 8 วัน บริวารของพระกฤษณะ
ก็กลับเมือง และทำพิธีศพของพระกฤษณะ ในวันที่ 21 ของการต่อสู้ ชามพวัตยอมแพ้พระกฤษณะ มอบอัญมณี
ให้และยกนางชามพวดีบุตรสาวให้ด้วย ชามพวัตกับกองทัพหมีได้ช่วยพระรามบุ กกรุงลงกา และทำหน้าที่เป็น
ปุโรหิตของพระราม (ทองสุก เกตุโรจน์. 2559 : 96) ส่วนหนังสือต้นตำนานรามเกียรติ์ ก็ได้บอกว่าชมพูพานนั้น
เป็นหมี “ยังมีสหายของ สุครีพอีกผู้หนึ่งคือ ชมพูพานต์( Jambuwanta) ซึ่งเป็นพญาหมีตัวใหญ่ปกครองเหล่า
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กองทัพหมีทั่วไป ก็ขอเข้าเป็นกองกำลังสำคัญของเจ้าชายรามด้วย” (ราเมนอน,แปลโดยดวงธิดา ราเมศวร์ .
2558 : 140) แสดงให้เห็นว่าชมพูพานในรามายณะและพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 6
เป็นจอมหมี หรือ ฤกษราช
ส่วนชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชมพูพานไว้
ว่าเป็นพญาวานร เกิดจากเหงื่อไคลพระอิศวร ตามคำอธิบายความของบทความเรื่องรามเกียรติ์ คณะกรรมการ
วรรณคดีแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2558 ลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากร
หน้า 17 ว่า กำเนิดชมพูพาน ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระอิศวรทรงสร้างชมพูพานจากเหื่อไคลของพระองค์
ให้มีความรู้เรื่องสรรพยาวิเศษ เพื่อคอยช่วยพระนารายณ์ที่จะอวตารมาเป็นพระรามไปปราบทศกัณฐ์ พระ
อิศวรยกชมพูพานให้เป็นโอรสของพาลี สรุปได้ว่าในรามายณะและพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ใน
รัชกาลที่ 6 ชมพูพานเป็นหมีเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับทัพพระราม ส่วนในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับ
รัชกาลที่ 1 เข้ามาสวามิภักดิ์เป็นข้าทหารของพระราม
บทบาทหน้าที่ชมพูพานในรามายณะ บทบาทหน้าที่ 1 เปรียบได้ในการแพทย์ทางจิตวิทยา กล่าวไว้
ในตอนสืบมรรคาเมื่อคณะขององคท, หนุมานและชมพูพาน ได้เดินทางมาถึงริมมหาสมุทร องคทที่เป็นอุปราช
เมืองกีษกินธ์ ปรึกษาหารือกับไพร่พลวานรในการข้ามมหาสมุทรไปเมืองลงกา ก็ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ มี
เพียงชมพูพานได้บอกว่า ผู้ที่จะข้ามมหาสมุทรไปได้มีแต่เพียงหนุมานเท่านั้นทั้งนี้เพราะ หนุมานถูกสาปโดยมหา
ฤาษีเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ชมพูพานพูดกระตุ้นเตือนความทรงจำในอดีตของหนุม านและสรุปคำพูดตอนท้ายว่า
“พวกเราต่างมิเพียงกำลังยืนอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทร หากยังยืนอยู่บนปากเหวแห่งความสิ้นหวัง ท่านคือบุตร
แห่งวายุเทพ ย่อมมีพลังแห่งสายลมรองรับกล้าแข็ง ขอท่านอย่าได้ลังเล หนุมาน เนื่องเพราะฟ้าลิขิตให้ภาระนี้
เป็นของท่าน เพื่อนามของท่านจะได้เ ป็นอมตะสืบไป ท่านคือความหวังเดียวที่เหลือ อยู่มีเพียงท่านเท่านั้นที่
สามารถช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากความตาย จงมั่นใจในตัวเองเถิด นาทีแห่งความรุ่งโรจน์มาถึงแล้ว” (วรดี
วงศ์สง่า. 2551 : 374) ทำให้หนุมานระลึ กได้ว่าตนเองมีบิด าเป็นใคร ได้รับพรอะไร มีพละกำลังมากแค่ไหน
ฯลฯ บทบาทที่ 2 การเป็นที่ปรึกษาโดยให้คำปรึกษากับพระราม เมื่อทราบหนทางที่จะไปเมืองลงกา จึงได้ทำ
การจองถนนข้ามไป เพื่อจะเข้าตีเมืองลงกา โดยแบ่งหน้าที่การเข้าประตูเมืองด้านต่างๆ “ส่วนสุครีพ ชมพูพาน
และพิ เภษณ์ ให้ รั้งไว้กลางทั พคอยแนะนำพวกเราด้วยประสบการณ์ ปัญ ญา” (วรดี วงศ์ส ง่า. 2551 : 506)
บทบาทที่ 3 การเป็นหมอยา ในศึกพรหมาสตร์ ก็เป็นผู้ที่บอกให้หนุมานไปหาสรรพยามาแก้ไขพระลักษมณ์ที่
ถูกศรพรหมาสตร์ รวมบทบาทหน้าที่ของชมพูพานมีทั้งหมด 3 บทบาท
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(629)

ภาพที่ 1 ศีรษะชมพูพานรัชกาลที่ 1
ที่มา : ธนาวุฒิ อ้นวงษ์
บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทละครรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 มีบทบาทดังนี้
บทบาทที่ 1 การเป็นทหารในกองทัพพระราม เริ่มตั้งแต่เข้ามาถวายตัวจากการนำพาของสุครีพ โดยทำ
หน้าที่สำคัญของกองทัพในการทำสงครามกับฝ่ายยักษ์ ในศึกต่าง ๆ ดังนี้
(1)การสื บมรรคาพระรามปรึกษาถึงเรื่องการที่จะหาทางไปยังกรุงลงกา ในการปรึกษากันนั้น
พระรามได้รับสั่งถามสุครีพ สุครีพได้กราบทูลว่า
“อันโยธาทั้งสองนคเรศ
ล้วนศักดาเดชกล้าหาญ
ซึ่งจะเจรจาปรีชาชาญ
เห็นแต่หนุมานผู้ฤทธี
กับชมพูพานพานรินทร์
องคตหลานอินทร์เรืองศรี
ทั้งสามแต่ล้วนตัวดี
นอกนี้ไม่เห็นผู้ใด”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 88)
(2)ร่วมกระบวนทัพในการข้ามสมุทรเมื่อหนุมานได้ไปสืบมรรคาและถวายแหวนกับนางสีดากลับ
มาแล้ว พระรามได้ยกพลไปตั้งที่ริมฝั่งมหาสมุทร ทำการจองถนนข้ามไปลงกา โดยจัดกระบวนทัพเป็นมังกรข้าม
สมุทร ตอนนี้มีบทบาทของชมพูพานนั้นเป็นหงอนมังกร ทีคำกลอนที่ว่าที่ว่า
“จัดเป็นมังกรข้ามสมุทร
วายุบัตรเป็นเศียรไปหน้า
ปากบนวาลุโหมฤทธา
ปากล่างปิงคลาวานร
สองเขาสุรเสนสุรกานต์
ศรีชมพูพานนั้นเป็นหงอน
ตาซ้ายโคมุทฤทธิรอน
ตาขวาศรรามชาญฉกรรจ์”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 271)
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(3)เป็นผู้จัดกองทัพให้สุครีพเป็นนายทัพออกไปรบกับกุมภกรรณ กล่าวคือเมื่อกองทัพพระราม
ข้ามสมุทรมาแล้ว ได้เกิดการทำสงครามสู้รบกันหลายครั้งระหว่างกองทัพของพระรามกับทศกัณฐ์ศึกกุมภกรรณ
ครั้งที่ 2 (ตอนถอนต้นรัง) พระรามให้ชมพูพานเป็นผู้ไปจัดทัพตามบทพระราชนิพนธ์ ดังนี้
“....................................
....................................
ตรัสแล้วจึ่งมีบรรหาร
สั่งชมพูพานกระบี่ศรี
จงจัดพหลพลโยธี
ให้น้องพาลีฤทธิรอน ฯ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 291)
(4)ร่วมกระบวนทัพในศึกกุมภกรรณครั้งที่ 3 (กุมภกรรณล้ม) การยกทัพออกรบ ชมพูพานได้รับ
หน้าที่ให้เป็นคออินทรี ตามหลักการจัดกระบวนทัพในตำราพิชัยสงคราม ดังนี้
“จัดเป็นอินทรีพยุหบาตร นิลราชเป็นเศียรปักษา
นิลเอกนิลขันเป็นสองตา
ปากนั้นปิงคลาวานร
คอคือกระบี่ชมพูพาน
คำแหงหนุมานเป็นหงอน
ปีกขวาองคตฤทธิรอน
ปีกซ้ายเกสรมาลา”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 450)
(5)คุมกองเกียกกายในศึกอินทรชิตครั้งที่ 1 กองทัพพระรามได้ยกทัพออกไปรบ ชมพูพานคุมกอง
เกียกกาย(คำว่าเกียกกายนี้หมายถึง กองเสบียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ เมื่อคุมเกียกกายก็หมายถึงหัวหน้า
กองเสบียง)
“จัดเอาคำแหงหนุมาน
คุมพลเจ็ดสมุทรเป็นกองหน้า
กองขันองคตผู้ศักดา
ถือโยธาเจ็ดสมุทรไท
เกียกกายเจ็ดสมุทรทวยหาญ
ศรีชมพูพานเป็นนายใหญ่
กองหลวงสิบสมุทรพลไกร
ว่องไวห้าวหาญชาญยุทธ์”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 450)
(6)ร่วมกระบวนทัพในศึกมังกรกัณฑ์ พระรามยกทัพออกมา กระบวนทัพจัดเป็นเสนาพยุหบาตร
ชมพูพานเป็นปีก
“เสนาพยุหบาตร
นิลราชเป็นปากปักษา
นิลเอกนิลขันเป็นสองตา
วายุบุตรเป็นเศียรสกุณี
มหัทวิกันเป็นลิ้น
นิลนนท์เป็นคอปักษี
สองปีกกางป้องโยธี
วาลุโหมกระบี่ชมพูพาน”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 490)
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(631)

(7)นำพระรามไปหาพระลักษณ์ในศึกพรหมมาสตร์ พระรามใช้พระลักษณ์ออกรบ พระลักษณ์ต้อง
ศรพรหมาสตร์ พระรามร้อนใจไม่เห็นพระลักษณ์กลับมาจึงจะออกไปดู ชมพูพานจึงได้นำพระรามเสด็จไป
สนามรบ
“ชมพูพานนำเสด็จพระทรงยศ เลี้ยวลดตามแถวแนวป่า
มืดมัวไม่เห็นมรรคา
ด้วยเป็นเวลาราตรีกาล”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 555)
(8)นายกองคุมกองหลัง ต่อมาเป็นตอนที่อินทรชิตทำกลลวงทัพพระราม โดยการตัดหัวสุขาจารที่
แปลงเป็นนางสีดา แล้วยกขบวนทัพไปทำพิธีกุมภนิยา ในตอนนี้ชมพูพานคุมกองหลัง
“กองหลังรั้งท้ายทวยหาญ
ชมพูพานคุมพลกระบี่ศรี
เจ็ดสมุทรเลือกล้วนตัวดี
ฝีมือแกล้วหาญชาญฉกรรจ์”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 573)
(9)เป็นยกกระบัตรในศึกกุมภนิยาเมื่อพระรามตรวจสอบแล้วไม่ใช้หัวของนางสีดา พระองค์จึงให้
พระลักษณ์ไปทำลายพิธีกุมภนิยาของอินทรชิต ตอนนี้ชมพูพานได้เป็นยกกระบัตรในกองทัพ (คำว่ายกกระบัตร
หมายถึง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี หรือพนักงานรักษาพระอัยการ เขียนเป็นยุกระบัตรก็มี)
“ทัพหลวงโยธานั้นตัวดี
ขี่มหิงส์สิงโตสุกร
ยุกกระบัตรชมพูพาน
พลทหารนั้นขี่ไกรสร”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 2. 2554: 604)
(10)เป็นกองหน้าในศึกทศกัณฐ์ ศึกต่อมาก็เป็นตัวทศกัณฐ์ออกรบครั้งที่ 1 พร้อมกับสิบขุนและสิบ
รถ ในครั้งนี้ชมพูพานได้รบกับหนึ่งในสิบรถและได้สังหารหนึ่งในสิบรถ ดังนี้
“บัดนั้น
จึ่งชามภูวราชใจหาญ
กับนิลราชชมพูพาน
วิสันตะรานฤทธี
ทั้งญาณรสคนธ์วิมลราช
หกนายองอาจดังไกรสีห์
กริ้วโกรธพิโรธดังอัคคี
โถมจับอสุรีทั้งหกรถ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 26)
(11)ฐานะยกกระบัตรในศึกแสงอาทิตย์ ศึกต่อมาคือศึกแสงอาทิตย์ที่ได้ยกทัพออกมาหลังองคตได้
ไปล่อลวงขอแว่นจากพระพรหมา ในกระทัพของพระราม ชมพูพานได้เป็นยกกระบัตร ดังนี้
“ยกกระบัตรสิบสมุทรโยธี
ศรีชมพูพานเป็นนายใหญ่
พลลิงล้วนมีฤทธิไกร
ดำดินไปได้ถึงบาดาล”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 96)
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(12)ฐานะนายกองหลังในศึกทศกัณฐ์ ศึกต่อมาเป็นศึกทศกัณฐ์ครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพราะเสียพระหฤทัย
ที่แสงอาทิตย์ผู้เป็นนัดดาเสียชีวิต ทัพครั้งนี้ชมพูพานคุมกองหลัง ดังนี้
“กองหลังเจ็ดสมุทรทวยหาญ
ศรีชมพูพานเป็นนายใหญ่
ปีกป้องกองขันกองชัย
จัดไว้ครบถ้วยกระบวนยุทธ์”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 108)
(13)ร่วมกระบวนทัพในศึกทศคีรีวัน ทศคีรีธร ต่อมาก็มีศึกอีกหลายศึก แต่ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด จนมาถึงศึกทศคีรีวัน ทศคีรี ธร ลูกทศกัณฐ์ที่เกิดจากนางช้าง ศึกนี้ได้เป็นปีก
ซ้าย ดังนี้
“ปีกซ้ายทั้งให้ชมพูพาน
ปีกขวาหนุมานทหารใหญ่
เท้าซ้ายโคมุทวุฒิไกร
เท้าขวาเกณฑ์ให้นิลนนท์”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 323)
(14)เป็ น ข้ า ทหารในตอนหุ งน้ ำทิ พ ย์ เมื่ อ มิ ต รและญาติ ว งศ์ ทั้ ง หลาย เสี ย ชี วิต อย่า งมากมาย
ทศกัณฐ์จึงขอให้นางมณโฑทำพิธีหุงน้ำทิพย์เพื่อใช้ชุบชีวิตพวกที่ตายไป ซึ่งต่อเนื่องจากศึกทศคีรีวัน ทศคีรีธร
ทศกั ณ ฐ์ ตั้ งทั พ รออยู่ ในสนามรบ เมื่ อ ได้น้ ำทิ พ ย์ม า ก็โปรยน้ ำทิ พ ย์ ป ลุ กชี พ พวกที่ ต ายไปให้ ฟื น ขึ้น มาสู้ รบ
พระรามเกิดความสงสัยจึงได้ไต่ถามเมื่อทราบเรื่องจึงมีบัญชาใช้ให้หนุมาน ชมพูพานและนิลนนท์สามทหารไป
ทำลายพิธีทั้งสามก็รับพระบัญชา เมื่อออกมาได้ครึ่งทางก็มาปรึกษากันจนได้ข้อสรุป ดังนี้
“นิลนนท์จงแปลงเป็นคชกรรม์ คชาธารซับมันตัวกล้า
ชมพูพานผู้มีปรีชา
จงแปลงกายาด้วยฤทธี
เป็นการุณราชขุนมาร
ควาญท้ายขับคชสารศรี
ตัวเราจะนิมิตอินทรีย์
ให้เหมือนอสุรีทศกัณฐ์”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 334)
(15)ฐานะผู้จัดทัพให้พระรามในศึกทศกัณฐ์ ในตอนล่อลวงกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ พระรามจะ
ยกทัพออกไปสมทบกับพระลักษมณ์ จึงให้ชมพูพานเป็นผู้จัดทัพ
“จึ่งมีพระราชบรรหาญ
สั่งชมพูพานกระบี่ศรี
ตัวกูจะยกไปราวี
จงเตรียมโยธีให้พร้อมกันฯ
บัดนั้น
ศรีชมพูพานตัวขยัน
รับสั่งพระองค์ทรงสุบรรณ
ถวายบังคมคันแล้วออกมาฯ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 3. 2554: 400)
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(16)เป็นเกียกกายในศึกทศพิน ต่อมาทศพินลูกติดท้องนางมณโฑ เกิดแข็งเมืองจับพิเภกขังไว้ ทาง
เมืองอโยธยารู้ข่าวจากอสุรผัดลูกของหนุมานกับนางเบญกาย พระรามจึงให้พระพรตคุมพลยกกองทัพขึ้นมา
ปราบทศพินในทัพนี้ชมพูพานได้เป็นเกียกกาย ดังนี้
“ชั้นสองกระบี่สุรการ
คุมพลทหารเป็นกองขัน
ศรีชมพูพานชาญฉกรรจ์
เป็นเกียกกายประจัญปัจจามิตร”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 27)
(17)ฐานะข้าทหารในศึกทศพิน ชมพูพานจึงได้เข้าไปในเมืองลงกา เข้าพบทศพินเกิดการต่อว่า
ทศพินเถียงสู้ไม่ได้ จึงสั่งให้เสนายักษ์เข้าสังหารชมพูพาน เหล่าเสนายักษ์ก็ทำท่าล่อหลอกแล้วหนีไป ชมพูพาน
จึงเข้าตบตีสั่งสอน ดังนี้
“ครั้นถึงจึ่งโจนขึ้นบนอาสน์ ทำอำนาจดั่งพญาราชสีห์
โถมถีบทศพินอสุรี
ตกจากแท่นที่อลงการ์
แล้วจึ่งจิกเศียรตบต่อย
เลือดย้อยโซมกายยักษา
เหยียบอกลงไว้กับบาทา
ด้วยกำลังศักดาเกรียงไกรฯ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 44)
(18)ฐานะเกียกกายในศึกทศพินออกรบ ทศพิ นจึงคิดที่จะขอกำลังพลจากท้าวจักรวรรดิ แต่ก็จะ
ใช้เวลามาก และด้วยความเจ็บแค้นจึงตัดสินใจออกรบ พระพรตก็เตรียมพลโดยให้ชมพูพานเป็นเกียกกาย ดังนี้
“ศรีชมพูพานชาญชัย
เป็นเกียกกายนายพลประจญก่อน
กองหลวงน้องนารายณ์ฤทธิรอน
เป็นจอมนิกรโยธี”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 54)
(19)ฐานะยกกระบัตรในศึกท้าวจักรวรรดิ เมื่อพระพรตปราบทศพินลงได้ ก็ได้เดินทัพต่อไปยังเมือ
งมลิวันเพื่อปราบท้าวจักรวรรดิ ในทัพนี้ชมพูพานได้เป็นยกกระบัตร
“ยุกกระบัตรนั้นศรีชมพูพาน
กองหนุนสุรการเป็นนายใหญ่
ฝ่ายเจ้าลงกากรุงไกร
ให้สองโอรสอินทรชิต
เป็นกองหลังรั้งท้ายโยธา
อสุราแน่นนันต์อกนิษฐ์
ตั้งโดยกระบวนตามทิศ
คอยพระทรงฤทธิ์เสด็จจรฯ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 69)
(20)ฐานะนายทหารในศึกสุริยาภพ ทางเมืองมลิวันเมื่อทราบข่าวว่าพระพรตยกทั พมารบ ในการ
ที่ไปช่วยทศพินแข็งเมืองและเมื่ อนิล นนท์มาเป็นทูตเจรจา การเจรจาไม่ส ำเร็จ ก็บังเกิดความโกรธแค้น จึง
จัดเตรียมทัพไว้ต่อสู้ โดยให้สุริยาภพเป็นนายทัพ ฝ่ายพระพรตก็จัดเตรียมกระบวนทัพเพื่อออกรบ ดังนี้
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“พิเภกชมพูพานองคต
หนุมานเคียงรถมณีศรี
ฝ่ายชามภูวราชตัวดี
เป็นกระบี่ยุกกระบัตรบัญชาการ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 98)
(21)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกสุริยาภพเมื่อพระรามแก้หอกเมฆพัทที่สุริยาภพพุ่งใส่พระสัตรุด
แล้ว ก็กลับยังพลับพลาที่ประทับ สุริยาภพเมื่อทราบข่าวก็ เกิดความโมโห จึงยกกองทัพออกมาใหม่ พระพรตก็
ยกทัพออกมาต่อสู้ด้วย ในคราวนี้ชมพูพานได้รับมอบหมายให้เป็นหางปักษา ดังนี้
“สุรเสนสุรการทหารกล้า
เป็นสองบาทาปักษี
กองหลวงนั้นตัวสกุณี
หางคือกระบี่ชมพูพาน
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 121)
(22)ฐานะนายกองหลังในศึกบรรลัยจักร ต่อมาบรรลัยจักรออกรบ พระพรตได้จัดทัพออกต่อสู้
ตอนนี้ชมพูพานได้คุมกองหลัง ดังนี้
“หลานอินทร์นั้นเป็นยกกระบัตร พลขี่สิงห์ขนัดกระทิงทึก
กองหลังพลล้วนขี่มฤค
ชมพูพานชาญศึกนั้นเป็นนาย”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 155)
(23)ฐานะยกกระบัตรในศึกนนยุพักตร์ ศึกต่อมาที่ชมพูพานมีบทบาทหน้าที่ร่วมด้วย คือศึกนนยุ
พักตร์ได้เป็นยกกระบัตร
“ยกกระบัตรเจ็ดสมุทรทวยหาญ
ศรีชมพูพานเป็นนายใหญ่
กองหลังสุรการชาญชัย
คุมไพร่ห้าสมุทรแน่นนันต์”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 196)
(24)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกในศึกท้าวไวตาลได้คุมปีกซ้าย
“ปากล่างนั้นขุนนิลปานัน
คอนั้นมาลุนทเกสร
ปีกขวาองคตฤทธิรอน
ปีกซ้ายวานรชมพูพาน”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 223)
(25)ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในศึกท้าวจักรวรรดิศึกจักรวรรดิครั้งที่ 2 ศึกครั้งนี้เป็นศึกครั้งสุดท้าย
ที่ชมพูพานมีบทบาทหน้าที่ โดยศึกครั้งนี้ได้เป็นคอของอินทรีพยุหบาตร
“คอคือกระบี่ชมพูพาน
โอรสพระกาลนั้นเป็นหงอน
องคตนิลราชฤทธิรอน
เป็นสองปีกต่อกรไพรี”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.เล่ม 4. 2554: 252)
บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีบทบาทหน้าที่ทั้งหมด 2
บทบาทคือบทบาทในฐานะข้าทหารทั้งหมด 25 ครั้ง ประกอบด้วยเป็นผู้ร่วมกระบวนทัพ ทั้งทำหน้าที่คุมกอง
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หลัง คุมกองเกียกกาย เป็นยกกระบัตร รวมทั้งทำหน้าที่ในการจัดทัพ และอีกหนึ่งบทบาทคือเป็นผู้บอกถึงการ
นำสรรพยามาแก้ไขพระลักษมณ์ที่ถูกศรพรหมาสตร์

ภาพที่ 2 ศีรษะชมพูพานรัชกาลที่ 6
ที่มา : ธนาวุฒิ อ้นวงษ์
บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 นั้น พระองค์ ทรงพระราชนิพ นธ์เป็นบทละครเรื่อง
รามกียรติ์ไว้ทั้งหมด 6 ชุด ดำเนินเรื่องตามแบบของวาลมิกิ โดยให้ชมพูพานเป็นพญาหมี (ฤกษราช) มีหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาและเป็นหมอยาในกองทัพ ทั้งได้ทรงชี้แจงพระราชประสงค์ในการทรงพระราชนิพนธ์ทั้ง 6 ชุด ไว้
ในพระราชนิพนธ์คำนำเมื่อคราวตีพิมพ์เป็นเล่มใน พ.ศ. 2464 ว่า “บทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ที่รวมอยู่ในเล่ม
นี้ เป็นบทที่ข้าพเจ้า ได้แต่งขึ้นเป็นครั้งคราวสำหรับเล่นโขน มิได้ตั้งใจที่จะให้เป็นหนังสือกวีนิพนธ์สำหรับอ่าน
เพราะๆ หรือดำเนินเรื่องราวติดต่อกัน บทเหล่านี้ได้แต่งขึ้นสำหรับความสะดวกแก่ การเล่นโขนโดยแท้ จึงมีทั้ง
คำกลอนอันเป็นบทร้อง ทั้งบทพากย์และเจรจาอย่างโขนระคนกันอยู่ตามแต่จะเหมาะแก่การเล่นออกโรงจริง.”
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554 : คำนำ) มีตอนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของชมพูพาน
ได้แก่
บทบาทที่ 1 ฐานะผู้ให้คำปรึกษากับพระรามในศึกตอนขับพิเภษณ์ว่า เมื่อสุครีพได้พบกับพิเภษณ์และได้
ไต่ถาม เมื่อทราบว่าพิเภษณ์ จะขอมาสวามิภักดิ์ สุ ครีพจึงได้เข้าไปทูล พระรามให้ ทรงทราบ พระรามจึงได้
ปรึกษาหารือกับเหล่าข้าทหาร ชมพูพานก็ได้ทูลคัดค้านโดยให้แนวคิดว่า
“ฝ่ายพญาชมพูพานจึงทูลกิจจา อันพิเภษณ์เปนอนุชาทศกัณฐ์พี่น้องกันจะไม่รักกันอย่างไร ไฉนจะโกรธ
เคืองกันไปได้หนักหนา ที่สุครีพราชาทูลมานั้น ก็ต้องกันกับความคิดของข้าผบาท อสุรชาติไม่สมควรจะเชื่อใจ
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อันพิเภษณ์นี้ไซร้มาทำกล เพื่อจะดูลี้พลสกลไกร พอได้ความแล้วไซร้คงไปลงกา ไปบอกความเชษฐาทศพักตร์
สัญชาติยักษ์ไม่มีดีมีแต่พาล นะพระเจ้าข้า ฯ”
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554 : 69)
บทบาทที่ 2 ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในตอนข้ามสมุทร พระรามได้สั่งให้นล ลูกพระวิศวกรรม์เป็นผู้ทำ
การสร้างถนนไปเมืองลงกาเมื่อสร้างเสร็จ พระรามก็จัดทัพข้ามไป ดังคำพากย์ในตอนนี้ว่า
“ท่านท้าวชมพูพาน
คุมทวยหาญคณะหมี
แห่หลังสพรั่งดี
ดุจจะพลพระเทวินทร์
เดินทัพขยับพล
ณ ถนนข้ามวาริน
บัดใจสมใจจิน
ตนามุ่งถึงกรุงมาร ฯ
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554 : 104)
บทบาทที่ 3 ฐานะผู้ร่วมกระบวนทัพในการเข้าตีเมืองลงกา และบทบาทสุดท้ายของบทพระราชนิพนธ์
เป็นตอนพระรามปรึกษาในเรื่องที่จะเข้าตีเมืองลงกา และในที่สุดก็ได้ข้อสรุป พระรามจึงแบ่งกันเข้าตีตามประตู
เมือง ดังนี้
“ให้คำแหงหนุมาน
ตีด้านอินทรชิตชาญสมร
เรากับอนุชาฤทธิรอน
ตีอุดรกับท้าวชมพูพาน
ให้ราชาสุครีพเรืองเดช
กับราชาพิเภษณ์ยอดทหาร
คุมพลกองหนุนณรงราญ
คอยช่วยทุกด้านราญรอญ”
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554 : 104)
บทบาทหน้าที่ของชมพูพานในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ ทั้งหมด 3
บทบาท คือ ที่ปรึกษาในตอนขับพิเภษณ์ นายทหารคุมทัพบริวารหมีร่วมกระบวนทัพข้ามสมุทรและเป็นผู้
ร่วมกับพระรามและพระลักษมณ์เข้าตีเมืองลงกา
การเป็นหมอยา พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ไม่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ จึงทำให้มีเพียง 2
เรื่องคือ รามายณะและรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ในรามายณะได้กล่าวถึงในเรื่องของสรรพยาลที่อยู่ของสรรพ
ยา ดังนี้ ในศึกพรหมาสตร์ ก็เป็นผู้ที่บอกให้หนุมานไปหาสรรพยามาแก้ไขพระลักษมณ์ที่ถูกศรพรหมาสตร์ โดย
แสดงภูมิค วามรู้ ท างยาให้ กับ หนุ มาน ว่า “พวกเราต้องการโอสถ 4 ชนิ ดมาเยียวยารักษากองทัพ หนึ่งคื อ
มฤตสัญชีพกรณีซึ่งท่านสุขรจารย์ใช้ชุบคนตายให้ฟื้นคืนชีพ สองคือวิศัลยกรณี สามคือสวรรย์กรณี และสี่คือสัน
ทนกรณี ทั้งสามชนิดหลังสามารถรักษาบาดแผลทุกชนิดในโลกให้หาย ไม่ว่าบาดแผลอันเกิด จากอาวุธชนิดใด
หนักหนาสาหัสปานใดล้วนหายได้ด้วยโอสถทั้งสาม ทั้งหมดนี้คือ ยาบุราณกาลที่สุดแห่งพื้นพิภพ ซึ่งความลั บใน
การเยียวยาของพวกมันเป็นที่รับทราบเฉพาะเภสัชกรและผู้ศึกษาตำนานโอสถเท่านั้น” (ราเมศ เมนอน. แปล
โดยวรดี วงศ์สง่า. 2551: 570) รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 พระองค์ได้ทรงไว้เกี่ยวกับการเป็นหมอยาของชมพู
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พานว่าในศึกพรหมมาสตร์ กองทัพของพระลั กษมณ์ ทั้งหมดที่สลบจากศรพรหมาสตร์เมื่อฟื้นคืนมา จึงเข้า
ช่วยเหลือพระราม เมื่อพระรามฟื้นคืนมาก็ได้ปรึกษาในการแก้ไขพระลักษณ์ เมื่อสอบถามพิเภก พิเภกได้ตอบ
ว่า
“ข้าบาทก็แจ้งประจักษ์อยู่ๆ
แต่ไม่รอบรู้ถ้วนถี่
เหมือนชมพูพานเสนี
พระศุลีได้ใช้ให้ตรวจยาฯ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. เล่ม 2. 2554 : 572)
ชมพูพานก็ได้ทูลกับพระรามว่า
“บัดนั้น
ฝ่ายชมพูพานใจกล้า
น้อมเศียรกราบบาทพระจักรา
วานรก็ทูลสนองไป
อันพญาพิเภกกุมภัณฑ์
กราบทูลมานั้นหาเท็จไม่
เมื่อข้ายังเป็นข้าใช้
อยู่ใต้เบื้องบาทพระศุลี
พระองค์ให้ไปตรวจตรา
สรรพยาในทวีปทั้งสี่
อันยาแก้พรหมาสตร์อสุรี
มีอยู่ยังเขาอาวุธ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. เล่ม 2. 2554 : 573)
การที่วรรณกรรม 2 ฉบับมีข้อความยืนยันว่าชมพูพานเป็นผู้รู้เรื่องสรรพยา จึงสามารถกล่าวได้ว่า ชมพู
พานเป็นหมอยาของกองทัพพระรามมาตั้งแต่ต้น จนเมื่อพิเภกเข้ามาสวามิภักดิ์ทำให้บทบาทของชมพูพานที่
เป็นหมอยาในกองทัพถูกบทบังไป แต่ในศึกพรหมาสตร์การแก้ไขพิษศรพรหมาสตร์ของอินทรชิต พิเภกก็ยังต้อง
ยอมรับความสามารถของชมพูพาน ว่าตนเองไม่มีความรู้เท่าในเรื่องสรรพยา
สรุปและอภิปรายผล
ชมพูพานเป็นตัวละครที่มีความแตกต่างของ 2 วรรณกรรมในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำเนิดที่
วรรณกรรมรามายณะเกิดจากการหาวของพระพรหมาและเป็นพญาหมี ส่วนวรรณกรรมรามเกียรติ์ได้บ่งบอกว่า
ชมพูพานเกิดจากเหงื่อไคลของพระอิศวรและเป็นพญาวานร ยกเว้นแต่บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาล
ที่ 6 ที่พระองค์แปลและดำเนิ นเรื่องตามรามายณะฉบับวาลมิกิ ในด้านการเข้าสู่ กองทัพบทพระราชนิพนธ์
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 ว่าชมพูพานตามสุครีพเข้ามาสวามิภักดิ์กับพระราม ส่วนชมพูพานหรือชมพูหมี ใน
รามายณะและบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ได้เข้ามาเป็นสัมพันธมิตรร่วมรบกับพระราม ใน
ด้านบทบาทผลงาน บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบั บรัชกาลที่ 1 ว่าชมพูพานมีบทบาทในการเป็นข้าทหาร
ทั้งหมด 25 ครั้ง ในรามายณะและบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ชมพูพานมีบทบาท 3 ลักษณะ
และที่ส อดคล้ องกันที่สุดคือ การเป็ นหมอยาผู้รู้เกี่ยวกับสรรพยา จนพิเภกผู้ เก่งในเรื่องของการทำนายและ
การแพทย์ยังยอมรับว่า ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องสรรพยาเท่ากับชมพูพาน
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ข้อเสนอแนะ
ยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจคือ “ชามภูวราช” ที่เหมือนกับจะเป็นตัวละครตัวเดียวกับชมพู
พาน เพราะในรามายณะและบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 6 ไม่มีตัวละครตัวนี้ จึงเป็นตัวละครที่
ควรจะศึกษาต่อไป
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ให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอด จวบจนปัจจุบันนาฏศิลป์ไทยยังคงอยู่กับสังคมไทย คงค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน
แต่ทว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นโยบายเชิงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่เน้นกระบวน
สร้างสรรค์ ยกระดับทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผนวกเข้ากับ
กระบวนการสร้างสรรค์ อีกทั้งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต ฉะนั้นการสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิด
นวัตกรรม ผลงานชิ้นใหม่หรือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทางวัฒ นธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญ การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์ จึงเกิดการสร้างงานชิ้นหนึ่งโดยมีปัจจัยและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรูปแบบ
แสดง นวั ต กรรม เทคโนโลยี ในรู ป แบบการเพิ่ ม มู ล ค่ าให้ กั บ ชิ้ น งาน โดยทำการศึ ก ษาทางด้ านการวิจั ย สู่
กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลลัพธ์และผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์นั้นได้ส่งผลดีใน
หลาย ๆ ด้านให้กับประเทศทั้ง สังคม เศรษฐกิจ อาชีพ การศึกษา ภายใต้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยยุคไทย
แลนด์ 4.0 “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
คำสำคัญ : นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์, ไทยแลนด์ 4.0 ,ทุนวัฒนธรรม

____________________________________________________________________________________________
* ภาควิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Thai Dance Program, Faculty of Music and Drama Bunditpatanasilpa Bangkok
** สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Thai Dance Program , The College Of Dramatics Arts , Bunditpatanasilpa Institute.
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Abstract
In Thailand, grace, kindness and beauty are expressed in its classical dance.
The beautiful girls dance barefoot with great smiles, graceful and delicate
movements in their elaborate costumes. The dances are hypnotic and follow lovely
rhythms made from oriental musical instruments. Thai classical dancing dates back
more than five hundred years when local predecessors relentlessly and gradually
accumulated more knowledge, tradition and culture of Thai classical dancing
through long period of time. Until now, it has been playing more than important role
in Thai culture through a number of generations and that is the heirs to conserve. As
some people might get lucky enough to see some Thai classical dancing or acting
art which is always beautiful with exotic costumes. Much effort has been made to
keep it alive and it goes without saying that it is worthwhile for the young generation
to learn, protect and preserve.
Today, Thailand officially launches national strategy Thailand 4.0, the new
government’s ambitious 20-year strategy to accelerate the kingdom’s development
to a more advanced level, which is designed to emphasise, promote and support
both innovation and technology as they are the key parts to unlock Thailand’s
economy to the next level. This is the reason why the Thai classical dancing
seemingly becomes more important than ever in term of creating new or improve
traditional and authentic Thai dancing performance.
Thai classical dancing is obviously hand-picked to be developed to a
masterpiece by redesign its contents and relevant components so as to enhance
more creative and innovative shows. To bring priceless detailed classical dancing
and arts that ancestors left behind half century ago back to this modern world, the
authenticity, creativity and cutting-edge technology must be strongly and perfectly
combined as well as all factors must be taken into account to make sure the final
works will be able to add value to the society and the nation as a whole in a long
term as stated in the Thailand 4.0 policy “Security, Wealth and Sustainability”.
Key Words : Creative & Innovative Thai Classical Dancing, Thailand 4.0

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(641)

บทนำ
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยภายในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการตอบรับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาล
และยกระดับศิลปวัฒ นธรรมขึ้ น สู่ระดับ สากล อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทางวัฒ นธรรมในด้าน
ศิลปะการแสดง ทั้งนาฏศิลป์ โขน ละคร และการแสดงพื้นเมืองทั้งในรูปแบบงานสร้างสรรค์ งานวิจัย ทั้งองค์
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนให้นาฏศิลป์ได้เข้ากับบริบทและความ
ต้องการของสังคมเพื่อความน่าสนใจและเหมาะสมกับผู้ชมในปั จจุบัน(ญาดา จุลเสวก, 2560, น.1) ปัจจุบัน
สถานบันทางการศึกษาได้ตระหนักถึงนโยบาย 4.0 โดยการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดมูลค่ าเพิ่มไม่ว่า
จะเป็นเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ เห็นได้จากนวัตกรรมจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่
ปรากฏให้เห็นในทุกวันนี้ อีกทั้งศาสตร์ทางกลุ่มของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษานาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
วิธีการศึกษา
บทความวิชาการฉบับนี้เป็นการศึกษาข้อมูลนาฏศิลป์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยมุ่งศึกษาประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัย จวบจนถึงรูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ไทยในยุคปัจจุบัน คือ ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยแบ่งออกดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลจากตำรา หนังสือ งานวิจัย เอกสารทางวิชาการเว็บไซด์ สูจิบัตร สื่อสารสนเทศต่างๆ
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2) เข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ “โครงการสั ม มนาและนำเสนอผลงานระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 3 นาฏศิ ล ป์
สร้างสรรค์ ก้าวทั น เทคโนโลยี ” วัน ศุก ร์ที่ 22 มีน าคม พ.ศ.2562 ณ โรงละครวังหน้ า สถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ผลการศึกษา
1) ความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลกับนาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทยประกอบด้วย โขน ละคร ระบำ รำ ฟ้อน และการแสดงพื้นเมืองในภาค
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ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการละเล่นของหลวงที่ปรากฏมาตั้งแต่อดีตที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ชนชาติ
ไทยมีการฟ้อนรำมาแต่โบราณกาล เมื่อสังคมพัฒนาขึ้นการฟ้อนรำก็พัฒนาตามไปด้วยและมีฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ในวัฒนธรรมของสังคม(จินตนา สายทองคำ, 2558, น.53) เมื่อการฟ้อนรำหรือนาฏศิลป์มีรูปแบบที่แบบแผน
เป็นที่ยอมรับในสังคมก็จะเกิดการรักษาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ นาฏศิลป์ไทยก็
ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดี โดยนาฏศิลป์แบ่งออกเป็น 4 ยุค ดังนี้
1) ยุคสุโขทัย
ยุคสุโขทัยถือว่าเป็นยุคแห่งการรวมตัวของรัฐหรือกลุ่มคนเข้าด้วยกัน เป็นรัฐแห่ง
พระพุทธศาสนาแต่ก็ยังปรากฏศาสนาฮินดูอยู่บ้าง ยุคนี้จะไม่ป รากฏหลักฐานที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์การฟ้อนรำ
มากนัก แต่หลักฐานจากศิลาจารึกได้ปรากฏการฟ้อนรำในรูปแบบขบวนแห่ไปยังวัดเมื่อมี งานใหญ่ ฉะนั้นจะพบ
คำว่า ระบำ(รำ) เต้น ในหลักศิลาจารึก ทำให้เห็นว่ายุคสุโขทัยได้พบรูปแบบการฟ้อนรำและพัฒนาสู่รูปแบบ
แผนของการฟ้อนรำ
2) ยุคอยุธยา
นาฏศิลป์ไทยในยุคสมัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ อยุธยาตอนต้นและอยุธยาตอน
ปลาย
อยุธยาตอนต้น
จากการศึกษาค้นคว้าทางประวัติทำให้พบหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ายุคอยุธยาตอนต้นมีรูปแบบ
การแสดงที่เรียกว่า มหรสพต่าง ๆ ที่นิยมเล่นกันเพิ่มขึ้นจากยุคสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ ยังพบว่าสมัยอยุธยา
ได้รับวัฒ นธรรม ได้แก่ ภาษา ระบอบการปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ของ
เขมรมาปรับให้เป็นของตน(จินตนา สายทองคำ, 2558, น.56) วัตถุประสงค์ในการฟ้อนรำเพื่อความบันเทิง
และประกอบพิธีกรรม รวมไปถึงการฟ้อนรำเพื่อการฝึกหัดอาวุธและการไหว้ครูอาวุธของชายไทยในการเป็น
ทหาร อีกทั้งยังปรากฏคำว่า ละคร ซึ่งพบหลักฐานในทำเนียบศักดินาตำแหน่งหน้าที่ของพวกละครปรากฏใน
ข้อความศักดินาพลเรือนครั้งกรุงเก่ารัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ความว่า
นายโรง
นายืน 2๐๐
ยืนเครื่องรอง
นาคล 1๐๐
นางเอก
นาคล 1๐๐
ยืนเครื่องเลว
นาคล 8๐
นางเลว
นาคล 8๐
จำอวด
นา 5๐
(ธนิต อยู่โพธิ์, 2531, น.20 )
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อยุธยาตอนปลาย
ยุคสมัยนี้ยังคงสืบทอดสังคมและวัฒนธรรมจากอยุธยาตอนต้นมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเสียกรุงให้กับ
พม่าก็ตาม แต่นาฏศิลป์ไทยก็ยังคงรูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิมและยังปรากฏการแสดงนาฏศิลป์ขึ้นอีก คือ
โขน ละครในและการแสดงวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ที่เข้ามาเผยแพร่
3) ยุคธนบุรี
เนื่ องจากยุ คธนบุ รีนั้น มีระยะเวลาเพี ยงแค่ 14 ปี เพราะหลั งจากที่เสี ยกรุงศรีอยุธ ยา
บ้ านเมื อ งก็ ร ะส่ ำระสาย ครอบครั ว ศิ ล ปิ น ก็ พ ลั ด พรากกระจั ด กระจายจากผลกระทบของสงคราม ทำให้
พระมหากษัตริย์ทรงมีดำริในการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ ทั้งวรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อมิให้เกิด
การขาดช่วงรอยต่อระหว่างยุคสมัยอยุธยา
4) ยุครัตนโกสินทร์
ยุครัตนโกสินทร์เป็นยุคที่บ้านเมืองเริ่มเข้าที่เข้าทาง มีความเป็นระเบียบแบบแผน ทั้งการ
ปกครอง การค้ า ขาย การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง บ้ า นเมื อ งให้ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งเท่ าเที ย มนานาประเทศ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีพระราชโชบายในการทำนุบำรุงนาฏศิลป์ไทย ดังที่ ธนิต อยู่โพธิ์(2531, น.
46) กล่าวไว้ในศิลปะละครรำว่า
โดยมีพระราชประสงค์จะให้กรุงเทพมหานครรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีแต่ก่อนใน
ด้านศิลปและวัฒนธรรมของชาติ เป็นต้นว่า โขนและละคอนของหลวงก็ โปรดให้หัดขึ้นทั้งวัง
หลวงและวังหน้าเว้นแต่ละคอนผู้หญิง ซึ่งเป็นของต้องห้ามมิให้เอกชนมีไว้ ตามแบบอย่างครั้ง
กรุงศรีอยุธยา ละคอนผู้หญิงจึงมีแต่ในพระราชวัง หลวงแห่งเดียว ส่วนละคอนที่ฝึกหัดกันขึ้น
ข้างนอกในสมัยนั้น ก็มีแต่ละคอนผู้ชาย
จากข้อมูลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าจากอดีตถึงปัจจุบันพบว่า นาฏศิลป์ไทยที่ปรากฏใน
สมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ โขน ละครนอก ละครใน ละครชาตรี ละครดึกดำบรรพ์
ละครพันทาง ละครร้อง มหรสพ ระบำ รำ ฟ้อน หุ่นละคร งิ้ว หนังตะลุง ลิเกและการแสดงพื้นบ้านของ
ภาคต่าง ๆ
นาฏศิลป์ไทยมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลมาแต่อดีต เนื่องจากก่อนที่จะมาถึง
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายนั้น ก็จะมียุค 1.0 , 2.0 และ 3.0 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ไทยแลนด์ 1.0 ประมาณ ปี พ.ศ.2504 คือ ยุคของเกษตรกรรม ที่เน้นให้คนไทยประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ และนำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และ
ยังชีพ ซึ่งทำให้นาฏศิลป์ไทยได้เกิดรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรรม
เช่น ระบำชาวนา ระบำเก็บใบชา ระบำแม่โพสพ ระบำไก่ ฯลฯ

(644)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ระบำชาวนา เป็ น การแสดงนาฏศิล ป์ไทยสร้างสรรค์ที่ส ร้างสรรค์ขึ้นมาจากแนวคิดของอาชีพ
กสิกรรมของชาวนาผู้ที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ผู้สร้างสรรค์ท่ารำ คือ ท่านผู้ห ญิงแผ้ว
สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งลีลาท่ารำได้สร้างสรรค์ให้สะท้อนกับวิถีชีวิตของชาวนา เริ่มต้นจาก
การหว่านข้าว ไถนา เกี่ยวข้าว และฝัดข้าว อาจารย์มนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ ได้สร้างสรรค์บท
เพลงประกอบการแสดง โดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง เช่น กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับและ
โหม่ง เป็นต้น
การแต่งกาย นักแสดงชายจะสวมชุดม่อฮ่อม คาดผ้าขาวม้า นักแสดงหญิงสวมเสื้อแขนกระบอก
นุ่งโจงกระเบน ซึ่งการแต่งกายดังกล่าวได้สร้างสรรค์ขึ้นตามรูปแบบที่เรียบง่ายของชาวนา ประกอบ
กับการใช้เคียว รวงข้าว และกระด้งเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง

ภาพที่ 1 ระบำชาวนา นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนา
ที่มา : กรมศิลปากร, 2542, น.112
2) ไทยแลนด์ 2.0 ประมาณ ปี พ.ศ.2521 คือ ยุคอุตสาหกรรมเบา ยุคนี้จะเป็นยุคแห่งการนำเครื่องมือ
เข้ามาช่วยแบ่งเบาแรงงาน เช่น การผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ เป็น
ต้น ในยุคนี้ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์เกิดการ
แสดงที่เกี่ยวกับอุสาหกรรมเบาหรือหัตถศิลป์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายในยุคนี้ เช่น ระบำจัก
สาน ระบำปั้นหม้อ หรือระบำที่สร้างสรรค์จากอัญมณีรูปแบบต่าง ๆ ก็ปรากฏให้เห็นในยุคนี้เช่นกัน
3) ไทยแลนด์ 3.0 ประมาณ ปี พ.ศ.2551 คือ ยุคอุตสาหกรรมหนัก ยุคนี้เน้นการผลิตและขายส่งออก
เช่น เหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้น
การส่ งออก ยุ ค นี้ น าฏศิ ล ป์ ไทยที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายอาจจะไม่ มีป รากฏเป็ น รูป ธรรมมากนั ก
เนื่องจากในยุคนี้นโยบายมุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนัก แต่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ได้ปรากฏรูปแบบที่
เน้นไปทางการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาสร้างสรรค์
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4) ไทยแลนด์ 4.0 ประมาณ ปี พ.ศ.2559 คือ ยุค “ทำน้อย ได้มาก” ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยตกอยู่ใน
สภาวะที่เรียกว่า รายได้ระดับกลางมาเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี ขณะที่ทั่วประเทศมีการแข่งขันที่
สูงขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนเข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยได้มีโอกาสกลายเป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้สูง โดยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง คือ
• ภาคอุ ต สาหกรรม เน้ น การขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด สร้ างสรรค์ และ
นวัตกรรม
• ภาคการเกษตรเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
• ภาคการบริการเปลี่ ยนรูปแบบบริการจากแบบเดิมที่มีการสร้างมูล ค่าค่อนข้างต่ำ
ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง
• แรงงาน เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง
ไทยแลนด์ 4.0 เป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ เชิ งนโยบาย ที่ ได้ เปลี่ ย นจากรูป แบบของเศรษฐกิ จ แบบเดิ ม ที่ เน้ น
อุตสาหกรรมหนัก การผลิตและส่งออกขายไปยังนานาประเทศ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี(it24hrs, 2560 : ออนไลน์) ซึง่ สรุปได้ว่า โมเดลของ ไทยแลนด์ 4.0 คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2) การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าในปี
2549 มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสู งถึง 840,621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยกลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาเป็นกลุ่ ม
มรดกทางวัฒนธรรม กลุ่มสื่อ และกลุ่มศิลปะ ทั้งนี้เมื่อแบ่งตามกลุ่มย่อย พบว่ากลุ่มการออกแบบมีมูลค่าสูงสุด
ทำรายได้ 304,990 ล้านบาท รองลงมาเป็นกลุ่มงานฝีมือ และหัตถกรรมตามด้วยกลุ่มแฟชั่น ซึ่งกลุ่มย่อยทั้ง
สามกลุ่มนีม้ ีมูลค่ารวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 9.5 ของ GDP (โศรยา หอมชื่น, 2554 : ออนไลน์)
ปัจจุบัน มีหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชนหลายแห่งที่เริ่มมีบทบาทหน้าที่และให้ความ สำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้าน
โครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่หน่วยงานเหล่านี้ยังคงแยก
ส่วนกันทำงานเนื่องจากขาดการมองภาพร่วมกัน โดยมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาในมิติต่าง ๆ (โศรยา
หอมชื่น, 2554 : ออนไลน์)
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 3
ปี เพื่อรองรับและยกระดับผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยให้เข้าสู่
ระดับสากล โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเป็นอย่างมาก
และในปี นี้ ก็ เป็ น จั ด งานขึ้ น อี ก ปี ภ ายใต้ ชื่ อ ว่า “โครงการสั ม มนาและนำเสนอผลงานระดั บ ชาติ ครั้งที่ 3
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี” ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพที่ .2 การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงานระดับชาติ
ครั้งที่ 3 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี” ณ โรงละครวังหน้า
ที่มา : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
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ตารางที่ 1 : ตารางวิเคราะห์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ “โครงการสัมมนาและนำเสนอผลงาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี”
กลุ่มแนวคิด
การแสดง
สถาบัน
กลุ่มที่ 1
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ประวัติศาสตร์
ชุด ออเจ้าชาวกรุงศรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
คณะศิลปศึกษา
ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ชุด ฟ้อนแอ่วสาวปั่นฝ้าย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ชุด ถิ้งบ้อง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
กลุ่ ม ที่ 2 วั ฒ น ธรรม
ชุด สาวผู้ดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิถี ชี วิต ประเพณี และ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความเชื่อ
ชุด ไหดินหัตถศิลป์ถิ่นอุบล
อุบลราชธานี
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ชุด เสลี่ยงโนนเสลา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชุด นางกวัก
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชุด สารทเดือนสิบ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ชุด อีสานลายมังกร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
กลุ่มที่ 3 ชาติพันธุ์
ชุด น่อเจี่ยป่อ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ชุด จุ ป๊อ
ราชมงคลธัญบุรี
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กลุ่มแนวคิด

กลุ่มที่ 4 สัตว์
พืชพรรณ และอาวุธ

กลุ่มที่ 5 อื่น ๆ

การแสดง
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ชุด บุหรงฆาเฆาะ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ชุด ชมพู่เพชรสายรุ้ง
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ชุด เจิงนารีศรีศาสตรา
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ชุด ป๋องแป๋งไล้เหลี่ยว
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ชุด พีภัตรส
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ชุด ฮิจรา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

ที่มา : คณะผู้เขียน
จากตารางการแสดงข้างต้นจะเห็นได้ว่าสาขานาฏศิลป์สถาบันต่าง ๆ ได้ตื่นตัวอย่างต่อเนื่องในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อตอบรับนโยบาลรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งยังยกระดับนาฏศิลป์
ให้เป็นที่เป็นที่ยอมรับจากทุก ๆ วงการในสังคมไทย โดยนำเสนอทั้ งรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์และรูปแบบ
งานวิจั ยที่มีกระบวนการในการวิจั ยที่เป็ นรูปธรรม มีทฤษฎีรองรับในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
นวัตกรรมจากนาฏศิลป์สร้างสรรค์ให้ปรากฏสู่วงการการศึกษาอีกด้วย
ทั้งนี้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่นำมาเข้าร่วมการนำเสนอในปีนี้ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
สร้ างสรรค์ การนำเสนอที่ มีอั ตลั กษณ์ โดดเด่น ของแต่ ล ะชุด การแสดง ซึ่ งแต่ ล ะสถาบั น ในปีนี้ มี การแสดง
ทั้งหมดจำนวน 18 ชุด สามารถจำแนกตามลักษณะของรูปแบบการแสดงได้ คือ กลุ่มที่ 1 ประวัติศาสตร์ กลุ่มที่
2 วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ กลุ่มที่ 3 ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ 4 สัตว์ พืชพรรณ และอาวุธ และกลุ่ม
ที่ 5 อื่น ๆ
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ประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ประเพณี
และความเชื่อ

นาฏศิลป์ ไทย
สร้ างสรรค์

อื่น ๆ

ยุค ไทยแลนด์ 4.0
สัตว์ พืชพรรณ
และอาวุธ

ชาติพนั ธุ์

แผนภูมิที่ 1 แสดงลักษณะของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่เข้าร่วมการนำเสนอในโครงการสัมมนา
และนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี
ที่มา : คณะผู้เขียน
สรุปและอภิปรายผล
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัฒ นธรรม มุ่งเน้นการสร้างรายได้ภายใต้
แนวคิ ด “เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ” (Creative economy) ซึ่ งหมายถึ ง องค์ ป ระกอบร่ ว มของแนวคิ ด การ
ขับเคลื่อนของแนวคิด การขับเคลื่อนของเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา
(Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่
เชื่อมโยงกับ รากฐานทางวัฒ นธรรม (UNCTAD, 2008) เศรษฐกิจสร้างสรรค์จำแนกประเภทอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ โดยยึดตามรูปแบบขององค์การสหประชาชาติด้วยการค้าและการพัฒนา(UNCTAD, 2008) แบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ มหลัก ดังนี้ 1)กลุ่มมรดกทางวัฒ นธรรม เช่น อาหาร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การแปรรูป
สมุนไพร ฯลฯ 2)กลุ่มศิลปะและการแสดง เช่น โขน หุ่นละครเล็ก โนห์รา ลิเก ฯลฯ 3)กลุ่มสื่อสมัยใหม่ เช่น
งานภาพยนตร์ งานเพลง งานแอนิเมชั่น งานโฆษณา ฯลฯ 4) กลุ่มงานออกแบบ เช่น สินค้าของผู้ประกอบการ
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ไทยแลนด์ 4.0 ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในการสร้างสรรค์การแสดง นวัตกรรม ในวงการนาฏศิลป์ทั้ งใน
ระดับชาติและสากล สะท้อนวิถีชีวิต ที่เลือนหายจากสังคม แต่กลับถูกนำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงเพื่อ
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สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเกิดเป็นกระแสของละครโทรทัศน์ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับ
การแต่ ง กายชุ ด ไทย การอุ ป โภคบริ โ ภคและการท่ อ งเที่ ย วในด้ า นวั ฒ น ธรรมจากละครโทรทั ศ น์ เรื่ อ ง
บุพเพสันนิวาสและเรื่องนาคี รายการไทยแลนด์ก๊อตทาเล้นต์ และล่าสุดกับรายการเดอะแมสซิงเกิ้ลลายไทย ที่
ธุรกิจกลุ่มสื่อ (Media) ได้ทำให้ทุนทางวัฒนธรรมด้านนี้สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ยังได้บรรจุลงในหลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษา เพื่อก่อให้เ กิดประโยชน์ต่อ
วงการนาฏศิลป์ในด้านการขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์ให้กับการพัฒนานาฏศิลป์ไทย ซึ่งทำให้เกิดมิติใหม่ในหลาย
ๆ ด้านของการศึกษา ทั้งการนำศิลปวัฒนธรรมที่เลือนหายไปจากสังคมได้กลับมามีบทบาทอีกครั้ง และเพื่อให้
เป็นที่รับการยอมรับจากสังคมอี ซึ่งจากการบรรจุรายวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์ข้างต้นได้สอดคล้องกับ ทฤษฎี
การเรียนรู้ เบนจามิน บลูมและคณะ ได้ทำการศึกษากระบวนการทางปัญ ญาแบบใหม่ ซึ่งปรับปรุงจากรูป
แบบเดิม โดยการศึกษาลำดับขั้นกระบวนการทางปัญญา ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม ที่
ปรั บ ปรุ งขึ้น ใหม่นั้ น ทำให้ เห็ น ว่า ความคิ ดสร้างสรรค์ เป็ น กระบวนการทางปั ญ ญาขั้ นสุ ด ท้ายที่ มนุ ษย์จ ะ
สามารถออกแบบ วางแผนหรือผลิตได้
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่านาฏศิลป์สร้างสรรค์ได้ดำรงอยู่และควบคู่กับทุกยุคทุกสมัยของรัฐบาล
ทำให้พบว่านาฏศิลป์สร้างสรรค์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสัมผั สได้และเข้าใจได้ในทุก ๆ บริบทของสัง คม เพราะ
แนวคิดและแรงบันดาลใจได้เกิดจากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ชาติพันธุ์ สัตว์ พืช
พรรณ อาวุธ และอื่น ๆ นาฏศิลป์สร้างสรรค์จึงเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเดินทางที่นำไปสู่ประสบการณ์ที่แท้จริงและมีการเชื่อมโยง ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในงานศิลปวัฒ นธรรม มรดกหรือคุณลักษณะพิเศษของชุมชน สังคมและสถานที่ และยังทำให้เกิดการเชื่อม
สัมพันธ์กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็ นผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิ ตนั้นขึ้นมา ทำให้สังคมได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของวัฒนธรรม การรักบ้านเกิด การสืบสาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้กับสังคมไทยต่อไปภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
ข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบันการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นที่แพร่หลายในวงการนาฏศิลป์ไทย ผู้สร้างสรรค์ควร
ตระหนักถึงขนบธรรมเนียมในการสร้างสรรค์ของแต่ละการแสดง เพราะบางการแสดงอาจจะมีแนวคิดมาจาก
คติความเชื่อ ประเพณีห รือวัฒ นธรรมที่มีความเป็นอย่างอย่าช้านาน ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจ ฉะนั้นการศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์พึงกระทำ เพื่อมิให้เกิดข้อพิพาทตามมาหลังจากการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์
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ศรีจนาศะปุระ : นาฏยรังสรรค์จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
SRI JA NA SA PURA: CREATIVE PERFORMANCE
FROM HISTORICAL EVIDENCE
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HARUETHAI NAIMOKE
บทคัดย่อ
ศรีจนาศะปุระ : นาฏยรังสรรค์จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยศึกษาเรียบ
เรียง วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล จากการจัดทำผลงานสร้างสรรค์ชุดศรี จนาศะปุระมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย
2 ประการคือเพื่อรวบรวบรวมความเป็นมาเกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะปุระจากข้อเท็จจริงและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ และผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าไว้และเพื่อสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่
สร้างขึ้นจากเรื่องราวและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ประเภทระบำโบราณคดีโดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้อง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกตจากการชมวีดิทัศน์การแสดง การฝึกหัดด้วยตนเอง รวมทั้งประสบการณ์จากการสอนและ
การแสดงซึง่ เป็นพื้นฐานของผู้สร้างสรรค์ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์
ศรีจนาศะปุระเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างผลงานมีความประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นชุดการ
แสดงในตอนปิดท้ายหรือเป็นฉากจบของการแสดง แสง สี เสียง ประกอบจินตภาพในประเพณีกินเข่าค่ำ ของดี
เมืองสูงเนินในปีพ.ศ.2553 มีกระบวนการในการสร้างสรรค์การแสดง 6 ขั้นตอน ได้แ ก่ 1. การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ 2. การกำหนดกรอบแนวคิด 3. การศึกษาสร้างสรรค์ทำนองเพลง และการใช้วง
ดนตรีประกอบการแสดง 4.การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย 5.การคัดเลือกผู้แสดง 6.การออกแบบ
สร้างสรรค์ท่ารำ กระบวนท่ารำที่ปรากฏในการแสดงชุดนี้เป็นการออกแบบสร้างสรรค์โดยนำข้อมูล เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะมาใช้เป็นข้อมูลหลัก นำท่าทางนาฏศิลป์ไทยมาพัฒนา สร้างสรรค์
ปรับเพิ่ม ร้อยเรียงใหม่ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารำขึ้นใหม่ โดยมีต้นแบบจากการออกแบบท่า
รำในชุดระบำโบราณคดี,ระบำที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้แสดงในงานแสง สี เสียง และท่าทางที่พบจากภาพจำหลัก
ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดี
คำสำคัญ: ศรีจนาศะปุระ,นาฏยรังสรรค์,ประเพณีกินเข่าค่ำ,สูงเนิน
* วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
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Abstract
Sri Ja Na Sa Pura is Creative performance from historical evidence. Sri Ja Na Sa Pura is
the qualitative research that is composed analyzed and shown by researcher. The aims of
this research are 1. To accumulate the history of Sri Ja Na Sa Pura kingdom that the
academician and historian and interested person study facts and historical evidences. 2. To
create the performance from the history of Sri Ja Na Sa Pura kingdom in Thai dance type of
archeology dance. The researcher creates this performance by interviewing, observing, selfpractice and teaching experience.
The purpose of this performance is showing in the end of Kin kaow khum tradition of
Sung Noen district in 2010. The proceeds are 1.Searching the data. 2. Defining theoretical
framework. 3. Studing the rhythm and the band. 4. Studying and creating the costume 5.
Selecting the performers. 6. Creating the postures.
The postures of Sri Ja Na Sa Pura performance are created from data and history of Sri
Ja Na Sa Pura kingdom. The researcher addapts the thai dances posture to create, adjust and
compose in new way from the archeology dance, this performance that is shown in light and
sound festival and the postures that appear in historical evidences.
Keyword : Sri Ja Na Sa Pura , Creative performance , Kin kaow khum tradition, Sung Noen .
บทนำ
“ศรีจนาศะ” หรือ “จานาศปุระ” เป็นอีกชื่อเมืองหนึ่งที่ปรากฏที่ตั้งอยู่นอกเขตกัมพุชเทศ ซึ่งหมายถึง
ดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของแนวเทือกเขาพนมดงเร็ก แต่ไม่ปรากฏชื่อเมืองดังกล่าวในจารึกเขมรโบราณ
นอกจากจารึกที่พบที่บ่ออีกา เมืองเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และจารึกค้นพบที่บริเวณเทวส
ถาน ใกล้สะพานชีกุน อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชลิต ชัยครรชิต,2545 : 125) ซึ่งที่ตั้งของ
บ้านเมืองอาณาจักรและพัฒนาการของศรีจนาศะนี้ ยังคงเป็นประเด็นให้นักวิชาการทางด้านประวัติศาตร์และ
โบราณคดีได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อสรุปข้อมูลที่ชัดเจนได้ยากนัก เนื่องจากมีหลักฐานที่บ่งชัดถึงความเป็นไปของ
อาณาจักรนี้เพียงเล็กน้อยจากจารึกเพียงสองหลักที่ค้นพบขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่มักจะสรุปได้ว่าพื้นที่ที่เป็นอาณา
เขตของศรีจนาศะนี้น่าจะครอบคลุมในบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและมีศูนย์เมื องอยู่ที่เมืองเสมา อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
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จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองเสมา ทำให้เกิดความ
ต้องการในการสืบทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ ผ่านทางรูปแบบของการจัดงานประเพณี เพื่อให้กลุ่ม
คนในรุ่นหลังได้เข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีอันยาวนาน องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ร่วมกับเทศบาล
และหน่วยงานในส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น ในอำเภอสูงเนินจึงได้ช่วยกันฟื้นฟูประเพณี กินเข่าค่ำ ซึ่งเป็น
ประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชนในดินแดนแถบนี้และจัดให้มีการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ เรื่อง ศรีจนาศะ
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าผ่านการแสดง ทำให้เกิดเป็นประเพณีกินเข่าค่ำและเทศกาล
ของดีเมืองสูงเนิน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม เป็นประจำทุกปี และในปีพ.ศ.
2553 ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินการจัดการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ
เรื่องศรีจนาศะปุระ ในงานประเพณีกินเข่าค่ำและเทศกาลของดี อำเภอสูงเนิน ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก
วิทยาลัย นาฏศิลปนครราชสี มา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมทั้งด้านการอนุ รักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมด้านการแสดงทั้งนาฏศิลป์และดนตรีอันเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอด ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา
นอกจากวิทยาลัยฯจะดำเนินงานตามกรอบภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในด้านการอนุรักษ์ สืบทอด
เผยแพร่ ศิลปวัฒ นธรรม ด้วยการจัดการศึกษาและเผยแพร่การแสดงแล้วทางวิทยาลัย ยังได้ศึกษา ค้นคว้า
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับได้รับโอกาส
จากท้องถิ่นในการดำเนินการจัดการแสดงในงานประเพณีของอำเภอสูงเนิน จึงได้นำบทการแสดง แสง เสียง
ประกอบจิ น ตภาพตามบทเดิ ม ที่ เคยจั ด แสดง มาออกแบบชุ ด การแสดงประกอบการเล่ า เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะ และได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงขึ้นใหม่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรือง
ของอาณาจักรที่เคยปรากฏชื่อตามจารึก และมีหลักฐานทางประวั ติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเป็ นอาณาจักรที่
ครอบคลุมบริเวณเมืองเสมา ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ และใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “ ศรีจนาศะ
ปุระ” โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานนำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะมา
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดรูปแบบ แนวคิด ออกแบบสร้างสรรค์การแสดงกอปรกับศึกษารูปแบบการ
แสดงที่ ป รมาจารย์ ท างด้ านนาฏศิ ล ป์ ไทยได้ เคยออกแบบการแสดงไว้แ ล้ ว ในรูป แบบของการแสดงระบำ
โบราณคดีหรือการแสดงที่ใช้ประกอบในการแสดงแสงสีเสียง ตามแหล่งโบราณสถานต่างๆที่เคยปรากฏมาก่อน
มาใช้ต้ น แบบในการสร้ างสรรค์ เพื่ อ ให้ ก ารแสดงศรี จ นาศะปุ ระเป็ น การแสดงที่ ส ร้างขึ้ น จากเรื่อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทระบำโบราณคดี ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการแสดง
เผยแพร่ในโอกาสต่างๆหรือใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกหัดให้กับผู้สนใจศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างสรรค์ชุดการแสดงที่สร้างขึ้นจากเรื่องราวและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะ
ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทระบำโบราณคดี
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัย/ การสร้างสรรค์ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ผสานกับ
หลักการแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง โดยออกแบบกระบวนการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยที่หลากหลาย
บูรณาการเชื่อมโยงรูปแบบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย/
การสร้างสรรค์และขอบเขตของการวิจัย/ การสร้างสรรค์รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และเรียบเรียงนำเสนอ
ด้วยการพรรณาวิเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบสร้างสรรค์การแสดงตามหลักการสร้างสรรค์การแสดง
ทดลอง นำเสนอ และจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อวิพากษ์การแสดง ปรับปรุงการแสดงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานต่อเนื่องแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เป็นการศึกษาค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การลงพื้นที่ในอำเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาสังเกตจาก วีดิทัศน์และสื่อออนไลน์ การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะ บริเวณที่ตั้ง เรื่องราวที่ปรากฏและมีการกล่าวถึงรวมถึงข้อสันนิษฐานที่
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้รวบรวมเรื่องราวไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญนำไปสู่การสร้างสรรค์การแสดง
ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาสร้างสรรค์การแสดง
เป็ นการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลไปดำเนินการสร้างสรรค์การแสดงเริ่มตั้ง แต่กำหนด
กรอบแนวคิ ด ในการแสดง กำหนดบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะผู้ แ สดง (ที่ มี ค วามเหมาะสมตามลั ก ษณะของตั ว ละคร)
ออกแบบสร้างสรรค์บทประพันธ์ ทำนองดนตรีและเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงออกแบบสร้างสรรค์ท่า
รำ ออกแบบสร้ างสรรค์ การเคลื่ อนไหว (การใช้พื้ น ที่ เวที ) ออกแบบสร้างสรรค์ก ารแต่ งกายเมื่อ ได้ ผ ลงาน
สร้างสรรค์เรียบร้อยแล้ว นำเสนอและจัดให้มีการวิพากษ์การแสดง เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการแสดง
ตามคำแนะนำ และนำไปนำเสนออีกครั้ง ก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณชน
การดำเนินงานทั้ง 2 ระยะข้างต้นมีรายละเอียดการดำเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารตำราและงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ หนั งสื อ ตำรา
วิทยานิ พนธ์ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ จากแหล่ งข้อมูล สำนักการสังคีต หอสมุดแห่ งชาติ ห้ องสมุดสถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
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1.2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆดังนี้
(1) ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ า นการสร้างสรรค์ ผ ลงานการแสดงประเภทระบำโบราณคดี ที่ เคย
ปรากฏผลงานสร้างสรรค์ประเภทนี้และยังสามารถให้ข้อมูลได้
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรรเลงและเรียบเรียงทำนองเพลง
1.3 การลงภาคสนาม
1.4 การจั ด สนทนากลุ่ ม (focus group) เพื่ อ ตรวจสอบความถูก ต้อ งของกระบวนท่ ารำ โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย การกำหนดบุคคลเข้าร่วมสนทนา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มสนทนา
ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลสามารถตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยได้ชัดเจนที่สุด คือ
1) กลุ่มบุ คคลที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนาฏศิลป์ไทย และมี
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานประเภทระบำโบราณคดี
2) กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้แสดงระบำประเภทต่างๆโดยเฉพาะเป็นผู้แสดงระบำโบราณคดี ระบำที่
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการแสดงแสงสีเสียง
3) กลุ่มบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในการออกแบบสร้างสรรค์การแสดง
ประเภทระบำที่สร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์ ระบำโบราณคดี หรือระบำที่ใช้ในการแสดง แสง สี เสียง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีประเด็นเกี่ยวกับ กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงประเภท
ระบำที่สร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์ ระบำโบราณคดี หรือระบำที่ใช้ในการแสดง แสง สี เสียง
2.2 การบันทึกข้อมูลผู้วิจัยทำการบันทึกข้อมูล และการบันทึกเสียงโดยใช้แถบบันทึกเสียง กล้อง
ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
3 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์
ได้สรุปข้อมูลไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะและเรื่องราวที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การแสดงชุด ศรีจนาศะปุ
ระ จากนั้นสรุปผลเป็นความเรียงโดยการพรรณนาความ
4) การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง นำข้อมูล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์กระบวนท่ารำชุด ศรีจนาศะปุระตามหลักนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่
1) กำหนดขอบเขตและรูปแบบของการแสดงด้านท่ารำ,ด้านการแต่งกาย,ด้านเพลงดนตรีประกอบการ
แสดงและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
2) ประมวลความคิดและสร้างสรรค์
3) คัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อมการแสดง
4) นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
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5) พัฒนาการแสดงจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
6) บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์
7) นำเสนอการแสดงต่อสาธารณะ
วิธีดำเนินการดังที่ได้กล่าวมาปรากฏดังแผนภาพแสดงกระบวนการดำเนินงานดังนี้

บริบทที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรศรีจนาศะปุระ

กระบวนการศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล

กระบวนการสร้างสรรค์การแสดง
- กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง/แรงบันดาลใจ
- การกำหนดและคัดเลือกผู้แสดง
- การออกแบบสร้างสรรค์ทำนองเพลง/ดนตรีที่ใช้
- การออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย/อุปกรณ์
- การออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ
- การออกแบบสร้างสรรค์ทิศทางการเคลื่อนไหว
- วิพากษ์การแสดงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปรับปรุงพัฒนาการแสดงตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
- บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เผยแพร่การแสดงสู่สาธารณชน

ผลงานสร้างสรรค์ชุด
ศรีจนาศะปุระ

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการศึกษาสร้างสรรค์ผลงานชุดศรีจนาศะปุระ
ที่มา: ผู้วิจัย
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ผลการศึกษา
ศรีจนาศะปุระ เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องราว ข้อเท็จจริงที่ระบุความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีจนาศะปุระที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตบนดินแดนในเมืองเสมา หรืออำเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา และใช้เป็นชุดการแสดงหนึ่งในการแสดง แสงเสียงประกอบจินตภาพชุด ศรีจนาศะ
ในงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีอำเภอสูงเนิ นในปี พ.ศ. 2553 การแสดงชุด ศรีจนาศะปุระนี้มีแนวคิด แรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดงมาจาก ความเป็นมาของอาณาจักรศรีจนาศะปุระซึ่งนักวิชาการทางด้าน
ประวัติศาสตร์หลายท่านให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของอาณาจักรแห่งนี้ไว้โดยให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า
บริเวณที่ราบสูงหรือที่เรียกกันว่า แอ่งโคราชแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีจนาศะ โดยเฉพาะถิ่นที่ตั้งใน
เมืองเสมา หรืออำเภอสูงเนิน ของจังหวัดนครราชสีมา กอปรกับทางอำเภอสูงเนินได้จัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ
ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยใช้ลานบริเวณหน้าปราสาทเมืองแขกเป็นสถานที่จัดงาน และจัดให้มีการแสดง แสง
เสียง ประกอบจินตภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของศรีจนาศะ ตามจารึกที่ปรากฏชื่ออาณาจักรและเรื่องราวของ
อาณาจักร การสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ จึงมีที่มาจากความต้องการในการถ่ายทอดเรื่องราว ของอาณาจักร
โบราณในอดีตตามหลักฐานที่ปรากฏและพอสืบค้นได้เ พื่อเล่าเรื่องราวและความเป็นมาของสถานที่ ที่เคยมี
ความเจริญรุ่งเรือง ถ่ายทอดผ่านท่วงท่าลีลา การร่ายรำ เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีจนาศะ

ภาพที่ 2 ผลงานสร้างสรรค์ชุดศรีจนาศะปุระ
ที่มา: ผู้วิจัย
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สรุปและอภิปรายผล
การแสดงชุด ศรีจนาศะปุระมีกระบวนการในการสร้างสรรค์การแสดง 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ 2. การกำหนดกรอบแนวคิด 3. การศึกษาสร้างสรรค์ทำนองเพลง และ
การใช้วงดนตรีป ระกอบการแสดง 4.การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย 5.การคัดเลือกผู้แสดง 6.การ
ออกแบบสร้างสรรค์ท่ารำ แต่ละขั้นตอนในการสร้างสรรค์มีกระบวนการในการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้
1) การศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ ได้ศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องนำมาใช้เป็นข้อมูล
พื้ น ฐานในการสร้ างสรรค์ โดยรวบรวมข้ อ มู ล เรื่อ งราวหลั ก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์แ ละข้ อ สั น นิ ษ ฐานของ
นักวิชาการที่ใช้ เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การแสดง
ได้แก่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่กล่าวถึง ศรีจนาศะ ข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์
นักวิชาการ และผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวทางประวัติ ศาสตร์เกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะ, หลักการและแนวคิด
ในการสร้างสรรค์ผลงานได้แก่ แนวคิดในการประดิษฐ์ท่ารำของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิล ป์ไทยและหลักการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏยประดิษฐ์รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นตามรายละเอียดข้างต้นทำให้ผู้สร้างสรรค์การแสดงมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของอาณาจักรศรีจนาศะปุระ รวมถึงแหล่งข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์แ ละ
โบราณคดีที่อยู่โดยรอบบริเวณเมืองเสมา เพื่อเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปสู่การกำหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างผลงานการแสดงรวมถึงรูปแบบลักษณะการแสดงที่นำเสนอโดยนำหลักการสร้างสรรค์
ผลงานของปรมาจารย์ ท างด้านนาฏศิล ป์ ไทยและแนวคิด หลั กการสร้างสรรค์ผ ลงานของนั กวิ ช าการด้าน
นาฏศิลป์ มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินการออกแบบสร้างสรรค์การแสดง
2) กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงตามขอบเขตของการสร้างสรรค์ ได้แก่
1. แนวคิดในการสร้างสรรค์นำเสนอให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีจนาศะปุระโดยสมมติผู้
แสดงเป็นบาทบริจาริกาตามขบวนของเจ้าผู้ปกครองอาณาจักรไปบูชาศิวลึงค์ ณ เทวสถานตามลัทธิความเชื่อ
ทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากขอม
2. การแต่งกายและเครื่องประดับ ที่ใช้ เป็นการจินตนาการ สร้างสรรค์และประยุกต์ขึ้นเพื่อใช้ในการ
แสดงเพื่อความสวยงามและเหมาะสมกับการนำเสนอการแสดงโดยอาศัยข้อมู ลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ปรากฏเทียบเคียงกับยุคสมัยของอาณาจักรศรีจนาศะปุระซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอิทธิพลของอารยธรรมสมัย
ทวารดีเชื่อมต่อกับอิทธิพลของอารยธรรมขอมที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณที่ราบสูงแถบนี้โดยยึดหลักฐาน
จากภาพจำหลั ก และรู ป แบบงานศิ ล ปกรรมที่ ป รากฏในราวพุ ท ธศตวรรษที่ 12 – 15เป็ น ต้ น แบบในการ
สร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่ใช้ประกอบการแสดง
3.ลั ก ษณะท่ า รำ สร้ า งสรรค์ ขึ้ น จากประสบการณ์ ข องผู้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานโดยอาศั ย ข้ อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะปุระ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มีอายุราวพุทธ
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การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ศตวรรษที่ 12 – 15 รวมถึงลักษณะการแสดงระบำโบราณคดีแ ละระบำที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ
แสดงแสง เสียงตามโบราณสถานที่เคยมีมาก่อนการแสดงชุดนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการกำหนดแนวคิดหลักใน
การออกแบบลักษณะท่ารำ
4. เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นวงปี่พาทย์มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะคือใช้
โทนซึง่ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงออกภาษาที่มีสำเนียงขอม แทนตะโพนและกลองทัด
5. ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน ซึ่งในการสร้างสรรค์การแสดงครั้งแรกใช้ผู้แสดงจำนวน 13 คน มีผู้แสดงเป็น
ตัวเอก 1 คน โดยสมมุติบทบาทผู้แสดงเป็นบาทบริจาริกา ตามขบวนเจ้าผู้ปกครองนครไปบูชาศิวลึงค์ ณ เทวส
ถานตามลัทธิความเชื่อทางศาสนาตามเนื้อเรื่องของการแสดง
3) การศึกษาสร้างสรรค์ทำนองเพลง และการใช้วงดนตรีประกอบการแสดง จากการกำหนดกรอบ
แนวคิดของการแสดงชุ ดศรีจนาศะปุระ เป็นการแสดงถึงจินตภาพของเหล่าบาทบริจาริกาที่ติดตามขบวนของ
เจ้ าเมือง และร่วมร่ายรำเฉลิมฉลองซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีจนาศะ คณะทำงานที่
รับ ผิดชอบเกี่ย วกับ การสร้างสรรค์ทำนองเพลงประกอบการแสดงได้คัดเลื อกให้ ครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง ครู
ผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ด้านดนตรีไทยของจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เรียบเรียงสร้างสรรค์ทำนองเพลงประกอบการแสดง โดยได้ถ่ายทอด
แนวความคิดหลัก แรงบัน ดาลใจและรูปแบบของการแสดงที่จะสร้างสรรค์ขึ้ นรวมถึงการนำเอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะ ที่รวบรวมได้ ให้กับครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง เพื่อใช้ เป็นแนวคิดหลักการสร้างสรรค์
ท่วงทำนองเพลง มีความยาวประมาณ 7 นาที โดยมีท่วงทำนองช้าและเร็ว ตามรูปแบบของการแสดงประเภท
ระบำ กำหนดเรียกชื่อเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้ ตามชื่อชุดการแสดง คือ เพลงศรีจนาศะปุระ สำหรับเครื่องดนตรี
ที่จะนำมาใช้บรรเลงประกอบการแสดง คณะผู้ดำเนินงานผู้รับผิดชอบในการจัดวงดนตรีบรรเลงประกอบการ
แสดง ได้กำหนดให้ ใช้ว งปี่ พ าทย์ บ รรเลงประกอบการแสดงและมีก ารปรับ เปลี่ ยนเครื่องดนตรีที่ใช้ในการ
ประกอบจังหวะ จากตะโพนและกลองทัด เป็นโทน
4) การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย การแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงชุดศรีจนาศะปุระ ซึ่ง
เป็นการออกแบบสร้างสรรค์ ขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ เครื่องแต่งกายนี้สะท้อนเหตุการณ์ แสดงยุคสมัย และบ่งบอก
วัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะปุระ โดยมีหลักการพื้นฐานในการ
ออกแบบคือการเทียบเคียงลักษณะการแต่งกายจากภาพจำหลักและหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ที่เทียบเคียงกับยุคสมัยของอาณาจักรศรีจนาศะปุระ กอปรกับรูปแบบการสร้างสรรค์การแต่งกายที่ปรมาจารย์
ได้ อ อกแบบสร้ า งสรรค์ ป ระกอบการแสดงประเภทระบำโบราณคดี ร วมถึ งระบำที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น เพื่ อ ใช้
ประกอบการแสดงแสง สีเสียงตามโบราณสถานที่เคยมีมาก่อนแล้วได้แก่ ระบำศรีชยสิงห์ ระบำเทพอัปสรพนม
รุ้ง มาใช้เป็นพื้นฐานของพัฒนาสร้างสรรค์เครื่ องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงเครื่องแต่งกายที่ใช้มีส่วนประกอบ 3
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ส่วนตามรูปแบบและลักษณะการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโดยทั่วไปคือ ศิราภรณ์ ภัสตราภรณ์ และถนิมพิมพา
ภรณ์

ภาพที่ 3 ภาพแสดงแนวคิดการสร้างสรรค์การแต่งกายผู้แสดงตัวเอกและตัวรอง
ที่มา: ผู้วิจัย
5) การคัด เลื อกผู้ แ สดง การคัด เลื อ กผู้ แ สดงจะพิ จารณาจากคุ ณ สมบั ติพื้ น ฐานต้ องมี รูป ร่าง
สัดส่วน ที่พอเหมาะ และมีความสูงระดับเดียวกันสำหรับผู้แสดงตัวรอง ส่ว นผู้แสดงตัวเอกจะต้องมีคุณสมบัติ
พิเศษเพิ่มเติมคือ มีรูปร่างที่สูงโปร่ง มีผิวขาวนวลผ่อง มีรูปหน้าที่มีหน้าผากกว้างรับกับส่วนโค้งของศิราภรณ์
ประดับ ศีรษะ และเรีย วลงมาได้รูป มีรูปร่างสมส่ วน ไม่ผ อมจนเกินไปเหมาะกับการแต่งกายที่เน้นการโชว์
สัดส่วนที่งดงามตามสรีระของผู้หญิง คือมีส่วนเว้า ส่วนโค้งได้รูป
นอกจากนั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาความสามารถในการปฏิ บั ติ ท่ ารำ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี พื้ น ฐานการรำที่ งดงาม มี
ความสามารถในการจดจำกระบวนท่ารำ มี ความฉลาดและมีป ฏิภ าณไหวพริบ มีค วามขยัน และอดทน
สำหรับผู้แสดงตัวเอกนอกจากต้องมีคุณสมบัติพิเศษด้านรูปร่าง สรีระที่งดงามแล้วยังต้องมีคุณลักษณะพิเศษใน
ด้านการปฏิบัติท่ารำคือต้องเป็นผู้รำที่มีลีลาท่ารำที่งดงาม ในทุกท่วงท่า ไม่ใช่แค่พื้นฐานของการปฏิบัติท่ารำ
เนื่องจาก ท่ารำของผู้แสดงตัวเอกสร้างสรรค์ให้มีความแตกต่างไปจากผู้แสดงตัวรอง นอกจากนี้ผู้ที่จะแสดงเป็น

(662)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ผู้แสดงตัวเอกยังต้องมีความสามารถในการจดจำท่ารำ มี ปฏิภาณไหวพริบยอดเยี่ยม เพราะต้องปฏิบัติท่ารำ
แตกต่างจากผู้แสดงคนอื่นๆ รวมถึงตำแหน่งของการเคลื่อนไหว การแปรแถวด้วย

ภาพที่ 4 ภาพแสดงลักษณะของการแสดงที่ต้องประกอบด้วยผู้แสดงตัวเอกและตัวรอง
ที่มา: ผู้วิจัย
6) การออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ กระบวนท่ารำที่ออกแบบสร้างสรรค์ มีห ลักการ
แนวคิดมาจากหลักการเบื้องต้นของกระบวนการทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ผนวกกับความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์
ไทยของผู้สร้างสรรค์ รวมถึงประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่พบเห็นและศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับการสร้างสรรค์การ
แสดงที่เคยมีมาก่อนขึ้น โดยมีหลักการที่นำมาใช้สำหรับ การสร้างสรรค์ออกแบบลีลาท่ารำ 5 ประการได้แก่ (1)
ออกแบบสร้างสรรค์โดยมีต้นแบบแนวคิดการสร้างสรรค์ท่ารำจากระบำทวารวดี (2) ออกแบบสร้างสรรค์โดยมี
ต้นแบบแนวคิดการสร้างสรรค์ท่ารำจากระบำที่สร้า งขึ้นเพื่อใช้เป็นการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ได้แก่ระบำ
ศรีชยสิงห์ (3) ออกแบบสร้างสรรค์โดยมีแนวคิดมาจากการนำท่าทางที่พบจากหลั กฐานทางโบราณคดี (4)
ออกแบบสร้างสรรค์ให้มีลักษณะท่ารำ ตามหลักการออกแบบสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์ไทยคือการตั้งซุ้ม
(5) สร้างสรรค์ขึ้นจากท่ารำพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยผสมผสานขึ้นให้มีลักษณะท่ารำที่แตกต่างไปจากท่ารำ
พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย และกำหนดให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดง
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อภิปรายผล
ผลงานสร้างสรรค์ชุดระบำศรีจนาศะปุระเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
จัดทำขึ้นเมื่อครั้งที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลตำบลสูงเนินให้ดำเนินการจัดการแสดง แสง สี เสียง ในเทศกาล
กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนินในปีพ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ทางเทศบาลตำบลสูงเนินจัดขึ้นต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกปี สำหรับวัตถุประสงค์แรกของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้เพื่อสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่สะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นมาของอาณาจักรศรีจนาศะปุระที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่งสันนิษฐานว่าอาณาจักรนี้น่าจะ
ตั้งอยู่ ณ บริเวณเมืองเสมา หรืออำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบัน
การดำเนินการออกแบบสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
อาณาจั กรศรีจนาศะปุ ร ะเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์ผ ลงานโดยวิธีการศึกษาจาก
เอกสาร รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภาคสนามในพื้นที่บริเวณเมืองเสมา
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาข้อมูลจากแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ยังคงเหลืออยู่
ได้แก่ ปราสาทเมืองแขก ศิลาธรรมจักร และพระพุทธไสยาสน์ ที่วัดคลองขวาง เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยุค
สมัยของงานศิลปกรรมที่ยังคงปรากฏอยู่และนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบสร้างสรรค์การแสดง
แนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ใช้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับอาณาจักรศรีจนาศะปุระตามที่ สุจิตต์
วงศ์เทศ (2545,น.คำนำเสนอ) ได้รวบรวมข้อมูลของศรีจนาศะและให้ความเห็นไว้ว่า “...เฉพาะเขตที่ราบสูง
หรือดินแดนอีสานซึ่งเป็นบริเวณกว้างขวางจะมีบ้านเมือง และแว่นแคว้นกระจัดกระจายหลายแหล่งตลอดลำน้ำ
โขง ลำน้ ำชี ลำน้ำมูน ... บริเวณต้นน้ำมูน ที่ปัจจุบันเป็นจังหวัดนครราชสีมากับดินแดนต่อเนื่อง มีห ลั กฐาน
ชัดเจนว่ามีรัฐอิสระ ชื่อศรีจนาศะ ตั้งอยู่เมื่อราวพ.ศ. 1300 แต่สังคมไทย ไม่รู้จัก นักปราชญ์ ราชบัณฑิตและ
นั ก วิช าการหลายท่ านได้ ค้ น คว้ าและศึ ก ษา เรื่อ งราวของรั ฐ ศรีจ นาศะเอาไว้ น านแล้ ว แรกที เดี ย วเชื่ อ ว่ า
ศูนย์กลางของรัฐนี้อยู่ที่เมืองโบราณชื่อ เมืองเสมา ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ต่อมามีผู้เสนอใหม่
ว่าศูนย์กลางควรจะอยู่ที่เมืองโบราณชื่อ เมืองศรีเทพในเขตลุ่มน้ำป่าสักที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ความ
จริงของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรยังไม่อาจด่วนสรุปหรือหาข้อยุติ ” ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของนักวิชาการทางด้าน
ประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีอีกหลายท่าน อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต,จิรา จงกล,รอง
ศาตราจารย์ ศ รี ศั กร วัล ลิ โภดมและศาตราจารย์ ห ม่ อ มเจ้ าสุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล ที่ ได้ ล งความเห็ น พ้ อ งกั น จาก
การศึกษาค้นคว้าและค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอันได้แก่ จารึกบ่ออีกา จารึ กศรีจนาศะ และจารึกหินโค่น
รวมถึงงานประติมากรรมที่ค้นพบ และให้ความเห็นในทางเดียวกันว่ามีอาณาจักรโบราณที่ชื่อว่าศรีจนาศะ เป็น
รัฐอิสะที่อยู่นอกเหนือการปกครองของเขมรโดยมีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่เมืองเสมา หรืออำเภอสูงเนินใน
จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันโดยมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 16 โดยในช่วงแรกได้รับอิทธิพลจากอารย
ธรรมทวารวดีและในระยะหลังได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมขอมในราวสมัยพุทธศตวรรษที่ 15 และสูญสลายไป
ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่อารยธรรมขอมเรืองอำนาจและแผ่กระจายเข้ามาสู่เมืองพิมาย และยึดเมืองพิ
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มายเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมขอมภายนอกกัมพุชเทศ ซึ่งบทสรุปดังกล่าวนี้นำมาสู่การสรุปความเป็นมาขง
อาณาจั ก รศรี จ นาศะและนำมาเป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ ใช้ เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการกำหนดขอบ เขตของการ
สร้างสรรค์การแสดง
กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดศรีจนาศะปุระ มีการดำเนินงานในการสร้างสรรค์การแสดง
6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ 2. การกำหนดกรอบแนวคิด 3. การศึกษา
สร้างสรรค์ทำนองเพลง และการใช้วงดนตรีประกอบการแสดง 4. การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย 5.
การคัดเลือกผู้แสดง 6.การออกแบบสร้างสรรค์ท่ารำ ซี่งกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงทั้ง 6 ขั้นตอนนี้
เป็นไปตามหลักการแนวคิดในการออกแบบท่ารำที่ปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้ให้แนวคิดไว้ อาทิ เช่น
แนวคิ ด ของอาจารย์ เ ฉลย ศุ ข ะวณิ ช (พจน์ ม าลย์ สมรรคบุ ต ร,2538 : 118) ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ส าขา
ศิลปะการแสดงและผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยได้กล่าวถึงการคิดประดิษฐ์ท่ารำโดยใช้กลวิธีที่จะประดิษฐ์ให้ได้ท่า
รำที่เหมาะสมสวยงาม ผู้ประดิษฐ์ท่ารำจะต้องคำนึงถึง จุดมุ่งหมายของระบำ รำ ฟ้อนในชุดนั้น ๆ ด้วย เช่ น
ระบำชุดนี้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นผู้หญิงล้วน (ตัวนาง) ก็ต้องหลีกเลี่ยงท่ารำที่มีการยกเท้าแบะเหลี่ยม กันเข่า ซึ่ง
เป็นลีลาท่าทางของตัวพระโดยสิ้นเชิงวิธีการคิดประดิษฐ์ท่ารำของ เฉลย ศุขะวณิช จะใช้วิธีฟังเพลงก่อนแล้ว
จึงคิดท่ารำให้มีลีลาผสมกลมกลืนไปกับบทร้อ ง และท่วงทำนองของเพลงนั้น ๆ ส่ว นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะ
ยึดท่ารำเป็นหลักเมื่อลักษณะของอารมณ์เพลงแล้ว จึงคิดประดิษฐ์ท่ารำโดยอาศัยแม่ท่าในเพลงช้า เพลงเร็ว
แม่บท นำมาออกท่าร่ายรำให้กลมกลืนกับท่วงทำนองของอารมณ์เพลงนั้น ๆ แต่ในบางครั้งก็สามารถ คิด
ประดิษฐ์ท่ารำให้ตรงกับความมุ่งหมายของเนื้ อหาที่จะนำเสนอใน ระบำ รำ ฟ้อน ชุดนั้น ๆ ออกมาก่อน
แล้ วจึ งคัดเลื อกอารมณ์ ของทำนองเพลงให้ ตรงกับท่าทางร่ายรำนั้น เฉกเช่นเดียวกับ แนวคิดของอาจารย์
สุวรรณี ชลานุเคราะห์ (พจน์มาลย์ สมรรคบุตร,2538 : 118) ศิลปินแห่ งชาติได้ให้ หลักเกณฑ์ แนวคิด
ประดิษฐ์ท่ารำไว้ คือ การคิดประดิษฐ์ท่ารำที่มีลักษณะเป็นระบำ รำ ฟ้อน ได้ให้แนวการคิดประดิษฐ์ท่ารำ
ไว้ว่า การที่จะเป็นนั กคิดประดิษฐ์ท่ารำที่ดีต้องอาศัยการได้ยิน ได้ฟัง ได้ดูการแสดงบ่อย ๆ และการที่ได้
พูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์ด้วย นอกจากนี้แล้วได้ยึดหลักใหญ่ ๆ ไว้ เช่น แม่ท่า นาฏยศัพท์ ฟังเพลงให้
ออก โดยฟังเสียงหน้าทับเป็นหลัก และยังต้องคำนึงถึงกฏของธรรมชาติด้วย เช่น ฟ้อนแพนในท่าประสาน
มือคู่พระ-นางต้องเคลื่อนตัวไปทางตัวพระก่อน ส่วนท่ารำที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมานั้น ควรให้ท่ารำสื่อความหมาย
ให้ผู้ชมดูรู้เรื่องและเข้าใจ โดยคิดออกท่ารำแทนอุปกรณ์ให้มากที่สุด “การคิดประดิษฐ์ท่ารำระบำพื้นเมืองนั้น
ต้องศึกษาสภาพความเป็นจริงก่อน แล้วจึงนำมาประดิษฐ์เป็นการแสดงให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง จึงจะถือ
ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ”
แนวคิ ด ของปรมาจารย์ ท างด้ านนาฏศิ ล ป์ ไทยเกี่ ย วกั บ การสร้ างสรรค์ ก ารแสดงส่ ว นใหญ่ มี
ความเห็นพ้องไปในแนวทางเดียวกันคือ ผู้สร้างสรรค์ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการฟังท่วงทำนองเพลงมีประสบการณ์มีความสามารถในการปฏิบัติท่ ารำที่เป็นแม่ท่าของ

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(665)

นาฏศิลป์ไทย และต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงก่อนนำมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นการแสดง
ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้เป็นหลักการในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานชุดศรีจนาศะปุระ ซึ่ง
ยังสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการสร้า งสรรค์ดังที่ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต
(อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์, 2546 : 3) ได้กล่าวถึงหลักการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ไทยไว้ในการสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง การพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น ในการประชุมกลุ่มย่อยเรื่องปัญหาการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์จาก
ท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม การละครและดนตรี เมื่ อ วั น ที่ 2 สิ งหาคม 2546 ณ ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมกาญจนาภิ เษก จ.
อุบลราชธานี ไว้ว่า “นาฏยศิลป์ส่วนใหญ่ใช้มนุษย์แสดง โดยอาศัยองค์ประกอบในทางสร้างสรรค์บนฐาน
สุนทรียภาพและเทคนิคทางทัศนศิลป์ และดุริยางคศิลป์มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน กล่าวคือ การสร้างความงาม
ของท่าทางการเคลื่อนไหว การแปรแถว การตั้งซุ้ม การเข้าออก เครื่องแต่งกาย และฉาก ฯลฯ เหล่านี้ต้อง
อาศั ย ความรู้ ท างทั ศ นศิ ล ป์ เป็ น พื้ น ฐาน จึ งจะสร้ างสรรค์ ได้ อ ย่ างงดงาม หากการเคลื่ อ นไหวไม่ มี เสี ย ง
นาฏยศิลป์นั้นก็ขาดความสมบูรณ์ ความเคลื่อนไหวของดนตรีเป็นหนึ่งเดียวกับนาฏยศิลป์ คำร้อง ทำนอง
จังหวะ มาตราในทางดนตรี เป็นสิ่งที่ฝ่ายนาฏยศิลป์ต้องปฏิบัติให้สอดสัมพันธ์กัน มิฉะนั้นจะขาดเอกภาพ ”
ผลงานสร้ างสรรค์ ชุ ด ศรี จ นาศะปุ ร ะ เป็ น การสร้างสรรค์ ผ ลงานทางนาฏศิ ล ป์ ไทยโดยการ
ผสมผสาน การเลียนแบบท่าทางธรรมชาติ นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ไทย เป็นการนำท่ารำเก่ามาพัฒนา
สร้างสรรค์ ปรับเพิ่ม ร้อยเรียงใหม่ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์กระบวนท่ารำใหม่ โดยมีต้นแบบจากการ
ออกแบบท่ารำระบำโบราณคดีระบำที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้แสดงในงานแสง สี เสียง ท่ารำที่พบจากภาพสลัก ซึ่ง
เป็นหลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ การออกแบบสร้างสรรค์ท่ารำของการแสดงชุดนี้ มี
ที่มาจากประสบการณ์พื้นฐานของผู้สร้างสรรค์ประกอบกับแรงบันดาลใจและการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามรูปแบบลักษณะของการแสดงที่กำหนดขึ้น โดยมีหลักการที่นำมาใช้สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบลีลาท่า
รำ 5 ประการได้ แ ก่ (1)ออกแบบสร้ างสรรค์ โดยมีต้ น แบบแนวคิ ดการสร้างสรรค์ ท่ ารำจากระบำทวารวดี
(2)ออกแบบสร้างสรรค์โดยมีต้น แบบแนวคิดการสร้างสรรค์ท่ารำจากระบำที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นการแสดง
ประกอบ แสง สี เสียง ได้แก่ระบำศรีชยสิงห์ (3) ออกแบบสร้างสรรค์โดยมีแนวคิดมาจากการนำท่าทางที่พบ
จากหลักฐานทางโบราณคดี (4) ออกแบบสร้างสรรค์ให้มีลักษณะท่ารำ ตามหลักการออกแบบสร้างสรรค์งาน
นาฏยประดิษฐ์ไทยคือการตั้งซุ้ม (5) สร้างสรรค์ขึ้นจากท่ารำพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยผสมผสานขึ้นให้มีลักษณะ
ท่ารำที่ แตกต่ างไปจากท่า รำพื้ น ฐานนาฏศิล ป์ ไทย และกำหนดให้ เป็ น เอกลั กษณ์ เฉพาะของการแสดง ซึ่ ง
หลักการออกแบบทั้งรำทั้ง 5 ลักษณะนี้เป็นการใช้ประสบการณ์ ภูมิหลังของผู้สร้างสรรค์จากการนำท่ารำเก่ามา
พัฒนาขึ้นใหม่ ใช้การทดลองออกแบบให้คล้ายคลึงกับภาพสัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางโบราณคดี ใช้
ท่ารำพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยที่สื่อสารโดยใช้ภาษาท่ามาสร้างสรรค์กระบวนท่ารำใหม่ มาร้อยเรียงกระบวน
ลีลาท่ารำให้สอดคล้องกับท่วงทำนองเพลง การเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆโดยการแปรแถวเป็นลักษณะต่างๆ
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เพื่อใช้พื้นที่เวทีอย่างสมดุล เป็น รูปแบบกระบวนท่ารำในชุดการแสดงใหม่ที่มี เอกลักษณ์และสอดคล้องกับ
แนวคิด ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์การแสดง
ข้อเสนอแนะ
1.ผลงานสร้างสรรค์ชุดศรีจนาศะปุระเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่ยังคงรูปแบบของการแสดง
นาฏศิลป์ไทยที่สะท้อนถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ซึ่งควรมีการอนุรักษ์และสืบทอดให้ คงอยู่เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญผ่านการแสดง
2.รายงานการวิจัยสร้างสรรค์ฉบับนี้จัดทำขึ้นในลักษณะของเอกสารเชิงวิชาการซึ่งสามารถนำไปเป็น
ข้อมูล สำหรับ ใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงในชุดอื่นๆ และจัดทำเอกสารรายงานประกอบในลักษณะของ
งานวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์การแสดงต่อไป
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ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
A-NOPUYU GROUP OF DIKEHULU IN MAELAN DISTRICT, PATTANI
PROVINCE
นิลยา สัตตบงกช* อัณณ์อากร แสงแก้ว*
NILAYA SATTABONGKOT, ANARKORN SAENGKAEW
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น มา องค์ ป ระกอบ รู ป แบบ และเอกลั ก ษณ์
ของการแสดงดิ เ กร์ ฮู ลู คณ ะอาเน๊ า ะปู ยู อำเภอแม่ ล าน จั ง หวั ด ปั ต ตานี โดยศึ ก ษาจากเอกสาร
การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดกระบวนลีลา
การแสดงจากนายอุมาร์ แขวงเส็น ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ผลการวิจัยพบว่า ดิเกร์ฮูลู เป็นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
ใช้ร้องกลอนโต้ตอบกัน มีวิวัฒนาการมาจากการสวดสรรเสริญพระเจ้าในศาสนาอิสลาม ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะ
ปูยู ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยนายแว เป็นผู้ริเริ่มเพื่อสร้างคณะนักดนตรีสำหรับแสดงหนังตะลุงและลูกคู่ดิเกร์
ฮูลูให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ต่อมาในปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน มีนายโซ๊ะ ยีกาจิ เป็นผู้ดูแลคณะและจัดหา
วิทยากรมาฝึกซ้อมให้แก่เยาวชนเพื่อนำดิเกร์ฮูลูมาสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ และห่ างไกลยาเสพติด พร้อมกับตั้งชื่อว่า คณะอาเน๊าะปูยู ทั้งได้นำ
คณะดิเกร์ฮูลูเข้าประกวดจนรับ รางวัลชนะเลิศลูกคู่ลีลา และรางวัลดิเกร์ฮูลูยอดเยี่ยมในงานต่าง ๆ มากมาย
องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ผู้แสดง( ผู้ขับกลอน นักร้อง ลูกคู่ นักดนตรี) การแต่งกายแบบชาวไทยมุสลิม ใช้วง
ดนตรีพื้นบ้านดิเกร์ฮูลูบรรเลงประกอบการร้องกลอนและการปรบมือของลูกคู่ลีลา ท่าทางเลีย นแบบมาจาก
ธรรมชาติ อากั ป กิ ริ ย าของมนุ ษ ย์ การประกอบอาชี พ และท่ ารั บ (ท่ า เชื่ อ ม)จะใช้ มื อ เป็ น หลั ก ในการสื่ อ
ความหมายพร้อมกับเคลื่อนไหวลำตัว ศีรษะ และขาตามจังหวะของรำมะนา มีรูปแบบการแสดง 5 ขั้น ได้แก่
1.การโหมโรงรำมะนา 2. การร้องกลอนปันตนหรือการร้องเพลงไหว้ครู 3.การขับกลอนสด เป็นการกล่าวใน
เรื่องที่มีประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป 4. การร้องเพลง เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง หรือเพลงที่แต่งขึ้นใหม่

______________________________________________________________________________________
* วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 150 หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
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5.วาบูแล เป็นการร้องกลอนสรุปและขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกลักษณ์ของดิเกร์ฮูลูคณะนี้คือ เพิ่มเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ ท่าทางของลูกคู่ลีลา และพัฒนารูปแบบการแสดงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งจารีตการ
แสดงดั้งเดิม
คำสำคัญ : ดิเกร์ฮลู ู,คณะอาเน๊าะปูยู,เอกลักษณ์ของการแสดง

Abstract
The purpose of this research is to study the historical, element, form, identity and the
uniqueness of a “Anohpuyu group of Dikehulu” (a performance of Thai – Muslim in south of
Thailand nearby the border) in Pattani province. The study and this research performed by
studying the documentary, field investigation, data collection and observation, interviews the
local people and also experiences this performance by training with Mr. Umar Khwaengsen, a
member in “Anohpuyu group of Dikehulu” from Maelan district in Pattani province.
The result of this investigation is Dikehulu is a kind of local performance that
performed by Thai – Muslim in the province nearby the border, this performance was
perform by singing and interact with other singer or performer in the band. This Dikehulu
actually evolve from the prayer in Islamic religion. Dikehulu from Anohpuyu group was
founded since 1989 by Mr. Wae who formed this group with a purpose of create the musical
band use in Shadow play performance and co – performing of local youth Dikehulu. Then, in
1992 Mr. Soh Yikaji the leader of this group who seek for the instructor to improve the
performance of youth people who perform Dikehulu so they can create the fascinated
culture for local area. Also providing the activities for the youth in the area prevent them
from Illegal or crimes. Anohpuyu group was winning the 1st place in many Dikehulu
competition, the major elements of Dikehulu are performers which consist of a poem singer,
singers, chorus, and musicians. All of them wear Thai Muslim costumes. Poem singing is in
tune with folk musics in the dikehulu style and hand clapping from the chorus group. Their
movements imitate the nature, human movements when performing their occupations, and
Tha Rup or Tha Chium. Hand movements importantly signify the meaning of the songs as
well as body and head movements. Legs movements are in tune with the rhythms of
rammana (a one sided drum with shallow body). There are 5 steps in dikehulu performance:
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1) Playing a rammanaoverture in order to call the audience’s attention, 2) Singing “Karo” or
“Matae” to pay respect to teachers. This is also believed to prevent bad things to happen
during the performance. The songs are in both local Malayu and Thai. 3) Singing extempore
poems which are concerned with the issues useful to the society such as current situations,
economics, love, society, and awareness arousing on something. 4) The songs of each
dikehulu group will be vary from one group to another. However, theycould be country,
string or newly composed songs to enrich the aesthetic quality of the performance. 5)
Wabulae, which is the final performance. This is the time to thank the people concerned
such as the host, audience, committee, and making apologizes for any mistakesas well as to
the opponents. The outstanding features of dikehulu are the addition of rhythm making
instruments, movements of the chorus, and improvement of the performance to make it
become more modern while keeping the traditional practices as their groups’ uniqueness.
Key words : Dikehulu , A-nopuyu Group , identity of performing art
บทนำ
ชาติไทยเป็นชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ ศาสนาภาษา
และศิลปวัฒนธรรม ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากจะนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
แล้วยังมีประชากรบางกลุ่มนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม ตามที่ วาที ทรัพย์สิน (ม.ป.ป.:63) กล่าวถึงในหนังสือ
ของกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ว่า “ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับถือ
เป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีแนวทางปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนาที่ต่างกันกับชาวไทยทั่วไป แต่ในความต่างของ
ศาสนานี้เอง ทำให้มีสังคมของกลุ่มคนทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีลักษณะทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์
สะท้อนให้เห็น ถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมที่มีการนับถือขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาที่
ต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข”
ดิ เกร์ ฮู ลู เป็ น การแสดงของชาวไทยมุ ส ลิ ม ที่ รู้ จั ก เฉพาะท้ อ งถิ่ น แถบจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
คำว่า “ดิเกร์” ในพจนานุ กรม Kamus Dewan ของ Dr. Teuku Inkanda ซึ่งพิมพ์ โดยสมาคมภาษาและ
หนังสือประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า “ดิเกร์” เป็นศัพท์เปอร์เซีย ให้ความหมายไว้ 2 ประการคือ ประการแรก
หมายถึง เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้า ปกติเป็นการขับร้องเนื่องในเทศกาลวันกำเนิดพระนบี ชาวมุสลิมเรียก”
งานเมาลิด” และเรียกการสวดนี้ว่า “ดิเกร์เมาลิด” ความหมายประการที่ 2 คือ กลอนเพลงโต้ตอบ นิยมเล่นกัน
เป็นกลุ่มหรือเป็นคณะเรียกว่า “ดิเกร์ฮูลู” (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้. 2542 : 6864 - 6869) ส่วนคำ
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ว่า “ฮูลู” หมายถึงบริเวณต้นน้ำ หรือหมู่บ้านชนบท อาจกล่าวไว้ว่า การแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรก ณ ท้องที่
เหนือลำน้ำอันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปั ตตานี ซึ่งชาวบ้านเรียก “ฮูลู” หรือ “ทิศฮูลู” (ฝ่ายใต้ลำน้ำเรียกว่า
“ฮิเล”)
ดิ เ กร์ ฮู ลู จ ะเริ่ ม ด้ ว ยลู ก คู่ โ หมโรงดนตรี เ พื่ อ ปลุ ก เร้ า อารมณ์ ผู้ ดู จากนั้ น นั ก ร้ อ งออกมาร้ อ ง
จั งหวะต่ าง ๆ บทร้ อ งกล่ าวถึงวัต ถุป ระสงค์ ในการแสดง หลั ง จากโหมโรงเสร็จ แล้ ว จะมี ก ารขับ กลอนโต้
ตอบกัน บทกลอนนั้นจะกล่าวถึง เหตุการณ์บ้านเมือง ความรัก หรือเรื่องตลกขบขัน ภาษาที่ใช้แสดงออกในเชิง
สองแง่ ส องง่ า ม บางครั้ ง ก่ อ นลงมื อ แสดงผู้ ขั บ กลอนมั ก ค้ น คว้ า และสื บ ถามปั ญ หาในท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ
เพื่ อ นำมาใช้ ใ นการแสดง อรรถรสของการดู ดิ เกร์ ฮู ลู นอกจากจะฟั ง ปฏิ ภ าณไหวพริ บ ของผู้ ขั บ ร้ อ ง
ขณะโต้ตอบกลอนระหว่างกันแล้ว ยังแสดงออกถึงท่าทางลีลาการปรบมือ การโยกตัวของลูกคู่ซึ่งสอดผสานกับ
ดนตรี ร ำมะนา ฆ้ อ ง โหม่ ง และ จั งหวะการร้ อ ง นั บ เป็ น เสน่ ห์ ที่ ท ำให้ ผู้ ช มเกิ ด ความเพลิ ด เพลิ น ในการดู
ดิเกร์ฮูลูอีกทางหนึ่งด้วย
การแสดงดิ เ กร์ ฮู ลู เ ป็ น การแสดงที่ ใ ช้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ ที่ เรี ย กว่ า “ประกาศข่ า ว”
แก่ประชาชน เนื้อหาที่นำมาร้องจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์ หัวข้อหรือวัตถุ ประสงค์ที่เจ้าภาพ
ต้องการสื่อให้ผู้ชมทราบ เช่น เหตุการณ์บ้านเมือง ความสามัคคี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชื่อของงานนั้น ๆ เป็น
ต้น ดังนั้นการแสดงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงจนถึงทุกวันนี้ ประกอบกับการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใน
ประเทศ ความเจริญทางเทคโนโลยี ค่านิยมของชาวไทยในปัจจุบันที่ขาดความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ไม่ เห็ น คุ ณ ค่าความงามแห่ งศิล ปะการแสดงแต่ล ะประเภท อนึ่ งในปั จจุบั น การแสวงหาความบั นเทิงมีได้
มากมายหลายประเภท จากเหตุผลหลายประการดังกล่าวข้างต้น ทำให้การแสดงดิเกร์ฮูลูในปัจจุบันได้รับความ
นิยมเฉพาะคนไทยที่อาศั ยอยู่ในทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น จึงเป็นเหตุให้การแสดงดิเกร์ฮูลูซึ่งเป็น
ศิลปะการแสดงประจำชาติอีกประเภทหนึ่ง ที่กำลังจะสูญหายไม่แพร่หลายเท่าที่ควร
จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี เพื่อศึกษาความเป็นมา องค์ประกอบ รูปแบบการแสดงและนำมาวิเคราะห์หาเอกลักษณ์การแสดงดิ
เกร์ฮูลูของคณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
แสดงดิเกร์ฮูลูให้มีบทบาทสำคัญต่อชุมชนและสังคมสืบไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาความเป็ นมา องค์ประกอบ และรูปแบบการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
2. เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
วิธีดำเนินการวิจัย
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การวิ จั ย เรื่ อ ง ดิ เ กร์ ฮู ลู คณ ะอาเน๊ า ะปู ยู อำเภอแม่ ล าน จั ง หวั ด ปั ต ตานี ครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย
เชิงคุณภาพมีการดำเนินการ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร
ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา จดหมายเหตุ จากแหล่งรวบรวมเอกสารทางวิชาการ
ตามสถานที่ต่าง ๆ
2. การสั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ รู ป แบบการสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งและ ไม่ มี โ ครงสร้ า ง
ลักษณะรูปแบบการสัมภาษณ์เป็นการลงพื้นที่ภาคสนาม สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีโอกาส
ร่วมงานกับดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ
2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ในการวิ จั ย เรื่ อ ง ดิ เ กร์ ฮู ลู คณ ะอาเน๊ า ะปู ยู อำเภอแม่ ล าน จั ง หวั ด ปั ต ตานี
ผู้วิจัย มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เลือกแบบเจาะจงแบ่งได้ ดังนี้
1) กลุ่มผู้ถ่ายทอดและฟื้นฟูการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
2) กลุ่มศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
3) กลุ่มนักดนตรีพื้นบ้านประกอบการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
3. การสังเกต ในการวิจัยเรื่องดิเกร์ฮูลูคณะอาเน๊าะปูยูอำเภอแม่ลาน จังหวัด ปัตตานีครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้มีการศึกษาแบบสังเกต 2 ลักษณะ คือ
3.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
3.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
3.3 การฝึ กปฏิบั ติเพื่อรับ การถ่ายทอดกระบวนท่าเต้น การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปู ยู
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้นำเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์ มีประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการสืบทอด องค์ประกอบ
ของการแสดงได้แก่ เครื่องแต่งกาย ดนตรีและทำนองเพลง กระบวนท่าของลูกคู่ลีลาและเอกลักษณ์ของการ
แสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง
2. แบบสังเกตการณ์ มีประเด็นในการสังเกตการณ์ ประกอบด้วย เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี
ทำนองเพลง กระบวนท่าลูกคู่ รูปแบบการแสดงและเอกลักษณ์ของการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอ
แม่ลาน จังหวัดปัตตานี
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จากการใช้เครื่องมือแบบสั มภาษณ์ ( interview)และแบบสังเกตการณ์(Observation)ทำให้ ผู้วิจัยได้
ข้อมูลบางส่วนซึ่งสามารถนำมาประกอบในงานวิจัย โดยข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยในครั้งนี้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้ วิจัยได้ตระหนักและจำเป็นต้องวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทุกครั้ง เมื่อสร้างเครื่องมื อขึ้นแล้วผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมีคุณภาพ เมื่อไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ผู้ ท รงคุณ วุฒิ นั ก วิช าการ เป็ น ผู้ ที่ มีค วามรู้ในการเขีย นงานวิจัย มี ผ ลงานวิจัย เป็ น ที่ ยอมรับ
มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือทางการวิจัย เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
อย่างน้อย 5 ครั้ง และมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา
2. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านดิเกร์ฮูลู เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการแสดงดิเกร์ฮูลู ของ
ภาคใต้ มีประสบการณ์ในการแสดงดิเกร์ฮูลูอย่างน้อย 20 ปี มีความรู้ในการเขียนงานวิจัย และมี ผลงานวิจัย
เป็ น ที่ ย อมรับ มีความเชี่ ย วชาญในการสร้างเครื่องมื อทางการวิจัย เคยเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในการตรวจสอบ
คุณ ภาพของเครื่องมือในการวิจั ยอย่างน้อย 5 ครั้ง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านการสอนการแสดงของ
ภาคใต้ในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 15 ปี
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และการฝึกปฏิบัติ
เพื่อรับการถ่ายทอดดิเกร์ฮูลูจากศิลปิน เพื่อให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า ได้แก่ การพิสูจน์ข้อมูลว่ามีการสอดคล้องถูกต้องกันมากเพียงใด จากปัจจัยความแตกต่ างระหว่างวัน เวลา
สถานที่ เอกสาร และตัวบุคคล หากข้อมูลที่ได้มาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน แต่หากข้อมูลที่กล่าวไว้ถูกต้องตรงกัน
ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ประกอบการเขียนรายงานได้อย่างแม่นยำ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนามตลอดจนฝึกปฏิบัติท่า
เต้ น การแสดงดิ เกร์ ฮู ลู คณะอาเน๊ าะปู ยู อำเภอแม่ล าน จังหวัด ปั ตตานี โดยนำข้ อ มูล มาวิเคราะห์ ตี ความ
รวบรวมนำเสนอข้อมูล โดยการพรรณนาความ เพื่ออธิบายการสืบทอด องค์ประกอบ กระบวนท่าเต้นเฉพาะ
และนาฏยลักษณ์ของการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู จั งหวัดปัตตานี โดยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี
วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสู่การเขียนพรรณนาวิเคราะห์พร้อมภาพประกอบ
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ผลการวิจัย
ประวัติความเป็นมา การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เกิดขึ้นครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ.2532 โดยผู้ที่ให้กำเนิดคือ นายแวร์ อายุ 22 ปี เป็นชาวแม่ลาน มีอาชีพเป็นนักดนตรีและรับแสดง
หนังตะลุง จึ่งเริ่มจากการรวบรวมผู้ที่สนใจ และต้องการจะเข้ามาร่วมในคณะในช่วงแรกก็สามารถสร้างทีมลูกคู่
เพื่อการแสดงหนังตะลุงและการแสดงดิเกร์ฮูลูรวมถึงการสร้างสมประสบการณ์ในการแสดง เพื่ อให้เยาวชนและ
คนรุ่นหลังได้พัฒนาสืบสานต่อไป จากนั้นมาจนถึงยุคผู้ใหญ่โซ๊ะ เมื่อ พ.ศ. 2535 นายโซ๊ะ ยีกาจิ ปัจจุบันอายุ
46ปี จบการศึกษาระดั บ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นผู้ ใหญ่ บ้ านของ ตำบลแม่ล าน อำเภอแม่ล าน จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งเป็ น ผู้ที่รักการบั นเทิง ถึงจะไม่ส ามารถแสดงดิเกร์ฮูลูได้ แต่ก็มีใจรักดิเกร์ฮูลูเป็ นอย่างมาก และ
ต้องการให้การแสดงดิเกร์ฮูลูได้มีการสืบทอดสู่รุ่นหลานต่อ ๆ ไป ด้วยเล็งเห็นคุณค่าที่จะนำดิเกร์ฮูลูมาสร้าง
วัฒ นธรรมที่ดีให้ เกิดกับชุมชน รวมทั้งต้องการที่จะจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านได้ใช้เวลาว่า งให้เป็น
ประโยชน์ จึงเริ่มเข้ามาดูแลจัดระบบและรวบรวมทีมลูกคู่ดิเกร์ฮูลูพร้อมกับตั้งชื่อว่า คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี
เมื่ อ พ.ศ.2536 จนถึ งปั จ จุ บั น เริ่ม มี นั ก ดนตรีเพิ่ ม ขึ้ น ในคณะ จึ งทำให้ ดิ เกร์ฮู ลู คณะอาเน๊ าะปู ยู
มีชื่อเสียงมากขึ้นจากเดิมจะมีแต่เฉพาะการร้องและมีรำมะนาเป็นเครื่องดนตรีประกอบ ต่อมาเมื่อมีนักดนตรี
เพิ่มขึ้นจึงทำให้มีการใช้เครื่องดนตรีต่าง ๆ เข้ามาผสมในวงมากขึ้น ทำให้การแสดงมีชีวิตชีวาตลอดจนมีกลิ่น
อายของความสนุกสนานมากขึ้น เช่น มีการเพิ่ม ฆ้อง โหม่ง ลูกแซ็ก และฉิ่งเป็นต้น ทำให้การแสดงมีความเร้า
ใจมากขึ้น แต่ทั้งนี้คณะอาเน๊าะปูยูก็ยังคงขาดคนร้องดิเกร์ฮูลู ดังนั้นเวลาจะเปิดการแสดง จึงต้องเชิญนักร้อง
จากคณะต่าง ๆ ที่อยู่ห่างออกไปมาร่วมแสดง
ต่อมาคณะอาเน๊าะปูยู ได้รวบรวมและฝึกซ้อมเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังมีศิลปินดิเกร์ฮูลูเพิ่มขึ้น
อีกหลายคน ทำให้คณะดิเกร์ฮูลูคณะนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังใน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
ได้เข้าร่วมการประกวดดิเกร์ฮูลู ในงานกาชาดประจำปี 2546 จนได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่ง และรางวัลลูกคู่
ดี เด่ น ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 ดิ เกร์ฮู ลู ค ณะอาเน๊ าะปู ยู ก็ ได้ ค รองตำแหน่ งชนะเลิ ศ การ
ประกวดดิเกร์ฮูลูในงานกาชาด จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการเป็นสื่อกลางเพื่อ
กระจ่ายข่าวสารต่าง ๆ ให้กับชาวบ้านท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลโดยทั่วกันถึงกัน เช่นการเลือกตั้ง การป้องกันโรค
ระบาดต่ าง ๆ รวมถึ งการปลุ ก จิ ต สำนึ ก ให้ ช าวบ้ านได้ ต ระหนั ก ถึ งอยู่ เสมอในเรื่อ งสิ่ งดี งามทั้ งหลาย โดย
สอดแทรกเอาไว้ในเนื้อเพลงที่ขับร้อง หรือถ้าเป็นช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ก็จะเลือกเพลงที่ให้ข้อคิดกับ
เยาวชนเกี่ยวกับการเรียนหนังสือ ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา การเป็นเด็กดี
จากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของการแสดงคณะอาเน๊ า ะปู ยู จั งหวั ด ปั ต ตานี ตามหลั ก แนวคิ ด เรื่อ ง
องค์ประกอบของนาฏยลักษณ์ พบว่า การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ล าน จังหวัดปัตตานี มี
องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ ผู้แสดง รวมทั้งคณะประมาณ 15 - 20 คน ประกอบด้วย ผู้ขับกลอน (พ่อเพลง) 1
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คน นักร้อง 2-3 คน ลูกคู่ลีลา 10 -12 คน และ นักดนตรี 7 - 8 คน ใช้ผู้แสดงชายล้วน ดนตรีและเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดง ใช้วงดนตรีพื้นบ้านมี 7 ชิ้น ได้แก่ รำมะนาใหญ่ (บานออีบู)รำมะนาเล็ก (อาเน๊าะบานอ)
โหม่ง (ม่อง) ฆ้อง (ฆง) ฉิ่ง (อาเน๊าะอาแย) ฉาบ (กายูตือโป๊ะ) และลูกแซ๊ก รูปแบบการแสดงดิเกร์ฮูลูมี 5 ขั้น คือ
โหมโรงรำมะนา การร้องเพลงปันตน การขับกลอนสด ร้องเพลงทั่วไป และ ร้องวาบูแล เครื่องแต่งกายของผู้
แสดงจะแต่งกายแบบชาวไทยมุสลิม จะแตกต่างตรงสีสันมิได้กำหนดตายตัว เช่น สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว
ดังนี้ 1. ผู้ขับกลอนสด (พ่อเพลง)แต่งกายเรียกว่า “ชุดบายู มลายู” นุ่งกางเกงขายาวทรงหลวมแบบกางเกงจีน
สวมเสื้อเจอกักมูสัง เป็นเสื้อคอตั้ง ติดกระดุม 2 เม็ด ผ่าอกครึ่งติดกระดุม 3 เม็ด ทรงหลวมตัวยาวระดับสะโพก ติด
กระเป๋า 3 ใบ ด้านอกซ้าย 1 ใบ ชายเสื้ อด้านล่ างซ้ายและชายเสื้อด้านขวา ข้างละ 1 ใบ นุ่งผ้าสลีแนทับเสื้อและ
กางเกงสั้น เหนื อเข่าเล็ กน้ อย คาดผ้ ารัดสะเอวเรียกว่า “บึงกง” 2. นักร้อง ในคณะจะมีทั้งนักร้องชายและ
นักร้องหญิง ดังนั้นนักร้องชายจะแต่งกายเช่นเดียวกับผู้ขับกลอนสดโดยมีความแตกต่างสีและลวดลายเครื่ อง
แต่งกาย ส่วนนักร้องหญิง จะแต่งกายแบบสตรีไทยมุสลิมเรียกว่า “ชุดกือบายา” นุ่งผ้าซอแก๊ะทอยกสอดดิ้น
เงิน - ทอง คอแหลม ผ่าหน้าตลอดติดกือโรงซัง แขนกระบอก เสื้อเข้ารูปตัวยาวคลุมสะโพกชายเสื้อด้านหลัง
สั้นว่าด้านหน้ายาวเป็นมุมแหลม สีของเสื้อผ้าเข้าชุดกัน เครื่องประดับ สร้อยคอ ต่างหู และศีรษะคลุมผ้าอียา
ปติดเข็มกลัด 3. ลูกคู่และนักดนตรี มีลักษณะเหมือนกันกับผู้ขับกลอนสด (พ่อเพลง) แตกต่างกันที่มีสีสันและ
ลวดลายของผ้ าเพื่ อ แบ่ ง แยกตำแหน่ งระหว่ า งลู ก คู่ แ ละนั ก ดนตรี ให้ เห็ น เด่ น ชั ด นอกจากนี้ ลู ก คู่ จ ะเพิ่ ม
สายสะพายพร้อมชื่อคณะ
จากการศึ ก ษากระบวนท่ า ของลู ก คู่ ลี ล าของคณะอาเน๊ า ะปู ยู จั ง หวั ด ปั ต ตานี จ ากนา ยอุ ม าร์
แขวงเส็น พบว่า กระบวนท่าของการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี จะใช้กระบวนท่าเฉพาะ 4 ท่า ดังนี้
1. ท่ า ทางเลี ย นแบบมาจากธรรมชาติ ได้ แ ก่ ท่ า ภู เขา ท่ าลมพั ด ท่ า คลื่ น ท่ าปลา 2. ท่ า ทางเลี ย นแบบ
อากัปกิริยาของมนุษย์ ได้แก่ ท่ามอง ท่ากวักมือเรียก ท่าซักผ้า 3. ท่าทางการประกอบอาชีพ ได้แก่ ท่าพายเรือ
ท่ า ลากแห ท่ า กรี ด ยาง 4. ท่ า รั บ หรื อ ท่ า เชื่ อ ม ได้ แ ก่ ท่ า ปรบมื อ เช่ น การปรบมื อ 1ครั้ ง 3 ครั้ ง
การปรบมือ 5 ครั้ง และการปรบมือ 6 ครั้ง ส่วนการใช้ทิศทาง ได้แก่ หันหน้าตรง
รูปแบบการแสดงของดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี แบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การโหมโรงรำมะนา
ขั้นที่ 2 การร้องกลอนปันตนไหว้ครู
ขั้นที่ 3 การขับกลอนสด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ความรัก ความสามัคคี เป็นต้น
ขั้นที่ 4 การร้องเพลงทั่วไป
ขั้นที่ 5 ร้องวาบุแล เป็นขั้นตอนการสรุป
1. การจำแนกการแสดงตามหน้ าที่ เป็ นการพิ จารณาการแสดงชุ ดนั้ นว่ า มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ ออะไร
ซึ่งจำแนกได้ 3 ประเภทคือ การแสดงเพื่อพิธีกรรม การแสดงเพื่อความบันเทิง การแสดงตามเพศและวัย และการแสดง

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(675)

เพื่อการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า การแสดงดิเกร์ฮูลู เป็นการแสดงที่พัฒนามาจากพิธีกรรมในศาสนาอิสลาม โดยมี
จุดมุ่งหมายเป็นการร้องสรรเสริญพระนบี จนกลายมาเป็นการร้องกลอนปันตนโต้ตอบระหว่างคณะ ที่มีการใส่ทำนอง
จังหวะ บทร้องและท่าทางการปรบมือของลูกคู่ลีลาประกอบเข้าไปเพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น การใช้ทิศทาง
ในการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีการหันหน้าตรงในรูปแบบแถวหน้ากระดาน
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ดิเกร์ฮูลูเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีวิวัฒนาการมาจากการ
สวดสรรเสริญพระเจ้าของพวกแขกเจ้าเซ็น ที่เข้ามาทางตอนใต้ของประเทศไทย ลักษณะการแสดง ดิเกร์ฮูลูเป็น
การร้องเพลงตามทำนองต่าง ๆ พร้อมกับเคลื่ อนไหวท่าทางตามจังหวะรำมะนา มีการขับกลอนเป็นภาษา
อาหรับ เรื่องที่นำมาร้องนั้นส่วนมากจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือ รายละเอียดของงานนั้น
ๆ ต่อมามีการร้องเป็นภาษายาวี เนื่องจากชาวบ้านไม่คุ้นเคยกับภาษาอาหรับ สำหรับการแสดง ดิเกร์ฮูลูของ
คณะอาเน๊าะปูยูนั้ น ได้มีการพัฒ นารูป แบบการแสดงให้ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ก็มิได้ทำให้รูปแบบการแสดง
ดั้งเดิมเสียไปปัจจุบันมีน ายโซ๊ะ ยีกาจิ เป็นผู้สนับสนุนคณะให้ แพร่หลายถึงปัจจุบัน ซึ่งที่มาดังกล่าวมีค วาม
สอดคล้องกับการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม แนวคิด วิธีวิทยาและทฤษฏีของสมศักดิ์ ศรีสันติสุข ( 2553 : หน้า
150 ) กล่าวว่า วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ จะแพร่กระจายไปยังแหล่งอื่น ๆ ได้ต้องยึดหลักว่าวัฒนธรรม คือ ความคิด
และพฤติกรรม (ผลของความคิด)ที่ติดต่อบุคคล บุคคลไปถึงที่ใดวั ฒนธรรม ก็จะไปถึงที่นั่น กล่าวคือ กระบวน
ท่าเต้นการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีที่ติดตัวนักแสดงในแต่ละท้องที่แล้ว
แพร่กระจายไปสู่ท้องที่อื่น ๆ เมื่อนักแสดงเหล่านั้นกลับไปถ่ายทอดกระบวนท่าเต้นในท้องถิ่นของตนเอง ย่อมมี
การปรับกระบวนท่าเต้น จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสืบทอดระหว่างศิลปินด้วยกัน ซึ่งตรงกับทฤษฏี
พหุ นิย มทางวัฒ นธรรมของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย ดังที่ ทรงคุณ จันทจร ( 2546: น.115) ที่กล่าวว่า
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชน เนื่องจากวัฒนธรรม ล้วนแต่ ได้รับอิทธิพลและในทาง
กลับกันก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ ไม่มีวัฒนธรรมใดเช่นกันที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือคงอยู่อย่างตายตัวเฉกเช่น
การแสดงคณะอาเน๊ าะปู ยู จั ง หวั ด ปั ต ตานี ที่ เกิ ด จากการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ จากการที่ วั ฒ นธรรมนั้ น ได้
แพร่กระจายไปสู่ตัวบุคคลและท้องที่อื่น ๆ จนนำมาสู่องค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทางด้านการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู
จังหวัดปัตตานี
การแสดงดิเกร์ฮูลูคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี นอกจากจะมีบทบาทในฐานะการสร้างสุนทรียะ
ภาพทางการแสดงแล้ ว ยั ง เป็ น สิ่ งที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ความเป็ น ตั ว ตนคณะอาเน๊ า ะปู ยู จั ง หวั ด ปั ต ตานี
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย เรื่อง มลายูปาตานี : ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานการวิจัย
บูรณาการปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของวรวิทย์ บารู และคณะ ( 2551 : หน้า 158 ) กล่าวว่า การละเล่น
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ของชาวมลายูที่แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นการนำเสนอ
ความเป็นตัวตนด้วยศิลปะการแสดงแทนคำบอกเล่านำเสนอด้วยวาจา ลักษณะการสืบทอดการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะ
อาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นอกจากจะเป็นการนำเสนอบนเวทีแล้ว ยังสืบทอดด้วยวิธีการถ่ายทอด
จากภูมิปัญญาสู่ครูบาอาจารย์ เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งการถ่ายทอดในลักษณะดังกล่าว วงดนตรีพื้นบ้าน
ฟื้นฟูกลับขึ้นมาโดยมีนายยูโซ๊ะ บ่อทอง นายเจ๊ะปอ สะแม ดิเกร์ฮูลูคณะแหลมทราย นำไปถ่ายทอดให้กับดิเกร์
ฮูลูคณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีเพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนเห็นความสำคัญในการธำรงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒธรรมการแสดงดิเกร์ฮูลู ไม่ให้สูญหายไป โดยใช้เพลงพื้นบ้านเป็นสื่อกลางระหว่างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเยาวชนรุ่นใหม่ในการสืบทอดซึ่งในการจัดกิจกรรมในรูปแบบเช่นนี้ย่อมส่งผลที่ดีต่อองค์ความรู้
ประจำท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป
องค์ประกอบการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จากการศึกษาพบว่า ดิ
เกร์คณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี มีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ ผู้แสดง ดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี จะใช้ผู้แสดงประมาณ 15 - 20 คนใช้วงดนตรีพื้นบ้านประกอบการแสดง 7 ชนิด ได้แก่ รำมะนา
ใหญ่ รำมะนาเล็ก โหม่ง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบและลูกแซ๊ก บรรเลงเพลงประกอบการขับปันตนโต้ตอบกันและการออก
ท่าทางของลูกคู่ลีลาตามขั้นตอนการแสดงมี 5 ขั้น ได้แก่ โหมโรงรำมะนา การร้องปันตน การขับกลอนสด ร้อง
เพลงทั่วไป และร้องวาบูแล
เอกลักษณ์การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จากการศึกษาเอกลักษณ์
การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง
ดนตรี และท่าเต้น แตกต่างจากการแสดงพื้นเมืองซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เอกลักษณ์เฉพาะการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู 4 ด้าน คือ
1. ด้านเครื่องแต่งกาย ลักษณะเครื่องแต่งกายของการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี จะแต่งกายแบบ
ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 1. ผู้ขับกลอนปันตน(พ่อเพลง) จะแต่งกาย
แบบไทยมุสลิม เรียกว่าชุด “บายูมลายู” มลายู 2. นักร้องในคณะมีทั้งนักร้องชายและนักร้องหญิง ซึ่ง ผู้ชายจะ
แต่งกายเช่นเดียวกับพ่อเพลง แตกต่างกันตรงสี และลวดลายของเครื่องแต่งกายเพื่อความเด่นชัดของการแสดง
ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายชุดกือบายา บานง ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีที่สวมใส่ในชีวิตประจำวัน แต่มีการปรับ
และเลือกชุดที่สวยงามเหมาะสมกับการแสดงบนเวที 3. ลูกคู่ และนักดนตรี จะแต่งกายแบบไทยมุสลิมเป็นทีม
จะแตกต่างกับพ่อเพลงในเรื่องวัสดุ สีและลวดลาย มีสายสะพายบอกชื่อคณะที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์
เฉพาะซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องนาฏยลักษณ์ ของสุรพล วิรุฬห์ รักษ์ ( 2547 : 285 - 296 ) กล่าวว่า นาฏยลักษณ์ คือ
ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ชุดใดชุดหนึ่งซึ่งสามารถบ่งชี้ได้จากเครื่องแต่งกายที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องบ่งชี้
นาฏยลักษณ์มี 4 ประการคือ 1. จุดเด่นเฉพาะชิ้นส่วน 2. ภาพรวมเครื่องแต่งกาย 3. สีของเครื่องแต่งกาย 4.
วัสดุ ซึ่งการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีจุดเด่นเฉพาะชิ้น ได้แก่ ผู้ชายจะ
แต่ งกายในชุ ดที่ เรี ย กว่ าชุ ด “บายู ม ลายู ” อัน เป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะของชาวไทยมุ ส ลิ ม ส่ ว นผู้ ห ญิ งจะสวม
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เสื้อกือบายา บานง เป็นลักษณะที่จะสามารถเห็นได้ชัดอีกประการหนึ่ง ภาพรวมเครื่องแต่งกาย ก็เป็ นอีกมิติ
หนึ่งในการทำความรู้จักและเข้าเอกลักษณ์ของการแสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัต ตานี ภาพโดยรวมอาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เส้นรอบของเครื่องแต่งกายที่มองให้เห็นว่าเครื่องแต่งกายแต่ละชุดการแสดงนั้นแตกต่าง
กัน ดังเช่น การแต่งกายของผู้ขับกลอน นักร้อง ลูกคู่ และนัก ดนตรีจะแต่งกายแบบชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สีเครื่องแต่งกายจะมีลักษณะเด่น อีกประการหนึ่งทั้งนี้เพราะการแสดงแต่ละชนิดมักจะบัญญัติ
นิยมไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะลวดลายของเครื่องแต่งกายคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานีจะไม่ใช้ลวดลายที่
เกี่ยวกับสัตว์ ภาพเคารพ ที่เป็นข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม เป็นต้น สีสันเน้นความสวยงามสดใส ส่วนวัสดุทำ
เครื่องแต่งกายมีสถานะแตกต่างกัน ซึ่งผู้แสดงคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานีจะใช้วัสดุที่มีราคาแพง ทอยก
สอดดิ้นเงิน-ทองทำให้เครื่องแต่งกายของผู้แสดงมีสถานะแตกต่างกันกับการแสดงพื้นเมืองด้วย คือ ผู้เต้นชาย
หญิง จะใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าซองเก็ตทอยกสอดดิ้นเงินทอง ซึ่งเป็ นผ้าสงวนไว้สำหรับราชสำนัก มีการใช้
ถนิมพิมพาภรณ์ เป็นต้น 2. ด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดง การแสดงหลายชนิดโดยเฉพาะในกลุ่มการฟ้อนรำ
นั้น ผู้แสดงมักถือวัสดุสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์การแสดงไว้ตลอดเวลา อุปกรณ์การแสดงนี้ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การฟ้อนรำ อีกทั้งเป็นสิ่งกำหนดรูปแบบของการแสดงอีกด้วย อุปกรณ์ประกอบการแสดงจึงนับได้ว่าเป็นตัว
บ่งชี้นาฏยลักษณ์ของการแสดงได้อีกประการหนึ่ง อุปกรณ์ประกอบแบ่งได้เป็น 5 ประเภทตามลักษณะการใช้
สอย คือ 1. อาวุธ 2. เครื่องมือ 3. เครื่องดนตรี 4. พฤกษชาติ 5. เบ็ดเตล็ด ซึ่งในการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอา
เน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีการใช้สายสะพายบอกชื่อคณะ เป็นสิ่งสะดุดตาของผู้ชมและขณะที่
แสดงก็ยิ่งทำให้อุปกรณ์การแสดงเด่นชัดยิ่งขึ้น อุปกรณ์เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ ดิเกร์ฮู,คณะอาเน๊าะปูยู
จังหวัดปัตตานี ได้อีกประการหนึ่งด้วย 3. ด้านท่ารำ จากการศึกษากระบวนท่าทางการแสดงดิเกร์ฮูลูคณะอาเน๊าะปู
ยู จังหวัดปัตตานี จากนายอุมาร์ แขวนเส็น รองหัวหน้าดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า
กระบวนท่าทางของลูกคู่ลีลาการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี จะใช้ท่าทางที่มาจากธรรมชาติ ท่า
อากัปกิยาของมนุษย์ และท่าจากการประกอบอาชีพ เป็นท่าทางประกอบที่สื่อสารเข้าใจง่าย ส่งผลให้การแสดงคณะอา
เน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานีมีลักษณะของกระบวนท่าทางธรรมชาติที่เข้าใจง่าย ซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับผลการวิจัยนาฏย
ลักษณ์ ของสุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2547 : 327) เรื่องหลักการแสดงนาฎยศิลป์ปริทรรศน์ กล่าวถึง นาฏยลักษณ์
สามารถจำแนกให้เห็นลักษณะเด่นได้ 5 แนว คือ จำแนกตามองค์ประกอบ จำแนกตามคุณสมบัติของการแสดง จำแนก
ตามหน้าที่ และจำแนกตามเพศและวัยของผู้แสดง ลักษณะการแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะ ปูยู อำเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี จำแนกตามองค์ประกอบ เป็นการแสดงประเภทเพลงพื้นบ้านที่ขับกลอนโต้ตอบกันผู้แสดงใช้พลังมาก เช่น การ
โยกตัว เท้า มือ และศีรษะ อย่างพร้อมเพรียงกันเข้ากับทำนองเพลง ดนตรีและตลอดจนความสามารถของตน ยิ้มแย้ม
แจ่มใสเพื่อให้ผู้ชมพอใจ สนุกสนาน ไปกับการแสดงของดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี ซึ่งพบว่า ดิเกร์ฮูลู จะ
ปรากฏชื่อประจำท่าทุกเพลงโดยชื่อท่าจะมีหลักการตั้งชื่อมาจากลั กษณะของท่าตามความหมายของท่าที่ปรากฏ
ระหว่างแสดง เช่น ท่าพายเรือ ท่ามอง ท่าซักผ้าท่ากรีดยาง ท่ากวักมือ ท่าภูเขา ท่าลมพัด ท่าคลื่น ท่าปลา ท่าลากแห
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เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการวิจัย รวมเรื่องน่ารู้ : ภาคใต้ของมัลลิกา คณานุรักษ์ (2544 : 48 51 ) กล่าวถึงชื่อกระบวนท่าและความหมายของกระบวนท่าประจำเพลงของดิเกร์ฮูลู คณะอาเน๊าะปูยู อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี ซึ่งเพลงปรากฏชื่อเพลงชื่อท่าและความหมายเช่นเดียวกัน 4. ดนตรี ซึ่งตรงกับผลการวิจัยเรื่องรวมเรื่อง
น่ารู้ : ภาคใต้ของมัลลิกา คณานุรักษ์ (2544 : 46) ที่กล่าวถึงดนตรี เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ลักษณ์ได้ 3 ประการ
คือ 1. คุณลักษณะของเสียง 2. วิธีบรรเลง 3. สำเนียงดนตรี ด้านคุณลักษะของเสียง ผู้แสดงเคลื่อนไหวด้วยเสียงอะไร
เป็ นหลัก แม้ว่าเพลงที่ผู้ แสดงใช้แสดงจะมีเสี ยงดนตรีผสมผสานกันหลากหลาย เสี ยงใดเป็ นเสี ยงหลักในการขยับ
ขับเคลื่อนร่างกาย เช่น การแสดงดิเกร์ฮูลูคณะอาเน๊าะปูยู จังหวัดปัตตานี ผู้แสดงจะยึดเสียงรำมะนาเป็นหลักในการ
เคลื่ อ นไหวร่ างกาย โดยใช้ มื อ เท้ า และลำตั ว ให้ เข้ ากั บ จั งหวะและทำนองดนตรี โดยเสี ย งมี ป ริม าณการ
เคลื่อนไหวที่บ่งบอกคุณลักษณะเด่น ซึ่งมีผลผูกพันกับเอกลักษณ์ที่กำลังแสดงนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
1. การแสดงดิ เกร์ ฮู ลู ในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ในปั จจุ บั นเป็ นที่ รู้ จั กและมี การสื บทอดกั นน้ อยมาก
การแสดงดิเกร์ฮูลูควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยการจัดตั้งเป็นชมรม
หรือนำการแสดงดิเกร์ฮูลูบรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดให้มีวิทยากรให้ความรู้แก่
ผู้สนใจในการแสดงดิเกร์ฮูลูเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป
2. งานวิจัยเล่มนี้เป็นการรวบรวมความเป็นมา องค์ประกอบ และรูปแบบการแสดงดิเกร์ฮูลูที่ปรากฏในพื้นที่
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จึงควรมีการศึกษาดิเกร์ฮูลูที่ปรากฏการแสดงอยู่เพื่อเป็นแนวทางหาความรู้เพิ่มเติม
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านอื่น ๆ จึงควรนำประเด็นนี้มาเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัยต่อไป
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อัตลักษณ์และบทบาท รำสวดคณะวิชัย ราชันย์
IDENTITY AND CHARACTERISTICS OF LOCAL DANCE OF WICHAI
RACHAN
ฐรดา ประเสริฐ*
TARADA PRASERT
บทคัดย่อ
บทความนี้ได้ผู้เขียนได้ทำการศึกษาการแสดงพื้นบ้านการรำสวดอันเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
ตายอันเป็นความเชื่อของชุมชนภาคตะวันออกเพื่อการส่ง วิญญาณผู้ตาให้ไปสู่สุคติ ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นอัตลักษณ์และบทบาทของการแสดงรำสวดคณะวิ ชัย ราชัน จังหวัดจันทบุรี
โดยพบว่า อัตลักษณ์ของการแสดงรำสวดคณะวิชัย ราชัน ประกอบด้วยผู้แสดง การแต่งกาย บทร้อง เครื่อง
ดนตรี และขั้นตอนการแสดง ที่มีความแตกต่างจากการรำสวดคณะอื่น ๆ ซึ่งมีความพิถีพิถัน ในรายละเอียด
และการสร้างสรรค์ที่มีความสวยงามหลากหลายทั้ งทำนอง เนื้อร้อง การร้อง การแต่งกาย และท่วงท่าการร่าย
รำ โดยสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยแบบผสมผสานที่ลงตัว พร้อมกับการสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะ จนได้รับความ
นิยมมากขึ้นและเป็นแบบอย่างของคณะรำสวดอื่นๆ ในภาคเดียวกัน การแสดงรำสวดคณะวิชัย ราชันย์ ยังมี
บทบาททางสังคมที่มีต่อชุมชน ทัศนคติความเชื่อ วัฒ นธรรมประเพณีนิยม และต่ออาชีพการแสดง ที่ทำให้
ชุมชนทีวิถีชีวิตที่มีความรัก ความอาทร ความสามัคคี มีความคิดเชิ งคุณธรรมการกระทำความดีละเว้นความชั่ว
และการสืบทอดศิลปะด้วยการถ่ายทอดเป็นอาชีพ อันเป็นวิถีชองชุมชนที่สงบสุข
คำสำคัญ: รำสวด พิธีกรรมงานศพ
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* วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
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Abstract
The author of this article has studied about the local dance from the east of thailand,
the dance is related to the myth and legend of the afterlife’s journey. The purpose of this
document is to educate the identity and the importance of local dance in Chanthaburi
Province, such as the performance, costume, songs, and instruments that have the creativity,
meticulousness and beauty. And adaptation of the show to merge with new generation
making this dance performance become more famous. This performance also has important
for the local area related to cultural exchanges and harmonie
Key words: praying dance , Funeral
บทนำ
รำสวดหรือการเล่นรำสวด เป็นการแสดงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับประเพณีงานศพทางภาคตะวันออก ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด รำสวดหรือการเล่นรำสวด มีลักษณะเป็นการแสดงร้องเพลงที่มีทำนอง เสียง เนื้อ
ร้อง ลีลา และจังหวะการสวดเป็นแบบการแสดงละคร เพื่อสื่อความหมายและอารมณ์ให้ผู้ฟังได้รับความ สนุก
และแง่คิดจากการฟัง รำสวดหรือการเล่นรำสวดจะแสดงหลังจากการสวดพระอภิธรรมจบแล้วและเพื่ออยู่เป็น
เพื่อนเจ้าภาพให้คลายความโศกเศร้า
รำสวดหรือการเล่นรำสวดจึงเป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของที่มคี วามเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออก โดยได้รับการถ่ายทอดและการสืบทอดต่อๆ กันมา แต่การรำ
สวดหรือการเล่นรำสวดจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะและบริบทของชุมชนนั้นๆ ในวิถีชีวิต ชาติพันธ์ การ
ประกอบอาชีพ รวมไปถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น
รำสวดหรือการเล่นรำสวดของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งชุมชนในจังหวัดนี้จะเรียกการแสดงนี้ว่า “รำสวด” รำ
สวดเป็นการร้องลำนำตามจังหวะการปรบมือ และเครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะ เช่น กลอง กรับ ฉิ่ง
และมีการร่ายรำให้เข้ากับจังหวะ รำสวดนิยมเล่นกันในงานศพเท่านั้น โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับ
ญาติมิ ต รของผู้ ต ายที่ ต้ อ งอยู่ ในงานและเพื่ อ การเฝ้ าศพผู้ ตาย การร้อ งจะมี ท ำนองและเนื้ อ เพลงที่ มี ค วาม
สนุกสนาน รวมถึงการแฝงและสอดแทรกคติธรรมการกระทำความดีและความชั่ว รำสวดของจันทบุรีมีทำนอง
การร้องหลายทำนอง เช่น เพลงลำพื้น เพลงลูกทุ่ง เพลงละคร เป็นต้น
รำสวดของจันทบุรีแต่เดิมเป็นการแสดงที่มีผู้แสดงรำสวดโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มญาติพี่น้องหรือมิตร
สหายสนิทภายในหมู่บ้านให้ความช่วยเหลือและร่วมกันจัดแสดงรำสวดโดยไม่คิ ดค่าจ้าง ซึ่งการแสดงรำสวด
ภายในชุมชนนั้นๆ ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันเป็นคณะรำสวดที่ชัดเจน การสืบทอดประเพณีรำสวดในงานศพ ได้รับ
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การถ่ายทอดจากการฟังและการเล่ าเรื่องที่มีความสนุกสนานสู่ การพัฒ นาการเรียนรู้การจดจำ รวมถึงการ
ประดิษฐ์เนื้อร้องและทำนองจากภูมิปัญญาของผู้แ สดงในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ลักษณะของการ
แสดงรำสวดมีบทร้องที่นำมาจากบทเพลงพื้นเมือง นิทาน ตำนาน บทละคร หรือบทเพลงลูกทุ่งที่นิยมกันแล้ว
นำมาดัดแปลงเนื้อร้องตามแต่ความถนัดของผู้แสดงรำสวด บทละครที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ขุนช้างขุนแผน
พระอภัยมณี สังข์ทอง เป็น ต้น ความเป็นภูมิปัญ ญาของรำสวดจันทบุรีได้รับการถ่ายทอดและการสืบทอด
ต่อมาจากบรรพบุรุษในชุมชนพื้นบ้าน ที่เป็นอัตลักษณ์ของรำสวดจันทบุรีโดยมีขั้นตอนการรำสวดที่มีรูปแบบ
การแสดงที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ คือการเริ่มต้นด้วยการเปิดบทพระมาลัย และบทไหว้ครู และการแสดงรำ
สวดมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการชี้ทางให้ผู้ตายได้พบหนทางไปสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นที่น่าศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้แก่ บทเพลง ทำนองดนตรี หรือแม้กระทั่งการแต่งกายและท่ารำ เป็นต้น รวมถึงบทบาทของ
การแสดงรำสวดในการเป็นสื่อกลาง เชื่อมโยงระหว่างความเชื่อ กับวิถีชีวิตของชุมชน เกี่ยวกับการกระทำความ
ดีเมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ โดยสื่อสารผ่านการแสดงพื้นบ้านในรูปแบบของการแสดงรำสวด และยังเป็น
การแสดงเพื่ อคลายความทุกข์โศกให้ กับญาติผู้ เสี ยชีวิต ต่อมาการแสดงรำสวดได้พัฒ นาจากการเล่ นแบบ
พื้นบ้าน มาสู่การเล่นเป็นอาชีพ การพัฒนาดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าการแสดงรำสวดเป็นประเพณีที่มีบทบาท
สำคัญในวิธีชีวิตของ ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีผลให้มีคณะรำสวดในจังหวัดจันทบุรีมีหลายคณะที่
เกิดขึ้นได้แก่ คณะรำสวดอำเภอเมืองจันทบุรีมี 2 คณะคือ คณะป้าเกื้อ และคณะผู้ใหญ่แ พน คณะรำสวด
อำเภอมะขามมี 2 คณะคือ คณะสมหวัง และคณะวิชัย คณะรำสวดอำเภอท่าใหม่มี 2 คณะ คือ คณะมงคล
และคณะมานะ และ คณะรำสวดอำเภอนายายอาม มี 2 คณะคือ คณะบังอร และคณะเจ๊เยาะ รวมถึงคณะ
วิชัยราชันเป็นหนึ่งในคณะที่มีอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผู้นิยมจัดหาและนำมาแสดงในงานพิธีศพเช่นกัน ผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้ให้ความสนใจในการศึกษาถึงการแสดงรำสวดของคณะวิชัยราชันในความเป็นอัตลักษณ์ของการแสดง
รำสวดและบทบาทการแสดงรำสวดของคณะวิชัยราชัน ที่มีอิทธิพลต่อชุมชนและการกล่าวขวัญถึงชื่อเสียงใน
การแสดงจนกระทั่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในชุมชนของจังหวัดจันทบุรีเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
ในบทความวิชาการฉบับนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาถึงการแสดงพื้นบ้าน “รำสวด” โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคือ
1. เพื่อศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ของการแสดงรำสวดคณะวิชัย ราชัน จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงบทบาทของการแสดงรำสวดคณะวิชัย ราชัน จังหวัดจันทบุรี
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ขอบเขตของการศึกษา
บทความนี้เป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์ สรุป และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือ
ตำรา งานวิจั ย และบทความวิช าการที่ เกี่ยวข้องกับการแสดงรำสวด นาฏกรรม และพิ ธีกรรมทางศาสนา
เกี่ยวกับความเชื่อและความตาย และรวมถึงการศึกษา สังเกตการณ์การแสดง การสัมภาษณ์ผู้เป็นเจ้าของคณะ
วิชัย ราชันย์ ผู้แสดงและผู้เป็นเจ้าภาพพิธีการงานศพ เพื่อการรวบรวมเป็นบทความวิชาการครั้งนี้
คำจำกัดความ/นิยาม
รำสวด เป็นนาฏกรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นปริศนาธรรมแสดงถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตให้เห็นว่าคนเราเมื่อตาย
ไปแล้ว แม้นำของหอมหรือน้ำอบน้ำมนต์ใดๆ มาราดรดก็ไม่อาจที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ แม้หมากพลูที่เคยชอบ
นักหนา เมื่อตายแล้วก็ไม่สามารถเคี้ยวกินได้ ขนาดตำป้อนให้แล้วก็ยังไม่รู้จักเคี้ยวไม่รู้จักคาย หรือแม้แต่ ทรัพย์
สมบัติทั้งหลาย ตายไปก็ไม่มีใครนำติดตัวไปได้ นอกจากบุญกุศลและคุณความดีที่สร้างไว้เท่านั้นที่จะติดตัวไป ผู้
ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ควรประมาท เร่งขวนขวายสร้างบุญกุศลและคุณงามความดีไว้
การแสดงรำสวดเป็นการเยียวยาและแก้ปัญหาความกลัว ความโศกเศร้า และสร้างขวัญกำลังใจให้คนที่
ยังมีชีวิตอยู่ พร้อมกับการสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
ความเป็นมา
การแสดงรำสวดของภาคตะวันออกตามที่ได้ศึกษาและค้นคว้าจากงานวิจัยและการพบหลักฐานการ
บันทึกในเอกสารต่างๆ ทางวัฒ นธรรมประเพณีพบว่า รำสวดของภาคตะวันออกมีการแสดงอยู่ เฉพาะเพียง
จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด ที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประวัติความเป็นมาที่ยังหา
ข้อสรุปได้ยังไม่แน่ชัดนัก เนื่องจากว่าไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าบุคคลใดเป็นต้นแบบหรือเป็นผู้ริเริ่มการ
แสดงรำสวด นอกจากคำบอกเล่าของคนในชุมชนที่มี ความเกี่ยวข้องกับการแสดงรำสวด ซึ่งพบว่าผู้ประกอบ
พิธีกรรมและผู้แสดงในจังหวัดจันทบุรี และระยองไม่ทราบว่าการแสดงรำสวดในพิธีกรรมงานศพปรากฏหรือ
เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด ส่วนจังหวัดตราดจากการศึกษาวิจัยของปรารถนา มงคลธวัช (2547, น,77) ระบุว่า รำสวด
จังหวัดตราดมีประวัติความเป็นมาเกือบ 2๐๐ ปี และรำสวดของจังหวัดตราดมีความน่าจะเป็นมากทางประวัติ
ของการแสดงหรือการเล่นรำสวดมีความเป็นมาที่ยาวนานกว่าจังหวัดอื่นๆ หรืออาจเป็นต้นแบบของการแสดง
รำสวดในจั งหวัดจั น ทบุ รีและระยอง ซึ่งสั น นิษ ฐานว่าเป็น พิ ธีกรรมของงานศพที่เป็ น การแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม จากวัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งอาจด้วยจากการไปมาหาสู่กันในจังหวัดใกล้เ คียงกัน หรือ
จากการย้ายถิ่นฐานเพื่อการประกอบอาชีพระหว่างจังหวัดใกล้เคียง และอาศัยความมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่
วิถีชีวิต และการนับถือศาสนาพุทธที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน จึงก่ อให้เกิดความนิยมในพิธีกรรมงานศพ
ที่มีการแสดงรำสวดตามแนวคิดการแพร่กระจายทางวัฒ นธรรมของฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas, 1858-
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1942) ได้ ร ะบุ ว่ า การแพร่ ก ระจายทางวั ฒ นธรรมเป็ น กระบวนการที่ มี ลั ก ษณะสำคั ญ ของวัฒ นธรรมหนึ่ ง
แพร่กระจายไปสู่อีกวัฒ นธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒ นธรรมใหม่ ดังนั้นจากแนวทางการ
กระจายวัฒนธรรม ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 1. การแพร่กระจายวัฒนธรรมมีลักษณะการแพร่กระจายทุก
ทิศทางจากจุดศูนย์กลาง 2. การแพร่กระจายวัฒนธรรมมีลักษณะมีอิทธิพลจากลักษณะภูมิศาสตร์
3. การแพร่กระจายวัฒ นธรรมมีลักษณะอาณาเขตวัฒ นธรรมจากจุดกําเนิดวัฒ นธรรม (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
2552. : 10 )
รำสวดของชุมชนชาวจังหวัดจันทบุรีจึงเป็นพิธีกรรมที่ได้นำมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ตนเอง และทำให้การแสดงรำสวดทั้งสามจังหวัดมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งในด้านทำนองเนื้อร้อง การแต่งกาย
ขั้นตอนในประเพณีและพิธีการงานศพ
ดังนั้น ความหมายของรำสวดคือ การแสดงการสวดหน้าศพ คล้ายคลึ งหรือเหมือนกับการสวดพระ
อภิธรรม อันเป็นขั้นตอนหนึ่งของประเพณีการทำศพ หรือเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตาย ใช้แสดงเฉพาะใน
งานศพเท่ านั้ น โดยมี เนื้ อหาสาระและเรื่อ งราวเพื่ อการสอนคนที่ ยั งมี ชีวิตอยู่ให้ ดำรงชีวิตอยู่ด้ วยความไม่
ประมาท โดยให้พิจารณา มรณานุสสติกัม มัฏฐาน ให้มีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เป็นบทสวดที่กล่าวถึง
ความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร
จากความเป็นมาและความหมายรวมถึงทัศนคติความเชื่อทางศาสนา รำสวดจึงมีความสำคัญและเป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวรรณกรรม ภาษา และประเพณีนิยม ที่สืบทอดกันต่อมาอย่างเด่นชัด จนทำให้เกิดเป็น
วัฒ นธรรมที่เป็ นรูป แบบเชิงสัญลักษณ์ในด้านวิถีชีวิตของชุมชนภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ที่
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางทัศนคติทางคติธรรมและคุณค่าทางภูมิปัญญาในการแต่งคำประพันธ์ การประดิษฐ์
คิดค้นท่ารำ และการร้องเพลงด้วยทำนองเพลงไทยเดิม อันเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนและกลุ่มคนให้คงคุณค่าในทัศนคติค่านิยมของชุมชนและสังคม รวมถึงหลักปฏิบัติที่แสดงความรัก
ความกตัญ ญูต่อผู้ มีพระคุณ นอกจากนี้ยังคงไว้ในด้านความเชื่อทางพุทธศาสนา และความรักสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะที่มีน้ำใจเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
บริบทชุมชนในประเพณีรำสวด
ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับความตายว่า “ตายแล้วไปไหน” ในทางทางโลกและทางธรรมเรื่องการ
เวียนว่ายตายเกิด ตามหลักคำสอนในพุทธศาสนากล่าวว่า มนุษย์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รูป (ร่างกาย) และ
จิต ร่างกายอาจแตกดับไปตามอายุขัย แต่จิตยังคงวนเวีย นเป็นไปตามผลกรรมที่ได้กระทำยามมีชีวิต หาก
ต้องการให้จิตหลุดพ้นจากวัฏจักรอันเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด ต้องประกอบกรรมดี ละเว้นจากการทำบาปและมุ่งฝึก
พัฒนาจิตละกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นอันเป็นเครื่องผูกมัดเหนี่ยวรั้งใจทั้งปวงเพื่ อเข้าสู่นิพพาน คนไทยส่วนใหญ่ซึ่งนับ
ถือศาสนาพุทธโดยเฉพาะชุมชนชาวจันทบุรีเน้นการประกอบพิธีกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเพราะเชื่อ
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ว่าจะส่งผลให้ วิญญาณผู้ตายไปสู่สุคติภูมิ การประกอบพิธีกรรมของชุมชนชาวจันทบุรีจึงมีความเชื่อว่าเป็น
หนทางหนึ่งที่ช่วยประคองความรู้สึกของญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่ให้คลายความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอัน
เป็ น ที่ รักลงได้บ้ าง และให้ ได้ตระหนั กถึงความไม่เที่ ยงแท้ แห่ งสั งขารแห่ งตน ตามประเพณี ดั้งเดิมของการ
ประกอบพิธีศพมีขั้น ตอนที่ป ระณี ตและซับซ้อน ประเพณี เกี่ยวกับงานศพของชาวไทยพุทธแบ่งออกเป็ น 4
ขั้นตอน คือ 1) วันถึงแก่กรรม 2) วันตั้งศพบำเพ็ญกุศล 3) วันฌาปนกิจ(วันเผา) 4) วันหลังฌาปนกิจ(วันเก็บ
อัฐิ) พีธีกรรมที่สำคัญระหว่างวันตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพของชุมชนชาวจันทบุรี ซึ่งลำดับขั้นตอนการบำเพ็ญกุศล
ให้กับผู้ตายโดยเริ่มพิธีกรรมตามหลักศาสนาพุทธด้วยการการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีล และสวดพระ
อภิธรรม จากนั้นเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนผ้าภูษาโยงและจบพิธีกรรมด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
จึงแล้วเสร็จพิธีการบำเพ็ญกุศลตามหลั กพุทธศาสนา จากนั้นจึงเริ่มการแสดงรำสวดเป็นลำดับต่อไป (วารี ยอด
ครุฑ, ปริญญา แก้วละเอียดและสุขภิญโญ เกิดมีทุน, 2562 )
จากการสัมภาษณ์ นายวิชัย เวชโอสถ กล่าวว่า รำสวดตามทัศนคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนยังคง
เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา และปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีนิยมของชุมชนชาวจันทบุรี โดยรำสวดทำการแสดงหลังจากการสวดพระอภิธรรมและพิธีการบำเพ็ญ
กุศลให้แก่ผู้ตายเสร็จสิ้น เริ่มด้วยการบูชาครูและการสวดพระมาลัยเป็นบทที่มีเนื้อหาสาระการทำความดีละเว้น
ความชั่ว ซึ่งยังมีตู้พระธรรมอันเป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาวางไว้ระหว่างการสวดพระมาลัย จากนั้นเริ่ม
การแสดงรำสวดด้วยการร้องรำบทไหว้ครู ร้องรำเพลงเบ็ดเตล็ดเรื่องราวด้วยบทร้องที่สนุกสนานเพื่อผ่อนคลาย
ความโศกเศร้าของญาติสนิทมิตรสหาย ร้องรำบทส่งเปรตที่เป็นการร้องส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชี วิตไปสวรรค์
ตามทัศนคติความเชื่อของชุมชนจันทบุรี และการร้องรำบทลาผู้ที่อยู่ในงานบำเพ็ญกุศลเป็นการสิ้นสุดการแสดง
รำสวด
จากลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของการรำสวดที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรีที่มี
ทัศนความเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีในพิธีสำหรับการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้ตาย ทำให้
ศิลปะการแสดงรำสวดเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการงานศพเพื่อการจรรโลงจิตใจที่ใช้คลายความทุ กข์โศกและแฝงไป
ด้วยคติสอนใจรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ พร้อมทั้งเตือนให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เร่งกระทำความดีละเว้นความชั่ว
เมื่อตายแล้วจะได้สู่สุขคติภพภูมิที่ดี รำสวดจึงกลายเป็นเป็นวัฒนธรรมประเพณีนิยมที่สืบทอดและปฏิบัติต่อๆ
กันมาในชุมชนชาวจันทบุรี
องค์ประกอบของการแสดงรำสวด
จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลรำสวด พบว่า รำสวดเป็นวัฒนธรรมประเพณีในงานพิธีการงานศพเท่านั้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอยู่เป็นเพื่อนศพหรือเพื่อนญาติผู้มาเฝ้าศพ โดยมีการร้องรำทำเพลงในช่วงเวลาหัวค่ำ
จนถึงรุ่งสางหลังจากการสวดอภิธรรม ซึ่งอดีตเป็นผู้เดินทางมาเพื่อช่วยงานศพเป็นผู้ร้องเพลงรำสวดต่อมาเป็นที่
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นิยมมากขึ้น และมีองค์ประกอบในการแสดงรำสวด อันประกอบด้วยการกำหนดผู้แสดง การแต่งกาย บทร้อง
เครื่องดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับงานพิธีศพและสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เป็นญาติสนิท จาก
การศึกษาการแสดงรำสวดของภาคตะวันออกรวมถึงการศึกษาจากคณะรำสวดต่างๆ ทั่วไป และความเป็นอัต
ลั กษณ์ ข องคณะวิชั ย ราชั น ย์ ซึ่ งมี น ายวิชั ย เวชโอสถ เป็ น หั ว หน้าคณะ (สั มภาษณ์ , 30 มี น าคม 2562)
สามารถอธิบายองค์ประกอบของการแสดงรำสวดโดยละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ผู้แสดง การแสดงรำสวดโดยลั กษณะทั่วๆ ไปพบว่า คณะรำสวดมีผู้แสดงประมาณ ครั้งละ 6-8
คน มีทั้งผู้แสดงฝ่ายชายและผู้แสดงฝ่ายหญิง บางคณะพบว่ามีผู้แสดงเป็นผู้ห ญิงล้วน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมี
จำนวนผู้แสดงหญิงมากกว่าผู้แสดงชาย และแต่ละคณะจะกำหนดตัวผู้แสดงตามเนื้อหาของบทร้องคือถ้าบท
ร้องเป็นบทละครหรือมีเนื้อหาสาระคำร้องเป็นของผู้ชาย ผู้แสดงชายจะเป็นผู้ ร้อง ในทางกลับกันหากเป็นเนื้อ
ร้องของผู้หญิงนักแสดงหญิงจะเป็นผู้ร้องในบทร้องในบทละครนั้นๆ
การแสดงรำสวดคณะวิชัย ราชันย์ ซึ่งมีนายวิชัย เวชโอสถ เป็นหัวหน้าคณะ ยังคงรูปแบบการแสดง
รำสวดตามวัฒ นธรรมประเพณี ดั้ งเดิ ม สื บ มาเหมื อ นกั บ คณะอื่ น ๆ ทั่ ว ๆ ไป โดยมี ขั้ น ตอนการรำสวดที่ ให้
ความสำคัญกับพุทธศาสนาและการร้องรำที่กล่าวถึงบาปบุญคุณโทษและกำหนดผู้แสดงตามความเหมาะสม
ความเป็นอัตลักษณ์ของการแสดงรำสวดคณะวิชัย ราชันย์ ซึ่งมีผู้แสดงทั้งคณะประมาณ 20 คน ประกอบด้วย
นักแสดงที่เป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง และมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยมีหลักสำคัญในการ
เลือกผู้แสดงในแต่ละขั้นตอน คือ จะเลือกผู้แสดงที่มีน้ำเสียงไพเราะ มีปฏิภาณไหวพริบดีจดจำบทร้องได้แม่นยำ
และจะต้ อ งมี ค วามสามารถในการร้ อ งเพลงทั้ งเพลงไทยเดิ ม และเพลงลู ก ทุ่ งได้ และที่ ส ำคั ญ จะต้ อ งกล้ า
แสดงออก ไม่เหนียมอาย โดยกำหนดหน้าที่ของผู้แสดงตามบทบาทต่างๆ เพื่อการแสดงรำสวด ซึ่งการแสดงแต่
ละครั้งจะมีผู้แสดงไม่น้อยกว่า 8 คน เป็นไปตามบทร้องของแต่ละเรื่อง การกำหนดผู้แสดงการรำสวดมีดังนี้คือ
1) ผู้ประกอบพิธีบูชาครู การแสดงเริ่มจากพิธีการบูชาครู ผู้ประกอบพิธีบูชาครูนั้นจะให้เกียรติ
แก่ผู้มีความอาวุโสมากกว่าของคณะเป็นผู้ประกอบพิธีการ โดยปกติหัวหน้าคณะรำสวดเป็นผู้ประกอบพิธีบูชา
ครูด้วยตนเอง ซึ่งผู้ประกอบพิธีบูชาครูตามลักษณะของหัวหน้าคณะ ซึ่งหัวหน้าคณะรำสวดจะเป็นหญิงหรือ
ชายก็ได้ที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีบูชาครูได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของคาถาหรือคำกล่าวบูชาครูเป็น
หลักสำคัญ การกำหนดผู้แสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะวิชัย ราชันย์ คือ หัวหน้าคณะรำสวดมีบทบาทและมี
หน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีบูชาครูเพียงผู้เดียวก่อนการแสดงรำสวดทุกครั้ง ซึ่งคือคุณวิชัย เวชโอสถ
2) ผู้แสดงสวดบทพระมาลัย มีอยู่จำนวน 7 คนและมีผู้นำสวด 1 คน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะหรือ
กำหนดให้นักแสดงชายที่สามารถอ่านหรือขับร้องบทพระมาลัยได้เป็นต้นเสียงในการร้องบทสวดพระมาลัย และ
ทุกคนต้องร่วมนั่งล้อมวง ในการนั่งล้อมวงผู้แสดงจะเรียงลำดับการนั่ งอย่างไรไม่มีกำหนด ซึ่งผู้แสดงทุกคนต้อง
อยู่ในวงล้อมที่มีตู้พระอภิธรรมพร้อมกับผู้นำสวดอยู่ระหว่างกลางวงล้อม พร้อมกับการพนมมือและผู้แสดงคน
อื่นๆ ในวงล้อมเป็นลูกคู่คอยร้องรับ การกำหนดผู้แสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะวิชัย ราชันย์ คือ ผู้สวดบท
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พระมาลัยต้องกำหนดเป็นนักแสดงชายเท่านั้น และต้องผ่านการบวชเรียนมาแล้ว จึงจะสามารถอ่านบทแปลได้
อย่างชัดเจนและแม่นยำ และเป็นผู้มีน้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง สามารถสะกดให้คนชมการแสดงรับฟังบทสวดพระ
มาลัยได้จนกระทั่งจบบท
3) ผู้แสดงการร้องไหว้ครู ผู้แสดงมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วยนักแสดงที่เ ป็นฝ่ายหญิงทั้งหมด
ดำเนินการก่อนการร้องบทแสดงอื่นๆ โดยนักแสดงหญิงจะออกมานั่งกลางเวทีในลักษณะการนั่งแถวหน้า 2 คน
และแถวหลัง 2 คนหันหน้าไปทางผู้ชม ผู้แสดงอยู่ในลักษณะนั่งรำในบทร้องไหว้ครู ตั้งแต่ต้นจนจบ มีผู้แสดงนำ
เป็นผู้ร้องเป็นต้นสียง นักแสดงที่ออกมาร่ายรำและลูกคู่จะเป็นผู้คอยร้องรับ การกำหนดผู้แสดงที่เป็นอัตลักษณ์
ของคณะวิชัย ราชันย์ คือกำหนดผู้แสดงการร้องไหว้ครูเป็นนักแสดงหญิงที่มีทักษะในด้านการร้องเพลงและ
การร่ายรำประกอบบทร้องไหว้ครูได้อย่างไพเราะน่าฟัง และต้องได้รับการฝึกหัดการร่ายรำไหว้ครูจาก นายวิชัย
เวชโอสถ หัวหน้า คณะรำสวดวิชัย ราชันย์
4) ผู้แสดงการร้องไหว้ศพ จะใช้นักแสดงกลุ่มเดิมในการร้องรำบทไหว้ครู แต่การแสดงร้องรำผู้
แสดงหั น หน้ ากลั บ สู่ ห น้ าหี บ ศพ โดยนั่ งคุกเข่าร้องรำเช่น เดิม มีผู้ แสดงนำเป็ นผู้ ร้องนำเป็นต้น สียง ผู้ แสดง
ทั้งหมดจะร้องร่ายรำและเป็นลูกคู่ร้องรับพร้อมๆ กัน การกำหนดผู้แสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะ วิชัย ราชันย์
คือ กำหนดผู้แสดงการร้องไหว้ศพเป็นนักแสดงหญิงที่มีทักษะในด้านการร้องเพลงและการร่ายรำประกอบบท
ร้องได้อย่างสวยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการร้องและการร่ายรำที่ให้เกียรติและการให้ความเคารพต่อศพ
5) ผู้แสดงการร้องเกริ่นหรือการร้องออกตัวก่อนการแสดงรำสวด ผู้แสดงทั้งหมดจำนวน 1 คน
หัวหน้าคณะจะเป็นผู้ร้องนำในการแนะนำคณะ และมีผู้แสดงที่เหลือทั้งหมดแสดงการร้องรำเป็นลูกคู่ร้องรับ
การร้องเกริ่นนำ การกำหนดผู้แสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะวิชัย ราชันย์ คือกำหนดผู้ แสดงการร้องเกริ่นหรือ
การร้องออกตัวเป็นนักแสดงรำสวดชายที่มีน้ำเสียงไพเราะ มีทักษะการร่ายรำประกอบบทร้อง เป็นผู้มีปฎิภาณ
ไหวพริบดี สร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนานได้ดี สามารถนำเหตุการณ์เฉพาะหน้ามาประยุกต์ในการแสดงการ
ร้องและการร่ายรำ ได้อย่างมีปฎิภาณไหวพริบที่ดีและเหมาะสม
6) ผู้แสดงบทร้องการออกแขก คณะวิชัย ราชันย์ ใช้ผู้แสดงหญิง 1 คน แสดงการร่ายรำประกอบ
บทร้อง โดยมีผู้แสดงชายหรือหญิงแสดงการร้องเป็นต้นสียง 1 คน และลูกคู่คอยร้องรับการแสดงรำสวดสำหรับ
คณะอื่น ๆ โดยทั่วไปไม่มีการแสดงการร่ายรำในบทร้องการออกแขกมีเพี ยงคณะวิ ชัย ราชันย์คณะเดียวที่
เป็นอัตลักษณ์สำหรับคณะแสดงรำสวดของตนเอง จากการศึกษาพบว่านายวิชัย เวชโอสถ หัวหน้าคณะวิชัย
ราชันย์ นำวิธีการรำออกแขกมาจากการแสดงลิเก เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม โดยมีหลักการคัดเลือกผู้แสดง
หญิ งสำหรับ การแสดงออกแขกคือ คัดเลื อกจากผู้ แสดงที่มีบุคลิกลั กษณะสวยและสง่างาม กล้ าแสดงออก
สามารถใช้สัดส่วนของเอวและสะโพกในการร่ายรำได้อย่างสวยงามเป็นผู้แสดงออกแขก
7) ผู้แสดงการร้องบทเบ็ดเตล็ด โดยบทร้องนี้เป็นผู้แสดงทั้งชายและหญิง มีจำนวนประมาณ 8 คน
และเป็นไปตามรูปแบบของการแสดง ที่มีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันคือ
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(687)

รูปแบบที่ 1 ผู้แสดงรำสวดแสดงเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทยในตอนใดตอนหนึ่ง หัวหน้าคณะจะ
เป็นผู้กำหนดทั้งเรื่องราวและบทตอนแสดง และกำหนดตัวแสดงตามลักษณะบุคลิกท่าทางและความสามารถ
ทางด้านการร้องเพลง โดยนักแสดงชายรับบทตัวละครที่เป็นผู้ชาย นักแสดงหญิงรับบทตัว ละครที่เป็นผู้หญิง
เมื่อถึงบทบาทของผู้แสดงคนใดที่ได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาทนั้น ก็จะต้องออกมาแสดงและร้องรำกลาง
เวที ตามเนื้อเรื่องในบทละครนั้นๆ ในแต่ละฉากว่าประกอบด้วยตัวละครใดบ้าง ส่วนผู้แสดงคนใดที่ยังไม่ถึง
บทบาทของตน ก็จะนั่งตีเครื่องประกอบจังหวะพร้อมกับร้ องรับเป็นลูกคู่ อัตลักษณ์ของคณะวิชัย ราชันย์ คือ
การกำหนดผู้แสดงให้มีลักษณะเหมาะสมกับลักษณะนิสัยของตัวละคร โดยคัดเลือกจากลักษณะท่าทางและ
ความสามารถทางด้านการร้องเพลงของนักแสดง เป็นหลัก เช่น ผู้แสดงเป็นบทบาทขุนแผนในวรรณกรรมเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน จะต้องคัดเลือกผู้แสดงชายที่มีรูปร่างหน้าตาคมสัน รูปร่างสั นทัด มีบุคลิกลักษณะกรุ้มกริ่ม
เเคล่วคล่องว่องไว และต้องเป็นผู้มีน้ำเสียงไพเราะและมีอายุไม่เกิน 40 -45 ปี
รูปแบบที่ 2 ผู้แสดงรำสวดทั้งชายและหญิงได้กำหนดบทร้องในช่วงเวลาเดียวกันนี้ โดยผู้แสดง
ชายหรือหญิงอาจกำหนดการแสดงของตนเองให้รับบทบาทเป็นตัวเอกของเรื่องในวรรณคดีไทย และร้องเล่า
เนื้ อ หาตอนใดตอนหนึ่ งพร้ อ มกั บ แสดงการร่า ยรำตามเนื้ อ ร้อ งตามความสามารถและความถนั ด อาจไม่
จำเป็ น ต้องเป็ น เรื่องราวเดีย วกัน ในการแสดงร้องรำ หรือบางบทร้องมีบทเกี้ยวพาราสี ซึ่งใช้นักแสดงชาย
จำนวน 1 คน และหญิงจำนวน 1 คน ร้องในลักษณะโต้ตอบกันระหว่างผู้แสดงฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง หรือบาง
บทร้องเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งประกอบการท่าเต้นผสมผสานกับท่ารำ โดยใช้ผู้แสดงหญิงจำนวน 4 คน สลับกัน
เป็นต้นเสียงร้อง นักแสดงที่เป็นต้นเสียงยืนร้องรำอยู่แถวหน้า ส่วนผู้แสดงเป็นลูกคูร่ ้องรับทำนองเพลงยืนร้องรำ
อยู่แถวหลัง เนื่องจากรูปแบบนี้มีความหลากหลายในบทร้อง ผู้แสดงรำสวดของคณะวิชัย ราชันย์มีอัตลักษณ์
ในการกำหนดผู้แสดงรำสวดรูปแบบนี้โดยการจำแนกผู้แสดงเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะของบทร้องที่กำหนด คือ
บทร้องเล่าเรื่องในผู้แสดงรำสวดกลุ่มที่ 1 นักแสดงที่ร้องเล่าเรื่อง เป็นนักแสดงชายที่มีทักษะทางด้านการร้อง
เพลงไทยและการร่ายรำประกอบบทร้อง สามารถสื่อความหมายจากบทร้องและท่าทางการร่ายรำให้ผู้ชมเข้าใจ
เนื้ อเรื่องได้ และต้องเป็ นผู้ มีป ฏิภ าณไหวพริบดี น้ำเสี ยงและการใช้ส ำเนียงอย่างไพเราะน่าฟังตามลั กษณะ
อารมณ์ ในตอนของบทร้ อ งที่ น ำมาร้ อง บทร้อ งเกี้ย วพาราสี นั้ น ผู้ แสดงรำสวดกลุ่ ม ที่ 2 นั ก แสดงผู้ ร้อ งบท
เกี้ยวพาราสีจะเป็นนักแสดงชายจำนวน 1 คนและหญิงจำนวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีทักษะด้านการร้องเพลงและ
การร่ายรำในลักษณะเข้าพระเข้านางได้ มีปฏิภาณไหวพริบดีในการโต้ตอบด้วยบทร้องรวดเร็วและเจรจาโต้ตอบ
กันได้ทันท่วงที สามารถสร้างท่าทางและอารมณ์ให้เข้ากันได้ดีกับเนื้อร้องและสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชม
และผู้รับฟังได้อย่างดี และผู้แสดงรำสวดกลุ่มที่ 3 เป็นนักแสดงการร้องประกอบการเต้นและเป็นนักแสดงหญิง
ล้วน และมีทักษะทางด้านการร้ องเพลงลูกทุ่งประกอบกับการร่ายรำตามทำนองเพลงสลับการเต้นประกอบ
เพลงลูกทุ่งที่มีทำนองสนุกสนานเพลิดเพลิน
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8) ผู้แสดงร้องบทส่งเปรต ผู้แสดงการร้องจะเป็นหัวหน้าคณะหรือนักแสดงที่เป็นฝ่ายชาย จำนวน
1 คน เป็นต้นเสียงในการขับร้อง นักแสดงคนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดเป็นลูกคู่ร้องรับ ผู้แสดงทุกคนจะหันหน้าเข้าสู่
หน้ าหี บศพ และนำตู้พระธรรมมาวางไว้หน้าหีบศพอีกครั้ง การกำหนดผู้แสดงตามอัตลักษณ์ ของคณะวิชัย
ราชันย์ ผู้แสดงมีลักษณะบุคลิกน่าศรัทธาเชื่อถือ น้ำเสียงไพเราะ เสียงดังฟังชัดและจดจำบทร้องได้อย่างแม่นยำ
สามารถร้องหรือพูดให้ผู้ฟังคล้อยตามและเกิดความศรัทธาได้
9) ผู้แสดงบทร้องอำลา ผู้แสดงการร้องคือหัวหน้าคณะหรือนักแสดงที่เป็นฝ่ายชายจำนวน 1 คน
เป็ น ต้น เสี ยงในการขับ ร้อง นั กแสดงคนอื่นๆ ที่เหลื อเป็นลูกคู่ร้องรับ และการแสดงยังคงหันหน้าเข้าสู่ห น้า
หีบศพในลักษณะเดิม และแสดงการร้องจนจบขั้น ตอนการร้องอำลาเจ้าภาพและผู้ที่อยู่เพื่อการเฝ้าศพ การ
กำหนดผู้แสดงตามอัตลักษณ์ของคณะวิชัย ราชันย์ ผู้แสดงมีบุคลิกลักษณะอ่อนโยนน้ำเสียงไพเราะ เสียงดังฟัง
ชัด สำหรับการอำลาพร้อมกับการอวยพรให้กับเจ้าภาพงานพิธีศพและผู้ที่อยู่เพื่อการเฝ้าศพ
3.2 บทร้องการแสดงรำสวด บทร้องในการแสดงรำสวด ถือว่าเป็นหัวใจของการแสดง บทร้องจะมีทั้ง
บทที่เป็นแบบแผนอย่างโบราณและบทที่แต่งขึ้นใหม่ตามเหตุการณ์ของบ้านเมืองหรือแต่งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ ทั้งนี้บทร้องที่เป็นมาตรฐานสำหรับการแสดงรำสวดโดยทั่วไป ได้แก่ บทสวดพระมาลัย บทไหว้ครู
บทเบ็ดเตล็ดทั่วไป บทส่งเปรต และบทลา และก่อนการแสดงบทร้องต่างๆ ทุกคณะรำสวดต้องประกอบพิธีบูชา
ครูเพื่อระลึกถึงวิชาการที่ได้เรียนรู้ในการประกอบพิธีต่างๆ ของครูบาอาจารย์ จากการศึกษาพบว่าคณะวิชัย
ราชันย์ มีบทร้องที่เป็นอัตลักษณ์โดยการกำหนดบทร้องทั้งหมด 8 บท ประกอบด้วย บทสวดพระมาลัย บทร้อง
ไหว้ค รู บทไหว้ด วงวิญ ญาณ บทออกแขก บทออกตั ว บทร้อ งเบ็ ด เตล็ ด ทั่ ว ไป บทส่ งเปรต และบทอำลา
ความหมายของบทร้องในแต่ละบทจะมีความแตกต่างกันดังนี้
3.2.1 บทบูชาครู เป็นบทที่ใช้สวดเพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประสิทธิ์ประสาทพรและรำลึกถึงครู
อาจารย์ที่ได้สั่งสอนการแสดงรำสวด มาอำนวยอวยพรให้การแสดงสัมฤทธิผล
3.2.2 บทสวดพระมาลัย คือ บทสวดใช้สวดในช่วงของพิธีกรรมต่อจากพิธีบูชาครู บทสวดพระ
มาลัยนี้ เป็นการสวดโดยใช้ภาษาไทย ซึ่งได้แปลจากภาษาบาลีที่ใช้สวดทั่วๆ ไป การใช้สำเนียงและน้ำเสียงที่ใช้
สวดในช่วงแรกเป็นทำนองของการสวดแบบทำนองเลื่อน การสวดพระมาลัยเป็นเรื่องที่อธิบายถึงพระมาลัยที่มี
อิทธิฤทธิ์มากเดินทางไปโปรดสัตว์ในนรกให้พบหนทางไปสวรรค์และเปรตได้ฝากพระมาลัยให้ไปบอกมนุษย์โลก
ให้ละเว้นความชั่วทำความดีจะได้ไม่ต้องตกนรก บทสวดนี้ได้นำตู้พระธรรมมาวางไว้ด้านหน้ากลางเวทีเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาแทนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมเทศนาแก่ผู้เป็นพุทธศาสนิกชน
แสดงให้เห็นถึงศรัทธาความเชื่อด้าน พุทธศาสนาเป็นการสวดเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เนื้อหาของบท
สวดแสดงให้เห็นถึง บาปบุญคุณโทษ การอบรมจิตใจให้เห็นถึง การปฏิบัติตนในการสร้างคุณงามความดีให้กับ
ญาติผู้ เสี ย ชี วิต ได้ส ดั บ รั บ ฟั ง การแสดงบทสวดพระมาลั ยนี้ คณะวิชัย ราชัน ย์ มีอัต ลั กษณ์ ในการสวด คื อ
รูปแบบการนั่งสวดพระมาลัย ของคณะวิชัย ราชันย์ ที่นักแสดงทุกคนต้องนั่งล้อมวง พนมมือหันหน้าเข้าหาตู้
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พระอภิธรรม นอกจากนี้ลักษณะเด่นของคณะคือการใช้ทำนองเลื่อนในการสวดบทเปิดพระมาลัย และต่อด้วย
ทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น การร้องออกเสียงแบบช้อนเสียง โดยการค่อยๆ เปล่งเสียงให้มีความ
ดังสลับเบาให้พอเหมาะ เน้นคำร้องให้ชัดเจนในบางคำ และรูปแบบการเอื้อน การกระชากเสียง เช่น คำว่า “ชะ
เออ , ชะเอ้ อ ” ทำให้ ก ารร้ อ งเอื้ อ นมี ค วามกระชั บ ขึ้ น และเพิ่ ม อรรถรสในการฟั ง โดยใช้ เวลาในการสวด
ประมาณ 15 นาที บทสวดนี้ใช้สวดในช่วงของพิธีกรรมต่อจากพิธีบูชาครู ตัวอย่างบทสวดพระมาลัยดังกล่าว
ต่อไป
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (3 จบ)
ในการอันลับล้น พ้นไปแล้วแต่ครั้งก่อน
ภิกขุหนึ่งได้พระพร ชื่อมาลัยเทพเถร
อาศัยบ้านกัมโพช ชนบทโลหะเจน
อันเป็นบริเวณ ในแว่นแคว้นแดนลังกา
พระเถรนั้นเธอมีฤทธิ์ ประสิทธิด้วยปัญญา
มีศีลครองสิกขา ฌานสมาบัติบริบูรณ์
(วิชัย เวชโอสถ, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2562)
3.2.3 บทร้องไหว้ครู เริ่มทำการร้องไหว้ครูหลังจากพิธีกรรมการสวดพระมาลัยเสร็จสิ้น บทร้อง
ไหว้ครูนั้นได้รับ อิทธิพลจากอินเดียลัทธิ/ศาสนาพรหมณ์ ซึ่งเป็นความเชื่อของผู้ที่ทำการแสดงว่าต้องมีการ
เรียนรู้จากการสอนสั่งของครูบาอาจารย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคารพบูชา
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ และระลึกถึงพระคุณต่างๆ ของสิ่งศักดิ์สิทธิและบุคคลต่างๆ อันประกอบไปด้วย การบูชาคุณ
พระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธ คุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ พระคุณบิดามารดา พระคุณครูอาจารย์ และ
เทพยาดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อระลึกถึงพระคุณ การรับรู้และการปกปักรักษาผู้แสดงรำสวดให้ทำงาน
ได้สะดวกราบรื่น ไม่มีอุปสรรคใดๆ และพบแต่ความสุขความเจริญตามความเชื่อและศรัทธา คณะวิชัย ราชันย์
บทร้องไหว้ครูนั้นถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลและมีความสำคัญมากก่ อนการแสดงรำสวด เนื่องจากเป็น
บทร้องรำที่แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้แสดงเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้แสดงรำสวดก่อนเริ่มทำการแสดงรำสวด จากการศึกษาถึงบทร้องไหว้ครู
ของคณะวิชัย ราชันย์ ที่เป็นอัตลักษณ์ ในการร้องบทไหว้ครู ผู้ศึกษาได้จำแนกการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ 6
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ กลุ่มที่ 2การไหว้ครูบาอาจารย์ กลุ่มที่ 3 การไหว้บิดร
มารดา กลุ่มที่ 4 ไหว้เทวดาฟ้าดิน พระอินทร์ พระพรหม กลุ่มที่ 5 การไหว้ครูดนตรี กลุ่ มที่ 6 การไหว้ผู้ชม
ผู้ฟัง และ กลุ่มที่ 7 การไหว้ผู้ตาย ดังตัวอย่างบทร้องไหว้ครูคณะวิชัย ราชันย์ ดังนี้
สิบนิ้วลูกยกพนมขึ้นเหนือเศียร
ต่างดอกไม้ธูปเทียน ขึ้นครู
หมากซองยาซองรองใส่พาน
จะไหว้ครูบาอาจารย์ที่เรียนมา
ไหว้พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์
ด้วยจิตจำนง องค์พระศาสนา
ไหว้บิดามารดาที่ชุบเลี้ยง
เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมา
ไหว้เทวดาฟ้าดินทั้งอินทร์พรหม
อย่าให้ลูกล่มจมด้วยลมวาจา
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ไหว้ครูฉิ่งครูฉาบทั้งกรับกลอง
ให้ขึ้นคล่องลงคล่องดั่งท้องธารา
ไหว้ผู้ดูผู้ฟังทั้งหญิงชาย
ถ้าผิดไปพลั้งไปลูกขอขมา
ไหว้ท่านผู้ตายไปแล้วนั้น
ขอให้ไปสู่บนสวรรค์วิมานชั้นฟ้า
(วิชัย เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562)
3.2.4 บทร้องไหว้ศพ การแสดงรำสวด คณะวิชัย ราชันย์ บทร้องไหว้ศพ ใช้ร้องหลังจากการร้อง
บทไหว้ครูจบ โดยมีนักแสดงร่ายรำประกอบบทร้อง เป็นบทร้องที่แต่งขึ้ นใหม่ เพื่อใช้เป็นบทร้องไหว้ศพโดย
เฉาะของแต่ละคณะ เนื้อหาของบทร้อง กล่าวถึงการขอให้ผู้ตายไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้ขึ้ นสวรรค์ โดยใช้ทำนอง
เพลงสีนวลประกอบบทร้อง เป็น ทำนองในอัตราจังหวะ 2 ชั้น เนื้อหาของบทร้องได้กล่าวถึง การขอให้ ดวง
วิญญาณของผู้ตายได้ไปพบพระศรีอารย์บนสวรรค์ ให้คลาดแคล้วจากบ่วงมารทั้งหลาย ลูกหลานจะหมั่นทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้ ดังตัวอย่างบทร้องไหว้ศพคณะวิชัย ราชันย์ ดังนี้
ไหว้ครู เสร็จพลัน ขยับมาไหว้ดวงวิญญาณท่านผู้ตาย ขอให้ไปดี ตายแล้ว แคล้วคลาด ในชาตินี้ขอให้พบ
พระ ได้ไปสวรรค์ ขอให้พบ ดวงแก้ว ให้ แคล้วบ่วงมาร ให้ไปสถิตบนสถานสวรรค์ เบื้องบน ด้วยบุญ คุณบาป
ที่ได้ทำมา ขอให้ศาสนา องค์พระศรีอาน คนข้างหลังจะหมั่นทำบุญ และสุนทาน จะกรวดน้ำส่งไป ไม่ต้องเป็น
ห่วง (วิชัย เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562)
3.2.5 บทออกแขก เป็นบทที่นำรูปแบบการออกแขกจากการแสดงลิเกมาประยุกต์กับการแสดงรำ
สวดเพื่อให้การแสดงรำสวดมีสีสันเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้น
3.2.6 เพลงเกริ่นออกตัว เป็นบทกล่าวแนะนำตัวของผู้ร้องและแนะนำคณะรำสวด การร้องเกริ่นใน
การแสดงรำสวด คณะวิชัย ราชันย์ เนื้อหาของบทร้อง มีความเป็นอัตลักษณ์ของคณะคือ บทร้องที่แสดงให้เห็น
ถึงการเป็นผู้มีความกตัญญู การเคารพนบนอบผู้ชมการแสดง และการเชื้อเชิญให้เข้ามาชมการแสดงตัวอย่าง
เพลงเกริ่นออกตัวคณะวิชัย ราชันย์ ดังนี้
สิบนิ้วขึ้นพนม ขึ้นเหนือศีรษะ กราบไหว้ขอคารวะคณะแฟนๆ
เจ้าภาพเค้าได้ไปหาฉันมาต่างแดน
ญาติมิตรอย่าได้คิดดูแคลนฉันแสนต่ำทราม
อย่าขับไล่ไสพลัก คณะนักรำ
โจ๊ะครึมส่งเสียงพรึมพรำกลองรำมะนา
ขอเชิญเข้ามาใกล้ๆ ทั้งคุณนายคุณน้า ช้าอดจะหมดเวลาอย่าช้าร่ำไร
(วิชัย เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562)
3.2.7 บทร้องเบ็ดเตล็ด เป็นการนำทำนองสวด นอกเหนือจากที่อยู่ในบทสวดพระมาลัยสอดแทรก
เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน มีทั้งที่นำเนื้อเรื่องมาจากวรรณคดีไทย และที่แต่งขึ้นใหม่ มี 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 บทร้องที่นำเนื้อเรื่องมาจากวรรณคดีไทย ได้แก่ เรื่องสามก๊ก ราชาธิราช พระร่วง
พระลอ พระอภัยมณี ขุน ช้างขุน แผน ฯลฯ เนื้อหาของบทร้องกล่าวถึ งตัวละครร้องโต้ตอบเจรจากันในบท
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เดียวกันใช้ทำนองเพลงแบบโบราณ หมายถึง ทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น ตัวอย่างบทร้องเรื่อง
ไกรทองตอนชาละวันเล่นน้ำ ตัวอย่างบทร้องเบ็ดเตล็ดคณะวิชัย ราชันย์ ดังนี้
ขอร้องกล่าวเกริ่นกลอนไทยหญิงชายทุกท่าน
จะกล่าวถึงเรื่องโบราณนับประมาณหลายปี
ฉันจะเป็นเช่นชาละวันแม่คนนั้นเป็นวิมาลา
คนที่สองรองลงมาแม่เลื่อมลายวรรณโฉมศรี
(วิชัย เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562)
รูปแบบที่ 2 ประกอบด้วย บทร้องที่นำเนื้อเรื่องมาจากวรรณคดีไทย ได้แก่ สามก๊ก ราชาธิราช
พระร่วง พระลอ พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน ฯลฯ และบทร้องที่แต่งขึ้นใหม่ บทร้องที่นำเนื้อเรื่องมาจาก
วรรณคดีไทย เป็นลักษณะการเล่าเรื่องไม่มีบทร้องโต้ตอบ กล่าวถึงตัวละครเพียง 1 ตัวเท่านั้น ใช้ทำนองเพลง
แบบโบราณ หมายถึงทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น ตัวอย่างบทร้องที่นำมาจากวรรณคดีไทย เรื่อง
พระอภัยมณี ตัวอย่างบทร้องเบ็ดเตล็ดคณะวิชัย ราชันย์ ดังนี้
จะกล่าวกลับจับความไปตามเรื่อง ถึงบาททเบื้องปรเมศวร์พระเชษฐา
องค์อภัยมณีศรีโสภา
ตกยากอยู่คูหามาช้านาน
อยู่กับนางอสุรีเนรมิต
เป็นคู่ชิดเชยชมสมสมาน
รักใคร่กันไปตามยามกันดาร
จนนางมารมีบุตรบุรุษชาย
(วิชัย เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562)
บทร้องที่แต่งขึ้นใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงลูกทุ่ง มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องทั่วๆไป ที่เกี่ยวข้องกับบริบท
ในชีวิตประจำวันหรือบทร้องที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ข่าสารต่างๆ เน้นความสนุ กสาน ตัวอย่างบทร้องที่
แต่งขึ้นใหม่ตัวอย่างบทร้องเบ็ดเตล็ดคณะวิชัย ราชันย์ ดังนี้
เพลงศิลห้า
นะโม นะโม นะโม
อิติปิโสนะโมตัสสะ
พวกเราชาวไทยถ้วนหน้า
เข้าวัดวาทำบุญไหว้พระ
ต่อไปนี้ฉันจะเล่าให้ฟัง
คำพระสอนสั่งฟังให้ดีนะจ๊ะ
ศิลห้าที่พระท่านให้
ท่องให้ขึ้นใจสวดมนต์ไหว้พระ
(วิชัย เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562)
การแสดงรำสวดในบทเบ็ดเตล็ดนี้ จะใช้ทั้งเพลงจากวรรณคดีและเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ควบคู่กันไป
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ทั้งผู้ฟังและผู้แสดงเกิดความเบื่อหน่าย จึงต้ องมีทั้งเพลงช้าและเร็วสลับกัน โดยบทเบ็ดเตล็ดนี้ใช้
แสดงกันตลอดคืนจนถึงเวลาประมาณ 04.00 น. จึงจะจบด้วยเพลงลา และเพลงสั่งเปรต
3.2.8 บทร้องเพลงลา เป็นบทที่แต่งขึ้นใหม่เฉพาะ เพื่อใช้ในการกล่าวลาเจ้าภาพ เนื้อหากล่าวและ
อวยชัยให้พรเจ้าภาพและผู้ตาย ซึ่งจะเป็นบทเพลงสุดท้ายก่อนจบการแสดง และจะเข้าสู่พิธีกรรมในบทสั่งเปรต
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ตัวอย่างบทเพลงลา ของคณะวิชัย ราชันย์ ดังนี้
ขอ อวย พ รให้ เจ้ าภ าพ
ที่ท่านเสียทรัพย์อุตส่าห์
อวยพรด้วยสุนทรวาจา
จะขายจะค้าให้ก้าวหน้าถาวร
ท่านจะคิดสิ่งใด
สมใจดังปรารถนา
ให้ขึ้นชื่อลือชา
ดังถ้อยวาจาที่ถูกอวยพร
ขอให้ท่านผู้ตาย
ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้า
วิมานทองเรืองรองโสภา
สู่สวรรค์ชั้นฟ้านิจนิรันดร
(วิชัย เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562)
3.2.9 บทร้องส่งเปรต หรือในบทพระมาลัยเรียกบทเปรตสั่ง เหตุมาจาก พระมาลัยลงไปโปรดสัตว์
ในนรกเปรตฝากความถึงญาติพี่น้ องที่มีชีวิตอยู่ให้ทำแต่ความดีละเว้นความชั่วจะได้ไม่ตกนรก เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการสวดพระมาลัย จะเริ่มสวด เวลาประมาณ 04.00 น. การสวดบทสั่งเปรตหรือเปรตสั่งของคณะ
วิชัย ราชันย์ จะเรียกบรรดาญาติของผู้ตายให้มานั่งฟังการสวดโดยให้จุดธูปบอกผู้เสียชีวิตให้มาฟังการสวด
ตัวอย่าง บทสั่งเปรตคณะวิชัย ราชันย์ ดังนี้
นรกแลเปตาถวายวันทาไหว้สั่งไป
จึงพระเถรชื่อมาลัยบอกแก่ญาติถ้วนทุกคน
ดูราท่านทั้งหลายเร่งขวนขวายสร้างกุศล
ญาติท่านได้ทุกข์ทนสั่งให้ท่านเร่งทำบุญ
เปรตนรกสั่งฉันใดพระมาลัยผู้มีคุณ
ให้ญาติเขาทำบุญอันเขาอยู่ในเมืองคน
เปรตนรกสั่งดังนี้ร้องสั่งมี่มาทุกตน
ทำบาปได้ทุกข์ทนบาปดังนี้อย่าให้ทำ
(วิชัย เวชโอสถ, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562)
3.3 เครื่องแต่งกาย การรำสวดเป็นการแสดงในพิธีกรรมงานศพ ดังนั้นการแต่งกายในการแสดงรำ
สวดจะมีอัตลักษณ์เฉพาะให้เห็นถึงความแตกต่างจากการแสดงประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นการแสดงในงาน
อวมงคล ผู้ แ สดงจะแต่ งกายด้ ว ยชุด สี ดำหรือ ชุด สี สุ ภ าพ เช่น สี ข าว สี น้ ำเงิน และสี ด ำ ซึ่ งไม่ มี ข้อ กำหนด
กฎเกณฑ์ ว่าต้องแต่ง กายแสดงการรำสวดอย่างไร แต่ชุ ดแต่ งกายต้อ งเป็ น ชุดสี ดำหรือชุ ดสี สุ ภ าพ สำหรับ
ประเพณีงานศพของภาคกลางและตะวันออก จากการศึกษาการแต่งกายคณะรำสวดทั่วๆ ไปพบว่า ผู้แสดง
หญิงสวมเสื้อสีขาวหรือสีดำให้มีรูปแบบที่สุภาพเรียบร้อย นุ่งผ้าถุงสี ดำยาวกรอมเท้าหรือนุ่งโจงกระเบนสีดำ มี
ผ้าสไบสีสันอื่นนอกจากสีดำคล้องคอยาวประมาณ 2 เมตร ความยาวคล้องคอตั้งแต่คอถึงเข่าหรือเลยเข่าครึ่ง
หน้าแข้ง ผู้แสดงหญิงจะแต่งหน้าสวยงาม ส่วนผู้แสดงชายแต่งกายด้วยชุดสุภาพเสื้อสีดำหรือชุดสีสุภาพ สวม
ใส่กางเกงสีดำและมีผ้าคาดเอวสีสันอื่นๆ ได้เช่นกัน
การแต่งกายรำสวดของคณะวิชัย ราชันย์ ได้เน้นให้ชุดแต่งกายสวยสง่างาม ให้เกียรติแก่เจ้าภาพงาน
และศพผู้ตาย โดยผู้หญิงใช้เสื้อลูกไม้เข้ารูปตามลักษณะรูปร่าง พื้นสีดำ แขนสั้น นุ่งกระโปรงยาวกรอมเท้าหรือ
ผ้าถุงสีดำยาวได้เช่นกัน มีผ้าคล้องคอหลากสี เพื่อให้เกิดความสวยงาม ส่วนการแต่งกายสำหรับผู้แสดงชายจะ
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สวมใส่เสื้อผ้าสีดำ เสื้อคอตั้งแขนยาวผ่าหน้า นุ่งผ้าโจงกระเบน มีผ้าสีคาดเอว จากการสัมภาษณ์นายวิชัย เวช
โอสถกล่าวว่า การแต่งกายของผู้ชาย ในแบบการนุ่งโจงกระเบนสีดำ สวมเสื้อแขนยาวคอตั้ง มีผ้าคาดเอว อั ต
ลักษณ์ของการแต่งกายคณะวิชัย ราชันย์ได้เป็นต้นแบบการแต่งกายตามแบบที่แสดงดังภาพ จนกระทั่งมีคณะ
รำสวดทั่วไปนิยมนำไปเป็นแบบอย่างการแต่งกาย ดังภาพต่อไปนี่

ภาพที่ 1 : เครื่องแต่งกายฝ่ายชาย

ภาพที่ 2 : เครื่องแต่งกายฝ่ายหญิง

การแต่งกายของผู้แสดงชาย ในแต่ละบทร้องเป็นการสวมใส่ชุดเดียวตลอดการร้องรำทุกบทร้อง
ไม่มีการเปลี่ยนชุด และผู้แสดงชายที่เป็นลูกคู่ร้องรับมีการแต่งกายในลักษณะเดียวกัน
การแต่งกายของผู้แสดงหญิงในแต่ละบทร้อง นักแสดงที่เป็นต้นเสียงและนัก แสดงที่เป็นลูกคู่ร้อง
รับ เป็นการสวมใส่ชุดเดียวตลอดการร้องรำทุกบทร้อง มีการปรับเปลี่ยนเฉพาะผ้าสไบ ถ้าเป็นการแสดในช่วง
พิธีกรรม ในบท สวดพระมาลัย , ไหว้ครู , ไหว้ศพ , ขั้นตอนการลา และสั่งเปรต นักแสดงหญิงทุกคน ใช้ผ้า
สไบสีสันนั้นนำมาคล้องคอ และจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ผ้าสไบมาคาดเอวแทน เมื่อแสดงในบทเบ็ดเตล็ด ดัง
ลักษณะการใช้ผ้าสไบที่แสดงดังภาพ
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ภาพที่ 3 : นักแสดงหญิงใช้ผ้าสไบสีคล้องคอ

ภาพที่ 4: นักแสดงหญิงใช้ผ้าสไบสีคาดเอว

3.4 เครื่องดนตรี การแสดงรำสวดคณะรำสวดอื่นๆ รวมถึงคณะวิชัย ราชันย์ ไม่พบว่ามีเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องดำเนินทำนอง มีแต่เครื่ องกำกับจังหวะ ประกอบด้วยกลองสองหน้ากลองบองโก และเครื่อง
ประกอบจังหวะ ฉิ่ง และกรับ
3.4.1 กลองสองหน้า เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี มีสองหน้า หน้ากลองขึงด้วยหนังวัว เวลา
ตีวางกลองไว้บนหน้าตักของผู้บรรเลง ไม่มีขาตั้งกลอง ใช้ประกอบการร้องในทำนองเพลงไทยเดิม

ภาพที่ 5 : กลองสองหน้า
3.4.2 กลองบองโกเป็ น กลองคู่ ใช้ในโอกาสที่นั กแสดงร้องเพลงลู กทุ่ง นักแสดงใช้เสี ยงร้องไล่
ทำนองเพลง โดยทำเสี ย ง “นอย” แทนเครื่องดำเนินทำนอง เพื่ อเติมสี สัน ให้ กับเสี ยงเพลงและสร้างความ
สนุกสนานครึกครื้น ให้กับคณะรำสวด กลองบองโกจะวางตั้งไว้บนขาตั้งโลหะ โดยปกติกลองบองโกต้องตีด้วย
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นิ้วมือหรือฝ่ามือ แต่การตีกลองบองโกของคณะรำสวด วิชัย ราชันย์ ใช้ไม้ตีเพื่อให้เสียงดังยิ่งขึ้นให้เกิดความเร้า
ใจในจังหวะเพลงลูกทุ่ง ดังภาพ

ภาพที่ 6 : กลองบองโก
3.4.3 เครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ ฉิ่งและ กรับ ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทตี ทำหน้าที่เป็น
เครื่องดนตรีกำกับจังหวะของทำนองเพลงสำหรับวงดนตรีของไทย ในลักษณะทำนองเพลงเร็วและช้า กรับคู่ ทำ
หน้าที่เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะของทำนองเพลง สำหรับวงดนตรีของไทย ในลักษณะทำนองเพลงเร็ว
และช้า
4. ขั้นตอนในการแสดงรำสวด
การแสดงรำสวดพบว่า โดยทั่วไปมีขั้นตอนของการแสดง อยู่ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย พิธีบูชาครู สวด
พระมาลัย ร้องรำบทไหว้ครู ร้องรำเพลงเบ็ดเตล็ดสำเนียงต่างๆ ร้องรำบท เปรตสั่ง และ ร้องรำบทเพลงลา
จากการศึ กษาคณะวิชั ย ราชั น ย์ พบว่าขั้น ตอนการแสดงมีทั้ งหมด 8 ขั้ น ตอน เริ่มหลั งจากการสวดพระ
อภิธรรมของพระสงฆ์ โดยนักแสดงชายจะนำตู้พระธรรมมาวางไว้ตรงกลางเวที โดยมีผ้าปูรองไว้สำหรับวางตู้
พระธรรมโดยเฉพาะ จากนั้ นนำบทสวดพระมาลัยมาวางบนตู้พระธรรม พร้อมด้วยเครื่องดนตรีจัดวางไว้
ด้านข้าง และบริเวณการแสดงคือหน้าหีบศพ โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการแสดง ดังนี้
4.1 ชั้น ตอนการบู ช าครู เป็ น ขั้นตอนแรกก่อนเริ่ม การแสดง เป็ นขั้นตอนที่ส ำคัญ และสื บ ทอดเป็ น
ประเพณีปฏิบัติเพราะมีความเชื่อว่า ก่อนจะทำการแสดงทุกครั้งต้องไหว้ครูเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักแสดง
ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาให้ โดย
หัวหน้าคณะเป็นผู้กล่าวบูชาครู ทั้งนี้คณะวิชัย ราชันย์บทไหว้ครูเป็นของคณะเอง เครื่องบูชาครู ประกอบด้วย
ดอกไม้ 1 กำ ธูป3 ดอก เทียน 1 เล่ม บุหรี่ 1 ซอง เหล้า 1 ขวด เงินกำนัล 12 บาท จัดวางเครื่องสักการบูชา
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ทั้งหมดไว้บนพาน ซึ่งเจ้าภาพงานศพเป็นผู้จัดหาตามการบอกกล่าวของหัวหน้าคณะรำสวด เมื่อเริ่มไหว้ครู
หัวหน้าคณะยกพานครูขึ้นเหนือศีรษะ บูชาพร้อมกล่าวบทบูชาครู

ภาพที่ 7: เครื่องบูชาครู

ภาพที่ 8 : หัวหน้าคณะทำพิธีบูชาครู

4.2 ขั้นตอนการสวดพระมาลัย ขั้นตอนการสวดพระมาลัยเป็นขั้นตอนในช่วงของพิธีกรรม ซึ่งนักแสดง
ชายและหญิงนั่งล้อมวงหันหน้าเข้าหาตู้พระธรรมพนมมือด้วยกิ ริยาสงบนิ่งน้อมจิตน้อมใจระลึกถึงพระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์ โดยมีหัวหน้าคณะหรือ นั กแสดงชายเป็นผู้นำสวดด้วยการตั้งนะโม สามจบ จึงเข้าบท
สวดพระมาลัยในขั้นตอนนี้ นักแสดงทุกคนยังคงนั่งพนมมือเป็นลูกคู่ร้องรับ จนจบการสวดพระมาลัย

ภาพที่ 9 : การสวดพระมาลัย
4.3 ชั้นตอนร้องบทไหว้ครู การรำไหว้ครูเป็นขั้นตอนของการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักแสดงรำสวด โดยนักแสดงหญิงออกมากลางเวทีและร่ายรำประกอบบท
ร้อง อยู่ในลักษณะของการนั่งคุกเข่ารำ ท่าทางการร่ายรำตีความตามบทคำร้อง ซึ่งนักแสดงหญิ งผู้ออกมาร่าย
รำต้องได้รับการฝึกฝนให้ชำนาญก่อนจึงออกงานรำได้
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4.4 ชั้นตอนร้องบทไหว้ศพ หลังจากการรำไหว้ครูเสร็จสิ้น นักแสดงหญิงทั้งหมดหันหน้ากลับมาทาง
หน้าหีบศพเพื่อรำไหว้ศพ และยังคงนั่งคุกเข่าร่ายรำตามเนื้อร้องจนจบเพลง ขั้นตอนนี้แสดงถึงความกตัญญูต่อ
ผู้เสียชีวิต เนื้อร้องกล่าวขอให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปเกิดบนสวรรค์
4.5 ชั้นตอนร้องเกริ่นหรือบทออกตัว คือขั้นตอนการร้องแนะนำตัวผู้ร้องเอง แนะนำทีมงานของคณะ
รำสวด การฝากเนื้อฝากตัว พร้อมกับ กล่าวขอบคุณเจ้ าภาพที่นำมาแสดง การกล่าวให้ศีลให้พรกับเจ้าภาพ
และขออภัยเจ้าภาพหากการแสดงมีความบกพร่องผิดพลาดไป ซึ่งขั้นตอนนี้หัวหน้าคณะเป็นผู้ร้องกล่าวออกตัว
นักแสดงคนอื่นๆเป็นลูกคู่
4.6 ชั้นตอนร้องออกแขก เป็นขั้นตอนต่อจากการรำไหว้ศพ นักแสดงหญิง 1 คน ออกมาร่ายรำกลาง
เวที ในจังหวะเพลงเร็ว เน้นการใช้สะโพก แสดงท่าทางประกอบไปตามทำนองเพลงและมีท่าเต้นที่สร้างความ
สนุกสนานให้กับผู้ชม เพื่อเป็นการเรียกผู้ชมให้ชมการแสดง
4.7 ชั้นตอนบทเบ็ดเตล็ด หมายถึงขั้นตอนที่มีบทร้องหลากหลาย ทั้งที่นำมาจากวรรณคดีไทย และนำ
ทำนองลูกทุ่งมาแต่งเนื้ อร้องใหม่ เริ่มด้วยนักแสดงหญิง 4 คน ออกมาด้านหน้าเวที โดยมี ผู้ร้องต้นเสียง 1 คน
ส่วนลูกคู่จะใช้การเปล่งเสียงในการไล่ทำนองเพลง ด้วยเสียง “นอย” เมื่อนักร้องหญิงร้องจนครบทุกคน จึงสลับ
นักแสดงชายออกมาแสดงในบทร้องที่เป็นบทวรรณคดีไทย สลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้จนถึ งเวลาประมาณ
04.00 น. จึงหยุดการแสดงเพื่ออำลาเจ้าภาพ
4.8 ขั้นตอนบทเพลงลา เป็นบทร้องแสดงต่อจากการแสดงในบทเบ็ดเตล็ด เมื่อถึงเวลา 04.00 น. การ
แสดงรำสวดจึงยุติการแสดงเพื่อเข้าสู่พิธีกรรมการสวดบทสั่งเปรต ในบทร้องเพลงลา เป็นการกล่าวขอบคุณ
เจ้าภาพ พร้อมทั้งกล่าวอวยชัยให้พรเจ้าภาพและอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณผู้ตายไปสู่สวรรค์
4.8 ชั้นตอนบทสั่งเปรต เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสวดพระมาลัยของคณะวิชัย ราชันย์ การสวด
บทสั่งเปรตนี้จะเริ่มสวดในเวลาประมาณ 04.00 น. นักแสดงชายจะนำตู้พระธรรมมาวางหน้าหีบศพอีกครั้ง
นักแสดงทุกคนนั่งหันหน้าไปทางหีบศพ โดยก่อนที่จะสวดบทสั่งเปรตทางคณะรำสวด จะบอกญาติจุดธูปบอก
ผู้ตายเพื่อให้ฟังการสวดบทสั่งเปรต เมื่อสิ้นสุดการสวดบทส่งเปรต ถือเป็นการสิ้นสุดของการแสดงรำสวด
5. บทบาทการแสดงรำสวดที่มีอิทธิพลต่อสังคม
รำสวดเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างสรรค์คุณค่าทางสัง คมในด้านทัศนคติความเชื่อและความศรัทธา
ศาสนา การสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและกิจกรรมในชุมชน รวมถึงงานอาชีพ
5.1 บทบาทของรำสวดที่มีต่อชุมชน ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ร่วมกันหากเมื่อสถานการณ์อย่าง
หนึ่งเกิดขึ้นกับคนในชุมชน สิ่งที่พบเห็นของทุกชุมชนคือความเอื้ ออาทร ความช่วยเหลือการเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ก่อให้เกิดการสร้างความสามัคคีร่วมกันช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุการณ์นั้นๆ โดยเฉพาะการสูญเสียคนอัน
เป็นที่รักของแต่ละคน การปลอบโยนเพื่อให้หายหรือผ่อนคลายความโศกเศร้าเสียใจได้คือ การอยู่เป็นเพื่อนกัน
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ซึ่งการอยู่เป็นเพื่อนเพื่อปลอบใจนั้นนอกจากการพูดคุย แล้วยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เพื่อการสร้างความ
บันเทิงร่วมด้วยในการร้องรำและการบรรเลงดนตรี ดังนั้นรำสวดจึงเป็นบทบาทหนึ่งที่มีต่อชุมชนที่เกิดจากการ
ช่วยเหลือกันทางด้านจิตใจให้เ กิดความสุขและผ่อนคลายความทุกข์ใจและสามารถยังดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปใน
สังคม
5.2 บทบาทของรำสวดที่มีต่อทัศนคติ/ความเชื่อ ด้วยความเชื่อและความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนาเกี่ยวกับความตายและการเกิดเป็นวิญญาณของผู้ตาย ความทุกข์และความสุขที่เกิดจากการกระทำความ
ดีและความชั่ว การรำสวดมีบทร้องรำในบทสวดพระมาลัย ซึ่งชุมชนพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าการสวดพระมาลัยจะ
ส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์ และใครก็ตามเมื่อได้รับฟังบทสวดพระมาลัยแล้ว จะได้ขึ้นสวรรค์ ไม่ตก
นรก บทสวดพระมาลัยของการแสดงรำสวดจึงกล่าวถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษ การให้กระทำความดี ละเว้นจาก
ความชั่ว และจากความเชื่อเกี่ยวกับการส่งเปรตหรือตามบทพระมาลัยเรียกว่าบทเปรตสั่ง โดยเชื่อว่าการสวด
สั่งเปรตช่วยให้ผู้ตายไปสู่สวรรค์ เหตุเพราะเนื้อหากล่าวถึงเปรตสั่งพระมาลัยให้ไปบอกญาติพี่น้องว่าให้ทำความ
ดีละเว้นความชั่ว นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ ว่าผู้สวดจะได้ผลบุญในการสวดให้ผู้อื่นฟัง เนื่อ งจากการสวดพระ
มาลัยเหมือนการสั่งสอนธรรมะ ให้ทุกคนกระทำความดีละเว้นจากความชั่ว
5.3 บทบาทของรำสวดที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณี การจัดพิธีการงานศพเป็นประเพณีสำคัญของวิถี
ชีวิตเกี่ยวกับความกตัญญู การให้อภัยและการส่งผู้ตายสู่ สุคติตามความเชื่อ ความโศกเศร้าเสียใจของผู้สู ญเสีย
บุคคลอัน เป็ น ที่รักซึ่งเป็ นพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าการรำสวดในพิธีกรรมงานศพจะทำให้ผู้ ตายสู่ สุคติและเป็น
วิญญาณที่อยู่ในภพภูมิที่มีความสุขเมื่อได้ทำการสวดบทต่างๆ ตามขั้นตอนการสวด
5.4 บทบาทของรำสวดที่มีต่ออาชีพ การรำสวดของชุมชนภาคตะวันออกได้พัฒ นาจากความเชื่อ
และความศรัทธาในบาปบุญคุณโทษทางการกระทำตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนด้วยความดีงามของความรัก
ความสามัคคี การช่วงเหลือเกื้อกูล ความกตัญญู ทำให้พิธีกรรมงานศพในชุมชนมีองค์ประกอบของการแสดงรำ
สวดอยู่ร่วมด้วยในพิธีของชุมชนภาคติ วันออก เป็นผลให้การสร้างสรรค์ในแนวทางการสร้างอาชีพและผลงาน
ทางศิลปะการร้องรำ โดยคณะวิชัย ราชันย์ เป็นคณะหนึ่งที่ทำการพัฒนาและการต่อยอดอาชีพเป็นนักรำสวด
จากการมีความรู้และวิชาด้านการร้องรำในศิลปะของลำตัดและลิเก ซึ่งสร้างสรรค์งานร้องรำและการแสดงอย่าง
เป็นที่นิยมชื่นชอบของชุมชนมากขึ้น ทำให้คณะรำสวดคณะอื่นๆ ได้พัฒนาการร้องรำและการแต่งกายในพิธี
การรำสวดที่สวยงามมากขึ้น
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สรุปและข้อเสนอแนะ
การรำสวดเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการพัฒนาจากการร้องบทสวดส่งวิญญาณผู้ตาย ให้สู่สุคติอยู่ใน
ภพภูมิที่ดีมีความสุขด้วยความศรัทธาความเชื่อและการเอื้ออาทรกันในชุมชนที่อยู่เป็นเพื่ อนผู้เป็นเจ้าภาพงาน
ศพเพื่อปลอบใจให้คลายความโศกเศร้าเสียใจ ประกอบกับการแสดงรำสวดได้รับการสร้างสรรค์ให้เป็นศิลปะ
จากผู้ที่ทำการแสดง จึงทำให้ได้รับความนิยมในชุมชน ภาคตะวันออกอย่างยิ่งโดยเฉพาะคณะวิชัย ราชันย์ ที่
สร้างสรรค์เป็นศิลปะการแสดงรำสวดให้เป็นอัตลักษณ์และเป็นที่จดจำของผู้รับฟังและรับชมด้วยการสร้างสรรค์
ตั้งแต่การแต่งกาย การบรรเลงเพลงร้องรำในแต่ละบทร้อง การใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะให้ เกิดความ
เพลิดเพลิน รวมถึงการมีขั้นตอนการร้องรำตามบทเพลงที่เป็นพิธีการที่ได้ความนิยม ศรัทธาและความเชื่อของผู้
ที่เป็นเจ้าภาพงานที่เชิญมาให้อยู่ในพิธีการงานศพ ซึ่งการรำสวดในพิธีการงานศพนั้นเป็นไปตามหลักความเชื่อ
ของพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับการกระทำความดี ความชั่วผลของการกระทำของคน รวมถึงวิญญาณและความ
ตาย ส่วนการพัฒนาการแสดงรำสวดได้รับการพัฒ นาให้เป็นศิลปะการแสดง โดยเฉพาะการรำสวดของคณะ
วิชัย ราชันย์ ที่ยังคงความเป็นประเพณีนิยมแต่โบราณ แต่เพิ่มอรรถรสของการแสดงการร้องรำที่ให้ผู้สดับรับฟัง
และรับชมได้รับความบันเทิงและคลายความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พร้อมกับการให้แง่คิด
ในการกระทำความดีงามต่อสัตว์โลกและการยึดถือพระธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตามหลักพุทธศาสนา
การรำสวดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงานของชุมชนภาคตะวันออกที่มีบทบาทต่อการแสดงออกถึงการ
เคารพรั ก ความกตัญ ญู รู้คุณ การอโหสิ กรรมและการปรารถนาดีที่ มีต่อผู้ ตายจึงทำให้ การรำสวดยังคงเป็ น
ประเพณีนิยมที่มีบทบาทด้านความเอื้ออาทร ความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน การ
สะสมและการเผยแพร่ความเชื่อ ความศรัทธาและการนับถือพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนาให้ทุกคนเป็นคนดี
รวมถึงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างสวยงามตามการพัฒนาอาชีพของผู้มีศิลปะบันเทิง ซึ่งสมพร นิล
คัมภีร์ กล่าวว่าแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เน้นความสำคัญที่ชุมชน เพราะประชาชนคือเจ้าของวัฒนธรรม การมี
ส่วนร่ว มของประชาชนในการอนุ รักษ์และฟื้นฟู ภูมิปัญญาซึ่งเป็นวัฒ นธรรมของตน โดยผ่านการเลื อกสรร
วัฒนธรรมนั้นแล้ว และนำมาปรับใช้ในการดำเนินวิถีชีวิต เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้บริบท การเปลี่ยนแปลง
อย่างสมดุล มีเหตุ มีผล ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนจะเป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนได้ในที่สุด
จากการศึกษาการแสดงรำสวดผู้ศึกษาเห็นว่าการรำสวดเป็นวัฒนธรรมประเพณีนิยมที่ดีของชุมชนภาค
ตะวันออกของไทย ซึ่งควรอนุรักษ์ให้เป็ นประเพณีนิยมสืบไปในของชุมชนภาคตะวันออก และควรให้เกิดการ
เผยแพร่และการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนสืบไป ทั้งนี้เนื่องจากการรำสวดได้เป็นการแสดงที่มี
ลักษณะเหมือนเทศนาธรรมที่ให้คติธรรมสอดแทรก พร้อมกับความบันเทิงที่ปลอบใจผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
อัน เป็ น การรั กษาเยี ย วยาจิ ตใจในเชิงจิ ตวิท ยา นอกจากนี้การแสดงรำสวดเป็ นการแสดงประเภทหนึ่งของ
นาฏกรรมพื้นบ้านอันควรให้การศึกษาเพิ่มเติมในเชิงวิชาการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ในสถานการศึกษาทั่วไป
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อัตลักษณ์นาฏยศิลป์ชวาที่ปรากฏในการแสดงชุดระบำชวา
THE IDENTITIES OF JAVANESE DANCE THAT APPEARED
IN JAVA DANCE (THAI STYLE)
นาวี สาสงเคราะห์*
NAVEE SASONGKROH*
บทคัดย่อ
ชาวชวาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเข้ามาติดต่อค้าขาย ปัจจุบันปรากฏชุมชนชาวชวา
ในกรุงเทพมหานครบริเวณสาทร การเสด็จประพาสเมืองชวาของรัชกาลที่ 5 ถึง 3 ครั้ง เป็นการบันทึกเรื่องราว
การเดินทางที่เกี่ยวข้องดนตรีและนาฏศิลป์ราชสำนักชวา ปรากฏวงดนตรีกาเมลัน การแสดงราชสำนัก คือ
ปโดโยและซริมปิ ต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิล ปบรรเลง) ได้ตามเสด็จสมเด็จพระราชปิตุล าบรม
พงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์กรมพระยาภาณุพันธุว งศ์วรเดชไปชวาท่านได้แต่งเพลงไทยที่เลียนแบบ
สำเนียงเพลงชวาโดยตั้งชื่อตามเมืองที่พัก เช่น เพลงบูเซ็นซ็อค เพลงยะวา เป็นต้น ภายหลังที่รัชกาลที่ 7 เสด็จ
ประพาสชวาได้รับพระราชทานวงดนตรีกาเมลันจากสุนัน (กษัตริย์) เมืองสุรการ์ตา หลวงประดิษฐ์ไพเราะ จึงได้
เป็นผู้ควบคุม ฝึกซ้อมการบรรเลงและแต่งเพลงสำเนียงชวาอื่นเพิ่มขึ้น
ในสมัยนายธนิต อยู่โพธิ์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร ได้มีการสร้างสรรค์ระบำชวาขึ้นโดยคุณครูล
มุล ยมะคุปต์ คุณครูผัน โมรากุล และคุณครูมัลลี คงประภัศร์ ใช้ทำนองเพลง บูเซ็นซ็อคและเพลงยะวาใหม่
กระบวนท่ารำแสดงถึงอัตลักษณ์ของการแสดงราชสำนักชวาใช้ผู้แสดงผู้หญิง มีท่าการใช้มือเลียนแบบท่า งิตติง
การลอยหน้า การนั่งไหว้ การใช้เท้าตวัดผ้า การใช้ผ้าคาดเอวประกอบการแสดง โดยการออกแบบเครื่องแต่ง
กายเลียนแบบองค์ประกอบของการ แต่งกายการแสดงในราชสำนักแบบสุรการ์ตา
คำสำคัญ : อัตลักษณ์, นาฏยศิลป์ชวา, ระบำชวา

___________________________________________________________________________
* 125/3 หมู่ที่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
125/3 Village No.6, Sanamchai Sub-District, Maung Suphanburi District, Suphanburi Province
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Abstract
Javanese people have lived in Thailand since the Ayutthaya period by coming to
contact the trade. Nowadays, Thai people who descent from Javanese is appearing in
Bangkok at Sathorn area. In the past, King Rama V visited Java of three times and wrote
about the travel, music, and dance of the Royal Java Court. that was the Gamelan and Royal
show was Bedhaya and Srimpi. Subsequently, Luang Pradit Phai Roh was accompanied by
Prince Panurangsi Sawangwong went to Java, he composed a Thai song that imitated the
Javanese rhythm, named by the city, such as, Buitenzorg, Java, etc. After King Rama VII came
back from visiting The Court of Surakarta. He received the Gamelan from the Sunan (King of
Surakarta) and provided Luang Pradit Phai Roh to be the band leader of Gamelan and
practicing the music and composed the Javanese songs.
In the days, Mr. Thanit Yoopho was the Director-General of the Fine Arts Department.
Has created a Javanese dance. The choreographers were Mrs.Lamun Yamakup, Mrs. Pan
Morakul, and Mrs. MunLee Kongpraphat. The dance uses Buitenzorg song and Java song. The
identities of dances are the Javanese royal court performances style. There is a posture to
use the hand to imitate the position of “Ngithing”, face and legs movements are similar
Javanese dance. By designing costumes to imitate the elements of dress in the Surakarta
style.
Key words: Identity, Javanese dance, Rabam Java
บทนำ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หลายสิบปีที่ผ่านทำให้ประเทศไทยเกิดการตื่นตัว
ของคนไทยไม่ใช่น้อยเนื่องจากมีผลสืบเนื่องถึงการเมือง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ทำให้ผู้คนสนใจประเทศ
เพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม โดยข้อเท็จจริงแล้วประเทศไทยได้ติดต่อกับ
นานาประเทศไม่เฉพาะบ้ านพี่ เมื องน้ องในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ ได้ ติดต่อค้ าขายกับตะวัน ตกมี
หลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแง่ของศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ได้มี
การเลียนแบบสำเนียงเพลงของชนชาติต่างที่เข้ามาในประเทศไทย จนมีเพลงที่เรียกว่า เพลงสิ บสองภาษา
เกิดขึ้น ด้านนาฏศิลป์มีการแสดงที่เลียนแบบชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นละครพงศาวดาร เจ้าพระยามหินทรศักดิ์
ธำรง ที่แสดงเกี่ยวกับละครที่มีเชื้อชาติต่างๆ เช่น จีน มอญ พม่า เป็นต้น ละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
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พระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้ปรับปรุงละครเรื่องพระลอ โดยเลี ยนแบบเชื้อชาติลาว จะเห็นได้ว่า การรับรู้ถึง
ความหลากหลายของชนชาตินั้นมีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน เมื่อพัฒนาการรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์มีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกรมศิล ปากร การสร้ างสรรค์การแสดงที่เลี ยนแบบการแสดงของชนชาติต่ างก็มี อยู่อย่าง
ต่อเนื่องและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งการแสดงที่เลียนแบบกลุ่มเชื้อชาติต่างๆ นี้ผู้สร้างสรรค์ ต้อง
อาศัย ความคิดและจิ น ตนาการ ผนวกกับความรู้เกี่ยวกับชนชาตินั้น ๆ เป็ นหลั กสำคัญ ของการวางรากฐาน
แนวคิดจึงจะสามารถแสดงอัตลักษณ์ของชนชาตินั้นๆ ออกมาได้อย่างชัดเจนผ่านกระบวนท่ารำ ดนตรี และการ
แต่งกาย ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีชุดการแสดงที่เลียนแบบชนชาติต่างๆ หลายชนชาติ เช่น จีน พม่า มอญ
ชวา เป็นต้น
ชาวชวาในประเทศไทย
ชาวชวาหรือมักกะสัน ปรากฏหลักฐานมีมาครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยภายหลังการแพร่อิทธิ พลชาวฮอลันดา
ระยะแรกเดินทางเข้าทำการค้าและเป็นทหารรับจ้าง ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเกิดกบฏมักกะสันขึ้น
ทำให้เกิดความวุ่นวายซึ่งเกิดความไม่พอใจของวิชเยนทร์นั่นเอง ชาวชวากลุ่มนี้เรียกอีกอย่างว่า แขกแพ มีความ
เชี่ยวชาญในการทำน้ำหอม หลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง มีชาวชวากลุ่มหนึ่งอพยพเข้ามาบางกอกและ
นนทบุรี บทบาทชาวชวาในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์อาจจะดูน้อยกว่าชนชาติอื่นๆ แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชากรที่ได้ร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ภาสกร วงศ์ตาวัน,
2561 : 71-177) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้มีชาวชวาจำนวนมากเข้ามา
ค้าขายและมีความเชี่ยวชาญด้านการตกแต่งสวน โดยเฉพาะต้นมะขามที่ปลูกบริเวณรอบสนามหลวงนั้นก็เป็น
ฝีมือการปลูกของชาวชวา ปัจจุบัน มีชุมชนชวาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร คือ บริเวณสาทร ปรากฏชื่อ
มัสยิดยะวา เป็นอนุสรณ์สถานของการดำรงอยู่ของคนเชื้อสายชวาในประเทศไทย เนื่องจากชวาเป็นดินแดนที่มี
ความสวยงาม มีแหล่งอารยะธรรม และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ดังนั้นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ์ของไทยได้เสด็จประพาสชวาหลายครั้งด้วยกัน
สัมพันธไมตรีพระมหากษัตริย์ไทยกับสุลต่านเมืองชวาและดนตรี นาฏศิลป์ราชสำนักชวา
ปีพุทธศักราช 2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสชวาอย่างเป็นทางการ
นับว่าเป็นครั้งแรกของการเสด็จประพาสต่างประเทศของพระองค์ด้วย เมืองที่เสด็จประพาสอย่างเป็นทางการ
คือ สิงคโปร์ บาตาเวีย และสมารัง เมืองบาตาเวีย ปัจจุบันคือ กรุงจาการ์ตา ตั้งอยู่บริเวณทางเหนือของเกาะ
ชวาตะวันตก เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและเมืองสมารัง (Semarang) ปัจจุบันคือ เมืองท่าที่
สำคัญตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะชวากลาง ในการเสด็จสมารังครั้งนี้ได้ ทอดพระเนตรละครของชวาของ
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ระเด่นอะธิปติปันญี (Randen Adipati คือ ฐานันดรศักดิ์ของเจ้าชวา เจ้ามังกุเนอโกโร Mangkunegoro แห่ง
เมือง โซโลหรือเมืองสุรการ์ตา)
ปีพุทธศักราช 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเกาะชวาเป็นครั้งที่ 2 ครั้ง
นี้ได้เสด็จประพาสเมืองบาตาเวีย บุยเตนซอร์ก (Buitenzorg) เมืองบันดุง เมือง การุต เมืองจิละจับ เมือง
ยอกยาการ์ต้า เมืองสุรการ์ ตาหรือโซโล เมืองสุราบายา เมืองมาลัง และเมืองกดีรี ในครั้งนี้ได้ทอดพระเนตร
ศิลปวัฒนธรรม ณ พระราชวังสุลต่านเมืองยอกยาการ์ตาซึ่งจัดเลี้ ยงต้อนรับ ณ ท้องพระโรงสี่เหลี่ยม เรียกว่า
เปินโดโป (Pedhapa) ระหว่างพิธีรับรองมีพิณพาทย์บรรเลงตลอด หลังจากพิธีรับรองเสร็จเรียบร้อย จึงเริ่มการ
แสดง ซริมปิ (Srimpi) โดยมีนั กแสดงจำนวน 4 คน ออกมารำถวายและในการเลี้ ยงรับรองครั้งที่ 2 ทรงได้
ทอดพระเนตรการแสดง วายั งวอง (Wayang Wong) เรื่อง มหาภารตะ เมื่อเสด็จฯ ถึงเมืองสุรการ์ตา เจ้าสุ
สุหุนันปากุบุโวโน ที่ 10 (เจ้าอุปราชหรือวังหน้าเมืองโลโซ) พร้อมด้วยเชษฐา 3 พระองค์ รอรับเสด็จ ภายหลังมี
ถวายเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียม มีการแสดงรำ ปโดโย (Bedhaya) ภายหลังได้ทอดพระเนตรวายัง วอง เรื่อง
ปั น หยี ปโดโย และซริ มปิ ทั้ งนี้ ไม่ป รากฏว่า ทรงทอดพระเนตรด้านนาฏศิล ป์ ดนตรีของชวาที่ เมื องอื่น ๆ
นอกจาก เมืองยอกยาการ์ต้าและเมืองสุรการ์ตา
ปีพุทธศักราช 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเกาะชวาเป็นครั้งที่ 3
เสด็จประพาสเมืองบาตาเวีย เมืองบุยเตนซอร์ก เมืองบันดุง เมืองสุรการ์ตา ในการเลี้ยงรับรอง ณ ท้องพระ
โรงพระราชวั ง เมื อ งสุ ร การ์ ต า มี ก ารบรรเลงวงดนตรี กาเมลั น รั บ เสด็ จ และการแสดง ปโดโย ถวายให้
ทอดพระเนตรโดยมีนางรำจำนวน 9 คนนางรำทั้งหมดเป็นนางในของ สุสุหุนัน การแสดงมีท่ารำที่ แปลกคือ
นางรำสามารถยืนขึ้นได้อย่างช้าๆ ทั้งที่นั่งไขว้ขาอยู่ และยังได้ทรงทอดพระเนตรการแสดง ซริมปิ ดังเช่นเคย
การแสดงนาฏศิลป์ราชสำนักของชวาที่สำคัญสำหรับต้อนรับพระราชอคันตุกะที่มาเยือนพระราชวัง
เมืองยอกยาการ์ต้า(Kasultanan Yogyakarta)และพระราชวังเมืองสุรการ์ ต า (Kasunanan Surakarta) นั้น
จากการเสด็จประพาสชวาทั้งสามครั้ง มีการนำนาฏศิลป์ราชสำนักมาแสดงให้ช ม คือ Bedhaya และ Srimpi
การแสดงทั้งสองนี้เป็นรูปแบบการแสดงเฉพาะในพระราชวังนักแสดงเป็นสตรีในพระราชวังหรือบางครั้ง พระ
ราชวงศ์ฝ่ายหญิงของกษัตริย์จะเป็นผู้แสดงต้ อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการแสดงยังสื่อความถึงปรัชญาอัน
ลึกซึ้ง(และและซู
ฮBedhaya หรืออีกชื่อหนึ่งคื อ Bedhaya sanga (Sanga ในภาษาชวา แปลว่า เก้า) เป็นการแสดง
ของผู้หญิงประกอบไปด้วยนักแสดงจำนวน 9 คน และ Srimpi เป็นการแสดงของผู้หญิงเช่นกัน ประกอบไป
ด้วยนักแสดง 4 คน รูปแบบการแสดงถูกสร้างขึ้นมาในสมัยสุลต่านอังกุง (Sultan Agung) ตรงกับคริสต์ศักราช
1613 – 1646 (ตรงกับ พุทธศักราช 2156 – 2189) Bedhaya ที่อยู่ในพะราชวัง (Kraton) โดยปกติทั่วไป
มักจะแสดงบทบาทในการต่อสู้ ร ะหว่างตัว ละครสำคั ญ สองตัว ในขณะที่ Srimpi เป็ นการออกท่ าทางใน
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ลั กษณะการพรรณนาถึงการต่อ สู้ ของตั วละครที่ เป็ นวีรสตรี นั กแสดงทั้งหมดเหล่ านั้น แต่งกายในลั กษณะ
คล้ายกัน
Bedhaya sanga เป็นการแสดงโดยผู้หญิงจำนวน 9 คน โดยหมายถึงสัญลักษณ์ ทวารทั้ง 9 ของ
ร่างกาย มนุ ษ ย์ คื อ ดวงตาทั้ งสองข้ าง รูจมู กทั้ งสองข้าง รูหู ทั้ งสองข้ าง ปาก ทวาร และอวัยวะเพศ
เปรียบเหมือนกับ 9 ทางเข้าหลั กสำคัญของพระราชวัง (Kraton) ในส่วนประกอบของการแสดงเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ 9 ส่วน ประกอบไปด้วย หัวใจ ศีรษะ คอ แขนทั้งสองข้าง หน้าอก ขาทั้งสอง
ข้าง และอวัย วะเพศ บทบาทสำคั ญ ของ Bedhaya Sanga คื อ หั ว ใจที่เป็ น ตัว แทนของความคิดและจิต
วิญญาณ ศีรษะคือความปรารถนา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความดีและความชั่ว มีถูกและผิด
เป็นต้น แตกต่าง จากการแสดง Srimpi ซึ่งใช้ผู้หญิงเพียง จำนวน 4 คน โดยหมายถึงสัญลักษณ์ของธาตุทั้ง 4
คือ ไฟ ลม น้ำ และดิน โดยลักษณะสำคัญทางความคิด บทบาทสำคัญของการแสดงเป็นไปในทางเดียวกันกับ
Bedhaya sanga (Soedarsono, 1990, pp. 79-82)

ภาพที่ 1 การแสดง Bedhaya โดยมีนักแสดงจำนวน 9 คน
ที่มา : Purwadmadi, 2014, p. 21

ภาพที่ 2 การแสดง Srimpi Rangga Janur ใช้ผู้แสดง 4 คน
ที่มา : Purwadmadi and Joko Budhiarto, 2016, p. 203
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ปีพุทธศักราช 2451 สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษี สว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุ
พันธุวงศ์วรเดชหรือสมเด็จวังบูรพาฯ เสด็จไปชวา ครั้งนั้นหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในขณะนั้นมี
บรรดาศักดิ์เป็นจางวางศร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตามไปด้วยในฐานะมหาดเล็กห้องพระบรรทมและ
นักดนตรีคนโปรด ขณะนั้นท่านอายุได้ 27 ปี เมื่อถึงชวาท่านได้ยินเสียงดนตรีของวงกาเมลัน (Gamelan) เมื่อ
ครั้งเจ้าแห่งเกาะชวาจัดเลี้ยงถวายการต้อนรับสมเด็จวังบูรพาฯ จางวางศรท่านได้นำขลุ่ยงาที่ติดตัวไปด้วยมา
เป่าผสมผสานเข้ากับดนตรีของชวาในเพลงต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ร่วมขบวน
เสด็จฯ เป็นอย่างมาก ภายหลังได้แต่งเพลงไทยที่มีสำเนียงชวาหลายเพลงโดยตั้งชื่อเพลงจากสถานที่ที่ท่านได้
เดินทางไป เช่น บูเซ็นซ็อค กะหรัดรายา กะดีรี สะมารัง ยะโฮร์ ยะวาใหม่ และบูกันตูโมะ (อานันท์ นาคคง
และอัษฏาวุธ สาคริก, 2547 : 73-75) จากการเดินทางไปชวาส่วนหนึ่งของการแต่งเพลงตามสถานที่ต่างๆ เช่น
ยะโฮร์ เป็ น สถานที่อยู่ ในประเทศมาเลเซีย เพลงบูเซ็นซ็อค มาจากชื่อเมืองเมืองบุยเตนซอร์ก ซึ่งปัจจุบั น
เปลี่ยนเป็น เมืองโบโกร์ (Bogor) เพลงสะมารัง มาจากชื่อเมือง (Semarang) เป็นต้น ทั้งนี้น่าจะเป็นการแต่ง
เพลงเพื่อสำหรับ บัน ทึกการเดิ น ทางไปในสถานที่ต่ างๆ ของเมืองชวาของหลวงประดิษฐ์ไพเราะอีกทางหนึ่ง
เพราะเนื่องจากเพลงที่แต่งนั้นไม่ได้มีเฉพาะเมืองที่อยู่ในชวาเพียงอย่างเดียว หากแต่งเพลงที่มีชื่อเมืองอยู่ใน
มาเลเซียด้วย ซึ่งการเดินทางไปชวานั้นต้องแวะพักตามเมืองต่างๆ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ แล้ วเดินทางถึงเกาะ
ชวา
ปีพุทธศักราช 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประพาสชวา ทรงทอดพระเนตร
ละครและดนตรีเป็นสำราญพระราชหฤทัย กระทั่งปะกูภูวโนที่ 10 สุสุหุนันแห่งเมืองสุรการ์ตาหรือเมืองโซโล
(Surakarta หรือ Solo) ทรงเคารพนับถือพระมหากษัตริย์สยาม ทั้งนี้เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว ก็ เสด็ จ มาเยื อ นถึ ง 2 ครั้ ง และมี พ ระราชไมตรี อั น ดี กั บ ตระกู ล ปะกู ภู ว โน เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยือนอีกครั้งจึงเป็นการกระชับพระราชสัมพันธไมตรียิ่งขึ้น ภายหลังเด็จฯ กลับ
สยาม สุ สุ หุ นั น แห่ ง สุ ร การ์ ต าได้ จั ด ส่ ง เครื่ อ งดนตรี ช วา ( Gamelan) เครื่ อ งใหญ่ ม าทู ล เกล้ า ฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 7หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิล ปะบรรเลง) ในฐานะผู้ ที่
คุ้นเคยกับปี่พาทย์ชวา อีกทั้งยังมีโอกาสได้เดินทางไปชวามาแล้วจึงได้รับพระราชทานโอกาสให้เป็นผู้ควบคุมวง
ปี่พาทย์และฝึกซ้อมให้ นักดนตรี ของกรมปี่พาทย์และโขนหลวงเพื่อออกแสดงในงานขึ้นปีใหม่ ณ พระที่นั่ง
อั ม พรสถาน ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2473 ภายหลั ง เครื่ อ งดนตรี ได้ แ ยกออกไปเก็ บ รั ก ษายั งสถานที่ ต่ า งๆ คื อ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บางส่วนอยู่ในความดูแล รักษาของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร (อานันท์ นาคคง
และอัษฏาวุธ สาคริก, 2547 : 153-155)
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นาฏยลักษณ์นาฏศิลป์อินโดนีเซีย
นาฏศิลป์อินโดนีเซียสามารถแบ่งประเภทการแสดงตามลักษณะเฉพาะออกเป็นการแสดงเฉพาะท้องถิ่น
สำคัญๆ คือ นาฏศิลป์แบบยอกยาการ์ต้า นาฏศิลป์แบบสุรการ์ตา นาฏศิลป์แบบบาหลี นาฏศิลป์แบบซุนดา
นาฏศิลป์แบบสุมาตรา และนาฏศิลป์แบบชนเผ่าพื้นเมือง โดยมีประเภทของการแสดงที่สำคัญเป็นที่รู้จักทั่วไป
เช่น วายั ง กุลิ ต(Wayang Kulit) วายั ง วอง (Wayang Wong) วายัง โตแปง(Wayang Topeng) ลางัน ดริโย
(Langen Driya) ปโดโย (Bedhaya) และซริมปิ(Srimpi)
การแสดงปโดโย( Bedhaya)และซริมปิ(Srimpi) เป็นการแสดงนาฏศิลป์แบบราชสำนักชวาปรากฏแสดง
ทั้งในพระราชวังยอกยาการ์ตาและสุรการ์ตา โดยพระมหากษัตริย์ที่เสด็จประพาสชวาพร้อมทั้งพระบรมวงศานุ
วงศ์ได้ทอดพระเนตรทุกครั้งที่มีการเลี้ยงรับรอง นาฏยลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์แบบราชสำนักที่สำคั ญ คือ
การใช้มือและพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งนี้ขอกล่าวเฉพาะรูปแบบท่าทางของผู้หญิง ดังนี้
ลักษณะมือ ประกอบไปด้วย การจัดท่าทางของนิ้วมือ มือ มี 4 ลักษณะ คือ
1. งรูจี (Ngruji) เป็นการตั้งมือในลักษณะนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย เรียงชิดกัน หักหัว
แม่มือเข้าหากลางฝ่ามือ (วิรุฬห์รักษ์, 2544)
2. จัมปุริต (Njempurit) เป็นการตั้งมือในลักษณะ ใช้นิ้วหัวแม่มือจรดที่ข้อนิ้วแรกของนิ้วกลาง
โดยให้นิ้วกลางลดลงมาในลักษณะชี้ไปด้านหน้างอนิ้วเล็กน้อย ปลายนิ้วชี้จรดปลายนิ้วหัวแม่มือในลักษณะงอ
นิ้ว ส่วนนิ้วที่เหลืออยู่ในลักษณะงอ (ดิลกวณิช, 2543)

ภาพที่ 3 ลักษณะมือ งรูจี (Ngruji)
ที่มา : Lan Muteex, 2016

ภาพที่ 4 ลักษณะมือ จัมปุริต (Njempurit)
ที่มา : Lan Muteex, 2016

3. งิตติง (Ngithing) เป็นการตั้งมือในลักษณะ นิ้วหัวแม่มือจรดปลายนิ้วชี้ลักษณะงอนิ้วเป็น
วงกลม นิ้วที่เหลืองอนิ้วดันขึ้นไปหลังมือ (เอี่ยมสกุล, 2538)
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4. เงิบเปิล (Ngepel) เป็นการตั้งมือในลักษณะงอนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางเข้าหาฝ่ามือ
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยงอข้อนิ้วดันเข้าหาหลังมือ ลักษณะมือนี้จะปรากฏเฉพาะท่าของผู้ชาย

ภาพที่ 5 ลักษณะมือ งิตติง (Ngithing)
ที่มา : Lan Muteex, 2016

ภาพที่ 6 ลักษณะมือ เงิบเปิล (Ngepel)
ที่มา : Lan Muteex, 2016

ลักษณะการเคลื่อนไหวลำตัว
การเคลื่อนไหวลำตัวของการแสดงนาฏศิลป์ราชสำนักชวามีลักษณะเฉพาะสำคัญใน 2 ลักษณะ
คื อ การเคลื่ อ นในลั ก ษณะลำตั ว ตรง เรี ย กว่ า ทั น จิ บ บุ ต รี (Tancep putri) และการถ่ ายน้ ำหนั ก เมื่ อ การ
เคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะลำตัวตรงศีรษะก็จะตั้งตรง สายตาหลบต่ำลงมองพื้น ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของแขน ขา
ศีรษะ ใบหน้า ลำตัว จะสัมพันธ์กับการถ่ายน้ำหนักของเท้าโดยการยืดตัวและงอเข้า การถ่ายน้ำหนักจากเท้า
ซ้ายไปยั งเท้าขวา เรีย กว่า งแลแย็ ค บุ ตรี (Ngleyek putri) และการถ่ายน้ ำหนั กจากเท้าขวาไปยังเท้ าซ้าย
เรียกว่า งลอยย็อค บุตรี (Ngoyok putri) (Galih Prakasiwi, Interviwe, April 19, 2019)

ภาพที่ 7 ท่าทันจิบ บุตรี (Tancep putri)
ที่มา : Lan Muteex, 2016
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ภาพที่ 8 งแลแย็ค บุตรี( Ngleyek putri)
ภาพที่ 9 งลอยย็อค บุตรี( Ngoyok putri)
ที่มา : Lan Muteex, 2016
ที่มา : Lan Muteex, 2016
ระบำชวา
ในครั้งระยะเวลานายธนิต อยู่โพธิ์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร เป็นช่วงที่นาฏศิลป์ไทยดนตรีไทย
ได้รับการพัฒนารูปแบบการแสดงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย ทั้งรูปแบบการแสดง ระบำ รำ ฟ้อน และเพลงประกอบการแสดงใหม่ๆ
เกิดขึ้นมากมายจากความคิดริเริ่มและภูมิปัญญาของปรมาจารย์ทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ทั้งที่นำมาจาก
รูปแบบการแสดงราชสำนัก การแสดงพื้นบ้าน ตลอดจนการแสดงที่เลียนแบบชนชาติต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้วางรากฐานฝึกหัดการบรรเลงวงดนตรีชวาที่ได้รับมาจาก
สุลต่านสุสุหุนัน ที่ 10 แห่งสุรการ์ตา จนสามารถบรรเลงได้และแต่งเพลงที่มีสำเนียงชวามากมาย หลายปีต่อมา
นายธนิต อยู่โพธิ์ได้มอบหมายให้มีการสร้างสรรค์การแสดงที่เลียนแบบการแสดงของชวาซึ่งจัดอยู่ในประเภท
ของระบำ เรียกว่า ระบำชวา มีปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทย คือ คุณครูลมุล ยมะคุปต์ คุณครูผัน โมรากุล
และคุณครูมัลลี คงประภัศร์ เป็นผู้ออกแบบท่าทางประกอบเพลง โดยใช้เพลง บูเซ็นซ็อคและเพลงยะวาใหม่
ประกอบการแสดงโดยเผยแพร่ ให้ ป ระชาชนได้ ช มช่ ว งสั งคี ต ศาลา(รั จ นา พวงประยงค์ ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ ,
สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2562)
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นาฏยลักษณ์ระบำชวา
การสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ ระบำชวา ประกอบไปด้วยกระบวนท่าประกอบเพลง จำนวน 2 ทำนอง
คือ ในท่วงทำนองเพลงช้า เพลงบูเซ็นซ็อคและท่วงทำนองเพลงเร็ว เพลงยะวาใหม่สามารถสรุปการใช้ร่างกาย
สำคัญๆ ได้ดังนี้
1. ศีรษะ ลักษณะการใช้ศีรษะ พบว่า มีการลอยหน้า ยักคอ ลักคอ ก้มศีรษะ พยักหน้า เงยหน้า และ
การเอียง
2. มือและแขน ลักษณะท่ารำใช้มือและแขน พบว่า มีการจีบล่อแก้ว ประนมมือไหว้ สลัดข้อมือ จีบมือ
ม้วนมือ ตั้งมือจีบล่อแก้วระดับวงกลาง แบหงายมือ และแทงมือ
3. เท้า ลักษณะการใช้เท้า พบว่ามีการซอยเท้า ชักเท้าปัดปลายผ้า ท่านั่งย่อตัวลงโดยเข่าซ้ ายทับเข่า
ขวา การทอดเท้า ถัดเท้า ขยั่นเท้า นั่งบนส้นเท้า แตะเท้า และโขยกเท้า
4 ลำตัว ลักษณะการเคลื่อไหวลำตัว พบว่า มีการตีไหล่ โน้มตัวไปด้านหน้า เอนลำตัวไปด้านหลัง โยน
ตัว โอนตัวทิ้งไหล่
การแต่งกายระบำชวา ลักษณะการแต่งกายของระบำชวาเป็นการแต่งกายเลียนแบบการแสดงในราช
สำนักชวา ประกอบไปด้วย ศีรษะสวมเครื่องประดับศีรษะประดิษฐ์คล้ายเครื่องสวมศีรษะชองการแสดงในราช
สำนักชวา นุ่งผ้าจีบหน้านางหางไหลปล่อยชาย ลำตัวสวมเสื้อรัดเฉพาะช่วงอกเปลือยไหล่ สวมเครื่องประดับ
สร้อยคอ กำไล และรัดต้นแขน ที่สำคัญคือผ้าคาดเอวที่ผูกบริเวณด้านหน้าปล่อยชาวยาวทิ้งลงมาทั้งสองข้าง ผ้า
นี้เป็นลักษณะเฉพาะที่ใช้ประกอบท่าทางการแสดงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของระบำชวา

ภาพที่ 10 ระบำชวา
ที่มา : ประทิน พวงสำลี, 2512
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อัตลักษณ์นาฏยศิลป์ชวาที่ปรากฏในการแสดงชุดระบำชวา
การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่สร้างสรรค์เพื่อเลี ยนแบบวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเป็น
การแสดงถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่ประดิษฐ์ทั้งลีลาท่ารำ ทำนองเพลงและเครื่องแต่งกาย หาก
เป็นปัจจุบันในยุคที่สามารถหาข้อมูลได้ทั่วโลกภายในเวลาไม่กี่วินาทีผ่านการเชื่อมโยงทางเครือข่ายออนไลน์ซึ่ง
เป็นช่องทางของการแสดงหาความรู้ได้อ ย่างกว้างขวางทั่วทุกมุมโลก อุปสรรคของการสืบค้นความรู้ต่างๆ อัน
เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลงานสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หากมองย้อนเวลากลับไป ประมาณ 50-60
ปี ที่ผ่านมา ในช่วงที่การค้น คว้าข้อมูล ต่างๆ เป็นไปด้วยความลำบากอย่างยิ่ งยวด การสร้างสรรค์ผ ลงานที่
เลี ย นแบบการแสดงของชาวต่างชาติต้ องอาศั ยความคิ ดสร้างสรรค์ จากจิน ตนาการจากหลั ก ฐานเพี ย งแค่
ภาพถ่ายหรือคำบอกเล่าของผู้ที่เคยประสบพบเห็นการแสดงนั้นๆ การคิดสร้างสรรค์ระบำชวาของบรมครู
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งจินตนาการโดยแท้ เนื่องจากคุณครูที่ร่วมกันคิดกระบวนท่ารำทั้ง
3 ท่าน ไม่เคยเดินทางไปชวาและไม่เคยเห็นรูปแบบการแสดงระบำในราชสำนักของชวามาก่อน ซึ่งแตกต่าง
จากการสร้างสรรค์ผลงานเพลงเลียนแบบสำเนียงเพลงชวาประกอบการแสดงของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร
ศิลปบรรเลง) ที่แต่งเพลงบูเซ็นซ็อคและเพลง ยะวาใหม่ จากการได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมดนตรีของ
ชวา
จากการศึ ก ษา รวบรวม และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ งประวั ติ ศ าสตร์ ช องชาวชวากั บ ความสั ม พั น ธ์ ท าง
ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ พบว่า ระบำชวามีแนวคิด กระบวนท่ารำ และลักษณะการแต่งกายที่
เชื่อมโยงกั บ นาฏศิล ป์ ช วาอยู่ ไม่ น้ อย ซึ่งแสดงถึงอั จฉริยะภาพและจิน ตนาการของผู้ ส ร้างสรรค์ที่ ส ามารถ
นำเสนออัตลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ชวาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความสัมพันธ์ของแนวคิดหลักระหว่างนาฏศิลป์ราชสำนักชวาและระบำชวาในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยนั้น
แนวคิดที่เป็นสิ่งเดียวกันคือ ผู้เขียน อนุมานว่า ระบำชวาได้แนวคิดในการออกแบบการแสดงให้เป็นรูปแบบของ
ระบำ โดยใช้ผู้หญิงเป็นผู้แสดงซึ่งตรงกับการแสดงในราชสำนักของพระราชวังทั้งยอกยาการ์ต้าและสุรการ์ตา
มักจะนำการแสดง Bedhaya และ Srimpi ที่แสดงโดยนางในราชสำนักหรือแม้แต่เชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง อาจ
กล่าวได้ว่า ระบำชวาได้แนวคิดในการใช้ผู้หญิง แสดงมากจากการแสดงในราชสำนักนั่นเอง หากแต่ระบำชวา
ไม่ได้มุ่งเน้นในด้านปรัชญาของสัญลักษณ์ทางร่างกาย ทั้ง 9 แห่งแบบ Bedhaya และธาตุทั้ง 4 ของ Srimpi
แต่แสดงออกในรูปแบบของระบำของนางในราชสำนักที่มีความสวยงาม พร้อมเพรียง การเคลื่อ นไหวและการ
แปรแถว
จากแนวคิดหลั กไปสู่การออกแบบกระบวนท่ารำที่เป็นลั กษณะเฉพาะของระบำชวา บรมครูเลือกใช้
ลักษณะมือของการปฏิบัตินาฏยศัพท์ ที่เรียกว่า การจีบล่อแก้วหรือท่าล่อแก้ว เป็นลักษณะมือที่ใช้สื่อถึงท่าทาง
ของนาฏศิลป์ชวา ซึ่งการจีบล่อแก้วนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกั บพื้นฐานการใช้มือในกระบวนท่ารำของนาฏศิลป์
ราชสำนักชวา ที่เรียกว่า งิตติง (Ngithing) และการลอยหน้า หากแต่นาฏศิลป์ชวาไม่ปรากฏการยักคอแต่ใน
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ระบำชวามีการประดิษฐ์ท่าให้ใช้การลอยหน้าผสมกับการยักคอและการเคลื่อนไหวเท้าโดยใช้เท้าปัดปลายผ้านุ่ง
ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งคือ กระบวนท่าเริ่มต้นของการแสดงทั้งการแสดงของนาฏศิลป์ราชสำนักชวาและ
ระบำชวาที่เหมือนกันคือ การเริ่มด้วยท่าไหว้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากแนวคิดหลักที่มาจากการแสดงในราชสำนักจึง
เริ่มด้วยท่าแสดงความเคารพเป็นอันดับแรก
ลักษณะท่าไหว้ของนาฏศิลป์ราชสำนักชวา เรียกว่า ท่ าซัมบาฮัน (Sembahan) เป็นการแสดงความ
เคารพต่อสุลต่านหรือการระลึกถึงพระเจ้า ซึ่งในระบำชวาก็มีท่าไหว้เป็นท่าแรกแสดงถึงความเคารพเช่นกัน
ความแตกต่างอยู่รายละเอียดของท่านั่งและระดับการไหว้ ระบำชวาใช้การนั่งไขว้ขาโดยหัวเข่าซ้อนกัน ในขณะ
ที่มือไหว้ในลักษณะกันศอกระดับหน้าอก แต่นาฏศิลป์ชวานั่งในลักษณะขัดสมาธิแล้วยกเข่าขึ้นประนมมือไหว้
ระดับปาก ศอกทั้งสองข้างแนบลำตัว กระบวนท่าทางที่ทำให้ระบำชวาโดดเด่นถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของระบำ
ชวา คือการออกแบบท่าทางการแสดงที่เน้นการใช้ผ้าคาดเอว (Sampur) ทั้งการจับผ้า การสะบัดผ้า ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ของการนาฏศิลป์ราชสำนักชวา

ภาพที่ 11 ท่าไหว้ในระบำชวา
ที่มา : รัจนา พวงประยงค์, 2562

ภาพที่ 12 ท่าซัมบาฮัน (Sembahan)
ที่มา : Denny Eko Wibowo, 2019

รูปแบบการแต่งกายเป็นอัต ลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงชนชาติได้เป็นอย่างดี การออกแบบเครื่อ งแต่ง
กายของระบำชวาเมื่อพิจารณาแล้วมีความคล้ายคลึงกับการแต่งกายของนาฏศิลป์ราชสำนักเมืองสุรการ์ตา
กล่าวคือ ผู้แสดงสวมเครื่องประดับศีรษะ ชวาเรียกว่า อิราฮ์ อิราฮัน (Irah-Irahan) สวมเสื้อปิดอก เปิ ดไหล่
(เสื้อเกราะอก) ชวาเรียกว่า เมกั๊ก (Mekak) นุ่งผ้าถุงจับจีบด้านหน้าปล่อยชายหางไหล ผ้านุ่ง ชวาเรียกว่า ซิ
นแจง หรือ จาริก (Sinjang/jarik) และผ้าคาดเอวที่ถือว่าเป็น อัตลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ชวา เรียกว่า
ซัมปอร์ (Sumpur) นอกจากยังสวมเครื่องประดับร่ างกายด้วย เข็มขัด ชวาเรียกว่า เปนดิง (Pending) รัดต้น
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แขน ชวาเรี ย กว่า เคอลั ด บาหุ (Kelat Bahu) ข้ อมื อ ชวาเรียกว่า เกลั ง ( Kelang) และสร้อยคอ ชวา
เรียกว่า กาลุง(Kalung)
จากการเปรียบเทียบเครื่องแต่งการระบำชวาและการแต่งการนาฏศิลป์ชวาแบบราชสำนักสุรการ์ตา
อาจกล่าวได้ว่า มีองค์ประกอบที่เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้อาจแตกต่างเฉพาะวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่อง
แต่งกายในยุคเริ่มต้นที่การคมนาคมไม่สะดวกมากนัก ไม่สามารถใช้วัสดุที่เป็ นของชวาแท้ๆ หรือการนำเข้ามา
จากประเทศอินโดนีเซียทำได้ยาก จึงคิดสร้างเครื่องแต่งกายเพื่อเลียนแบบอย่างนาฏศิลป์ราชสำนักชวาได้ไม่
สมบูรณ์มากนักของวัสดุที่นำมาตกแต่งแต่องค์ประกอบของเครื่องแต่งกายมีครบถ้วน

ภาพที่ 13 การแต่งกายแบบสุรการ์ตา
ที่มา : Denny Eko Wibowo, 2016

ภาพที่ 14 เครื่องแต่งกายระบำชวา
ที่มา : ประทิน พวงสำลี, 2512

สรุป
ชวาเป็นกลุ่มชนที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุง ศรีอยุธยา ซึ่งเข้ามาค้าขายและเป็น
ทหารรับจ้าง จนกระทั่งหลงเหลือกระจัดกระจายกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชากรในประเทศไทย ปัจจุบันคน
ไทยเชื้ อ สายชวาอาศั ย อยู่ บ ริ เวณย่ านสาทร ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ข องชาวชวาและสยามสื บ เนื อ งจากการที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสชวาถึง 3 ครั้งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชบริพาร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ก็เสด็จเยือนชวาเช่นเดียวกันจน
เกิดสัมพันธ์ไมตรีที่แนบแน่นระดับพระราชวงศ์ อีกทั้งยังมีพ่อค้าและชาวชวาเข้ามา ค้าขาย รับราชการตั้งแต่
ครั้งรัชกาลที่ 5 ทางด้านศิลปวัฒนธรรม พระมหากษัตริย์พ ร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ได้มีโอกาสประพาส
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เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างในเมืองชวาและได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของราชสำนักชวาทั้ง
2 แห่งคือ ราชสำนักยอกยาการ์ตาและสุรการ์ตา เกิดพัฒนาการการแต่งเพลงเลียนแบบสำเนี ยงดนตรีชวาของ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยท่านแต่งเพลงโดยใช้สถานที่ต่างๆ ที่ท่านได้เดินทางไปถึงเป็นชื่อ
เพลง เช่น บูเซ็นซ็อค ยะวา สมารัง เป็นต้น ภายหลังรัชกาลที่7 เสด็จกลับจากประเทศชวา สุนันเมืองสุรการ์
ตาได้ถวายวงดนตรีชวาชุดใหญ่ให้กับสยาม ปัจจุ บันบางส่วนเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์และอยู่ในความดูแลของ
สำนักการสังคีต
สมัยนายธนิต อยู่โพธิ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ได้ดำริให้สร้างสรรค์การแสดงชุดระบำชวา
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยได้ร่วมกันประดิษฐ์กระบวนท่ารำระบำชวา คือ คุณครูลมุล ยมะคุปต์ คุณครูผั น
โมรากุล และคุณครูมัลลี คงประภัศร์ โดยใช้ทำนองเพลง บูเซ็นซ็อคและเพลงยะวาใหม่ กระบวนท่ารำแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของรูปแบบนาฏศิลป์ราชสำนักชวา อนุมานว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแสดงชุด Bedhaya
และ Srimpi โดยใช้ ผู้ แ สดงเป็ น หญิ งใช้ ท่ าการนั่ งไหว้ การลอยหน้ า การจี บ มื อล่ อแก้ว ในลั กษณะของท่ า
Ngithing การใช้เท้าปัดผ้านุ่ง และการใช้ผ้าคาดเอว (Sampur) เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเพื่อบ่งบอกถึงอัต
ลักษณ์การแสดงราชสำนักชวา การแต่งกายมีองค์ประกอบเหมือนกับการแต่งกายของการแสดงในราชสำนัก
ชวาเมืองสุรการ์ตา ซึ่งการออกแบบทั้งกระบวนท่ารำและการแต่งกายของระบำชวาแสดงให้เห็นถึงพลังแห่ ง
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยที่สามารถ สร้างชุดการ
แสดงที่สามารถสื่อความหมายและท่าทางของนาฏศิลป์ราชสำนักชวาได้อย่างมหัศจรรย์
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ฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย
ON-SON SAW SAM NOI: THE ADMIRED OF I SAN’S YOUNG LADIES
ABSTRACT
ชัยนาทร์ มาเพ็ชร*
CHAINAT MAPECHT
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาขนบธรรมเนียมของสตรีอีสานสร้างสรรค์
เป็นนาฏยประดิษฐ์ชุด ฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาเอกสารและเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสำรวจ สังเกต สัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้รู้จำนวน 8 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติจำนวน 25
คน บุคคลทั่วไปจำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสำรวจ แบบสังเกตและแบบ
สัมภาษณ์ แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการแสดง องก์ที่ 1 ความงาม สื่ อให้เห็นถึงกิริยาลีลาท่าทางความอ่อนช้อย
งดงาม ตามขนบธรรมเนียมของสตรีอีสาน องก์ที่ 2 เรือนสามน้ำสี่ สื่อให้เห็นถึงความงามของหญิงสาวประกอบ
ภารกิจในชีวิตประจำวัน ด้านเรือนครัว เรือนนอน เรือนกาย องก์ที่ 3 เกี้ยวพาราสี ประดิษฐ์สร้างสรรค์กระบวน
ท่าฟ้อน การเกี้ยวพาราสีหยอกล้อ สะท้อนภาพของชายหนุ่มหญิงสาวในอดีตการออกแบบเครื่องแต่งกายของผู้
แสดงและผู้ บ รรเลงดนตรี สวมใส่ ด้ ว ยผ้ าพื้ น เมื องเป็ นฝ้ ายและผ้ าไหม การประพั นธ์บ ทร้องได้ แก่ ทำนอง
ขอนแก่น ทำนองชัยภูมิ ทำนองอุบลราชธานี ทำนองกาฬสินธุ์ การประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่ โดยใช้เครื่องดนตรี
โบราณเพื่อให้เกิดท่วงทำนองไพเราะอ่อนหวาน แบ่งจังหวะบทเพลงแบ่งเป็น 4 ท่อน ท่อนที่ 1 จังหวะช้า ท่อน
ที่ 2 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 3 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 4 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 5 จังหวะเร็ว เพื่อให้
สอดคล้องกับกลอนลำและกระบวนท่าฟ้อน
คำสำคัญ: ประดิษฐ์สร้างสรรค์ กระบวนท่าฟ้อน ขนบธรรมเนียมสตรีอีสาน

________________________________________________________________________________
* อาจารย์ประจำหลักสูตร,คณะศิลปนาฏดุริยางค์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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Abstract
On-Son Saw Sam Noi: The Admired of I san’s Young Ladies Abstract These research
aims to: Studied the customs of I San’s Ladies to created the creative performance On-Son
Saw Sam Noi. This qualitative research studied from academic papers, the observation,
interviews and focus group techniques from the professors, 8 local philosopher, 25
practitioners and 15 local people and used descriptive analysis to present the knowledge
and data. The studied founded that: the concept of the performance divided into 3 parts.
1st parts shown the stance beauties of I San’s young ladies, 2nd part shown the courtesy
and lifestyle of I San’s young ladies and the 3rd part shown the flirting and the way of
communicated of I San’s young ladies and young gentlemen. The costumes: the performers
and musicians wore the local dress. The concepts of music and song created new song used
the Mor-Lum in difference melodies include Khon Kean, Chaiyaphum, Ubonratchathani and
Kalasin. Used I san musical instrument and divided into 5 rhythms: 1st moderated rhythm,
2nd fast rhythm, 3rd moderated rhythm, 4th moderated rhythm and 5th fast rhythm that
consistent with the sing and performance.
Key word: creative performance, performance, the customs of I San’s Ladies
บทนำ
วัฒนธรรมประเพณีเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อ
สังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อ
เกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่าง ๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกัน มาโดยลำดับ หาก
ประเพณี นั้ น ดีอ ยู่ แ ล้ ว ก็รั ก ษาไว้เป็ น วัฒ นธรรมประจำชาติ หากไม่ดี ก็ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเทศะ
ขนบประเพณีของชาวอีสาน ที่ใช้เป็นกฎระเบียบในการควบคุมความประพฤติและการกระทำของคนอีสาน
ตามฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนต่อเนื่องกันมาตั้ งแต่โบราณกาลแล้ว จนถือว่าทั้ง 3
อย่างคือ ฮีต-คอง-คะลำเป็นกฎระเบียบของคนอีสาน ในสังคมชาวอีสาน ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามฮีตตามคอง
และละเว้นข้อคะลำ เหตุที่ละเว้นข้อคะลำเพราะถือว่าเป็นของ“ขวง”หรือของต้องห้าม หากใครฝ่าฝืนไม่กระทำ
ตามฮีตตามคอง และไม่เว้นของคะลำจะต้ องได้รับโทษหนักบ้างเบาบ้างตามความผิดชาวอีสานมีการนับถือ
ประเพณีอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่โบราณ และเป็นประเพณีของท้องถิ่นสืบมาหลายร้อยปี เรื่องฮีตสิบสองคองสิบ
สี่เป็นเรื่องทางศาสนาจึงน่านับถือกันมาตั้งแต่ครั้งวัฒนธรรมอินเดียเข้าสู่บริเวณนี้แล้ว เรียกสั้น ๆ ว่าฮี ต-คอง
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(สิ ริ วัฒ น์ คำวัน สา, 2521) การที่ ผู้ คนในอีส านดำรงชีพ อยู่ด้ว ยการพึ่ งพาธรรมชาติ และมีก ารปรับ ตัว ให้
สอดคล้องกับการดำรงอยู่ท่ามกลางระบบนิเวศรอบตัวที่มีลักษณะหลากหลายในแต่ละยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบัน
ทำให้เกิดประสบการณ์ที่สั่งสม ถ่ายทอด สืบต่อกันมาในท้องถิ่น อั นอาจเรียกว่าเป็น “ภูมิปัญญาอีสาน”หรือ
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ของผู้คนในภาคอีสาน สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางปัญญาของแต่ละสังคมที่สั่งสมมาตั้งแต่
อดีต (เบญจวรรณ นาราสั จ จ์ .2551 : 4) เมื่อ สำรวจสถานภาพและบทบาทของแม่ ห ญิ ง(สตรี) จากข้ อมู ล
วัฒ นธรรมพื้นบ้ านอีสานหลายรูป แบบ เช่ น วรรณกรรม คำสอน ผญา ตำนาน เพลงพื้นบ้านและกฎหมาย
ท้องถิ่นแล้วสรุปว่าแม่หญิงอีสานมีภารกิจเด่นชัดสามประการคือ 1)เป็นแรงงานการผลิตด้านเกษตรกรรมและ
หัตถกรรม 2) เป็นผู้จรรโลงจริยธรรม 3) เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์
บทบาทของแม่หญิงนอกจากจะเป็นแรงงานผลิตแล้ว ยังมี หน้าที่สำคัญในการจัดสรรผลผลิตที่หามา
ได้ในครอบครัว ความมั่งคั่งของครอบครัวจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดผลผลิ ตคือ ข้าว ผ้ า อาหาร
หลั กการจั ดสรรผลผลิ ตจะเน้ น เรื่ องการทำบุ ญ ทำทานการเอื้ อเฟื้ อต่อญาติ มิตร และเป็ น การตอบแทนผู้ มี
พระคุณให้กำลังใจทำความดีต่อไป แม่หญิงจึงเป็นผู้สร้างวัตถุสร้างปัจจัยหลักของครอบครัว เช่นเดียวกับเป็นผู้
สืบสานสายสัมพันธ์ในหมู่ญาติมิตร ส่วนการอบรมบุตรธิดานั้น แม่หญิงจะเป็นฝ่ายกล่อมเกลาให้ลูกหลานรู้ผิด
ชอบชั่วดี รู้หน้าที่การงานและจารีตประเพณีของชุมชน ส่วนการเรียนหนังสือนิยมให้ลูกชายบวชเรียน ส่ วนลูก
สาวเรียนวิชาชีพกับผู้อาวุโสเมื่อเรียนรู้การงานแล้วจึงอนุญาตให้แต่งงานมีเหย้าเรือนในช่วงแรกของการครอง
เรือน บิดา-มารดา จะทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวใหม่ เมื่อสามารถดูแลตนเองได้จึงให้เป็น
อิสระพร้อมกับแบ่งปันมรดกให้เป็นทุนตั้งตัว ภาพลักษณ์ของแม่หญิงชาวบ้านในวัฒนธรรมอีสาน เป็นภาพชีวิต
ที่ผูกพันกับชุมชนทั้งระดับครอบครัวและระดับชุมชน วิธีการผลิตและสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งกำหนดบทบาทและ
สถานภาพของแม่หญิง การพัฒนาแม่หญิงคือการพัฒ นาระบบการผลิตที่ให้โอกาสแม่หญิงมีส่วนร่วมนั่นเอง
(จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2538 : 58-62)
เพศหญิงเป็นเพศที่ถูกกล่าวถึงมากพอ ๆ กับเพศชาย โลกทัศน์ของชาวอีสานที่มีต่อผู้หญิงสามารถค้น
ได้จากหลายแหล่ง แต่ที่กล่าวถึงผู้หญิงมากที่สุดคือในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมสุภาษิต
คำสอน วรรณกรรมนิทาน วรรณกรรมพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศ าสตร์ วรรณกรรมตำนาน หรือจาก
วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ผญา กลอนลำ เพลงลูกทุ่งอีสาน สอยนิทานก้อมฯ ล้วนแต่ แฝงไว้ด้วยโลกทัศน์
ที่มีต่อผู้หญิงทั้งสิ้น โลกทัศน์ ต่อผู้ห ญิง มีดังนี้ 1) ยกย่องหญิงที่มีคู่ มีเหย้าเรือน ผู้หญิงไม่แต่งงานถือว่าเป็น
ผู้หญิงไม่สมบูรณ์ โดยธรรมชาติ เกิดเป็นหญิงเมื่อถึงวัยอันสมควรย่อมอยากมีคู่ครอง เพราะเป็นธรรมดาของ
สัตว์โลก ในวรรณกรรมเรื่องท้าวจักรษิณพรหมริน เมื่อประทุมไกษรอายุได้ 13 ปี นางอยากมีคู่ครอง 2) เมื่อ
แต่งงานแล้วควรมีผัวเดียว ทำตนเป็นเมียที่ดี และต้องซื่อสัตย์ ปรนนิบัติสามีไม่บกพร่อง หญิงใดไม่ทำจะตกนรก
3) เป็นหญิงต้องมีเสน่ห์ปลายจวัก รู้จักทำอาหารการกิน ปรุงอาหารรสโอชา 4) หญิงมากชู้หลายผัวเป็นคนเลว
เป็นคนไม่ดีควรประณามอย่างยิ่ง 5) เป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว ถ้าไม่มีคู่ครองต้องรักษาตนให้บริสุทธิ์ แต่
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อย่าไว้ตัวจนเกินไปจนไม่ได้แต่งงาน 6) แต่งงานแล้วต้องปฏิบัติตาม คองเมีย อย่างเคร่งครัดจึงจะเป็นหญิงที่ ดี
7) ยกย่องหญิงที่มีศีลธรรม รักษาศีลห้า และหญิงที่ทำบุญให้ทาน 8) เป็นแม่ม้ายแม่ฮ้างสังคมไม่ยกย่องนับถือ
ถ้าจะแต่งงานใหม่ต้องทำพิธี “ตาบม่าย” หรือ “ตาบฮ้าง” เสียก่อน แม่ม่ายคือหญิงที่สามีตาย แม่ฮ้าง คือหญิง
ที่หย่าขาดกับสามี อย่างไรก็ตามสังคมอีสานยังสงสารและเห็นใจแม่ม่ายมากกว่าแม่ฮ้าง เพราะเชื่อว่าหญิงที่สามี
ตาย น่าจะดีกว่าหญิงที่เลิกกับสามี อาจจะมีบางสังคมที่นิยมแม่ฮ้างเพราะเชื่อว่าเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ 9)
หญิงงาม ถ้ามักมากในกาม หมกมุ่นในกิ เลสตัณหา มากชู้หลายผัว ก็จะมีชายปองเล่นร่ำไป เป็นหญิงไม่ดี ผล
สุดท้ายจะแพ้ภัยตนเอง 10) ยกย่องหญิงที่ปฏิบัติตามเรือน 3 น้ำ 4
เรือน 3 ได้แก่
1. เรือนนอน คือ รักษาบ้านเรือน เครื่องอุปโภคต่างๆ ให้สะอาดหมดจด ไม่ให้บกพร่องตลอดจน
จัดตกแต่งบ้านให้เรียบร้อยสวยงาม
2. เรือนครัว คือ รักษาเครื่องอุปโภคบริโภคให้สะอาด รวมถึงมีความสามารถทำอาหารการกิน
ให้อร่อย ถูกรสนิยมของสามีและครอบครัว
3. เรือนกาย (สมัยโบราณเอ่ยถึงเฉพาะเรือนผม) คื อ รู้จักรักษาเรือนร่าง ทรวดทรงให้ สวยงาม
สะอาดหมดจด ตลอดรวมทั้งอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่ผมถึงเท้าให้เหมาะสมกับวัยอยู่เสมอ
น้ำ 4 ได้แก่
1. น้ำกิน น้ำใช้ คือ จัดหาน้ำสะอาดไว้ไม่ให้ขาดแอ่ง (แอ่ง = ตุ่ม)
2. น้ำใจ คือ มีน้ำใจดีต่อคนและสัตว์
3. น้ำคำ คือ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน พูดแต่สิ่งที่เป็นจริง มีประโยชน์และรู้จักกาลเทศะในการพูด
(สมัยโบราณ คือน้ำเต้าปูน ปัจจุบันไม่มี จึงเปลี่ยนเป็นน้ำคำ)
4. น้ำมือ คือ ขยันขันแข็ง มีฝีมือในการทำงานทุกอย่างให้สวยงามประณีตบรรจง ตลอดจนรู้จัก
ซ่อมแซมของเก่าให้ใช้ได้ดี “ญิงใดสมบูรณ์ด้วยเฮือนสามน้ำสี่เป็นคนดีเลิศล้ำควรแท้แม่เฮือน” 11) ผู้หญิงจะดี
หรื อไม่ ดี ขึ้ น อยู่ กับ ซุ มแซง หรื อจุ้ ม หรื อแนว (Kinship) ชาวอี ส านเชื่อในเรื่องพั น ธุกรรม (Heredity) มาก
อาจจะมากกว่าสิ่งแวดล้อม (Environment)
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสตรีอีสาน ด้านภูมิปัญ ญา คติธรรมคำสอน การสืบทอดวัฒ นธรรม ที่มี
ความสำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และข้อปฏิบัติในครอบครัวนั้น ปัจจุบันสภาพสังคมดึงดูดจิตใจคนให้ยึดมั่น
ในค่าของวัตถุมากกว่าความดีงาม จริยธรรมของแม่หญิงจึงหวั่นไหวสั่นคลอนทั้งในชุมชนเมืองและในชนบท ทำ
ให้สตรีขาดโอกาสที่จะได้รับการขัดเกลาจากครอบครัว และผู้อาวุโสในชุมชน จารีตประเพณีที่กำหนดทิศทางจึง
เริ่มสับสนไม่มีทางออกที่เหมาะสมกับชุมชนระดับท้องถิ่น ผู้วิจัยมองเห็นสภาพปัญหาดังกล่าว จึงนำคำสอน
ของสตรีอีสาน มาออกแบบสร้างสรรค์การแสดงประดิษฐ์กระบวนท่าฟ้อน เครื่องแต่งกาย รูปแบบการแสดง
ประพันธ์บทร้องและลายเพลง ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความมาขนบธรรมเนียมคำสอนของสตรีอีสาน
2. เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุด ฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยได้กรอบแนวคิดของเดอโซซูร์ (กาญจนา แก้วเทพ. 2552) เกี่ยวกับการสื่อสารในรูปแบบต่าง
ๆ ของท่ารำและใช้ทฤษฎีกระบวนการสร้างสรรค์ของ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. 2544) ในการค้นคว้าประดิษฐ์
สร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ดังภาพที่ 1
การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
ทฤษฎีที่ใช้

การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงของภาคอีสาน

- ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่

- กำหนดแนวคิด

- ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์

- กำหนดรูปแบบการแสดง

- ทฤษฎีการสร้างสรรค์

- ออกแบบลีลาท่ารำ
- ออกแบบเครื่องแต่งกาย
- ประพันธ์บทร้องและลายเพลง
- การออกแบบการเคลื่อนไหว
การแสดงชุด ฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย ได้แก่ บ้านท่าม่วง อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มีเชื้อสายลาวอีสานและชาติพันธุ์ผู้ไทย ที่อยู่ในพื้นที่
วิจัย โดยเลือกแบบเจาะจงจำแนกได้ ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ที่ใช้ในการวิจัยได้ แก่ กลุ่มผู้รู้
(Key informants) หมายถึง กลุ่มผู้มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ประกอบด้ว ย
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ตัว แทนของกลุ่ม นั กวิช าการด้านการแสดงดนตรีและการแสดงนาฏศิล ป์พื้ นบ้าน กลุ่ มผู้ ปฏิบั ติ (Perform
informants) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้มีทักษะประสบการณ์ในการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน กลุ่มผู้ให้
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป (General informants) บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ดนตรี แ ละการแสดงนาฏศิ ล ป์ พื้ น บ้ า น
ประกอบด้วยนักวิชาการ ทางด้านดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน นักวิชาการด้านผ้าและแต่งกาย
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินผลการสร้างสรรค์การแสดง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
และนาฏศิลป์พื้นบ้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ ดร.ทินกร อัตไพบูลย์ ดร.ชุมเดช เดชภิมล
อาจารย์ ท รงศัก ดิ์ ประทุ ม สิ น ธุ์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปั ท มาวดี ชาญสุ ว รรณ ดร.ศิ ริเพ็ ญ อั ต ไพบู ล ย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา ดร.พรสวรรค์ พรดอนก่อ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย คือ ผู้วิจัย เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการศึกษา
ในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตและการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่เป็นเอกสารประกอบด้วย กรอบ
การสัมภาษณ์ กรอบการสังเกต โดยผู้วิจัยนำเครื่องมือที่เป็นเอกสารนำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการสร้างสรรค์การแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำ น้อย สามารถสรุปใน
แต่ละข้อตามจุดมุ่งหมาย ดังนี้
1. องค์ประกอบการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อยได้แบ่งองค์ประกอบได้ ดังนี้
รูปแบบการแสดงแบ่งเป็น 3 องก์ ดังนี้
องค์ที่ 1 ความงาม สื่อให้เห็นถึงกิริยาลีลาท่าทางความอ่อนช้อยงดงาม ตามขนบธรรมเนียม
ของสตรีอีสาน องก์ที่ 2 เรือนสามน้ำสี่ สื่อให้เห็นถึงความงามของหญิงสาวประกอบภารกิจในชีวิตประจำวัน
ด้านเรือนครัว เรือนนอน เรือนกาย องก์ที่ 3 เกี้ยวพาราสี ประดิษฐ์สร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อน การเกี้ยวพาราสี
หยอกล้อ สะท้อนภาพของชายหนุ่มหญิงสาวในอดีตการออกแบบเครื่องแต่งกายของผู้แสดงและผู้บรรเลงดนตรี
สวมใส่ด้วยผ้าพื้นเมืองเป็นฝ้ายและผ้าไหม การประพันธ์บทร้อง ได้แก่ ทำนองขอนแก่น ทำนองชัยภูมิ ทำนอง
อุบลราชธานี ทำนองกาฬสินธุ์ การประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่ โดยใช้เครื่องดนตรีโบราณเพื่อให้เกิดท่วงทำนอง
ไพเราะอ่อนหวาน แบ่งจังหวะบทเพลงแบ่งเป็น 4 ท่อน ท่อนที่ 1 จังหวะช้า ท่อนที่ 2 จังหวะปานกลาง ท่อนที่
3 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 4 จังหวะปานกลาง ท่อนที่ 5 จังหวะเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับกลอนลำและกระบวน
ท่าฟ้อน
การประพันธ์กลอนลำ
ทำนองขอนแก่น
อันนี้ ขนบธรรมเนียมเดิมเค้า
โบฮานเฮาตั้งแต่ก่อน
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พ่อแม่สอนบอกไว้
เฮานั้นประพฤติตาม
เฮือนสามน้ำสี่นั้น
เป็นน้ำหนึ่งใจจริง
เฮาเป็นลูกผู้ญิง
ไทยอีสานจึงควรฮู้
ให้ตองดูเอาเด้อเจ้า
คำแพงเฮาผู้น้อยอ่อน
ออนซอนสาวส่ำน้อย
มางามแท้แหม่นอี่หลี ลูกแม่เอย
ทำนองชัยภูมิ
แหม่นว่าเด้อนางเฮือนครัวนี้สตรีงามเด่น
เฮ็ดให้เป็นเวียกบ้านงานนั้นอยู่สู่อัน
ฮอดบ่อนบั้นอี่นางหันเข้าใส่
ในเฮียนครัวเฮียบฮ้อยคอยเมี้ยนอยู่สู่แจ
เป็นแม่ญิงต้องงามแท้แกงนัวคั่วอ่อม
แนวกินเด่อทั้งคาวหวานอีกพ้อมทำได้คู่สู่แนว
พ้อมหว่าแล้วตกแต่งเตรียมของ
ตามครรลองของแม่ญิงเด้อเจ้า
ทำนองอุบลราชธานี
แหม่นหว่านอนาย เฮือนนอนนั้นให้พากันจัดแต่ง เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมอนมุ้งเครื่องนอน
สอนทุกเรื่องความสะอาดงามตา
ในห้องหับหัวนอนสู่อันเก็บเมี้ยน
เฮือนนอนนี้คือญิงดีจัดแต่ง
ควรสร้างแปงก่อไว้ทั้งอิ้วต่ำไหม
ทำนองกาฬสินธุ์
เฮือนนั้นเฮือนนั้นเฮือนสามนางน้องลองหันมาเบิ่ง เฮือนกายเลิกเซิ้งจริงแท้ส่ำใด
ผมนั้นได้ให้แต่งทรงงาม
ตามครรลองหิ่นตรองเด้อเจ้า
ให้เฮาปุนล้างทางกายสระส่วย
ให้มันสวยอยู่เรื่อยดูได้สู่ยาม
อาบน้ำให้น้องสระผม
คนชมหว่าน้องงามหลาย
งามทั้งไปทั่วร่างกาย
ให้ได้สมเป็นกุลสตรี
หมดราคีราศีสง่า
กัลยาสวยเด่นอำไพ
หญิงใดถือครอง
คำสอนโบฮานกล่าวไว้
สตรีไทยอีสานฮุ่งเฮืองเจริญ
ผ้าฝ้ายผ้าไหมมีไว้ใส่กันเพลิดเพลิน
เอ้กันยามน้องผ้ายเดิน
เขาเอิ้นสาวน้องแต่งตัว
เด้อเป็นสาวนี้ธรรมเนียมให้มันค่อง
ตีนผมให้หล่ำเกี้ยงตีนซิ่นให้หล่ำเพียง
เฮือนสี่นั้นให้จื่อจำเอา
มีน้ำกิน น้ำใช้ น้ำใจเด้ออุ่น
มีน้ำเต้าปูนเด้อหละนางนาถน้อย
ให้คอยได้พ่ำเฮียน
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เครื่องแต่งกาย

ภาพที่ 1 การแต่งกายผู้แสดง องก์ที่ 1

ภาพที่ 2 เครื่องแต่งกายของนักแสดงชายหญิง องก์ที่ 2
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ภาพที่ 3 การแต่งกายของนักดนตรีและผู้ขับร้อง

ภาพที่ 4 การแสดงท่าฟ้อน ความงามและเรือนสามน้ำสี่
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ภาพที่ 4 การแสดงท่าฟ้อน เกี้ยวพาราสี

ภาพที่ 5 วงดนตรีพื้นบ้านอีสานโบราณ
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วงดนตรีอีสานโบราณ ประกอบด้วย แคน พิณ ไฟฟ้า พิณ เบสไฟฟ้า โปงลาง กลองหาง กลองตุ้ม
โหวด ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ ฆ้อง ไหซอง และนักร้อง
ลายเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง
ลายออนซอนสาวส่ำน้อย
ท่อนที่ 1 จังหวะช้า
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ท่อนที่ 2 จังหวะปานกลาง
(:-------------

-ล-ม
-ล-ม
-ล-ร
-ล-ร

---ด
---ด
---ด
---ด

--รม
--รม
--ลร
--ลร

---ล
---ล
---ซ
---ซ

-ลซม
-ลซม
-ซมร
-ซมร

-มซร
-มซร
-รมด
-รมด

-ร-ด
-ร-ด
-ร-ด
-ร-ด:)

ท่อนที่ 3 จังหวะปานกลาง
- - -ร
-ด ล ด
---ม
-ซ-ด
รซรม
-ดลม

รดลด
รดรม

---ม
ลมซม

รดรม
รมซม

-ลซม
ลมซม

รมซม
รมซล:)

ท่อนที่ 4 จังหวะปานกลาง
---ร
---ร
---ม
-ล-ม
-ล-ม

-รดล
-ดลร
รดรม
-ล-ร
รดลร

ดรมร
-มซร
-ล-ม
-ล-ม
มดมร

ดลซล
-ดลร
รดลม
รดลร
ดลซล

---ม
-มซด
---ล
-ล-ม
-มซด

รดรม
รมซร
ซมรม
-ล-ร
รมซร

-ซ-ด
มซดํล
-ล-ลํ
-ล-ม
มดมร

รมซม
ซมซร
ซมรม
รดลร
ดลซล

ท่อนที่ 5 จังหวะเร็ว
(:---ม
รดลด
---ม
รดลด
--มร
--ดร
---ร
-รดล
---ร
-รดล

-ล-ม
-ล-ม
--มร
--ดร
--ดร

รดลด
รดลด
--ดล
-ดรม
-ดรม

---ม
---ม
-มร
---ร
---ร

รดลด
รดลด
--ดร
-รดร
-รดร

ล-ม
ล-ม
มซมร
มดมร
มดมร

รดรม
รดรม
ดลซล
ดลซล
ดลซล:)

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย ผู้วิจัยนำมาพิจารณาตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
1. องค์ประกอบการแสดงนาฏยประดิษฐ์ ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย สร้างสรรค์การแสดง
แบ่ ง เป็ น 3 องก์ ดั ง นี้ องค์ ที่ 1 ความงาม สื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง กิ ริ ย าลี ล าท่ า ทางความอ่ อ นช้ อ ยงดงาม ตาม
ขนบธรรมเนียมของสตรีอีสาน องก์ที่ 2 เรือนสามน้ำสี่ สื่อให้เห็นถึงความงามของหญิงสาวประกอบภารกิจใน
ชีวิตประจำวัน ด้านเรือนครัว เรือนนอน เรือนกาย องก์ที่ 3 เกี้ยวพาราสี ประดิษฐ์สร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อน
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การเกี้ยวพาราสี หยอกล้อ สะท้อนภาพของชายหนุ่มหญิ งสาวในอดีต ซึ่งสอดคล้ องกับ เพียงเพ็ญ ทองกล่ ำ
(2553) ที่เห็ นว่า ความคิดสร้างสรรค์ที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหาตั้งคำถาม วิเคราะห์ พัฒ นา
ฝึกฝนอย่ างต่อเนื่ องและกลายเป็ น ทั กษะที่ส มบู รณ์ ทั้ งยังสอดคล้ องกับ Tylor (1947) ได้กล่ าวว่า ผลงาน
สร้างสรรค์นั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นถึงสูงสุดดัง เช่น การคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ หรือการสร้างทฤษฎีที่ต้องใช้ความ
คิดค้นนามธรรมอย่างสูงเสมอไป ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 1) การแสดงออกอย่างอิสระทางความคิด
ริเริ่ม 2) สร้างผลผลิตโดยอาศัยทักษะที่ใช้ความชำนาญพิเศษ 3) คิดค้ นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ไม่ซ้ำแบบใครซึ่ง
แตกต่างจากบุคคลอื่น 4) พัฒนาและปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ให้สมบูรณ์ 5) ผลสรุปขั้นสูงสุดเป็นหลักการข้อค้นพบ
หรือทฤษฎีใหม่
2. การสร้างสรรค์รูปแบบนาฏยประดิษฐ์ ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อยแนวคิดในการสร้างสรรค์ท่า
ฟ้ อ น ผู้ วิ จั ย ได้ น ำเอาขนบธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ของสตรีอี ส าน ด้านภู มิ ปั ญ ญา คติ ธ รรมคำสอน การสื บ ทอด
วัฒ นธรรม ที่มีความสำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และข้อปฏิบัติในครอบครัว นำคำสอนของสตรีอีสาน มา
ออกแบบสร้างสรรค์การแสดงประดิษฐ์กระบวนท่าฟ้อน เครื่องแต่งกาย รูปแบบการแสดง ประพันธ์บทร้อง
และลายเพลง ชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. การวิจัยการแสดงชุดฟ้อนออนซอนสาวส่ำน้อย เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์เพื่อสืบสาน
การฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นองค์ความรู้ต่อไป
2. ควรมีการส่งเสริมสืบ ทอดศิลปะการแสดงอย่างต่อ เนื่อง โดยเริ่มจากท้องถิ่นและกระจายเข้าสู่
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

บรรณานุกรม
กาญจนา แก้วเทพ. (2552). การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค. คณะนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์.
จารุวรรณ ธรรมาวัตร. (2538). วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซท.
สมศักดิ์ สันติสุข. (2544). การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมแนวคิด วิธีวิทยาและทฤษฎี. ขอนแก่น : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เบญจวรรณ นาราสัจจ์. (2521). ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน. เอกสารประกอบการสอน.
เพียงเพ็ญ ทองกล่ำ. (2553). การปรับปรุงทักษะความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : โอ เอ เพนติ้ง.
สิริวัฒน์ คำวันสา. (2521). “ฮีตสิบสอง-คลองสิบสี่”. ใน อีสานคดี. กรุงเทพฯ : ไพศาลศิริ.

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

สุรพล วิรุฬรักษ์. (2543). นาฏยศิลป์ปริทรรศน์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพสุวรรณ.
สุภางค์ จันทวานิช.(2540). วิจัยเชิวคุณภาพ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิศักดิ์ โสมอินทร์. (2537). โลกทัศน์อีสาน. มหาสารคาม. อภิชาตการพิมพ์.

(729)

(730)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(731)

(732)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(733)

(734)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(735)

(736)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(737)

(738)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(739)

(740)

บรรณานุกรม

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(741)

กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรือ่ ง ขุนช้างขุนแผน
ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก
BATTLE POSTURE IN THE PERFORMANCE OF KHUNCHANG KHUNPHAEN EPISODE
OF PLAIPEJ PLAIBUA IN WAR
ธวัช บุญฟัก* ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์* และสุขสันติ แวงวรรณ**
THAWAD BOONFAK, SUPACHAI CHANSUWAN & SUKSANTI WANGWAN
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องกระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน สู่การแสดงของกรมศิลปากร 2. เพื่อวิเคราะห์
รูปแบบและองค์ประกอบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ของกรม
ศิลปากร 3. เพื่อวิเคราะห์กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออก
ศึก ในชุ ด พลายยงรบกั บ พลายบั ว ตามแนวทางของท่ านผู้ ห ญิ งแผ้ ว สนิ ท วงศ์ เสนี ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ สาขา
นาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ. 2528 โดยศึกษาผ่านนางพัชรา บัวทอง ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
มีวิธีการดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากหนังสือ ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่อ
พิมพ์และบทความ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงภาคสนามเพื่อฝึกปฏิบัติท่ารำ รวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า 1.วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องจริงที่ในสมัยกรุ งศรีอยุธยาจากหนังสือ
คำให้การของชาวกรุงเก่าเป็นการเล่าแบบมุขปาฐะแล้วพัฒนารูปแบบการเล่นเป็นขับเสภาจนได้รับความนิยม
จนเกิดมีการนำบทเสภาปรับปรุงมาทำเป็นบทละครสู่การแสดงละครของกรมศิลปากร 2.การแสดงละครเรื่อง
ขุนช้างขุน แผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ของกรมศิลปากร มีรูปแบบการแสดงประเภทที่เรียกว่า
ละครนอก คือ บทละครมีการปรับปรุงให้กระชับขึ้น ผู้แสดงหญิงเป็นหลักและใช้ผู้แสดงชายเป็นตัวประกอบจน
มาถึงในยุคของอาจารย์เสรี หวังในธรรม จึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้ใช้ผู้แสดงเป็นชายจริ งหญิงแท้ วงดนตรีและ
เพลงร้องมีการตัดและเพิ่มเพลงตามจารีตละครนอก เครื่องแต่งกายแบบละครพันทางเข้ามาผสมผสานและ
____________________________________________________________________________________________
* นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
**
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Instructor of Master of Fine Arts Program in Thai Drama, Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute
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ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตัวละครที่มีเชื้อชาติมีลักษณะอย่างเครื่องน้อยไม่ใช่เครื่องใหญ่หรือที่เรียกว่าการแต่ง
แบบยืนเครื่อง แต่ยังคงรูปแบบเครื่องแต่งกายอย่างละครไทย มีการใช้ฉากและอุปกรณ์การแสดงแบบสมจริง
ส่วนกระบวนท่ารำพบว่ายังคงรักษาจารีตละครนอกไว้ 3.กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ กระบวนท่ารบใน
บทร้องและกระบวนท่ารบในเพลงหน้าพาทย์สระหม่า
คำสำคัญ : กระบวนท่ารบ, พลายเพชรพลายบัว.

Abstract
This research on Battle Postures in the Performance of Khunchang Khunphaen
episode of Plaipej Plaibua in War had objectives 1. To study literature of Khunchang
Khunphaen by Fine Arts Department Performing. 2. To analyze types and elements in
performance of Khunchang Khunphaen episode of Plaipej Plaibua in War by Fine Arts
Department Performing. 3 To analyze Battle postures in the performance of Khunchang
Khunphaen episode of Plaipej Plaibua in War, in episode of Master Yong battled with Master
Bua through the way of Lady Paew Sanithwongseni, National Artist in Thai dance of year 2528
B.E. by studying from Mrs. Patchara Buathong, retired officer in Performing Art Office, Fine
Arts Department, methodology research be qualitative by studying from books, texts,
related literatures, press and articles including electronics media which taking field study for
self-dancing practice, data collection by interviewing.
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The research revealed that found 1. Khunchang Khunphaen literature be the truth
story since Ayudhya era was narrated as mouthpiece inside history book by Ayudhaya people
until was applied to be drama and later on to be popular in Se-pa show held by Fine Arts
Department. 2. Had type of performance be Lakorn Noke that more compact in details
which be all main women performers, a few men be acting factor until the era of teacher
Seri Wangnaitham changing to be real men real women performers, adapted music and
singing as per Lakorn Noke, costume as Panthang drama as suitable with race and actors
characters in Thai drama costume, backdrops and equipments usage as in real life performing
in Lakorn Noke style. 3. Battle postures separated into 2 types of Battle postures in singing
and Battle postures in Na-Path Sara Ma song.
Key words : battle posture, plaipej plaibua.
บทนำ
วรรณกรรม เป็นวรรณศิลป์แห่งภาษาที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยอย่างหนึ่งที่มี
ทั้งลักษณะร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประพันธ์บทขึ้นมา เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความตรึงใจก่อให้เกิดความรู้สึกนึก
คิดในด้านของอารมณ์ที่โน้มน้าวให้รู้สึกคล้อยตามตั วละคร เมื่อผู้อ่านได้อ่านก็เกิดความนิยมและสามารถจดจำ
เรื่องราวได้ เช่น บทละครเรื่องอิเหนา บทละครเรื่องมัทนะพาธา ไตรภูมิพระร่วง ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และเสภาขุนช้างขุนแผน (นันท์ทยา ลำดวน, 2521, น. 1)
ขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องจริงโดยหนังสือให้คำการชาวกรุงเก่า เชื่อว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องที่ได้
เกิดขึ้นจริงและมีเค้าโครงเรื่องชีวิตบุคคลจริง ที่ได้ เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและได้ขยายขอบเขตของเรื่องราว
ไปในจังหวัด โดยเรื่องขุนช้างขุนแผนวิวัฒนาจากการเล่านิทานมาสู่การเล่าเรื่องแบบมหรสพ คือเป็นการเล่า
แบบคำกลอนใช้ในการขับลำเป็นท่วงทำนอง จึงทำให้เรื่องขุนช้างขุนแผนซาบซึ้งตรึงใจทั้งผู้อ่านและผู้ฟัง อีกทั้ ง
มีอีกหลายประการที่ทำให้เรื่องขุนช้างขุนแผนได้รับความนิยมของคนไทยเสมอมาเป็นเวลายาวนาน (ศักดา
ปั้นเหน่งเพ็ชร, 2517, น. 16) โดยรูปแบบในการนำเสนอและวิธีดำเนินเรื่องเป็นแบบมุขปาถะมาสู่บทเสภาแต่
ด้วยความที่ในสมัยนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกเก็บรวบรวมเป็นหนังสือ จึงทำเรื่องราวไม่ปะติดปะต่อและเหตุการณ์
สลับกันไปมา บ้างชื่อตัวละครที่ไม่ตรงกัน ในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงมีการแต่งบทเสภาสำนวนหลวงขุนช้างขุนแผน
กลายมาเป็นวรรณกรรมราชสำนัก ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ทรงริเริ่ม
ที่จะจัดทำบทละครให้แปลกตาจากคณะละครอื่น จึงทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยนำเค้า
โครงของบทเสภามาแต่งเป็นบทละคร ด้วยสาเหตุนี้ จึงทำให้เกิดการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผนนิยมกัน
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อย่างแพร่หลาย และวิธีดำเนินเรื่องมีความหลากหลายทางอารมณ์ เช่น บทชมโฉม บทการเข้าพระเข้านาง บท
สังวาส บทชมดง บทการรบเพื่อการต่อสู้ เป็นต้น
การรบเพื่อการต่อสู้ในการแสดงละครเป็นส่วนที่ช่วยสร้างความตื่นเต้น เร้ าใจ และความสนุกสนานแก่
ผู้ชม โดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันด้วยวิธีการดำเนินเรื่อง เช่น การแย่งชิงนาง การแย่งชิงเมือง การปราบศัตรู
ที่เข้ามาระรานพื้นที่ที่ตนครอบครอง เมื่อเกิดการรบเพื่อการต่อสู้ในการแสดงละคร สิ่งสำคัญที่ใช้ในกระบวนท่า
รบในการต่อสู้คือ อาวุธประจำกายของตัวละคร โดยอาวุธที่ใช้ในการแสดงละครมีการใช้แบ่งตามลักษณะรูปร่าง
2 ลักษณะ คือ อาวุธสั้นและอาวุธยาว เช่น ดาบ กระบี่ หอก ทวน ง้าว พลอง มีด ธนู หน้า ไม้ เป็นต้น อาวุธแต่
ละประเภทจะถูกนำไปใช้ตามความถนัด ซึ่งการรบเพื่อการต่อสู้ปรากฏอยู่ในบทละครหลายเรื่อง เช่ น ละครใน
เรื่องอิเหนา ตอนปันหยีรบระตูบุศสิหนา ละครนอกเรื่องไกรทอง ตอนไกรทองปราบชาละวัน ละครพันทางเรื่อง
ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามรบกามนี และละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายเพชรพลายบัวออกศึก
ปัจจุบันการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ของกรมศิลปากร ไม่ได้
นำออกแสดงสู่ประชาชนมีแต่เพียงการออกแสดงที่เป็นงานแสดงเฉพาะกิจ ซึ่งในการแสดงตอนนี้มีกระบวนท่า
รบที่มีลักษณะชั้นเชิงในการต่อสู้ในการแสดงละครและกระบวนท่ารบไม่ค่อยนำออกแสดงสู่ประชาชน ซึ่งอาจ
ทำให้กระบวนท่ารบสูญหายหรือกระบวนท่ารบเดิมที่เคยออกแสดงได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
ในงานวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัย มุ่งเน้ น ที่จ ะศึกษากระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน
พลายเพชรพลายบัวออกศึกในชุ ดพลายยงรบกับพลายบัว ซึ่งมีกระบวนท่ารบในบทร้องและกระบวนท่ารบใน
เพลงหน้าพาทย์ด้วยอาวุธสั้นคือ ดาบสองมือ ที่นำรูปแบบการเล่นกระบี่กระบอง มาผสมผสานเข้ากับการแสดง
ละครไทยแล้วปรับปรุงขึ้นตามแบบแผนอย่างกระบวนท่ารบอย่างโขนและละคร ตามแนวทางของท่านผู้หญิง
แผ้ ว สนิ ท วงศ์ เสนี ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ สาขานาฏศิ ล ป์ ไทย ปี พ.ศ. 2528 โดยศึ ก ษาผ่ า นนางพั ช รา บั ว ทอง
ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน สู่การแสดงของกรมศิลปากร
2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชร
พลายบัวออกศึก ของกรมศิลปากร
3. เพื่อวิเคราะห์กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออก
ศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว
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ขอบเขตของการวิจัย
วิเคราะห์กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบั วออกศึก ใน
ชุดพลายยงรบกับพลายบัว ตามแนวทางของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์ไทย
ปี พ.ศ. 2528 โดยศึกษาผ่านนางพัชรา บัวทอง ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
วิธีดำเนินการวิจัย
ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีดำเนินการศึกษาวิจัยดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสาร ตำรา หนังสือ และงานวิจัยต่างๆ สูจิบัตรบทละครประกอบการ
แสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผนของสำนักการสังคีต กรมศิลปากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
นำมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและศึกษาจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลความรู้ต่างๆ
2. การสัมภาษณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างแต่มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับ
กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายเพชรพลายบัวออกศึก ในชุดพลายยงรบกับ
พลายบัว
2.1. โดยสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณ วุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการแสดงละคร
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ได้แก่
2.1.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษรานี ชัยสงคราม
(ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร)
2.1.2. นางพัชรา บัวทอง
(ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร)
2.1.3. นายสราชัย ทรัพย์แสนดี
(ข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
2.1.4. นายสมชาย อยู่เกิด
(นาฏศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต กรมศิลปากร)
2.1.5. ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก
(นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร)
2.2. ผู้ที่มีความรู้และชำนาญการทางด้านดนตรีไทย
2.2.1. นายไชยยะ ทางมีศรี
(ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร)
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2.3. ผู้ที่มีความรู้และชำนาญการด้านวรรณคดีไทย
2.3.1. รองศาสตราจารย์.ดร.เสาวณิต วิงวอน
(ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการบำนาญ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)
3. ศึกษาข้อมูลการลงภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีการสัมภาษณ์ การบันทึกเสียงการศึกษาจากวีดี
ทัศน์และรับการถ่ายทอดการฝึกปฏิบัติกระบวนท่ารบในชุดพลายยงรบกับพลายบัวตามแนวทางของท่านผู้หญิง
แผ้ ว สนิ ท วงศ์ เสนี ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ สาขานาฏศิ ล ป์ ไทย ปี พ.ศ. 2528 โดยศึ ก ษาผ่ า นนางพั ช รา บั ว ทอง
ข้าราชการบำนาญ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำมารวบรวมและวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลเขียนเป็นรายงานการวิจัย 3 บท แล้ว
นำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ
5. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ มาปรับปรุงแก้ไขในงานวิจัย
6. นำข้อมู ล ที่ รวบรวมที่ ศึก ษาจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่ เกี่ย วข้อ งและการฝึ กปฏิบั ติจากการลง
ภาคสนาม เพื่อมาวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอน พลายเพช ร
พลายบัวออกศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว ตามแนวทางของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ
สาขานาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ. 2528 โดยศึกษาผ่านนางพัชรา บัวทองข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรม
ศิลปากรและสรุปผลดำเนินการวิจัยและเรียบเรียงเป็นงานวิจัยเพื่อนำเสนอรายงานการวิจัยวิจัย 5 บท ต่อ
คณะกรรมการสอบ
ผลการวิจัย
1. วรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน สู่การแสดงของกรมศิลปากร
1.1 ทีม่ าของวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณกรรมของไทยที่มีมีเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งเป็นราชธานี
จนถึงปั จจุบัน ซึ่ งเป็ นเรื่องราวที่เกิดขึ้น จริง เรื่องราวของขุนช้างขุนแผนสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องชีวิตจริงของ
บุคคลจากหนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่า และการที่เรื่องขุนช้างขุนแผนไม่ตรงกับเนื้อเรื่องในบทเสภานั้น
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายว่าทั้งนี้เนื่ องมาจากที่เป็นเรื่องราวเกิด
ขึ้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มีแต่เพียงเป็นการเล่าสู่กันฟังแบบ
ปากต่อปากแบบอย่างมุขปาฐะ อีกประการหนึ่งที่เรื่องขุนช้างขุนแผน เกิดความคลาดเคลื่อน เพราะด้วยความ
นิยมที่น ำมาเล่าเป็ นนิทานและการขับ เสภาคงจะเป็นเพราะการเพิ่มเติมปรั บปรุงเนื้อเรื่องให้มีความพิสดาร
พิถีพิถันและมีรายละเอียดในการขยายของวิธีการดำเนินเรื่องเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนาน และอรรถรสในการ
ฟังมากยิ่งขึ้นต่อมาภายหลังในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เกิดการเล่นเสภาขึ้นอย่างแพร่หลาย นักกวี
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หลายท่านจึงได้นำเรื่องขุนช้างขุนแผนมาใช้ในการขับเสภาโดยเรียบเรียงเป็นบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนหลาย
ฉบับมาจนถึงในปัจจุบัน (ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร, 2517, น. 14) ดังจะกล่าวดังต่อไปนี้
1.1.1 เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระ
ราชวงศ์เธอกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชาได้ทรงช่วยกันตรวจชำระบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ปรากฏว่ามีบทเสภา
สำนวนต่างๆ กระจัดกระจายจึงเลือกเอาสำนวนที่ดีที่สุดมาตรวจสอบชำระเรียบเรียงขึ้นครั้งแรกเพื่อจัดพิมพ์
เป็ น บทเสภาเรื่ องขุน ช้างขุ น แผนฉบั บ หอพระสมุ ดวชิรญาณโดยทรงใช้ ห นั งสื อ บทเสภาทั้ ง 4 ฉบั บ ในการ
ตรวจสอบชำระ ได้แก่
1) ฉบับฝีมืออาลักษณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มาจากพระบรมมหาราชวังเป็นฉบับเก่า
ที่สุด
2) ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ฝีมือเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4
3) ฉบับหลวงฝีมืออาลักษณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2412
4) ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เขียนในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2412
(ฉบับหมอสมิธนำไปพิมพ์)
ดังนั้ น บทเสภาเรื่ อ งขุ น ช้ างขุ น แผน ฉบั บ หอพระสมุ ด วชิร ญาณ ที่ ค ณะกรรมการได้
ตรวจสอบชำระถือว่าเป็นเรื่องดีและกลอนดีมีทั้งหมด 43 ตอน ส่วนตอนที่นอกเหนือจากนี้เช่น ตอนพลายเพชร
พลายบัว นั้นเป็นเนื้อเรื่องรุ่นหลาน คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีสาระทางวรรณคดีจึงไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ จึงทำ
ให้ประชาชนรู้จักแต่บทเสภาขุนช้างขุนแผนฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ และมีการนำออกตีพิมพ์เผยแพร่อยู่
หลายครั้ง และยังมีผู้น ำเรื่องขุนช้างขุนแผนมาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมเป็นบทละครที่ใช้ในการแสดงละครอีก
หลายตอน (ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร, 2517, น. 21)
1.1.2. เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับวัดเกาะ
บทเสภาขุ น ช้างขุน แผน ฉบั บ วัด เกาะได้ ค้ น พบที่ ห้ อ งสมุ ดของมหาวิท ยาลั ย มิ ซิแ กน
สหรัฐอเมริการวมทั้ง 42 เล่ม หลังจากที่นักวิชาการหลายท่านแปลเสภาขุนช้างขุนแผนพากย์ภาษาอังกฤษเมื่อปี
พ.ศ. 2547 จนเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปี พ.ศ. 2555 ได้พบคำโบราณและคำที่ในปัจจุบันไม่ได้ใช้ แต่ในการแปล
ยังคงมีการตรวจสอบค้นหาความหมายของคำศัพท์เพื่อให้เกิดความถูกต้องแล้ว เมื่อนำบทเสภาขุนช้ างขุนแผน
ฉบับวัดเกาะที่แปลมาเปรียบเทียบกันกับเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกันวรรคต่อวรรคมี
ความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับวัดเกาะที่เรียบเรียงขึ้นมานั้นใช้สำนวนเดียวกันกับเสภา
ขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ จากการตรวจสอบพบว่ามีห ลายคำกลอนที่มีความหมายตรงกันแต่
ใช้คำต่างกันในสำนวนต้นๆ (คริส เบเคอร์และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2556, น. 7) เมื่อตรวจสอบและแปลขุนช้าง
ขุนแผน ฉบับวัดเกาะ พากย์ภาษาอังกฤษได้มีการจัดพิมพ์เป็นบทเสภารวมทั้งหมด 36 ตอน แต่ก็ยังไม่สามารถ
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ยุติได้ว่าสมบูรณ์แบบ แต่เพื่อเป็นการเก็บรักษาเพื่อไม่ให้หายสาบสูญไปจากประเทศไทย จึงจัดพิมพ์เพื่อให้
ประชาชนเป็นที่รู้จักและสร้างความบันเทิงแก่ผู้อ่าน และการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับสาระแง่มุมต่างๆ ที่
ปรากฏในเสภาฉบับนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นมาได้ดียิ่งขึ้น
1.1.3. เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับภาคปลายของกรมศิลปากร
เสภาขุน ช้างขุน แผน ฉบับ ภาคปลายของกรมศิ ล ปากร ได้ มีการตรวจสอบชำระใหม่
ดำเนินเรื่องต่อมาจากฉบับหอพระสมุดวชิรญาณโดยนำเอาตอนที่ 43 จระเข้เถรขวาดที่ได้ชำระไว้เดิมมาเป็น
ตอนขึ้นต้นของภาคปลายด้วย เพื่อช่วยให้เข้าใจในเรื่องติดต่อเชื่อมโยงกับตอนต่อไป รวมเนื้อเรื่องที่จัดพิมพ์เป็น
ภาคปลายนี้จึงมีเพิ่มอีก 32 ตอน ถ้านับตั้งแต่ตอนที่ 43 จระเข้เถรวาด รวมจนถึงตอนที่ 75 อุปฮาดกับสมภาร
ลาวจับพลายเพชรได้ก็เป็น 33 ตอนแต่ยังไม่จบความก็หมดต้นฉบับเรื่องจึงค้างอยู่ แต่เนื่องด้วยกรมศิลปากร
เห็นว่าเสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับภาคปลายนี้ คนในปัจจุบันไม่เป็นที่รู้จัก จึงมีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมและ
ตรวจสอบชำระเพื่อรักษาเนื้อเรื่องและบทกลอนเสภาไม่ให้สูญหาย ซึ่งในการจัดพิมพ์เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับ
ภาคปลาย อธิบดีกรมศิลปากรกับเจ้าหน้าที่ในกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ได้มีการตรวจสอบชำระ แล้ว
คัดลอกแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงเชื้อ ชลธารวินิจฉัย ในปี พ.ศ.
2509 ซึ่งในการตรวจสอบชำระเบื้องต้นได้มอบหมายให้อาจารย์หรีด เรืองฤทธิ์ เปรียญ และนางกุลทรัพย์ เกษ
แม่น กิจ ช่วยกันตรวจทานแก้ไขฉบั บ พิมพ์ ส่วนนางอารี สุทธิเวสั นต์ ได้ช่วยเรียบเรียงบทเสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน ภาคปลายนี้มาจากเล่มสมุดไทย (กรมศิลปากร, 2510, น. ค)
เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับภาคปลายนี้ เมื่อตรวจสอบชำระแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ในทาง
บทเสภาไม่ค่อ ยเป็ น ที่ นิ ย มเล่ น และก็ยั งไม่รู้จัก กัน เท่ากับเสภาขุน ช้างขุน แผนภาคต้น แต่ ในทางการแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้นำเค้าโครงบทเสภาฉบับภาคปลายนี้นำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นบทละครที่ใช้ในการแสดงอยู่ตอน
หนึ่งคือ ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ด้วยเห็นว่าเป็นตอนที่มีรูปแบบชั้นเชิงในการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย
1.1.4. เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับชาวบ้านหรือเสภานอกที่ยังไม่ได้มีการบันทึก
เมื่อมีการตรวจสอบและชำระบทเสภาขุนช้างขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ ก็มีการเผยแพร่
ออกไปเป็นที่นิยมไปในท้องถิ่นต่างๆ แต่บทเสภานอกที่ชาวบ้านนิยมขับเล่นก็ไม่ได้สูญหายแต่อย่างใดเพียงแต่
ยังคงหลงเหลือตามท้องถิ่นที่มีศิลปินชาวบ้าน
วรรณา แก้วกว้าง (2561, 10 ตุลาคม, สัมภาษณ์) กล่าวว่าบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่
นำมาเล่นเพลงทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นแต่เพียงการเล่นที่สืบทอดรุ่นสู่รุ่น โดยเป็นการจดจำเค้าโครง
เรื่องแบบมุขปาถะแต่ไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อ ย่างใด ซึ่งบทกลอนเสภาที่นำมาเล่นเพลง
ทรงเครื่องก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูศิลปินพื้นบ้าน
1.1.5. ขุนช้างขุนแผน สำนวนอื่นๆ
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นอกจากนี้วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนยังปรากฏอยู่ในรูปแบบสำนวนอื่นๆ ทั้งบทละครอีก
หลายฉบับและวรรณกรรมที่เป็นร้อยแก้วที่ทำให้เห็นว่าขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณกรรมไทยที่ได้รับความนิยม
และสร้างความบันเทิงใจให้แก่คนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 การแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
จากวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน มาสู่การแสดงโดยเค้าโครงบทเสภามาทำเป็นบทละครการ
แสดงละครอยู่หลายตอนก็ด้วยเนื้อเรื่องที่มีชั้นเชิงทางนาฏศิลป์ไทย และจากการศึกษาและรวบรวมเอกสารและ
ตำราต่างๆ เท่าที่ผู้วิจัยจะสามารถหาได้และปรากฏเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรนั้น จึงทำให้รู้ว่าวรรณกรรมเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน มีวิวัฒนาจากรูปแบบการการเล่านิทานและแบบมุขปาฐะ และนำเครื่องปี่พาทย์เข้ามาเล่นใน
การขับเสภาจึงทำให้ขุนช้างขุนแผนเกิดความนิยมและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เมื่อครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังคง
เล่นตามแบบอย่างเสภาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายคือเล่นอยู่ในงานมหรสพเวลาค่ำเป็นแต่เพียงตอนๆ
เลือกตามที่คนชอบฟังหรือที่คนขับเสภาจะถนัดขับตอนไหน ก็หาไม่ได้มีการเล่นเป็นละครแต่อย่างใด จนมาถึง
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดมีการนำบทเสภาปรับปรุงมาทำเป็นบทละครสู่การแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
1.2.1. การแสดงละครขุนช้างขุนแผนสมัยรัชกาลที่ 3
แต่เดิมขุนช้างขุนแผนเป็นแต่เพียงการขับเท่านั้นไม่ได้นำมาเล่นเป็นละคร จึงทำให้สมเด็จ
พระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ได้ทรงริเริ่มพระราชนิพนธ์เป็นบทละครขึ้นที่ละครนอก
เล่นเพื่อจะได้เล่นให้เหมือนกับผู้อื่น ส่วนบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ทรงพระราชนิพนธ์เป็นตอนๆ ปรากฏ
หลักฐานมีด้วยกัน 3 ตอน คือ ตอนนางวันทองหึงส์กันกับลาวทอง ตอนขุนแผนลอบลักนางวัน ทองจากขุนช้าง
ตอนอสูรกายนางวันทองห้ามทัพ
ซึ่งบทละครพระราชนิพนธ์ในพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ทำให้เห็น
ว่าการแสดงละครเรื่องขุน ช้างขุนแผนเริ่มมีมาในสมัยรัชกาลที่ 3 และเล่นกันอย่างละครจึงยุติได้ว่าการเล่น
ละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเล่นอย่างละครนอก เนื่องด้วยการบรรจุเพลงร้องเป็นเพลงอย่างจารีตทางนอก
1.2.2. การแสดงละครขุนช้างขุนแผนในสมัยรัชกาลที่ 4
ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเล่นละครผู้หญิงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งผู้ที่มีบรรดาศักดิ์และ
ราษฎรที่เล่นละครเป็นอาชีพ จึงทำให้ในสมัยนั้นตัวละครที่เล่นมีทั้งผู้หญิงและผู้ช าย ส่วนเรื่องที่เล่นก็คือพระ
อภัยมณีของสุนทรภู่นำมาเล่นเป็น ละคร แต่ก็มีบางโรงคือนายต่ายกับนายเนตรได้คิดเอาละครเรื่องขุนช้าง
ขุนแผนมาเล่น ซึ่งโรงละครของนายต่ายกับนายเนตร มีความชำนาญในการเล่นเรื่องขุนช้างขุนแผน นายต่าย
เป็นตัวขุนช้าง นายเนตรเป็นตัวพระไวยและเป็น ตัวนางด้วย แต่ตอนที่นิยมเล่นคือ ตอนแต่งงานพระไวยและ
ตอนขุนช้างถวายฎีกา
ส่วนบทละครที่นำมาเล่นนั้ นเป็นการนำเอาบทเสภาไปแก้เป็นบทละครไม่ได้แต่งบทใหม่
อย่างสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ด้วยเหตุนี้การเล่นละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
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จึงเป็ น ที่นิ ย มกัน อย่ างแพร่ห ลาย ประชาชนทั่ ว ไปก็หั น ไปให้ ความสนใจในการดู ล ะครเรื่องขุนช้างขุนแผน
มากกว่าที่จะไปฟังขับเสภาเหมือนแต่ก่อน แต่อย่างไรก็ยังมีคนที่ชอบการขับเสภายังพอมีอยู่บ้าง
1.2.3. การแสดงละครขุนช้างขุนแผนในสมัยรัชกาลที่ 5
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ยังคงมีการเล่นเสภากันอย่างแพร่หลายและนำเรื่องขุนช้างขุนแผน
ไปเล่นเป็นละครมากยิ่งขึ้นด้วยว่าเป็นละครที่มีความหลากหลายทางอารมณ์และให้ความสนุกสนานแต่ตอนที่ยัง
นิยมเล่นคือ ตอนแต่งงานพระไวย ตอนนางวันทองห้ามทัพ ตอนพลายเพชรพลายบัวรบกับพลายยง ในขณะที่
เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงได้จัด ตั้งคณะละครให้ประชาชนชมการแสดงละคร โดยนิยมแสดงแบบละครนอก
โดยใช้ผู้ชายแสดงล้วน ต่อมาเมื่อมีพระราชกำหนดยกเลิกการห้ามเรื่องละครผู้หญิงในปี พ.ศ. 2398 เจ้าพระยา
มหิทรศักดิ์ธำรงจึงได้ปรับปรุงละครนอกมาเป็นละครผสมสามัคคีใช้ผู้หญิงแสดงล้วน เรียกว่า ละครผสมสามัคคี
ซึ่งเป็นการแสดงละครแบบตะวันตกมาผสมผสานกับการแสดงละครไทย โดยท่านได้หยิบยกวรรณคดีไทยมาทำ
เป็นบทละครซึ่งผู้แต่งบทละครประจำคณะละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงคือหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม
สุขยางค์) ขณะเป็นขุนจบพลรักษ์ เช่น เรื่องราชาธิราช สามก๊ก อาบูหะซัน พระอภัยมณี เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
เอาเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน มาปรับปรุงบทละครแสดงที่โรงละครปรินซ์เธียเตอร์ เมื่ อครั้งรัชกาลที่ 5 คือตอน
พลายเพชรพลายบัว (ปวีณา พุทธเจริญทอง, 2555, น. 23)
ต่อมาภายหลั งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงพระนิพนธ์บ ท
ละครไว้หลายเรื่องรวมไปถึงบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่ทรงนิพนธ์ไว้ได้แก่ ตอนนางพิมพ์เสียตัวแลเสีย
คน ตอนขุนแผนลักนางวันทอง ตอนพลายชุมพลปลอมเป็นมอญใหม่ ตอนสร้อยฟ้าทำเสน่ห์ และตอนจับเถร
ขวาด จากบทพระนิพนธ์ที่ใช้ในการเล่นอย่างละคร บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนของพระเจ้าบรมวงศ์เ ธอ กรม
พระนราธิปประพันธ์พงศ์ ดำเนินเรื่องวิธีการเล่นอย่างละครนอกมีการขับเสภาและบรรจุเพลงร้องซึ่งเป็นเพลง
ทางร้องจารีตอย่างละครนอก ส่วนบทละครอีกตอนที่ผู้วิจัยพบคือบทละครดึกดำบรรพ์ของสมเด็จพระเจ้า บรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ พระนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครของเจ้าพระยาเทเวศวงษ์วิวัฒน์แสดง
แต่ก็ยังไม่จบและไม่เคยนำออกมาฝึกซ้อมการแสดง คือ ตอนวันทองหึง
1.2.4. การแสดงละครขุนช้างขุนแผนในสมัยรัชกาลที่ 6
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ทรงโปรดเสภาแต่อย่างเดิม นอกจากนี้ได้ทรงพระราชนิพนธ์บท
เสภาเรื่องพญาราชวังสันและบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ชุดแต่งงานพระไวย (ปรับปรุงขึ้นใหม่โดยใช้บทเสภา
เดิมโดยมาก) จากการศึกษาตัวบทละครมีวิธีการเล่นอย่างละครรำคล้ายประเภทของละครนอก
สรุปได้ว่าการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเล่นเป็นละครในประมาณสมัยรัชกาลที่ 3 จากการ
ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
จุดประสงค์เพื่อหาเรื่องที่แปลกจากคณะละครอื่นและเล่นละครเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ใช้เล่นเป็นอย่างละครนอก
ด้วยวิธีการดำเนินเรื่อง เพลงที่ใช้ในการแสดง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 มีคณะละครของนายต่ายกับ นายเนตร
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เห็นว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นที่นิยมกันเป็นสามัญและทั้งโรงละครของนายเนตรกับนายต่ายยังมีค วามชำนาญ
ในการเล่นขุนช้างขุนแผนแล้วเล่นอย่างละครนอกด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ละครเรื่องขุนช้างขุนแผนจึงเกิดความ
นิยมมากขึ้น มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเจ้าพระยามหิทรศั กดิ์ธำรงก็ได้นำเอาเรื่องขุนช้างขุนแผนไปเล่นอย่าง
ละครที่โรงละครปริ้นซ์เธียเตอร์อยู่หลายตอน และยั งมีการเล่นละครเรื่องขุนช้างขุนแผนแบบเสภารำอีกด้วย
โดยกระบวนการเล่นมีการขับเสภาเข้าเครื่องปี่พาทย์ทำนองเดียวกันกับการเล่นเสภาหรือบางทีใช้มโหรีแทนปี่
พาทย์ แต่มีตัวละครแต่งตัวอย่างน้อยทำตามบทเสภาและเจรจาอย่างละครนอก ดังนั้นเมื่อบทเสภาขุนช้างขุน
ช้างแผนมาพัฒนาการในการเล่นตามลำดับจากเล่นแต่เพียงการขับอย่างเดียวแล้วปรับเปลี่ยนนำมาทำเป็นบท
ละคร จึงทำให้ขุนช้างขุนแผนเกิดเป็นการแสดงละครที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายมาจนถึ งในยุคของ
กรมศิลปากร
2. รูปแบบและองค์ประกอบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออก
ศึก ของกรมศิลปากร
2.1 รู ป แบบการแสดงละครเรื่อ ง ขุน ช้ างขุ น แผน ตอน พลายเพชรพลายบั ว ออกศึก ของกรม
ศิลปากร มีรูปแบบการนำเสนออย่างละครรำ ประเภทที่เรียกว่า ละครนอก ซึ่งองค์ประกอบในการแสดงต่างๆ
ถือขนบธรรมเนียม ได้รับการปรับปรุงในหลายๆ ด้านเพื่อนำออกแสดงสู่ประชาชน
2.2 องค์ประกอบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ของ
กรมศิลปากร
2.2.1. บทละคร
บทละครเรื่ อ ง ขุ น ช้ างขุน แผน ตอน พลายเพชรพลายบั ว ออกศึ ก ที่ ก รมศิ ล ปากรได้
ปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการแสดง ณ โรงละครศิลปากร ในปี พ.ศ. 2496 พบว่ามีการปรับปรุงบทจากสำนวน
บทละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง สำนวนบทละครของท่านเจ้าคุณพระประยูรวงศ์และบทเสภาเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน ภาคปลาย
2.2.2. ผู้แสดง
ใช้ผู้แสดงหญิงเป็นหลักและใช้ผู้ชายแสดงเป็นตัวประกอบ
2.2.3. วงดนตรีและเพลงที่ใช้ในการแสดง
1) วงดนตรี
ใช้ ว งปี่ พ าทย์ เครื่ องห้ าและวงปี่ พ าทย์เครื่องคู่ ในการบรรเลงประกอบการแสดง แต่
ปัจจุบันมีการใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมเพราะมีเสียงที่มีความนุ่มนวลกว่าและเหมาะสมสำหรับการใช้แสดงละครและ
ได้มีการเพิ่มเครื่องประกอบจังหวะตามเชื้อชาติเพื่อเป็นการสื่อถึงการรำออกภาษาของตัวละคร คือ เชื้อชาติ
ลาว ใช้กลองแขก หน้าทับลาว เชื้อชาติพม่า ใช้ ก ลองยาว เพื่ อ ให้ เกิ ด สำเนี ย งการออกภาษาของตามตั ว
ละครเชื้อชาตินั้นๆ
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2) เพลงที่ใช้ในการแสดง
การบรรจุเพลงในการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก
ของนายมนตรี ตราโมท จะบรรจุประเภทเพลงร้องหรือประเภทเพลงหน้าพาทย์ ตามอย่างละครรำประเภทที่
เรียกว่า ละครนอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ การประกอบกิริยาการ่ายรำของตัวละครที่แท้จริงเพื่อความกลมกลืน
กับการแสดง
2.2.4. เครื่องแต่งกาย
เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก
ที่กรมศิลปากรจัดแสดงมีการพัฒนามีการคิดออกแบบสร้างสรรค์ในการแต่งกายตัวละครตามเชื้อชาติเช่น ตัว
ละครเชื้อชาติพม่า ตัวละครเชื้อชาติลาว นำเครื่องแต่งกายแบบละครพันทางเข้ามาผสมผสานและปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับตัวละคร แต่ยังคงรูปแบบเครื่องแต่งกายอย่างละครไทย
2.2.5. ฉากและอุปกรณ์ในการแสดง
การออกแบบฉากและอุปกรณ์มุ่งเน้นให้มีความสมจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจในการ
แสดงและดูสมจริงยิ่งขึ้น
3. กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่ อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบั วออกศึก ในชุ ด
พลายยงรบกับพลายบัว
จากการศึกษากระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัว
ออกศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว มีลำดับขั้นตอนกระบวนท่ารบ ดังจะแบ่งขั้นตอนกระบวนท่ารบประเด็น
2 ประเด็น คือ 1. กระบวนท่ารบในบทร้อง และ 2. กระบวนท่ารบในเพลงหน้าพาทย์สระหม่า ดังจะกล่าว
ดังต่อไปนี้
3.1. กระบวนท่ารบในบทร้อง จากการศึกษาพบว่ามีลักษณะรูปแบบละครใน คือ ในขณะที่มีการ
ขับร้องบทนั้น ผู้แสดงจะแสดงท่าทางการรบที่มีความสอดคล้องบทร้อง ดังลักษณะท่ารบในบทร้อง ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 ท่าเงื้ออาวุธ
บทร้องที่ว่า : หมายใจจะสังหาร
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)
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ภาพที่ 2 ท่าตีพลาด
บทร้องที่ว่า : ฟันผิด
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)

3.2 กระบวนท่ารบในเพลงหน้าพาทย์สระหม่า จากการศึกษาพบว่ากระบวนท่ารบในการแสดง
ละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว ซึ่งกระบวนท่ารบ
ได้รับอิทธิพลมาจากการเล่นกระบี่กระบอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการไหว้ครูและขั้นตอนการ
ต่อสู้ ดังนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนท่ารบดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนการไหว้ครู มีลำดับ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การถวายบังคม ก่อนการเริ่มการแสดงโดยส่วนใหญ่จะมีการเคารพครูอาจารย์ ผู้
แสดงจึงต้องกราบไหว้ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูและเป็นการเสริม
สิริมงคล โดยการถวายบังคมผู้แสดงสามารถวางอาวุธไว้ใกล้ตัวเป็นด้านหน้าหรือด้านข้างก็ได้และนั่งหันหน้าเข้า
หากัน ประนมมือทั้งสองไว้ที่หน้าอกแล้ว เริ่มด้วยก้มศีรษะเล็กน้อยเงยหน้าแล้วจรดที่หน้าผาก 3 ครั้งติดกันจึง
ถือว่าเป็นการเสร็จถวายบังคม

ภาพที่ 3 การถวายบังคม
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)

ภาพที่ 4 การถวายบังคม
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)

2) การขึ้นพรหม คือ การร่ายรำต่อเนื่องจากการถวายบังคม โดยปฏิบัติรำตามท่าทีละ
ทิศจนครบทั้งสี่ทิศ การขึ้นพรหมนั้นคงความเชื่อมาจากการบูชาพระพรหมซึ่งเรียกว่า พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา
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กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งในแต่ละหน้าที่รำหมายถึงคุณธรรม ในบางที่ผู้แสดงกระบี่กระบองอาจจะเรียกว่า ขึ้น
พรหมสี่หน้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การขึ้นพรหมนั่งและการขึ้นพรหมยืน
2.1) การขึ้ น พรหมนั่ ง คื อ ลั ก ษณะการนั่ งร่ายรำในแต่ ล ะทิ ศ จนครบทั้ งสี่ ทิ ศ แล้ ว จึ ง
เตรียมพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนปฏิบัติขั้นต่อไป

ภาพที่ 5 การขึ้นพรหมนั่ง จังหวะที่ 1
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)

ภาพที่ 6 การขึ้นพรหมนั่ง จังหวะที่ 2
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)

2.2) การขึ้นพรหมยืน คือ เมื่อถวายบังคมเสร็จแล้ลุกขึ้นยืนรำแต่ละทิศสี่ทิศและจบลงด้วยการ
เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติขั้นต่อไป

ภาพที่ 7 การขึ้นพรหมยืน จังหวะที่ 1
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)

ภาพที่ 8 การขึ้นพรหมยืน จังหวะที่ 2
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)

3) การเดินรำ คือ การร่ายรำที่ต้องเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วสวนทางคู่ต่อสู้ เมื่อรำไปสุด
ขอบสนามแล้วหันหลังกลับมารำที่เดิม เรียกว่า รำสองเที่ยว แล้วผู้แสดงสวนทางกับคู่ต่อสู้แล้วกลับมาที่ของ
ตัวเองแล้วจึงเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติในขั้นต่อไป
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ภาพที่ 9 การเดินรำ ท่าปฐม
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)
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ภาพที่ 10 การเดินรำ ท่าไขว้หลัง
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)

4) การเดินแปลง คือ การที่คู่ที่ต่อสู้ทั้งสองจะต้องนั่งลงถวายบังคมเพื่อรำลึกถึงครู
บาอาจารย์อีกครั้ง แล้วเริ่มการเดินแปลงเป็นการเดินเข้าหากันในลักษณะที่เรียกว่า ย่างสามขุม แต่ยังไม่ได้สู้กัน
ปลายอาวุธจะถูกกันหรือปะกันก็ได้ ซึ่งเป็นการดูเล่ห์เหลี่ยมซึ่งกันและกัน แล้ วจึงเดินสวนกันโดยอ้อมสวนทาง
กัน จากนั้นกลับตัวเดินแปลงอีกครั้งมาที่ของตน จึงนับว่าสิ้นสุดการเดินแปลง

ภาพที่ 11 การเดินย่างสามขุม
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)
3.2.2 ขั้นตอนการต่อสู้ มี 4 ไม้ ด้วยกันดังนี้
1) ไม้ที่ 1 ลักษณะการตีหัว คือ การตีในลักษณะตรงศีรษะของคู่ต่อสู้

ภาพที่ 12 การตีไม้ที่ 1
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)
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2) ไม้ที่ 2 ลักษณะการตีหัว คือ การตีในลักษณะตรงศีรษะของคู่ต่อสู้ด้วยสองมือ
และคู่ต่อสู้จะรับด้วยดาบไขว้สองมือ

ภาพที่ 13 การตีไม้ที่ 2
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)
3) ไม้ที่ 3 ลักษณะการตีหัว คือ ผู้ที่เป็นฝ่ายรุกจะตีด้วยดาบสองมือตรงด้านหลังของศีรษะของคู่ต่อสู้
และผู้ที่เป็นฝ่ายรับจะรับด้วยดาบสองมือไขว้มือเหนือศีรษะด้านหลัง

ภาพที่ 14 การตีไม้ที่ 3
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)
4) ไม้ที่ 4 ลักษณะการตีล่าง คือ การตีด้วยดาบสองมือ

ภาพที่ 15 การตีไม้ที่ 4
(ธวัช บุญฟัก, ผู้ถ่ายภาพ, 2562)
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จากการศึกษาพบว่ากระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุ นแผน ตอน พลายเพชรพลายบัว
ออกศึก ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว มีลำดับขั้นตอนที่ได้รับอิทธิพลมาจากการเล่นกระบี่กระบองแล้วเข้ามาสู่
การแสดงละครไทยตามแบบจารีตนาฏศิลป์ไทย
วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องจริงที่เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากคำให้การของชาวกรุงเก่า
เป็นการเล่าแบบมุขปาฐะ ต่อมาได้มีการรวบรวมบทเสภาไว้หลายสำนวนด้วยกัน ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงเกิดนำ
บทเสภามาทำเป็นบทละครสู่การแสดงจนถึงยุคกรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงรูปแบบและองค์ประกอบการ
แสดงตามยุคสมัย ซึ่งกระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก
ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว นั้นกระบวนท่ารบ 2 ส่วน ของกระบวนท่ารบในบทร้องและกระบวนท่ารบใน
เพลงหน้าพาทย์สระหม่า ซึ่งเป็นกระบวนท่ารบที่มีลักษณะเฉพาะตัวและสร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ
ให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษากระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากคำให้การของ
ชาวกรุง แต่ไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มีแต่เพี ยงเป็นการเล่าสู่กันฟังแบบปากต่อปากแบบอย่าง
มุขปาฐะ และเมื่อเล่าสืบต่อกันมาจึงเปลี่ยนวิธีการเล่นเล่าเป็นการขับเสภาต่อมาได้มีการนำเครื่องปี่พาทย์เข้ามา
บรรเลงเพื่อให้เกิดอรรถรสในการฟัง จึงทำให้การขับเสภาเกิดความนิยม และได้มีการรวบรวมเพื่อรักษาเนื้อ
เรื่องเป็นบทเสภาหลายสำนวน จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 3จากการที่สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวร
มหาศักดิพลเสพย์ ทรงริเริ่มนำบทเสภามาทำเป็นบทละครที่ใช้ในการแสดงละคร จนได้รับความนิยมกันอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งสอดคล้องกับ ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร (2517, น.17) ที่กล่าวไว้ว่า บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นที่
นิยมอ่านกันมาก สังเกตได้จากสำนวนที่ตีพิมพ์มากถึงสิบสี่ครั้ง ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 – 2461 รวมทั้งการ
พิมพ์แจกและพิมพ์จำหน่าย ถึงกระนั้นก็ตามบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากและนิยม
อ่านอยู่เสมอ นอกจากการตีพิมพ์ บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้แล้ว ยังมีผู้นำเรื่องขุนช้างขุนแผนไปดัดแปลง
เป็นบทละครอีกหลายตอน และในปัจจุบันยังมีผู้นำเรื่องขุนช้างขุนแผนมาดัดแปลงเป็นบทละครใช้แสดงทาง
โทรทัศน์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องก็ตาม
2. รู ป แบบการแสดงละครเรื่ องขุน ช้างขุน แผน ตอน พลายเพชรพลายบั ว ออกศึก ในปั จ จุบั น นี้ มี
ลักษณะวิธีดำเนินอย่างละครรำ ประเภทที่เรียกว่า ละครนอก เพราะในการแสดงมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น
วิธีการดำเนินเรื่อง บทละคร ผู้แสดง วงดนตรีและเพลงที่ใช้ในการแสดง เครื่องแต่งกาย ฉากและอุปกรณ์ในการ
แสดง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ถูก ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันและเป็นการสร้าง
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ความบันเทิงใจแก่ผู้ชม ซึ่งสอดคล้องกับ ปวีณา พุทธเจริญทอง (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ละครพันทางเป็นละครที่
เกิดขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว ผู้ให้กำเนิดคือ เจ้าพระยามหิทรศั กดิ์ธำรง (เพ็ง
เพ็ญกุล) ซึ่งรูปแบบและองค์ประกอบการแสดงในการแสดงละครพันทางคณะละครของท่าน ทั้งในด้านผู้แสดง
เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรีป ระกอบการแสดง เพลงประกอบการแสดง วิธีแสดง เรื่องที่ใช้ในการแสดง มี
ลักษณะการแสดงอย่างละครนอก
3. กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก ในชุดพลาย
ยงรบกับพลายบัว มีกระบวนท่ารบที่มีลำดับขั้นตอนมาจากการเล่นกระบี่กระบอง ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ขั้นตอน
การไหว้ครูและขั้นตอนการต่อสู้ ด้วยอาวุธดาบสองมือ ซึ่งสอดคล้องกับ ประรัญญา ไตรยวงศ์ (2553, น.11 43) ที่กล่าวไว้ว่า ดาบสองมือเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ไว้ใช้ฟันหรือจะใช้แทงก็ได้ มีรูปร่างลักษณะแบนและโค้งตอน
ปลายเล็กน้อย ซึ่งขั้นตอนในการไหว้ครูการเล่นกระบี่กระบอง มีดังนี้คือ การถวายบังคม การขึ้นท่าพรหมนั่ง
การขึ้นท่าพรหมยืน การเดินแปลง และการตีท่าหลัก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในการวิเคราะห์กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก
ผู้วิจัยได้ศึกษาแค่ในชุดพลายยงรบกับพลายบัว แต่หากจะให้ครอบคลุมควรศึกษากระบวนท่ารบ ในชุดหลวง
ต่างรบกับแสนคำอิน เพือ่ ให้เห็นกระบวนท่ารบในการแสดงตอนนี้อย่างเต็มรูปแบบ
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษากระบวนท่ารบในการแสดงละครรำเรื่องอื่นหรือประเภทอื่น เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กระบวนท่ารบและองค์ประกอบในการจัดการแสดง
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ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้้า
SCULPTURE INSPIRED BY THE RIVER
โกเมศ คันธิก
KOMES KUNTIG
บทคัดยํอ
งานวิจัยนี้เป็นผลงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเพื่อสร๎างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในเชิงอุตสาหกรรม
ที่เน๎นวัสดุในการสร๎างสรรค์ผลงานอันเกิดจากแนวความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อยํางเป็นระบบ โดยนา
เรื่องราว งานวิจัยเชิงสร๎างสรรค์ การออกแบบสร๎างสรรค์ประติมากรรม จากแรงบันดาลใจแหลํงน้าลาคลอง ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชน การใช๎ชีวิตเป็นอยูํในอดีตจนถึงปัจจุบัน มาเป็นแนวคิด เรื่อง “ประติมากรรมแรง
บันดาลใจจากสายน้า” ผู๎ศึกษาได๎รวบรวมข๎อมูล ที่เกี่ยวข๎องจากเอกสาร ตารา บทความ อินเตอร์เน็ต รวมถึง
สารวจนอกสถานที่ จากแหลํงสายน้ าตํางๆ และได๎นาข๎อมูลเหลํ านี้มาวิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ตํอการ
ออกแบบสร๎างสรรค์ผลงาน ประติมากรรมตามแนวคิด “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้า”
การสร๎ างสรรค์ผลงานศิลปกรรม “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้า” พบวํา สามารถสื่อถึง
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการสร๎ างสรรค์ ผ ลงาน ที่ ต รงกั บ แนวความคิ ด โดยชิ้ น งานแตํ ล ะชิ้ น สามารถบํ ง บอกถึ ง
แนวความคิดของผู๎ศึกษา ได๎อยํางเหมาะสม และนาไปพัฒนา ในเชิงอุตสาหกรรมได๎ในวงกว๎างได๎
ค้าส้าคัญ: แรงบันดาลใจสายน้า, สูํงานสร๎างสรรค์

ABSTRACT
This research aims to study and to create a work of industrial visual art that focuses on
the materials come up with the systematic concept, analysis, and synthesis. Bringing the
studied stories to design the sculpture from the inspiration in the water resources,
communities, and livings from the past to the present in Suphanburi comes as the concept
of “Sculpture inspired by the river” The researcher collects relevant information from
documents, textbooks, and internet articles including water resource survey and analyzes
these data to be beneficial for the creative design of “Sculpture inspired by the river”
The creation of “Sculpture inspired by the river”artworks found that it can convey
the purpose of creating artwork consistent with the concept. Each piece can appropriately
reflect the concept of the researcher and can be developed extensively in the industry.
Keywords: Inspiration River To creative work
____________________________________________________________________________________________
*คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
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บทน้า
ความเป็นมาและความส้าคัญ
ความสาคัญของแมํน้าลาคลองในอดีต กลําวได๎วํา แมํน้าลาคลองมีบทบาทและความสาคัญตํอวิถีชีวิต
ของคนไทยในอดีตอยํางมาก ทั้งในด๎านการคมนาคมขนสํงทางน้า การป้องกันตัวเมืองทางด๎านยุทธศาสตร์ การ
นาน้าไปหลํอเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร การระบายน้า เพื่อป้องกันน้าทํวมขัง ในบริเวณที่ราบลุํม และการนาน้า
มาใช๎ในการอุปโภคบริโภคของบ๎านเรือน ที่อาศัยอยูํริมสองฝั่งคลอง รวมทั้งในเขตเมือง และชุมชนใหญํๆ ที่ต๎อง
อาศัยน้าประปา เพื่อการดารงชีวิต วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันผูกพันกับคลอง โดยเห็นได๎จากการ
ปลูกบ๎านเรือนอยูํริมฝั่งคลองตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
แมํน้าลาคลองคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้า ประกอบด๎วยแมํน้าลาคลองตํางๆ มีแมํน้าสายใหญํ
ๆที่สาคัญและเป็นประโยชน์ตํอความเป็นอยูํ และเศรษฐกิจของประชากรซึ่งผู๎วิจัยจะกลําวถึง ได๎แกํ แมํน้าทําจีน
หรือแมํน้าสุพรรณบุรี เขื่อนกระเสียวซึ่งเป็นสาขาที่สาคัญของแมํน้าสุพรรณบุรี นอกนั้นเป็นแมํน้าสายเล็กซึ่ง
สํวนใหญํ จะไหลลงแมํน้าทําจีนเกือบทั้งสิ้น และยังเป็นแหลํงวัฒนธรรมของชุมชนทั้งสองฝั่งคลองที่ใช๎ประโยชน์
ทั้งการเกษตร การประมง และวัฒนธรรมที่อยูํอาศัย ซึ่งแมํน้าสุพรรณบุรี (ทําจีน) เป็นแมํน้าที่ไหลแยกจาก
แมํน้าเจ๎าพระยา ในเขตตาบลทําซุง อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี แล๎วไหลผํานจังหวัดชัยนาทเรียกวํา แมํน้า
มะขามเฒํา แล๎วไหลเข๎าสูํเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผํานอาเภอเดิมบางนางบวช อาเภอสามชุก อาเภอศรีประจันต์
อาเภอเมือง ฯ อาเภอบางปลาม๎า และอาเภอสองพี่น๎องชํวงที่ไหลผํานเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกวํา แมํน้า
สุพรรณบุรี ซึ่งแมํน้าแมํน้าสุพรรณบุรี หรือที่เรียกตามพื้นถิ่นวํา แมํน้าทําจีนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความ
สวยงามทั้งสองฝั่งคลอง เป็ นสายน้าที่ไหลคดเคี้ยวเป็นรูปรํางที่สวยงาม มีแสงกระทบผิวน้าที่ชวนมองอยําง
นําสนใจ เรียงร๎อยไปด๎วยกันกับวิถีชีวิตของชุมชน อันเป็นวัฒนธรรมแตํอดีตที่ยังคงเหลืออยูํของฝั่งคลอง โดย
สายน้าเส๎นนี้นําเป็นแรงบันดาลใจให๎หลาย ๆคนที่เกิดแรงบันดาลใจผลักดันในการสร๎างสรรค์ผ ลงานศิลปะ
มาแล๎วหลายคน ทั้งในการใช๎เทคนิคการเขียนภาพ วาดภาพระบายสีหรืองานศิลปะภาพถํายเลําเรื่องเป็นต๎น
ล๎วนแล๎วนาเอาต๎นทุนจากแมํน้าธรรมชาติเส๎นนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงานทั้งสิ้น ซึ่งแรง
บั น ดาลใจที่ก ลํ าวมานี้ จึ ง ยั ง ไมํ ห ยุ ด นิ่ ง ไปจากความรู๎สึ ก ของหลาย ๆ คน สามารถน ามาถํ า ยทอดอารมณ์
ความรู๎สึกจนเป็นผลงานตํางๆได๎หลายชนิด หลายเทคนิค และหลากหลายวัสดุตําง ๆ นาๆ จึงเป็นแรงบันดาลใจ
ของผู๎วิจัยสร๎างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ด๎วยวิธีการเทคนิคขึ้นรูปประติมากรรม วัสดุโลหะ ที่มีแรงบันดาลใจ
ดังกลําว โดยผู๎วิจั ย นาเอาลักษณะการเคลื่อนของผิ วน้า และแสงกระทบผิวน้าจากแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ
ลักษณะตําง ๆ มาเป็นต๎นแนวคิดในการสร๎างสรรค์ผลงาน ทั้ง 4 ชิ้น เพื่อให๎ความรู๎สึกทุกคนได๎เข๎าถึงผลงาน
อยํางใกล๎ชิดและสัมผัสได๎ถึงเจตนาของผู๎สร๎างสรรค์ผลงาน

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(763)

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาแหลํ งน้ าธรรมชาติและการใช๎ชีวิตกับสายน้าในจังหวัดสุ พรรณบุรีใช๎เป็นสื่ อแรงบันดาลใจ
แนวความคิดและการออกแบบสร๎างสรรค์ผลงานประติมากรรม
2. ศึกษารูปแบบ รูปรําง รูปทรง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของผิวน้า แล๎วจึงนาไปสูํแนวความคิด
หลักชองชิ้นงาน
3. เพื่อสร๎างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดหลักออกสูํสาธารณชน ได๎เข๎าใจแนวความคิดของผู๎สร๎างสรรค์
4. เพื่อเป็นการสร๎างสื่อตัวอยํางให๎นักเรียน นักศึกษาได๎เห็นและเข๎าใจในกระบวนการสร๎างสรรค์งาน
ศิลปะอยํางถูกต๎อง
วิธีด้าเนินกาวิจัย
งานวิจัยเชิงสร๎างสรรค์ เรื่อง “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้า” ซึ่งนาเรื่องราวของแมํน้า ลา
คลองและชุมชนที่อาศัยอยูํริมแมํน้าทําจีนมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยการนาแนวคิด รูปทรง รูปรําง ลักษณะการ
เคลื่อนไหวของผิวน้าลักษณะตําง ๆ ปฏิกิริยาตํางๆ มาเป็นต๎นแนวคิดในการสร๎างสรรค์ผลงาน ซึ่งผู๎วิจัยได๎ศึกษา
จากแหลํงข๎อมูล จากอินเตอรเน็ตและแหลํงแมํน้าในจังหวัดสุพรรณบุรี ได๎ศึกษาวิเคราะห์ และรํางแบบผําน
กระบวนการรํางแบบตามแนวความคิดจนแล๎วเสร็จ ซึ่งมีขั้นตอนตํางๆดังนี้
1. ศึกษาปัญหาและข๎อกาหนดขอบเขตของปัญหา
2. ศึกษาค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูล
3. วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการออกแบบตามแนวความคิด
4. ขั้นตอนการรํางแบบตามแนวความคิด
5. ขั้นตอนการขึ้นรูปสร๎างสรรค์ผลงานตามแนวความคิด
ศึกษาปัญหาและข้อก้าหนดขอบเขตของปัญหา
ศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของน้าด๎วยการรํางลายเส๎น ที่ได๎จากรูปรําง รูปทรงในการเคลื่อนไหว
ของผิ ว น้าแตํล ะปฏิกิริย า เป็น ต๎นแนวความคิดในการออกแบบเป็นรูปรําง รู ปทรงตามแนวความคิด เรื่อง
“ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้า” และกระบวนการขึ้นรูป จนถึงสถานที่ติดตั้งผลงาน
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
เพื่อนาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องมาใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบสร๎างสรรค์ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว๎ โดยแบํงข๎อมูลการออกแบบสร๎างสรรค์เป็น 2 สํวนใหญํ ๆ คือ
1. ข๎อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตามแนวความคิด
2. ข๎อมูลเกี่ยวกับวัสดุในการขึ้นรูปตามแนวความคิด
วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการออกแบบตามแนวความคิด
1. วิเคราะห์รูปรําง รูปทรงที่เกี่ยวกับรูปรําง รูปทรงของสายน้า
2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก๎ปัญหาในแตํละขั้นตอน
3. วิเคราะห์ผลที่คาดวําจะได๎รับจากการรํางแบบตามแนวความคิด

(764)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ก้าหนดแนวความคิดการออกแบบ
แมํน้าทําจีน เป็นแมํน้าที่แยกตัวออกจากแมํน้าเจ๎าพระยาที่ตาบลทําซุง อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กับ
ฝั่งตะวันตกที่อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผํานจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุทรสาคร กํอนจะไหลออกสูํอําวไทยที่ตาบลบางหญ๎าแพรก อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มี
ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร ซึ่งถือได๎วําเป็นแมํน้าเส๎นเลือดหลักของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
ทั้งใช๎ในการเกษตร การบริโภค และการคมนาคมทางน้า สายน้าแหํงน้ากํอให๎เกิดแรงบันดาลใจแกํผู๎ที่สนใจใน
การสร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านศิลปะ วรรณคดี และอีกหลายๆประเภทอีกมากหมาย ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยศึกษาได๎
กาหนดแนวความคิดหลักในการสร๎างสรรค์ผลงานประติมากรรม เพื่อได๎ตามเป้าวัตถุประสงค์

ภาพที่ 1 ภาพบนสันเขื่อนแมํน้าทําจีน
ครูแผน.กิจกรรมวันอนุรักษ์แมํน้าฯ และวันเยาวชนแหํงชาติ. สืบค๎าจาก:
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2009/09/20/entry-1 (7 มิถุนายน 2561)

ภาพที่ 2 ภาพแมํน้าทําจีนชํวงฤดูน้าหลาก
ครูแผน.กิจกรรมวันอนุรักษ์แมํน้าฯ และวันเยาวชนแหํงชาติ. สืบค๎าจาก:
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2009/09/20/entry-1 (7 มิถุนายน 2561)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(765)

ภาพที่ 3 ภาพบ๎านเรือนริมแมํน้าทําจีน ชุมชนบ๎านแหลม
ชุมชนตาบลบ๎านแหลม อาเภอบางปลาม๎า.สืบค๎นจาก : http://www.suphan.biz/banleam.html
( 2 กรกฎาคม 2561)
ก้าหนดแนวความคิดของการสร้างสรรค์
การออกแบบวิจัยเชิงสร๎างสรรค์เรื่อง “ประติมากรรมแรงบันดาลในจากสายน้า” ผู๎วิจัยได๎กาหนด
แนวความคิดหลักในการสร๎างสรรค์ผลงานดังนี้

ภาพที่ 4 ภาพน้าเทราดเกิดการเคลื่อนไหวเป็นวงกระจายกว๎าง
สื่อการเรียนการสอน พรพรรณ วงศ์เรือนคา.สืบค๎นจาก: http://tl-tai.blogspot.com/
( 18 กรกฎาคม 2561)

(766)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 5 ภาพคลื่นน้าแผํกระจายวงกว๎าง
สื่อการเรียนการสอน พรพรรณ วงศ์เรือนคา.สืบค๎นจาก: http://tl-tai.blogspot.com/
(18 กรกฎาคม 2561)

ภาพที่ 6 ภาพการเคลื่อนของน้า
สืบค๎นจาก: www.google.co.th (14 กรกฎาคม 2561)

ภาพที่ 7 ภาพการเคลื่อนไหวของคลื่นที่รุนแรงน้า
สืบค๎นจาก: http://www.setwalls.ru ( 14 กรกฎาคม 2561)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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ภาพที่ 8 ภาพกระเซนของน้า
สืบค๎นจาก: http://www.fibre.mx ( 14 กรกฎาคม 2561)
ขั้นตอนการร่างแบบตามแนวความคิด
ภาพรํางลายเส๎นการเคลื่อนไหวของคลื่นน้าและผิวน้า ลักษณะตํางๆ ซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบที่หลากหลายดังนี้

ภาพที่ 9 ภาพรํางลายเส๎นการเคลื่อนไหวของคลื่นน้าหรือผิวน้า

ภาพที่ 10 ภาพรํางลายเส๎นการเคลื่อนไหวของคลื่นน้า อยํางรุนแรง

(768)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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การรํางแบบการเคลื่อนไหวของผิวน้า โดยนาแนวความคิดจากแสงแดด ที่กระทบลงบนผิวน้าเกิดการ
สะท๎อนระยิบระยับมีประกายสะท๎อน ตามแนวความคิดดังนี้

ภาพที่ 11 ภาพรํางแสงกระทบผิวน้า
จากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเส๎น จากการเคลื่อนไหวสายน้า ผู๎วิจัยนามารํางแบบตาม
แนวความคิด เรื่อง “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้า” ดังนี้

ภาพที่ 12 ภาพแบบรําง ชิ้นที่ 1

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 13 ภาพแบบรําง ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 14 ภาพแบบรําง ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 15 ภาพแบบรําง ชิ้นที่ 4

(769)

(770)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

กระบวนการขึ้นรูปผลงานตามแนวคิด
กระบวนการขึ้นรูปสร๎างสรรค์ผลงานตามแนวความคิด ด๎วยวัสดุที่กาหนด ซึ่งเป็นโลหะแผํนความหนา 2
mm เป็นวัสดุที่มีความหนาพอตํอโครงสร๎างหลัก และดัดเป็นรูปรําง รูปทรงตามแบบที่กาหนดได๎เป็นอยํางดี
และการพํนสีรถยนต์ เพื่อความคงทนตํอแรงขูดขีดและกันสนิมอยํางถาวร ซึ่งกระบวนการดังตํอไปนี้
การขึ้นรูปด๎วยโลหะแผํนตามแนวความคิด

ภาพที่ 16 ภาพการขึ้นรูปตามแบบ ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 17 ภาพการขึ้นรูปตามแบบชิ้นที่ 1

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 18 ภาพการขึ้นรูปตามแบบชิ้นที่ 4

ภาพที่ 19 ภาพชิ้นงานทาสีรองพื้นตามแนวความคิด

ภาพที่ 20 ภาพชิ้นงานทาสีรองพื้นตามแนวความคิด

(771)

(772)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 21 ภาพชิ้นงานทาสีรองพื้นตามแนวความคิด
ขั้นตอนการติดแผ่นกระเบื้องโมเสค ตามแนวความคิด ทั้ง 4 ชิ้น

ภาพที่ 22 ภาพขั้นตอนการทากาวตะปู เพื่อติดตั้งกระเบื้องโมเสค ตามแนวความคิด

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(773)

ภาพที่ 23 ภาพขั้นตอนการปาดกาว เพื่อติดตั้งกระเบื้องโมเสคตามแนวความคิด
ผลการวิจัย
จากการดาเนินการออกแบบสร๎างสรรค์จากแรงบันดาลใจจาก คลื่นสายน้า เรื่อง “ประติมากรรมแรง
บันดาลใจจากสายน้า” ได๎ดาเนินการตามแนวความคิดดังตํอไปนี้
1. ผลการวิจัย “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้า” ออกแบบสร๎างสรรค์ตามแนวความคิด
จากผลงานการวิจัยสร๎างสรรค์ ชุด “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้า”
ซึ่งแนวความคิดในการออกแบบสร๎างสรรค์ผลงานนั้น ได๎รับแรงบันดาลใจจากแมํน้า ลาคลองและ วิถีชีวิตความ
เป็นอยูํของชุมชนทั้งสองฝั่งคลอง ที่อยูํรวมกันมาช๎านาน ซึ่งเป็นแมํน้าสายหลักของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพื่อนาเอารูปรําง รูปแบบ รูปทรงของคลื่นและการเคลื่อนไหวของน้า ในลักษณะ
ตํางๆมาเป็นต๎นแนวคิดในการออกแบบสร๎างสรรค์ได๎จานวน 4 ชิ้นงาน และจะมีรูปรําง รูปทรงแตกตํางกันทั้ง 4
ชิ้นงาน ซึ่งผลงานทั้ง 4 ชิ้นนี้ สามารถออกแบบสร๎างสรรค์ตรงกับแรงบันดาลใจของผู๎วิจัย ผลงานจะสื่อถึง
เรื่องราวตามแนวความคิดของผู๎วิจัย และสอดคล๎องกับแนวคิดที่ให๎ผู๎ที่สนใจ ชื่นชอบในผลงานได๎มาสัมผัสได๎จริง
ด๎วยการสามารถนั่งทับบนผลงานทั้ง 4 ชิ้น ในรูปรํางที่แตกตํางกัน ให๎ความรู๎สึกที่แตกตํา งกันในพื้นที่สาธารณะ
ตามแนวความคิดของผู๎วิจัย โดยการจัดวางเป็นกลุํมเดียวกัน เสมือน เป็นทั้งงานประติมากรรมทางด๎านศิลปะ
และเก๎าอี้สาหรับนั่งในพื้นที่สาธารณะของวําได๎
2. ผลการวิเคราะห์การออกแบบสร๎างสรรค์
ผลงานประติมากรรมสร๎างสรรค์ ถูกสรรค์สร๎างขึ้นด๎วยสํ วนประกอบของชิ้นสํวนที่ใกล๎เคียงกัน
หากแตํสํวนประกอบเหลํานั้นล๎วนมีความสาคัญและเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอยํางเหมาะสมไมํวําจะเป็นที่มาของ
แนวคิด แนวความคิด ความประทับใจ การรวบรวมข๎อมูลการสร๎างภาพรําง รวมถึงการสร๎างสรรค์ผลงานจริง
ในการสร๎างสรรค์ผลงานให๎สมบู รณ์จนสาเร็จนั้น จาเป็นต๎องใช๎สํวนประกอบตํางๆ ที่เรียกวํา ทัศนธาตุทาง
ศิลปะ (Visual Element) ซึ่งมีอยูํหลายชนิด อาทิเชํน จุด เส๎น สี พื้นผิว น้าหนัก รูปทรง รวมถึงพื้นที่

(774)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

วําง นามาจัดประกอบกันขึ้นมาใหมํเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมตรงตามเรื่องราวและเนื้อหาของผลงานที่ถูก
กาหนดขึ้น
ในการสร๎างสรรค์ผลงานทั้ง 4 ชิ้นนี้ ได๎สร๎างสรรค์ขึ้นโดยนาความรู๎ความเข๎าใจจากทัศนธาตุและ
องค์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งในการสร๎างสรรค์ครั้งนี้ได๎นามาเป็นตัวอยํางในการวิเคราะห์ไว๎พอสังเขป ดังนี้
วิเคราะห์ทัศนธาตุทางศิลปะ
รูปทรง ผลงานในชุด “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้า” ประกอบการจัดวางรวมกันของ
รูปรําง รูปทรง และวัสดุที่แข็งแรง และที่แตกตํางกันคือรูปทรง รูปทรง กริยาการคลื่นไหวของชิ้นงาน ทั้ง 4 ชิ้น
ให๎ความรู๎สึกที่มีความเคลื่อนไหวจริง รับความรู๎สึกของแนวความคิด เมื่อนามาประกอบกันเป็นกลุํม เป็นก๎อน
เพื่อให๎เห็นแรงเคลื่อนไหวของคลื่นน้าที่ไมํเคยหยุดนิ่งทั้ง 4 ชิ้น ผลของการจัดรูปแบบการนาเสนอที่ตรงประเด็น
มีความความสัมพันธ์กับเรื่องราวอยํางสอดคล๎อง
ในการสร๎างความหมายที่สัมพันธ์กับเรื่องราวของ “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้า” ที่ร๎อย
เรียงชีวิตให๎เดินตรงกับแนวความคิดของผู๎สร๎างสรรค์ ที่นาการจัดวางของเรื่องราว สอดคล๎องกับเรื่องราว จนทา
ให๎รู๎สึกเหมือนเราได๎อยูํด๎วยกันในวิถีชีวิตสายน้าอยํางมีความสุข
1. ผลงานประติมากรรมสร๎างสรรค์ คลื่นน้า รูปทรงที่ 2
ขนาดกว๎าง 50 cm ยาว 200 cm สูง 55 cm

ภาพที่ 24 ภาพผลงานสาเร็จชิ้นที่ 2
2. ผลงานประติมากรรมสร๎างสรรค์ คลื่นน้า รูปทรงที่ 4 ขนาดกว๎าง 55 ยาว 200 สูง 55

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 25 ภาพผลงานสาเร็จชิ้นที่ 4
3. ผลงานประติมากรรมสร๎างสรรค์ คลื่นน้า รูปทรงที่ 3 ขนาดกว๎าง 55 ยาว 230 สูง 70

ภาพที่ 23 ภาพผลงานสาเร็จชิ้นที่ 3
4. ผลงานประติมากรรมสร๎างสรรค์ คลื่นน้า รูปทรงที่ 1 ขนาดกว๎าง 55 ยาว 250 สูง 70

ภาพที่ 24 ภาพผลงานสาเร็จชิ้นที่ 1

(775)

(776)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

จากการดาเนินการออกแบบสร๎างสรรค์ตามแนวความคิด เรื่อง “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจาก
สายน้า”ในครั้งนี้ ได๎ผลงานตามแนวคิดและทาการวิเคราะห์ผลงานการออกแบบสร๎างสรรค์ดังนี้
ผลการวิเคราะห์รูปแบบ รูปรําง รูปทรง จากแรงบันดาลใจจากแมํน้า ลาคลองจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง “ประติมากรรมแรงบันดาลใจจากสายน้า” นั้น รูปทรง รูปรํางแตํละชิ้น ตรงกับแนวความคิดของผู๎วิจัย
อยํางกลมกลืน สามารถสื่อถึงคลื่น ของคลื่นน้า ในปฏิกิริยาตําง ๆ การให๎สีของชิ้นงานมีองค์ประกอบตรงกับ
แนวความคิดของผู๎ออกแบบอยํางชัดเจน และการจัดวางนั้น เหมาะแกํการจัดวางในที่สาธารณะ และสถานที่
ราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ได๎อยํางลงตัว
สรุปและอภิปลายผล
ผลการวิจัยสร๎างสรรค์จากแรงบันดาลใจจาก คลื่ นสายน้าแมํน้า สุพรรณบุรี เรื่อง “ประติมากรรมแรง
บันดาลใจจากสายน้า” เป็นผลงานการผสมผสานระหวํางสายน้า กับชีวิตสองฝั่งคลอง เป็นผลงานที่ผํานการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อยํางลงตัว สามารถสื่อถึงแนวคิดของผู๎วิจัยและสอดคล๎องกับเรื่องราวที่ค๎นคว๎าหาข๎อมูล
เกี่ยวกับแหลํงแมํน้า สายน้าสายหลักของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงได๎เข๎าใจเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ชุมชนของทั้ งสองฝั่ งคลอง ซึ่ง วัฒ นธรรมนี้ ยัง คงรั กษาและใช๎ ชีวิ ตอยํ างเป็น ไปตามปกติ เพียงแตํ จะมี การ
เปลี่ยนแปลงไปบ๎างในเรื่องของการคมนาคมทางน้าจะลดน๎อยลง ความการเปลี่ยนของเทคโนโลยี ซึ่งผู๎วิจัย
น าเอาข๎ อ มู ล ดั ง กลํ า วมาประมวลผล และร๎ อ ยเรี ย งเรื่ อ งราวมาสร๎ า งสรรค์ เ ป็ น แนวคิ ด ในการท าผลงาน
ประติมากรรม ที่กํอให๎เกิดความงามตามหลักการทางสุนทรียศาสตร์และทฤษฎีการออกแบบ คือการสร๎างสรรค์
สิ่งใหมํ ๆ ของผลงานทางศิลปะอันทรงคุณคํา
คุณค่าทางวิชาการ
ผลการวิจัยสร๎างสรรค์จากแรงบันดาลใจจาก คลื่นสายน้าแมํน้า สุพรรณบุรี เรื่อง “ประติมากรรมแรง
บันดาลใจจากสายน้า” นอกจากจะตอบสนองตามแนวความคิดทางด๎านความงามสุนทรียศาสตร์ และอาจจะมี
ประโยชน์ด๎านอื่นอีกทางหนึ่งด๎วย คือผู๎วิจัยได๎มีการสืบค๎นข๎อมูลจากสื่ออินเตอร์เ น็ต และจากสถานที่จริงของ
แหลํงน้าและแมํน้า ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรมสองฝั่งคลอง ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการรวบรวมข๎อมูลตํางๆ ที่
อาจเป็นประโยชน์แกํผู๎ที่สนใจ และนาเรื่องราวหรือข๎อมูลดังกลําวนี้ มาใช๎ในการค๎นคว๎าตํอยอดเพื่อประโยชน์
อยํางใด อยํางหนึ่งก็เป็นได๎ อีกทั้งผลงานวิจัยสร๎างสรรค์ชุดนี้ ผู๎วิจัยยังคงเล็งเห็นถึงภาคอุตสาหกรรมของผลงาน
ชุดนี้ กลําวคือ ผลงานชุดนี้อาจจะนาไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เป็นชิ้นงานชุดเก๎าอี้สนามในสวนสาธารณะ เพื่อ
การพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง
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การสร้างหุ่นต้นแบบ กล้ามเนื้อชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ
THAI MALE MUSCLE ANATOMY SCULPTURE FOR ART STUDY
จีระชน บุญมาก*
JERACHON BOONMAK
บทคัดย่อ
หุํนกล๎ามเนื้อคนเต็มตัว (Figure Anatomy Sculpture) ที่ใช๎เป็นสื่อการสอนในการศึกษาศิลปะใน
ประเทศไทยในปัจจุบันนั้น สันนิษฐานวํา ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเป็นผู๎นาเข๎ามาจากประเทศอิตาลีใน ชํวงที่
ทํานมาเป็นอาจารย์สอนศิลปะในประเทศไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นักศึกษาตลอดจนผู๎ศึกษาศิลปะใน
ประเทศไทยจะใช๎สัดสํวนจากหุํนกล๎ามเนื้อคนเต็มตัวนี้ในการศึกษา ซึ่งเป็นสัดสํวนของชายยุโรป แบบ
Caucasoid แตํยังไมํมีหุํนต๎นแบบมาตรฐานสัดสํวนความงามตามแบบของผู๎ชายไทย Mongoloid ในการใช๎
ศึกษา ซึ่งหากมีผู๎ทาการศึกษาหาความงามของผู๎ชายไทยเพื่อนามาใช๎ประโยชน์ในการศึกษาทั้งทางด๎านศิลปะ
และทางด๎านแขนงอื่น ๆ ได๎จะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง
โครงการวิจัย “การสร๎างหุํนต๎นแบบกล๎ามเนื้อชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ” จึงเกิดขึ้นจากปัญหา
ดังกลําว เพื่อรวบรวมข๎อมูลที่สามารถเป็นบรรทัดฐานของความงามตํอการเรียนรู๎ศิลปะของผู๎เรียนศิลปะและ
บุคคลทั่วไป โดยผู๎วิจัยได๎ทาการหาข๎อมูล สอบถามความเห็นผู๎ชํวยในสาขานาฏศิลป์และประติมากรรม และได๎
ข๎อสรุปเป็น นายฐาปกรณ์ แถวกระตําย อายุ 28 ปี ซึ่งจะมีรูปทรงที่สมบูรณ์เต็มวัยชายไทยมากที่สุด และมีเชื้อ
ชาติไทยไมํมีเจือปนเชื้อชาติอื่น ๆ มีคําดัชนีมวลกายที่มีสุขภาพดีเยี่ยม และสัดสํวนความสูง 183 เซนติเมตร
น้าหนัก 85.9 กิโลกรัม ซึ่งตัวแปรของความงามในรูปผู๎ชายนั้นขึ้นอยูํกับสํวนของกล๎ามเนื้อและสํวนของไขมันซึ่ง
คําของความงามเหลํานี้ก็แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตํด๎วยการระบุคําตําง ๆ ไว๎ให๎คงที่พร๎อมกับผลสาเร็จของ
งานวิจัยที่เป็นผลงานประติมากรรม จะเป็นบรรทัดฐานในการวัดคําความงามสาหรับผู๎ศึกษาศิลปะที่ต๎องการรู๎
สัดสํวนและคํามาตรฐานของชายไทย ซึ่งจะชํวยพัฒนา การศึกษาด๎านศิลปะให๎ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งระดับ
สถาบันและระดับประเทศตํอไป
ค้าส้าคัญ: หุนํ กล๎ามเนื้อคนเต็มตัว,หุํนกล๎ามเนื้อ,หุํนต๎นแบบเพื่อการศึกษาศิลปะ.

____________________________________________________________________________________________
*คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ABSTRACT
Teaching Materials of Teutonic Muscles used in Thailand Art Education is assumed was
imported by Professor Silpa Bhirasri from Italy during the session he was an Art teacher in
Thailand. Until now Art educator in Thailand has been using this proportion of a European
man's Teutonic muscles. But there is no standard prototype in the ideal of Thai men to use
for Art study and other branches. It is very useful if there is an ideal Thai male prototype for
Art study.
From the problem, the research project "Thai Male Muscle Anatomy Sculpture for Art
study" was organized to gather information that can be used as a basis for the beauty of the
Art students and others. The researcher have searched for information and ask for experts
opinion in the field of Thai Dramatic Arts and sculpture. And the conclusion is Mr. Thapakorn
Thaew-Kratai 28 years of age, who will be the most complete Thai male figure. He has no
direct racial ethnicity, has a healthy body mass index also is 183 cm tall and weight 85.9 kg.
The variation of male beauty is depended on the muscle and fat. The value of these
beauty also varies by age but by identifying the values to be consistent with the results of
the research as a sculpture. That will be the norm to measure beauty for other peoples who
want to find the beauty of Thai men and for art educators who want to know the ideal
proportions and standards of Thai men. This will benefit both the institutional and national
level as the aim of the researcher to improve the art education.
Keywords: Figure Anatomy Sculpture, Ecorché, Sculpture for Art study.

บทน้า
สื่อการสอนหุํนกล๎ามเนื้อคนเต็มตัวในปัจจุบัน สันนิษฐานวํา ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเป็นผู๎นาเข๎ามา
จากประเทศอิตาลีใน ชํวงที่ทํานมาเป็นอาจารย์สอนศิลปะในประเทศไทย หุํนดังกลําวซึ่งเป็นต๎นแบบการศึกษา
ศิลปะในหลายๆประเทศ โดยประติมากรชาวฝรั่งเศส Jean-Antoine Houdon (1741-1828) เป็นผู๎ปั้นภาพนี้
(Andrea Felice.29 มิถุนายน 2555.[ออนไลน์]) เป็นรูปของนักบุญ John the Baptis กาลังกระทาพิธีศีลจุํม
ให๎แกํพระเยซู และหุํนดังกลําวถือวํามีความงาม ทางโครงสร๎างและสัดสํวนที่ถือวํามีความงามตามอุดมคติตาม
มาตรฐานของชนชาติยุโรป
ปัจจุบันผู๎ศึกษาศิลปะในประเทศไทยใช๎สัดสํวนนี้ซึ่งเป็นของชนชาติยุโรปในการศึกษา แตํยังไมํมีหุํน
ต๎นแบบมาตรฐานสัดสํวนความงามตามแบบของชนชาติไทย หากมีผู๎ทาการศึกษาหาความงามของชายไทยเพื่อ
นามาใช๎ประโยชน์ในการศึกษาทั้งทางด๎านศิลปะและทางด๎านแขนงอื่น ๆได๎ จะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง
ผู๎วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะค๎นหาความงามของสัดสํวนชายไทยเพื่อการศึกษาด๎านศิลปะ โดยจัดสร๎างหุํน
ต๎นแบบกล๎ามเนื้อชายวัย 25-35 ปีซึ่งเป็นหุํนที่มีสัดสํวนแบบคนไทยและถูกจัดสร๎างใหมํโดยคนไทย โดยศึกษา
จากความงามของชายไทยที่ศาสตราจารย์ศิลป์ได๎คิดค๎นมาแล๎วในการปั้นรูปอนุสาวรีย์ตําง ๆ ในประเทศไทย
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จากตาราสอนกายวิภาคของอาจารย์สนั่น ศิลากร(สนั่น ศิลากร. (2558) [ออนไลน์]. ) และจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู๎ศึกษาศิลปะในประเทศไทย เพื่อทาหุํนต๎นแบบที่ถูกจัดสร๎างขึ้นมาใหมํ มาใช๎ในการศึกษา
ศิลปะโดยตรง ซึ่งต๎องมีความถูกต๎องของโครงสร๎างกระดูก ตาแหนํงกล๎ามเนื้อ และเพียบพร๎อมไปด๎วยความงาม
ทางสัดสํวนโครงสร๎างที่เป็นมาตรฐานความงามของชายไทย เพื่อที่จะได๎นาความรู๎เหลํานี้ไปใช๎ประโยชน์ได๎
หลากหลายและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและชาติอื่น ๆ ที่มองหาความงามของชายชนชาติไทย

ภาพที่ 1 ภาพเปรียบเทียบสัดสํวนเส๎นดิ่งและเส๎นนอนของหุํนต๎นแบบ
รูปหุํนต๎นแบบที่ใช๎ในประเทศไทย(ภาพซ๎าย)และรูปของนักบุญ John the Baptis กาลังกระทาพิธีศีล
จุํมให๎แกํพระเยซู (ภาพขวา)
“ที่มา: ผู๎วิจัย”โดยนาภาพจาก https://felicecalchi.blogspot.com/2012/06/story-of-famousecorche.html มาวิเคราะห์เส๎นสัดสํวน
อนุเคราะห์ภาพจากประติมากร อัษฎายุธ อยูํเย็น ผํานแอลพิเคชั่น Line ที่มาการค๎นหาข๎อมูลเรื่องประติ
มากรผู๎ปั้นภาพนี้ จาก อาจารย์นที ทับทิมทอง ทาภาพเปรียบเทียบเส๎นดิ่งเส๎นนอนผํานโปรแกรม Paint 3D
โดยผู๎วิจัย
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความงามทางด๎านรูปทรงสัดสํวนของชายไทยที่เป็นที่ยอมรับกันวํามีความงามสาหรับศึกษา
ศิลปะ
2. สร๎างหุํนต๎นแบบกล๎ามเนื้อชายไทย วัยระหวําง 25-35 ปี เพื่อสาหรับใช๎ในการศึกษาศิลปะ
3. ศึกษากระดูก กล๎ามเนื้อ ของมนุษย์ที่ถูกต๎องตามหลักวิชากายวิภาค เพื่อสาหรับใช๎ในการศึกษาศิลปะ
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วิธีด้าเนินการวิจัย
ผู๎วิจัยได๎แบํงขั้นตอนในกระบวนการวิจัยไว๎6ขั้นตอนโดยเริ่มจาก
1. เก็บรวบรวมข๎อมูล
2. วิเคราะห์ข๎อมูล เพื่อตั้งสมมุติฐานในการสร๎างสรรค์ผลงาน
3. สร๎างสรรค์ผลงาน
4. กระบวนการตรวจสอบจากที่ปรึกษา
5. ประเมินผลการวิจัย
6. ทารายงานการวิจัย

ภาพที่ 2 ภาพการบันทึกเก็บข๎อมูลสัดสํวนความกว๎างยาวกระดูก ของแบบ
“ที่มา: ผู๎วิจัย”

ภาพที่ 3 ภาพกระบวนการปั้นจากภายในสูํภายนอก
“ที่มา: ผู๎วจิ ัย”โดยใช๎ข๎อมูลจาก โปรแกรม Muscula System 3D Atlas AnatoMy
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ในลั กษณะพิเศษของงานวิจั ย ชิ้น นี้คือการปั้นจากภายในสูํ ภ ายนอกโดยเริ่มจากโครงกระดูกแล๎ ว ใสํ
กล๎ามเนื้อทีละชิ้นที่จาเป็นตํอการศึกษาศิลปะ โดยมีกลุํมกล๎ามเนื้อที่ใช๎ทั้งหมด 42 ชุด โดยกระบวนการปั้น
ทั้งหมดใช๎ตัวเลขยํอสํว น 4 เทําเป็นหลัก ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นสํวนผสมระหวํางเหตุผลทางข๎อมูลผสมผสานกับ
อารมณ์ความรู๎สึกของความงาม จึงนําจะเรียกได๎วําเป็นผลงานวิจัยเชิงสร๎างสรรค์ เพราะมีสํวนผสมของเหตุผล
และอารมณ์อยูํรํวมกันในผลงานชิ้นนี้
ผลการวิจัย
จากการศึกษาสัดสํวนและโครงสร๎างทางรํ างกาย ของผู๎เป็นแบบตัวอยํางซึ่งถือวํามีความใกล๎เคียงความ
งามสมบูรณ์แบบของชายไทย โดยการระบุกลุํมตัวอยํางมาให๎เลือกเป็นจานวน 4 คนจาก กลุํมนักศึกษาคณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และได๎ข๎อสรุปเป็น นาย ฐาปกรณ์ แถวกระตําย อายุ 28 ปีความสูง 183
เซนติเมตร น้าหนัก 85.9 กิโลกรัม เป็นคนภาคกลางเกิดกรุงเทพ มีปู่เป็นคนอยุธยา ตาเป็นคนสุพรรณ ถือวํามี
เชื้อสายไทยภาคกลางแท๎ มีคําดัชนีมวลกายที่มีสุขภาพดีเยี่ยม จึงได๎ข๎อสรุปวําเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดใน
งานวิจัยนี้ และได๎นาไปให๎ที่ปรึกษาให๎คาแนะนา และเห็นชอบกับกลุํมตัวอยํางคนนี้
ตารางที่ 1 ตารางค่าดัชนีมวลกายของแบบตัวอย่างชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ

85.9
66.0
22

ค่าดัชนีมวลกายของแบบตัวอย่างชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ
นาย ฐาปกรณ์ แถวกระตําย อายุ 28 ปี สูง 183 เซนติเมตร น้าหนัก 85.9 กิโลกรัม
เชื้อชาติไทย (จังหวัดกรุงเทพ)
Weight
Body Fat %
Body Water %
18.9
58.1
Muscle Mass
Physique Rating
BMR
6
2013
Metabolic Age
Bone Mass
Visceral Fat
3.6
1

* คําดัชนีมวลกายของตัวอยํางทีน่ ามาวิจัยโดยใช๎เครื่องวัดองค์ประกอบในรํางกาย ซึ่งมีลักษณะคล๎ายเครื่องชั่งน้าหนัก สามารถ
วัดคําเปอร์เซ็นต์ของไขมัน น้า มวลกระดูก มวลกล๎ามเนื้อ อัตราเผาพลาดพลังงานขั้นพื้นฐานและอายุเทียม บอกสัดสํวนของ
กล๎ามเนื้อและไขมันได๎ โดยผู๎วิจัยได๎ทาการบันทึกคําตําง ๆเหลํานี้ไว๎ในชํวงกระบวนการเก็บข๎อมูล
ที่มา: ผู๎วิจัย

และที่สามารถเป็นข๎อสรุปเรื่องของความงามของแบบชายไทยก็คือ ทางผู๎ชํวยด๎านนาฏศิลป์ อาจารย์
มรกต ไพรศรี ได๎แนะนาแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด การหาชายไทยที่มีสํวนความสูง 183 ถือวําหาได๎ยาก จะมี
ลักษณะที่ใกล๎เคียงความงามของชายไทยมากสุดและได๎รับการยอมรับจากที่ปรึกษา ร.ศ.ฉายณภา เลปาจารย์
วําเป็นแบบที่เหมาะสมดูเป็นชายไทยที่สมบูรณ์มากกวํากลุํมตัวอยํางที่เหลืออีกสามคน
หลั ง จากนั้ น ผู๎ วิจั ย ได๎ท าการบั น ทึกข๎ อมู ล ของแบบ ในที่สุ ดกระบวนการสร๎า งหุํ นต๎ นแบบกล๎ ามเนื้ อ
ชายไทย ก็ยังต๎องพึ่งพาความรู๎ทางศิลปะของผู๎วิจัยเป็นสาคัญเพราะหุํนคนจริงไมํสามารถยืนในทําทางที่งดงาม
ได๎สมบูรณ์เพราะยังคงเป็นมนุษย์อยูํ ยังต๎องอาศัยการปรุงแตํงด๎านความงามเพิ่มเข๎าไปด๎วยกระบวนการปรับ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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(783)

แบบในผลงานประติมากรรม และทาให๎ในงานวิจัยได๎ค๎นพบความรู๎จากประติมากรยุค Renaissance วํามี
หลักการออกแบบรูปปั้น ผลงานของประติมากรยุคเกํา ๆจึงดูมีความงดงามเกินกวําจะพบเห็นได๎ในมนุษย์

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์เส๎น Chief Line, Plumb Line, Line of Contrast
ที่มา: ผู๎วิจัย“โดยนาภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo) และ
https://felicecalchi.blogspot.com/2012/06/story-of-famous-ecorche.html มาวิเคราะห์เส๎น
จากภาพเส๎นที่สาคัญในผลงานยุค Renaissance มีดังนี้
1. Chief Line(เส๎นสีเหลือง) เส๎นที่ลื่นไหลกลางลาตัวของรูปคน
2. Plumb Line (เส๎นสีแดง) เส๎นดิ่ง
3. Line of Contrast(เส๎นสีฟ้า) เส๎นที่ขัดแย๎งตรงข๎ามกัน

(784)
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลสัดส่วนความสูงความยาวของกระดูกชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ
ความสูงรวม เมื่อยืนตั้งแต่กะโหลกศีรษะถึงส้นเท้ารวมสูง 183 cm
การวัดแบบไล่ตั้งแต่งช่วง การวัดกระดูกส่วนขา
การวัดกระดูกส่วนแขน
ศีรษะลงไปตามล้าดับ
กะโหลก
ต๎นขาทํอนบน Femur
แขนทํอนบน Humerus
สูง 23 cm
ยาว 48 cm
ยาว 34.8 cm
กระดูกสันหลัง
หน๎าแข๎ง Tibia
แขนทํอนลําง Ulna
ยาว 71.3 cm
ยาว 46 cm
ยาว 29 cm
จากกะโหลกถึงกระดูก
ข๎างแข๎ง Fibula ยาว
แขนทํอนลําง Radius
หัวหนําว Pubic สูง 84 cm 46 cm
ยาว 27.5 cm
จากกระดูกหัวหนําว Pubic ความสูงเท๎า 8 cm
ความยาวฝ่ามือ
ถึงส๎นเท๎า สูง 88.4 cm
ความยาวของเท๎า 30.2 cm ยาว 20.6 cm
จากหัวกระดูกขาทํอนบน
Femur ถึงส๎นเท๎า
สูง 102 cm
* คําความสูงความยาวของกระดูกที่จาเป็นสาหรับการศึกษาศิลปะ
ที่มา: ผู๎วิจัย
ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลสัดส่วนความกว้างของกระดูกชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ
สรุปผลสัดส่วนความกว้างกระดูกชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ
ความกว๎างกะโหลก 14 cm
ความกว๎าง สะโพกวัดจาก(Anterior superior
iliac spine) 25 cm
ความกว๎าง ไหลํวัดจากกระดูกแขนทั้งสอง ความกว๎าง กระดูกก๎นวัดจาก (Ischial
ข๎าง 34 cm
tuberosity) 10 cm
ความกว๎าง กระดูกไหปลาร๎า (clavicle) ความกว๎าง สะโพกลําง วัดจากหัวกระดูกขา
12 cm
ทํอนบน (Greater trochanter) 30.8 cm
ความกว๎าง กระดูกซี่โครงวัดจากสํวนกว๎าง ความกว๎าง ฝ่าเท๎า 7.2 cm
ที่สุด 23 cm
* คําความกว๎างของกระดูกที่จาเป็นสาหรับการศึกษาศิลปะ
ที่มา: ผู๎วิจัย
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(785)

ตามตารางเป็ น ผลของการวิจั ย ในสั ด สํ ว นของกระดู กซึ่ง วัด สํ ว นตามแนวความสู ง และความกว๎า ง
โดยเฉพาะ เพื่อให๎กระบวนการบันทึกข๎อมูลเป็นไปอยํางมีระบบไมํสับสน วัดขนาดเฉพาะสํวนที่เป็นกระดูกไมํ
วัดจากแนวของผิวหนังเนื่องจากผิวหนังมีความเปลี่ยนแปลงมากตามมวลของไขมันในรํางกายแตํละคน

ภาพที่ 5 ภาพสัดสํวนความยาวความกว๎างกระดูก
ที่มา: ผู๎วิจัย
ตามภาพเป็นรูปผลของงานวิจัยในเรื่องของขนาดความยาวและความกว๎างกระดูกเทําที่จาเป็นสาหรับ
การศึกษาศิลปะ

(786)
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ภาพที่ 6 ภาพสัดสํวนแบบ 8 สํวน
“ที่มา: ผู๎วิจัย”
ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลสัดส่วนชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ
สรุปผลสัดส่วนชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ
จากกะโหลกศีรษะจะใช๎เป็น 1 สํวน เมื่อวัดจากบนลงลํางทั้งตัวจะได๎เป็น 8 สํวน
สัดส่วนทั้งตัว
สัดส่วนของแขน
สํวนที่ 1 จากศีรษะถึงปลายคาง
แขนยาวตั้งแตํหัวไหลํถึงปลายนิ้วกลางเทํากับ 3
สํวนกับอีก 3/4 หรืออาจวัดจากบริเวณใต๎รักแร๎
มาถึงปลายนิ้วจะได๎ 3 สํวนของศีรษะ
สํวนที่ 2 จากคางถึงเหนือราวนม
สํวน 1จากรักแร๎ถึงข๎อศอก
สํวนที่ 3 จากเหนือราวนมถึงเหนือ
สํวน 2 จากศอกถึงเหนือข๎อมือ
สะดือ
สํวนที่ 4 จากเหนือสะดือถึงหัวเหนํา สํวน3จากเหนือข๎อมือถึงปลายนิ้ว
สํวนที่ 5 จากหัวเหนําถึงขาทํอนบน
สัดส่วนของความกว้างไหล่
จากกลางคอถึงปลายไหลํเทํากับ 1 สํวนของศีรษะ
สํวนที่ 6 จากขาทํอนบนถึงใต๎เขํา
สัดส่วนความกว้างของเอว
กว๎างเทํากับ 1 กับอีก 5/16 สํวนของศีรษะ
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(787)

สรุปผลสัดส่วนชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ
สํวนที่ 7 จากใต๎เขําถึงหน๎าแข๎ง
สัดส่วนความกว้างของสะโพก กว๎าง 1 สํวนครึ่ง
โดยวัดจากปลายกระดูก Anterior superior iliac
สํวนที่ 8 จากหน๎าแข๎งถึงส๎นเท๎า
spine
ที่มา: ผู๎วิจัย
สรุปและอภิปรายผล
จากผลของการวิจัยทั้งสํวนที่เป็นกล๎ามเนื้อซึ่งเป็นสํวนที่อยูํด๎านในรํางกาย มองไมํเห็นได๎ด๎วยตา อาศัย
จากหลักการความรู๎ของกระดูกและจุดยึดเกาะกล๎ามเนื้อเป็นตัวการในการสร๎างรูป สํวนนี้จึงยังถือเป็นสํวนของ
นามธรรมคืออาศัยความรู๎และจินตนาการในการสร๎างรูปขึ้นมา และสํวนที่เป็นรูปธรรมคือข๎อเท็จจริงทางข๎อมูล
สัดสํวนตําง ๆ ของกระดูก จากการวัดขนาดจากแบบ การบันทึกภาพถําย การมองแบบตามที่ตาเห็น สํวนนี้จะ
มีหลักฐานชัดเจนในการวัดและหาข๎อสรุปได๎มากกวํา ในการวิจัยลักษณะนี้จึงเป็นสํวนผสมระหวํางข๎อเท็จจริง
ตามที่ตามองเห็นและจินตนาการความรู๎จากหลักการทางกายวิภาค

ภาพที่ 7 ภาพผลงานหุํนกล๎ามเนื้อชายไทยในอุดมคติเพื่อการศึกษาศิลปะ
“ที่มา: ผู๎วิจัย”
ในวิธีการที่จะนามาใช๎ในการศึกษาศิลปะควรเริ่มจากข๎อเท็จจริงทางสัดสํวนกํอนซึ่งเป็นสํวนสาคัญที่หา
ข๎อโต๎แย๎งข๎อเท็จจริงได๎ยากเมื่อเริ่มจากข๎อมูลที่ถูกต๎องแล๎วทั้งการวัดและการยํอสํวนให๎เป็นเลขงําย ๆ และ
ชัดเจน สามารถตรวจสอบความถูกต๎องได๎แล๎ว แล๎วจึงคํอยปรับขึ้นรูปตามหลั กการความรู๎ทางกายวิภาค เพื่อให๎
เกิดรูปทรงจากภายใน หลังจากขึ้นรูปด๎วยวิธีการดังกลําวได๎ครบทั้งรูปแล๎วจึงคํอยย๎อนกระบวนการมาดูรูป
ภายนอก วําตรงตามแบบที่เก็บข๎อมูลไว๎หรือไมํ สํวนนี้จาเป็นต๎องปรับให๎รูปตรงตามแบบ พร๎อมทั้งจะได๎ความรู๎
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เพิ่มเติมในเรื่องของการเกิดเป็นรูปรํางนั้น ๆได๎อยํางไรอยํางแท๎จริง การเกิดรูปทรงของมนุษย์นั้นเกิดจากการ
รวมตัวกันของกระดูกกล๎ามเนื้อไขมันและผิวหนัง ตัวกระดูกนั้นมีความแนํนอนในการคงรูปรํางตามเดิมที่สุด
สํวนกล๎ามเนื้อไขมันและผิวหนังจัดเป็นรูปรํางที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ผู๎ศึกษาจาเป็นต๎องสังเกต
ให๎มาก เชํนเมื่อกล๎ามเนื้อเกร็งตัวจะปรากฏเป็นรูปรํางอยํางหนึ่ง เมื่อคลายตัวกลับเปลี่ยนรูปรํางเป็นอีกแบบ
หนึ่ง หน๎าอกของคนอ๎วนมีรูปรํางอยํางหนึ่ง คนผอมกลับมีรูปรํางหน๎าอกอีกแบบหนึ่ง เป็นต๎น
ผลการวิจัยในเรื่องของสัดสํวนชายไทยเพื่อการศึกษาศิลปะ จากการวัดจากแบบที่เลือกมาได๎สัดสํวน ซึ่ง
ใช๎ กะโหลกศีรษะเป็นสํวนหลักในการวัดผลสํวนตามความสูงของแบบคือ 183 cm ได๎ผลของสํวนเป็น 8 สํวน
ซึ่งอาจตํางจากผู๎ชายไทยทั่วไปที่มีสํวน 6 สํวนครึ่ง 7 สํวน หรือ 7 สํวนครึ่ง ตัวแปรสาคัญอยูํที่ความสูงและ
ขนาดกะโหลกศีรษะ ชายไทยทั่วไปที่สูง 175 มีขนาดกะโหลกที่ 23 cm แตํของแบบขนาดความสูงถึง183 cm
แตํศีรษะยังมีขนาดอยูํที่ 23 cm ทาให๎สัดสํวนมีความงามมากกวําคนทั่วไป ลักษณะของคนที่มีกะโหลกศีรษะ
เล็กจะพบได๎จากดารา นักแสดง ซึ่งก็จะมีสํวนศีรษะเล็กเชํนกัน
ตัวแปรของความงามในรูปคนเต็มตัวนั้นขึ้นอยูํกับสํวนของกระดูก กล๎ามเนื้อและสํวนของไขมันซึ่งคําของ
ความงามเหลํานี้ก็แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตัวแปรเรื่องสัดสํวนนี้อาจผันแปรไปตามความต๎องการของผู๎สร๎าง
ศิลปะ อาจลดลง หรือเพิ่มขึ้น แตํแตํด๎วยการระบุคําตําง ๆ ไว๎ให๎คงที่พร๎อมกับผลสาเร็จของงานวิ จัยที่เป็น
ผลงานประติมากรรม จะเป็นบรรทัดฐานในการวัดคําความงาม สาหรับทั้งชนชาติอื่น ๆที่ต๎องการหาคําความ
งามของชายไทยและสาหรับผู๎ศึกษาศิลปะที่ต๎องการรู๎สัดสํวนและคํามาตรฐานของชายไทยเพื่อศึกษาด๎านความ
งามทางศิลปะ ซึ่งเป็นความมุํงหมายของผู๎วิจัย ที่จะชํวยพัฒนาการศึกษาด๎านศิลปะ ให๎ดียิ่งขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ ทั้งระดับสถาบัน และระดับประเทศตํอไป
ข้อเสนอแนะ
ในการนาผลของงานวิจัยนี้ไปใช๎ในการศึกษาศิลปะ หากนาไปใช๎สอนควรเริ่มต๎นจากการวัดสัดสํวนของ
แบบจริง แตํหากไมํได๎เริ่มจากข๎อเท็จจริงเหลํานี้แล๎ว การสอนจะไมํสามารถจะรู๎ได๎เลยวําอะไรคือถูกอะไรคือผิด
จะเป็นเพียงการโต๎แย๎งทางความคิดเห็นระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน เมื่อดาเนินการไปในสํวนการเรียนรู๎ทาง
ข๎อเท็จจริงเรียบร๎อยแล๎ว สํวนนามธรรมของความงามของกล๎ามเนื้อและรูปรํางกระดูกผู๎สอนอาจแนะนาตาม
ความคิดเห็น ความรู๎และประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎รับรู๎ สํวนผู๎เรียนจะตัดสินใจอยํางไรต๎องปลํอยให๎เป็นไปตาม
ธรรมชาติ และประสบการณ์ของผู๎เรียนเอง ข๎อคิดเห็นจากงานวิจัยนี้จึงแนะนาวําแยกให๎ออกระหวํางการสอน
ในสํวนข๎อเท็จจริงและการสอนในสํวนของความคิดเห็น ในสํวนของนามธรรมคือทัศนธาตุทางศิลปะผู๎สอนควร
ทาเพียงแคํสอนแนะนา สํงเสริม สร๎างบริบทตําง ๆ ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎สํวนนี้และอยําไปบังคับให๎ผู๎เรียนเห็นใน
สํวนของทัศนธาตุทางศิลปะตําง ๆ ที่ผู๎สอนเห็น ต๎องปลํอยให๎ประสบการณ์และการรับรู๎ของผู๎เรียนเกิดขึ้นเอง
แม๎จะใช๎เวลามากขึ้นก็ตาม แตํสํวนนี้หากผู๎ศึกษาเห็นเองจึงจะเป็นความรู๎อยํางแท๎จริงและยั่งยืน
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การเรียนรู้วิชาวาดเส้นโดยใช้แผ่นภาพและวีดที ัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
LEARNING TO DRAWING WITH PICTURE SHEETS AND A VIDEO
SHOWING THE PROCESS
บุญพาด ฆังคะมะโน
BOONPARD CANGKAMANO
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นที่เข๎าใจได๎งําย โดยการค๎นคว๎า
รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการวาดเส๎น เรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ประกอบด๎วยทฤษฎี หลักการ เทคนิควิธีการ
และขั้นตอนการวาดเส๎น ปัญหาและข๎อเสนอแนะในการวาดเส๎น แล๎วนามาจัดทาเป็นสื่อนวัตกรรมแสดงวิธีการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นในรูปแบบของแผํนภาพและวีดีทัศน์ กรณีศึกษา : การวาดเส๎นหุํนนิ่งรูปทรง
กรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม สาหรับใช๎เป็นสื่อในการสร๎างความเข๎าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานการวาด
เส๎นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำสำคัญ : การเรียนรู้ , การวาดเส้น , แผ่นภาพ , วีดีทัศน์ , ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Abstract
This research is aimed at researching. Gather information related to drawing and
analyze data and compile it into drawing that contains theories, principles, techniques,
methods and procedures for drawing, problems and suggestions for drawing. Provides
innovative media to explain the methods and basic steps to drawing in the picture sheets
and videos showing the methods and procedures for drawing. Case Study: Drawing a Conical,
Cone, and Pyramid shape. Hexagon Include explane and suggestions to draw. To use as a
medium for understanding and developing basic skill to draw for students.
Keywords : Learning , Drawing, Picture sheets , Video showing , The process
________________________________________________________________________________
*คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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บทน้า
การวาดเส๎นเริ่มมีมาตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร์ (พิษณุ ประเสริฐผล, 2549 : 5) และมีวิวัฒนาการ
มาโดยตลอด มนุ ษ ย์ โ บราณใช๎ วั ส ดุ ที่ ส ามารถหาได๎ มาขู ด ขี ด บนผนั ง ถ้ า ให๎ เ กิ ด รํ อ งรอยเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
เครื่องหมายหรือภาษา ตํอมามีการวาดรูปมนุษย์ สัตว์ ต๎นไม๎ อาวุธ หรือเพื่อจุดประสงค์ตํางๆเชํน แสดงออกซึ่ง
ความรู๎สึกนึกคิด การติดตํอสื่อสารระหวํางมนุษย์ด๎วยกัน เป็นเครื่องหมายแสดงความเชื่อ ข๎อตกลง ขําวสาร
เป็นภาพวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ หรือภาพที่เกิดจากความศรัทธาและความเชื่ อที่อยูํเหนือธรรมชาติ แสดง
ให๎เห็นถึงความคิดสร๎างสรรค์ของมนุษย์แตํละยุคสมัยในการใช๎การวาดเส๎น ตอบสนองความเชื่อและความคิด
ของตน
เมื่อมนุษย์สามารถผลิตวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบตําง ขึ้นมาใช๎ เพื่อตอบสนองความต๎องการในการวาด
เส๎นได๎หลากหลายแปลกใหมํมากขึ้น รวมทั้งความคิดความเชื่อที่มีอิทธิพลตํอผลงานก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ยิ่งสํงผลให๎ผลงานวาดเส๎นมีความนําสนใจมากขึ้น จนกระทั่งมนุษย์มีกระดาษใช๎ เชื่อกันวํา ชาวจีนเป็น
กลุํมแรกที่ผลิตกระดาษและหมึกขึ้นมา (อนันต์ ประภาโส, 2553 : 6) ใช๎ในการเขียนอักษรและภาพตํางๆ
ในด๎านศิลปะนั้น การวาดเส๎นเป็นปัจจัยและขั้นตอนสาคัญในการนาเสนอความคิดและชํวยให๎ศิลปิน
สามารถศึกษาและพัฒนาการสร๎างสรรค์ศิลปะให๎ก๎าวหน๎าอยํางแท๎จริง การวาดเส๎นจึงเป็นพื้นฐานที่สาคัญและ
จาเป็นมากสาหรับการสร๎างสรรค์งานศิลปะ นักศึกษาศิลปะจึงต๎องฝึกทั กษะการวาดเส๎นจนเกิดความชานาญ
เพื่อนาไปใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะของตนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แตํการฝึกทักษะนั้นนักศึกษาต๎อง
เข๎าใจหลักวิชาและขั้นตอนการปฏิบัติอยํางถํองแท๎และฝึกฝนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจาเป็นต๎องใช๎ตาราหรือสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให๎เกิ ดความเข๎าใจและมีแรงบันดาลใจในการฝึก ผู๎วิจัยพิจารณาเห็นวําในการ
เรียนการสอนวิชาวาดเส๎นในประเทศไทย ยังขาดแคลนสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนและการเรียนรู๎ทักษะการ
วาดเส๎น จึงจัดทาโครงการวิจัยนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นที่เข๎าใจได๎งําย โดยการค๎ นคว๎า
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการวาดเส๎น เรีย บเรียงเป็นเนื้อหาที่ประกอบด๎วยทฤษฎี หลั กการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการวาดเส๎น ปัญหาและข๎อเสนอแนะในการวาดเส๎น แล๎วนามาพัฒนาสื่อนวัตกรรมแสดงวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นในรูปแบบของแผํนภาพและวีดีทัศน์ กรณีศึกษา : การวาดเส๎นหุํนนิ่งรูปทรง
กรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม สาหรับใช๎เป็นสื่อในการสร๎างความเข๎าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานการวาด
เส๎นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาความเป็นมา ทฤษฎีและเทคนิควิธีการวาดเส๎น
2. เพื่อพัฒนาสื่อแผํนภาพและวีดีทัศน์แสดงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นประกอบการ
เรียนรู๎วิชาวาดเส๎นที่เข๎าใจได๎งําย โดยการสาธิตตัวอยํางการวาดเส๎นและอธิบายรายละเอียดของวิธีการทุก
ขั้นตอน บันทึกเป็นแผํนภาพและวีดีทัศน์สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น
3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กรอบความคิดและสมมุติฐานของการวิจัย
ศึกษาค๎น คว๎าข๎อมูล ทางวิช าการของการวาดเส๎ น ทาการวิเคราะห์ และเพิ่มเติมข๎อมูล ที่มาจาก
ประสบการณ์ของผู๎วิจัยทั้งการสร๎างสรรค์ผลงานและการสอนวิชาวาดเส๎น มาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาการวาดเส๎น
วิเคราะห์ปัญหาจากการสอนวิชาวาดเส๎น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎น
ในรูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น พร๎อมคาอธิบายอยํางละเอียด เพื่อให๎
นักศึกษาเข๎าใจอยํางชัดเจน นาไปใช๎หลักในการฝึกปฏิบัติทักษะการาดเส๎นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
กรอบความคิดของการวิจัย
1.การเรียบเรียงเนื้อหาการวาดเส๎น

2.การวิเคราะห์ปัญหาจากการสอนวิชาวาดเส๎น

3.การทาสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นในรูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลทางวิชาการของการวาดเส๎นจากเอกสาร หนังสือ ตารา ข๎อมูล
จากผู๎ทรงคุณวุฒิศิลปินและจากประสบการณ์ของผู๎วิจัยทั้งการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะและการสอนวิชาวาดเส๎น
รวมทั้งศึกษาค๎นคว๎าสื่อตํางๆ ที่ใช๎ประกอบการเรียนรู๎วิธีการวาดเส๎นโดยทั่วไป
2. วิเคราะห์ข๎อมูลจากการศึกษาค๎นคว๎าเอกสารวิชาการ ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แบบรํ างสื่อประกอบการเรี ยนรู๎ จ ากผู๎ทรงคุณวุฒิ ข๎อมูล ที่มาจากประสบการณ์ของผู๎ วิจัยทั้งการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปะและการสอนวิชาวาดเส๎น ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาและปัญหา
จากการสอนวิ ช าวาดเส๎ น เรี ย บเรี ย งเป็ น เนื้ อ หาการวาดเส๎ น เป็ น แนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบของสื่ อ
ประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎น
3. จัดทาสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นในรูปแบบแผํนภาพแบบตั้งโต๏ะและวีดีทัศน์สาธิต
ขั้น ตอนการปฏิบั ติงานวาดเส๎ น พร๎ อมคาอธิบายขั้นตอนและหลั กวิช าในแตํล ะขั้นตอนอยํางละเอียด โดย
หลังจากทาภาพรํางแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นและรูปแบบของสื่อแล๎ว นาไปปรึกษาขอคาชี้แนะจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงดาเนินการปรับปรุงและจัดทาสื่อจริงตํอไป

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(793)

ในการวิจัยนี้ได๎อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการวาดเส๎น ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงเสร็จสมบูรณ์ โดยใช๎
กรณีศึกษาจากหุํ น นิ่งรู ป ทรงเรขาคณิต ซึ่งได๎อธิบายเนื้อ หาที่เกี่ยวข๎องไว๎โ ดยละเอียดพอที่จะให๎ นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช๎และตํอยอดกับกับรูปทรงอื่นๆตามต๎องการได๎
การอธิบายวิธีการและขั้นตอนการรํางภาพ ใช๎วิธีวิเคราะห์จากปัญหาการรํ างภาพของนักศึกษา แล๎ว
เพิ่มขั้นตอนแสดงการอธิบายเพิ่มเติม เชํน เส๎นแกนกลางแนวนอน เมื่ออยูํในระยะแตกตํางกันเส๎นแกนจะเลื่อน
ตาแหนํงคํอนไปทางด๎านหลัง ไมํได๎อยูํตรงกลางของพื้นที่ โดยได๎แสดงขั้นตอนไว๎ในภาพแสดงขั้นตอนการรําง
ภาพ
ผลการวิจัย
จากการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลทางวิชาการของการวาดเส๎นจากเอกสาร หนังสือตารา ข๎อมูลจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิ ศิลปินและจากประสบการณ์ของผู๎วิจัยทั้งการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะและจากการสอนวิชาวาด
เส๎น รวมทั้งศึกษาค๎นคว๎าสื่อตํางๆ ที่ใช๎ประกอบการเรียนรู๎วิธีการวาดเส๎นโดยทั่วไป มีข๎อมูลพอสรุปโดยสังเขป
ดังนี้
1. การวาดเส๎นเป็นพื้นฐานที่สาคัญและจาเป็นมากสาหรับนักศึกษาศิลปะ เพื่อนาไปใช๎ในการ
สร๎างสรรค์งานศิลปะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วิธีการหรือรูปแบบในการสร๎างความเข๎าใจแกํนักศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมในการเรียน
วิชาปฏิบัติ เพื่อให๎การเรียนรู๎เกิดประสิทธิภาพ
3. การวาดเส๎น(Drawing)คือ การขูด ขีด ลาก วาด ด๎วยวัสดุหรือเครื่องมืออยํางใดอยํางหนึ่งที่
สามารถหาได๎ เชํน ก๎อนหิน กระดูกสัตว์ ถํานไม๎ เปลือกไม๎ เลือดสัตว์ ดินสอปากกา หมึกฯลฯ ลงบนพื้นระนาบ
ของวัสดุอีกอยํางหนึ่ง เชํน ผนั งถ้า พื้น ดิน ต๎นไม๎ แผํ นกระดาน กระดาษ ฝาผนังฯลฯ ให๎เกิดเส๎น รํองรอย
สั ญลั กษณ์ห รื อ รู ป รํ า งรู ป ทรง เพื่อ การสื่ อความหมาย บัน ทึก เรื่ องราว ความคิด จิ นตนาการหรือ อารมณ์
ความรู๎สึกของมนุษย์
4. ในการศึกษาด๎านศิลปะ การวาดเส๎นถือเป็นพื้นฐานสาคัญของงานศิลปะทุกแขนง ในงานวิจิ ตร
ศิลป์ ศิลปินสามารถสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานวาดเส๎นไปสูํความสมบูรณ์และมีคุณคําทางศิลปะจนถึงเป็น
ผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งได๎โดยไมํจาเป็นต๎องอาศัยการสร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุชนิดอื่น “ขอเพียงศิลปินมีความรู๎ ความ
เข๎าใจในศิลปะอยํางถํองแท๎ และมีความคิดสร๎างสรรค์ก็สามารถสร๎างสรรค์งานวาดเส๎นให๎มี สุนทรียภาพได๎ ”
(อนันต์ ประภาโส, 2553:6) การวาดเส๎นจึงเป็นการนาเอาเส๎นมาสร๎างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
5. การวาดเส๎นโดยทั่วไป มีเทคนิคและขั้นตอนดังนี้
5.1 สังเกตลักษณะของหุํน ในการวาดเส๎นทุกครั้ง สิ่งแรกที่ต๎องทาหลังจากเตรียมอุปกรณ์แล๎ว
คือ การสังเกตลักษณะของหุํนกํอนวําเป็นหุํนประเภทใด เชํน เป็นรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ มีขนาด
เทําไร เชํน สูง เตี้ย อ๎วน ผอม มีผิวอยํางไร เชํน ผิวหยาบ ผิวมัน โปรํงใส ผิวด๎าน จั ดวางในลักษณะใด เชํน ตั้ง
เอียง ตั้งนอน หรืออยูํในที่ต่าหรือที่สูง เป็นต๎น
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5.2 สังเกตองค์ประกอบของหุํนต๎นแบบโดยรวม รํางภาพโครงสร๎างสัดสํวนให๎เหมาะสมกับ
หน๎ากระดาษด๎วยเส๎นเบาๆ ซึ่งมีหลายวิธี เชํน เริ่มจากการวาดหุํนที่อยูํตรงกลางภาพกํอน แล๎วจึงเขียนทางด๎าน
ซ๎ายและด๎านขวา วาดภาพหุํนที่อยูํใกล๎ตัวกํอน แล๎วจึงคํอยๆวาดในระยะหลังลงไป อาจใช๎กระดาษมาตีกรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า สเก็ตช์ภาพลงในกรอบสี่เหลี่ยม เพื่อกาหนดตาแหนํงของหุํนในภาพ กํอนที่จะเขียนจริงใน
กระดาษแผํนใหญํ จากนั้นรํางภาพโครงสร๎างและสัดสํวน มีวิธีการดังนี้ คือ 1) ลากเส๎นตรงแนวดิ่งหนึ่งเส๎น 2)
กาหนดตาแหนํงสูงที่สุดและต่าที่สุดของหุํน โดยการลากเส๎นในแนวนอนทามุมฉากกับเส๎นดิ่ง 3) กาหนดความ
กว๎างของหุํนโดยกาหนดให๎ด๎านซ๎ายและขวามีขนาดเทํากัน
5.3 ปรับปรุงหาเส๎นที่ถูกต๎องของรูปทรง หลังจากกาหนดโครงสร๎างรวมของหุํนแล๎ว โดยวาด
เส๎นโค๎งเส๎นเว๎าให๎โครงสร๎างใกล๎เคียงกับหุํนมากที่สุด ด๎วยเส๎นน้าหนักอํอนในพื้นที่แสงถึงปานกลางในสํวนพื้นที่
เงา
5.4 แรน้าหนักโดยรวมของหุํน โดยสังเกตแสงและเงาโดยรวมของหุํนกํอน จากนั้นให๎แบํง
พื้นที่เงาและเงาตกทอด จากนั้นจึงกาหนดคําแสงเงาเป็น 3 ระดับ คือ ขาว เทา เทาเข๎ม โดยเว๎นขาวในพื้นที่ที่
เป็นแสง และลงน้าหนักเทาอํอนในพื้นที่เงา ลงน้าหนักเข๎มในสํวนที่เป็นเงาและเงาตกทอดโดยเว๎นสํวนที่มีแสง
สะท๎อน
5.5 แรเงาน้าหนักเข๎ม พร๎อมทั้งเก็บรายละเอียด เกลี่ยน้าหนักเงาและลงเงาอํอนในสํวน
ที่เป็นแสง โดยเว๎นสํวนที่เป็นแสงจัด เก็บรายละเอียดให๎ใกล๎เคียงกับหุํนมากที่สุด ตรวจสอบความเรียบร๎อยของ
งานวาดเส๎นอีกครั้งเพื่อให๎งานสมบูรณ์ที่สุด
การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้วิชาวาดเส้น
การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นในรูปแบบแผํ นภาพและวีดีทัศน์สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานวาดเส๎น พร๎อมคาอธิบายขั้นตอนและหลักวิชาในแตํละขั้นตอน โดยใช๎กรณีศึกษาการปฏิบัติงานวาด
เส๎นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม ซึ่งเป็นรูปทรงที่มีความยากปานกลางสามารถอธิบายขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เชี่ยมโยงกับการวาดเส๎นรูปทรงที่มีวิธีการงํายกวําและยากกวําได๎ มีรายละเอียดดังนี้
1. แผ่นภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส้นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม
1.1 แนวคิดในการทาแผํนภาพแสดงขั้ นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น แบํงเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
เรียงกันตามลาดับ และการอธิบายให๎เห็นความเปลี่ยนแปลงของงานวาดเส๎นรูปทรง ให๎ผู๎เรียนทาความเข๎าใจ
แล๎วนามาปฏิบัติตามขั้นตอนนั้น ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสาเร็จเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ซึ่งการแบํงจานวนขั้นตอนอาจ
มากหรือน๎อย ขึ้นอยูํกับความยากงําย ซับซ๎อนของรูปทรงที่ต๎องการวาด และความต๎องการความละเอียดในการ
อธิบายวิธีการวาดเส๎นของผู๎จัดทาแผํนภาพ ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความเข๎าใจของนักศึกษาในแตํละระดับของ
พื้นฐานเป็นสาคัญ
1.2 รูปแบบของแผํนภาพ แผํนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยและ
รูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมในโครงการวิจัยนี้ เป็นการวาดเส๎นโดยตรงลงบนแผํนกระดาษ ได๎แบํงหลักการอธิบาย
ออกเป็น 4 ชํวงใหญํๆ คือ การรํางโครงสร๎างของรูปทรง การปรับปรุงเส๎นรํางรูปทรง การแรเงาและการเก็บ
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รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยแบํงเป็น 12 ขั้นตอน ขั้นตอนละ 1 แผํนภาพ สํวน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม แบํงเป็น 13 ขั้นตอน ขั้นตอนละ 1 แผํนภาพ โดยการ
สาธิตการปฏิบัติงานแล๎วถํายภาพการสาธิตเป็นตอนๆ
การรํางโครงสร๎างของรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม เริ่มต๎นด๎วยวิธีการที่เหมือนกัน แตํ
ในขั้นตอนการแบํงฐานรูปทรงปีระมิดเป็นรูปหกเหลี่ยมและการลากเส๎นด๎านข๎างแนวตั้งจากฐานถึงยอดของ
รูปทรงตํางกัน คือ เส๎น ด๎านข๎างของรูปทรงกรวยมีเฉพาะเส๎นด๎านซ๎ายและขวาเทํานั้น แตํเส๎นด๎านข๎างของ
รูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมมีจานวน 6 เส๎นซึ่งลากจากเหลี่ยมทั้งหกจุดของฐานขึ้นไปยังยอดของรูปทรง จึงทาให๎
การวาดเส๎นรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมมีขั้นตอนมากกวําการวาดเส๎นรูปทรงกรวย
เมื่อได๎แผํนภาพครบทุกขั้นตอนแล๎ว จึงใสํคาอธิบายเพื่อให๎ทราบรายละเอียดของการปฏิบัติให๎ได๎
ภาพในขั้นตอนนั้นๆ แล๎วจึงนาไปประกอบเป็นชุดแผํนภาพโดยใช๎วิธีการเข๎าเลํมด๎วยหํวงโลหะ มีกระดาษแข็ง
เป็นโครงสร๎างให๎ความแข็งแรง สามารถวางตั้งบนโต๏ะได๎ลักษณะเดียวกับปฏิทินตั้งโต๏ะ เพื่อให๎สามารถเปิดดูได๎
งํายและสะดวกในการเคลื่อนย๎าย หากเป็นแผํนภาพที่ใช๎กันทั่วไปจึงไมํสะดวกในการนาไปใช๎
1.3 วิธีการใช๎แผํนภาพ เนื่องจากแผํนภาพนี้มีลักษณะเหมือนปฏิทินตั้งโต๏ะ จึงใช๎ได๎อยําง
สะดวก สามารถเปิดดูเรียงลาดับทีละแผํนหรือเลือกดูได๎ตามต๎องการ เมื่อเลิกใช๎สามารถเก็บเข๎าที่ให๎เรียบร๎อยได๎
ซึ่งแผํนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบั ติงานวาดเส๎น เป็นการแสดงขั้นตอนโดยทาทีละขั้นเรียงกันไป ตั้งแตํเริ่มต๎น
จนถึงขั้นตอนสุดท๎ายได๎ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ในการวาดเส๎นรูปทรงตํางๆ อาจมีขั้นตอนที่ไมํเหมือนกัน ขึ้นอยูํ
กับลักษณะของรูปทรง ความยากงํายและการคานึงถึงพื้นฐานของผู๎เรียน แผํ นภาพที่ใช๎สาหรั บผู๎เรียนที่มี
พื้นฐานน๎อย อาจมีขั้นตอนที่ละเอียดมากเพื่ออธิบายให๎เกิดความเข๎าใจ แตํสาหรับผู๎เรียนที่มีความรู๎พื้นฐาน
ระดับหนึ่งแล๎ว ก็อาจลดขั้นตอนลงเหลือเฉพาะที่จาเป็นหรือเน๎นเป็นพิเศษเทํานั้น
สาหรับแผํนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นในโครงการวิจัยนี้ ได๎อธิบายขั้นตอนและ
ข๎อสังเกตอยํางละเอียด เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจมากที่สุด โดยการยกตัวอยํางการวาดเส๎นรูปทรงกรวยและ
รูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมเป็นกรณีศึกษา ซึ่งผู๎เรียนสามารถประยุกต์ใช๎เพื่อการวาดเส๎นรูปทรงอื่นๆได๎ โดยมี
ขั้นตอนหลักๆ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการจัดองค์ประกอบภาพ2) ขั้นตอนการรํางภาพ 3) ขั้นตอนการแรเงา
โดยรวม 4) ขั้นตอนการแรเงาน้าหนัก 5) ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด ในแผํนภาพแสดงแผํนภาพแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวย ได๎แบํงขั้นตอนยํอยๆ ออก เป็น 12 ขั้นตอน สํวนขั้นตอนการปฏิบัติ งาน
วาดเส๎นรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมนั้น แบํงขั้นตอนยํอยเป็น 13 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
ขั้นตอนการวาดเส้นหุ่นเรขาคณิตรูปทรงกรวย
เริ่มต๎นจากการจัดภาพสํวนรวมหรือองค์ประกอบภาพ ให๎เหมาะสมกับหน๎ากระดาษ กํอนการวาง
องค์ ประกอบของภาพ จะต๎องพิจารณาดูวําจะวางภาพในแนวตั้งหรือแนวนอน สัดสํวนของหุํนแนวตั้งและ
แนวนอนเป็นอยํางไร หุํนทรงกรวยนี้มีขนาดแนวตั้งหรือความสูงจากฐานถึงยอดมากกวําความกว๎างของฐาน
จึงจัดวางกระดาษในแนวตั้ง (ถ๎าจัดหุํนเป็นกลุํมต๎องดูสัดสํวนของกลุํมหุํนในพื้นที่ที่จะวาดวําถ๎าความสูงมากกวํา
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ให๎จัดกระดาษในแนว ตั้งแตํถ๎าความกว๎างมากกวําให๎จัดกระดาษในแนวนอน) แล๎วจึงกาหนดตาแหนํงให๎อยูํ
กึ่งกลางหน๎ากระดาษ และกาหนดขนาดให๎เหมาะสม ไมํเล็กหรือใหญํเกินไป (ภาพที่ 1) มีขั้นตอนการวาดดังนี้

ภาพที่ 1 การจัดภาพรูปทรงกรวย
ที่มา : ผู๎วิจัย
1. เริ่มรํางภาพ โดยการลากเส๎นโครงรํางน้าหนักเบาๆ กาหนดขนาดสัดสํวน ให๎สัมพันธ์กันกับ
ขนาดสัดสํวนของหุํนหรือแบบ ซึ่งอาจวิธีการเล็งวัด เปรียบเทียบความกว๎างยาว ด๎วยการจับดินสอยืดแขนไปให๎
สุดแขนให๎ปลายดินสอเสมอแนวขอบข๎างหนึ่งของรูปทรงและใช๎ปลายนิ้วหัวแมํมือขยับให๎ตรงกับแนวขอบอีก
ข๎างหนึ่ง ทาแบบเดียวกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน เปรียบเทียบสัดสํวนกันวํากว๎างยาว แล๎วขยายอัตราสํวนให๎มี
ขนาดเหมาะสมกับ หน๎ากระดาษ ลากเส๎นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื นผ๎าแนวตั้งแล๎วลากเส๎ นกึ่งกลางแนวตั้ง ของรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 การลากเส๎นโครงรํางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าและเส๎นกึ่งกลาง
ที่มา : ผู๎วิจัย
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2. ลากเส๎นแนวแนวนอนแสดงความกว๎างของขอบฐานด๎านลํางของรูปทรงกรวยจากด๎านหน๎าถึง
ด๎านหลัง ซึ่งระยะหํางของขอบฐานนี้ขึ้นอยูํกับระยะหํางและความสูงของระดับตา จึงใช๎ความกว๎างของเส๎น
ขอบฐานตามขนาดที่มองเห็นจากตาแหนํงที่วาดนั้น หากเปลี่ยนตาแหนํงจุดมอง ขนาดฐานก็จะเปลี่ยนไป ใน
การตรวจสอบขนาดสัดสํวนและองค์ประกอบภาพผู๎วาดจะต๎องอยูํในจุดเดิมเสมอ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การลากเส๎นโครงรํางระยะหํางของขอบฐานจากด๎านหน๎าถึงด๎านหลัง
ที่มา : ผู๎วิจัย
3. เขียนรํางฐานสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะ Perspective โดยลากเส๎นเฉียง เชื่อมระหวํางเส๎นแนว
ขอบฐานทั้งด๎านซ๎ายและด๎านขวา ซึ่งความเอียงของเส๎นเฉียงมากน๎อยขึ้นอยูํกับมุมมองใกล๎ไกลหรือสูงต่ากรอบ
ฐาน จะกลาย เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู เพื่อแสดงระยะของขอบฐานซึ่งเป็นระนาบในแนวนอนให๎มีระยะใกล๎ไกล
(ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การลากเส๎นสร๎างระยะของขอบฐาน
ที่มา : ผู๎วิจัย
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4. หาจุดกึ่งกลางของฐานโดยลากเส๎นทแยงเป็นกากบาทภายในฐานสี่เหลี่ยมคางหมู จุดที่เส๎น
ทแยงและเส๎นกึ่งกลางแนวตั้งตัดกันจะเป็นจุดกึ่งกลางของฐาน (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 การลากเส๎นทแยงหาจุดกึ่งกลางของฐาน
ที่มา : ผู๎วิจัย
5. ลากเส๎นแนวนอน ผํานจุดศูนย์กลาง จะเห็นวํา ขนาดของพื้นที่สํวนหน๎าของเส๎นผํานจุดกึ่งกลาง
มาก กวําสํวนหลัง เนื่องจากภาพ Perspective พื้นที่สํวนที่อยูํใกล๎จะมีขนาดใหญํหรือกว๎างกวําพื้นที่ที่อยูํไกล
การหาเส๎นแกนกลางจึงไมํใชํการแบํงครึ่งหน๎าหลังเทํากัน (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 การลากเส๎นผํานจุดกึ่งกลางของฐาน
ที่มา : ผู๎วิจัย
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6. รํางแนวขอบด๎านข๎างทั้ง 2 ข๎าง โดยลากเส๎นแนวเฉียงจากสํวนยอดที่เส๎นกึ่งกลางแนวตั้งตัดกับ
เส๎นโครงรํางด๎านบนถึงจุดตัดของเส๎นกึ่งกลางแนวนอนของฐานกับเส๎นโครงรํางด๎านข๎างทั้ง 2 ข๎าง (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 การลากเส๎นโครงรํางด๎านข๎างของรูปทรงกรวย
ที่มา : ผู๎วิจัย
7. ลากเส๎นทแยงมุมผํานจุดตัดของเส๎นกึ่งกลางแนวตั้งและแนวนอนกับเส๎นกรอบฐานสี่เหลี่ยม
และเส๎นโครงรํางด๎านข๎าง เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 การลากเส๎นโครงรํางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในกรอบของฐาน
ที่มา : ผู๎วิจัย
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8. รํางโครงรํางฐานรูปทรงกรวย โดยลากเส๎นรูปวงรี ภายในกรอบฐานผํานมุมทั้งสี่ของสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 การลากเส๎นโครงรํางวงรีในกรอบของฐาน
ที่มา : ผู๎วิจัย
9. คัดเส๎นโครงรํางรูปทรงให๎ชัดเจนถูกต๎องคมชัดขึ้น และมีน้าหนักของเส๎นสัมพั นธ์กับระยะและ
น้าหนักแสงเงา แสงสํองทางด๎านขวาบน ทาให๎เกิดเงาทางด๎ายซ๎าย จึงให๎น้าหนักเส๎นด๎านซ๎ายเข๎มกวําด๎านขวา
(ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 การคัดเส๎นโครงรํางให๎คมชัด
ที่มา : ผู๎วิจัย

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(801)

10. รํางพื้นหลัง หรือ Background กาหนดเขตพื้นที่เงาในรูปทรง แสงสํองทางด๎านขวาบน ทาให๎
เกิดเงาทางด๎ายซ๎าย ลงเส๎นแรเงาน้าหนักสํวนรวมของรูปทรง เงาสะท๎อน เงาตกกระทบ จากนั้นรํางพื้นหลัง
หรือ Background และลงเส๎นน้าหนักเป็นภาพรวม (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 11 การลงเงาสํวนรวมของภาพ
ที่มา : ผู๎วิจัย
11. ลงน้าหนักเงาเข๎ม ทาให๎เห็นสํวนสะท๎อนแสงและเงาตัดกันชัดเจนขึ้น เริ่มลงเงาอํอนที่พื้น และ
เพิ่มน้าหนักเงาตกทอด ทาให๎รูปทรงมีมิติมากขึ้นและเริ่มเกลี่ยน้าหนักเงาของพื้นหลังให๎ เรียบขึ้น โดยต๎องดู
ความเข๎มของน้าหนักพื้นหลังให๎สัมพันธ์กับน้าหนักเงาของรูปทรง ภาพนี้น้าหนักเงาของพื้นหลังเข๎มปานกลาง
(ภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 การลงน้าหนักเงาเข๎ม เงาอํอนที่พื้น เงาตกทอดและพื้นหลัง
ที่มา : ผู๎วิจัย

(802)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

12. คัดรูปทรงให๎คมชัดขึ้นอีก เกลี่ยเงาอํอนในบริเวณพื้นที่แสง เน๎นน้าหนักเงาให๎ชัดเจนถูกต๎อง
และเพิ่มเติมรายละเอียดและเกลี่ยน้าหนักของพื้นและ Background มีความสัมพันธ์กลมกลืนกันทั้งภาพ จะได๎
ภาพงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยที่เสร็จสมบูรณ์ (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 งานวาดเส๎นรูปทรงกรวยที่เสร็จสมบูรณ์
ที่มา : ผู๎วิจัย
ขั้นตอนการวาดเส้นหุ่นเรขาคณิต รูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม
รูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม มีฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมด๎านเทํา ด๎านข๎างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมตั้งขึ้น
ประกอบเอียงเข๎าปลายบนรวมกันที่ยอด ตั้งฉากกับจุดกึ่งกลางของฐาน การรํางโครงรํางเริ่มต๎นแบบเดียวกับ
การรํางรูปทรงกรวย ตํางกันในขั้น ตอนของการเปลี่ยนฐานจากวงรีเป็นหกเหลี่ยม โดยเริ่มจากการจัดภาพ
สํว นรวมหรื อองค์ประกอบภาพให๎ เหมาะสมกับหน๎ากระดาษ กํอนการวางองค์ประกอบของภาพ จะต๎อง
พิจารณาดูวําจะวางภาพในแนวตั้งหรือแนวนอน สัดสํวนของหุํนแนวตั้งและแนวนอนเป็นอยํางไร หุํนทรงปีระ
มิดหกเหลี่ยมนี้ มีขนาดแนวตั้งหรือความสูงจากฐานถึงยอดมากกวําความกว๎างของฐาน จึงจัดวางกระดาษใน
แนวตั้ง (ถ๎าจัดหุํนเป็นกลุํมต๎องดูสัดสํวนของกลุํมหุํนในพื้นที่ที่จะวาดวําถ๎าความสูงมากกวํา ให๎จัดกระดาษใน
แนวตั้งแตํถ๎าความกว๎างมากกวําให๎จัดกระดาษในแนวนอน) แล๎วจึงกาหนดตาแหนํงให๎อยูํกึ่งกลางหน๎ากระดาษ
และกาหนดขนาดให๎เหมาะสม ไมํเล็กหรือใหญํเกินไป (ภาพที่ 14) มีขั้นตอนการวาดดังนี้

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(803)

ภาพที่ 14 การจัดภาพรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม
ที่มา : ผู๎วิจัย
1. เริ่มรํางภาพ โดยการลากเส๎นโครงรํางน้าหนักเบาๆ กาหนดขนาดสัดสํวนให๎ความสูงและความ
กว๎างสัมพันธ์กันกับขนาดสัดสํวนของหุํน ซึ่งอาจเปรียบเที ยบสัดสํวนโดยการจับดินสอยืดไปสุดแขน ให๎ปลาย
ดินสอเสมอแนวขอบข๎างหนึ่งของรูปทรงและใช๎ปลายนิ้วหัวแมํมือขยับให๎ตรงกับแนวขอบอีกข๎างหนึ่ง ทาแบบ
เดียวกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน แล๎วขยายอัตราสํวนให๎มีขนาดเหมาะสมกับหน๎ากระดาษ ลากเส๎นเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎าแนวตั้ง แล๎วลากเส๎นกึ่งกลางแนวตั้งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 การลากเส๎นโครงรํางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าและเส๎นกึ่งกลาง
ที่มา : ผู๎วิจัย

(804)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

2. ลากเส๎นแนวแนวนอน แสดงความกว๎างของขอบฐานด๎านลํางของรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม จาก
ด๎าน หน๎าถึงด๎านหลัง (หรือขอบด๎านใกล๎ถึงด๎านไกล) ในการตรวจสอบขนาดสัดสํวนและองค์ประกอบภาพ ผู๎
วาดจะต๎องอยูํในจุดเดิมเสมอ ในขั้นตอนนี้อาจใช๎อุปกรณ์ที่เป็นเส๎นตรงหรือแถบกระดาษวางทับขอบฐานทั้ง 4
ด๎านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อให๎ทราบขนาดกว๎างยาวของฐานได๎งํายขึ้น (ภาพที่ 16)

ภาพที่ 16 การลากเส๎นโครงรํางระยะหํางของขอบฐานจากด๎านหน๎าถึงด๎านหลัง
ที่มา : ผู๎วิจัย
3. เขียนรํางฐานสี่เหลี่ยม เป็นลักษณะ Perspective โดยลากเส๎นเฉียง เชื่อมระหวํางเส๎นแนวขอบ
ฐานทั้งด๎านซ๎ายและด๎านขวา ซึ่งความเอียงของเส๎นเฉียงมากน๎อยขึ้นอยูํกับมุมมองใกล๎ไกลหรือสูงต่า กรอบฐาน
จะกลาย เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู เพื่อแสดงระยะของขอบฐานซึ่งเป็ นระนาบในแนวนอนให๎มีระยะใกล๎ไกล(ภาพที่
17)

ภาพที่ 17 การลากเส๎นสร๎างระยะของขอบฐาน
ที่มา : ผู๎วิจัย

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(805)

4. หาจุดกึ่งกลางของฐานโดยลากเส๎นทแยงเป็นกากบาทภายในฐานสี่เหลี่ยมคางหมู จุดที่เส๎นทแยง
และเส๎นกึ่งกลางแนวตั้งตัดกัน จะเป็นจุดกึ่งกลางของฐาน (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 การลากเส๎นทแยงหาจุดกึ่งกลางของฐาน
ที่มา : ผู๎วิจัย
5. ลากเส๎นแนวนอน ผํานจุดศูนย์กลาง จะเห็นวําขนาดของพื้นที่สํวนหน๎าของเส๎นผํานจุดกึ่งกลาง
มาก กวําสํวนหลัง เนื่องจากภาพ Perspective พื้นที่สํวนที่อยูํใกล๎จะมีขนาดใหญํหรือกว๎างกวําพื้นที่ที่อยูํไกล
การหาเส๎นแกนกลางจึงไมํใชํการแบํงครึ่งหน๎าหลังเทํากัน (ภาพที่ 19)

ภาพที่ 19 การลากเส๎นผํานจุดกึ่งกลางของฐาน
ที่มา : ผู๎วิจัย

(806)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

6. ลากเส๎นทแยงมุมผํานจุดตัดของเส๎นกึ่งกลางแนวตั้งและแนวนอนกับเส๎นกรอบฐานสี่เหลี่ยม และ
เส๎นโครงรํางด๎านข๎าง เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 20 การลากเส๎นโครงรํางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในกรอบของฐาน
ที่มา : ผู๎วิจัย
7. รํางโครงรํางฐานโดยลากเส๎ นรูปวงรี ภายในกรอบฐานผํานมุมทั้งสี่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
(ภาพที่ 21)

ภาพที่ 21 การลากเส๎นโครงรํางวงรีในกรอบของฐาน
ที่มา : ผู๎วิจัย

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(807)

8. กาหนดตาแหนํงของเหลี่ยมทั้งหกของฐานบนเส๎นวงรีให๎ตรงกับตาแหนํงเหลี่ยมตามมุมมองของผู๎
วาด ภาพนี้เหลี่ยมทามุมเอียงจากเส๎นกึ่งกลางเล็กน๎อย โดยเริ่มกาหนดตาแหนํงเหลี่ยมด๎านหน๎าที่มองเห็นกํ อน
แล๎วลาก เส๎นผํานจุดกึ่งกลางไปยังเส๎นวงรีอีกด๎านหนึ่ง เพราะมุมจะอยูํตรงข๎ามกันเป็นคูํ แม๎วําเราจะมองมุม
ด๎านหลังไมํเห็น แตํในขั้นตอนการรํางโครงสร๎างจะต๎องทาให๎เห็นเหมือนมองทะลุไปด๎านหลังได๎ เพื่อให๎เกิดความ
ถูกต๎องของเส๎นและระนาบที่ตํอเนื่องสัมพันธ์กันทั้ งด๎านหน๎าและด๎านหลัง จะสังเกตเห็นวํา ขนาดของฐานจะ
แคบกวําพื้นที่วงรีเล็กน๎อย เพราะรูปทรงที่มีฐานเหลี่ยมในแตํละมุมมอง จะมองเห็นขนาดฐานไมํเทํากัน มุมที่
เห็นฐานกว๎างที่สุด จะเป็นมุมที่ระนาบด๎านหนึ่ง อยูํในตาแหนํงกึ่งกลางพอดี และมุมที่เห็นฐานแคบที่สุดเป็นมุม
ที่เหลี่ยมหนึ่งอยูํในตาแหนํงจุดกึ่งกลาง (ภาพที่ 22)

ภาพที่ 22 การกาหนดตาแหนํงเหลี่ยมของฐานหกเหลี่ยม
ที่มา : ผู๎วิจัย
9. รํางแนวระนาบด๎านข๎างของรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม โดยลากเส๎นแนวเฉี ยง จากสํวนยอด ที่เส๎น
กึ่ง กลางแนวตั้งตัดกับเส๎นโครงรํางด๎านบน ถึงตาแหนํงเหลี่ยมทั้งหกบนเส๎นวงรี จุดตัดของเส๎นกึ่งกลาง
แนวนอนของฐานกับเส๎นโครงรํางด๎านข๎างทั้ง 2 ข๎าง (ภาพที่ 23)

(808)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 23 การลากเส๎นโครงรํางระนาบด๎านข๎างของรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม
ที่มา : ผู๎วิจัย
10. คัดเส๎นโครงรํางรูปทรงให๎ชัดเจนถูกต๎องคมชัดขึ้น โดยให๎น้าหนักของเส๎นสัมพันธ์กับระยะและ
น้าหนักแสงเงา แสงสํองทางด๎านขวาบน ทาให๎เกิดเงาทางด๎ายซ๎าย จึงให๎น้าหนักเส๎นด๎านซ๎ายเข๎มกวําด๎านขวา
และน้าหนักด๎านหน๎าเข๎มกวําด๎านหลัง (ภาพที่ 24)

ภาพที่ 24 การคัดเส๎นโครงรํางให๎คมชัด
ที่มา : ผู๎วิจัย

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(809)

11. รํางพื้นหลัง หรื อ Background กาหนดเขตพื้นที่เงาในรูปทรง แสงสํองทางด๎านขวาบน ทาให๎เกิดเงา
ทางด๎ายซ๎าย ลงเส๎นแรเงาน้าหนักสํวนรวม บนระนาบสองระนาบทางด๎านซ๎ายของรูปทรง เงาสะท๎อน เงาตก
กระทบ จากนั้นรํางพื้นหลัง หรือ Background และลงเส๎นน้าหนักเป็นภาพรวม (ภาพที่ 25)

ภาพที่ 25 การรํางพื้นหลังและลงเงาสํวนรวมของภาพ
ที่มา : ผู๎วิจัย
12. ลงน้าหนักเงาเข๎ม ทาให๎เห็นสํวนสะท๎อนแสงและเงาตัดกันชัดเจนขึ้น เริ่มลงเงาอํอนที่พื้นและ
เพิ่มน้าหนักเงาตกทอด ทาให๎รูปทรงมีมิติมากขึ้น และเริ่มเกลี่ยน้าหนักเงาของพื้นหลังให๎เรียบขึ้น โดยต๎องดู
ความเข๎มของน้าหนักพื้นหลังให๎สัมพันธ์กับน้าหนักเงาของรูปทรง ภาพนี้มีน้าหนักเงาของพื้นหลังเข๎มปานกลาง
(ภาพที่ 26)

ภาพที่ 26 การลงน้าหนักเงาเข๎ม เงาอํอนที่พื้น เงาตกทอดและพื้นหลัง
ที่มา : ผู๎วิจัย

(810)
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13. คัดรูปทรงให๎คมชัดขึ้นอีก เกลี่ยเงาอํอนในบริเวณพื้นที่แสง เน๎นน้าหนักเงาให๎ชัดเจนถูกต๎อ งและเพิ่มเติม
รายละเอียด เกลี่ยน้าหนักของพื้นลํางและพื้นหลัง หรือ Background มีความสัมพันธ์กลมกลืนกันทั้งภาพ จะ
ได๎ภาพงานวาดเส๎นรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมที่เสร็จสมบูรณ์ (ภาพที่ 27)

ภาพที่ 27 งานวาดเส๎นรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยมที่เสร็จสมบูรณ์
ที่มา : ผู๎วิจัย
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(811)

ภาพที่ 28 แผํนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม
ที่มา : ผู๎วิจัย

(812)
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2. วีดีทัศน์การสาธิตขั้นตอนการวาดเส้นการวาดเส้นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม
2.1 แนวคิดในการทาวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎น การสาธิตให๎เห็นกระบวนการ
วาดเส๎นทุกขั้นตอนเป็นวิธีที่ทาให๎เกิดความเข๎าใจแกํนักศึกษาที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด แตํการสาธิตนั้นมีข๎อจากัด
ที่อาจทาในขั้นตอนหนึ่งได๎เพียงครั้งเดียว การบันทึกกระบวนการวาดเส๎นทุกขั้นตอนด๎วยวีดีทัศน์จึงเป็นการ
แก๎ปัญหาได๎ดี เพราะนักศึกษาสามารถเปิดดูซ้าในขั้นตอนที่ไมํเข๎าใจได๎ไมํจากัด และสามารถฟังเสี ยงหรือ
ข๎อความคาอธิบายขั้นตอนตํางๆได๎อีกด๎วย
2.2 รูปแบบของวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นในโครงการวิจัยนี้ จัดทาโดยการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม ตั้งแตํ
ขั้นตอนเริ่มต๎นจนถึงขั้นตอนสุดท๎ายที่สาเร็จเป็นผลงานที่สมบูรณ์ มีการตัดตํอสํวนที่ไมํจาเป็นออกบ๎าง เพื่อให๎
การแสดงขั้นตอนกระชับยิ่งขึ้น พร๎อมข๎อความบรรยายขั้นตอนการวาดเส๎นทุกขั้นตอน บันทึกไว๎ในรูปแบบของ
แผํนซีดี
2.3 วิธีการใช๎วีดีทัศน์ ใช๎เปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉายวีดีทัศน์โดยทั่วไป สาหรับการ
เรียนการสอนทักษะพื้นฐานการวาดเส๎นหุํนนิ่งรูปทรงเรขาคณิต ถึงแม๎วีดีทัศน์นี้จะแสดงการวาดเส๎นรูปทรง
กรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม แตํสามารถประยุกต์กระบวนการวาดเส๎นกับการวาดเส๎นรูปทรงอื่นๆ ได๎
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(813)

ภาพที่ 29 วีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวาดเส๎นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหกเหลี่ยม
ที่มา : ผู๎วิจัย
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สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมข๎อมูลการวาดเส๎นจากตารา หนังสือ เอกสาร ผู๎ทรงคุณวุฒิ ศิ ลปิน และจาก
ประสบการณ์ของผู๎วิจัย ดาเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลเปรียบเทียบกับปัญหาตํางๆในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วาดเส๎น เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก๎ปัญหา ให๎นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให๎มีทักษะพื้นฐานการวาดเส๎น
ที่สูงขึ้น จากประสบการณ์การสอนนักศึกษาในรายวิชาวาดเส๎นหุํนนิ่ง พบวํา นักศึกษาที่มีพื้นฐานต่าจะมีปัญหา
ในการทาความเข๎าใจขั้นตอนในการวาดเส๎นในชํวงเวลาสั้นๆ จาเป็นต๎องให๎เวลาในการทาความเข๎าใจและฝึกฝน
ซ้าๆหลายๆครั้ง
ผู๎วิจัยเห็นวําการจัดทาสื่อประกอบการสาธิตให๎เห็นขั้นตอนการวาดเส๎นจะเป็นเครื่องมือสาหรับนักศึกษา
กลุํมนี้น ามาใช๎ในการพัฒนาตนเองได๎ จึ งจัดทาโครงการวิจัยนี้ เพื่อจัดทาสื่ออธิบายขั้นตอนการวาดเส๎นใน
รูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการวาดเส๎นรูปทรงเรขาคณิต โดยเลือกรูปทรงกรวยและรูปทรง
ปีระมิดหกเหลี่ยมเป็นตัวอยํางที่สามารถนาไปใช๎ในการปฏิบัติงานวาดเส๎นได๎เป็นอยํางดี จากการทดลองนาแผํน
ภาพและวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการวาดเส๎นนี้ไปใช๎กับนักศึกษาในรายวิชาวาดเส๎นหุํนนิ่ง พบวํา สามารถชํวย
สร๎างความเข๎าใจแกํนักศึกษาได๎เป็นอยํางดี นักศึกษาสํวนใหญํสามารถรํางภาพได๎ถูกต๎องมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ในการฝึกวาดเส๎นรูปทรงใดก็ตาม มีหลักการที่จะยึดถือปฏิบัติดังนี้
1. ลากเส๎นกาหนดตาแหนํงรูปรํางครําวๆ คล๎ายคลึงกับแบบโดยใช๎น้าหนักเส๎นเบาๆ
2. ลากเส๎นรอบนอกรูปทรงด๎วยเส๎นที่มีน้าหนักเบา เพื่อกาหนดขนาดสัดสํวนของรูปทรง
3. ลากเส๎นแกนภายในเส๎นรํางรอบนอกรูปทรง เป็นโครงสร๎างของรูปทรงแตํละชนิด
4. กาหนดพื้นที่แสงเงาโดยรวมของรูปทรง ตามทิศทางของแสงที่สํองหุํน
5. เก็บรายละเอียดของรูปทรงทั้งเส๎นและน้าหนักแสงเงา
นักศึกษาที่เข๎าใจหลักการดังกลําวนี้จะสามารถรํางรูปทรงตํางๆ ได๎ทุกชนิด และการฝึกหัดรํางภาพบํอยๆ
จะเข๎าใจลักษณะโครงสร๎างรูปทรง ดังนั้นวิธีการและขั้นตอนการวาดเส๎นรูปทรงกรวยและรูปทรงปีระมิดหก
เหลี่ยม จึงเป็นตัวอยํางการปฏิบัติงานวาดเส๎นที่นักศึกษานาไปประยุกต์ใช๎ในการวาดเส๎นรูปทรงอื่นๆ ได๎
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(815)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได๎องค์ความรู๎ใหมํเพื่อการทาสื่อประกอบการเรียนรู๎ในรูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับวิชาวาดเส๎น นามาใช๎เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎น
2. ได๎สื่อวิชาวาดเส๎นในรูปแบบแผํนภาพและวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับวิชาวาด
เส๎นประกอบการเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นที่เข๎าใจได๎งําย
3. การเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยด๎านการเรียนการสอน เรื่อง การเรียนรู๎วิชาวาดเส๎นโดยใช๎แผํนภาพและวี ดีทัศน์แสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ผู๎วิจัยดาเนินการโดยได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ
การมีสํวนรํวมของบุคคลที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงผู๎บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร คณาจารย์
เจ๎าหน๎าที่ และนักศึกษาที่มีสํวนทาให๎งานวิจัยนี้สาเร็จได๎เรียบร๎อยตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง อาจารย์
สมควร อุํมตระกูล และอาจารย์ณัฐวุฒิ แตํงวัฒนไพบูลย์ ผู๎วิจัยขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(816)
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โครงสร้างของพื้นที่และเวลากับวิถีชีวิตคนเมือง
STRUCTURE OF THE PLACE AND TIME WITH URBAN LIFE
พณิช ผู้ปรารถนา*
PANICH PHUPRATANA
บทคัดย่อ
“เวลา” มีผลตํอชีวิตมนุษย์ เพราะมันเป็นตัวกาหนดความเป็นไป เวลาทาให๎ได๎สัมผัสถึงทุกสิ่งเกิดขึ้น
และทาให๎สัมผั สถึงสิ่ง ที่กาลังพังทลายลง เวลาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ ยนแปลงสภาพของการมีอยูํตลอดจน
ฤดูกาลที่สํงผลตํอสิ่งตํางๆและมีวาระให๎กับทุกสิ่งทุกอยํางเชํนเดียวกันเวลาจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งที่บอกอายุ ยุค
สมัย และวัฒนธรรม
ข๎ า พเจ๎ า มี ค วามประทั บ ใจและมี ค วามคิ ด เห็ น ตํ อ สิ่ ง ที่ นํ า สนใจในเรื่ อ งของเวลาที่ สํ ง ผลตํ อ “ความ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่” และศึกษาเรื่องราวของสีสันในชํวงเวลาตํางๆ รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในธรรมชาติ
เชํน น้า หรือหมูํเมฆที่มีการเคลื่อนไหวและแปรเปลี่ยนอยูํตลอดเวลา
ในผลงานสร๎างสรรค์ชุดนี้ได๎แสดงถึงจังหวะความเคลื่อนไหวของเวลาเป็นชํ วงๆ แบบเฟรมตํอเฟรม
เพื่อให๎รู๎สึกถึงการเคลื่อนไหวอยํางตํอเนื่องในจังหวะที่เทํากันในรูปแบบของทิวทัศน์แตํละชํวงเวลาอันมีความ
เชื่อมโยงกันและสะท๎อนให๎เห็นถึงการเคลื่อนที่ของเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยํางไมํหยุดนิ่งโดยมีเนื้อหาในภาพแสดง
ถึงภาพทิวทัศน์ที่ผสมผสานกับการประกอบกันของรูปทรงภายนอกของเฟรม และเนื้อหาของภาพที่มีจุดตําง
จุดเชื่อมกันอยํางชัดเจน
ค้าส้าคัญ: จิตรกรรมแนวความคิด, พื้นที,่ เวลา

ABSTRACT
The time had an affection for everything. It is defined as. The time make it all happen
things. There is season foe everything. The agenda for each sample. The time like to have
personal history and culture. I have impresstioned that in the time of change. I studied the
theory of the color over time. The movement in nature,such as water or clouds are moving
and change the convertion time.
Painting this series represents the beat movement. Time interval to make sense the
movement continues in the same rhythm in the landscape over time. Shoe the movement
of the continuously changing dynamic.
____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยช่างศิลป์ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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The content of the image shows the landscape of city combined with the assembly of the
time external shape of the frame and image content with a point and the point clearly.
Keyword: CONCEPSUAL ART, PLACE, TIME

บทน้า
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
เริ่มจากความประทับใจแตํแรกที่ข๎าพเจ๎าได๎ชื่นชอบศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ คือการใช๎พูํกันตวัดสี
อยํางเข๎ม ๆ ใช๎สีสวํางๆ มีสํวนประกอบของภาพที่ไมํถูกบีบเน๎นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง ”มักจะเน๎นไป
ยังผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา” เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดาๆ และมีมุมมองที่พิเศษ
จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ได๎ฉีกกรอบการวาดที่มาตั้งแตํอดีตมักจะวาดภาพกลางแจ๎งมากกวําในห๎อง
สตูดิโออยํางที่ศิลปินทั่วไปนิยมกันเพื่อที่จะลอกเลียนแสงที่แปรเปลี่ยนอยูํเสมอในมุมมองตําง ๆ
ภาพวาดแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ ประกอบด๎วยการตวัดพูํกันแบบเป็นเส๎นสั้นๆ ของสีไมํได๎ผสมหรือแยกเป็นสีใดสี
หนึ่งซึ่งได๎ให๎ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวาพื้นผิวของภาพวาดนั้นมัก จะเกิดจากการระบายสีแบบ
หนาๆ องค์ประกอบของอิมเพรสชั่น นิสม์ยังถูกทาให๎งํายและแปลกใหมํและจะเน๎นไปยังมุมมองแบบกว๎าง
มากกวํารายละเอียด
จากการที่ได๎ศึกษาศิลปะแนวดังกลําวข๎าพเจ๎าจึงเกิดความสนใจในเรื่องของชํวงเวลาและได๎หยิบยก
แนวคิดในรูปแบบศิลปะอิมเพลสชั่นนิสที่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องการแยกสีและรูปทรงที่มีลักษณะแตกตําง
กันไปรวมทั้งการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากลมหรือสายน้าแตํที่ลึกลงไปกวํานั้นคือเวลาที่อยูํในความ
ทรงจาและความรู๎สึกที่มนุษย์ทุกคนยํอมมีประสบการณ์ที่ คล๎ายคลึงกันข๎าพเจ๎าเรียกเวลานั้นวํา "จิตสานึกของ
เวลา” คือปัจจัยสาคัญที่ทาให๎พื้นที่หนึ่งมีชีวิตชีวาได๎กลําวคือเวลาในลักษณะดังกลําวเป็นแหลํงกาเนิดของ
ความจริงแท๎เขาเรียก “เวลาในจิตสานึก” นี้วําเวลาที่ทุกคนสานึกรู๎ได๎ตรงกันเวลาที่เป็นกลางแบบนี้ไมํใชํเวลาที่
วัดได๎จากการใช๎เครื่องมือทางกายภาพไมํวําจะเป็นนาฬิกาหรือปฏิทินแตํเป็นการปรากฏของสิ่งเดียวกันปรากฏ
ขึ้นเชํนนั้น ณ ชั่วขณะหนึ่ง ในกระแสของจิตสานึกเรื่องเวลาจิตสานึกซึ่งมีความเป็น อัตวิสัยเป็นพื้นฐานของวัตถุ
วิสัยดังเห็นได๎จากถึงทุกคนจะมีเวลาสํวนตัวแตํทุกคนก็สามารถระบุถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นในความตํอเนื่องของเวลาได๎
เพราะทุกๆ เรื่องในความทรงจามีตาแหนํงของเวลากากับอยูํ เราสันนิษฐานการเลื่อนไหลของเวลาที่ทาให๎เรา
สานึกได๎ตรงกันและศึกษาปัจจัยการเกิดขึ้นของการรู๎แจ๎งแหํงเวลา และความรู๎ที่แท๎จริงของเวลาอยํางไรก็ตาม
สิ่งที่เรายอมรับคือการปรากฏขึ้นของเวลาและชํวงเวลาเชํนนั้น เราสันนิษฐานถึงเวลาที่มีอยูํชั่วขณะหนึ่งอยํางไร
ก็ตามสิ่งนี้ไมํใชํเวลาในโลกแหํงประสบการณ์แตํเป็นเวลาที่ดารง อยูํถาวรในการเลื่อนไหลของจิตสานึก เมื่อตอน
เป็นเด็กเรารู๎สึกวําเวลาในแตํละวันผํานไปช๎ามากโดยเฉพาะในชํวงเวลาเรียนวิชาที่ไมํชอบแตํในชํวงเวลาแหํง
ความสนุกสนานและการเลํนกีฬานั้นเรารู๎สึกวํามันผํานไปอยํางรวดเร็วทั้งๆที่เข็มนาฬิกามันก็เดินบอกเวลาอยําง
เที่ยงตรงเหมือนเดิมแตํพอโตเป็นผู๎ใหญํเรารู๎สึกวําเวลามันชํางผํานไปเร็วเหลือเกินยิ่งมีอายุมากขึ้นเราก็รู๎สึกวํา
เวลามันผํานไปเร็วยิ่งขึ้นและยิ่งทาให๎รู๎สึกอยูํบํอยๆ วําเวลาสาหรับเราบนโลกนี้เริ่มเหลือน๎อยลงทุกวันทั้งที่เวลา
หนึ่งวันในตอนเป็นเด็กกับในตอนเป็นผู๎ใหญํก็ยังคงมี 24 ชั่วโมงเทํากัน
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การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นในสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เป็นสิ่งที่ข๎าพเจ๎าชอบสังเกตและศึกษามาโดย
ตลอดเชํนสภาวะทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งตํางๆ ในสภาวะแวดล๎อมที่ผํานพ๎น
กาลเวลาสิ่งเหลํ านี้มีสาระและความงามที่ปรากฏขึ้นในลักษณะตําง ๆ ซึ่งเป็นแรงกระตุ๎ นเร๎าความคิดและ
ความรู๎สึกที่ทาให๎ข๎าพเจ๎าต๎องการแสดงออกและถํายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ เวลามีผลตํอชีวิตของมนุษย์
เพราะมั นเป็ นตัว กาหนดความเป็ นไปเวลาทาให๎ทุกสิ่ งเกิดขึ้นและทาให๎ทุกสิ่งพังลง เวลาเปลี่ ยนแปลงชีวิ ต
เปลี่ยนแปลงสภาพมี ฤดูกาลสาหรับทุกสิ่ง และมีวาระสาหรับทุกอยํางเวลาจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งที่บอกอายุยุค
สมัยและวัฒนธรรม
ผู๎สร๎างสรรค์ต๎องการนาเสนอผลงานโดยการบันทึกมุมมองในชํวงเวลาตํางๆของสิ่งแวดล๎อมทั้งในสังคม
และธรรมชาติและศึกษาเรื่องราวของสีในชํวงเวลาที่ตํางกัน ในรูปแบบเหมือนจริงโดยอิงเนื้อหาและเทคนิค
วิธีการแบบอิมเพลชชั่น นิ ส และการจั ดภาพในมุมมองแบบกว๎างๆ ในผลงานชุดนี้ได๎แสดงถึงจังหวะความ
เคลื่อนไหวของเวลาเป็นชํวงๆ ด๎วยการตํอเฟรมเพื่อแสดงให๎รู๎สึกถึงการเคลื่อนไหวอยํางตํอเนื่องในจังหวะที่
เทําๆกันในรูปแบบทิวทัศน์ของเมืองในแตํละชํวงเวลา
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อนาเสนอแงํมุมสาระการเปลี่ยนแปลงของเวลาและการเคลื่อนที่ของเวลาที่ได๎สัมผัสจากภาพ
สิ่งแวดล๎อมในธรรมชาติ ในชํวงเวลาตํางๆ
2. เพื่อนาเสนอรูปแบบผลงานที่ออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง โดยมีการเขียนภาพ
เป็นเฟรมตํอกัน เพื่อนาเสนอภาพทิวทัศน์ที่ไมํสามารถมองเห็นได๎ตามปกติ
3. เพื่อแสดงถึงการใช๎ภาพถํายในมุมมองของพื้นที่ที่ข๎าพเจ๎ารู๎สึกประทับใจมาสร๎างสรรค์เป็นผลงาน
จิตรกรรม 2 มิติ
สมมติฐานของการศึกษา
ข๎าพเจ๎ากาหนดรูปแบบสมมติฐานของการศึกษาในการสร๎างสรรค์ให๎ออกมาดังนี้
สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวังในผลงาน กลําวคือข๎าพเจ๎าต๎องการแสดงการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีผู๎ชม
เป็นสํวนรํวมและแสดงออกในเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของเวลา โดยการจัดวางรูปแบบของเฟรม
ที่มีขนาดเทํากันมาจัดวางโดยมีชํองวํางที่เทํากันและไมํเทํากันโดยบางชิ้นไมํได๎เขียนลงไปเพื่อให๎เกิดชํองวํางที่
สังเกตได๎และเป็นคาถามตํอผู๎ชมผลงานและยังเป็นชํองวํางเพื่อให๎คิดและเกิดจินตนาการปะติดปะตํอภาพให๎
สมบูรณ์โดยสามารถสร๎างให๎เกิดความรู๎สึกโต๎ตอบตํอผู๎ที่ได๎สัมผัสผลงาน
สิ่งที่คาดหวังต่อผู้ชมผลงานของข้าพเจ้า กลําวคือข๎าพเจ๎าคาดหวังวําผู๎ที่ได๎ชมผลงานอาจจะทาให๎
บุคคลเหลํานั้นเกิดแรงบันดาลใจและเห็นสาระสาคัญของชํวงเวลาตํางๆ เชํนเวลาสุข เวลาทุกข์ เวลาหิว เวลา
อิ่ม เวลาเหงา เวลาเหนื่อย และเวลาคิดถึง เป็นต๎น เวลาเหลํานี้เป็นเวลาที่ทุกคนล๎วนเคยมีประสบการณ์ทั้งสิ้น
ซึ่งข๎าพเจ๎ามุํงหวังให๎ผู๎ชมมีความรู๎สึกรํวมตํอเติมแตํงแต๎มภาพและเกิดการประจักษ์ถึงจินตนาการของเวลาใน
ผลงานของข๎าพเจ๎า
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การก้าหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์
รูปแบบในการนาเสนอเป็นผลงาน 2มิติในลักษณะจิตรกรรมเชิงความคิดเป็นการแสดงออกถึง การ
แปรเปลี่ยนและการเคลื่อนที่ของเวลาในชํวงเวลาที่ตํางกันเช๎า กลางวันเย็นและกลางคืนของสภาพสังคม และ
สิ่งแวดล๎อมในปัจจุบันโดยมีขั้นตอนในการสร๎างสรรค์ดังนี้ คือการหาข๎อมูลรูปแบบในการสร๎างสรรค์วิธี การใน
การสร๎างสรรค์การหาข๎อมูลจากสถานที่จริง ( แมํน้า,ตึก,วัดและอาคารบ๎านเรือน ) โดยการถํายภาพ ค๎นคว๎าหา
ข๎อมูลจากสื่อตํางๆ เชํน อินเตอร์เน็ตหนังสือภาพผลงานศิลปินไทยและตํางประเทศศึกษา บรรยากาศนั้นจาก
สถานที่จริง เพื่อนามาวิเคราะห์คําน้าหนัก ของสีและปริมาณเพื่อนามาเป็นข๎อมูลในการ สร๎างสรรค์ผลงานหา
ข๎อมูลของรูปทรง และความเป็นไปได๎ของพื้นที่วําง และการจัดเรียงเฟรม ขั้นตอนการศึกษาข๎อมูล การ
สร๎างสรรค์ผลงานของข๎าพเจ๎า มีขั้นตอนในการศึกษาข๎อมูลดังนี้ คือ
1. การหาข๎อมูลในสํวนที่เป็นเรื่องราวที่สนใจทั้งในด๎านรูปแบบและเนื้อหาทั้งสองสํวนต๎อง สัมพันธ์กันในเชิง
ความคิดและขัดแย๎งกันในด๎านรูปแบบโดยใช๎ประสบการณ์ในการดาเนินชีวิตในแตํละวัน และเฝ้าสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตํางๆ ในแตํลํะชํวงเวลานาเอาสองสิ่งมาเชื่อมโยงกันแล๎วจึงนามาก ลั่ นกรองเรื่องที่สนใจ
และมุมมองที่ประเด็นตํอเนื่องไปกับความคิดและความรู๎สึก
2. การเก็บบันทึกข๎อมูลโดยใช๎ภาพถํายและการเขียนภาพจากที่จริงและนาไปสูํการ สร๎างแบบรํางจริงคิดและ
วิเคราะห์รูปแบบในการจัดเรียงเฟรม
3. หาความเป็นไปได๎ในการจัดวางรูปแบบของเฟรมเพื่อโต๎ตอบกับผู๎ที่ชมผลงานให๎คิด ตามหรือย๎อนแย๎งกับ
สาระและเนื้อหาที่มีในภาพผลงาน รูปแบบในการสร๎างสรรค์
รูปแบบในการสร๎างสรรค์ประกอบไปด๎วยสีที่สื่อทางด๎านอารมณ์ความรู๎สึก ที่ใกล๎เคียงกับความ จริงมาก
ที่สุด วัสดุที่สร๎างเรื่องราว ความจริง ความหมายในตัว สี ให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหวเป็นระนาบมีทิศทางที่ขัดแย๎ง
และตํอเนื่องแสดงความรู๎สึกแบบไหลเอื่อยๆจนไปถึง การเคลื่อนไหวที่สลับซับซ๎อนขึ้นสีนั้นอาจมีอยูํจริงตาม
ธรรมชาติหรืออาจปรับเปลี่ยนการใช๎สีไมํเป็นจริงก็ได๎ เพื่อเน๎นแทนอารมณ์ความรู๎สึกสํวนน้าหนักเกิดจากการ
ทับซ๎อนให๎มิติลวงตาทาให๎รู๎สึกถึงความเคลื่อนไหว และแปลเปลี่ยน วัสดุ คือเฟรมสื่อความหมายในตัวมันเอง
และอาจจะคล๎อยตามสีหรือสีอาจคล๎อยตามวัสดุผลงานบางชิ้นใช๎ วัสดุปูพื้นกํอนแล๎วจึงคํอยวํางสีวางน้าหนักที
หลังขึ้นอยูํกบั ความเหมาะสมของแตํลํะชิ้นงานนั้น ๆ
วิธีการสร้างสรรค์
1. ศึกษาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งจากธรรมชาติจริงพร๎อมถํายภาพ
2. บันทึกข๎อมูลโดยตรงจากสถานที่จริงในชุมชนเมือง
3. ทา Sketch แก๎ปัญหาและพัฒนาหาความเป็นไปได๎ในทุกทาง (จานวนมาก)
4. วิเคราะห์และสังเกตเพื่อหาความลงตัวของผลงานกํอนลงมือปฏิบัติงานจริง
5. ปฏิบัตงิ านจริงโดยใช๎วิธีการเขียนสีทีลํะชั้น
6. วิเคราะห์และนาเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ
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ขั้นตอนในการสร้างสรรค์
เพื่อให๎บรรลุถึงจุดเป้าหมายของการปฏิบัติหลังจากที่ได๎ภาพต๎นแบบที่มี การกาหนดสัดสํวน และพร๎อมที่
จะนามาใช๎เป็นต๎นแบบในการสร๎างสรรค์ ขั้นตอนตํอไปคือลงมือปฏิบัติผลงานจริง โดยมีราย ละเอียดซึ่งสรุปได๎
เป็นขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดรูปแบบการจัดเรียงเฟรมและขนาดเพื่อทาแมํแบบตามรูปทรงตําง ๆ ที่กาหนดไว๎ แล๎ว จึง
ประกอบโครงเฟรมออกมาตามแบบที่รํางไว๎
2. การเตรียมผ๎าใบจะต๎องเป็นผ๎าใบผิวเรียบที่ขึงบนกรอบไม๎จากนั้นจึงใช๎สีอะคลิริคผสมน้า ทารองพื้นลง
ไปในบางชิ้นมีการเตรียมพื้นให๎มีพื้นผิวที่ขรุขระเพื่อตอบสนองและสอดคล๎องไปกับต๎นแบบ
3. เริ่มรํางภาพลงบนชิ้นเฟรมทีละชิ้นแล๎วจึงนามาตํอกันเพื่อดูภาพรวมในบาง ชิ้นไมํนามาตํอกันในขณะ
ขึ้นรูปเพื่อให๎ได๎ภาพที่บิดเบียนไปจากความถูกต๎องเล็กน๎อย
4. การลงสีคือเริ่มจากการลงสีจากเข๎มไปสวํางในสํวนของพื้นที่ที่เป็นเงาจะเป็นชั้นแรกจึงมี ความบาง
และโปรํงแสงจากนั้นก็เริ่มลงสีที่มีลักษณะของน้าหนักที่อํอนลงมาเรื่อยๆจนถึงสีที่อํอนที่สุด
5. การติดตั้งผลงานในแตํลํะชิ้นจะมีขั้นตอนและระดับการมองที่แตกตํางกันเพื่อให๎เหมาะ สมกับภาพที่
วาดไว๎ให๎มากที่สุดในบางชิ้นจะติดตั้งสูงกวําระดับสายตาและในบางชิ้นจะต่ากวําระดับตา ทั้งนี้ เพื่อความ
ประสานกลมกลืนกับระหวํางตัวผลงานและผู๎ที่ชมผลงานให๎สอดคล๎องกัน

ภาพที่ 1 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างสรรค์
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์
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การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 2 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างสรรค์
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

ภาพที่ 3 ภาพข๎อมูล
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 4 ภาพสเก็ตโครงสร๎างเฟรม
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

ภาพที่ 5 ภาพรําง
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์
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ภาพที่ 6 ภาพผลงานจริง
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

ภาพที่ 7 ภาพต๎นแบบ
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการเขียนผลงาน
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการเขียนผลงาน
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

(825)
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การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 10 ภาพผลงานจริง
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์
สรุปผลการหาข้อมูลในการสร้างสรรค์
ในผลงานของข๎าพเจ๎าที่กลําวมาข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํามีการประกอบกันสองสํวน คือสํวนที่เป็น งาน
จิตรกรรมแบบเหมือนจริงและ อีกสํวนที่เป็นการประกอบกันของรูปแบบเฟรมภายนอกที่ให๎ความรู๎สึก โน๎มนา
คนดูให๎มีสํวนรํวมกับงานจิตรกรรมของข๎าพเจ๎า เพื่อตอกย้าความเป็นรูปธรรมภายในและ ความเป็น นามธรรม
ภายนอกของภาพและ นาสองสํวนมาประสานกันให๎กลมกลืนที่สุดเพื่อให๎สอดรับกันในเรื่องราว พื้นที่และเวลา
ผลงานสร๎างสรรค์ชุดนี้เป็นการสรุปทางความคิดรูปแบบทางศิลปะเทคนิควิธีการ ค๎นคว๎าทดลองที่มีความ
สืบเนื่องพัฒนาการมาจากการสร๎างสรรค์ในระยะกํอนหน๎านี้ และจนตลอดระยะเวลา ของการศึกษาผลงาน
สร๎างสรรค์ดังกลํ าวถูกวิเคราะห์สั งเคราะห์อยํางมีระเบียบเป็นขั้นตอนผนวกกับการ รวบรวมองค์ความรู๎ที่
เกี่ยวข๎องนามาสนับสนุนให๎เกิดความชัดเจนเหมาะสมปัญหาข๎อบกพรํองที่ประสบมา ตลอดระยะเวลาของการ
สร๎ า งสรรค์ ไ ด๎ ถูก ปรั บ ปรุ ง แก๎ ไขเพื่ อ ลดข๎ อ ผิ ดพลาดเทํา ที่ จ ะทาได๎ อีก ทั้ ง ยั งเป็ น การ ยื น ยัน ถึ ง เจตนาและ
วัตถุประสงค์ของการสร๎างสรรค์อยํางแท๎จริงที่เป็นความพยายามนาเสนอผลงาน สร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้ตํอไป
วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
หากกลําวถึงผลงานสร๎างสรรค์ชุด “โครงสร๎างของพื้นที่และเวลากับวิถีชีวิตคนเมือง”ได๎ถูกกลั่นกรองทาง
ความคิด หาเหตุผลที่สัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกันมาประกอบสนับสนุน ผํานกระบวนการวิเคราะห์มาพอสมควร
เพราะพัฒนาการทางศิลปะของข๎าพเจ๎าเดินทางควบคูํมากับประสบการณ์เสมอ ล๎วนเกิดจากการลองผิดลอง
ถูก หาจุดเหมาะสม ลงตัวในทุกขั้นตอนของการสร๎างสรรค์นั้น นับวํามีความสาคัญตั้งแตํจุดเริ่มต๎นไปจนถึง จุด
ที่เกิดผลงานสร๎างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา เทคนิควิธีการที่ทดลองแสวงหานามาใช๎กับการสร๎างสรรค์ผล งานก็
เป็นการผสมผสานค๎นคว๎าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งนอกเหนือรูปแบบทางศิลปะที่ เป็นวิถีแนวทาง เฉพาะตัว

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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แล๎ว เทคนิควิธีการนับวํามีความสาคัญอยํางยิ่งภาพวิวทิวทัศน์ในผลงานข๎าพเจ๎าแสดงถึงเรื่องราว ของชํวงเวลา
แหํงความประทับใจที่สร๎างขึ้นโดยกระบวนการทางความคิดที่ประกอบกันสองสํวนอันได๎แกํ
สํวนที่เป็นภายในที่เป็นภาพวิวทิวทัศน์ธรรมดาๆ แตํเน๎นมุมมองที่มีลักษณะเดํนไปที่ภาพ บรรยากาศของ
ความขัดแย๎งกันของธรรมชาติ เชํนท๎องฟ้า กับมุมมองของเมือง ตึกและเส๎นทางเดินรถโดยใช๎ การปรุงแตํงภาพ
ด๎วยบรรยากาศของสีที่มีความเหมือนจริงและในบ๎างชิ้นเป็นสีบรรยากาศที่เป็นอุดมคติสํวนตัวเพื่อเพิ่มเนื้อหา
สาระให๎สอดคล๎องกับแนวความคิดหลักคือเรื่องราวของเวลาและในสํวนที่สอง คือเรื่องราวการจัดองค์ประกอบ
ของพื้นที่ภายนอกของภาพ เนื่องจากผลงานของข๎าพเจ๎าทุกชิ้นเป็นเฟรมชิ้นเล็กหลายชิ้น มาประกอบกันจึงต๎อง
มีการคิดและออกแบบให๎มีความสอดคล๎องกับเนื้อหาที่อยูํภายในภาพ ในรูปแบบของ ภาพที่มีลักษณะเป็น
ทิว ทัศน์เมืองข๎าพเจ๎ามีความสนใจในเรื่ องราวของเส๎ นที่แสดงถึงระยะใกล๎ กลาง ไกล เพราะฉะนั้นจึงต๎อง
จัดรูปแบบของเฟรมให๎มีลักษณะให๎เป็นในรูปแบบของเส๎นที่เฉียง เอียงและตะแคงข๎าง เพื่อโน๎มนาสายตาของ
ผู๎ชมภาพให๎เกิดจินตนาการคล๎อยตามและขัดแย๎งกันในเนื้อหาของภาพที่แสดงความ คิดแบบสองประเด็นคือแงํ
ที่ดีงามและในแงํที่เสื่อมถอยของชํวงเวลาอันเป็นสัจธรรมความจริงที่วําทุกสิ่งทุก อยํางไมํมีอะไรจีรังยั่งยืน แตํ
สิ่งที่ยั่งยืนคือความไมํแนํนอน
แนวความคิดในการสร้างสรรค์
“เวลา” มีผลตํอชีวิตของมนุ ษย์ เพราะมันเป็ นตัว กาหนดความเป็นไป เวลาทาให๎ได๎สัมผัสถึงทุก สิ่ ง
เกิดขึ้น และทาให๎สัมผัสสิ่งที่กาลังพังทลายลงเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงสภาพของการมีอยูํตลอด จน
ฤดูกาลที่สํงผลตํอสิ่งตําง ๆ และมีวาระให๎กับทุกสิ่งทุกอยํางเชํนเดียวกัน เวลาจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งที่บอก อายุ
ยุคสมัย และวัฒนธรรม ข๎าพเจ๎ามีความประทับใจและมีความคิดเห็นตํอความนําสนใจในเรื่องขอเวลาที่สํงผลตํอ
”ความ เปลี่ยนแปลงในพื้นที่” ในสิ่งแวดล๎อมทั้งในรูปแบบพื้นที่ของเมืองรูปแบบพื้นที่ทางธรรมชาติ และศึกษา
เรื่อง ราวของสีสันในชํวงเวลาตําง ๆ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวในธรรมชาติ เชํนน้าหรือหมูํเมฆที่มีการเคลื่อนไหว
และแปรเปลี่ยนตลอดเวลา
สรุปผล
ในการท าผลงานในหั ว ข๎ อ “โครงสร๎ า งของพื้ น ที่ แ ละเวลากั บ วิ ถี ชี วิ ต คนเมื อ ง”เป็ น การ ศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการสร๎างสรรค์ทางด๎านรูปแบบเนื้อหาเทคนิควิธีการเพื่อแสดงจุดประสงค์ของการ สร๎างสรรค์ ผลงาน
จิตรกรรมในชํว งเวลาหนึ่ งอยํ างเป็ น ขั้น ตอนโดยมีการรวบรวมข๎อมูล องค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎อง มาวิเคราะห์
สนับสนุนอ๎างอิง ประกอบกับหลักการทางทัศนศิลป์ใช๎สื่อความหมาย ความรู๎สึกที่เป็นอุดมคติ สํวนตัวที่มีตํอ
เหตุการณ์ในสังคมและธรรมชาติเข๎ามามีผลกระทบทางจิตใจและความรู๎สึกของข๎าพเจ๎านามา ซึ่งการแทนคํา
ด๎วยรูปแบบของทิวทัศน์เมืองและธรรมชาติที่ข๎าพเจ๎ากาหนดและสร๎างสรรค์ขึ้นมาตาม ประสบการณ์ทางศิลปะ
อยํางมีขอบเขต
ข๎าพเจ๎าพยายามเรียนรู๎และทาความเข๎าใจถึงวัตถุประสงค์ในการสร๎างสรรค์ผลงานของข๎าพเจ๎า ผลลัพธ์
ในเบื้องต๎นคือความเข๎าใจและรู๎จักตนเองมากขึ้นในเรื่องของความมุํงหมายในผลงานและถํายทอด ออกมาสูํ
บุคคลภายนอกโดยอาศัยการสร๎างสรรค์ผลงานทางศิลปะเป็นสื่อถํายทอดความรู๎สึกและความสาคัญ ของพื้นที่
และเวลาและได๎สอดแทรกสัจธรรมความจริงในเรื่องของ “ความไมํแนํนอนและแปรเปลี่ยนของ สรรพสิ่ งบน
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โลก” เพื่อกระตุ๎นการรับรู๎และเกิดความคิดมีความเข๎าใจที่เกี่ยวกับปัจจัยในการแปรเปลี่ยนของ ทุกสิ่งบนโลก
ตลอดจนสามารถเข๎าถึง “สัจจะ” ความเป็นจริงของ พื้นที่และเวลาในปัจจุบัน ทาให๎ชีวิตพัฒนา ไปอยํางมี
คุณภาพอยํางที่ควรจะเป็น
จากการสร๎างสรรค์ยังแสดงให๎เ ห็นถึงวิถีทางการพัฒนาผลงานศิลปะและพัฒนาจิตใจของ ข๎าพเจ๎า ให๎
ผสานกับวิธีคิดที่มีความสัมพันธ์ สอดคล๎องกับการเลือกรูปแบบทางศิลปะและวิธีในการดารงชีวิต อยํางไมํ
ประมาทนอกจากภาพทิวทัศน์ที่ข๎าพเจ๎าถํายทอดออกมาแล๎วยังมีเนื้อหาของรูปทรงภายนอกที่ ข๎าพเจ๎าต๎องการ
นาเสนอให๎ เหมาะสมและสอดรั บ กับ เนื้ อหาภายในนามาแสดงออกเป็นรูปแบบหนึ่งทาง จิตรกรรมในชํว ง
ระยะเวลาหนึ่ งของข๎ าพเจ๎ าเพื่อ สื่ อสารความหมายความต๎ องการออกไปสูํ ผู๎ ค นภายนอก ให๎ ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของปัจจุบันที่มีผลตํออนาคตอยํางตํอเนื่องและไมํสามารถที่จะหยุดนิ่งได๎ เพราะ ฉะนั้ นจึงต๎องให๎
ความสาคัญกับตัวตนและความมีสติอยูํตลอดเวลา และข๎าพเจ๎ามุํงหวังวําการสร๎างสรรค์ดัง กลําวนี้จะเป็น
ประโยชน์ตํอการศึกษาและผู๎สนใจทางด๎านศิลปะตํอไป
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สัญญะความงามแห่งศรีวิชัย
THE SYMBOL DAINTINESS OF SRIVIJAYA
วรรณวิสา พัฒนศิลป์*
WANWISA PHATTANASIN
บทคัดย่อ
ความงามของศิลปะศรี วิชัย ในอดีต ได๎สํ งอิทธิพลตํอความเจริญรุํงเรือง ทางด๎านวิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒ นธรรม ความเชื่ ออั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตน จากรํ อ งรอยจารึ ก และหลั ก ฐานอั น ปรากฏในรู ป แบบ
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ตระหนักถึงคุณคํา
ทางความงามในรู ป แบบสั ญญะของแหํ งศรีวิชัย จากความประทั บใจ ความทรงจาและความผู ก พันของผู๎
สร๎างสรรค์ ได๎เกิดเป็นแรงบันดาลในการศึกษาลวดลายศิลปะศรีวิชัย ถํายทอดประสบการณ์ความรู๎สึกโดยถอด
ลวดลายที่ศึกษาออกมาเป็นลายเส๎น สร๎างสัญญะในรูปแบบเฉพาะตน สร๎างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรมลายรด
น้ารํวมสมัย ชุด “สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” เพื่อจดบันทึก ความงามในมุมมองทางสัญญะอันพิเศษของผู๎
สร๎างสรรค์ กระตุ๎นเตือนให๎เห็นถึงคุณคํา อัตลักษณ์ ความงามเฉพาะถิ่นซึ่งควรคําแกํการรักษาไว๎
คาสาคัญ: สัญญะ, ความงาม, ศรีวิชัย

ABSTRACT
The beauty of Srivijaya art in the past has influenced the prosperity of lifestyle, art,
culture and unique beliefs. From trail of inscriptions and evidences appearing in the form of
painting, sculpture, architecture, vegetation, flora and community lifestyle. The creator
realized the beauty value in the form of the symbol of Srivijaya empire from the impression,
memories and affiliations. Be the cause of inspiring creators studied the Srivijaya art pattern
and conveying feelings and experiences pass lines. Create symbols in their own form Created
as contemporary Thai lacquer works, there are set name
"The symbol daintiness of Srivijaya". For take notes Beauty in a special symbolic
perspective of the creator. Stimulate to see the unique aesthetic identity value that should
be worth keeping.
Keywords: symbol, daintiness, Srivijaya
____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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บทน้า
ในอดีตมีเชื่อวําเมืองไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย มีความเจริญรุํงเรือง
ทางด๎าน วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ปรากฏหลักฐานจากปูนปั้น โบราณสถานพระบรมธาตุไชยา ลายปูนปั้น
พระพุทธรูปปางเทศนาทํามกลางพันธุ์พฤกษาของผนังวัดถ้าคูหา พระพุทธรูปประติมากรรม พระโพธิสัตว์อว
โลกิเตศวร สลักด๎วยศิลาค๎นพบที่อาเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลวดลายปูนปั้นจากวัดเถ๎าสิงขร ลวดลายพืช
พันธุ์พฤกษาที่เป็นเอกลักษณ์ศรีวิชัยมาจากพันธุ์ไม๎พืชพันธุ์ตํางๆทางภาคใต๎ของประเทศไทย เชํนดอกบัวผุดหรือ
อีกชื่อที่เรียกวํากระโถนฤษี ซึ่งเป็นดอกไม๎ที่ถูกค๎นพบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยอดผักกูดและพืชพันธุ์ที่พบเห็นได๎
โดยทั่วไป ลวดลายจากจากวิถีชีวิตชุมชน เป็นเนื้อหาและเรื่องราวที่บอกถึง อัตลักษณ์ของศรีวิชัย จากหลักฐาน
ปรากฏเป็นเรื่องราวและลวดลาย
จากลวดลายศรีวิชัย เป็นแรงบั นดาลใจในให๎ ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ศึกษาลวดลาย โดยถอดลวดลายที่ศึกษา
ออกมาเป็นลายเส๎น แสดงออกถึงความพริ้งไหวด๎วยเส๎นที่มีความอํอนช๎อยตามรูปแบบศิลปกรรมศรีวิชัย และ
ใช๎เส๎นแทนคําของพืชพันธุ์พฤกษาที่มีความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงถอดลายเส๎นจากวิถีชีวิ ตชุมชลที่แสดงออกถึง
ความเรียบงําย สร๎างสรรค์เป็น สัญญะ ในรูปแบบเฉพาะตน ในผลงานชุด “สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” ด๎วย
เทคนิคศิลปกรรมลายรดน้ารํวมสมัย เป็นหนึ่งในงานชํางสิปปหมูํ ประเภทชํางรัก และเป็นงานศิลปะไทยที่มี
เอกลั กษณ์โ ดย จะปรากฏสีแคํส องสี ได๎แกํ สี ดาของยางรั ก และ สี ทองของทองคาเปลว ที่แสดงถึงความ
เจริญรุํงเรืองดั่งยุคทองของอาณาจักรศรีวิชัยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อตระหนักในคุณคําของความงาม
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบทอดตํอคนรุํนหลังสืบไป
วัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์ค๎นหา “สัญญะ” ของศรีวิชัย จากความพริ้งไหว ความอํอนช๎อยตามรูปแบบงานจิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมศรีวิชัย ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์พฤกษา และวิถีชีวิตชุมชลที่แสดงออกถึง
ความเรียบงําย สร๎าง สัญญะ อันพิเศษเฉพาะตน
2. สร๎างสรรค์ผลงานศิลปกรรมลายรดน้ารํวมสมัย ชุด “สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย”
กระบวนการสร้างสรรค์
1. ศึกษาภาคเอกสาร องค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
2. เก็บข๎อมูลภาคสนามจากสถานที่จริงเพื่อบันทึกภาพและบันทึกออกมาเป็นลายเส๎น
3. ประมวลแนวคิดสร๎างภาพรําง สูํขั้นตอนการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมลายรดน้าชุด
“สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย”
4. วิเคราะห์ผลงานการสร๎างสรรค์
5. สรุปและอภิปรายผลการสร๎างสรรค์
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กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์
ศิลปะศรีวิชัยมีความเจริญ
รุํงเรือง ทางด๎านวิถีชีวิต ศิลปะ
และวั ฒ นธรรม ความเชื่ อ อั น
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน

ศึ ก ษาลวดลายศิ ล ปะศรี วิ ชั ย
โดยถอดลวดลาย
จาก
จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม
สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษา
และวิถีชีวิตชุมชน ออกมาเป็น
ลา ยเ ส๎ น สร๎ า งสั ญ ญะ ใน
รูปแบบเฉพาะตน

ศิลปกรรมลายรดน้ารํวม
สมัย ชุด “ สัญญะความ
งามแหํงศรีวิชัย ”

เพื่อจดบันทึก ความงามในมุมมองทางสัญญะอันพิเศษของผู๎สร๎างสรรค์ กระตุ๎นเตือนให๎เห็นถึง
คุณคํา อัตลักษณ์ ความงามเฉพาะถิ่น

ศึกษาภาคเอกสาร องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ศิลปะไทยได๎รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะเดํน คือ ความงาม
อยํางนิ่มนวลมีความละเอีย ดปราณีต แสดงให๎เห็นถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนไทยที่ได๎สอดแทรกไว๎ใน
ผลงานที่สร๎างสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจาชาติของไทย อาจ
กลําวได๎วําศิลปะไทยสร๎างขึ้นเพื่อสํงเสริมพุทธศาสนา เป็นการเชื่อมโยงและโน๎มน๎าวจิตใจของประชาชนให๎เกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาศิลปะไทยได๎รับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในสังคมไทย ซึ่งมี
ลักษณะเดํน คือ ความงามอยํางนิ่มนวลมีความละเอียดปราณีต แสดงให๎เห็นถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคน
ไทยที่ได๎สอดแทรกไว๎ในผลงานที่สร๎างสรรค์ ขึ้น โดยเฉพาะศิลปกรรมที่ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนา
ประจาชาติของไทย
ศรีวิชัยเจริญรุํงเรืองบริเวณเกาะสุมาตราและแหลมมลายูในชํวงพุทธศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันยังไมํมี
ข๎อสรุปเรื่องศูนย์กลางของอาณาจักรแตํพื้นที่บริเวณภาคใต๎ของประเทศไทยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่
แสดงให๎เห็นถึงความรุํงเรือง ของอารยธรรมศรีวิชัยอยํางชัดเจน (อมราศรีสุขาติ , 2557 น. 61) จึงนําจะเป็น
จุดเริ่มต๎นของการศึกษาเอกลักษณ์ทางศิลปกรรมในลวดลายประดับที่กํอรํางและพัฒนาขึ้นในบริเวณภาคใต๎
ของไทย อันปรากฏในรูปแบบ จิตรกรรมประติมากรรม สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน
จิตรกรรมสมัยศรีวิชัย ได๎ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังถ้าศิลป์ บ๎าน บันนังลูวา หมูํที่ 2 ตาบลหน๎าถ้า อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา ภาพที่เขียน เป็นภาพพระพุทธเจ๎าปางมารวิชัย ภาพพระพุทธเจ๎าประทับนั่ง เป็นแถวเบื้อง
ซ๎ายและขวา มีสาวกหรือาจจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานั่งประนมมืออยูํ พระพุทธเจ๎าปางลีลาและมีรูปผู๎หญิงยืน
เป็นหมูํสามคน สํวนสีที่เขียนเป็นสีดินเหลือง เป็นหลัก ซึ่งประกอบด๎วยสีน้าตาลและแดง เพื่อแยกน้าหนักอํอน
แกํ ตัดเส๎นด๎วนสีดา สํวนสีเขียวปรากฏให๎เห็นในภาพเป็นสิ่งที่เกิดขี้นภายหลังเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีของ
สารที่ผสมอยูํในสี ภาพเขียนสีเหลํานี้เป็นฝีมือสกุลชํางท๎องถิ่น ที่ไดรับอิทธิพลด๎านรูปแบบของภาพโดยตรงจาก
อินเดีย พิจารณารูปแบบและควรจะเป็นภาพเขียนสมัยศรีวิชัยตอนปลาย คือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐
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ภาพเขียนสีทั้งหมดนี้ในปัจจุบันลบเลือนไปตามสภาพธรรมชาติ ซ้ายังมีการเขียนตํอเติม มี การขูดขีดให๎สูญ
หายไปเสียมาก
ประติมากรรมสมัยศรีวิชัย พระพุทธรูปประติมากรรมในศิลปะแบบศรีวิชัยได๎แกํ พระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวรสลักด๎วยศิลาและค๎นพบที่อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประติมากรรมที่นําจะเกําที่สุด และยังมี
อิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะปะปนอยูํมาก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอีก ๒ องค์ ซึ่งหลํอ
ด๎วยสัมฤทธิ์และค๎นพบที่อาเภอไชยาเชํนเดียวกัน อยูํในสมัยตํอมา และดูจะมีอิทธิพลของศิลปะแบบหลังคุปตะ
และปาละ-เสนะเข๎ามาปะปนแล๎ว องค์แรกที่เหลือเพียงครึ่งองค์ ถือกันวําเป็นโบราณวัตถุที่งามที่สุดชิ้นหนึ่งใน
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พระนคร แม๎พระธยานิพุทธอมิตาภะปางสมาธิองค์เล็กบนศิราภรณ์ของพระโพธิสัตว์
องค์นี้จะหักหายไป แตํการที่รูปนี้ครองหนังกวางก็อาจหมายความได๎วําเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในศิลปะศรี วิชัย แปลกกวําที่อื่น ที่มักมีหนัง เสือคาดอยูํรอบพระโสณี (ตะโพก) ซึ่งใน
ประเทศอินเดียไมํเคยปรากฏตั้งแตํแรก ลักษณะดังกลําวบนเกาะสุมาตราและชวา
สถาปัตยกรรมสมัยศรีวิชัย นั้นเหลืออยูํน๎อยมากเชํนที่ เจดีย์พระบรมธาตุไชยยา วัดมหาธาตุ อาเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อาเภอไชยาคงเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่สาคัญในสมัยศรีวิชัย เพราะเหตุวําบรรดา
โบราณวัตถุที่กลําวมาข๎างต๎นสํวนมากก็ค๎นพบที่ไชยาทั้งสิ้น จนถึงมีการกลําววําเมืองไชยาอาจเป็นราชธานีของ
อาณาจักรศรีวิชัยก็ได๎
พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมของการตั้งถิ่นฐานทางภาคใต๎จะแบํง
ลักษณะชุมชนออกเป็น 3 แบบคือ 1 ชุมชนหรือหมูํบ๎านที่ทานา 2 ชุมชนหรือหมูํบ๎านที่ทาการประมง และ 3
ชุมชนหรือหมูํบ๎านที่ทาสวน แบํงตามลักษณะภูมิประเทศ สาหรับการปลูกพืชบริเวณกลุํมลุํมน้าหรือทะเลสาบ
มักจะทานา ปลูกข๎าว การ พืชพันธ์ทางภาคใต๎ ได๎แกํ ยางพารา,ปาล์มน้ามัน,เงาะ, ทุเรียน,มังคุด,ลองกอง,
มะมํวงหิมพานต์,ลางสาด,สะตอ,มะพร๎าว,ผักกูด,ต๎นจาก,ดอกบัวผุดและอื่นๆอีกมากมาย
"ศรีวิชัย" ตามจารึกที่ค๎นพบที่กลําวมา ได๎สํงผลให๎มีการเรียกชื่อศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในภาคใต๎ของประเทศ
ไทยในชํวง ระยะเวลานั้นวํา "ศิลปะแบบศรีวิชัย"ศิลปกรรมสกุลชํางนี้สํวนใหญํสร๎างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิ
มหายาน และมีรูปแบบที่แสดงให๎เห็นถึงอิทธิพลจากศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ
เก็บข้อมูลภาคสนามจากสถานที่จริงเพื่อบันทึกภาพและบันทึกออกมาเป็นลายเส้น
ศึกษาโดยการสารวจรูปแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม จากวัดถ้าสิงขร,ลายปูนปั้นวัดถ้า
สิงขร ,พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร,พระบรมธาตุไชยยา,ซุ๎มประตูพระบรมธาตุไชยยา
ลวดลายพืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน เก็บข๎อมูลจาก ดอกบัวผุด,ยอดผักกูด,ต๎นจาก,
ดอกบัว ,ใบมะขาม,สายน้า,ชุมชลประมงติดทะเล ,การประกอบอาชีพชาวสวน และวิถีอื่นๆในภาคใต๎ จาก
สถานที่จริงเพื่อบันทึกภาพและบันทึกความรู๎สึกที่ประทับใจ ถํายทอดประสบการณ์ความรู๎สึก โดยถอดลวดลาย
ที่ศึกษาออกมาเป็นลายเส๎น สร๎าง สัญญะ ในรูปแบบเฉพาะตน
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาลวดลายศรีวิชัย จากจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม
ชื่อภาพที่มาของลาย

วัดถ้าสิงขร

ลายปูนปั้นวัดถ้าสิงขร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

พระบรมธาตุไชยยา

ซุ๎มประตูพระบรมธาตุไชยยา
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ถอดรูปแบบเป็นลายเส้น

น้าไปใช้ในการสร้างสรรค์

(833)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(834)

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาลวดลายศรีวิชัย จากพืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน
ชื่อภาพที่มาของลาย

ยอดผักกูด

ดอกบัวผุด

ต๎นจาก

ดอกบัว

ใบมะขาม
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์

ถอดรูปแบบเป็นลายเส้น

น้าไปใช้ในการสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(835)

ประมวลแนวคิดสร้างภาพร่าง สู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมลายรดน้้าชุด
“สัญญะความงามแห่งศรีวิชัย”

(ก)

(ข )

(ค)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมพื้น
(ก) เตรียมพื้นผิวที่จะเขียนลายรดน้า โดยจะต๎องขัดผิวให๎เรียบ นารักน้าเกลี้ยงมาทาพื้นให๎ทั่วเพื่ออุด
รอยเสี้ยนและผึ่งไว๎จนแห๎ง
(ข) นารักน้าเกลี้ยงผสมสมุก บดให๎เข๎ากันจนละเอียด นาไปทาที่พื้นผิวจากนั้นปลํอยทิ้งไว๎จนแห๎งสนิท
นาหินหรือกระดาษทรายมาขัดผิวให๎เรียบเสมอกัน
(ค) เมื่อทารักและขัดผิวจนได๎พื้นผิวที่มีความหนาเหมาะสมแล๎ว ให๎ทาด๎วยรักน้าเกลี้ยง และนาไปเก็บใน
ที่มิดชิดไมํมีฝุ่นจับได๎ จนแห๎งสนิท นาพื้นผิวนั้นมาเช็ด ปัด ทาความสะอาด
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

(ก)

(ข )

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมน้ายาหรดาล
(ก) เตรียมน้ายาหรดาล ได๎แกํ หินสีเหลืองที่นามาบดให๎ละเอียด แชํน้า ล๎างให๎สะอาด นามาบดรวมกับ
น้าส๎มป่อย แล๎วนาไปตากแดดให๎แห๎ง
(ข) น้าต๎มฝักส๎มป่อย ใช๎ผสมกับหรดาล บดจนละเอียดแล๎วตากแดดอีก ทาเชํนนี้ซ้า ๒-๓ ครั้งจากนั้น
นายางกาวกระถินมาแชํน้าให๎ละลายผสมเป็นน้ายาหรดาลไว๎สาหรับเขียนลาย
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(836)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเตรียมแบบแผํนปรุง
(ก) นากระดาษไขมาวางซ๎อนไว๎บนตัวลายต๎นแบบที่จะใช๎เขียน ใช๎เข็มแหลมปรุตามเส๎นลายที่เขียนไว๎
กํอนที่จะนากระดาษลายไปทาบพื้นผิวที่จะเขียน
(ข) นากระดาษปรุลายมาทาบเอาฝุ่นดินสอพองเผาใสํลูกประคบ นามาตบบนกระดาษตามรอยปรุ
เพื่อให๎ฝุ่นนั้นผํานรูปรุ ไปติดบนพื้นผิวเป็นลวดลาย
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการเตรียมเขียนลาย
(ก) นาน้ายาหรดาลที่เตรียมไว๎มาเขียนตามรอยที่ใช๎ลูกประคบโรยแบบปรุไว๎ และถมชํองไฟที่ต๎องการให๎
เห็นพื้นรักสีดา
(ข) เมื่อเขียนเสร็จใช๎ผ๎านุํมเช็ดฝุ่นออกแล๎วนาผ๎าชุบยางรักที่เคี่ยวไฟไว๎จนเหนียวเช็ดรัก การเช็ดรัก คือ
เช็ดยางรักลงบนพื้นที่ไมํได๎ลงหรดาล (พื้นที่จะปิดทอง) และเช็ดออกให๎เหลือบางที่สุด เรียกวํา การถอนรัก
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(ก)

(ข)

(837)

(ค)

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการปิดทองรดน้า
(ก) ปิดทองลงบนพื้นที่เช็ดรักไว๎
(ข) นากระดาษที่หุ๎มแผํนทองมาชุบน้า และปิดทับทองที่ลงไว๎ พรมน้าให๎ชุํมพื้นผิวทั้งหมด ทิ้งไว๎ ๒-๓
นาที ให๎หรดาลละลาย และเช็ดออกด๎วยสาลีชุบน้าเบา ๆ นาน้ามารดและล๎างจนน้ายาหรดาลออกจนหมด
(ค) ผลงานลายรดน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์
วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์
ผลงานการสร๎างสรรค์ ชุด “ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ”สร๎างขึ้ นจากความประทั บใจ ความทรงจ า
และความผูกพันที่เป็นประสบการณ์ตรงของผู๎สร๎างสรรค์ ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ทาการศึกษาลวดลายศรีวิชัยที่มาจาก
จิตรกรรม ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ในพื้นที่
ทางภาคใต๎ของประเทศไทย นาลวดลายที่ศึกษาได๎นั้นมาถํายทอดประสบการณ์ความรู๎สึกโดยถอดลวดลายที่
ศึกษาออกมาเป็นลายเส๎น
ในรูปแบบเฉพาะตน
ผู๎สร๎างสรรค์ได๎นาลายเส๎นของรูปทรงที่ได๎นั้น มาผูกลายในรูปแบบของลายไทย เพิ่มเติมเสริมสร๎าง
ลวดลายขึ้นมาใหมํ ประกอบสร๎างโดยมีพื้นฐานแนวคิดจากลวดลายศรีวิชัย สร๎างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรม
ลายรดน้ารํวมสมัย

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(838)

(ข)

(ก)

(ค)

ภาพที่ 6 ผลงานชุด“ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” ชิ้นที่ 1
(ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์

(ข) ภาพรายละเอียดผลงาน (ค) ภาพรายละเอียดผลงาน
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์
ผู๎ ส ร๎ า งสรรค์ ไ ด๎ ล วดลายศรี วิ ชั ย ที่ ม าจาก จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม พระโพธิ สั ต ว์ อ วโลกิ เ ตศวร
สถาปัตยกรรมพระบรมธาตุไชยยา พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ที่พบเห็นได๎งํายในพื้นที่ทางภาคใต๎ของ
ประเทศไทย นาลวดลายที่ศึกษาได๎นั้นมาถํายทอดประสบการณ์ความรู๎สึกโดยถอด ในรูปแบบเฉพาะตน ผูก
ลายในรูปแบบของลายไทย เพิ่มเติมเสริมสร๎างลวดลายขึ้นมาใหมํ ประกอบสร๎างโดยมีพื้นฐานแนวคิดจาก
ลวดลายศรีวิชัย
รูปทรงของชิ้นงานภายนอกเป็น รูปทรงพุํมข๎าวบิณฑ์มีที่มาจากลวดลายประดับพระวรกายพระโพธิสัตว์อวโลกิ
เตศวร ในชํวงรัดแขน เป็นโครงสร๎างหลัก มีเรื่องราวพุธบูชาที่เป็นที่เคารพของผู๎คนคือ พระบรมธาตุไชยยา ราย
ล๎อมด๎วยการผูกลายพืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(839)

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 7 ผลงานชุด“ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” ชิ้นที่ 2
(ก) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ (ข) ภาพรายละเอียดผลงาน (ค) ภาพรายละเอียดผลงาน
ที่มา: ผู๎สร๎างสรรค์
ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ลวดลายศรีวิชั ยที่มาจาก จิตรกรรม ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ลวดลาย
ปูนปั้นจากถ้าสิงขร สถาปัตยกรรมซุ๎มประตูพระบรมธาตุไชยยา พืชพันธุ์พฤกษาจากดิกบัวผุด ยอดผักกูดและ
วิถีชีวิ ตชุมชน ที่พ บเห็ น ได๎งํ ายในพื้น ที่ท างภาคใต๎ ของประเทศไทย นาลวดลายที่ศึ กษาได๎นั้น มาถํา ยทอด
ประสบการณ์ความรู๎สึ กโดยถอด ในรูป แบบเฉพาะตน ผูกลายในรูปแบบของลายไทย เพิ่มเติมเสริมสร๎าง
ลวดลายขึ้นมาใหมํ ประกอบสร๎างโดยมีพื้นฐานแนวคิดจากลวดลายศรีวิชัย
รู ป ทรงของชิ้น งานภายนอกเป็ น รู ปทรงของซุ๎มประตู พระบรมธาตุไชยยา เป็นโครงสร๎างหลั ก มี
เรื่องราวพุธบูชาและความงามที่เป็น พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ผูกลายในรูปแบบศิลปะไทยให๎เกิดความ
งามที่สร๎างขึ้นใหมํโดยผู๎สร๎างสรรค์

(840)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

สรุปและอภิปรายผล
การสร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้ ผู๎สร๎างสรรค์ต๎องการแสดงออกในแนวคิดจากความประทับใจ ความทรงจา
และความผูกพันของผู๎สร๎างสรรค์ จากความงามของศิลปะศรีวิชัยที่ ได๎สํงอิทธิพลตํอความเจริญรุํงเรือง ทางด๎าน
วิถีชี วิต ศิล ปะและวัฒ นธรรม ความเชื่ออั นเป็ นเอกลั ก ษณ์เ ฉพาะตน ผู๎ ส ร๎ างสรรค์ ได๎ศึ กษาลวดลายจาก
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชน ถอดลวดลายที่ศึกษาออกมาเป็น
ลายเส๎น สร๎างสัญญะในรูปแบบเฉพาะตน ด๎วยเทคนิคศิลปกรรมลายรดน้ารํวมสมัย ชุด “ สัญญะความงาม
แหํงศรีวิชัย ”เพื่อจดบันทึก ความงามในมุมมองทางสัญญะอันพิเศษของผู๎สร๎างสรรค์ กระตุ๎นเตือนให๎ผู๎คนเห็น
ถึงคุณคําทางความงาม อัตลักษณ์พื้นถิ่นทางภาคใต๎
สรุปแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด“ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” ได๎ให๎ความสาคัญกับความ
ประทับใจ ความผูกพัน ความสุขและความทรงจาของผู๎สร๎างสรรค์ จากสิ่งรอบๆ ตัวและสิ่งที่พบเห็น ความ
ผูกพันที่มีอยูํกับครอบครัว ทํามกลางศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย จากจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พืช
พัน ธุ์พฤกษาและวิถีชีวิ ตชุมชน ได๎แสดงออกถึงเรื่องราวโดยผํานจินตนาการและประสบการณ์ตรง นา
เอกลักษณ์และจุดเดํนศิลปะศรีวิชัยของชาวใต๎ออกมานาเสนอในรูปแบบที่เรียบงําย ด๎วยเทคนิคจิตรกรรมลาย
รดน้า นาเอาประสบการณ์ และความประทับใจนั้น มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงาน ถํายทอด
เรื่องราว บอกเลําอารมณ์ ความรู๎สึก แสดงถึงความสุข ความงาม ความเจริญรุํงเรือง ของวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม
สรุปเทคนิคในการสร้างสรรค์ ชุด “ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ” จานวน 1 ชุด 2 ชิ้น
สร๎างสรรค์ด๎วยเทคนิคจิตรกรรมลายรดน้ารํวมสมัย โดยใช๎เทคนิคในการปิดทองหลายน้าหนักเพื่อ สร๎างมิติของ
ชิ้นงาน วางแผนกาหนดการเขียนลายในแตํละชั้น เพื่อให๎นาหนักของการปิดทองในชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ผู๎
สร๎างสรรค์ได๎นาลวดลายที่ศึกษา มาถอดลวดลายออกเป็นลายเส๎น ผูกลายในรูปแบบของลายไทย เพิ่มเติม
เสริมสร๎างลวดลายขึ้นมาใหมํ สร๎างสัญญะในรูปแบบเฉพาะตน ประกอบสร๎างโดยมีพื้นฐานแนวคิดจากลวดลาย
ศรีวิชัย
สรุปการน้าเสนอ ผลงานชุดนี้มีลักษณะ 2 มิติ ลักษณะการติดตั้งผลงานจะมีการติดตั้งกับฝาผนังให๎เข๎า
กันกับพื้นที่ของห๎อง โดยใช๎ผนังห๎องเป็นเฟรมใหญํที่ใช๎ติดตั้งและนาเสนอชิ้นงาน โดยมีการจัดการกับทิศทาง
ของแสงไฟที่สํองผลงาน เพื่อให๎เห็นน้าหนักและความตํางกันของพื้นทอง ซึ่งสร๎างความโดดเดํนเพื่อความ
สมบูรณ์ ในการนาเสนอชิ้นงาน
สรุปองค์ความรู้ “ สัญญะความงามแห่งศรีวิชัย ”
1. ลวดลายศรีวิชัย จากงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ให๎รูปทรง ลายเส๎นที่มีความพริ้ง
ไหว ความอํอนช๎อยงดงาม นิ่มนวลมีความละเอียดปราณีต
2. พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชล ทางภาคใต๎ มีความโดดเดํน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์และความเรียบงํายของวิถีความเป็นอยูํ
3. สร๎างผลงานศิลปกรรมลายรดน้ารํวมสมัย ชุด “สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย” ในรูปแบบเฉพาะตน
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ สัญญะความงามแหํงศรีวิชัย ”
กระตุ๎นเตือนให๎ผู๎คนเห็นถึงคุณคําของความงาม อันเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมศรีวิชัย ทั้งนี้
เพื่อให๎มีการอนุรักษ์ รักษาไว๎ให๎คงอยูํตํอไปได๎อยํางยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
1. ผู๎ที่สนใจศึกษาลวดลายศรีวิชัย สามารถศึกษาภาคสนามได๎จาก จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พืชพันธุ์พฤกษาและวิถีชีวิตชุมชนทางภาคใต๎ของประเทศไทย
2. ผู๎ที่สนใจสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยเทคนิคลายรดน้า การให๎คําน้าหนักของแผํนทอง ควร
วามแผนการเขียนลายแตํละชั้น เพื่อจะได๎ปิดทองรดน้าเป็นชั้นๆไปถึงจะได๎คําของน้าหนักทองที่ตํางกัน
บรรณานุกรม
คึกฤทธิ์ ปราโมท. (2525). ลักษณะไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทสานักพิมพ์ ไทยวัฒนา พานิชจากัด.
น. ณ ปากน้า. (2524). วิวัฒนาการลายไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ.
ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์. (2545). สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีศรีแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร๎าว.
สนั่น รัตนะ. (2545). ศิลปะลายรดน้้า. กรุงเทพฯ : หจก.เอมี่ เทรดดิ้ง.
เสนํห์ หลวงสุนทร. (2542). ศิลปไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค จากัด.
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สื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ ส้าหรับผู้ศึกษาทัศนศิลป์
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
LEARNING MATERIALS IN COMPOSITION ART FOR FINE ARTS STUDENT
IN BASIC LEVEL AND ADVANCE LEVEL
ศักดิ์ชาย บุญอินทร์*
SAKCHAI BOON-INTR
บทคัดย่อ
วิชาองค์ประกอบศิลป์เป็นวิชาหลักและสาคัญในการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง
มีการจัดการเรียนรู๎ศิลปะที่มุํงเน๎นความสาคัญของผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวางแผนบทเรียน ได๎เลือก
ตัดสินใจ ในด๎านเนื้อหา แนวเรื่อง รวมทั้งมีอิสระการค๎นคว๎า ทดลอง กรรมวิธี กระบวนการสร๎างสรรค์ เพื่อให๎
สัมพันธ์กับศักยภาพ ทัศนคติ และความต๎องการของตนเอง อีกทั้งยังจัดการเรียนรู๎ที่เสริมการพัฒนาปัญญาใน
หลายๆ ด๎าน เชํน ปัญญาด๎านมิติสัมพันธ์ ปัญญาด๎านธรรมชาติ ปัญญาด๎านวิทยาศาสตร์ ปัญญาด๎านการรู๎จัก
ตนเอง เป็นต๎น โดยผู๎เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนรู๎ความรู๎ด๎านอื่ นๆในศิลปะสาขาทัศนศิล ป์
สามารถใช๎หลักทักษะดังกลําวเพื่อค๎นหาสิ่งสาคัญที่สุดที่ผู๎เรียนคัดสรร และเป็นสิ่งที่มีความหมายตํอผู๎เรียน
สามารถแสดงออกให๎ปรากฏในภาพได๎อยํางมีเอกภาพด๎วยหลักวิธีการในวิชาองค์ประกอบศิลป์ เพื่อให๎เกิดการ
พัฒนาขึ้นในตัวผู๎เรียน ทั้งด๎านทักษะความชานาญ แนวคิด สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสามารถนาความรู๎
และทักษะความชานาญไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม
จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ที่ผํานมาได๎เห็นถึงปัญหาทางด๎านศักยภาพของผู๎เรียน เชํน การ
ขาดความรู๎ และความเข๎าใจพื้น ฐานทางทฤษฎี ขาดทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีปัญหา
ทางด๎าน สภาพด๎านจิตใจ การขาดความเชื่อมั่น ความเพียรพยายาม ความมุํงมั่น ไมํมีความศรัทธาในตนเอง
และสังคม รวมถึงธรรมชาติของวัยและอารมณ์ของผู๎เรียน และอีกปัญหาที่สาคัญคือ การขาดทักษะทางด๎าน
รํางกาย โดยมีผู๎เรียนบางคนมีปัญหาด๎านได๎ยิน และปัญหาการรับรู๎ทางสติปัญญา สภาพปัญหาดังกลําวทาให๎
การจัดการเรียนรู๎และการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ไมํสามารถทาได๎ด๎วยวิธีปกติ การวิจัยในเรื่องสื่อการเรียนรู๎
องค์ประกอบศิลป์สาหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์โดยให๎สัมพันธ์กับศักยภาพและธรรมชาติของผู๎ เรียนจึงมีความจาเป็น
และความสาคัญที่สามารถมีพื้นที่และมิติในการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยข๎อมูลด๎านการเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์
ของนักเรียนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมถึงกลุํมตัวอยํางผู๎เรียนในสถาบันศิลปะทั่วประเทศ และการรํวมมือ
กันระหวําง ครูอาจารย์ ผู๎เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนวิชา
องค์ประกอบศิลป์ ด๎วยการสัมภาษณ์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลสาคัญในการ
นามาสร๎างสื่อการเรียนรู๎ ที่หลากหลายทั้งด๎านลักษณะ รูปแบบ และกรรมวิธี
____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยช่างศิลป 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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สอดคล๎องสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และสภาพสังคมโดยสามารถแก๎ปัญหาในการ
เรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ของผู๎เรียนทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได๎ตามศักยภาพและเกิดการพัฒนาในด๎านตํางๆตาม
จุดประสงค์ของการเรียนรู๎ศิลปะที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
การศึกษาและวิจั ย ในครั้ ง นี้ ทาให๎ เกิด การสร๎า งสื่ อ การเรีย นรู๎ที่ สั ม พันธ์ กับผู๎ เรีย น เป็นสื่ อการเรี ยนรู๎
องค์ประกอบศิลป์สาหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงที่ถูกออกแบบจากปัญหา ระบบการเรียนรู๎ และ
ศักยภาพ ธรรมชาติของผู๎เรียน เป็นการทดลอง แก๎ไข พิสูจน์ สรุปผล ผํานขั้นตอน ทฤษฎี ทั้งแบบจาลอง และ
สื่อการเรียนรู๎ที่เสร็จสมบูรณ์ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 โดยสามารถนาไปบูรณาการใช๎จัดการเรียนการ
สอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ ให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจในทฤษฎี หลักเกณฑ์ สามารถประยุกต์ใช๎นาไปสร๎างสรรค์
ปฏิบัติงานศิลปะ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู๎ และมีความพึงพอใจตํอกระบวนการเรียนรู๎ที่เกิดจากการใช๎สื่อ
การเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์
ค้าส้าคัญ : สื่อการเรียนรู๎, องค์ประกอบศิลป์, ผู๎เรียน, ผู๎สอน, ทัศนศิลป์

ABSTRACT
Art composition is a major and important subject in visual arts education at both
elementary and advanced levels. There is learning management that emphasizes the
importance of the learner. By giving students participates in lesson planning, decides theme
and story. They also have the freedom to research, an experiment in the method, process
and creativity procedure in order to associate with their potential, attitude, and needs. There
is the management of learning to enhance the development of intelligence in many aspects
such as Dimension relationship intelligence, Natural intelligence, Science intelligence, Selfknowledge intelligence. The learners can apply to learn other aspects of art in visual arts and
use these skills to find the most important ones that the learners select and to find what is
meant to them. Moreover, students can express the image in a unified way with the principle
in composition art subject to develop students in the classroom such as skills, expertise,
ideas, intellect, emotion, and apply knowledge and skills to benefit themselves and their
society.
From experiences in learning management has seen the students potential problems
such lack of knowledge, basic theoretical understanding, and skill in the works practice.
There are problems of mental condition, the lack of confidence perseverance and
earnestness. They have no self and social faith, Including the nature of the age and emotions
of the learner. Furthermore, another important problem is the lack of physical skills. Some
students have hearing problems and the problem of intellectual perception. The problem is
that learning and the learning process cannot be done in the normal way. Research in
Learning Materials in Composition Art for Fine Arts student, in relation to the potential and
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nature of the students, are essential, important and be able to have space and dimension in
studying and researching the students artistic knowledge in Bunditpattanasilp Institute, as
well as the sample of students in art institutes nationwide.
The collaboration between the teachers and the experts of the Visual Arts Institute in
Thailand has taught art subjects. By interview, talk, exchange knowledge, and sharing
experience in order to gains important information in creating a learning media which have
the variety of styles, pattern, and processes of Medias, and be associated with changes in
technology, innovation, and social conditions. Therefore the learning media can solve the
problem of learning Composition Art either basic and advanced learners according to the
potential and development in various areas and the purpose of learning the art that focuses
on student-centered learning.
This study and research resulted in the creation of learning materials related to
learners. The Learning Materials in Composition Art for Fine Arts Student in Basic Level and
Advanced Level are designed from problems Learning system and natural potential of
learners. There is an experiment, prove, summarize through the theoretical steps, both
models and learning materials completed base on the efficiency criteria by using E1 / E2
formula. The learning materials can be integrated into the teaching of composition art
subject by allowing learners to understand the theory, principles, and applications. The
procedure can be used to create artworks which bring about the resulting in learning
achievement, and students are satisfied with the learning process from the use of learning
materials in composition art.
บทน้า
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติกาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว๎วํา การจัดการศึกษายึดหลัก
วํา ผู๎ เ รี ย นทุ ก คนมี ความสามารถเรี ย นรู๎แ ละพั ฒ นาตนเองได๎แ ละถื อ วํ า ผู๎ เ รี ย นมี ความส าคั ญ ที่ สุ ด ฉะนั้ น
ครู ผู๎ ส อนและผู๎ จั ดการศึกษาจะต๎องเปลี่ ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู๎ ชี้น า ผู๎ ถํายทอดความรู๎ ไปเป็น ผู๎
ชํวยเหลือ สํงเสริม และสนับสนุนผู๎เรียนในการแสวงหาความรู๎จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ และให๎
ข๎อมูลที่ถูกต๎องแกํผู๎เรียนเพื่อนาข๎อมูลเหลํานั้นไปใช๎สร๎างสรรค์ความรู๎ของตน ประกอบกับแนวคิดที่วําผู๎เรียน
ทุกคนมีสทิ ธิในการพัฒนาตนเองด๎วยเหตุผลสาคัญที่วํา มนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง ได๎จากการเรียนรู๎ ทั้งด๎าน
ประสบการณ์ การพัฒนาทักษะความชานาญ การพัฒนาแนวคิด สติปัญญา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประยุกต์นาไปสูํการสร๎างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาด๎านอารมณ์ จิตใจ การเข๎าใจตนเองและการเห็น
อกเห็นใจผู๎อื่น วิชาองค์ประกอบศิลป์เป็นวิชาหลักและสาคัญในการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ทั้งในระดับพื้นฐาน
และระดับสูง มีการจัดการเรียนรู๎ศิลปะที่มุงเน๎นความสาคัญของผู๎เรียน ทั้งด๎านการให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการ
วางแผนบทเรียน การให๎ผู๎เรียนได๎เลือกตัดสินใจ ในด๎านเนื้อหา แนวเรื่อง รวมทั้งมีอิสระการค๎นคว๎า ทดลอง
กรรมวิธี กระบวนการสร๎างสรรค์เพื่อให๎สัมพันธ์ กับศักยภาพ ทัศนคติ และความต๎องการของตนเอง อีกทั้งยัง
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จัดการเรียนรู๎ที่เสริมการพัฒนาสติปัญญาในหลาย ๆ ด๎าน เชํน ด๎านมิติสัมพันธ์ ด๎านรอบรู๎ธรรมชาติ ปัญญา
ด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด๎านการรู๎จักตนเอง เป็นต๎น การเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์เป็นพื้นฐานสาคัญ
ของการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ ที่ผู๎เรียนจะสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนรู๎ความรู๎ด๎านอื่น ๆ ในศิลปะ
สาขาทั ศ นศิ ล ป์ เ ชํ น จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม ภาพพิ ม พ์ เป็ น ต๎ น หลั ก ทฤษฎี และการปฏิ บั ติ ง านใน
องค์ประกอบศิลป์ประกอบไปด๎วย เรื่อง ทัศนธาตุ (Elements) จังหวะ (Rhythm) สัดสํวน(Proportion)
ความหลากหลาย และการผันแปร (Varietyand Variation) ความกลมกลืน (Harmony) ความขัดแย๎ง
(Contrast) ความสมดุล(Balance) เอกภาพ (Unity) รวมทั้งการสร๎างจุดเดํนในภาพ (Dominance) อันเป็น
จุดรวมความสาคัญที่ปรากฏในภาพเป็นสิ่งแรกที่ปรากฏตํอสายตาผู๎ดู โดยผู๎เรียนจะสามารถใช๎หลักทักษะ
ดังกลําวเพื่อค๎นหาสิ่งสาคัญที่สุดที่ผู๎เรียนคัดสรร และเป็นสิ่งที่มีความหมายตํอผู๎เรียนสามารถแสดงออกให๎
ปรากฏในภาพได๎อยํางมีเอกภาพด๎วยหลัก วิธีการในวิชาองค์ประกอบศิลป์ จึงกลําวได๎วําด๎วยธรรมชาติของ
เนื้อหาของวิชาเอื้อตํอการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาขึ้นในตัวผู๎เรียน ทั้งด๎านทักษะ
ความชานาญ แนวคิด สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสามารถนาความรู๎และทักษะความชานาญไปประยุกต์ใช๎
ให๎ เกิดประโยชน์ กับ ตนเองและสั งคมซึ่งจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ที่ผํ านมาได๎เห็ นถึงปัญหา
ทางด๎านศักยภาพของผู๎เรียน เชํน การขาดความรู๎และความเข๎าใจพื้นฐานทางทฤษฎี ขาดทักษะความชานาญ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีปัญหาทางด๎านสภาพจิตใจ การขาดความเชื่อมั่น ความเพีย รพยายาม ความมุํงมั่น
ไมํมีความศรัทธาในตนเองและสังคมรวมถึงธรรมชาติของวัยและอารมณ์ของผู๎เรียน และอีกปัญหาที่สาคัญ
คือ การขาดทักษะทางด๎านรํางกาย เชํน มีผู๎เรียนบางคนมีปัญหาด๎านการได๎ยิน ปัญหาการรับรู๎ทางสติปัญญา
เป็นต๎น จากสภาพปัญหาดังกลําวทาให๎การจัดการเรี ยนรู๎และการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ไมํสามารถทาได๎
ด๎วยวิธีปกติ การวิจัยในเรื่องสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์สาหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์โดยให๎สัมพันธ์กับ
ศักยภาพและธรรมชาติของผู๎เรียนจึงมีความจาเป็น และความสาคัญที่สามารถมีพื้นที่และมิติในการศึกษา
ค๎นคว๎า วิจัยข๎อมูลด๎านการเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์ของนักเรียนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวมถึงกลุํม
ตัว อยํ างผู๎ เ รี ย นในสถาบั น ศิ ล ปะทั่ ว ประเทศ และการรํว มมื อกั นระหวํา ง ครู อาจารย์ ผู๎ เชี่ ยวชาญของ
สถาบันการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ ด๎ วยการสัมภาษณ์
พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลสาคัญในการสร๎างสื่อการเรียนรู๎ ที่หลากหลายทั้ง
ด๎านลักษณะ รูปแบบ และกรรมวิธี สอดคล๎องสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สภาพสังคมโดยสามารถแก๎ปัญหาในการเรียนรู๎องค์ประกอบศิ ลป์ของผู๎เรียนทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได๎ตาม
ศักยภาพและเกิดการพัฒนาในด๎านตํางๆตามจุดประสงค์ของการเรียนรู๎ศิลปะที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางกระบวนการการจัดการเรียนรู๎และการใช๎สื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง
ทัศนธาตุ (Elements) จังหวะ (Rhythm) สัดสํวน (Proportion) จุดเดํน (Dominance) ความหลากหลาย
และการผันแปร (Variety and Variation) ความกลมกลืน (Harmony) ความขัดแย๎ง (Contrast)ความสมดุล
(Balance) เอกภาพ (Unity) โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญที่ได๎พัฒนาขึ้นในวิชาองค์ประกอบศิลป์ ของผู๎ศึกษา
ทัศนศิลป์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและในระดับปริญญาตรี
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2. เพื่อสร๎ างชุด สื่ อการเรี ย นรู๎ องค์ประกอบศิล ป์ ส าหรับ ผู๎ เรียนทัศนศิ ล ป์ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสู ง ที่
หลากหลายทั้งด๎านลักษณะ รูปแบบ และกรรมวิธี สอดคล๎องสัมพันธ์กับความเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี
นวัตกรรม และสภาพสังคม โดยสามารถแก๎ปัญหาในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎ตามศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 และเกณฑ์มาตรฐานในระดับปริญญาตรีของแตํละสถาบัน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ในวิชาองค์ประกอบศิลป์ จากการพัฒนาและสร๎างสื่อการ
เรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ สาหรับผู๎เรียนทัศนศิลป์ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ทั้งกํอนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู๎ เ รี ย นตํ อ การเรี ย นวิช าองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ ด๎ ว ยสื่ อ การเรี ย นรู๎
องค์ประกอบศิลป์ สาหรับผู๎เรียนทัศนศิลป์
วิธีการด้าเนินการวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูล
- ใช๎เอกสารและวัตถุที่เกี่ยวข๎อง
- สังเกต บันทึก เก็บข๎อมูลในกระบวนการเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์ ทั้งผู๎เรียนระดับ ศ.ปวช.3
จานวน 77 คน และปริญญาตรีขั้นพื้นฐาน จานวน 90 คน การใช๎แบบทดสอบ แบบสอบถามแบบกลุํม และ
รายบุคคล เชํน แบบทดสอบวัดเจตคติ แบบทดสอบวัดความสนใจ แบบทดสอบวัดการปรับตัว เป็นต๎น
- สัมภาษณ์ พูดคุย ภาพถําย ภาพเคลื่อนไหว การสารวจชั้นเรียนในสถาบันศึกษาอื่นๆ
- การสัมภาษณ์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ในการเรียนการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์
ศึกษา โดยศึกษาข๎อมูลจากครู อาจารย์ ที่สอนวิ ชาองค์ประกอบศิลป์หรือศิลปะ และ ในสถาบันการศึกษาที่มี
การศึกษาด๎านทัศนศิลป์ จานวน 18 คน
- การออกแบบ พัฒนาสร๎างสื่อการเรียนรู๎ เชํนการรํางแบบสื่อการเรียนรู๎การสร๎างแบบจาลอง การสร๎าง
แบบทดลอง
- การนาแบบจาลอง หรือแบบทดสอบไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ทั้งขั้นพื้น ฐานและขั้นสูงเพื่อศึกษาข๎อมูล
เพิ่มเติม
- การสร๎างสื่อการเรียนรู๎ที่เสร็จสมบูรณ์ได๎รับการพัฒนาแล๎ว ที่มีความหลากหลายทั้งลักษณะและวิธีการ
เชํน แผํนภาพ ภาพวาด สิ่งเคลื่อนที่ไหวด๎วยกลไกแบบโบราณ ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อ
อิเลคทรอนิคส์ สื่อที่ใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นต๎น
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ปัญญาด้านต่างๆ ทักษะ
ความสามารถ

ความหลากหลาย
สื่อการเรี ยนรู้

ศักยภาพผู้เรียน

รูปแบบ กรรมวิธี

อุปสรรคในการเรียนรู้
อุปสรรคในการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้
เนือ้ หาวิชาองค์ ประกอบ
ศิลป์
ผลสัมฤทธิ์

ภาพที่ 1 แผนภาพ A กรอบแนวคิดที่ใช๎ในการวิจัย
แผนภาพ B กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในวิชาองค์ประกอบศิลป์ส้าหรับผู้ศึกษาทัศนศิลป์
ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

สรุปผลการพัฒนาและสร้าง
สื่อการเรียนรู้องค์ประกอบ
ศิลป์ ส้าหรับผูศ้ กึ ษา
ทัศนศิลป์ทั้งขัน้ พืน้ ฐานและ
ขัน้ สูง ที่เสร็จสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย

น้าสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบ
ศิลป์ ส้าหรับผู้ศึกษาทัศนศิลป์
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ไปใช้
ทดลองการจัดการเรียนรู้

กลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนในระดับชั้น
ปวช.3 และนักเรียน นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จากสถาบันศิลปะ
ทั่วประเทศ รวมทั้งครูอาจารย์ผู้สอน
วิชาองค์ประกอบศิลป์

การทดลองพัฒนาสื่อการเรียนรู้
องค์ประกอบสิลป์ สื่อการเรียนรู้
จ้าลอง ชุดทดสอบ

กระบวนการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียน
เป็นส้าคัญ และกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีลักษระเฉพาะในระดับ
ปริญญาตรีของแต่ละสถาบัน
ศิลปะ ในวิชาองค์ประกอบศิลป์

ภาพที่ 2 แผนภาพ B กรอบแนวคิดที่ใช๎ในการวิจัย

(847)

(848)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

การตรวจสอบข้อมูล
1. การตรวจสอบข๎อมูลเชิงแนวคิดทฤษฎี
2. การตรวจสอบโดยครูอาจารย์ จากสถาบันตํางๆที่มีการศึกษาทางด๎านทัศนศิลป์
3. การตรวจสอบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ เชํน ในขั้นตอนการตรวจชุดทดสอบที่สร๎างขึ้นโดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญหรือ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ทําน ทั้งด๎านศิล ปกรรม ด๎านคณิตศาสตร์ส ถิติ และด๎านการสื่ อสาร สารสนเทศ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความชัดเจนของข๎อคาถาม เพื่อให๎ข๎อเสนอแนะแกํผู๎วิจัย ในการ
ปรับปรุงการใช๎ภาษา ทักษะ วัตถุประสงค์ หลักการชี้วัดคําคะแนนของการทาชุดทดสอบ และรายละเอียดตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ลักษณะในการศึกษา
1. กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญในวิชาองค์ประกอบศิลป์ เรื่อง
1.1 ทัศนธาตุ (Elements) 1.2 จังหวะ (Rhythm) 1.3 สัดสํวน (Proportion) 1.4 จุดเดํน
(Dominance) 1.5 ความหลากหลาย และการผันแปร (Variety and Variation) 1.6 ความกลมกลืน
(Harmony)1.7 ความขัดแย๎ง (Contrast)1.8 ความสมดุลย์ (Balance)1.9 เอกภาพ (Unity)
2. การทดลอง พัฒนาสื่อการเรียนรู๎ต๎นแบบ สื่อการเรียนรู๎จาลอง ชุดทดสอบการสร๎างชุดสื่อการเรียนรู๎
เป็นการนาผลของการสร๎างสื่อในแตํละเรื่องมาหาข๎อสรุปในการบูรณาการ สามารถประยุกต์ใช๎สื่อในการจัดการ
เรียนการสอนในเนื้อหาที่หลากหลายได๎
3. นาสื่อการเรียนรู๎ต๎นแบบไปใช๎ทดลองในการจัดการเรียนรู๎ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงโดยศึกษา วิจัย หา
ผลสรุปในการทดลองใช๎สื่อการเรียนรู๎
4. สร๎างสื่อการเรียนรู๎ที่เสร็จสมบูรณ์นาไปใช๎ทดลองใช๎ในการจัดการเรียนรู๎อีกครั้งพร๎อมทั้งสรุปหา
ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ดาเนินการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) ในการเก็บรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางแตํละ
กลุํม และการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบ โควตา (Quota Sampling) โดยเลือกจากผู๎ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนด
และกาหนดจานวนกลุํมตัวอยําง (ภูริ วงศ์วิเชียร, 2560 : หน๎า45)
ด้านข้อมูล จากการทางานวิจัยมีการรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักเรียน ระดับ ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยชํางศิลป สถาบัน บัณฑิตพัฒ ฯศิล ป์จานวน5 ห๎องห๎องละ 15 คน จานวน75 คน โดย แบํงกลุํม
ผู๎เ รีย น ตามลัก ษณะของปัญ หาในการเรีย นรู๎ เชํน ด๎า นทัก ษะ การรับ รู๎ ความเข๎า ใจในด๎า นตํา งๆด๎า น
อารมณ์ จิตใจและผู๎เรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาทักษะทางรํางกาย ด๎านการได๎ยิน 1 คน และปัญหาทาง
สติปัญญาด๎านการรับรู๎ 1 คน รวมจานวนทั้งหมด 77 คน

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(849)

ภาพที่ 3 ภาพกลุํมตัวอยํางนักเรียนระดับ ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยชํางศิลป
กลุ่มที่ 2 ครู อาจารย์ ที่สอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ หรือศิลปะ ในสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาด๎าน
ทัศนศิลป์ จานวน 18 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครูอาจารย์ จานวน 2 คน จากคณะศิลปวิจิตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยชํางศิลป กรุงเทพ วิทยาลัยชํางศิลปนครศรีธ รรมราช วิทยาลัยชํางศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทารลาดกระบัง คณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร ครูอาจารย์
จานวน1คน จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกํน
คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัย เชียงใหมํ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะชําง โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร /แผนศิลปกรรม
กลุ่มที่ 3 กลุํมตัวอยํางผู๎เรียนระดับปริญญาตรีในสถาบันศิลปะทั่วประเทศ โดยครูผู๎สอนในแตํละ
สถาบันเป็นผู๎เลือกเข๎ารํวมโครงการ จานวนที่ละ 5 คน จานวนทั้งหมด 90 คน

(850)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 4 ภาพการสัมภาษณ์ กลุํมตัวอยําง นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ที่สอนวิชาองค์ประกอบศิลป์
หรือวิชาศิลปะ ในสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาด๎านทัศนศิลป์

สรุปผลการวิจัย
การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยทั้งจากการศึกษา ข๎อมูลจากเป้าหมาย ประชากรและกลุํมตัวอยํางจาก
ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎เกี่ย วข๎องด๎านทัศนศิล ป์ และผู๎ ศึกษาทัศนศิลป์ นักเรียน นักศึกษา ด๎ว ยเครื่องมือในการ
ดาเนินการวิจัย ทาให๎ได๎ข๎อมูลในเชิงลึก ได๎เห็นถึงข๎อเดํน และปัญหาในการเรียนรู๎วิชาองค์ประกอบศิลป์ ทั้งใน
ด๎านความคิดเห็น การนาเสนอมุมมอง ทัศนคติ รสนิยม ด๎านองค์ความรู๎ หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการชี้ให๎
แนวทางแก๎ไข ที่เป็นทั้งหลักการ และลักษณะตัวอยํางที่เป็นรูปธรรม รวมถึงผลสารวจ ชุดทดสอบที่แปลงคํา
เป็นข๎อมูลด๎านสถิติตัวเลขที่สะท๎อนการเรียนรู๎ การจัดการเรียนการสอนในคําเฉลี่ย และภาพรวม ของการศึกษา
วิชาทัศนศิลป์ทั่วประเทศที่แยกเป็นประเด็นสาคัญ ในแตํละด๎านอยํางละเอียด นามาซึ่งฐานข๎อมูลในการนาไป
สร๎างชุดทดสอบ เพิ่มเติม และการออกแบบสื่อการเรียนรู๎จาลอง ที่ผํานกระบวนการแก๎ไข ทดลองซ้าเพื่อหา
คําสถิติ และคาตอบทั้งในมุมของผู๎วิจัย ผู๎ทรงคุณวุฒิ และผู๎เรียน โดยกระบวนการและกรรมวิธีสร๎างสื่อการ
เรียนรู๎บางตัว ต๎องอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด๎านเทคนิคเป็นการเฉพาะ เพื่อให๎ขีดความสามารถ
และประสิทธิภ าพของสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ สามารถตอบปัญหา และลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง
ผู๎เรียน และผู๎สอนในเบื้องต๎น การนาสื่อการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎ในห๎องเรียนและจัดการเรียนการสอน เพื่อหา
ข๎อสรุปในขั้นสรุปท๎ายกํอนสร๎างสื่อการเรียนรู๎จริง นามาซึ่งข๎อมูลทั้งที่คาดการไว๎ในผลสาเร็จตามแผนงานและ
ปัญหาที่มีประเด็นและนัยสาคัญ ที่ไมํสามารถละเลยไปโดยไมํนามาหาข๎อสรุปและแก๎ปั ญหา การสร๎างสื่อการ
เรีย นรู๎ที่สมบูรณ์และใช๎ในการทดสอบจัดการเรียนรู๎จริง ประกอบด๎วยชุดสื่ อการเรียนรู๎ที่ประกอบไปด๎ว ย
การบูรณาการของสื่อการเรียนรู๎แตํละชุดในการจัดการเรียนรู๎ ที่ประกอบไปด๎วย สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
รูปแบบ และกรรมวิธี การใช๎เอกสาร ข๎อมูล ใบความรู๎ รวมทั้งการตรวจสอบข๎อมูล จากชุดทดสอบ แบบฝึกหัด

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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การทดสอบความรู๎ การปฏิบัติงาน ผลงานสรุปเพื่อให๎คําทางสถิติ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู๎ คําประสิทธิภาพ
ของสื่อการเรียนรู๎ เที่ยงตรงตามหลักการ และจริยธรรมในการวิจัย
ผลจากการทดสอบในเชิงสถิติ เกิดผลเป็น ที่นําพอใจทั้งด๎านผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนจาก
การเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นกํ อ นและหลั ง ใช๎ สื่ อ การเรี ย นรู๎ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ .01
เปรียบเทียบตาราง1 คําวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t สรุปได๎วําผลการสอนโดยวิธีใช๎สื่อการเรียนรู๎
องค์ประกอบศิลป์ทาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎มากขึ้น สูตรที่ใช๎คานวนคํา t ได๎แกํ
t =
เมื่อ t แทน คําสถิติที่จะใช๎เปรียบเทียบกับคําวิกฤต เพื่อทราบความมี
D
n D 2  ( D) 2
n 1

นัยสาคัญ D แทน คําผลตํางระหวํางคูํคะแนน n แทนจานวนกลุํมตัวอยํางหรือจานวนคูํคะแนน (รอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด,2554 : 133)
เปรียบเทียบตาราง 1 คําวิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t
ระดับนัยสาคัญ จานวนกลุํมตัวอยําง 18 คน เมื่อ df เทํากับ n-1 =17 ระดับนัยสาคัญ .01

ภาพที่ 5 ตัวอยํางตารางคะแนน กลุํมตัวอยํางไมํเป็นอิสระแกํกัน (Dependent Sample)
ตารางการทดสอบ t-test สื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปร
ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3/2 (จานวน 18 คน)
ผลคํา t = 4.077 จากตารางที่ 1 คําวิกฤตของ t = 2.567 เปรียบเทียบคํา t ที่คานวณได๎คือ 4.077
มีคํามากกวําคําวิกฤตของ t นั่นคือ คําเฉลี่ยหลังสอนมีคํามากกวําคําเฉลี่ยกํอนสอนอยํางมีนัยสาคัญ สรุปได๎
วําผลการสอนโดยวิธีนี้ทาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎มากขึ้น
การตรวจสอบประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ ที่เกณฑ์ประสิทธิภาพ 75:75 มี
คําเฉลี่ยของชุดสื่อการเรียนรู๎ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ โดยใช๎สูตรดังนี้
เกณฑ์ประสิทธิภาพ สูตรที่ 1 E1=
X 100 และสูตรที่ 2 E2= x 100
E1/E2 (E1 =Efficiency of Process E2 =Efficiency of Product )
(ศาสตราจารย์ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์. [ออนไลน์ ]เข๎าถึงจาก.http://www.educ.su.ac.th/ 2013)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(852)

ภาพที่ 6 ภาพตัวอยํางตารางเกณฑ์ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู๎ในลักษณะบูรณาการ เรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรงและ
พื้นผิวนักเรียระดับ ปวช. ห๎อง 3/1 (จานวน 16 คน )
คําประสิทธิภาพ E1/E2 = 86.68/ 94.51
การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 75/75 เรื่องสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ ส้าหรับผู้ศึกษา
ทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจ้านวน 77 คน
ิ ธ ิภาพ 75/75 : การจั ดการเรียนการสอนโดยใชสื
้ อ
่ การเรียนรู ้ องค์ประกอบศ ล
ิ ป์
การหาค่าประส ท

77

E1

1.การ

นั กเรียนN

2. หลักการ

3.การฝึก

E2

4. ภาพร่าง

5.

ทดลอง

ทฤษฎี

ทักษะ

โครงสร้าง

เทคนิค

วิเคราะห์งาน

การ

มุมมอง

portfolio

(กลุม
่ ตัวอย่าง)
นั กเรียนระดับชั ้น ปวช. 3
้
่ อย่างง่าย
โดยใชการสุ
ม
(Simple Random Sampling)

6.จุดเด่น

7.ความ
สมดุล

8.จุด

9.พืน
้ ผิว

10.สิ่งของ

11.ความ

ทัศนธาตุ

ทัศนธาตุ

รูปทรง

ผันแปร

(ทดสอบจับ (ทดสอบจับ

สร้างสรรค์

เวลา)

เวลา)

12.การ

X ผลรวม

E1

1 (งาน

2 ผล

นาเสนอ

สรุป) การ

คะแนน

แนวความคิ

นาผลการ

ทดสอบ

ด เทคนิค

วิจารณ์

(หัวข้อ อัต

วิธีการและ

และการ

ลักษณ์ไทย

รูปแบบ

E2

หลังเรียน
(ทดสอบ

เรียนรู้ และ

ความรู้ +

ใน

ทา

สรุปชิ้นเล็ก)

ศตวรรษที่

กิจกรรม

21)

ระหว่าง

รวม

80.85678

79.25974

เรียน มา
ประยุกต์
สร้างสรรค์
โดยสร้าง
ชิ้นงานสรุป
1
2
3
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5
6
7
8
9
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13
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49
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56
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รวม

นางสาวนภารัตร์
โพธถาวร
ิ์
(3/2)
นางสาวบุญฑริกา
คณานั นท์
นางสาวกุลนิษฐ์
เล ิศยุทธนาชัย
นางสาวณั ฐกร
กาญจนะวรรณ
นางสาวเรียวรุง
้
พกุลานนท์
นางสาวอ ิศริณ
ศ ิริส ิงห์อาไพ
นางสาวณั ฐวรรณ
บุญทศ
นางสาวธัญพร
ศรีศักด ิ์
นางสาวอภ ิสรา
โกเสยะโยธ ิน
นางสาวศ ิริลักษณ์
เง ินทุ่ง
นางสาวบัณ ฑ ิตา
รอดเก ิด
นางสาวสเตฟานี่ ไพล ิน ต๊านท์
นางสาวพิมพ์นารา
ธนากรวัจน์
นางสาวปณิดา
ห ิรัญอุทก
นางสาวพั ลย์สภ
ุ า
ส ิทธ ิรักษ์
นายอัศว ิน
ส ินธ ิพงษ์
นายเมษา
ไซพั นธ์แกว
้
นายสุเมธ
ไวยานิกรณ์
นางสาวนภัสวรรณ
ณ
สงขลา
นายวรรษมน
ทวีก ิจ
นางสาวธนารีย์
ทวีภาค (3/1)
นางสาวสุดารัตน์
เทศทอง
นางสาวอมรินทร์
สุวรรณเดชา
นายวุฒ ิกร
มีตาษ
นางสาวศ ิรภัสสร
จาปา
นายตรัย นุภท
ั ร์
ทิมเสถีย ร
นายชลส ิทธ ิ์
เจริญสมัย
นางสาวอลีนา
นวนกลางตอน
นางสาวภูษณิศา
โบราณ
นางสาวพรนภา
ส ิงห์ชนะด่าน
นายก ิตต ิธัช
เกษรบัว
นายโชคต ิพรรณ
จินดารัตน์
นายณตฐชล
วะชังเง ิน
่
นายกัณ ตพล
สามชืนฉ
่า
นางสาวชุต ิมลฑน์
เรือนคา
นายส ิรกร
สุทธ ิธน
นางสาวดลยา
สวยสุข
นางสาวชนิตรา
ศรีธีรเดช
นางสาวญาณิชศา
ศรีธีรเดช
นายกษิด ิศ
เก ิดเล็ก (3/3)
นางสาวอ ิสริยา
มูฮาหมัด
นายเอกกฤต
ชุมภูอ ินทร์
นางสาวนั ฐพร
บัวหอม
นายธนพล
ชราช ิต
นายพนธกร
วงศ์อารีย์
นายพีรณั ฐ
อามหริด
นายธัญพิส ิษฐ์
ตั ้งล ิขส ิทธ ิ์
นางสาวพลอยไพล ิน พลอย เลวี่
นางสาวนั นท์นภัส
ช่างภักดี
นางสาวเลปวรรณ
บุญมี
นางสาวสายจุฑา
จุฑารัตน์
นายพลกร
ช ินโย
นายอฐาปกรณ์
ประกอบธรรม
นายอภ ิมุข
กาบเกษร
นางสาวเพ็ ญพิชชา
ด ิษจู
นายภูม ิพั ฒน์
สุร ิห์พั ฒน์
นายคาถาศ ิลป์
ไทรหอมหวล
นางสาวพรรว ินท์
คชาวุธากร
นายณั ฐภัทร
คงปั ญญา
(3/4)
นางสาวศศ ิอร
เห ินจันทึก
นางสาวภัทรภร
โพธทอง
ิ์
นางสาวรุจ ิเรศน์
โพยประโคน
นายโมก
หลาจั
้
นทรา
นายวรุตม์
กรรฐโรจน์
นางสาวคีตาญชลี
หร่องบุตรศรี
นายชาต ิตระการ
กองว ิเชียร
นางสาวกุลธ ิดา
ชัย ก่อ
นายธ ิต ิ
รมลี
นายปฏ ิพั ทธ์
เพชรสังหาร
นายชนะชล
ผลเจริญ
นายวช ิรพั นธุ ์
มีศ ิริ (3/5)
นายกฤต ิธี
ศ ิริสุข
นายธนกฤต
ผลงาม
ั
นายว ิสุทธ ิชัย
สุนทราภรณ์ ชย
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้
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304.5
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306.5
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291.5
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306.5
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305
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298.75
291.5
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220
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304.75
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279.5
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306.75
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326.5
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280.5
303.75
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307.5
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236
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239.5
284
230.5
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326.5
273
301.5
269
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68.5
65.5
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71
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56.75
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3349
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9
9
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7
7
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8
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9.5
9
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9
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9
9
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9.5
7.5
7.5
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22
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22
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20
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18
22
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22
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23
12
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8
8
8
9
8
9
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9
9
8
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9
7.5
8
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7.5
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8
8
7.5
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ภาพที่ 7 ภาพการหาคําประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.856 / 79.259
ผลการกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระทาได๎ โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู๎เรียน 2 ประเภทคือ พฤติกรรม
ตํอเนื่อง (กระบวนการ) กาหนด คําประสิทธิภาพเป็น E1 =Efficiency of Process (ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท๎าย (ผลลัพธ์) กาหนดคําประสิทธิภาพเป็น E2 =Efficiency of Product
(ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) (ศาสตราจารย์ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์. เข๎าถึงจาก.http: //www. Educ .su.ac.th/
2013)
การหาคําประสิทธิภาพ E1/E2 ที่เกณฑ์ 75/75 เรื่องสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ สาหรับผู๎ศึกษา
ทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง จากกลุํมตัวอยํางนักเรียนจานวน 77 คน (ผู๎เรียน 1 คนมีปัญหาด๎านการได๎ยิน
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และผู๎เรียนอีก 1 คนมีปัญหาการรับรู๎ทางสติ ปัญญา) ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎ด๎วยสื่อการเรียนรู๎ โดยคํา
ประสิทธิภาพ E1 ใช๎คะแนนจากพฤติกรรมตํอเนื่อง (กระบวนการ) เป็นกระบวนการเรียนรู๎การปฏิบัติ
สร๎างสรรค์ตามหัวข๎อตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบศิลป์ กิจกรรมในชั้นเรียน เชํน การทดลองเทคนิค การถาม
ตอบทฤษฎี เกมทักษะ ชุดทดสอบ แบบฝึกหัด ภาพรําง รวมถึง การ present แนวความคิด การทดลอง
เทคนิค วิธีการและรูปแบบ คําประสิทธิภาพ E2 เป็นพฤติกรรมสุดท๎าย (ผลลัพธ์) ใช๎คะแนนจากงานสรุป
โครงการ และผลคะแนนทดสอบหลังเรียน โดยจากการใช๎สูตรข๎างต๎นในการคานวณคําประสิทธิภาพ E1/E2
ผลที่ได๎คือ 80.856 / 79.259 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 ตามที่กาหนดไว๎ในวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ทาให๎สามารถสรุปได๎วําการจัดการเรียนรู๎ด๎วยสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ สาหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์ขั้น
พื้นฐานและขั้นสูงมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ได๎ตั้งไว๎
การประเมินสื่อการเรียนรู๎ มีการประเมินความก๎าวหน๎า ระหวํางการนาสื่อการเรียนรู๎ที่ออกแบบไป
ทดลองใช๎ ในภาพรวมชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู๎ และ
เนื้อหาของบทเรียน มีความสอดคล๎องของบทเรียนกับประเภทของสื่อ การประเมินประสิ ทธิภาพสื่อ และชุด
ทดสอบ โดยผู๎เชี่ยวชาญทางการศึกษา ทั้งด๎านศิลปะ คณิตศาสตร์ และ สารสนเทศ และจากแบบทดสอบ
ความพึงพอใจของผู๎เรียน ( ระดับความพึงพอใจ 5,4,3,2,1) คําเฉลี่ยผลรวมทุกด๎านจากแบบสอบถาม (คะแนน
เต็ม 5.00 ) อยูํที่ 4.03 คําเฉลี่ยรวมสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 0.69 และมีตัวอยํางคําเฉลี่ยบางข๎อสอบถาม
เชํน ด๎านการใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชา ทาให๎นักเรียนเข๎าใจมากยิ่งขึ้นคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.29 (สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 0.7) ด๎านความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียนคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.21(สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูํที่ 0.47) ด๎านสื่อการเรียนรู๎ทาให๎บทเรียนที่ยาก ซับซ๎อน มีความชัดเจน กระชับ และเข๎าใจได๎
งํายขึ้นคําเฉลี่ยอยูํที่ 3.99 (สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 0.71)
จากการประเมินความก๎าวหน๎า ด๎านกระบวนการเรียนรู๎จากสื่อผู๎เรียนมีปัญหาด๎านการตีความ แปล
ความหมาย และการไมํเข๎าใจในทฤษฎีที่ซับซ๎อน และลึ กซึ้ง ผู๎ เรียนบางคนไมํส ามารถนาความรู๎ไปพัฒ นา
ประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติได๎ ในชุดทดลองสื่อการเรียนรู๎ยังไมํมีความสมบูรณ์ เชํน ด๎านเสียงประกอบ และ
ความคมชัดของภาพสัญลักษณ์ เป็นต๎น โดยได๎นาผลจากการประเมินความก๎า วหน๎าไปใช๎พัฒนาสื่อการเรียนรู๎
ตํอไป
การประเมิ น ผลสรุ ป ภายหลั งจากได๎ นาสื่ อการเรียนรู๎ที่พั ฒ นาแล๎ ว ไปใช๎กับ ผู๎ เรี ยน เพื่อประเมิ น
ประสิทธิภาพ และความนําสนใจของสื่อ และจากแบบทดสอบความพึงพอใจของผู๎เรียนด๎านความนําสนใจ
ของสื่อ (ระดับความพึงพอใจ 5,4,3,2,1) ด๎านเทคนิค วิธีการนาเสนอ มีความนําสนใจและ กระตุ๎นให๎เกิดการ
ติดตาม และความอยากรู๎คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.96 (สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 0.65) ด๎านใช๎วิธีการที่หลากหลาย
เชํน ของจริง ประสาทสัมผัส การมองเห็น การฟัง การรับรู๎ คําเฉลี่ยอยูํ ที่ 4.01 (สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่
0.71)
การนาสื่อไปใช๎จัดการเรียนการสอนยังสะท๎อนผลความพึงพอใจมีคําเฉลี่ยในระดับ มาก ถึงมากที่สุดใน
บางด๎าน ทั้งด๎านการให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการออกแบบสื่อการเรียนรู๎ และเป็นสํวนหนึ่งในการจัดการเรียน
การสอน การนาองค์ความรู๎จากการเรียนรู๎ด๎วยสื่อองค์ประกอบศิลป์ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน สร๎างสรรค์ได๎ดีขึ้น
มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการ ทฤษฎีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงบรรยากาศในการเรียนรู๎ที่เกิดจากการใช๎ชุดสื่อการ
เรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ ตลอดจน แรงเสริมด๎านตํางๆ ที่ทาให๎ผู๎เรียนเกิดความมุํงมั่น มุมานะ สามารถฟันฝ่า
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อุปสรรคในการเรียนรู๎ ข๎ามพ๎นศักยภาพและข๎อจากัดทั้งด๎านอารมณ์ สติปัญญา และ รํางกายของผู๎เรียน จึงสรุป
ได๎วําการวิจัย เรื่องสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ สาหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได๎ตอบโจทย์
สาคัญในการจัดการเรียนรู๎ที่มีผู๎เรียนเป็ นศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับศักยภาพและ
ธรรมชาติของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 และสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของ สังคม เทคโนโลยี และ วัฒนธรรม
สรุปการสร้างชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์
1. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง รูปทรง สื่อ รูปทรง e-book เรื่อง สิ่งของ ด๎วยหลักทฤษฎี
องค์ประกอบศิลป์เรื่อง ทัศนธาตุ
2. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง จุด สื่อภาพเคลื่อนไหว ออกแบบด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก
3. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง พื้นผิว สื่อ 3มิติ สัมผัส พื้นผิว รูปทรง การยื่นมือเข๎าไปใน
กลํอง หรือถุงผ๎า silk screen ภาพ สมอง ในลักษณะ Digital ด๎วยสีสันสนุกสนาน (สติ สมาธิ จินตนาการ
ปัญญาด๎านการเคลื่อนไหว)
4. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง สี แสงเงา และ คําน้าหนัก (Learning Materials in Color
Shadow and Tone) สื่อดวงตาบนกลํองไฟโฆษณา เรื่อง ทัศนธาตุ
5. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง เส๎น สื่อ เหล็กฉลุ หนังตะลุงยุคดิจิทัล เรื่อง เส๎น แสงเงา
แนวเรื่อง วิถีชีวิต เชํน แมํค๎า รถเข็น คนกวาดขยะ คนรอบนรถเมล์ คนบนรถไฟฟ้า
6. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่องพื้นที่วําง สื่อรูปทรงที่วําง ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ (gestalt
psychology)
7. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง จังหวะ สื่อภาพgraphic โปรแกรม สิ่งพิมพ์ หรือภาพใน
ลักษณะภาพประกอบ บนวัสดุหลากหลาย
8. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง สัดสํวน เป็นสื่อภาพยนตร์ สารคดี GOLDEN RATIO
สัดสํวน ข๎อมูลประวัติศาสตร์ศิลป์เชํนสัดสํวนสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิก จานวนตัวเลข Fibonacci ทฤษฎี
The third of rules (ปัญญาด๎านตรรกะและคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการข๎ามศาสตร์)
9. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์เรื่ อง จุดเดํน เป็นสื่อภาพยนตร์สารคดี (Compos-Contem)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ การสารวจ สืบค๎นข๎อมูล แรงบันดาลใจ แนวความคิด สถานที่
10. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปร
11. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความสมดุล สื่อการ์ตูน Animation ความสมดุล เรื่อง เรือ
รูปทรง จังหวะ และความสมดุล ใช๎ข๎อมูลความรู๎หลักการจัดภาพ ความรู๎เรื่องมิติสัมพันธ์
12. ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความกลมกลืนและ เอกภาพ
สื่อภาพเคลื่อนไหว ออกแบบโดยโปรแกรม computer 3 D เรื่อง อะตอม โมเลกุล นาโน โดยใช๎ชิ้นสํวนมา
ประกอบกัน จาก อะตอม โมเลกุลนาโน มาสูํมวล กระดูก กล๎ามเนื้อที่หลากหลาย เอกภาพรวม เป็นมนุษย์
(+ สมอง จิตใจ =ชีวิต) เป็นหลายเผําพันธุ์
ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์สามารถ บูรณาการประยุกต์ใช๎จัดการเรียนการสอนในแตํละเนื้อหา
ได๎ โดยแตํสื่ อการเรี ย นรู๎ จ ะมีสื่ ออักษรประกอบแสงไฟ LED ภาษา สั ญลั กษณ์ กระบวนการทางทัศนภาพ
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(visual Process) (ปัญญาด๎านภาษา) ชุดทดสอบ และสื่อการเรียนรู๎ในลักษณะเอกสาร ใบความรู๎ และสื่อการ
เรียนรู๎ในลักษณะภาพและสื่อการเรียนรู๎ในลักษณะภาพ ข๎อมูล ด๎วยโปรแกรม Power Point , เครื่อง
Projector

อภิปรายผล
การสร๎างสื่อการเรียนรู๎ให๎สัมพันธ์กับปัญหาผู๎เรียน เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น เพื่อให๎การแก๎ไขปัญหาใน
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน ที่มีอยูํหลาย ๆ ด๎าน สามารถมีประสิทธิภาพในการเรียนรู๎มากขึ้นผํานสื่อการเรียนรู๎ที่ มี
ฐานข๎อมูลจากการวิจัยเป็นฐาน ในการสร๎าง อีกทั้งการพัฒนาแก๎ไขสื่อการเรียนรู๎เกิดจากการทดสอบ ทดลอง
ใช๎ แก๎ไขปรับปรุงจากการสร๎างกิจกรรมเรียนรู๎จริง และนาผลทั้งด๎านสถิติ และความหมายในเชิงปรัชญา องค์
ความรู๎ใหมํ รวมถึงคําผลสัมฤทธิ์ และข๎อความคิดเห็นของผู๎เรี ยนและอาจารย์ มาเป็นกรณี ปรับปรุงสื่อการ
เรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การออกแบบสื่อการเรียนรู๎ต๎องสัมพันธ์กับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและผลที่เกิดแกํผู๎เรียน เป็นการวางแผนและการจัดการเรียนรู๎ที่มองมิติ และ
บริบทของผู๎เรียน ผู๎สอน สถานที่ธรรมชาติของวิชา เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให๎เห็นแนวทางและทิศทางใน
การแก๎ปัญหา และพัฒนาสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎อยํางชัดเจน การวิเคราะห์วัตถุประสงค์จะชํวยให๎เกิด
กระบวนการการเรียนการสอน และการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนได๎อยํางชัดเจนและถูกต๎อง ตรงตาม
เป้าหมายที่ได๎ตั้งไว๎ อีกทั้งยังสํงผลตํอการผลิตและใช๎สื่ออยํางเป็นระบบ ตลอดจนคุณภาพในการเรียนการสอน
ในระยะยาวตํอไป (จินตวีร์ คล๎ายสังข์, 2560 : 59)
หลักการสาคัญของการสร๎างสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ในครั้งนี้ เป็นการสร๎างสิ่งที่เข๎าใจยาก ให๎งําย
ขึ้น ผู๎เรี ยนเรีย นรู๎เข๎าใจจากการได๎ปฏิบัติ เกิดประสบการณ์ตรง เข๎าถึง ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น หรือไมํ
สามารถเข๎ า ถึ ง ได๎ โ ดยงํ า ย เป็ น การหาวิ ธี ก าร ออกแบบสร๎ า งสื่ อ ให๎ สั ม พั น ธ์ กั บ ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู๎
ประยุกต์ใช๎งําย และที่สาคัญตรงตามจุดมุํงหมายในการเรียนรู๎ และเป็นการออกแบบที่สัมพันธ์กับหลักการผลิต
สื่อการเรียนรู๎คือ 1. สร๎างประสบการณ์ตรงชีวิตสัมผัส เห็น กลิ่น 2. ประสบการณ์จาลองในอดีต สิ่งที่อยูํไกล
3. ผู๎เรียนมีความคิดรวบยอดเป็นอยํางเดียวกัน 4. ประสบการณ์รูปธรรมสูํนามธรรมออกแบบให๎ตรงกับ
จุดมุํงหมาย ใช๎งําย มีคูํมือประกอบ ([ออนไลน์]. สืบค๎นจาก.https://www.Gotoknow.org/posts/451072.
หลักการผลิตสื่อการเรียนรู๎.วิชาญ บุราเลข)
การศึกษาลักษณะเฉพาะของสื่อแตํละชนิดเป็นอีกสํวนประกอบสาคัญของการวิจัยเพื่อที่จะสามารถรู๎ได๎
วํ า คุ ณ ลั ก ษณะของสื่ อ แบบใดเหมาะสมกั บ การเรี ย นรู๎ อ ยํ า งไร จากข๎ อ มู ล การวิ จั ย เรื่ อ ง เรื่ อ ง จุ ด เดํ น
(Dominance) พบวําการใช๎สื่อที่เน๎นมุมมองจากความเป็นจริงในลักษณะภาพถําย ที่มีจังหวะและความบังเอิญ
มีการจัดภาพด๎วย โครงสร๎าง ทิศทาง มุมมองที่มีความพิเศษ เขําใจงําย ดูแล๎วทันสมัย ผู๎เรียนเลือกและให๎ความ
สนใจ 52% การใช๎มุมมอง ทางศิลปะ มีแนวเรื่อง และความคิดนําสนใจ ประสานกับลักษณะทางกายภาพ ทั้ง
ลักษณะของวัสดุ และเทคนิควิธีการ 25.33% ลักษณะของภาพ Animation มีความสดใส สนุกสนาน มี
ลักษณะของโครงสร๎าง เส๎นสมมติมีทิศทาง เส๎นนาสายตาชัดเจน 12% และ การใช๎ลักษณะของโครงสร๎าง เส๎น
สมมติมีทิศทาง เส๎นนาสายตาผสมลักษณะความจริงในรูปแบบภาพยนตร์ สารคดี มีความนําสนใจในวิธีการ
เปรียบเทียบ 10.67% จากข๎อมูลแสดงให๎เห็นวํา การใช๎สื่อภาพจากความเป็นจริงในลักษณะภาพถําย ใน
มุมมอง ทิศทาง โครงสร๎างที่พิเศษ มีความทันสมัย และเข๎าใจงําย ผู๎เรียนเลือกและให๎ความสนใจมากที่สุด
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การใช๎เทคโนโลยี smart phone สัมพันธ์กับวิถีชีวิตในโลกความเป็นจริง การสร๎าง
ลักษณะภาพดังกลําว สัมพันธ์กับความชอบและความเข๎าใจ แตํในข๎ออื่ นๆที่ผู๎เรียนบางกลุํมสนใจก็มีประเด็นใน
การเรียนรู๎ที่ไมํสามารถตัดออกจากการศึกษาได๎ เชํน มุมมองทางศิลปะ ภาพ Animation ที่มีความสนุกสนาน
หรือเส๎นสมมติ ในภาพยนตร์ ก็จะเป็นฐานข๎อมูลสาคัญในการสร๎างสื่อการเรียนรู๎ การจัดการเรียนการสอนใน
บางทฤษฎีที่คํอนข๎างซับซ๎ อน ผู๎สอนจึงต๎องเลือกออกแบบสื่อการเรียนรู๎ให๎คุณลักษณะมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะ และสถานการณ์ในการเรียนรู๎
จากการวิจัยเรื่องสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ สาหรับผู๎ศึกษาทัศนศิลป์กับนักเรียน นักศึกษาศิลปะ
ทั่วประเทศ พบวํามีประเด็นตํางๆ ที่เป็นข๎อสรุป และสามารถนามาสร๎างสื่อการเรียนรู๎ดังตํอไปนี้
การใช๎ภาษาภาพ สัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่ผู๎เรียนให๎เกิดในการสื่อสารระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการแปลความหมายและการตีความ จากตัวอักษรในลักษณะเนื้อหาเป็นเรื่องยาก และไมํตอบสนองด๎าน
ความรู๎สึกรํวมในการเรียนรู๎ ดังที่ ซิเซโร (กํอน ค.ศ. 140-106 ) เห็นประโยชน์ของการใช๎รูปภาพเพื่อชํวย
ความจาในสิ่งที่เป็นนามธรรม (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช.ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุแพรวพรรณ
ตันติพลาผล. 2557 : 15)
ภาพเคลื่อนไหว และภาพ3 มิติ เป็นสื่อที่ผู๎เรียนสมัยใหมํให๎ความสาคัญและแสดงความสนใจถึง 16.09
เปอร์เซ็นต์ จากจานวน 87 ความคิดเห็น ผู๎เรียนสมัยใหมํมีโลกสํวนตัวสูง สื่อเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลเข๎ามามี
บทบาทในลักษณะใหมํ โดยผู๎เรียนสามารถเป็นได๎ทั้งผู๎เสพสื่อ และเป็นผู๎สร๎าง ด๎วยเงื่อนไขที่ไมํจากัดทั้งด๎านของ
เวลาและรูปแบบในการเข๎าถึงสื่อตํางๆ ที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ ประยุกต์ใช๎
ข๎อมูล ประเมิน และวิพากษ์ในเชิงสร๎างสรรค์ได๎ เป็นทักษะด๎านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information
Media and Technology Skill) ของผู๎เรียนศิลปะในโลกยุคใหมํ ตามนิยามที่ได๎กลําวไว๎วํา ทักษะด๎าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีคือความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู๎และทักษะแหํงศตวรรษที่
21 ในบริบทของการเรียนรู๎เนื้อหาและทักษะที่ผู๎เรียนจะได๎รู๎จักวิธีเรียนรู๎ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก๎ปัญหา
การใช๎ข๎อมูลขําวสารการสื่อสารการผลิตนวัตกรรมและการทางานรํวมกัน (จินตวีร์ คล๎ายสังข์, 256 : 12)
ชุดสื่อการเรียนรู๎จึงเป็นลักษณะการบูรณาการ องค์ความรู๎หลายๆ ด๎านในวิชาองค์ประกอบศิลป์ เป็น
ชุดสื่ อการเรี ยนรู๎ โดยความหลากหลายและความแตกตําง ทั้งด๎านวิธีการ รูปแบบการนาเสนอ สอดคล๎อง
สัมพันธ์กับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะการอํานคิดวิเคราะห์ ของผู๎เรียน อีกทั้งยังสามารถแก๎ปัญหา
ในการเรียนรู๎ เป็นการนาข๎อมูลจากการศึกษามาใช๎ออกแบบสื่อดังตัวอยํางตํอไป
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง รูปทรง

ภาพที่ 8 ภาพสื่อรูปทรง-ที่วําง 3 มิติ การใช๎เครื่องprojector ฉายภาพใบหน๎า(รูปทรง) ลงบนสื่อ 3 มิติ
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ภาพที่ 9 ภาพสื่อการสอน e-book และภาพการลิงค์ข๎อมูลเว็บไซค์บนมือถือ
การสร๎างสื่อการเรียนรู๎จาเป็นต๎องค๎นหาวิธีการที่จะนาข๎อมูลความรู๎ถํายทอดให๎สัมพันธ์กับความสนใจ
ของผู๎เรียน ทั้งด๎านชีวิตจริง สิ่งแวดล๎อม ที่จะทาให๎ผู๎เรียนสนใจเกิดการตอบโต๎ สื่อสาร จนเป็นการเรียนรู๎โดย
ธรรมชาติ จากจานวน 87 ความคิดเห็นในการวิจัยด๎านสื่อการเรียนรู๎ในระดับ ปวช. ที่ผู๎เรียนอยากให๎มี
12.64% ต๎องการให๎มี VDO และภาพเคลื่อนไหว 10.34% ภาพนิ่ง 11.49% และ 4.60% อยากให๎มีการเรียน
การสอนศิลปะผสมกับเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งด๎านภาพกราฟิก สื่อสังคมออนไลน์ แสดงให๎เห็นถึงความต๎องการ
และความสนใจในการเรี ย นรู๎ ที่ ส อดคล๎ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของผู๎ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 และโลกยุ ค หั ก ศอก
(Disruption) ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มีการพลิกผันด๎านดิจิทัล เกิดการยุติและล๎มล๎างแนวทาง
ปฏิบัติเกําๆ ทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม อันมีผลกระทบวงกว๎างตํอวิถีชีวิตในสังคมไทย การเรียนรู๎จึงต๎องมี
ลักษณะบูรณาการแบบ (Active Learning) สื่อการเรียนรู๎ในวิชาองค์ประกอบศิลป์จึงเป็นลักษณะของชุดสื่อ
การเรียนรู๎ที่มีความหลากหลายทั้งด๎านภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การใช๎สื่อสัมผัส และการใช๎ smart เทคโนโลยี
เชํน E-book แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎สึกถึงความเป็นจริงเห็นความสาคัญของการ
เรียนรู๎ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู๎ และนาไปประยุกต์ใช๎ให๎ทันและเหมาะสมตํอการเปลี่ยนแปลงดังกลําว
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง จุด

ภาพที่ 10 ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED เรื่อง จุด

ภาพที่ 11 ภาพการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด๎วยโปรแกรม computer ที่สัมพันธ์กับเรื่องจุด
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การเรียนการสอนในวิช าองค์ประกอบศิลป์ มีเป้าหมายเพื่อให๎ผู๎เรียน เห็นความสัมพันธ์ในหลั กการ
ทฤษฎี กับการปฏิบัติงาน เป็นลักษณะของทักษะ และความชานาญที่เกิดจากการฝึกฝน จนสามารถแสดงออก
ในระดับที่สูงขึ้นด๎วยเทคนิค วิธีการ และรูปแบบเฉพาะตน การสร๎างสื่อการเรียนรู๎จึงมี เป้าหมายให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะ มีความสามารถ มีความรู๎ ความเข๎าใจ สื่อการเรียนรู๎จึงมีลักษณะของการผสมผสาน และการบูรณาการ
สามารถประยุกต์ใช๎ให๎สัมพันธ์กับแรงบันดาลใจ และธรรมชาติของผู๎เรียน เป็นการสร๎างสื่อตามหลักการ การ
วิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอน (Goal Analysis) ที่วําผู๎ผลิตสื่อมีการกาหนดจุดมุํงหมายคือ การผลิตสื่อ
ทาให๎ผู๎เรียนทาความเข๎าใจ เนื้อหาได๎งําย นําสนใจและสนุกสนานในการเรียน โดยมีการกาหนดเป้าหมายคือ
หลังจากผู๎เรียนได๎ทดลองใช๎สื่อแล๎ว มีความรู๎ความเข๎าใจ มีเจคติ ความสนใจ และความสนุกสนานในการเรียน
มากยิ่งขึ้น (จินตวีร์ คล๎ายสังข์, 2560 : 65)
จากข๎อมูลการวิจัยในประเด็น ปัญหาในการการมองเห็น ( การดู ภาพ เชํน ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ
ภาพเคลื่อนไหว การแปลสัญลักษณ์) จากจานวน 39 ความคิดเห็น 41.03 % ผู๎เรียนไมํเข๎าใจสิ่งที่เห็น ขาดการ
ตีความ ในความหมายของผลงาน ชี้ให๎เห็ นปัญหาในกระบวนการสร๎างสรรค์ เพราะผู๎เรียนจาเป็นต๎องนา
หลักการ ทฤษฎี มาใช๎เพื่อแสดงออกในกายภาพที่เป็นรูปธรรมทางศิลปะ ทั้งด๎านการจัดภาพ โครงสร๎าง มุมมอง
หลั ก การในองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ โดยมี เ นื้ อ หาที่ เ ป็ น นามธรรม อั น ประกอบไปด๎ ว ยประสบการณ์ ทั ศ นคติ
จินตนาการ อารมณ์ความรู๎สึกในเรื่องที่จะสร๎างสรรค์ ผู๎เรียนต๎องฝึกฝน การตีความและแปลความหมาย การ
แสดงใช๎สัญลั กษณ์ในการแสดงออก ตามทฤษฎีของฮักซ์ลี่ ที่ได๎กลํ าวถึงกระบวนการจากการที่ภ าพสั มผั ส
ประสาทตามีความสัมพันธ์ให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ โดยมีกระบวนการจากการสัมผั ส การเลือก การรับรู๎ ผู๎ดูจะ
เน๎ น ถึงความเข๎าใจในเนื้อหาสาระวิช าที่เกี่ยวข๎องกับภาพที่เห็ น การวิเคราะห์ ภาพที่เห็ นจะทาให๎ดูเข๎าใจ
ความหมายของภาพอยํางแท๎จริงซึ่งจะมีผลตํอความจาระยะยาว (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช.ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล. 2557,หน๎า106) สื่อการเรียนรู๎ในชุด จุด(point) จึงเป็นการฝึก
ให๎ผู๎เรียน เข๎าใจการเน๎นเนื้อหาสาระพร๎อมกับการใช๎สัญลักษณ์ที่มีนัย ตรงและแฝง (นัยประหวัด) นาไปสูํการ
ตีความของผู๎เรียน ให๎ใช๎ความหมาย ที่สัมพันธ์กันระหวํางรูปทรง จุด และลูกโลก เพื่อให๎เกิดคาถาม และ
นาไปสูํความเข๎าใจและมีผลตํอความจาและการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน เป็นการ
ค๎นพบสัญลักษณ์ที่หลากหลาย มีความเชื่อมโยง ใช๎การจัดระบบ และเรียบเรียงด๎วยเนื้อหาที่เข๎าใจได๎งํายแตํ
ลึกซึ้ง นาไปสูํความประทับใจในการแยกสลายและการรวมตัวของรู ปทรงอินทรีย์รูปและ จุด ด๎วยเทคนิคและ
วิธีการในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง พื้นผิว

ภาพที่ 12 ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED เรื่อง พื้นผิว

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(859)

ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่มักใช๎ในการเรียนรู๎คือ การมองเห็นและการฟัง ประสบการณ์การเรียนรู๎จาก
ของจริง เชํน การสัมผัส สามารถกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค์ เป็นการเรียนรู๎ผํานการรับรู๎ โดยใช๎ประสาทสัมผัส
หลายๆด๎านบูรณาการกัน จากการวิจัยพบวํา การสารวจความพึงพอใจผู๎เรียนในระดับ ปวช. ร๎อยละ 10.87
จากจานวน 46 ความคิดเห็น ต๎องการเห็นพื้นผิวที่แปลกใหมํ หลากหลาย เพิ่มความเข๎าใจให๎มากขึ้นได๎อีก (ร๎อย
ละ 10.87) ต๎องการสื่อที่สามารถอธิบายพื้นผิวได๎เรียบงํายและเข๎าใจได๎งําย (ร๎อยละ 10.87) และมีความพึง
พอใจจากการได๎สัมผัสด๎วยมือโดยการปิดตา เป็นการสัมผัสด๎วยการมองไมํเห็นภาพแตํทาให๎รู๎สึกถึงพื้นผิวนั้นๆ
(ร๎อยละ15.22) ผลการวิจัยยังพบอีกวําผู๎เรียนชอบ สิ่งของที่เป็นจริง และพิสูจน์ให๎เห็นได๎จริง และสื่อการ
เรียนรู๎ควรประกอบไปด๎วย การสร๎างประสบการณ์ตรง ทาเนื้อหาให๎เข๎าใจงําย หลากหลาย ตื่นเต๎น ท๎าทาย มี
การย้าข๎อมูลเสริมด๎านความจา สร๎างปฏิกิริยา ตอบโต๎กับผู๎ เรียน สื่อการเรียนรู๎ที่เกี่ยวกับการสัมผัสเรื่องพื้นผิว
เป็นการทดลองการรับรู๎หลายๆด๎าน และฝึกปัญญาแตํละด๎านที่สัมพันธ์กับผู๎เรียน การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการ
ดังกลําวสอดคล๎องกับหลักคิดของแฮร์บาร์ค (Johann Friendirich Herbart, 1776-1841 นักการศึกษาชาว
เยอรมัน แตํทฤษฏีและแนวคิดของแฮร์บาร์คกลับมาแพรํหลายในสหรัฐอเมริกา) นักศึกษาผู๎นี้ ยึดหลักจิตวิทยา
การเรียนรู๎ เขาเชื่อวํา การรับรู๎เป็นกระบวนการ ที่สัมพันธ์กับความคิดใหมํและความคิดเกําที่ปรากฏคล๎ายกัน
กระบวนการรับรู๎ที่ 3 ระดับ คือ 1. เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับปราสาทสัมผั ส 2. เป็นการสร๎างแนวคิด 3. เป็นการ
สร๎างความเข๎าใจและความคิดรวบยอด (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุแพรว
พรรณ ตันติพลาผล, 2557 : 18) การรับรู๎ผํานประสบการณ์และประสาทสัมผัส และจินตนาการของผู๎เรียนถูก
บูรณาการด๎วยจิน ตภาพเดิม และที่สร๎ างขึ้นใหมํระหวํางการทดลอง และนาไปสูํการเฉลยคาตอบที่ท๎าทาย
กิจกรรมการเรียนรู๎เรื่องพื้นผิวเป็นการสร๎างพื้นที่แหํงจินตนาการและการคาดเดา ผู๎เรียนมีความรู๎สึกรํวมกับ
ลักษณะที่ไมํชัดเจน กระตุ๎นความอยากรู๎ ความสงสัยและความกลัว มีการกาหนดหมายเลขในสื่อแตํละชิ้น
จานวน 7-10 ชิ้น ในภาชนะบรรจุพิมพ์สัญลักษณ์ สมองที่มีลักษณะของ pixel ในโลกยุคดิจิทัล โดยผู๎เรียนต๎อง
สัมผัสตัวอยํางพื้นผิวด๎านในถุงสื่อการเรียนรู๎ โดยไมํสามารถมองเห็นได๎ ระหวํางกิจกรรมผุ๎เรียนจะสามรถวาดรูป
เพื่อตอบโต๎กับการสัมผัสได๎ ในลักษณะการแสดงออกด๎านข๎อมูล จานวนคะแนนของผู๎ที่ตอบถูกมากที่สุดจะเป็น
ฝ่ายชนะในกิจ กรรม อาจมีร างวัลให๎ ผู๎เรียนในลักษณะเสริมแรง เพื่อให๎การเรียนรู๎ส นุกสนาน และท๎าทาย
การเฉลยสิ่งที่อยูํในถุงสื่อการเรียนรู๎จะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับรู๎ด๎วยสายตา และจินตนาการอีกครั้ง เพราะ
วัสดุ และลักษณะพื้นผิวของสื่อการเรียนรู๎จะนาผู๎เรียนไปสูํแนวคิด และเรื่องราวของเทคโนโลยี สังคมและ
วัฒนธรรม เชํน พื้นผิวของแผงวงจรคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ พื้นผิวลายเครื่องจักสาน พื้นผิว
ยางรถยนต์เป็นต๎น (สัมพันธ์ผลสารวจเรื่องวงกลม รูปทรงและพื้นผิวในความคิดของผู๎เรียนใน5อันดับแรก มี
จานวนร๎อยละที่สูง จาก รูปทรงล๎อรถ (ร๎อยละ18.03 จาก210 ความคิดเห็น ) พื้นผิวลวดลายไทย (10)
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (5) โทรศัพท์มือถือ (12) และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5) )

(860)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 13 ภาพแบบสาหรับใช๎พิมพ์ถุงผ๎า สื่อการเรียนรู๎ พื้นผิว

ภาพที่ 14 ภาพประกอบกิจกรรมในชั้นเรียน การใช๎สื่อการเรียนรู๎พื้นผิว

ภาพที่ 15 ภาพรายละเอียดตัวอยํางพื้นผิว พื้นผิววงจรคอมพิวเตอร์ ฟอสซิลไดโนเสาร์ หุํนกล๎ามเนื้อมนุษย์
ลายเครื่องจักสาน แป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
จากการวิจัยทาให๎ทราบวํา การเรียนรู๎ในเชิงสารวจ เป็นการสารวจกายภาพของสถานที่ สิ่งของ และการ
สารวจ แนวคิด จินตนาการ ความรู๎สึก ประสบการณ์ตรงของผู๎สารวจ นาไปสูํความคาดหวัง เป้าหมาย ระหวําง
การใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่ผํานประสบการณ์ตรงด๎านการสัมผัส ผู๎เรียนสร๎างสัญลักษณ์ด๎วยการวาดภาพ สัญลักษณ์
ในจินตนาการขึ้น เป็นการรวมองค์ความรู๎กับสัญลักษณ์ขึ้นภายในกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และเมื่อมีการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(861)

เห็นข๎อมูลที่แท๎จริง ก็สามารถเชื่อมโยงนาไปสูํวิธีการที่เรียนรู๎และเข๎าใจที่ผู๎เรียนกาหนดขึ้นเอง ตามทฤษฏีการ
เรียนรู๎ของ Tolman's Sign Learning Tolman ที่เชื่อวําความมุํงหมายและความคาดหวังมีผลตํอการเรียนรู๎
แนวความคิดทางด๎านการเรียนรู๎ของ Tolman คือการให๎ผู๎เรียนสร๎างโครงสร๎างหรือเครื่องหมายขึ้น และโยง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งเครื่ อ งหมายและเป้ า หมายเข๎ า ด๎ ว ยกั น โดยผู๎ เ รี ย นเป็ น ผู๎ ล งมื อ กระท าเองให๎ บ รรลุ
จุดมุํงหมาย (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช, ผู๎ชํวยศาสตราจารย์, ดร.สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล. 2557
: 38)
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง สี แสงเงา และ ค่าน้้าหนัก

ภาพที่ 16 ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED เรื่อง สี น้าหนัก แสงเงา
จากการวิจัยพบวําผู๎เรียนต๎องการข๎อมูลที่ชัดเจน ไมํซับซ๎อน เข๎าใจได๎ใกล๎เคียงกัน มีความเป็นสากล ผําน
การคัดกรอง ตีความได๎โดยงําย ใช๎สัญลักษณ์แบบภาษาภาพในทางศิลปะ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความหลากหลาย
และความซับซ๎อนของข๎อมูลมีปริมาณองค์ความรู๎ที่มากและซับซ๎อนเกินไปในแตํละบทเรียน และภาษาภาพแทน
ลักษณะทางนามธรรมได๎ดีกวําการอธิบายด๎วยตัวหนังสือหรือบทความ รวมถึงความนําสนใจในการเรียนรู๎ ดังคา
กลําวที่วํา"ผู๎สอนสามารถนาภาพที่แสดงสิ่งหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คล๎ายคลึงกัน เชํนการใช๎วงล๎อสี เพื่อ
แสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของสีตําง ๆ" (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช , ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุ
แพรวพรรณ ตันติพลาผล, 2557)
จากข๎อมูลในแบบสอบถามเรื่องความสมดุล จานวน 21 ความคิดเห็น จาก 69 ความคิดเห็น คิดเป็น
จานวน 30.43 เปอร์เซ็นต์ให๎ความสาคัญเรื่องการซ้า ความหลากหลาย และความตํอเนื่องของภาพเป็นเหตุผล
ในความเข๎าใจเรื่องความกลมกลืน รวมถึงจากการสารวจรูปทรงวงกลมในความคิดของผู๎เรียน ร๎อยละ 4.29
เลือกดวงตา (9 ความคิดเห็น) เกี่ยวกับมนุษย์ อีก ร๎อยละ 7.62 (16 ความคิดเห็น) และสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับ
ธรรมชาติ เชํน โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ จักรวาล อีกร๎อยละ 8.75 (18 ความคิดเห็น) จาก210 ความคิดเห็น
สื่อการเรียนรู๎ในลักษณะบูรณาการจึงเป็นการนาฐานข๎อมูลจากการวิจัยมาสร๎างสัญลักษณ์แทนความ ลดความ
ซับซ๎อน สามารถเข๎าใจได๎โดยงําย เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง ดวงตา มนุษย์ และสัญลักษณ์ที่เข๎าใจได๎
งําย และการแปรเปลี่ยนสี แสงเงาในธรรมชาติ รวมทั้งหลักทฤษฎีแสงสีในวิทยาศาสตร์ และศิลปะที่มีที่มาจาก
แสงของดวงอาทิตย์ สร๎างสัญลักษณ์ของสื่อที่ผู๎เรียนตอบสนองการเรียนรู๎จากการมองเห็น นาไปสูํความเข๎าใจ
ได๎ดี รวมทั้งเพิ่มความนํ าสนใจด๎ ว ยนั ย ประหวัดของสิ่ งที่มีส องความหมายของดวงตา คือ 1.ลั กษณะการ
มองเห็น (vision ) และ 2.ลักษณะการรับรู๎ศิลปะด๎วยสายตา (Visual art) เป็นการนาองค์ความรู๎มาออกแบบ
จัดรูปแบบกับวิธีการมองเห็นและวิธีคิดของผู๎เรียน ในลักษณะ timeline การสวํางของไฟแตํละชํองในลักษณะ
เป็นความเป็นอุปมาของภาพ ในการเรียนการสอนให๎เกิดความคิดความเข๎าใจ
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ภาพที่ 17 ภาพกลํองไฟสื่อการเรียนรู๎แบบบูรณาการ ถอดเปลี่ยนแผํนภาพความรู๎ได๎
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง เส้น

ภาพที่ 18 ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ led เรื่อง เส๎น

ภาพที่ 19 ภาพรายละเอียดชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์เรื่อง เส๎น

ภาพที่ 20 ภาพรายละเอียดชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์เรื่อง เส๎น

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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(863)

ขนาดของรูปทรงจะเรียงลาดับหลดหลั่น ผันแปรขนาดจากเล็กไปใหญํ ( Gradation) (การแปรเปลี่ยน
ของขนาดแบบก๎าวหน๎า) และจากขนาดใหญํไปขนาดเล็ก (การแปรเปลี่ยนของจังหวะแบบถดถอย) ทาให๎ผู๎เรียน
สามารถเรียนรู๎ เรื่อง เส๎น น้าหนักแสงเงา สัดสํวน และ ความหลากหลาย การผันแปร
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง พื้นที่ว่าง

ภาพที่ 21 ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ led เรื่อง ที่วําง

ภาพที่ 22 ภาพรายละเอียดชุดสื่อการเรียนรู๎เรื่องรูปทรง-ที่วําง และการฉายภาพด๎วยเครื่อง projector
จากการผลการสารวจพบวําที่วํางในความคิดของผู๎เรียนที่แสดงความคิดเห็น จาก 205 ความคิดเห็น
คาตอบ อวกาศที่วํางเปลํา คิดเป็นร๎อยละ 3.90 (8 ความคิดเห็น) ท๎องฟ้ามีเมฆ คิดเป็นร๎อยละ 5.58 (12 ความ
คิดเห็น) ทะเล คิดเป็นร๎อยละ 7.80 (16 ความคิดเห็น) ท๎องฟ้าคิดเป็นร๎อยละ 5.58 (12 ความคิดเห็น) แมํน้า
คิดเป็นร๎อยละ 4.88 (10 ความคิดเห็น) อากาศร๎อยละ 2.93 (6 ความคิดเห็น) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะที่วําง ใน
ธรรมชาติให๎ความรู๎สึกเบา สบาย ท๎องฟ้า และผืนน้าให๎ความรู๎สึกปลอดโปรํงอิสระ เสรี การวิจัยในครั้งนี้ได๎นา
ข๎อมูลดังกลําวมาเป็นฐานในการออกแบบสื่อการรู๎องค์ประกอบศิลป์เรื่องรูปทรง ที่วําง ทั้งด๎านการใช๎รูปทรง
และที่วํางที่อยูํในภาพองค์รวมเดียวกัน การใช๎สีน้าเงินใน หลอดไฟ LED การใช๎ที่วํางของท๎องฟ้า แมํน้า อากาศ
ที่มีนัยของที่วําง (หรือรูปทรง) แจกัน ผสมผสานรูปทรง(หรือที่วําง) ใบหน๎าของผู๎เรียนในระดับชั้น ปวช. 3
ผสมผสานหลักทฤษฎีการมองเห็นและรับรู๎ทั้งด๎านสายตาและความนึกคิด เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความคุ๎นเคย
สนุกสนานกับการเรียนรู๎ รวมทั้งมีการเลือกสรรรูปทรง แยกแยะวัตถุ และให๎ความสาคัญกับสิ่งที่คุ๎นเคย ตาม
ทฤษฎี การเลือก (To select) ของ อัลดัส ฮักซ์ลี่ (Aldous Huxley,2485) ที่กลําววํา การที่ประสาทเลือก
วัตถุ หรือสิ่งที่เห็นในสายตาโดยแยกสิ่งที่สาคัญมากกวําออกจากสิ่งที่สาคัญน๎อยกวําหรือมีความหมายน๎อยกวํา
ออกจากกัน หรือแยกสิ่งที่คุ๎นเคยออกจากสิ่งที่ไมํคุ๎นเคย การเลือกเกี่ยวข๎องกับประสบการณ์ และจิตสานึก
ปัญญาของผู๎ดู (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช.ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล.
2557 : 104) จากการศึกษาผู๎เรียนเลือกที่จะรับรู๎สัญลักษณ์ในการนาเสนอโดยมีแนวโน๎มในการมองเห็นรูปทรง
มากกวําพื้นที่วําง และไมํพยายามที่มองด๎านตรงกันข๎าม กลําวคือจะไมํเห็นรูปรํางและรูปทรงในพื้นที่วําง และ
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จะเข๎าใจอยํางลึกซึ้งเมื่อมีการชี้นาให๎เห็น จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ตื่นเต๎นและสนุกสนานของผู๎เรียน เป็นการ
จัดระบบการรับรู๎ด๎านตรงกันข๎ามใหมํ เป็นการเห็นภาพองค์รวมตามทฤษฎี จิตวิทยาเกสตัลต์ (อังกฤษ: gestalt
psychology หรือ gestaltism, เยอรมัน: Gestalt แกํนหรือรูปทรงแหํงรูปแบบสมบูรณ์ของสิ่ง ๆ หนึ่ง") ที่ได๎
กลําวไว๎วํา สมองเป็นแบบองค์รวม ขนานและเป็นเชิงอุปมาน (analog) โดยมีแนวโน๎มจัดระเบียบตนเอง
หลักการนี้มีวํา ตามนุษย์มองวัตถุทั้งหมดกํอนคํอยรับรู๎สํวนยํอย เป็นการแนะนัยวํา องค์รวมนั้นโดดเดํนกวํา
ผลรวมของสํวนประกอบยํอย ([ออนไลน์]. สืบค๎นจาก .https:// th.wikipedia.org/wiki/) จากการวิจัยด๎วย
สื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์เรื่องรูปทรง-ที่วํางค๎นพบวํา ผู๎เรียนมีการรับรู๎ และการมองเห็นภาพเป็นองค์
รวมไมํสามารถแยกเยอะประเด็นยํอย ที่เป็นสํวนประกอบ ขาดการบูรณาการ การออกแบบสื่อยังสัมพันธ์กับ
การมองเห็นและการให๎ความสาคัญของรูปทรง การสลับตาแหนํงระหวํางรูปทรงกับที่วําง การเปลี่ยนสถานะ
ความหมาย ความคุ๎นเคย ทาให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎ ตั้งคาถาม สังเกตการพลิกผันของภาพองค์รวม
ใช๎สื่อการเรียนรู๎ในการฝึกสร๎าง เลือกสาระและความสาคัญของรูปทรง-ที่วําง จากประสบการณ์ความรู๎ตนเอง
สามารถประยุกต์องค์ความรู๎ได๎ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง สัดส่วน
ข๎อมูลจากผลสารวจและชุดทดสอบ คุณลักษณะของสื่อการเรียนรู๎ เรื่อง สัดสํวน (Proportion) ใน
นักเรียนระดับชั้น ปวช. จานวน 76 ความคิดเห็น แสดงให๎เห็นวําผู๎เรียนสนใจคุณลักษณ์ของสื่อลักษณะที่เป็น
ข๎อมูล ภาพและการอธิบายตามหลักทฤษฎี เชิงวิชาการ เข๎าใจงําย แตํขาดสีสัน และความพิเศษที่กระตุ๎นความ
สนใจ 31.58% (24 ความคิดเห็น) สนใจการแบํงสัดสํวนของตัวการ์ตูน ขนาด บํงบอกเป็น ตัวเลขและสัดสํวน
ความสูง นาความรู๎ ทฤษฎีมาประยุกต์ใช๎กับรูปแบบกราฟิก ที่มีสีสัน สนุกสนาน นําสนใจเพิ่มแนวเรื่องใน
ลักษณะ popular culture 21.05 % (16 ความคิดเห็น) สนใจการเปรียบเทียบ ทั้งขนาด และสัดสํวน โดยใช๎
สาระความจริง ในชีวิต มีปรัชญา และมีความลึก ซึ้ง 25% (19 ความคิดเห็น) และสนใจเป็นทฤษฎีที่นําสนใจ
แตํซับซ๎อนยากแกํการเข๎าใจ สัญลักษณ์และการเปรียบเทียบท๎าทายความอยากรู๎อยากเห็น 22.37% (17 ความ
คิดเห็น) จะเห็นได๎วําจานวนเปอร์เซ็นต์ลักษณะที่เป็นข๎อมูล ภาพและการอธิบายตามหลักทฤษฎี เชิงวิชาการ
เข๎าใจงํายมีมากสุ ด (31.58%) และเปอร์เซ็นต์ของความสนใจ 3 ด๎าน ใกล๎เคียงกัน คือลั กษณะการใช๎
ภาพกราฟิกการ์ตูน ที่มีสีสัน ภาพจากชีวิตจริง ความลึกซึ้ง และลักษณะการเปรียบเทียบในเชิงทฤษฎี เข๎าใจ
ยากแตํท๎าทายตํอการเรียนรู๎ แสดงให๎เห็นถึงความตํางของศักยภาพและธรรมชาติของผู๎เรียน แตํ สามารถนา
ลักษณะเฉพาะและลักษณะรํวมกัน มาใช๎ในการออกแบบสื่อด๎วยวิธีบูรณาการ เชํน ชุดสื่อการเรียนรู๎ ด๎วย
ลักษณะความจริงจังของสื่อเหล็ก ฉลุ หนังตะลุงยุคดิจิทัล แนวเรื่อง วิถีชีวิต เชํน แมํค๎า รถเข็น คนกวาดขยะ
คนรอบนรถเมล์ คนบนรถไฟฟ้า มีการกาหนดขนาด 4 ขนาด เรียงกันตามสัดสํวนของทฤษฎี Golden Ratio
โดยมีป้ายไฟ LED ทฤษฎีคณิตศาสตร์ ประกอบการอธิบาย รวมทั้งการใช๎ สื่อภาพยนตร์ สารคดี แสดงสัดสํวน
ข๎อมูลประวัติศาสตร์ศิลป์ เชํนสัดสํวนสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิก จานวนตัวเลข Fibonacci ทฤษฎี The
third of rules
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ภาพที่ 23 ภาพรายละเอียดสื่อเหล็ก ฉลุ ชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง สัดสํวน
สื่อกาหนดขนาดด๎วยสัดสํวน golden Ratio และชุดตัวเลข Fibonacci Number 1,1,2,3,5 ,13,18,31
,49,80,129,209,338 โดยจานวนเลขตัวหลังหารด๎วยเลขตัวหลังมีคําเฉลี่ยประมาณ 1.618 รวมทั้งการใช๎
สามเหลี่ยม พิธากอรัส ในการกาหนดสัดสํวน การหาคํา

ภาพที่ 24 ภาพสามเหลี่ยม พิธากอรัส (Chanida Yoolaha. สื่อการสอน คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน [ออนไลน์]
ที่มา : http://chanidayoolaha.blogspot.com/2015/10/)
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปร
ภาพที่ 25 ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED เรื่อง การผันแปร และการเปลี่ยนแปร
ลักษณะของการตอบโต๎แสดงความคิดเห็นการพูดคุย (interactive) ได๎ผํานการแสดงความคิดเห็น
16.13 เปอร์เซ็นต์ จาก 93 ความคิดเห็นของผู๎เรียนทั้งระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี มีความต๎องการพูดคุย
และปรึกษาสื่อสารกับผู๎สอน รวมถึงการมีสํวนรํวมในเนื้อหาการเรียนรู๎มากกวําการสื่อสารทางเดียว การสร๎าง
สื่อการเรียนรู๎ชุด ความหลากหลายและความผันแปร เป็นลักษณะภาพชุดที่ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการแสดงความ
คิดเห็น เรื่องคํานิยม ความชอบ ผู๎วิจัยได๎สรุปข๎อมูลเป็นภาพชุดที่ใช๎ เทคนิคโปรแกรม computer ในลักษณะ
ภาพประกอบ สร๎างขึ้นเป็นผู๎เรียนเลํน skateboard โดยมีผู๎เรียน นักเรียนวิทยาลัยชํางศิลป เป็นต๎นแบบ และ
ใช๎ภาพพื้นหลังของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และผลงานศิลปะของศิลปินระดับโลก เป็นการออกแบบไมํให๎มี
ลักษณะซ้าซ๎อน งํายตํอความเข๎าใจ เกิดความสนใจจากผู๎เรียน ในลักษณะของความคุ๎นเคย ในลักษณะกลุํม
และพวก ผู๎เรียนรํวมสร๎างและเป็นสํวนหนึ่งของสื่อ รวมทั้งออกแบบกิจกรรมในการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนมีสํวนรํวม
ด๎วยการสร๎างโจทย์และเกมในบทเรียน ลักษณะการสร๎างกิจกรรมดังกลําวจึงมีความสัมพันธ์กับความคิดเรื่อง
การกาหนดการตอบสนองของผู๎เรียน (require Learner Respondse) การให๎ผู๎เรียนมีสํวนรวมในการเรียน
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และเปิดโอกาสให๎มีการตอบสนองนั้นเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง นอกจากนี้ผู๎เรียนสามารถมีการตอบสนองโดยการพูดหรือ
เขียนออกมา (ยศระวี วายทองคา, 2555 : 47)
จากการวิจัยพบวําผู๎เรียนต๎องการมีสํวนรํวมในการออกแบบการเรียนรู๎ และมีความรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่ง
ของสื่อการเรียนรู๎ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อการเรียนรู๎และกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถโน๎มน๎าวให๎ผู๎เรียน
ตั้งใจในการทาความเข๎าใจในข๎อมูลที่ซับซ๎ อนขึ้นเป็นกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง ทาให๎ผู๎เรียน
ไว๎ใจในผู๎สอนที่รู๎สึกและเข๎าใจในแนวทางการใช๎ชีวิตของผู๎เรียนทั้งด๎านรสนิยม และทัศนคติที่มีลักษณะเฉพาะ
เป็นการสร๎างสื่อด๎วยสุนทรียภาพ และรูปแบบศิลปะที่ทันสมัย ใช๎วิธีการเขียนภาพด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให๎
สัมพันธ์กับธรรมชาติและวัยของผู๎เรียน
กระบวนการสร๎างสื่อการเรียนรู๎ดังกลําวยังสามารถนาผู๎เรียนเข๎าสูํบทเรียนด๎วยความเต็มใจ เป็นการ
เรียนรู๎ผํานกุสโลบายด๎วยความสุข สนุกสนาน ด๎วยคาถามที่เกี่ยวกับตัวละคร เรื่อง ชื่อภาพ ศิลปิน ลัทธิทาง
ศิลปะ โดยแทรกภาพพื้นหลังที่มีลักษณะของประวัติศาสตร์ศิลป์ ผสมผสานกับสภาพแวดล๎อม และเหตุการณ์ที่
ตัวละคร(ผู๎เรียน)เคลื่อนผํานไป อีกทั้งเพิ่มกิจกรรมการถามตอบและให๎รางวัลแกํผู๎เรียนที่สามารถตอบได๎ เพื่อ
เป็นการโน๎มน๎าวความสนใจและนาไปสูํจุดประสงค์หลักในการเรียนรู๎ เรื่องการลดหลั่นและการเปลี่ยนแปรของ
รูปทรง ที่เป็นจุดเดํนในภาพ และผู๎เรียนสามารถนาทฤษฎี หลักเกณฑ์องค์ประกอบศิลป์ไปประยุกต์ใช๎ในการ
สร๎างสรรค์ได๎

ภาพที่ 26 ภาพรายละเอียดชุดสื่อการเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความหลากหลาย ความผันแปร
ชุดสื่อการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความสมดุล

ภาพที่ 27 ภาพสื่ออักษรประกอบแสงไฟ LED เรื่อง ความสมดุล
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ภาพที่ 28 ภาพรายละเอียด การ์ตูน animation ในชุดสื่อการเรียนรู๎เรื่อง ความสมดุล
จากการวิจัยพบวํา ผู๎เรียนให๎ความสนใจและเลือกลักษณะภาพที่แสดงความเคลื่อนไหว ท๎าทาย แสดง
ถึงบรรยากาศ และความรู๎ สึก ผํ อนคลาย มีความชอบในจังหวะของภาพที่สั มพันธ์กับทฤษฎี หลั กเกณฑ์
รวมทั้งภาพการ์ตูนที่มีแนวเรื่อง มีความสนุกสนาน มีสีสัน ขาขัน เข๎าใจงําย เป็นสื่อการ์ตูนที่รู๎จักกันทั่วโลก
สามารถประยุกต์นาไปใช๎ในการอธิบายองค์ความรู๎ โดยลักษณะภาพต๎องมีการตัดทอน นําสนใจ องค์ประกอบ
ภาพ ท๎าทาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะของสีสัน รูปทรงที่มีการออกแบบตัดทอนรายละเอียด มีรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะ เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงกับรสนิยมกับกลุํมและวัย สัมพันธ์กับคํานิยมในสังคม วัฒนธรรม เชํน การ
บริโภค แบบ popular culture การตลาด การโฆษณา เป็นต๎น กระบวนการรับรู๎ของผู๎เรียนมีลักษณะของ
ความเป็นกลุํมรํวมกัน กาหนดนิยามของความทันสมัยด๎วยสื่อเทคโนโลยี
หลักการประยุกต์ใช๎หลักการประสาทสัมผัส (Modality Principle) กลําวไว๎วํา อุปสรรคสาคัญ ในการ
เรียนรู๎สิ่งใหมํของผู๎เรียนคือ คือความสามารถในการจดจา ซึ่งการนาเสนอข๎อมูลทั้งในรูปแบบเสียงและภาพจะ
ทาให๎เพิ่มความสามารถในการจดจามากกวําการเลือกนาเสนอข๎อมูลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอยํางเดียว
และดีกวําการนาเสนอข๎อมูลในรูปแบบภาพและข๎อความ ทั้งนี้เนื่องจากคนเราจะรับรู๎ได๎ดีจากการเห็นและการ
ฟัง โดยการนาเสนอข๎อมูลนั้นจะต๎องไมํเกิดการซ๎อนทับกัน (จินตวีร์ คล๎ายสังข์, 2560) การออกแบบสื่อ การ์ตูน
animation ในชุดสื่อการเรียนรู๎เรื่อง ความสมดุลจึงเป็นการนาข๎อมูลจากการวิจัยเบื้องต๎นมาออกแบบประกอบ
เสียง ตามจังหวะของ ภาพ ข๎อความ และเสียง โดยไมํให๎เกิดการซ้าซ๎อน ความสับสน และเกิดความราคาญแกํ
ผู๎เรี ย น เพื่อให๎ เกิดการเรี ย นรู๎ และความสามารถในการจดจาและนาไปใช๎ การใช๎ภ าพการ์ตูนที่มีลั กษณะ
เคลื่อนไหวแบบภาพนิ่งหลายๆ ภาพ ( Frame -เฟรม) ด๎วยความเร็วสูง ตั้งแตํ 16 เฟรมตํอวินาทีขึ้นไป จึงเป็น
การเคลื่อนไหวในลักษณะเคลื่อนที่หยุด (Stop Motion) แบบแอนิเมชั่น (Animation) ที่ผู๎เรียนเข๎าถึงได๎งําย
เห็นถึงความไมํซับซ๎อนของรูปทรง สี และบรรยากาศ เป็นการนาสิ่งที่นิ่งไมํมีชีวิต เชํน ภาพนิ่ง ภาพการ์ตูน
ภาพบรรยากาศ หรือภาพสิ่งของที่ผู๎เรียนเลือกสรร มาสร๎างให๎เกิดความเคลื่อนไหวให๎มีชีวิตขึ้นมาได๎ ในสื่อชุด
นี้ได๎ส ร๎ างชีวิตและสภาพแวดล๎ อมขึ้น ใหมํโ ดยการสอบถามความเห็ นผู๎ เรียน ทั้งด๎านตัว ละคร สิ่ งกํอสร๎าง
สภาพแวดล๎อม ความชอบ สิ่งที่นิยม และบรรยากาศแหํงความสนุกสนานเพื่อลดความเป็นวิชาการหลักเกณฑ์
ทฤษฎี เรื่องความสมดุล ให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงและเข๎าใจและนาไปประยุกต์ใช๎ปฏิบัติงานศิลปะได๎โดยงําย
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สื่อการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ อักษร ค้า ทฤษฎี และหลักการองค์ประกอบศิลป์

ภาพที่ 29 ภาพสื่อการเรียนรู๎ในลักษณะบูรณาการ อักษร คา ทฤษฎี และหลักการองค์ประกอบศิลป์
(ตัวอักษรสติกเกอร์บนอะคริลิคใสหนา ฉลุ ประกอบไฟ LED )
ทฤษฎีของ คอมีนิอุส (Johannes Amos Comenius, พ.ศ. 2200) ได๎กลําวไว๎วํา "การเรียนรู๎ของมนุษย์
เกิดขึ้นได๎โดยผํานประสาทสัมผัสทางตากํอนแล๎วจึงเกิดเป็นภาพความคิด แล๎วจึงนาไปสูํความเข๎าใจ แล ะการ
เรียนรู๎จะเกิดขึ้นในชํวงเวลาที่อํานแล๎วเกิดความสนุกสนาน นําชื่นชมไมํใชํนําเบื่อ " (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ
ไทยพานิช.ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล. 2557 : 105) เมื่อผู๎เรียนเห็นและเข๎าใจ
ความหมายของสื่อ (คา ประโยคที่มีลักษณะทางทัศนธาตุ เชํน สี แสง ความมันวาว เรืองรอง) ขั้นตอนตํอไปใน
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนเพื่อให๎เกิดความสมบูรณ์ขึ้นในการเรียนรู๎คือ ให๎ผู๎เรียนอธิบายความหมาย
ด๎วยการ presentation ด๎วยการพูดและอธิบายประกอบผลงาน ดังทฤษฎี Verbal Association ของRobert
M Gagne ที่เชื่อวํา การเชื่อมโยงความหมายทางภาษาให๎ออกมาเป็นคาพูดและตัวอักษร เมื่อเข๎าใจแล๎วต๎องพูด
ได๎และอธิบายได๎ (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ไทยพานิช ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุแพรวพรรณ ตันติพลาผล.
2557 : 41)
จากการศึกษายังพบวําผู๎เรียน ต๎องการกระบวนการเรียนรู๎ การกลั่นกรองความรู๎ การทาความเข๎าใจ
แปลงคาพูดเป็นสัญลักษณ์ ด๎วยภาษาศิลปะ สัมพันธ์กับธรรมชาติผู๎เรียน มีการใช๎ Mind Map การใบ๎คา
ภาษาภาพ ทฤษฎีในลักษณะ คา วลี ประโยค สร๎าง จินตภาพ เป็นการผสมรูปและสาระ อยูํด๎วยกัน การเน๎น
ลักษณะพิเศษทางกายภาพของคา ที่สัมพันธ์กับความหมายและเนื้อหาสาระอาจนาไปสูํการคิดตํอยอด และการ
สร๎างสรรค์ได๎ การออกแบบสื่อด๎วยป้ายอักษรคาที่มีลักษณะทางกายภาพของไฟ มีแสงสวํางที่สัมพันธ์กับข๎อมูล
ดังกลําว เน๎นกระบวนการคิด การมองเห็น กายภาพของขนาด ลักษณะตัวอักษร ความสนุกสนาน ตื่นเต๎น
ทันสมัย เร๎าใจ สามารถนาไปสูํลักษณะความจา และการนาไปใช๎ในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ทาให๎เรียนรู๎ขั้นตอน กรรมวิธี การวางแผนที่รัดกุม ในการวิจัย การออกแบบเครื่องมือ
การวิจัยเป็นสิ่งสาคัญที่จะได๎มาซึ่งฐานข๎อมูลที่สาคัญ การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อพูดคุยสัมภาษณ์ กับกลุํมประชา
ชากร และกลุํมเป้าหมาย ทาให๎เห็นถึงประเด็นสาคัญ ในเชิงลึก การพูดคุยยังนามาซึ่งฐานข๎อมูล และกรรมวิธีที่
เกิดขึ้น ในขณะดาเนินการ การสร๎างสื่อการเรียนรู๎เป็นการตรวจสอบหาคําในเชิงสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์และ
ด๎านความพึงพอใจของผู๎เรียน โดยมีเป้าหมายสาคัญอยูํที่การเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ และการนาไปประยุกต์ใช๎
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อีกทั้งยั งสั มพันธ์กับ ด๎านศักยภาพ ธรรมชาติ ผู๎ เรียน รวมทั้งด๎านทักษะ ความรู๎สึ ก สติปัญญา และแนวคิด
ขั้นตอนแกระบวนการวิจัย จึงควรบูรณาการข๎อมูลในแตํละด๎านอยํางรัดกุม รวมถึงการวางแผนด๎านงบประมาณ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ที่จะทาให๎ผู๎ผู๎วิจัยเกิดอุปสรรคมากมาย เชํน การเตรียมการด๎านข๎อมูล การเดินทาง
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการวิจัย สถานที่ที่ไมํเอื้อตํอการทางาน เป็นต๎น รวมทั้งอุปสรรคในด๎านการสรุปวิเคราะห์
องค์ความรู๎ เชํน การออกแบบสร๎างสื่อการเรียนรู๎ไมํเ ป็นไปตามเป้าหมาย การติดตํอพูดคุยทาความเข๎าใจให๎
สามารถเห็นทิศทาง แนวคิดในการวิจัยอยํางถํองแท๎ การขาดชุดข๎อมูลที่จาเป็น ทาให๎ต๎องกลับไปสูํกระการเดิม
ซ้าใหมํ หลายๆ ครั้ง เกิดความไมํสัมพันธ์กับงบประมาณ และปฏิทินเวลาในการวิจัย การทางานจึงต๎องมีการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องสัมพันธ์กับระบบที่กระบวนการวิจัยต๎องไปเกี่ยวข๎องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงรายละเอียดปลีกยํอยด๎านการเบิกจําย ข๎อมูลสาคัญของเอกสาร
จึงเป็นการดาเนินงานที่กํอให๎เกิดประสบการณ์ การปรับแก๎ประยุกต์ พัฒนา เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุป บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ในการวิจัยเกิดประโยชน์กับผู๎เรียน และการศึกษาด๎านทัศนศิลป์ทั้งในระดับขั้นพื้นฐาน
และขั้นสูงอยํางแท๎จริง และสามารถเป็นฐานข๎อมูลแกํผู๎ที่สนใจในการนาองค์ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎
ตํอไป
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การสร้างสรรค์จติ รกรรมสีน้าชุดหางเครือ่ ง
WATERCOLOUR PAINTING : HANGKRUANG
วิศิษฐ พิมพิมล
WISIT PIMPIMON
บทคัดย่อ
หางเครื่องแตํงกายสีสันสดใส ประดับประดาด๎วยขนนก ลูกปัด และเลื่อม เต๎น ด๎วยจังหวะสนุกสนาน
เป็นภาพที่เห็นอยูํเป็นประจาเมื่อมีการแสดงวงดนตรีลูกทุํง โดยเฉพาะในสังคมชนบทมักได๎เห็นตามงานบวช
งานแตํงและงานรื่นเริงตํางๆ หางเครื่องอยูํคูํกับวงดนตรีลูกทุํงมาอยํางยาวนาน จนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไมํได๎ของ
วงดนตรีลูกทุํง การได๎มีโอกาสชมภาพการเต๎ นและสีสันที่สดใสของเครื่องแตํงกาย การแตํงหน๎าแตํงตาของหาง
เครื่องกระตุ๎นให๎เกิดแรงบันดาลใจตํอผู๎วิจัย นามาสูํการค๎นคว๎าเพื่อสร๎างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้า งานวิจัยนี้ได๎
รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับหางเครื่อง ลักษณะโดดเดํนของหางเครื่อง การใช๎สีสันและเครื่องประดับในเครื่องแตํง
กาย เมื่ อ เต๎ น ประกอบกั บ เครื่ อ งดนตรี จึ ง เต็ ม ไปด๎ ว ยลี ล าการเคลื่ อ นไหว ท าให๎ เ กิ ด แรงบั น ดาลใจในการ
สร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้า รํวมกับหลักการสุนทรียศาสตร์ของจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์ และผลงานของ
ศิลปิ นตํางประเทศเอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar Degas) จิวานนี โบลดินี (Givani Boldini) โดยถํายทอด
บรรยากาศการเคลื่อนไหวของหางเครื่องบนเวทีผํานเทคนิคจิตรกรรมสีน้า การดาเนินงานใช๎กระบวนการ
ศึกษาข๎อมูลจากวรรณกรรม อิทธิพลศิลปกรรม ประกอบกับการทดลองค๎นหาภาพรํางและเทคนิคจิตรกรรมสี
น้าที่เหมาะสม โดยใช๎หลักการจากจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิส ม์ ซึ่งสร๎างให๎เกิดรูปทรง และภาพความเคลื่อนไหว
เสมือนการจับภาพ ณ ชั่วขณะพริบตาจากการเต๎นของหางเครื่อง สีสันสดใสของชุดเครื่องแตํงกาย รวมทั้ง
ความเคลื่อนไหวของแสงสีบนเวที ด๎วยการใช๎หลักการแสง-สี และการปลํอยให๎เห็นรอยแปรงแบบฉับพลัน ผล
การศึกษา/สร๎ างสรรค์ พบวํา ภาพสี สัน ที่ส ดใส และการเคลื่อนไหวที่ส นุกสนาน มีชีวิตชีวาของหางเครื่อง
สามารถถํายทอดผํานเทคนิคจิตรกรรมสีน้าซึ่งเผยให๎เห็นถึงความสดใส คุณสมบัติในการแผํกระจายของสีได๎ดี
ชํวยสํงเสริมให๎เกิดลีลาความเคลื่อนไหวของหางเครื่อง ความสดใสของสีสัมพันธ์กับหลักการแสง-สีในแบบอิม
เพรสชั่นนิสม์ได๎เป็นอยํางดี รวมทั้งการแสดงรอยแปรงฉับพลัน การหยอด หยด สลัดสี ชํวยสนับสนุนให๎ภาพ
เกิดความเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น ภาพการเต๎นของหางเครื่องซึ่งเต็มไปด๎วยสีสันที่สดใสนี้ ยังสะท๎อนถึงวิถีชีวิต
วัฒนธรรม นิสัยใจคอของคนไทย ซึ่งนิยมความสนุกสนาน เปิดเผย และตรงไปตรงมา
ค้าส้าคัญ: การสร๎างสรรค์จิตรกรรมสีน้า, หางเครื่อง
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Abstract
The scene of ‘Hangkruang’, a dancer with a colorful costume dazzlingly decorated
with vivid feathers, is a familiar scene along with Thai folk song performance in various local
celebrations such as a wedding, ordination ceremony, etc. With its long history, ‘Hangkrung’
becomes a part of the essential elements of the show, especially in the countryside. With
the sensual experincing of the vitality of its movements and eye-catching costumes,
including makeups, the dancer inspired the researcher to review literature and create a
flourishing watercolor painting, blending with the aesthetics of impressionist painting and the
painting works of international artists i.e. Edgar Degas, and Giovanni Boldini to convey the
viable movements of ‘Hangkruang’ on stage through the watercolor painting technique.The
research was conducted by the literature review of artistic work influences incorporated with
the experiment for the search of proper sketching and watercolor technique with respect to
the principle of the impressionist painting. The aim of the finding is to capture the
movements of ‘Hangkruang’ in a blink of an eye for its brilliantly colorful costumes and the
liveliness of its stage light with the light and color theory and the brush strokes from
improvisation. The result of the study shows that the vibrant colors and the cheerful
movements of ‘Hangkruang’ can be expressed through the watercolor technique which
depicts the joyfulness from the excellent color dispersion property. It results in the rich of
the motion embodiment of the dancer in relation with the color brightness and the
impressionist style of lighting and coloring. Furthermore, the improvised brush strokes,
dropping, and flicking of the watercolor also dedicated to the lively locomotion. The scene
of flashy ‘Hangkruang’ dancing can be the reflection of Thai culture and Thai characteristics
which are joyful, open, and sincere as well.
Key words: Watercolour Painting, Hangkruang.
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บทน้า
หางเครื่อง นักเต๎นประกอบจังหวะเพลงลูกทุํงแตํงกายกายสีสันสดใส ประดับด๎วยขนนกดูเกินจริงได๎
ดึงดูดสายตาผู๎ชมจนกลายเป็นสิ่งจาเป็นและเป็นเอกลักษณ์ที่ขาดไมํได๎ของวงดนตรีลูกทุํงไทยพัฒนาการของ
หางเครื่องมาจาก “เขยําหางเครื่ อง” ในอดีตซึ่งหมายถึงเครื่ องดนตรีฉิ่ง ฉาบ กรับ กลอง ลู กแซ็ก ไม๎แต๎ก
ใช๎เคาะให๎จังหวะอยูํด๎านหลังนักดนตรีการแสดงวงดนตรีลูกทุํงในสมัยกํอนใช๎เวลาแสดง 3-4 ชั่วโมง จึงมีการคิด
ให๎คนในวงที่วํางงานออกมาชํวยตีเครื่องเคาะให๎จังหวะตํางๆทาให๎การร๎องของนักร๎องบนเวทีมีจังหวะเพลง
เดํนชัดขึ้น มีความไพเราะนําฟัง รศ.ดร.จินตนา ดารงเลิศ ได๎กลําวถึงที่มาของหางเครื่องในเอกสารกึ่งศตวรรษ
ลูกทุํงไทย ภาค 2 ไว๎วํา “ในตอนแรกผู๎ที่ออกมาเขยําหางเครื่องก็มีทั้งหญิงและชาย ไมํได๎เป็นคณะหรือรูปแบบ
ตายตัว บางครั้งก็เป็นตัวตลกประจาวง บางครั้งก็เป็นนักร๎องประจาวง ตํอมาจึงได๎วิวัฒนาการใช๎ผู๎หญิงสวยๆ
ออกมาเขยําหางเครื่อง แตํยังไมํออกลีลาเต๎นเพียงเดินให๎เข๎ากับจังหวะเพลงเทํานั้น การแตํงกายก็ไมํเหมือนกัน
บางคนสวมชุดกระโปรงยาว บางคนสวมชุดกระโปรงสั้น สุดแล๎วแตํเจ๎าตัวจะซื้อมาสวมใสํกันเอง จนมาถึง
ในชํวงยุคทองของเพลงลูกทุํง ระหวําง พ.ศ.2509-2510 มีการปรับปรุงชุดเครื่องแตํงกายหางเครื่องให๎มีสีสัน
สดใส แตํงกายเหมือนๆกันและเพิ่มจานวนนักเต๎นให๎มากขึ้น

ภาพที่ 1 หางเครื่องในอดีตซึ่งยังมีรูปแบบที่เรียกกันวํา“เขยําหางเครื่อง”
(ที่มา : วารสารสารคดี, ปีที่ 21(ฉบับที่ 246)

ภาพที่ 2 หางเครื่องในชํวงแรก
(ที่มา : วารสารสารคดี, ปีที่ 21(ฉบับที่ 246)
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ผู๎มีบทบาทสาคัญตํอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหางเครื่องคือ ศรีนวล สมบัติเจริญ และศกุนตลา
พรหมมา โดยนาอิทธิพลจากระบาฝรั่งเศสฟอลลี่ แบร์แซ (Folies Bergeres) การเต๎นโมเดิร์นด๏านซ์ (Modern
Dance) และระบาแคน (Can-can) มาพัฒนาให๎หางเครื่องมีการแตํงตัวแบบเกินๆ กระโปรงบานๆ หมวกติดขน
นก ระเกะระกะ เมื่อนามาประยุกต์กับเพลงลูกทุํง ผสมผสานรํวมกับชุดแตํงกายและการเต๎นพื้นบ๎านของไทย
หลายๆอยําง ทาให๎หางเครื่องมีลักษณะที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของไทยๆ เป็นที่ถูกใจแฟนเพลง และได๎รับความ
นิยมอยํางรวดเร็ว จากจุดเริ่มต๎นการปรับปรุง “หางเครื่อง” ตั้งแตํยุคทองของเพลงลูกทุํงไทย ทาให๎หางเครื่อง
จากที่เคยเป็นเพียงไม๎ประดับไมํมีความสาคัญนักในชํวงแรก ได๎พัฒนาตนเองกลายเป็นองค์ประกอบที่สาคัญบน
เวทีลูกทุํง การที่หางเครื่องได๎รับ ความนิยมอยํางมากโดยเฉพาะสังคมชนบทของไทย ได๎แสดงถึงนัยยะอื่นด๎วย
เชํน สะท๎อนให๎เห็นถึงรสนิยม วิถีชีวิต นิสัยใจคอและวัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งรัก ความสนุกสนานตรงไปตรงมา
หางเครื่องจึงนับวํามีคุณคําที่สาคัญแกํการนามาเป็นข๎อมูลศึกษาเพื่อสร๎างสรรค์สูํผลงานจิตรกรรม โดยเฉพาะ
เทคนิคจิตรกรรมสีน้าซึ่งที่นิยมวาดด๎วยการแสดงโดยความสด ฉับพลัน เหมาะแกํการเขียนสร๎างสรรค์ภาพการ
เต๎นอยํางสนุกสนานของหางเครื่อง อีกทั้งสีสันความสดใสของสีน้านี้นําจะมีความเหมาะสมกับการถํายทอด
สีสันสดใสของเครื่องแตํงกายและความสนุกสนานของหางเครื่องได๎อยํางดี ความท๎าทายของเทคนิคสีน้ากับการ
สร๎างสรรค์ผลงานบนกระดาษขนาดใหญํจาเป็นต๎องอาศัยการศึกษา การทดลอง การวางแผนและการแก๎ปัญหา
เพื่อให๎ ได๎จิ ตรกรรมสี น้ าถํายทอดภาพหางเครื่ องได๎ อยํางมีความสดใสแสดงถึงคุ ณคําที่ เหมาะสมของสี น้ า
โดยการศึกษาข๎อมูลเพื่อการสร๎างสรรค์จิตรกรรมสีน้าครั้งนี้ ผู๎สร๎างสรรค์ได๎นาหลักสุนทรียศาสตร์ของจิตรกรรม
อิมเพรสชั่นนิสต์ และผลงานของศิลปินตํางประเทศ เอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar degas),และจิวานนี โบลดินี่
(Givanni Boldini) โดยนาแนวความคิดมาประยุกต์รํวมด๎วย

ภาพที่ 3 นักเต๎น แตํงกายสีสันสดใส ใน Le Moulin Rouge ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
(ที่มา : สืบค๎นเมื่อ 16 เมษายน 2560, จาก https://www.pinterest.com.)
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ภาพที่ 4 ชุดแตํงกายหางเครื่องคงเอกลักษณ์เรื่องสีสันสดใส
(ที่มา : .ชื่อเรื่อง. aday, ปีที่ 9 (ฉบับที่ 101)
วัตถุประสงค์ของการวิจัยสร้างสรรค์
1. เพื่อรวบรวมความรู๎เกี่ยวกับหางเครื่อง ลักษณะที่โดดเดํนของหางเครื่อง การใช๎สีสันและ
เครื่องประดับในเครื่องแตํงกาย เป็นข๎อมูลในการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้า
2. เพื่อศึกษาหลักสุนทรียศาสตร์ของจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสต์ และผลงานของศิลปินตํางประเทศ
เอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar degas), จิวานนี โบลดินี่ (Givanni Boldini) โดยนาแนวความคิดมาประยุกต์ และ
ทดลองเทคนิควิธีการในการสร๎างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้า
3. เพื่อค๎นหา ทดลองการใช๎คุณลักษณะของสีน้าในวิธีการตํางๆ ให๎สอดคล๎องกับเนื้อหา (Content)
ของเรื่องโดยเฉพาะอยํางยิ่งการถํายทอดบรรยากาศความเคลื่อนไหว ของการเต๎นหางเครื่องบนเวทีผํานเทคนิค
จิตรกรรมสีน้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
วิธีการด้าเนินการวิจัยสร้างสรรค์
การสร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้ได๎แบํงเป็นขั้นตอน 2 หลักใหญํดังนี้ คือการศึกษาข๎อมูล ซึ่งแบํงออกเป็น 2
ประการคือการศึกษาข๎อมูลจากอิทธิพลศิลปกรรม และการศึกษาด๎วยการทดลองปฏิบัติการวาดเส๎น
1.การศึกษาข้อมูล
1.1การศึกษาข๎อมูลจากอิทธิพลศิลปกรรม
การศึกษาค๎นคว๎าผลงานของเอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar Dergas ค.ศ.1834-1917) ได๎พบวําลักษณะ
พิเศษในงานของเดอกาส์มีหลายประการเชํน ในงานจิตรกรรมของเขามักใช๎คูํสีตรงข๎ามเป็นเงา(น้าหนัก) ชอบใช๎
โทนสี ส๎ ม หรื อ เหลื อ ง เขามี ค วามสามารถในการเขี ย นสี ช อล์ ค (Pastel) โดยใช๎ สี ขาว แต๎ ม เป็น แสงสวํ า ง
และน้าหนักอํอนบนกระดาษการ์ดบอร์ด (Cardbord) วิธีการจัดวางภาพได๎อิทธิพลการจัดองค์ประกอบจากงาน
พิมพ์ญี่ปุ่ น ซึ่งกาลั งเป็ นที่นิ ยมมากในสมัยนั้น มักตัดรูปทรง (Figure) ออกจากมุมภาพและมักทิ้งพื้นที่วําง
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(Space) บางสํวนของภาพให๎โลํง ชอบเขียนบรรยากาศแสงสียามค่าคืน (Artificial Light) การใช๎รูปทรงของนัก
บัลเลํต์ (Ballet Dancer) มีลักษณะเฉพาะของทําทาง (Gesture) แตํละคน เขายังมีความสามารถเป็นเยี่ยมใน
การเขีย นภาพเหมือน (Portrait) เป็นทั้งประติมากรและชํางภาพฝีมือยอดเยี่ยมในยุคสมัยนั้น และเขาเป็น
ศิลปินที่ชอบเดินทางทํองเที่ยวไปทั่วยุโรปโดยมีสมุดบันทึกภาพวาดที่เป็นลายเส๎น (drawing) การพิมพ์สีสีเดียว
(Monotype in oil colour on paper) ซึ่งตํอมาสมุดบันทึกการเดินทางของเขาเป็นสํวนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ทรงคุณคํา

ภาพที่ 5 The café-concert at Les Ambassadeurs. ค.ศ.1876
(ที่มา : สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ,จาก https://commons.wikimedia.org.)
การศึกษาวิเคราะห์ผลงานของจิวานนี โบลดินี (Giovanni Boldini) พบวําความพิเศษในผลงานของ
เขา แสดงถึงความแมํนยาในการใช๎ฝีแปรง ที่แสดงออกถึงความประปี้กระเป่า มีพละกาลัง และมีความสามารถ
ในการวาดทําทางได๎อยํ างดีเยี่ยม ซึ่งสร๎างให๎เกิดความเคลื่อนไหวในภาพ ทาให๎ภ าพผู๎ห ญิงที่เขาชอบวาดดู
มีคุณคําและชีวิตชีวาอยํางมาก ถึงแม๎เขาจะได๎รับอิทธิพลจาก Degas ในเรื่องรํองรอยฝีแปรงและการผสานกัน
ของสี แตํผลงานของเขาก็แสดงถึงเอกลักษณ์ในรอยแปรงที่มีฉับพลันมั่นใจ

ภาพที่ 6 นักเต๎นชาวสเปนที่ Moulin Rouge
ที่มา : Giovanni Boldini. สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 , จาก https://www.artistsnetwork.com
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ผลสรุปข๎อมูลจากการศึกษาหลักสุนทรียศาสตร์จิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์ พบวําอิมเพรสชั่นนิสม์ เน๎น
การสร๎างให๎เกิดรูปทรงด๎วย การใช๎แสง-สี ที่มีความสดใสมากกวําการเน๎นรูปทรงที่ชัดเจนด๎วยเส๎น รวมทั้งวิธีการ
ระบายสี อยํ า งรวดเร็ ว ฉั บ พลั น โดยใช๎เทคนิ คของพูํกันปลํ อ ยให๎ เห็ นรอยแปรง ผลงานอาจดูค ล๎ ายไมํเสร็ จ
เนื่ องจากต๎องการความฉับ ไวเพื่อกํอให๎เกิดความเคลื่ อนไหวในภาพ สํ ว นเอ็ดการ์ เดอกาส์ ใช๎สีสั นสดใส
จนเกิดปฏิกิริยาการสั่นไหวทางสายตา เนื้อหาของภาพซึ่งแสดงถึงฉากเบื้องหน๎าและเบื้องหลัง การแสดงรอย
แปรงให๎เกิดความเคลื่อนไหวในภาพ และความสนใจของเขาที่มีตํอภาพนักเต๎นบัลเลํต์สร๎างให๎เกิดแรงบันดาลใจ
ตํอการประยุกต์สูํการวาดภาพหางเครื่อง สาหรับจิวานนี โบลดินี สํวนข๎อมูลเชิงลึกซึ่งอธิบายถึงผลงานในราย
ชิ้นนั้น คํอนข๎างค๎นหาได๎ยาก ข๎อมูลที่ได๎รับจึงเกิดจากวิเคราะห์ผลงานของเขา ซึ่งเห็นได๎วําการเขียนภาพของ
เขานั้น มักทิ้งรํองรอยแปรงอยํางฉับพลันไว๎อยูํเสมอ ทาให๎เกิดความเคลื่อนไหวในภาพถึงแม๎นางแบบในภาพนั้น
จะแสดงทําทางอยูํนิ่งเฉยก็ตาม
การน าแนวความคิด และเทคนิ ค วิธี การจากจิ ต รกรรมอิ ม เพรสชั่ นนิ ส ม์ แ ละศิล ปิ นทั้ งสองคนนี้ ม า
ประยุกต์สูํการสร๎างสรรค์จิตรกรรมสีน้าหางเครื่อง คือการนาหลักการสร๎างภาพโดยอาศัย แสง-สี เพื่อสร๎างให๎
เกิดมิติรูปทรง มีการใช๎สีสันที่สดใส การแสดงรํองรอยฝีแปรงและการวาดในแบบแสดงทําทาง เพื่อสร๎างให๎ภาพ
การเต๎นของหางเครื่องเกิดความเคลื่อนไหว เสมือนหนึ่งความเคลื่อนไหวสนุกสนานที่เคลื่อนที่ผํานไปชั่วพริบตา
1.2 การศึกษาโดยการทดลองปฏิบัติวาดเส๎น
ทดสอบการวาดเส๎น เพื่อค๎นหาทิศทางโครงสร๎างให๎เกิดความเคลื่อนไหวในภาพ ซึ่งเกิดจากการเต๎นของ
หางเครื่อง และความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากผลของแสงสีบนเวทีขณะแสดงจากการทดสอบพบวําการสร๎างให๎เกิด
ภาพความเคลื่อนไหวที่ดีที่สุด จาเป็นต๎องใช๎การวาดเส๎นในแบบ Gesture หมายถึงการวาดทําทางโดยไมํต๎อง
พะวงกับเหตุผลทางกายวิภาค ปริมาตรของแสงเงารูปทรงหรือทฤษฎีมากเกินไป เป็นการวาดแบบหยาบๆ ใช๎
เส๎นที่รวดเร็ว (สุชาติ เถาทอง. 2536: 231) มาใช๎เป็นเค๎าโครงเบื้องต๎น เพื่อสร๎างความเข๎าใจและความชานาญ
การศึกษานี้ยั งนาอิทธิพลซึ่งได๎รับ จากผลงานจิตรกรรมของจิว านนีโบลดินี ซึ่งมีการวาดด๎วยรอยแปรงแบบ
โต๎ตอบฉับพลันเข๎ามามีสํวนรํวมด๎วย จากการทดสอบนี้จะนาไปสูํการแสดงโครงสร๎างความเคลื่อนไหว และรอย
แปรงในผลงานสร๎างสรรค์

ภาพที่ 7 ค๎นหาและฝึกฝนทิศทางและความเคลื่อนไหวในภาพ
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2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์

ภาพที่ 8 อุปกรณ์สีน้าสาหรับการสร๎างสรรค์
2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ถือเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการสร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดผลงานที่มีคุณภาพจาเป็นต๎องเลือก
วัสดุอุปกรณ์ให๎สัมพันธ์กับจุดมุํงหมาย สาหรับอุปกรณ์ที่จาเป็นในการสร๎างสรรค์จิตรกรรมสีน้าครั้งนี้คือ
กระดาษและการผนึก กระดาษถือเป็นวัสดุที่สาคัญที่จะชํวยให๎ภาพเกิดสีที่มีความสดใสรองรับตํอ
จุดมุํงหมายของการวาด เชํนการวาดที่ต๎องการความชุํมฉ่า ใช๎น้าปริมาณมากในการวาดกระดาษควรมีผิวหยาบ
และมีความหนาพอสมควร ในการวิจัยสร๎างสรรค์ครั้งนี้เป็นการสร๎างสรรค์สีน้าบนกระดาษพื้นที่กระดาษไมํต่า
กวํา 1ตร.ม.สาหรับจิตรกรรมสีน้าแล๎วนั้น ถือเป็นงานวาดสีน้าที่มีขนาดใหญํพอสมควร อีกทั้งกระบวนการ
สร๎างสรรค์จะใช๎เทคนิคการวาดแบบเปียกบนเปียก เป็นหลัก จึงเลือกใช๎กระดาษ Canson (Murang du roi)
300 แกรม ซึ่งมีผิวหน๎าหยาบและมีความหนาที่เหมาะสม โดยการวาดไมํจาเป็นต๎องผนึกกระดาษด๎วยการใช๎น้า
และการขึงกระดาษให๎เกิดความตึงแนํน การผนึกกระดาษใช๎วิธีเพียงผนึกขอบด๎วยกระดาษกาวทั่วๆไป ติดยึด
กับกระดานไม๎เทํานั้นก็เพียงพอตํอการวาด สํวนการวางระดับของกระดานวาด เนื่องจากเป็นภาพที่มีขนาดใหญํ
การวาดสีน้าไมํสามารถวางกระดาษเป็นแนวตั้งได๎ จึงจาเป็นต๎องวางระดับการวาดอยูํบนพื้นเทํานั้นเพื่อสามารถ
วาดได๎ตํอเนื่องทั้งภาพ
สีน้าและการกาหนดชุดสี จากการศึกษาข๎อมูลพบวําหางเครื่องมีสีสันที่สดใส มีความสวํางของสีมาก
การเลือกชุดสีในการสร๎างสรรค์จึงต๎องเลือกสีที่มีคําสีในแบบสดใส (Vivid Tone) และสีที่มีคําความสวํางของสี
(Bright Tone)
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ภาพที่ 9 สีที่มีคําสีในแบบสดใส
(ที่มา : กาญจนา สิงห์อุดม.(2555). อัตลักษณ์เลขศิลป์ลูกทุํงไทย. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
อุปกรณ์จาเป็นอื่นๆ เชํน พูํกัน จานสี ถาดหลุม แก๎วน้า กระป๋องน้า ผ๎าเช็ดสี กระดาษกาว ดินสอ
และยางลบ
2.2 ขั้นตอนการวาด
การสร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้ผู๎วิจัยได๎ตัดขั้นตอนสํวนของการทาภาพรํางออกไป ด๎วยจากการทดสอบ
และสร๎างความชานาญในการวาดเส๎นทําทาง การค๎นหาวิธีการสร๎างความเคลื่อนไหวให๎กับภาพ ด๎วยวิธีการวาด
เส๎นโดยใช๎หมึกและแทํงถํานชาโคล ทาให๎พบวําวิธีการสร๎างสรรค์ผลงานในชุดนี้ที่เหมาะสมที่สุด คือการโต๎ตอบ
โดยตรงกับชิ้นงาน การสร๎างภาพรํางเบื้องต๎นและนามาขยายเป็นชิ้นงานใหญํจะสร๎า งความอึดอัด ทาให๎ต๎อง
พะวงกับ ภาพต๎นแบบระหวํางการวาด ซึ่งทาให๎ขาดอิส ระในการปาดป้ายรอยแปรง อีกทั้งการวาดโต๎ตอบ
โดยตรงแบบฉับพลัน ไมํพะวงตํอต๎นแบบนั้น ยังถือเป็นความท๎าทายตํอการสร๎างสรรค์เทคนิคจิตรกรรมสีน้าบน
กระดาษขนาดใหญํ ซึ่งต๎องอาศัยการตัดสินใจที่เด็ดขาด มีความมั่นใจในการวาด ความมั่นใจนี้มีผลมาจากการ
ทดสอบการวาดเส๎นในชํวงศึกษาข๎อมูลซึ่งมีสํวนชํวยให๎เกิดประสบการณ์ ความชานาญและความกล๎าหาญใน
การปาดป้ ายพูํกัน เพื่อแสดงรูป ทรง รอยแปรง รวมทั้งข๎อมูลจากการศึกษาหางเครื่อง และอิทธิพลอื่นๆได๎
ประมวลอยูํในความจา ความรู๎สึกของผู๎วิจัย การวาดเพื่อถํายทอดผลงานแตํละชิ้นงานจึงเป็นการโต๎ตอบที่
ฉั บ พลั น ภาพโครงรํ า งตํ า งๆจะปรากฏจากภาพต๎ น แบบหางเครื่ อ งสํ ว นหนึ่ ง จากความทรงจ าและจาก
จิน ตนาการอีกสํ วนหนึ่ง โดยปรับ เปลี่ย นโทนสี รอยแปรง อารมณ์ของภาพให๎ เกิดความเหมาะสม มีความ
แตกตํางกันไปในแตํละภาพ ทั้ งนี้เป็นการปาดป้ายด๎วยพูํกันลงไปโดยตรง โดยมักไมํมีการรํางภาพเพื่อให๎เกิด
ความสด ฉับพลันของผลงาน

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูํความสาเร็จอยํางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการวาดผลงานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 11 การระดับวางกระดาษสาหรับการวาด

ภาพที่ 12 หางเครื่อง 3 ขนาด 100x130 ซม.

(879)

(880)
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ภาพที่ 13 หางเครื่อง 6 ขนาด 100x130 ซม.

ภาพที่ 14 หางเครื่อง 5 ขนาด 100x130 ซม.
2.3 สรุปขั้นตอนการสร๎างสรรค์ผลงาน
1. ทดสอบการวาดเส๎น เพื่อสร๎างความชานาญ และค๎นหาวิธีการสร๎างความเคลื่อนไหวชั่วพริบตา
ให๎กับภาพหางเครื่องขณะเต๎นแสดงบนเวที ในขั้นตอนนี้ถือเป็นการวาดเส๎นเพื่อเป็นต๎นรํางความคิด สุชาติ เถา
ทอง กลํ าววํา “การวาดเส๎น แบบนี้เปรียบเสมือนการทดลองผิ ด ทดลองถูกบนพื้นระนาบสองมิติ ในขนาด
และทิศทางตํางๆกัน เพื่อค๎น หาความสมบูรณ์ในต๎นรําง... ระยะแรกความคิดคานึงอาจเป็นเพียงเงาลางๆ
ต๎องรํางขึ้นมาเป็นภาพกํอน รําง วาด ลบ เพิ่ม แก๎ไข พั ฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จนมโนภาพนั้นเริ่มกํอขึ้นเป็นภาพ”
จากการทดสอบดั ง กลํ า วได๎ ข๎ อ สรุ ป ถึ ง วิ ธี ก ารหาเค๎ า โครงด๎ ว ยการน าเทคนิ ค วาดเส๎ น ในแบบทํ า ทาง
(Gestuer Drawing) ซึ่งเป็นการวาดเส๎นแบบฉับพลัน ไมํพะวงกับความถูกต๎องกายวิภาค แสดงออกถึงทําทาง

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ความเคลื่อนไหวได๎อยํางดี เข๎ามาเป็นต๎นรํางทางความคิด การทดสอบการวาดเส๎นนี้เป็นเพียงการค๎นหาทิศ
ทางการทางานที่เหมาะสมเทํานั้นมิได๎นามาเพื่อเป็นภาพรํางต๎นแบบสาหรับขยายเป็นผลงานสร๎างสรรค์
2. เตรียมอุปกรณ์การวาดสีน้าให๎พร๎อมเพรียง ผนึกกระดาษบนพื้นไม๎เทปกระดาษกาว เตรียม
ต๎นแบบภาพถํายหางเครื่องขณะแสดงที่เลือกสรรไว๎ตามโทนสีตํางๆ หลังจากนั้นใช๎พูํกัน หรือแปรงให๎วาด
ระบาย แสดงรอยแปรง ทําทางตามลักษณะการวาดทําทาง ไมํพะวงกับความถูกต๎องทางกายวิภาคมากเกินไป
ขณะวาดจาเป็นต๎องอาศัยภาพจาของการเคลื่อนไหว จากประสบการณ์ในการชมการแสดงหรือภาพจากการ
บันทึกวิดีโอ และจินตนาการตกแตํงเพิ่มเติม
3. ระหวํางการวาดระบายสีด๎วยรอยแปรงเพื่อสร๎างเค๎าโครงในขั้นตอนแรก อาศัยขณะสียังพอ
หมาดๆ ใช๎วิธีการหยอด หยด สลัดสีอื่นๆตามโครงสีซึ่งกาหนดไว๎ เชํนอาจเป็นสีสดใสข๎างเคียง หรือสีสดใสคูํตรง
ข๎ามลงไปในชํวงเวลานั้น วิธีการนี้จะชํวยให๎สีเกิดการกระจายตัว แผํซึมออกไป หรือหยด สลัดน้าลงไปชํวยสร๎าง
ให๎เกิดจุด คราบรํองรอยเป็นการอาศัยความบังเอิญ สร๎างให๎เกิดคราบสีของสีน้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่นิยมกัน
หลังจากนั้นรอจนกวําสีชั้นที่ 1 แห๎งเกือบสนิทจึงจะเพิ่มเติมสีในชั้นที่ 2
4. ในการเพิ่มเติมสีชั้นที่ 2 เพิ่มเติมด๎วยสีวรรณะตํางกัน หรือสีคูํตรงข๎าม เพื่อสร๎างให๎เกิดความมี
ชีวิตชีวา สํงเสริมซึ่งกันและกัน การปาดป้ายรอยแปรงลงไปยังคงอาศัยการวาดในแบบทําทาง โต๎ตอบในแบบ
ฉับพลัน อาจวางสีในแบบสีชนสี หรือการวางสีในแบบซ๎อนทับกัน สลับกันไป
5. เพิ่มเติมสี ในขั้นตอนตํอไปจนภาพมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชํนเพิ่มสีสดใสที่มีความเข๎มมากกวํา
หรือใสํรายละเอียดสีสดใสตํางวรรณะเข๎าไปตามรํองรอย คราบสี หรือพื้นที่วําง หรือสลัด หยดสีเพิ่มเติมเพื่อ
สร๎างความสมบูรณ์ให๎กับผลงาน
6. สังเกต วิเคราะห์ผลงานและแก๎ปัญหาในชิ้นงานถัดไป
2.4 ปัญหาและการแก๎ปัญหาในการสร๎างสรรค์
จากการศึกษา ทดลอง ค๎นคว๎าเพื่อสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้าชุดหางเครื่องนี้พบวําเกิดปัญหา
ในขณะสร๎างสรรค์อยูํ 3 ประการคือ
ประการที่ 1 ปัญหาการติดยึด และพะวงกับรายละเอียดของภาพเชํนการพยายามแสดงรายละเอียดใน
ใบหน๎า เครื่องแตํงกาย มากจนเกินไป ซึ่งการแสดงรายละเอียดของภาพมากเกินไปนี้ จะทาให๎ภาพเกิดความนิ่ง
ไมํแสดงความเคลื่อนไหวจากการเต๎นของหางเครื่องมากเทําที่ควร
ประการที่ 2 ปัญหาซึ่งเกิดจากสีน้ามีลักษณะการแผํซึมได๎งําย การวาดระบายด๎วยสีตํางกัน และสีคูํตรง
ข๎ามในพื้นที่ใกล๎ๆเคียงกัน ต๎องมีความระมัดระวังอยํางยิ่ง เพราะเมื่อสีสดที่แตกตํางกันมากๆเข๎าผสมปนเปกัน
จะทาให๎ภาพเกิดสีที่หมองหมํน
ประการที่ 3 ปัญหาของขนาดงานใหญํ ซึ่งต๎องอาศัยการวางแผน การควบคุมในระหวํางการวาดอยําง
ดี พูํกันหรือแปรงที่ใช๎ในการวาด จาเป็นต๎องประยุกต์เชํนการตํอด๎ามให๎ ยาวขึ้น การตํอด๎ามยาวทาให๎การบังคับ
รอยแปรงในแบบฉับพลัน ทางานได๎คลํองแคลํวและมีผลตํอการหยอด หยด สลัดสีทาได๎ดีกวําพูํกันด๎ามสั้น
รวมทั้งเลือกใช๎แปรงหรือพูํกันที่มีขนาดใหญํ
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจนถึงวิธีการสร๎างสรรค์ ทาให๎เกิดข๎อมูลและองค์ความรู๎ ตํางๆ ซึ่งแยกเป็น
ประเด็นดังนี้
1. หางเครื่องมีเอกลักษณ์โดดเดํน ในเรื่องการแตํงกายซึ่งได๎รับอิทธิพลจากตะวันตก ผสมผสาน
การแตํงกายในแบบพื้นบ๎านของไทย นิยมสีสันสดใส ประดับด๎วยขนนก เลื่อม ดิ้นเงินทอง เพื่อให๎โดดเดํน
ในชํวงการแสดงซึ่งมักเป็นเวลากลางคืน
2. หลักการของสุนทรียศาสตร์อิมเพรสชั่นนิสม์ เน๎นการสร๎างรูปทรงด๎วยการใช๎แสง-สีสดใส
มากกวําด๎วยเส๎น การระบายสีปลํอยให๎เห็นรอยแปรงมีความรวดเร็วฉับพลัน ปรากฏให๎เห็นถึงความเคลื่อนไหว
ในภาพ หลั ก การอิ ม เพรสชั่ น นิ ส ม์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลงานของเอ็ ด การ์ เดอกาส์ ซึ่ ง ใช๎ สี สั น สดใส จน
เกิดปฏิกิริยาการสั่นไหวทางสายตา และผลงานจิวานนี โบลดินี ซึ่งมักเขียนภาพในแบบทิ้งรํองรอยแปรงอยําง
ฉับพลัน ทาให๎เกิดความเคลื่อนไหวในภาพ
3. จากกระบวนการสร๎างสรรค์เพื่อถํายทอดภาพความเคลื่อนไหวชั่วพริบตา ที่ปรากฏถึงสีสัน
สดใส ความสนุกสนาน มีชีวิตชีวาของหางเครื่อง ทาให๎ทราบวําการสร๎างภาพให๎เกิดผลความเคลื่อนไหวดังกลําว
จาเป็นต๎องใช๎กระบวนการวาดระบายลงโดยตรง (Direct painting) เพื่อให๎สีน้าคงความสดใสของสี ใช๎การ
เขียนในแบบซ๎อนทับ (Under Painting) ให๎น๎อยที่สุด การหาภาพโครงสร๎างใช๎การวาดทําทาง (Gesture) ชํวย
สร๎างให๎เกิดความอิสระ ลดความพะวงตํอความถูกต๎องทางกายวิภาคของหางเครื่อง ทั้งนี้การรํางภาพต๎นแบบ
เป็นเพียงการหาโครงสร๎างภาพอยํางครําวๆ (rough sketch) การใช๎ภาพรํางเป็นต๎นแบบจึงใช๎เพียงเค๎าโครง
(map) เพื่อน าทางไปสูํ การปฏิบั ติซึ่งเป็ นการแสดงออกโดยฉับพลัน (automatic)ในภายหลั งด๎วยการวาด
ระบาย ปาดป้าย การหยอด หยด สลัดสี โดยแสดงเค๎าโครงของภาพหางเครื่องอยํางครําวๆ เป็นการแสดงให๎
เห็นถึงเอกลักษณ์ของจิตรกรรมสีน้าสร๎างสรรค์ในชุดนี้
สรุปผลและอภิปราย
การสร๎างสรรค์จิตรกรรมสีน้าชุดหางเครื่องนี้เกิดจากความสนใจตํอภาพความเคลื่อนไหว ของสีสันที่
สนุกสนานของหางเครื่ อง เพื่อน ามาค๎นหาเทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมในการถํายทอดเป็นผลงาน
จิตรกรรมสีน้า ซึ่งยังคงแสดงเอกลักษณ์ที่สาคัญของหางเครื่องและสร๎างให๎เกิดเอกลักษณ์ของจิตรกรรมสีน้าใน
ชุดนี้ จากการศึกษาข๎อมูลหางเครื่อง ทาให๎ทราบถึง ลักษณะพิเศษของเครื่องแตํ งกายหางเครื่อง มีความเป็น
ตะวันตกผสมกับการแตํงกายพื้นบ๎านของไทย มีความสดใส ฉูดฉาดของสี มีเลื่อมระยิบระยับ สะท๎อนแสงและมี
เอกลักษณ์ที่สาคัญคือพูํขนนก การศึกษายังได๎นาอิทธิพลทางศิลปกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์และศิลปินซึ่งมีผลงาน
ในแนวทางดังกลําวคือเอ็ดการ์ เดอกาส์ และจิวานนี โบลดินี ข๎อมูลจากศิลปกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์และศิลปิน
ถูกนามาใช๎ในเรื่องการสร๎างรูปทรง ด๎วยการแทนคําด๎วยแสงและสีสันที่สดใส ไมํเน๎นความคมชัดของรูปทรง
แสดงออกด๎วยรอยแปรงเพื่อให๎สํงผลสูํความเคลื่อนไหว การทดลองเพื่อนามาสูํการสร๎างสรรค์ทาให๎เกิดข๎อสรุป
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ทีช่ ัดเจน ถึงกระบวนการด๎วยการลงมือสูํการปฏิบัติไมํจาเป็นต๎องสร๎างภาพรํางที่ชัดเจน การสร๎างเค๎าโครงเพียง
ครําวๆ สํงผลดีตํอเวลาวาดระบายซึ่งสํงผลให๎การวาดระบาย หยอด หยดสลัดสีน้าในแบบโต๎ตอบฉับพลันทางาน
ได๎ดี การสร๎างเอกลักษณ์ของผลงานชุดนี้คือการใช๎สีสันสดใสของสีน้า แสดงความเคลื่อนไหวด๎วยรอยแปรง
จังหวะของสี บนโครงสร๎างรูปทรงในแบบครําวๆของหางเครื่อง ซึ่งกาลังเต๎นเคลื่อนไหว เป็นการแสดงออกของ
ผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม
ข้อเสนอแนะ
ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิ จัยไปใช๎ประโยชน์การสร๎างสรรค์ผ ลงานชุดนี้ไ มํมีส ร๎างแบบรํา ง
เบื้องต๎น เพื่อนามาขยายเป็นผลงานชิ้นใหญํ แตํใช๎วิธีสร๎างเค๎าโครงครําวๆ จากภาพถําย เค๎าโครงที่อยูํในใจและ
การตอบโต๎ฉับพลัน ด๎วยการวาด ปาดป้ายสี หยอด หยด สลัด ลงไปบนชิ้นงานขนาดใหญํด๎วยพูํกัน แปรง
โดยตรง สาเหตุการไมํสร๎างแบบรํางเพื่อมาขยายอีกครั้งนี้นั้น เกิดขึ้นจากการทดสอบในเบื้องต๎น พบวําการทา
แบบรํางและนามาขยายนั้นสร๎างให๎เกิดความอึดอัด ขาดอิสระ และจะพะวงอยูํแตํกับความเหมือนแบบรําง แตํ
การไมํมีแบบรํางนั้นสร๎างอิสระในการวาดได๎ ดีกวํา แตํขณะเดียวกันผู๎วิจัยจาเป็นต๎องศึกษาการเขียนด๎วยการ
วาดเส๎นทําทางเพื่อค๎นหาโครงสร๎าง ทิ ศทางความเหมาะสมด๎วยการวาดเส๎นหมึก หรือแทํงถํานจนเกิดความ
ชานาญ พร๎อมศึกษาข๎อมูลในเรื่องสีสัน ความเคลื่อนไหวของหางเครื่องทั้งจากเอกสาร และจากการดูการเต๎นซ้า
หลายๆครั้ง จนเกิดภาพความจา มีความกล๎าในการวาด และสามารถจินตนาการเพิ่มเติมได๎ การสร๎างสรรค์จึง
เป็นเสมือนการเตรียมการในทุกๆด๎านให๎พร๎อมมาแล๎วลํวงหน๎า กํอนที่จะวาดตอบโต๎ วิธีการสร๎างสรรค์ผลงาน
ในแบบที่ไมํมีภาพรํางนี้อาจเป็นประโยชน์สาหรับผู๎สนใจที่จะนาไปใช๎ ในกรณีที่ต๎องการการแสดงออกในวิธีการ
ตอบโต๎ ฉับพลัน มุํงผลในเรื่องความเคลื่อนไหวและอารมณ์ความรู๎สึกเป็นสาคัญ
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยตํอไป
กรอบของงานวิจัยนี้ เป็นไปเพื่อค๎นหาวิธีการและเอกลักษณ์ในการสร๎างงานศิลปะด๎วยวิธีการทาง
จิตรกรรม โดยมุํงการค๎นหาเทคนิคจิตรกรรมสีน้า เพื่อแสดงออกถึงความเคลื่อนไหว โดยใช๎สีทีแปรงในการปาด
ป้ายและระบายในลักษณะตํางๆ ผลที่ได๎รับเป็นที่นําพอใจอยํางยิ่ง สามารถนาเทคนิควิธีการที่ค๎นพบนี้ไปใช๎กับ
เนื้อหา (Content) ที่เกี่ยวข๎องกับความเคลื่อนไหวอยํางได๎ผลในบริบท (Context) อื่นใดก็ได๎ที่สามารถตอบรับ
วิธีการทางจิตรกรรมนี้ได๎
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การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
THE USE OF COOPERATIVE LEARNING INTEGRATED WITH INFORMATION
TECHNOLOGY VIA GOOGLE CLASSROOM FOR 21ST CENTURY LEARNING
อาพน ชุมยวง*
AMPON CHUMYUANG
บทคัดย่อ
บทความนี้ ก ล่ า วถึ ง การการบู ร ณาร่ ว มกั น ระหว่ า งการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ และการใช้ Google
Classroom ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถทางานร่วมกัน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ และทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อีกทั้งยังส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่พร้อมในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และเป็นผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
คาสาคัญ: Google Classroom, การเรียนแบบร่วมมือ, ออนไลน์เลิร์นนิ่ง, นวัตกรรมการศึกษา

ABSTRACT
This article is about the use of cooperative learning integrated with Google Classroom,
which is a kind of information technology used for learning conduction in order to rise
present learning effectiveness. This can encourage cooperative learning in anytime and
anywhere any device with Internet connection. Moreover, it is the way to promote learners'
potential for 21st century learning and life-long learning skills.
Keywords: Google Classroom, Cooperative Learning, Online Learning, Education Innovation
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บทนา
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้นจนเป็นสิ่งที่ใช้งานง่าย
และใกล้ตัวมนุษย์ ได้ถูกน ามาใช้ในทุกภาคส่ วนของสั งคม ทั้งภาคสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอุตสาหกรรม
การเกษตร รวมถึงการศึกษา โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาในยุคนี้ได้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน
มีทัก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ เป็ นทัก ษะที่จาเป็น ในการใช้แสวงหาความรู้ ได้ต ลอดชีวิต ซึ่ ง
สอดคล้องกับ วิจารณ์ พาณิช (2555 : 28) ที่กล่าวถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม นี้คือ ทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียน เพราะโลกจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น
เรื่อย ๆ และมีความซับซ้อน ซ่อนเงื่อนมากขึ้น คนที่อ่อนแอในทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นคนที่
ตามโลกไม่ทัน เป็นคนอ่อนแอ ชีวิตก็จะยากลาบาก และด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าขึ้นก่อให้เกิด
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ จากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูผู้สอนยืนหน้าชั้นเรียนและเขียนกระดานพร้อม
การบรรยาย ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในสภาพแวดล้อมที่เป็น
ห้องเรียนเสมือนจริง ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการเรียน ในรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรือทางาน
ร่วมกันได้ ผ่านการเขียน การอ่านและการสร้างเนื้อหา รวมทั้งการเก็บรวบรวม ข้อมูลการแสวงหา และการ
นาเสนอความรู้ในรูปแบบของดิจิทัลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับความเป็นมัลติมีเดียของสื่อ
บนโลกอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มทักษะการทางานเป็นทีม การจดจาและแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้นด้วยการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ จินตรวีร์ คล้ายสังข์ และ
ประกอบ กรณีกิจ (2559 : 182-183) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้มีการเปลี่ยนแปลง โดย
ผู้เรียนที่เกิดในช่วงปี 2525-2547 ซึ่งมีอายุประมาณ 8-30 ปี จะมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ ชอบเทคโนโลยี ชอบ
การติดต่อสื่อสาร ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ ชอบตัวเลือก ชอบทากิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์ดี (โดยเฉพาะในบริบทออนไลน์) และค้นหาข้อมูลเก่ง (ข้อมูลออนไลน์) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
คุณลักษณะของผู้เรียนเปลี่ยนไป ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วย จากการปูอน
ข้อมูล และผู้เรียนเป็นผู้รับ ปรับเป็นการชี้แนะและให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
นั บ ได้ ว่ า การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 นั้ น พฤติ ก รรมการรั บ รู้ ข องผู้ เ รี ย น จะเปลี่ ย นไปตามบริ บ ท
ความก้ า วหน้ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และความคุ้ น เคยกั บ การใช้ ง านในการ
ติดต่อสื่อสาร และการค้นคว้าหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้สอนควรจะปรับบทบาทตัวเอง และปรับตัว
ให้ทันกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป และเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนให้ประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
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เนื้อหา
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยเพราะคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 คือ ต้องเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสู ง มีความฉลาด
ดิจิ ทัล ทั กษะการทางานเป็ น ทีม มีทักษะข้ามวัฒ นธรรม รู้เท่าทัน สื่ อเทคโนโลยีส ารสนเทศสมัยใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหา
ความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562 : 3) ดังนั้นจึงควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นไปที่
กระบวนการท างานเป็ น กลุ่ ม เน้ น กระบวนการคิ ด การท างานร่ ว มกั น และบู ร ณาการการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กับผู้เรียน และเป็นการปรับตัวของ
ผู้สอนให้เข้ากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป
อีกทั้งลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีความแตกต่างจากเมื่อครั้ง
ผู้สอนเคยเป็นผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนควรพิจารณาคุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อ นามาปรับกลยุทธ์ในการสอน
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น ดังเช่น กลยุทธ์การสอนเชิงรุก (Active Learning) การเรียนการ
สอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) (จินตรวีร์ คล้ายสังข์, ประกอบ กรณีกิจ,
2559 : 184) ซึ่งสอดคล้องกับ ณัชนั น แก้วชัยเจริญกิจ (อ้างถึงใน สถาพร พฤฑฒิกุล. 2555 : 8) ที่กล่าวถึง
บทบาทของผู้สอนในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning
ดังนี้
1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
ผู้เรียนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้น
ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม
7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นของที่ผู้เรียน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน และการเรียนแบบร่วมมือนั้นมีความสาคัญที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่
เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ยังเป็นวิธีวิทยาการจัด การเรียนรู้รูปแบบ
หนึ่งในหัวข้อกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562 : 8) อีกทั้งทิศนา แขมมณี (2559 : 101) ระบุถึงผลดีของการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่ง
สรุปมาจากผลการวิจัยจานวนมากของจอห์นสันและคนอื่นๆ โดยระบุถึงผลดีของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนแบบ
ร่วมมือ โดยสรุปได้ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีความพยายามที่จะบรรลุเปูาหมายมากขึ้น ทาให้มีความพยายามจะเรียนรู้ให้บรรลุเปูาหมาย
ทาให้ผลสาฤทธิ์ทางการเรียนสู งขึ้น มีผลงานเพิ่มขึ้น มีความคงทนของการเรียนรู้ มีแรงจูงใจภายในเพิ่มขึ้น มี
การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้น และมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น
2. มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น ทาให้มีน้าใจเป็นนักกีฬามากขึ้น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง
ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการรวมกลุ่ม
3. มีสุขภาพจิตดีขึ้น ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปร
ต่างๆ
ขั้นตอนการจัดการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 48-49) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนแบบร่วมมือดังนี้
1. ขั้นเตรียม ครูแนะนาทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม 2-6 คนแนะนาระเบียบกลุ่ม
บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์บทเรียน การทากิจกรรมร่วมกัน และฝึกฝนทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับกลุ่ม
2. ขั้นสอนครูนาเข้าสู่บทเรียน แนะนาเนื้อหา แหล่งข้อมูล และมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
3. ขั้นทากิจกรรมกลุ่มผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกันต่อผลงานในกลุ่ม ใช้เทคนิคต่างกันในการ
ทากิจกรรมแต่ละครั้ง
4. ขั้น ตรวจสอบผลงานผู้ เรีย นตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติห น้าที่ครบถ้ว นแล้ ว หรือยัง ผลการปฏิบัติเป็น
อย่างไร เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล และอาจต้องทางานเพิ่มเติมเพื่อซ่อมเสริมสิ่งที่ยังขาดตก
บกพร่อง
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทางานของกลุ่ม
นอกจากนี้ จอนห์สัน,จอนห์สัน และโฮลูเบ็ก (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2559 : 103-105) ได้เสนอถึง
การนาหลักการเรียนแบบร่วมมือสู่การปฏิบัติดังนี้
1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
1.1 กาหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งด้านความรู้และด้านทักษะกระบวนการต่างๆ
1.2 กาหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็ก ประมาณ 3-6 คน กลุ่มขนาด 4 คน จะเป็นขนาดที่
เหมาะสม
1.3 กาหนดองค์ประกอบของกลุ่ม หมายถึงการจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มซึ่งอาจทาโดยการสุ่ม หรือการเลือก
ให้ เ หมาะกั บ วัต ถุป ระสงค์ โดยทั่ว ไปกลุ่ ม จะต้องประกอบไปด้ว ยสมาชิ กที่ค ละกันในด้า นต่ างๆ เช่น เ พศ
ความสามารถ ความถนัด เป็นต้น
1.4 กาหนดบทบาทของสมาชิกและละคนในกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและ
มีส่วนในการทาง่านอย่างทั่วถึง ครูควรมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการทางานให้ทุกคน และบทบาทหน้าที่นั้นๆ
จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานอันเป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่ม ครูควรจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้อยู่ในลักษณะที่
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จะต้องพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน บทบาทหน้าที่ในการทางานเพื่อการเรียนรู้มีจานวนมาก เช่น บทบาทผู้นากลุ่ม ผู้
สังเกตการณ์ เลขานุการ ผู้เสนอผลงาน ผู้ตรวจสอบผลงาน เป็นต้น
1.5 จัดสถานที่ให้เหมาะสมในการปฏิ บัติงาน และการมีปฏิสัมพันธ์กันครูจาเป็นต้องคิดออกแบบ
การจัดห้องเรียน หรือสถานที่ที่จะใช้ในการเรียนรู้ให้เอื้อและสะดวกต่อการทางานของกลุ่ม
1.6 จัดสาระ วัสดุ หรืองานที่จะให้ผู้เรียนทา วิเคราะห์สาระ / งาน /หรือวัสดุที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และจัดแบ่งสาระหรืองานนั้นในลักษณะที่ให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนในการช่วยกลุ่มและพึ่งพากันในการเรียนรู้
2. ด้านการสอนครูควรมีการเตรียมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้
2.1 อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับงานของกลุ่ม ครูอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของบทเรียนเหตุผลในการดาเนินการ
ต่างๆ รายละเอียดของงานและขั้นตอนในการทางาน
2.2 อธิบายเกณฑ์การประเมินผลงาน ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่าความสาเร็จของงานอยู่
ตรงไหน งานที่คาดหวังจะมีลักษณะอย่างไร เกณฑ์ที่จะใช้ในการวัดความสาเร็จของงานคืออะไร
2.3 อธิบายถึงความสาคัญและวิธีการของการพึ่งพาและเกื้ อกูลกัน ครูควรอธิบายกฎเกณฑ์ ระเบียบ
กติกา บทบาทหน้าที่ และระบบการให้รางวัลหรือประโยชน์ที่กลุ่มจะได้รับในการร่วมมือกันเรียนรู้
2.4 อธิบายวิธีการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่ม
2.5 อธิบายถึงความสาคัญและวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมาย เช่น การสุ่มเรียกชื่อผู้เสนอผลงาน การทดสอบ การตรวจสอบผลงาน เป็นต้น
2.6 ชี้แจงพฤติกรรมที่คาดหวัง หากครูชี้แจงให้ผู้เรียนได้รู้อย่างชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมอย่างไรบ้าง จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ความคาดหวังที่มีต่อตนและพยายามจะแสดงพฤติกรรมนั้น
3. ด้านการควบคุมกากับและการช่วยเหลือกลุ่ม
3.1 ดูแลให้สมาชิกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด
3.2 สังเกตการณ์การทางานร่วมกันของกลุ่ม ตรวจสอบว่า สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจในงาน หรือ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่างๆของสมาชิกเป็นข้อมูลปูอนกลับ ให้แรงเสริม และ
บันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม
3.3 เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและการทางาน เมื่อ
พบว่ากลุ่มต้องการความช่วยเหลือ ครูสามารถเข้าไปชี้แจง สอนซ้า หรือให้ความช่วยเหลืออื่นๆ
3.4 สรุปการเรียนรู้ ครูควรให้กลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อช่วยให้
การเรียนรู้มีความชัดเจนขึ้น
4. ด้านการประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้
4.1 ประเมินผลการเรียนรู้ ครูประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
4.2 วิเคราะห์กระบวนการทางานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ครูควรจัดให้ผู้เรียนมีเวลาในการ
วิเคราะห์การทางานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ ม เพื่อให้ กลุ่มมีโ อกาสเรียนรู้ที่จะปรับปรุงส่ว น
บกพร่องของกลุ่ม
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จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น พอจะสรุ ป ขั้ น ตอนของการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ( Cooperative
Learning) ได้ 5 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ คื อ 1. ขั้ น ตอนเตรี ย มการ 2. ขั้ น ตอนสอน 3. ขั้ น ตอนท ากิ จ กรรมกลุ่ ม
4. ขั้นตอนการตรวจสอบผลงาน และ 5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทางานกลุ่ม
การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน
Google Classroom เป็นนวัตกรรมทางศึกษาที่เริ่มได้รับความสนใจในปัจจุบัน เป็นการประยุกต์ใช้
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ Google บนโลกอินเทอร์เน็ต เช่น Google Doc, Google Drive, Google Slide,
Hangouts, Google Calendar และ Gmail มาใช้การจัดการเรียนการสอนบน Google Classroom มีการ
สร้างชั้นเรียนของรายวิชา การเชิญสมาชิก การแบ่งปันไฟล์เอกสาร การประชุมร่วมกัน การแก้ไขไฟล์เอกสาร
ร่วมกัน เครื่องมือในการสนทนาร่วมกัน การเผยแพร่สื่อการสอน การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การจัดกิจกรรม
ออนไลน์ การรับ-การส่งงานออนไลน์ นอกจากนี้ผู้สอนสามารถติดตามการทางานของผู้เรียนได้

ภาพที่ 1 ภาพแสดงตัวอย่างการรับส่งงานระหว่างครูและนักเรียน
ที่มา: เอกวิทย์ สิทธิวะ และวรชนันท์ ชูทอง (2558 : 2)
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อีกทั้งผู้สอนยังสามารถตรวจงานและประเมิ นผลออนไลน์ ผู้สอนสามารถวัดประเมินชิ้นงานตามสภาพ
จริ ง ให้ ค ะแนนชิ้ น งานของผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคน ส่ ว นผู้ เ รี ย นสามารถดู ค ะแนนของตนเองส าหรั บ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายและทาเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถเห็นว่าผู้เรียนคนใดยังทางานไม่เสร็จ หรือ ส่งงานช้า
กว่ากาหนดเวลา ตลอดจนแสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนแต่ละคนได้ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้อยู่ใน
ห้องสอน หรือมหาวิทยาลัย และผู้เรียนสามารถดูรายการงานของชั้นเรียนที่กาลังทาอยู่และที่ทาเสร็จแล้ว มี
การแจ้งเตือนแบบ แบบเรียลไทม์ (Real Time) สามารแสดงความคิดเห็น ปรับเปลี่ยน และทางานร่ วมกันเป็น
ทีม Google Classroom จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนเสมือนบนโลกอินเทอร์เน็ต ที่นาความรู้ต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ รวมถึงสื่อการเรียนการสอน ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล และมีความเป็น
สารสนเทศ

ภาพที่ 2 ภาพสัญลักษณ์ของ Google Classroom ที่มา: Google Inc (2019)
นอกจากนี้ เอกวิทย์ สิทธิวะ และวรชนันท์ ชูทอง (2558 : 1) ได้กล่าวถึงประโยชน์ในของ Google
Classroom ไปใช้ไว้ดังนี้
1. ตั้ ง ค่ า ได้ ง่ า ย ผู้ ส อนสามารถเพิ่ ม นั ก เรี ย นได้ โ ดยตรงหรื อ แชร์ ร หั ส เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า
ชั้นเรียนได้การตั้งค่าใช้เวลาเพียงครู่เดียว
2. ประหยัดเวลากระบวนการมอบหมายงานเรียบง่ายไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทาให้ผู้สอนทราบผลตรวจ
และให้เกรดงานได้ในที่เดียวกัน
3. ช่วยจัดระเบียบนักเรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสาหรับชั้นเรียน
ทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายใน.Google Drive โดยอัตโนมัติ
4. ช่วยให้การสื่อสารกันได้ดีขึ้นเนื่องจากใน Google Classroom ทาให้ผู้สอนส่งประกาศและเริ่มการพ
ดูคุยในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกัน หรือตอบคาถามใน Google Classroom ได้
5. ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดียวกับบริการอื่นใน Google Apps for Education กล่าวคือ Google
Classroom ไม่มีโฆษณาไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของนักเรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรีสาหรับสถานศึกษา
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ใส่รหัส

ชันเรี
้ ยน

กดปุ่ ม

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการปูอนรหัสชั้นเรียนเพื่อขอเข้าชั้นเรียน
ที่มา: ผู้วิจัย
จุดเด่นของ Google Classroom ที่เหมาะกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
ด้วยคุณสมบัติของ Google Classroom ที่เน้นการสื่อสารและการทางานร่วมกัน เอื้อประโยชน์ต่อ
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดย Google Inc. (2019) ได้
อธิบายถึงคุณสมบัติการสื่อสารและการทางานร่วมกันไว้ดังนี้
- เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึง Classroom บนเว็บหรือผ่านแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้ง
ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
- แสดงความคิดเห็ น และแก้งานของนักเรียนได้แบบเรียลไทม์ ใส่คาอธิบายประกอบให้กับงานของ
นักเรียนในแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
- สร้างการอภิปรายในชั้นเรียน โพสต์ประกาศ ดึงนักเรียนให้ร่วมการอภิปรายประเด็นคาถาม หรือย้าย
หัวข้อสาคัญขึ้นไปไว้ด้านบนสุดของสตรีมของชั้นเรียน
- จัดการการอภิปรายของชั้นเรียน กาหนดผู้ที่สามารถโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนและปิดกั้นนักเรี ยน
เฉพาะรายไม่ให้โพสต์หรือแสดงความคิดเห็น
- แชร์เนื้อหา แชร์ลิงก์ วิดีโอ และรูปภาพจากเว็บไซต์ลงใน Classroom ด้วยคลิกเดียวด้วยปุุมส่วนขยาย
Share to Classroom
- พุช เนื้ อหาขึ้ น หน้ า จอของนั กเรี ย น พุช หน้ าเว็ บไปที่ ชั้น เรี ยนได้ ทัน ทีด้ ว ยส่ ว นขยาย Share to
Classroom และนักเรียนยังแชร์หน้าจอกับครูได้ด้วย
- สื่อสารกับผู้ปกครอง ครูในโดเมน G Suite for Education สามารถเชิญให้พ่อแม่และผู้ปกครองลงชื่อ
สมัครรับ อีเมลสรุปที่มีข้อมูลงานที่ใกล้ส่ งและงานที่ขาดส่งของนักเรียน ซึ่งผู้ ปกครองจะได้รับประกาศและ
คาถามที่ครูโพสต์ในสตรีม ของชั้นเรียนด้วย
อีกทั้งยังสอดคล้องกับ การทดลองใช้งานในระบบ Google classroom ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอนุกรมวิธาน และปฏิบัติการชีววิทยา ในภาคการศึกษา 1/2558 เพื่อให้พัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน
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ของนักศึกษา การใช้กระทู้ต่างๆ ในการพูดคุยกับนักศึกษา การมอบหมายงานเพื่อให้ทาร่วมกันส่งผลต่อความ
สนใจในเนื้อหาการเรียนและการทางานของนักศึกษามากขึ้น และเนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้
สื่ อ ออนไลน์ ต ลอดเวลา ดัง นั้ น การน าบทเรีย นมาผนวกกั บ สื่ อออนไลน์ จึ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ มแนวทางด้ า นนี้ ไ ด้
ค่อนข้างมาก ซึ่งจะพบว่านักศึกษาให้ ความสนใจที่ศึกษาสิ่งที่อาจารย์ประกาศ คิดวิเคราะห์ตามโดยเห็นได้จาก
มีนักศึกษาเข้ามาตอบ และหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาแบ่งปันกันมากมาย ข้อสาคัญ ยังพบว่านักศึกษามีทักษะ
การทางานร่วมกันผ่าน classroom เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของการแบ่งหน้าที่กันทางาน การแบ่งปันข้อมูลและการ
ช่วยเหลือ ปรับแก้ไขชิ้นงานของสมาชิกในห้องให้ชิ้นงาน หรือปฏิบัติการชีววิทยาสมบูรณ์มากขึ้น (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2559 : 30)
การบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ร่วมกับ Google Classroom
ด้วยลักษณะของ Google Classroom ที่ออกแบบมาให้สามารถทากิจกรรมกลุ่ม บนอินเทอร์เน็ตได้ ทั้ง
ในเรื่องของการแบ่งปันไฟล์เอกสาร และการจัดทาไฟล์เอกสารร่วมกันได้ สามารถสนทนาพร้อมกันได้ในกลุ่มทั้ง
บนข้อความ และวิดีโอ สามารถแบ่งปันสื่อความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เอกสารประกอบการเรียน สื่อวิดีโอ สื่อ
ภาพนิ่ง สื่อเสียง เป็นต้น สามารถดูกาหนดระยะเวลาส่งงาน และสามารถส่งงานผ่านระบบออนไลน์ได้ อีกทั้งยัง
สามารถทางานได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ อานวยความสะดวกให้กับทั้งผู้เรียน
และผู้สอนดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ทั้งนี้ผู้สอนสามารถบูรณาการกิจกรรมต่า ง ๆ ในการเรียนแบบร่วมมือได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ
ผสมผสาน กล่าวคือ ทาการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในห้องเรียนจริงผนวกกับการทากิจกรรมบน Google
Classroom หรือ จะทาการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือบน Google Classroom ทั้งหมดทุก
กิจกรรมก็ได้เช่นกัน ดังที่ผู้วิจัยยกตัวอย่างดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือบูรณาการร่วมกับ Google Classroom
ขั้นตอนการเรียน
กิจกรรมในห้องเรียนปกติ
แบบร่วมมือ
1. ขั้นตอน
แนะน าทั ก ษะในการเรี ย นรู้
เตรียมการ
ร่วมกัน แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม 4-6
คน โดยคละเพศ ความสามารถ
ความถนัดแบ่งบทบาทหน้าที่ แจ้ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ บ ทเรี ย น การท า
กิ จ กรรมร่ ว มกั น จั ด สถานที่ ใ ห้
เหมาะสม
2. ขั้นตอนสอน

กิจกรรมในห้องเรียนปกติ+Google
Classroom
ผู้ ส อ น ส ร้ า ง ชั้ น เ รี ย น บ น Google
Classroom ทาการเชิญผู้เรียนเข้าสู่ชั้นเรียนบน
Google Classroom แนะนาทักษะในการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงทักษะการใช้งาน Google
Classroom แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม 4-6 คน โดย
คละเพศ ความสามารถ ความถนัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ แจ้งวัตถุประสงค์ บทเรียน และการทา
กิจกรรมร่วมกัน (ในห้องเรียนปกติ)
น าเ ข้ า สู่ บทเ รี ย น แน ะน า
น าเข้ า สู่ บ ทเรี ย น แนะน าเนื้ อ หา และ
เนื้อหา แหล่งข้อมูล และมอบหมาย มอบหมายงานให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม (ใน
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กิจกรรมในห้องเรียนปกติ
งานให้นั กเรี ยนแต่ละกลุ่ ม รวมถึง
เกณฑ์การประเมินผลงาน กาหนด
ระยะเวลาส่งงาน

3. ขั้นตอนทา
กิจกรรมกลุ่ม

4. ขั้นตอนการ
ตรวจสอบผลงาน

ผู้ เ รี ย นท างานร่ ว มกั น เรี ย นรู้
ร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ต่ อ
ผลงานในกลุ่ม ใช้เทคนิคต่างกันใน
การทากิจกรรมแต่ละครั้ง

ตรวจสอบว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ครบถ้วนแล้วหรือยัง ผลการปฏิบัติ
เป็ น อย่ า งไร เน้ น การตรวจสอบ
ผลงานกลุ่ ม และรายบุ ค คล และ
อาจต้องทางานเพิ่มเติมเพื่อเสริมสิ่ง
ที่ ยั งข าด ต กบ กพ ร่ อ ง ร ว ม ถึ ง
ตรวจสอบว่ า สมาชิ ก กลุ่ ม มี ค วาม
เข้าใจในงาน หรือบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายหรือไม่
5. ขั้นสรุปบทเรียน
สรุ ป บทเรี ย นและประเมิ น ผล
และประเมินผลการ ก า ร ท า ง า น ก ลุ่ ม โ ด ย ผู้ ส อ น
ทางานกลุ่ม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย และควรให้
ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น
วิเคราะห์กระบวนการทางานและ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอน
ควรจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นมี เ วลาในการ

กิจกรรมในห้องเรียนปกติ+Google
Classroom
ห้องเรียนปกติ) ผู้สอนแชร์เอกสารประกอบการ
สอน แหล่ งข้อ มูล และสรุปหั ว ข้องานของแต่
กลุ่ม รวมถึงเกณฑ์การประเมิ นผลงาน กาหนด
ระยะเวลาส่งงาน (บน Google Classroom)
ผู้ เ รี ย นแบ่ ง ปั น งานตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย (ในห้องเรียน) ผู้เรียนออกไปศึกษา
ค้ น ค ว้ า ห า ข้ อ มู ล ( น อ ก ห้ อ ง เ รี ย น , บ น
อินเทอร์เน็ต) ผู้ เรียนรวบรวมองค์ความรู้และ
ร่ ว มกั น สร้ า งผลงานกลุ่ ม เช่ น การท าไฟล์
เอกสารร่วมกัน การทาไฟล์นาเสนอร่วมกัน(บน
Google Classroom)
ผู้ เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย น
สนทนาและประชุ ม ร่ ว มกั น (บน Google
Classroom)
ตรวจสอบงานว่ า ครบถ้ ว นหรื อ ไม่ โดย
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบผ่านชิ้นงานที่
ทาร่วมกัน (บน Google Classroom) หากมี
ข้อบกพร่องก็ให้ รีบแก้ไขโดยให้ ส มาชิกกลุ่ มที่
รั บ ผิ ด ชอบในงานส่ ว นนั้ น เป็ น ผู้ แ ก้ ไ ข โดย
อาจจะทาประชุม แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกัน
(บน Google Classroom)
ผู้ ส อนประเมิ น ผลการท างานกลุ่ ม จาก
ชิ้นงานที่ผู้เรียนส่งบน Google Classroom
รวมถึง ให้ คะแนน และแสดงความคิด เห็ นต่ อ
คุณภาพของผลงาน และให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น ก ลุ่ ม ( บ น Google
Classroom) ให้ ผู้ เรี ยนแสดงความคิด เห็ นต่ อ
กระบวนการท างานภายในกลุ่ ม และแสดง
ความคิดเห็นต่อคุณภาพของชิ้นงานต่อกลุ่มอื่น
ๆ ที่ร่วมชั้นเรียน (บน Google Classroom)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ขั้นตอนการเรียน
แบบร่วมมือ
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กิจกรรมในห้องเรียนปกติ

กิจกรรมในห้องเรียนปกติ+Google
Classroom
วิเคราะห์การทางานของกลุ่ มและ จากนั้นผู้ เรียนและผู้ ส อนสรุปความรู้ที่ได้จาก
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้ การทากิจกรรม และข้อเสนอแนะ ปัญหาและ
กลุ่ ม มี โ อกาสเรี ย นรู้ ที่จ ะปรั บ ปรุ ง อุปสรรค เพื่อที่จะปรับปรุงในการทากิจกรรมใน
ส่วนบกพร่องของกลุ่ม
ครั้งต่อไป

บทสรุป
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันนั้นนอกเหนือจากมาตรฐานผลการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จะต้องนามาพิจารณาในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนั้น บริบทของสังคมและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้พฤติกรรมการรับรู้และการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุค
ศตวรรษที่21 เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งก็เป็นปัจจัยสาคัญต้องนามาพิจารณาในการปรับใช้และบูรณาการกับศาสตร์
การสอน เพื่อให้ การเรีย นการสอนในแต่ละครั้งนั้นมีความหมาย สามารถทาให้ผู้ เรียนเรียนได้อย่างเข้าใจ
สนุกสนาน บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน พร้อมทั้งได้ประโยชน์ รวมถึงได้ทักษะต่าง ๆ อันนอกเหนือไปจาก
ความรู้ ใ นเนื้ อ หาวิ ช าที่ เ รี ย น เช่ น ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (การใช้ Google Classroom,
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และการใช้อินเทอร์เน็ต) ทักษะการทางานเป็นทีม (การเรียนแบบร่วมมือ) ทักษะการ
ค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการพูดและการนาเสนอ เป็นต้น ซึ่งทักษะต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นก็
จะเป็นทักษะที่ติดตัวผู้เรียน เป็นทักษะที่จะสามารถทาให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีทักษะใน “การเรียนรู้ตลอดชีวิต ”
พร้อมรับ ความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีผ ลต่อเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทของสังคมใน
อนาคต
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Google Classroom แอปพลิเคชั่นทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
GOOGLE CLASSROOM APPLICATION FOR EDUCATION IN
BUNDITPATANASILPA INSTITUTE
ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์
THONPHAT THAMCHAROENPHONG
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้เทคโนโลยี Google
Classroom เป็ น สื่ อ การสอน
ผู้ เ ขี ย นได้ น าเสนอเนื้ อ หาซึ่ ง มี ป ระเด็ น ในการใช้ อ ยู่ 4 ประเด็ น คื อ
1. ความสาคัญของ Google Classroom เพื่อการนาไปใช้ในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 2. การจัดการเรียน
การสอนด้วย Google Classroom ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3. การ
ทางานของ Google Classroom และ 4. ประโยชน์ของ Google Classroom ที่เกิดกับผู้เรียน ผลของการใช้
Google Classroom ในการจั ดการเรียนการสอนในรายวิช านวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศทาง
การศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีพบว่า การทางานของ Google Classroom นั้นได้ผสานรวม Google
Docs, Google Drive, Google Sheet, Google Form และ Gmail ไว้ด้วยกัน มีความทันสมัย สะดวก ใช้ได้
ทุกอุปกรณ์ ผู้เรียนที่มีกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมมาก มีเวลาเรียนไม่เพียงพอ สามารถศึกษา
เนื้อหาและติดตามการบ้าน ส่งงานได้ทุกที่ทุกเวลา ทราบผลการเรียนได้รวดเร็ว ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่อนข้างมาก ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ
ได้
คาสาคัญ : แอปพลิเคชั่น, การจัดการเรียนการสอน, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ABSTRACT
This article aimed to develop student-centered learning and teaching management by
using Google Classroom. Also, the researcher presented the principles in 4 aspects 1) the
principle of Google Classroom employed in the classroom of Chanthaburi College of
Dramatic Arts 2) student-centered learning and teaching management based on Google
Classroom in the Innovation and Educational Technology course 3) Google Classroom
processing and 4) the advantages of Google Classroom for the students. The participants
were students who signed up for the Innovation and Educational Technology course.
____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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The study showed that Google Classroom integrated with Google Docs, Google Drive, Google
Sheet, Google Form and Gmail. These applications were modern and practical for using. In
addition, students who had too much more activities at the college, they had to spend
much time on them. Also, students had not enough time for studying. Therefore, the
aforementioned innovative educational technology could assist them to study by
themselves or submit their homework. They were notified the information in a very short
time and punctually. These applications increased the students much more self-motivation.
Google Classroom can be applied in other courses.
บทนา
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นจึงส่งผลให้มีการจัดทา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นเป็นกรอบแนวทางการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เน้นการสร้าง
สังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมกัน เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดโอกาสการรับการศึกษาที่มีมาตรฐานทุกเพศ ทุกวัย ทุก
ที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการพัฒนาและส่งเสริมบริการการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสาหรับมหาชน
(Massive Open Online Course : MOOC) ที่ครอบคลุมหลักสูตรทุกระดับของการศึกษา การผลิตสื่อการ
เรียนการสอนและคลังสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง. 2561 : 168,
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557, online)
การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นกรอบแนวคิดแบบใหม่ของการศึกษาไทย ซึ่งเน้นด้านการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน โดยมุ่ งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ร่วมกันคิดหาวิธีการใน
การพัฒนาทักษะสาหรับผู้เรียน ได้แก่ ทักษะ CCPR และทักษะ 8C ที่จะนาไปสู่การสร้างแนวคิดและสามารถ
นาไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง. 2561 : 16-18 ; ไพฑูรย์ สินลารัตน์
และคนอื่น ๆ. 2561 : 1-4)
นวัตกรรมการศึกษา เป็นรูปแบบใหม่ ๆ ของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มคุณค่าให้กับการเรียนการสอน การอบรม การนาเสนอ ภายใต้ทรัพยากรการเรียนรู้
ที่จากัด ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมการศึกษาส่วนใหญ่ครอบคลุมถึงแนวคิด หลักการ
วิธีการ กระบวนการทฤษฎีต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการสอนที่เกิดขึ้นใหม่และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มา
ใช้กับการเรียนการสอน โดยคานึงถึงบริบทความเหมาะสมและความพร้อมของสถานศึกษา อุปกรณ์ สถานที่
งบประมาณ และบุคลากรเป็นสาคัญ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง 2561 : 23)
Google Classroom แอปพลิเคชั่นทางการศึกษา
ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัลนวัตกรรมการศึกษาไทยได้มีการปรับเปลี่ ยน ในส่วนของผู้สอนและผู้เรียน
ต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้กับจัดการเรียนการสอนนั้น มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น
ห้องเรีย นกลับด้าน ห้องเรียนเสมือนจริง ห้องเรียนอัจฉริยะดิจิตอล การเรียนแบบผสมผสาน และการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุก แต่นวัตกรรมที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
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คือ Google for Education เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนามาใช้ในงานด้านการศึกษาที่ประกอบด้วยแอป
พลิเคชันต่างๆ ได้แก่ จีเมล (Gmail) เอกสาร (Docs) ปฏิทิน (Calendar) ไดรฟ์ (Drive) ห้องเรียน
(Classroom) สาหรับจุดประสงค์ของ Google Apps for Education พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทางานของ
สถานศึกษาทุกระดับและประเภท สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกคนสามารถใช้งานรวมก้น
ได้โดยการมีส่วนร่วมในการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งสามารถทาใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงได้ใน
หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์มือถือ รวมถึง
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ต่างๆ เป็นต้น (Google Inc., 2014)
สาหรับเครื่องมือหรือแอปพลิเคชั่นของ Google for Education มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน
ว่านามาใช้งานเกี่ยวกับอะไร ควรมีการศึกษาคุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ในส่วนของแอปพลิเคชั่นที่นิยมมาใช้เกี่ยวกับการจัดการเรียน
สอนได้แก่ ดังนี้
1. จีเมล (Gmail) คือ ส่วนพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลสามารถจัดเก็บได้มากถึง 15 GB มีการสืบค้น
ที่มีประสิทธิภาพ มีปูายชื่อกากับ และมีตัวกรองช่วยจัดการให้ข้อมูล มีระบบระเบียน ในส่วนกล่องจดหมาย
สามารถติดต่อสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่งข้อความในรูปเนื้อหา ข้อความเสียง วิดีโอ และแชท
นอกจากนี้สามารถตรวจสอบการทางานได้และสามารถปฏิสัมพันธ์ได้ทันที
2. ห้องเรียน (Classroom) เป็นเครื่องมือช่วยที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สอนกับผู้เรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุ กเวลา
สามารถสร้างและเก็บงานได้ การทางานร่วมกับ Google Drive รวมถึงการสร้างโฟลเดอร์สาหรับงานของ
ผู้เรียนและเอกสารต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถติดตามและตรวจสอบการบ้านได้อย่างสะดวก แสดงความคิดเห็น
ระหว่างผู้สอนหรือเพื่อนร่วมห้องเรียนได้รวดเร็วแบบเรียลไทม์ และผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียน สั่งงานหรือ
การบ้าน ตรวจสอบงาน ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คส์ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น
3. ปฏิทิน (Calendar) เป็นบริการปฏิทินแบบออนไลน์สาหรับใช้เก็บข้ อมูลเหตุการณ์ รวมถึง
กิจกรรมและตารางนัดหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งปันการใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน มีการแจ้งเตือน
ในรูปแบบต่างๆ ทาให้ไม่พลาดในการประชุมนัดหมายงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
หลากหลายช่องทางและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย
4. ไดรฟ์ (Drive) เป็นพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ในรูปแบบของข้อความ ไฟล์เสียง และ
วิดีโอ ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่จากัดพื้นที่และอุปกรณ์ บนพื้นที่เดียวสาหรับข้อมูลฉบับปัจจุบันที่บันทึก
ไว้ สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ มีการประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารและตอบกลับ ความคิดเห็นในเอกสารเดียวกัน
เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นหรือรับข้อเสนอแนะได้กลุ่มผู้เรียนสามารถทากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟูม
เอกสารเดียวกันได้แม้จะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันทั้งรูปแบบของเอกสาร ตาราง และงานนาเสนอ โดยเข้าถึงไฟล์จากที่
ใดก็ได้
5. พื้นที่ทางาน (Sites) เป็นพื้นที่ทางานใช้แบ่งปันภายในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ของ
โครงการได้ โดยไม่ต้องเขียนรหัสให้ยุ่งยาก ทางานได้ง่ายเหมือนการทาเอกสาร สามารถเปิดใช้งานได้ทุกแห่ง
ด้วยเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac, PC และLinux ได้
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จากการนา Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลและผู้ใช้งานสามารถควบคุม
ข้อมูลด้วยตนเอง สามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาไม่กาจัดพื้นที่แต่อยู่ภายใต้ระบบเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูล
ทุกอย่างมีการบันทึกลงในระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ อีเมล เอกสาร ปฏิทิน และไซต์จะสามารถเข้าถึงและแก้ไข
ได้จ ากเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ ตได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ สอนและผู้เรียนสามารถทางาน
ร่วมกันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น มีการใช้ทรั พยากรในการเรียนร่วมกัน ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
จัดการระบบการเรียนการสอนและออกแบบระบบการใช้งานได้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการศึกษา ซึ่งสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเอกสาร
ได้ทันที มีการควบคุมและการแบ่งปันที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสมสาหรับ
การเรียนรู้ (ดนัยศักดิ์ กาโร. 2561 : 221-222 ; ไพรัชนพ วิริยวรกุล และดวงกลม โพธิ์นาค. 2557 : 107109)
การนา Google Classroom มาใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิล ป์เป็น สถาบันศึกษากากับดูแลของภาครัฐโดยสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัด
การศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่สาคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นาด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และศิลปกรรม สามารถอนุรักษ์ พัฒนาสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ ด้านศิลปะสู่ชุมชน
พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้นาในการสืบสานสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์ สนับสนุนและส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรมทางด้านวิชาชีพ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมไทยและดารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย จัดรูปแบบการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้านจนถึงระดับ
ปริญญาเอกโดยมีวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ มีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัดจานวน 18 แห่ง
(ราชกิจจานุเบกษา. 2551 : 1-3)
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ได้นา Google Classroom มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
ของผู้สอนและผู้เรียนเนื่องด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีมีการจัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลปและดนตรีไทย
เป็นการสอนด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ผู้เรียนต้องฝึกทักษะปฏิบัติและฝึกทักษะการแสดง รวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรม การแสดงงานอื่น ๆ ของสถาบันส่งผลต่อการจัดเรียนการสอนในรายชั่วโมงของกลุ่มวิชาการศึกษา
ความพยายามของผู้ ส อนในรายวิช าที่ถูก กระทบชั่ว โมงการสอน จากปัญ หาดังกล่ าวได้พ ยายามทางแนว
ทางแก้ไข โดยนานวัตกรรมการศึกษา Google Apps for Education มาใช้ ซึ่งผู้สอนได้เห็นประโยชน์และ
ความสาคัญของ Google classroom โดยนามาประยุกต์ใช้ ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
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1. เข้าระบบ Google Classroom ให้คลิก + เลือกสร้างชั้นเรียน พร้อมกรอกข้อมูลในระบบ เช่น ชื่อ
ชั้นเรียน ระดับชั้นปี

ภาพที่ 1 เข้าระบบ Google Classroom วิชานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
2. การเข้าใช้ Google classroom ประกอบด้วย การสร้างชั้นเรียน การตกแต่งหน้าเพจ
ให้น่าสนใจเรียน และการเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน

ภาพที่ 2 หน้าจอห้องเรียนออนไลน์ใน Google Classroom
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)

(902)
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3. การเลือกธีม หรือการเลือกภาพที่ทาให้ห้องเรียนมีสีสันน่าสนใจ เข้ากับรายวิชา

ภาพที่ 3 การเลือกธีม
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
4. เปิดชั้นเรียน โดยคลิกที่แท็บผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอนได้เชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียนผ่านอีเมล หรือนารหัสชั้น
เรียนให้แก่ผู้เรียนได้เข้าชั้นเรียน การเชิญผู้เรียนสามารถทาได้ 2 ช่องทาง

ภาพที่ 4 เปิดชั้นเรียนและคลิกที่แท็บผู้เรียน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
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5. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียน

ภาพที่ 5 จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
6. หน้าจอ Google Classroom ด้านบนประกอบด้วย สตรีม และผู้คน และคาสั่งด้านขวา
มีเครื่องหมาย + โดยมีเมนูการสร้างประกาศ การสร้างงาน การสร้างคาถาม และการโพสต์ข้อความซ้า ให้
ผู้สอนได้เลือกใช้งาน

ภาพที่ 6 หน้าจอ Google Classroom
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)

(904)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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7. พิมพ์ข้อความที่ต้องการประกาศ โดยสามารถแนบเอกสาร ลิงค์วิดีโอ หรือไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ลง
ไปในประกาศได้ คลิกโพสต์ เพื่อประกาศข้อความ และผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ภาพที่ 7 พิมพ์ข้อความที่ต้องการประกาศ
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
8. เมนูสร้างงาน ผู้สอนมอบหมายงานในชั้นเรียนหรือแนบเอกสารประกอบการสอน กาหนดระยะเวลา
ในการส่งงาน และกาหนดคะแนน ตลอดจนให้คะแนนและส่งคืนให้กับผู้เรียน หลังจากที่สร้างงานไว้แล้ว
ผู้เรียนจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล และจะเห็นได้ตรงหน้าสตรีมของชั้นเรียน

ภาพที่ 8 เมนูสร้างงาน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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(905)

9. การสร้างงานที่มีการกาหนด จะปรากฏในปฏิทิน Calendar ปฏิทินช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนจัดการ
เวลาของตน กาหนดเวลาเรียนและตารางนัดหมาย ด้วยการแบ่งปันปฏิทินร่วมกันกับผู้เรียนที่กาหนดได้ด้วย

ภาพที่ 9 ทุกการสร้างงานปรากฏในปฏิทิน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
10. เมนูการสร้างคาถาม ใส่คาถาม กาหนดคะแนน กาหนดวันเวลาที่ส่ง และสร้างตัวเลือกแบบปรนัย
หรือเป็นแบบคาตอบสั้นๆ ได้ โดยคลิกตรงถาม คาถามปรากฏในหน้าสตรีมของผู้เรียน

ภาพที่ 10 เมนูการสร้างคาถาม
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)

(906)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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11. ข้อคาตอบของผู้เรียน ปรากฎจานวนผู้ตอบคาถาม และการให้คะแนนของผู้สอน

ภาพที่ 11 ข้อคาตอบของผู้เรียน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
12. การตรวจงานของผู้สอน ปรากฏรายละเอียดคะแนนในแต่ละชิ้นงานของผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอน
ตรวจสอบได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามีงานชิ้นใดที่รอการตรวจ และงานชิ้นที่ตรวจแล้ว

ภาพที่ 12 การตรวจงานของผู้สอน
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
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13. สามารถตรวจสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรมที่ผู้สอนกาหนด และ
ผู้เรียนได้ปฏิบัติแต่ละกิจกรรมหรือไม่ การประเมินผล ตารางส่งงาน และระดับคะแนน ความคืบหน้าในการ
เรียนให้แก่ผู้เรียน

ภาพที่ 13 การตรวจสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
14. การวัดและประเมินผล ประกอบไปด้วยการตรวจชิ้นงาน การให้คะแนนชิ้นงาน
การประเมินแบบทดสอบหรือข้อคาถาม รวมถึงการส่งคะแนนให้แก่ผู้เรียนหรือรวบรวมสถิติการส่งการงาน
และผลคะแนนต่าง ๆ ไว้ด้วย

ภาพที่ 14 การวัดและประเมินผลวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)

(908)
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15. ผลรวมคะแนนของผู้เรียนทั้งหมด โดยสามารถตรวจสอยและคัดลอกคะแนนได้ทั้งหมด

ภาพที่ 15 ผลรวมคะแนนของผู้เรียนทั้งหมด
ที่มา : (ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์)
จากการใช้งาน Google Classroom ส่งผลให้ผู้สอนกับผู้เรียน ดังนี้
1. การมอบหมายงาน ผู้ ส อนได้ มอบหมายงานประเภท การให้ ศึ กษาค้น คว้ าหาความรู้เ รื่อ งที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา หรือส่งชิ้นงานที่ให้ไปฝึกปฏิบัติอื่น ๆ โดยมีการกาหนดชื่องาน กาหนดวัน เวลา ที่จะส่ง
งานอย่างชัดเจน และมีการกาหนดบอกคะแนนไว้ด้วย ทาให้นักศึกษาวางแผน
การทางานได้อย่างลงตัว และมีความกระตือรือร้นที่จะทางานนั้นส่งเพราะมีคะแนนเป็นแรงเสริม
2. การส่งงานและการให้คะแนน นักศึกษาสามารถส่งงานโดยจะปรากฏที่หน้าสตรีมของ Google
Classroom ของผู้สอน โดยผู้สอนจะแสดงความเห็น ให้ผู้เรียนเห็นในภาพรวมก็ทาได้ในหน้าสตรีมนี้ และอีก
ช่องทางหนึ่งคือสามารถตรวจงานโดยการคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของงาน พร้อมให้ คาชี้แนะหรือข้อแก้ไขงาน
ผ่านช่องความคิดเห็น ซึ่งช่องทางนี้ จะเป็นการแสดงความเห็นเฉพาะบุคคล นักศึกษาเจ้าของงานจึงจะเห็น
ความคิดเห็นนี้ได้ ในส่วนของการให้คะแนน ผู้สอนสามารถให้คะแนนได้ทันที ผลคะแนนจะปรากฎที่ช่องทาง
ของนักศึกษาเจ้าของงานเท่านั้น หากผู้เรียนนั่ งอยู่ใกล้กันก็สามารถเปรียบเทียบคะแนนที่ได้ และมีการพัฒนา
ตนเองหรือแข่งขันกันเรียนมากขึ้น ทาให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งจะสามารถตรวจสอบ
ได้ด้วยว่าใครส่งงานล่าช้า หรือส่งทันตามกาหนด หรือใครที่ยังไม่ส่งงานเป็นต้น
3. การแนบไฟล์สื่อ ในการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom นั้น ผู้สอนสามารถแนบ
ไฟล์ได้หลากหลาย เช่น ไฟล์ Word ลิงค์วิดีโอ งานจากกูเกิลไดรฟ ลิงค์จากเว็บไซด์ต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถ
เปิดดู หรือดาวโหลดเก็บไว้เพื่อศึกษาหรือเปิดอ่านเป็นการส่วนตัว เพื่อทาความเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนต้องการสื่อ
หากไม่เข้าใจ ก็สามารถสอบถามผู้สอนได้ทันที
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4. การสร้างคาถามหรือทาแบบทดสอบ ในการสร้างคาถามสามารถทาได้หลายแบบ เช่นข้อคาถาม
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก หรืออัตนัย แบบตอบคาถามสั้น ๆ โดยผู้สอนจะกาหนดคะแนนในการ
ตอบของผู้ เ รี ย นแต่ ล ะข้ อ ไว้ ชั ด เจน เพราะสร้ า งแรงจู ง ใจในการตอบ ในส่ ว นของผู้ ส อนเองนั้ น ได้ ส ร้ า ง
แบบทดสอบบน Google doc (Google From) เข้าถึงโดย QR Code และนาไปติดไว้ที่สร้างประกาศหน้า
สตรีม ให้ผู้เรียนได้ทาแบบทดสอบ พร้อมเฉลย เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนเอง ทาให้
ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนด้วยอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ว่าใครยังไม่ตอบคาถามบ้าง ใครตอบ
แล้วและแต่ละคนได้กี่คะแนน หรือใครตอบล่าช้ากว่ากาหนดเป็นต้น
5. การโต้ตอบ แบบมีปฏิสัมพันธ์ ในห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom นั้น ผู้เรียนสามารถ
ถามข้อสงสัยในชิ้นงานที่ผู้สอนได้มอบหมาย หรือข้อสงสัยอื่น ๆ ได้ ผ่านหน้าสตรีม หรือช่องส่วนตัวที่สามารถ
เห็นได้คนเดียว ผู้สอนสามารถตอบข้อคาถามได้ทุกคนและทั่วถึง
6. การประกาศข่าวสาร เป็นการประกาศ กระตุ้นเตือน แก้ไขเปลี่ยนแปลงกาหนดการต่าง ๆ เช่น
การแจ้งเปลี่ยนห้องเรียน การแจ้งผู้สอนติดภาระการอบรมประชุมต่าง ๆ การเตือนให้อ่านหนังสือสอบ หรือการ
นัดหมายอื่น ๆ เป็นต้น
7. การประเมินผล จากการที่ผู้เรียนส่งงาน และที่ผู้สอนได้สร้างงานหรือสร้างคาถาม ไว้ ให้ผู้เรียน
กาหนดส่ง พร้อมกับมีคะแนนกากับไว้ทุกชิ้นงานนั้น ผลรวมคะแนนแต่ละชิ้นงาน ของนักเรียนทั้งหมด ให้คลิก
ไปที่เครื่องมือรูปฟันเฟือง และคลิก คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีต คะแนนจะปรากฎให้ผู้สอนได้
ตรวจสอบง่ายขึ้น หรือหากจะดูเป็นรายบุคคลก็สามารถทาได้ เมื่อคลิกไปที่ผู้เรียนจะปรากฏการส่งงาน หรือ
คะแนนแต่ละชิ้นงานของผู้เรียนคนนั้นทันที
ประโยชน์ของผู้เรียนที่ได้รับจากห้องเรียนออนไลน์ Google classroom
จากการสอบถามเป็ น รายบุ ค คล ผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ห้ อ งเรี ย นออนไลน์ Google
classroom ของวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า
ผู้เ รี ยนคนที่ 1 การเรี ย นผ่ าน Google classroom มีความสะดวกรวดเร็ว ความทันสมั ย
ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรประเภทกระดาษ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
ผู้เรียนคนที่ 2 การให้คะแนนสามารถตรวจได้อย่างแม่นยา ทาให้ทราบผลคะแนนรวดเร็ว คาตอบที่
ประมวลผลมีความแน่ชัด คะแนนที่ออกมาจึงไม่คลาดเคลื่อน
ผู้เรียนคนที่ 3 การทางานกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความหลากหลาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และโน๊ตบุ๊ค เพียงมือเปล่าในการทางาน ไม่ต้องใช้ปากกา ไม่ต้องใช้น้ายาลบคาผิดทาให้
เลอะเทอะ และไม่ต้องห่วงลายมือไม่สวยอ่านไม่ออก การส่งงานประเภทไฟล์ต่าง ๆ ตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย
ผิดพลาดน้อยกว่า สะดวกสบายกว่า
ผู้เรียนคนที่ 4 รู้ถึงประโยชน์ของมือถือและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เข้ากับยุคสมัยการเรียนรู้ 4.0
ประโยชน์ของการใช้โทรศัพท์ในการเรียนและทันต่อเทคโนโลยี มีความสะดวกสบายมากขึ้นและนาเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวันมาทาให้เกิดประโยชน์
ผู้เรียนคนที่ 5 คิดว่าควรนา Google classroom ไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ ทา
แบบทดสอบจาก Google doc ผ่าน QR code ทาให้ทราบคาตอบได้ในทันที แล้วมีการประมวลผลมีความ
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ถูกต้อง รวดเร็ ว และสามารถน าวิช าอื่น ๆ มาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีได้ทุกวิช า และบางครั้งการทา
แบบทดสอบไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจอะไรอยู่ เมื่อว่างเมื่อไรก็สามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา
ผู้เ รี ยนคนที่ 6 การเข้าร่ ว มการใช้งานในกิจกรรมการเรียนการสอนห้ องเรียนออนไลน์ Google
Classroom มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระการเรียน สามารถปฏิบัติงานจากสิ่งที่ผู้สอนได้มอบหมายให้ไ ป
ได้ดี สามารถวางแผนการเรียนของตนเองได้ แม้ไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียนปกติ มีความรับผิดชอบในการส่งงาน มี
ความใส่ใจติดตามงานของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
สรุป
ระบบปฏิบัติการ การทางานของ Google Classroom นั้นได้ผสานรวม Google เอกสาร, ไดรฟ์ และ
gmail ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้สอนสามารถสร้างและรวบรวมงานโดยไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ภายใน Classroom
ผู้สอนสามารถสร้างงาน ใช้งานนั้นในชั้นเรียนต่าง ๆ ได้ และเลือกว่าจะให้ผู้เรียนทาอย่างไร ผู้สอนสามารถ
ติดตามว่าผู้เรียนคนใดทางานเสร็จ แล้วบ้าง และใครยังทางานไม่เสร็จ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นกับผู้เรียน
แต่ละคนได้
การนาไปใช้ จากการใช้งาน Google classroom นั้น สามารถทาให้การจัดการเรียนการสอนใน
วิทยาลัยนาฏศิลป สถานศึกษาเฉพาะทาง ที่นักศึกษาติดภาระงานการแสดงหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถเข้าชั้น
เรียนได้ปกติ ทาได้ง่ายขึ้น มีความทันสมัย สะดวก ใช้ได้ทุกอุปกรณ์และคาสั่งลูกเล่นในGoogle Classroom
นั้นมีน้อย ง่ายต่อการจดจา เหมาะสาหรับครูผู้สอนที่มีอายุสูงวัย หรือไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก Google
classroom จึงเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนได้ดีที่สุด
ผลที่เกิดกับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาที่มีกิจกรรมการแสดงมาก ไม่มีเวลาเรียน เป็นการแก้ปัญหาได้ดี
ส่งงานได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งการโต้ตอบหรือการให้คะแนนในเวลาที่รวดเร็วของครูผู้สอน ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนค่อนข้างมาก เกิดการเปรียบเทียบและแข่งขันกันเรียน ผู้เขียนจึงมองเห็นว่า Google classroom
เหมาะสมกับวิทยาลัยนาฏศิลป ควรนาไปใช้ในหลายสาขาวิชาด้วย เพราะ Google classroom เป็นการ
ปฏิ บั ติก ารร่ ว มกัน ของ อี เมลของจี เมล ปฏิ ทิ น กู เกิ ล ไดรฟ กู เ กิล ด็ อ ก ปฏิบั ติ ก ารในรู ป แบบ Google
classroom แนบไฟล์ได้มากและหลากหลาย ช่วยให้ครูผู้สอนจัดหาสื่อได้ง่าย และผู้เรียนเองก็ส่งงานได้อย่างไม่
มีข้อจากัด ข้อเสนอแนะ ผู้เขียนจึงคิดว่า Google Classroom จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ
และนั ก ศึก ษา ไม่เ พีย งแต่เฉพาะรายวิช าการศึก ษาเท่า นั้น ผู้ ส อนหรือ ผู้ ฝึ กอบรมยัง อาจน าไปใช้ใ นระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี หรือชมรมต่าง ๆ ก็สามารถ
นาไปปรับใช้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน
เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY AND THE USE OF MUSIC
MEDIA FOR TEACHING THE RELIGIOUS MATTERS TO MAKE PEOPLE TO
BE GOOD PEOPLE FOR STUDENTS FOR GRADE 1, SOCIAL STUDIES
LEARNING GROUP RELIGION AND CULTURE
นงนุช โคตรเวียง*
NONGNUCH KHOTVIANG
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนา
สอนใจให้เราเป็น คนดี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบ การสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เรา
เป็นคนดี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน 4) เพื่อวัด
ความคงทนของความรู้หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เรา
เป็นคนดี สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ t-test
ผลการวิ จั ย พบว่ า
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อ เพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.17/85.77
2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และ
สื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี พบว่า การทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5
3) ความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจ
ให้เราเป็นคนดี อยู่ในระดับมาก
4) ความคงทนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจ
ให้เราเป็นคนดี ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า การทดสอบความคงทนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.06 คิดเป็นร้อย
ละ 85.33
คาสาคัญ: สื่อเพลงประกอบการสอน
____________________________________________________________________________________________
*โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
This aims of this research was to 1) Development of learning activity and the use of
music media for teaching the religious matters to make people to be good people Criteria
Effective 80/80. 2) To compare learning achievement between before and after learning
activities and the use of music media for teaching the religious matters to make people to
be good people. 3) To study the satisfaction with learning management by using
Development of a learning activity and the use of music media for teaching the religious
matters to make people to be good people.4) Durability of knowledge learning after the use
of music media for teaching the religious matters to make people to be good people.
Statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test
The study found that.
1) Development of a learning activity and the use of music media for teaching the
religious matters to make people to be good people. The study found that the student’s
efficiency was 80.17/85.77
2) Comparison of learning activity and the use of music media for teaching the
religious matters to make people to be good people. Their post-attending, after learning was
differentiated significant at level .05
3) Satisfaction assessment in used a learning activity. The study found that students’
satisfaction assessment is very good.
4) After using the set of learning activities two weeks pass the study found that
students have the durability test has an average score of 17.06, equivalent to 85.33 percent.
Keywords: the music media for teaching

บทนา
ศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนคนให้เป็นคนดีได้ทั้งนั้น แต่ยังไม่จริงทั้งหมด หากพูดเพียงเท่านั้น ก็อาจทาคน
ให้ เข้าใจคลาดเคลื่ อนไปได้ว่า ถ้าเช่น นั้น นับถือศาสนาไหนๆ ในโลกก็ไม่ต่างกันนักสิ เพราะก็เป็นคนดีได้
เหมือนกัน ฉะนั้น ตรรกะอันนี้มันจึงยังใช้ไม่ได้ เพราะนิยามของคาว่า "คนดี" ในแต่ละศาสนานั้น ย่อมมีนัยที่
แตกต่างกัน เพราะคาว่า “คนดี” เป็นเพียงตัวหนังสือ หรือคาพูด แต่สิ่งที่ถูกเรียกว่า "คนดี" นั้น มันมีมากมาย
และหลากหลาย คนดีแต่ละคนถ้าอยู่ตามลาพัง ก็อาจมองไม่เห็นความแตกต่าง แต่ถ้าเอาคนดีหลายๆคนมา
เปรียบเทีย บกันแล้ว ย่อมมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คนดีระดับพื้นๆธรรมดาทั่ว ไปตามความรู้สึกของ
ชาวบ้าน คนดีที่มีศีลธรรมอันมั่นคงที่เป็นกัลยาณปุถุชน คนดีที่มีศีลธรรมอันบริสุทธิ์สามารถสละชีพบูชาธรรม
เข้าถึงอริยธรรมชั้นต้น ดังนั้น คาว่า “คนดี” นี้จึงมีนัยที่หลากหลาย โดยเฉพาะ คนดี ในระดับที่ทรงคุณธรรม
ชั้นสูงๆนี้ ย่อมไม่มีในศาสนาอื่นๆเลยเพราะฉะนั้น หากจะพูดว่า “ศาสนาใดๆล้วนสอนทุกคนให้เป็นคนดี ” ก็
ต้องพูดต่อให้จบว่า “แต่ศาสนาที่สั่งสอนให้คนบรรลุถึงที่สุดแห่งความดีได้ มีเพียงศาสนาพุทธศาสนาเดียวใน
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โลก เพื่อเราคิดจะศึกษาหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อให้คนเป็นคนดี นั้น จึงต้องเข้าใจหลักการ และ
วิธีการ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนอกจากหลักการหรือวิธีการสอนแล้ว สิ่งที่สาคัญที่
ขาดไมได คือสื่อและอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการเรียนตามยุคสมัยเพื่อให้การ เรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
(ชาตรี ต่างสมปอง, (2557, น. 7)
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญและสนใจที่จะนามาพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคน
ดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อนาไป
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดปุาเรไร ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถจดจาเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถนาประโยชน์ที่ไ ด้รับในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อ พัฒ นา ชุดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ แ ละสื ่อ เพลงประกอบการสอน วิชาสั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ
เพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนา
สอนใจให้เราเป็นคนดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4) เพื่อวัดความคงทนของความรู้หลังใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง
ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้กลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จาก 2
ห้องเรียน จานวน 39 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 จานวน ห้องเรียนละ 39 คน โดยกลุ่มทดลอง
ที่ 1 ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ และกลุ่มทดลองที่ 2 คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี เป็น
เวลา 14 คาบเรียน จากนั้นดาเนินการสอนกับกลุ่มทดลองที่ 1 หรือกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 14 คาบเรียน
3. ชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี กับวิธีการศึกษาบทเรียนในแต่ละเล่ม รวมทั้ง
วัน เวลา ที่จะทาการทดลองให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจโดยละเอียด
4. ทาการทดลองตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยได้ทาการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนา
สอนใจให้เราเป็นคนดี กับกลุ่มทดลองที่ 1 เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ให้มีประสิทธิภาพ
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4.2 ครูผู้สอนให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี โดยให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 60 ข้อ ก่อนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี
4.3 ดาเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจ
ให้เราเป็นคนดี โดยจัดให้มีการทดสอบระหว่างเรียนเพื่อสังเกตพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 แล้วครูผู้สอนให้
ผู้เรียน ได้ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 60 ข้อ และประมวลผลการทดลองใช้เครื่องมือเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
4.5 นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ที่
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โดยจัดให้มีการทา
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 60 ข้อ แล้วประมวลผลการเรียนรู้
4.6 เก็บข้ อมูลจากแบบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลั งเรียนโดยนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
จานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ กลุ่มทดลองที่1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และกลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.17/85.77
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 อยู่ใน
ระดับมาก
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความคงทน หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบ การสอน
เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความคงทน
เท่ากับ 17.06 คิดเป็นร้อยละ 85.33
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ตารางที่ 1 : ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ เพลง
ประกอบการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดปุาเรไร
n
39

กิจกรรมระหว่างเรียน
คะแนน
SD
E1
X
เต็ม
60
48.10 3.50 80.17

หลังเรียน
คะแนน
เต็ม
60

X

SD

E2

51.46

1.70

85.77

จากตารางที่ 1 พบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีป ระสิท ธิ ภ าพเท่า กับ
80.17/85.77
ตารางที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการ
สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการสอน
รายการ
1. คะแนนจากการทดสอบก่อนการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบ การ
สอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี
2. คะแนนจากการทดสอบหลังการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการ
สอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี

n

คะแนน
เต็ม

39

60

X

S.D.

28.13

3.05

t-test

43.4867**
39

60

51.46

1.70

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบ จานวน 60 ข้อ พฤติกรรมกลุ่มก่อน
การใช้ ชุ ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และสื่ อ เพลงประกอบการสอน เท่ ากั บ 28.13 และได้ ค ะแนนเฉลี่ ย จาก
แบบทดสอบ จานวน 60 ข้อ พฤติกรรมกลุ่มหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน
เท่ากับ 51.46 สรุปได้ว่า ผลการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 แสดงความคงทนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ทดสอบหลังเรียน

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคงทน
หลังเรียน 2 สัปดาห์

คิดเป็นร้อยละ
ของความคงทน

ชุดกิจกรรมที่ 1 พุทธศาสนา

16.78

16.66

83.30

ชุดกิจกรรมที่ 2 ศาสนาคริสต์

17.33

17.31

86.55

ชุดกิจกรรมที่ 3 ศาสนาอิสลาม

17.35

17.23

86.15

17.15

17.06

85.33

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลรวม

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคงทนของนักเรียนโดยภาพรวม หลังการใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้
และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบความคงทน เท่ากับ 17.06 คิดเป็นร้อยละ 85.33
สรุปและอภิปรายผล
จากการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ เพลงประกอบการสอน พบว่ า การน าสื่ อ เพลงมา
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถจา
ความรู้และเนื้อหาในบทเรียนได้แม่นยาและคงทน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. จากผลการหาประสิทธิภาพการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนา
สอนใจให้เราเป็นคนดี พบว่า การหาประสิทธิภาพ กับกลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เท่ากับ 80.17/85.77
มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจาก นักเรียนทุก คนได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม มีความสนุกสนาน
ในการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง และภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคล้อง รสริน พันธุ , (2550, น. 42) กล่าวว่า
ผลสัมฤทธิ์คือ การทาให้สาเร็จ (accomplishment) หรือประสิทธิภาพทางด้านการกระทาที่กาหนดให้หรือใน
ด้านความรู้ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง การซึ่งความรู้ (knowledge attained) การพัฒนาทักษะใน
การเรียน ซึ่งอาจจะพิจารณาจากคะแนนสอบที่กาหนดตามคะแนนที่ ได้จากงานที่ครูมอบหมายให้ หรือทั้งสอง
อย่าง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง
ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ปกติ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพดีมาก เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนา
สอนใจให้เราเป็นคนดี ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องทั้งด้านเนื้อหาและการผลิต ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ
เพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน รวมถึงชุด
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กิจกรรมการเรียนรู้สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริชัย นามบุรี
(2550, น. 31) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์คือแบบทดสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถภาพทางสมองซึ่งได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่กาหนด
3. ความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้
เราเป็นคนดี พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง
ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นนวัต กรรมที่แปลกใหม่ มี
เทคนิ คการทางานกลุ่ ม นั กเรี ย นทุ กคนมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด ช่ว ยกันแก้ไขปั ญหา ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ ดี
เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้สอดคล้องกับ
แนวคิด Ruth and Murali (2001 : 1) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นเงื่อนไขที่ส่งเสริมการ
พัฒนาจูงใจภายในและทาให้แรงจูงใจในการเรียนรู้ดาเนินต่อไปได้
4. ความคงทนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ศาสนาสอนใจให้
เราเป็นคนดี หลังผ่านการเรียนรู้ไปแล้ว 2 สัปดาห์ และทาการทดสอบใหม่อีกครั้ง พบว่า นักเรียนมีความ
คงทน แสดงว่านักเรียนสามารถคงไว้ซึ่งผลของการเรียนรู้ได้ดี นักเรียนสามารถจดจาหรือระลึกถึงสิ่งเร้าที่ผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาได้ ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเพลงประกอบการสอน ทาให้
เกิดการเรียนรู้และจดจาได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาพร คาพิมายและกิติพงษ์ ลือนาม
(2555, น. 95-96) ซึ่งได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ การบวก
ลบ คูณ หารระคน และพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค TAI พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที 4 จากการจัดการเรียนรู้ใช้เทคนิค TAI หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 73.63 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ
.01 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI ทาให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่งจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยมี คะแนนครั้งที่ 1 และ
2 คิดเป็น 75.05 และร้อยละ 73.63 ตามลาดับ และพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนในภาพรวม พบว่า
นักเรียนมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย คือ ดนตรีและทานองของเพลง อาจทาให้การ
แสดงผลของการฟังแตกต่างกัน โดยเฉพาะการแสดงผลด้านสีหน้า อารมณ์ ความสนใจในการฟัง ดังนั้น ผู้สร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประเภทสื่อเพลงจึงควรตรวจสอบการแสดงผลของการใช้สื่อที่สร้างขึ้นกับกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่แตกต่างกันก่อนนาไปใช้จริง

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(919)

บรรณานุกรม
ชาตรี ต่างสมปอง. (2557). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนา
เรื่องฆราวาสธรรม 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์การศึกษาปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
รสริน พันธุ. (2550). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการสอนตามหลักการเรียนเพื่อรอบรู้โดยใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์.
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
ศิริชัย นามบุรี. (2550). รายงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และบทเรียนสาเร็จรูป อิเล็กทรอนิกส์
ในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่งผ่านโปรแกรม Moodle. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา: ยะลา
สุภาพร คาพิมายและกิติพงษ์ ลือนาม. (2555). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้การหาร
และพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค SIAD. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 3 (4) 89–100.
Ruth, S., & Murali, T. (2001). V. A. cognitive motivational model of decision satisfaction.
Retrieved July 10, 2008, from http://cdnet.2.car.chula.ac.th/hww/default.
.

(920)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษา คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรม MOODLE
THE DEVELOPMENT OF ONLINE LESSONS, TEACHING PROFESSION
COURSE FOR STUDENTS OF FACULTY OF ART EDUCATION, ROI-ET
COLLEGE OF DRAMATIC ART, ACADEMIC YEAR 2017 BY USING MOODLE
ปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย*
PARAMET PHOKLAI
บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรม Moodle มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาความพึง
พอใจของนั กศึกษามีต่อ การเรี ย นบทเรี ยนออนไลน์ รายวิช าความเป็นครูของนักศึกษาคณะศิล ปศึกษา ปี
การศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดที่เรียนในรายวิชาความเป็นครู รหั สวิชา 300-21003
ภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 38 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย พบว่า 1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาและออกแบบ บทเรียนออนไลน์
โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา แบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของ
นักศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ได้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนบทเรียนออนไลน์
รายวิชาความเป็นครู ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรม Moodle ซึ่งมีค่าดัชนีประสิทธิภาพของกระบวนการ E1
ร้อยละ 80.52 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E2 ร้อยละ 84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
3. นั กศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนบทเรียนออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู ปีการศึกษา 2560 ด้ว ย
โปรแกรม Moodle นักศึกษามีความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.7
ระดับผลการประเมินรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ได้แก่ มีความสุขกับการเรียนโดยใช้
บทเรียนบทเรียนออนไลน์ เร้าความสนใจ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ การจัดการ
เรียนเป็นไปตามลาดับจากง่ายไปยาก และจัดรูปแบบการเรียนได้เหมาะสมกับเนื้อหา
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์, โปรแกรม Moodle
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ABSTRACT
The purpose are to develop and design a learning management system with
Moodleonline lessons, To be effective by 80/80 and study of student satisfaction to online
learning, students of Teaching Profession course, Faculty of Art Education, Roi-Et College of
Dramatic Art, Academic year2017, The samples used in the study were selected from the
specific (Purposive Sampling) from the 4th year undergraduates in Teaching Professioncourse,
Roi-Et College of Dramatic Art, Course ID 300-21003 semester 1/2017, The 38 Students. The
statistics used for data analysis were percentage and mean. The research found that:
1. Development of learning management plan, Development and design of
Moodleonline learning of students in Teaching Profession course. The pre-test, post test and
evaluation of student satisfaction, Faculty of Art Education, Roi-Et College of Dramatic Art,
Academic year 2017. The IOC is equal to 1, indicating that the Moodleonline lessons in
Teaching Profession course can be used effectively.
2. The effectiveness index of learning achievement of undergraduate
students studying online in Teaching Profession course, Academic year 2017 with
Moodleonline lessons, the efficiency index of E1 was 80.52 and the efficiency of E2 was
84.67, which is higher than the standard of 80/80.
3. After the undergraduate students take online lessons in Teaching Profession
course, Academic year 2017 by using Moodle. The students satisfied with the Moodle online
learning at the highest level, the total average is 4.7, the results of the assessment the
highest level. The average is equal to 5 include are happy to learn the lesson online,
encouraging interested students at any time, be able to put their knowledge into practice,
learning the order from easy to difficult, and the learning styles are appropriate for the
content.
Keywords: lesson online, Moodleonline

บทนา
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้เป็น
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก (แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2555-2559, 2559, น. 48)
นอกจากนี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ในการค้นคว้า แสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่าง
นักศึกษา และอาจารย์ (สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545, น. 11) เป็นสิ่งสาคัญสาหรับ
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นักศึกษาในเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในยุคโลกาภิวัฒน์ของการสื่อสารไร้พรมแดน เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เกี่ยวกับด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี จาเป็นต้องจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันทั้งด้านหลักสูตรกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอนความรู้ใน
วิชาการพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ มีเนื้อหาสาระความรู้ที่ทันสมัยเป็นสากล จะต้องเน้นผู้เรียนหรือนักศึกษา
เป็นศูนย์กลาง นักศึกษาจะต้องรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองจากเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวหรือการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อาจารย์สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สอนวิธีการแสวงหา
ความรู้ให้กับนักศึกษา ฝึกให้นักศึกษารู้จักการคิดวิเคราะห์ จนเกิดความคิดรวบยอด เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในยุคอดีต การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ในทุกวงการ และมีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มนุษย์จาเป็นต้องปรับตัว เพื่อการดารงชีวิตที่มีคุณภาพ การศึกษาเป็น
กระบวนการสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการศึกษาจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระแส การเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Na Thakhuwthunget al, 1998 ; Office of
the National Education Board, n.d.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544 ได้ทา
การสารวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่าประมาณร้อยละ 81 ของผู้ใช้ที่กาลังศึกษาอยู่เป็นผู้ที่อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี และประมาณร้อยละ 60 ของผู้ใช้มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีสัดส่วนสูงสุด ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสาหรับ
การศึกษาในประเทศไทยในทุกระดับคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนสาคัญ ในการติดต่อสื่อสารทางการศึกษา เพื่อสร้าง
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตจึงเป็น
ส่วนสาคัญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Website) เป็นผลมาจากการเป็นผลมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและเว็บรูปแบบใหม่นั่นคือ WEB 2.0 ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นตัวตน
(Profile) เขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
(Update) ของตนรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการรู้จักกันผ่านเพื่อนของเพื่อน ซึ่งก็คือ การใช้ networking ของ
เพื่อน การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง ซึ่งทุกวันนี้มีคน ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมออนไลน์มากขึ้นทุกวันและมีการ
ใช้ Social Media ที่ผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ
ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทาขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่น ๆ แล้วนามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน
ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนออนไลน์ ปัจจุบันการสื่อสารแบบนี้ทาผ่านทาง Internet
และโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้แนวทางการใช้ประโยชน์แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network)
สามารถสรุปได้ว่าการใช้ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายมนุษย์ (Knowledge of Human Networks) ในการประยุกต์
กับการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (The Design of Computer Networks) โดยเปรียบเทียบกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนของมนุษย์ในเรื่องของสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) ความคิด (Ideas)
ตลอดจนทัศนคติ (Opinions)การประยุกต์ใช้แนวคิดในการศึกษาวิจัย (Example of Concept Applied in
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Study and Research) เพื่อให้เห็นผลิตภาพของแนวคิดเครือข่ายทางสังคม(Social Network) สามารถสรุปได้
ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการศึกษาได้มี
นักการศึกษาได้ให้ความสาคัญในการนาเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน (Ethier, 2006)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ในรายวิชา ความ
เป็นครูเพื่อใช้เป็นสื่อเสริม เพราะบทเรียนดังกล่าวเป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาสาระเจาะลึกเกี่ยวกับ บทบัญญัติ
เกี่ย วกับ องค์กรวิช าชีพครู บทบาท หน้ าที่ และภาระงานของครูพั ฒ นาการของวิช าการของวิช าชีพครูที่ดี
ทัศนคติที่ดีของวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูวิชาชีพครู วินัยขนองความเป็น
ครู คุณธรรม จริยธรรมสาหรับครู และมาตรฐานวิชาชีพครู ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรการศึกษา
ซึ่งจาเป็นต้องมีการอธิบายประกอบวีดีโอในการเรียนการสอน จึงจะสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดี ถ้านาบทเรียน
ขึ้นสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยสนับสนุน ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ทุกเวลา
และทุกสถานที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพการศึกษาด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กับ
การจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครู ของนักศึกษา
คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อออกแบบระบบ การจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle ของนักศึกษาคณะ
ศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชา
ความเป็นครูของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560
วิธีการศึกษา
1. การสร้างเครื่องมือ
1.1 การสร้างแผนการจัดการรายวิชาความเป็นครู (มคอ.3) ของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดที่เรียนในรายวิชาความ เป็นครู รหัสวิชา 300-21003 ภาคเรียน
ที่ 1/2560 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 8 แผน จานวน 45 ชั่วโมง (ไม่รวมชั่วโมงสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรียน) ดาเนินการ ดังนี้
1.1.1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์หลักสูตร เนื้ อหาสาระ จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อจัดทาบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชา
ความเป็นครู
1.1.2 ศึกษาเอกสาร วิธีการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาความเป็นครู วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
ย่อย เพือ่ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1.1.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา ของแผนการจัดการเรียนรู้ ความ
เป็นไปได้ของการนาแผนแผนการจัดการรายวิชาความเป็นครู (มคอ.3) ของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา ระดับ
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ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดที่เรียนในรายวิชาความ เป็นครู เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของบทเรียนและการจัดการเรียนรู้
ได้แก่
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จั น ทรสมบั ติ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช านิ เ ทศการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญการนิเทศการศึกษา
2) ดร. สุรเชต น้ อยฤทธิ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบทเรียนออนไลน์
3) นายสามารถ ผ่องศรี ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศการศึกษา
1.1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.1.5 จัดบทเรียนออนไลน์ เพื่อนาไปใช้ในการวิจัยต่อไป
1.2 นาแผนการจัดการเรียนรู้มาจัดทาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Moodle
1.2.1 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ หลัง
เรียนบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ด มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
2) ศึกษาเนื้อหาจุดประสงค์รายวิชาความเป็นครู (300-3200) จากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง 2555)
3) กาหนดจุดประสงค์โดยให้ครอบคลุมตาม มคอ.3 ทั้งสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก ข้อสอบแต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว บทเรียนละ 5 ข้อ 8 บทเรียนรวม 40 ข้อ
4) นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ชุดเดียวกันกับการประเมินบทเรียนออนไลน์
1.3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปศึกษาที่เรียนรายวิชาความเป็นครู
(300-3200) จากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) คณะวิจัยได้ดาเนิน การสร้าง
ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.3.1 ศึกษาแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือวิจัยเบื้องต้นของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 :
67-75) การวัดผลการศึกษาของ (สมนึก ภัททิยธนี, 2544, : 46)
1.3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5
ระดับ
1.3.3 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
และใช้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับการประเมิน บทเรียนออนไลน์
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2. วิธีการดาเนินการวิจัย
2.1 ขั้นเตรียม สร้างบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle ตามแผนการสอน (มคอ.3) รายวิชาความ
เป็นครูของนักศึกษา
2.2 ให้นักศึกษาสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน และ ทาแบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม
Moodle ตามแผนการสอน (มคอ.3) รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา
2.3 ขั้นสอน ผู้วิจัย ได้ดาเนินการสอนตามวิธีที่กาหนดไว้ในแผนการสอน (มคอ.3) โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์โปรแกรม Moodle
2.4 ทดสอบระหว่างเรียนประจาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียน
โดย จานวน 8 หน่วย ทั้งหมด 40 ข้อ จานวน 40 คะแนน
2.5 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 40 ข้อ
2.6 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนบทเรียนออนไลน์ รายวิชาความ เป็นครู ปี
การศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรม Moodle จานวน 10 ข้อ
ผลการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษาคณะ
ศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้ผลการวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาความเป็นครู (มคอ.3) บทเรียนออนไลน์ โปรแกรม
Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา แบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างและหลังเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนัก ศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ผมรวมเท่ากับ 1 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครู ของ
นักศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ได้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนบทเรียนออนไลน์
รายวิชาความเป็นครู ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรม Moodle คะแนนเฉลี่ยการสอบก่อนเรียน 20.32
คะแนน คะแนนเฉลี่ยการสอบระหว่างเรียน 32.21 คะแนน คะแนนเฉลี่ยการสอบหลังเรียน 34.03 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีค่าดัชนีประสิทธิภาพของกระบวนกา E1ร้อยละ 80.52 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์
E2 ร้อยละ 84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
3. หลังจากนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนบทเรียนออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู ปีการศึกษา2560 ด้วย
โปรแกรม Moodle นักศึกษามีความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย (  ) = 4.7) ระดับ
ผลการประเมินระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) = 5) ได้แก่ มีความสุขกับการเรียนโดยใช้บทเรียนบทเรียน
ออนไลน์ เร้ าความสนใจ เรี ย นได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถนาความรู้ไปสู่ การปฏิบัติ การจัดการเรียนเป็นไป
ตามลาดับจากง่ายไปยาก และจัดรูปแบบการเรียนได้เหมาะสมกับเนื้อหา
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อภิปรายผล
จากการการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา
คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2560 อภิปรายผลของการวิจัย ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาความเป็นครู (มคอ.3) บทเรียน
ออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษา แบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างและหลังเรียน
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผมรวมเท่ากับ 1 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความ
เป็นครูของนักศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนจะต้ องผ่านการหา
ค่าความเที่ยงตรงของสื่อโดยการเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2543, น. 45) ที่กล่าวว่า สื่อการเรียน การสอนที่ผลิตขึ้น จาเป็นต้องประเมินผล
หรือหาประสิทธิภาพก่อนที่จะนาไปใช้จริง โดยการนาสื่อการสอนไปทดลองตามขั้นตอนที่กาหนดไว้เพื่อที่จะได้
นาข้อมูลที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปสอนจริงทั้งนี้ เพื่อมั่นใจว่า สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นนั้นมี
คุณภาพ ทาให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle รายวิชาความเป็นครู ของ
นักศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยการสอบก่อนเรียน
20.32 คะแนน คะแนนเฉลี่ยการสอบระหว่างเรียน 32.21 คะแนน คะแนนเฉลี่ยการสอบหลังเรียน 34.03
คะแนนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีค่าดัชนีประสิทธิภาพของกระบวนกา E1ร้อยละ 80.52 และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ E2 ร้อยละ 84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แวววลี สิริวรจรรยาดี (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Microsoft FrontPage 2003 ผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.64 นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียน
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Microsoft FrontPage 2003 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากถึงระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
และนฤมล อันตะริกานนท์ (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการ
สร้างเว็บด้วยDreamweaver สาหรับนักเรียนของสถาบันการศึกษานอกโรงเรียน ภาคกลางผลการวิจัย พบว่า
มีแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 โมดูล คือ ความรู้เบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ หลักการสร้างเว็บไซต์การปรับแต่ง
ข้อความบนเว็บเพจ ตกแต่งเว็บเพจด้วยการฟิก การสร้างตารางบนเว็บเพจ การเชื่อมโยง การออกแบบเลย์
เอาท์ เฟรม เลเยอร์แฟลช การจดทะเบียนเว็บไซต์ การหาเว็บโฮสติ้ง และการอัพโหลดไฟล์ แต่ละโมดูลใช้
หลักการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน บทเรียนออกแบบไว้มีความเหมาะสม สาหรับการศึกษาด้วยตนเอง
มีความง่ายสะดวกในการใช้ และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา มีการพัฒนากิจกรรมให้นักเรียนลงทะเบียน
เรี ย นทางเว็บ มีการส่ งอีเ มล์ ถามคาถามถึงผู้ ส อน และระหว่างนักเรียนสามารถส่ งคาถามไว้บนเว็บบอร์ ด
(Webboard) เพื่อให้ผู้สอนและนักเรียนคนอื่นช่วยกันตอบคาถามเกี่ยวกับการสร้ างเว็บเพจ ในหัวข้อที่มีปัญหา
เป็นการให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างกันซึ่งเป็นการเรียนแบบร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง
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ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ มีค่าเท่ากับ 77.49/76.87 สูงกว่าเกณฑ์ 77/77 ที่
กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรี ย น แตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญที่ร ะดับ 0.05 นั กเรี ยนมี ความคิด เห็ น ที่ดี ต่อบทเรี ยนผ่ านเครือ ข่า ย
อิน เทอร์ เน็ ตที่ผู้ วิ จั ย สร้ างขึ้น และนั กเรี ย นทางอินเตอร์เน็ ตมีความพึง พอใจมากต่ อบทเรียนผ่ านเครือข่ า ย
อินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ โปรแกรม Moodle
รายวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาโดย อยู่ในระดับมากที่สุด สืบเนื่องมาจาก โดยกาหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหาแบ่งเป็นหน่วยย่อย ผู้เรียน มีความสุขกับการเรียนโดยใช้บทเรียนบทเรียนออนไลน์ เร้าความ
สนใจ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนเป็นไปตามลาดับจากง่ายไปยาก
และจัดรูปแบบการเรียนได้เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เนื้อหา
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินหลังเรียน ซึ่งเนื้อหาเรียงจากง่ายไปยาก นักเรียนสามารถค้นคว้า
ด้วยตนเอง ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล และนอกจากนั้น นักเรียนยังสามารถตรวจสอบคาตอบ
ได้ทันทีและจะได้รับการเสริมแรง ทาให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจรวมทั้งนักเรียนได้แสดงเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของตนเอง จึงทาให้นักเรียนมีความสนใจ และเกิดความ พึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอนตามรูปแบบ
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (สมยศ นาวีการ, 2521 : 119) ที่กล่าวว่า การทาให้ผู้เรียนเกิดความพึง
พอใจในการเรียนรู้ หรือปฏิบัติงานมีแนวคิดพื้นฐานที่ต่างกัน 2 ลักษณะ คือ 1) ความพึงพอใจจะนาไปสู่การ
ปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน จนเกิดความพึงพอใจ จะทาให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 2) ผลของการปฏิบัติงานนาไปสู่ความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดี
นาไปสู่ผลตอบแทน ที่เหมาะสม ในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน ย่อมได้รับการ
ตอบสนอง ในรูปของรางวัล หรือผลตอบแทน ซึ่ง จะแบ่งออกเป็น ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards)
และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับนั่น คือ ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูก
กาหนด โดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นจริง และการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมของ
ผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิด ความสอดคล้องขึ้น วรูม(Vroom, 1964, P 40) ได้กล่าวไว้ว่า
ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะว่าทั้งสองคานี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการ ที่
บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนทคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติ
ด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ ซึง่ สอดคล้องกับ (มอร์ส Morse อ้างถึงใน กมลมาศ อุเทนสุต,
2548 : 56) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถ ลดความตึงเครียดของบุคคลให้
น้อยลงได้ ถ้าความตึงเครียดมีมากขึ้นก็จะทาให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งความตึงเครียดนี้มีผลมาจากความต้องการ
ของมนุษย์ หากมนุษย์มีความต้องการมากก็จะเกิด ปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่ถ้าเมื่อใดความต้องการได้รับการ
ตอบสนอง ก็จะทาให้เกิดความพอใจ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทาและนาไปใช้
1.1 ในการดาเนิ นการสร้างบทเรียนออนไลน์ ให้ มีประสิ ทธิภ าพนั้น การจัดการเรียน การสอนควร
จัดลาดับเนื้อหา กิจกรรมให้ต่อเนื่อง โดยคานึงถึงวิธีสอน การจัดกิจกรรมจากง่าย ไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง การเสนอเนื้อหาความรู้ในแต่ละกรอบควรจะ
กะทัดรัด ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่นานจนเกินไป บทเรียนแต่ละบท ไม่ควรมีจานวนหน้าหรือกรอบมากเกินไป
เพราะจะทาให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน
1.2 การนาบทเรียนออนไลน์ไปใช้ควรศึกษาให้เข้าใจชั ดเจน และผู้เรียนต้องอ่านคาแนะนาให้เข้าใจ
พร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และก่อนเริ่มใช้บทเรียนออนไลน์ครูควรย้าในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความ
อดทน และความมีระเบียบวินัยในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาอื่น ๆ
2.2 ควรมีการนาบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นไปทดลองหาประสิทธิภาพหลาย ๆ วิธีเพื่อให้ได้ข้อสรุป
และการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ ว่าเหมือนกันหรือต่างกันมากน้อยเพียงใด
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บทคัดย่อ
การสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะ
การสอนแบบ STEAM มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพือ่ การสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM ตามเกณฑ์ 80/80 3)
เพื่อเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอน
แบบ STEAM
กลุ่มเปู าหมายที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึ กษาปีที่ 4/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จานวน 36 คน
การวิจัยปราฏผลดังนี้
1. สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะ
การสอนแบบ STEAM แล้วนาไปใช้ได้จริง
2. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
เท่ากับ 80.28 ประสิ ทธิภ าพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 93.75 แสดงว่าสื่ อการเรียนการสอนหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM มีประสิทธิภาพ 80.28/93.75 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
3. ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่าหลังจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้
ศึกษาโดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ
STEAM ไปแล้วนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 16.06 คะแนนเป็น 18.75 คะแนน
นิยามศัพท์เฉพาะ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book), ทักษะการสอนแบบ STEAM
____________________________________________________________________________________________
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
Creating innovative media for teaching electronic books (E-Book) about Petroleum by
using STEAM teaching skills for the purpose of 1) For Creating innovative media for teaching
electronic books (E-Book) about Petroleum by using STEAM teaching skills 2) To find the
effectiveness of E-Book about Petroleum By using STEAM teaching skills according to the
criteria 80/80 3) to compare the level of scientific learning of mathayom suksa 4 students
between before and after learning With e-book teaching media about Petroleum by using
STEAM teaching skills The sample group used in this research was Mattayom Suksa 4/1, Roi
Et College of Dramatic Arts. Banditpatanasilpa Institute Ministry of Culture, 36 people
Research results as follows
1. able to create electronic teaching materials (E-Book) about Petroleum by using
STEAM teaching skills and then practical
2. The efficiency of learning activities organized by E-Book on Petroleum by using
STEAM teaching skills. It was found that the efficiency of the process (E1) was 80.28. Process
efficiency (E2) Equal to 93.75, indicating that the electronic teaching materials (E-Book) about
petroleum by using STEAM teaching skills are effective 80.28 / 93.75 which is higher than the
80/80 threshold set
3. The results of the comparison of science learning levels of mathayom suksa 4
students between before and after learning with the electronic teaching materials (E-Book)
about Petroleum by using STEAM teaching skills. It was found that after grade 4/1 students at
Roi Et College of Dramatic Arts Studied by electronic teaching materials (E-Book) about
Petroleum by using STEAM teaching skills. Students have an average score increased from
16.06 points to 18.75 points
Keywords: E-book, STEAM teaching skills

บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ศตวรรษที่ 21 เป็ น ยุ คของข้ อมู ล ข่ าวสารและการเปลี่ ย นแปลง ด้ว ยความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศทาให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุค
โลกาภิวัฒน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจาเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทาให้เนื้อหาวิชามีมากเกิน
กว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้
ผู้เรียนให้นาความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้น อาจารย์จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักศึกษา จาก
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ผู้ส อนคือผู้ ถ่ายทอด ปรั บเปลี่ ย นบทบาทเป็ นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ สามารถ
แสวงหาความรู้ แ ละประยุ ก ต์ใ ช้ ทัก ษะต่ าง ๆ สร้ างความเข้า ใจด้ ว ยตนเอง จนเกิ ด เป็ นการเรีย นรู้อ ย่า งมี
ความหมาย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2545, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม , 2545, ทิศนา แขมมณี
,2548, บัณฑิต ทิพากร, 2550)
ในยุคข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดารงชีวิตประจาวันในหลาย ๆ ด้าน ทา
ให้การพัฒนาด้านการศึกษารุดหน้าก้าวไกลตามเทคโนโลยีด้วย จาเป็นต้องพัฒนาการสอนโดยใช้เทคโนโลยีต่าง
ๆ มาช่วยเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษากันมากขึ้น ทั้งหลักสูตรการสอนต่าง ๆ ก็ออกแบบให้มีการนาเทคโนโลยี
เข้ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรี ยนของนักเรียน ครูผู้ ส อนทุกคนต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การศึ ก ษาเพื่อ เป็ น การเตรี ย มและพั ฒ นานั กเรี ยนให้ มี ค วามรู้ ความสามารถเหมาะสมกั บ สั ง คมยุ ค ใหม่ ที่
จาเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วยในการศึกษา และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 9 มาตรา 65 และ 66 ที่ว่า ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตเทคโนโลยีการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ครูในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีก็จะต้องเตรี ยมความพร้อมของตนเอง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถควบคุมและใช้ในการสร้างสื่อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ครูจะต้อง
เป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอในการที่จะขวนขวายหาความรู้และทาความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความทันสมัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ในวิชาที่ตนมีอยู่มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ย่อมทาให้ความรู้นั้นเกิดประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเองก็
เกิดความเข้าใจได้รับความรู้ที่ทันสมัย ได้รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รู้จัก กับความรู้ใหม่ ๆ และเพื่อความไม่จาเจ
ในการเรี ย นการสอน จึงทาให้ผู้ เรีย นอยากที่จะเรียนรู้ สนุกสนาน เกิดความบันเทิงและสนใจที่จะติดตาม
เทคโนโลยีเข้ามามีความสาคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอน หากครูไม่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประดิษฐ์
สื่อเท่าที่ควร การผลิตสื่อยังคงเป็นแบบเดิม ๆ จะเป็นการจาเจจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนให้มี
การสร้ า งสื่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อ แก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการศึ ก ษาของไทยและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ที่มีความต้องการสื่อการเรียนการสอนในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์อ ย่างมากในการ
ถ่ า ยทอดความรู้ ค วามช านาญเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ละการอบรม ผู้ เ รี ย นจะได้ รั บ ความรู้ แ ละทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตน บางส่วนจะมีการประเมินและประยุกต์ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน มี
การนาเสนอให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่รวมเอาจุดเด่นของสื่อแบบต่าง ๆ
มารวมอยู่ในสื่อตัวเดียว คือ สามารถแสดงภาพ แสง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจ
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่วยนักเรียนสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความ
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เข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้น พบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้ หรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจาวัน
STEAM เป็นการเพิ่ม ศิลปะ (Arts) เข้าไปใน STEM บนพื้นฐานของการสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหา
ด้ว ยความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity) นับเป็นการ “หล่ อหลอม” (Nurture) สิ่ งที่นักเรียนสงสัยใคร่รู้
(Curiosity) และช่วยให้เขาพัฒนาความคิดเชิงพิจารณ์ (Critical thinking) เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหา
บริบทในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลป
เป็นวิทยาลัยที่สอนและทาหน้าที่เผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรม ทาให้นักเรียนบางคนเรียนเนื้อหาที่ต้องเรียนไม่ทัน
ทาให้คะแนนผลการเรียนไม่ดี
จากความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวเบื้องต้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้ สอนจึงมีความสนใจที่จะสื่อการเรียนการ
สอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM เข้ามามีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและเป็นการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนสู่ยุดไทยแลนด์ 4.0
จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดย
ใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM ตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะ
การสอนแบบ STEAM
สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง
ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM หลังเรียนมีระดับผลการเรียนที่ดีขึ้นจากก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of research)
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขต ดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิล ป
ร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้ องเรียน รวม
นักเรียนทั้งหมด 36 คน
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2. กลุ่มเปูาหมาย
กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 36 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาค้ น คว้า ในครั้ ง นี้ เป็ น เนื้อ หาใน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ปิโตรเลียม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้
1. รู้จักปิโตรเลียม
2. การสารวจพื้นที่
3. แบบจาลองหอกลั่นปิโตรเลียม
4. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
ผู้ ศึกษาได้ทาการศึกษาผลการใช้สื่ อการเรียนการสอนหนังสื อ อิ เล็ กทรอนิกส์ ( E-Book) เรื่อ ง
ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วิธีการดาเนินการวิจัย (Methodology)
การดาเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าดาเนินการตามลาดับดังต่อไปนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ปิโตรเลียม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้
1. รู้จักปิโตรเลียม
2. การสารวจพื้นที่
3. แบบจาลองหอกลั่นปิโตรเลียม
2. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลั ง เรี ย น เรื่ อง หน่ว ยการเรีย นรู้เ รื่ อ ง
ปิโตรเลียม แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
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ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้ า งและการหาคุ ณ ภาพในการสร้ า งสื่ อ เรี ย นรู้ เ รื่ อ ง ปิ โ ตรเลี ย ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครูและหนังสือ
แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการสอนแบบ
STEAM
1.3 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.4 ดาเนินการจัดทาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดย
ใช้ทักษะการสอนแบบ
1.5 นาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการ
สอนแบบ STEAM ที่ผู้ ศึกษาค้น คว้าสร้างขึ้น เสนอต่อที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า และผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา กิจกรรม สื่อ และการวัดประเมินผล
โดยที่ปรึกษาการค้นคว้าวิจัยได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอนคล้องกับขั้นตอน
การสอนในแต่ละขั้นซึ่งได้ปรับปรุงตามคาแนะนาของที่ปรึกษาการวิจัย
1.6 สร้างแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม
โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM เสร็จแล้วนาไปให้ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ และ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลงานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ท่าน
ผลการประเมินสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะ
การสอนแบบ STEAM ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.89 ซึ่งถือว่ามีคุณภาพและความ
เหมาะสมมาก
1.7 นาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการ
สอนแบบ STEAM ไปทดลอง (Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 30 คน
1.8 จัดทาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะ
การสอนแบบ STEAM เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มเปูาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1
ห้องเรียน จานวนนักเรียน 36 คน
2. การสร้ างและหาคุ ณภาพของแบบทดสอบวั ดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลั ง เรี ยน เรื่ อ ง
ปิโตรเลียม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
20 ข้อ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อสอบ การสร้างข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ และ
วิธีการสร้างข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ของสมนึก ภัททิยธนี (2549: 82-97)
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2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น เสนอต่อที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
2.3 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ปิโตรเลียม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบจริง จานวน 20 ข้อ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มเปูาหมาย
ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาค้น คว้าดาเนินการจัดทาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง
ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตามขั้นตอนดังนี้
1. รูปแบบการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยทดลองแบบ
One Group Pretest test Design (ล้วน สายยศ อังคณาสายยศ. 2538: 249) โดยมีลักษณะดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test
กลุ่มทดลอง
Pre-test
Treatment
Post-test
T1
X
T2
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
X แทน การสอนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เรื่อง
ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Post-test)
2. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยทา
การทดลองดาเนินการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM
3. วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
3.1 ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ปิโตรเลียม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจคะแนน เก็บบันทึกคะแนนไว้
3.2 ดาเนินการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปิโตรเลียม กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เก็บคะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ การส่งงานตามกิจกรรม
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3.4 ดาเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปิโตรเลียม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจคะแนน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล
3.5 เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
3.6 ทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง
ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ กระทรวงวั ฒ นธรรม ผู้ ศึก ษาจะด าเนิน การทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น
(Pretest) เรื่อง ปิโตรเลียม กับนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย
2. เมื่อผู้เรียนใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM เสร็จทุกบทแล้วจึงจะดาเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มเปูาหมายโดยใช้แบบวัดชุดเดียวกันกับที่ใช้วัดก่อนเรียน
3. ตรวจผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวิจัย (Result)
1. สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM แล้วนาไปใช้ได้จริง
2. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เรื่อง ปิโตเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
เท่ากับ 80.28 ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 93.75 แสดงว่าสื่อการเรียนการสอนหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM มีประสิทธิภาพ 80.28/93.75 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
3. ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม
โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่าหลังจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ได้ศึกษาโดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ
STEAM ไปแล้วนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 16.06 คะแนนเป็น 18.75 คะแนน
การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
จากการศึกษาวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM คณะผู้ศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่ค้นพบควรนามาอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( EBook) เรื่อง ปิโตเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ
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80.28 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 93.75 แสดงว่าสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เรื่อง ปิโตเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ STEAM มีประสิทธิภาพ 80.28/93.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
80/80 ที่กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วารุณี คงวิมล (2559: บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาหนังสือ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อผลิ ตสื่อการสอน สาหรับครูระดับ
ประถมศึกษา ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
Photoshop เพื่อผลิตสื่อการสอนสาหรับครูระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 91.17/90.00 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 90/ 90 (The 90/ 90 standard) ที่ตั้งไว้ และมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากคณะผู้ วิ จั ย ได้ ท าการออกแบบและพั ฒ นาหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ ทาให้ได้บทเรียนที่มี
ความน่าสนใจมีการจัดลาดับขั้นตอนเนื้อหาอย่างถูกต้อง มีแบบฝึกหัดทดสอบความรู้และให้ฝึกการปฏิบัติ เมื่อ
เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติแล้ว ผู้เรียนจะมีความสุขและรู้สึกสนุ กสนาน สามารถเลือกเรียนซ้าในเนื้อหาที่ผู้เรียน
ยังไม่เข้าใจกี่ครั้งก็ได้จนเกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน สอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise)
ของธอร์ น ไดค์ (Thorndike) คือ การกระทาซ้า ๆ ทาบ่อย ๆจะก่ อให้ เกิ ดความช านาญ ซึ่งผู้ เ รียนจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจาเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้นและสังเคราะห์
เนื้อหาที่ได้รับพร้อมทั้งยังได้ฝึกปฎิบัติตามทาให้เกิดความรู้ที่มั่นคงถาวร
2. ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
ทักษะการสอนแบบ STEAM พบว่าหลังจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้
ศึกษาโดยสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการสอนแบบ
STEAM ไปแล้วนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 16.06 คะแนนเป็น 18.75 คะแนน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book) เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้ทักษะการ
สอนแบบ STEAM ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาทั้งยังได้ลงมือปฎิบัติตามบทเรียนทา
ให้ทักษะด้านSTEAM ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
ด้านการออบแบบ(วิศวกรรมศาสตร์) ด้านการคานวน(คณิตศาสตร์) และด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการจัดทาและนาไปใช้
1. จะต้องมีการอธิบายการใช้งานสื่อแก่ผู้เรียน
2. ในการทากิจกรรมการทดลอง ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยครูควรให้อธิบายถึงขั้นตอนในการ
ทดลองและดูแลนักเรียนในขณะทาการทดลองอย่างใกล้ชิด
3. การสารวจหรือการทากิจกรรมนอกห้องเรียน ควรมีการกาหนดข้อตกลงและกาหนดเวลาในการทา
กิจกรรมร่วมกันก่อนเริ่มดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
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การสร้างบทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิง (e-Learning)
สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
CREATION OF ONLINE LESSONS (E-LEARNING)
FOR THE TEACHING OF BASIC THAI STRING INSTRUMENTS
เบญจทิพย์ เพชรสม*
BENJATIP PETCHSOM
บทคัดย่อ
การสร้างบทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิง (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิง (e-Learning) สาหรับเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ โดยหาค่าดัชนีประสิทธิผลก่อนเรียน/หลังเรียน
และวัดความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จานวน 9 คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิง (e-Learning) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน/หลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์อี
เลิร์นนิง (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย พบว่า แผนการจั ดการเรียนรู้ สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น มีความ
เที่ย งตรงด้านเนื้ อหาและประสิ ทธิภาพการจัดการเรียนรู้ได้ค่าดัช นีความสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ 1 มี
ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถน าไปใช้ได้ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนออนไลน์อีเลิ ร์นนิง ( e-Learning)
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 22.22 และหลังเรียนเท่ากับ 35.33 ค่าดัชนีประสิทธิผลคิดเป็นความก้าวหน้าระหว่าง
เรียนและหลังเรียน ร้อยละ 73.75 และผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนออนไลน์อีเลิร์นนิง (e-Learning) อยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์, อีเลิร์นนิง, เครื่องสายไทย

____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(941)

ABSTRACT
The purpose of the creation of online lessons (e-learning) for the teaching of basic Thai
string instruments was to create an online lesson (e-learning) for tools in organizing
instructional activities on basic Thai string instruments which are Sor Duang, Sor Oo and Jake
by finding the effectiveness index of pretest / posttest and there is a measure of satisfaction
of the learner. The researcher decided to choose the purposive sampling, which is 9 people
of the first year students in the field of international music art education branch, Roi Et
Dramatic Arts College in the second semester of the academic year 2017. The instruments
which was used in the research for data analysis were plans for learning management and
online lessons (e-learning), test of achievement measurement pretest / posttest, and
assessments on the satisfaction of learners using online lessons (e-learning) for the teaching
of basic Thai string instruments by finding the percentage and the mean.
The result of the study showed that the plan for learning management for teaching
and learning about Thai string instruments is prerequisite for content and efficiency.
Consistency index (IOC) of learning management is 1. It is effective and can be used. In term
of the achievement of learning from online lessons (e-Learning), The average of pre-test is
22.22 and the average of posttest is 35.33. In the term of the effectiveness index, the
progress between classes and after classes is 73.75 percent. And students are satisfied with
the online lesson (e-Learning) at the highest level of satisfaction.
Keywords: online lesson, e-Learning, Thai string instruments

บทนา
ในการศึกษาดนตรีไทยนั้นเน้นการปฏิบัติเป็นสาคัญ การเรียนรู้ดนตรีไทยจึงเป็นการสอดแทรกความรู้
ทางทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติอย่างแยกไม่ออก (บุญช่วย โสวัตร, 2539) ในอดีตการถ่ายทอดวิชาดนตรีไทย
เป็นวัฒนธรรมมุขปาฐะ หรือการเลียนแบบอย่างครู ซึ่งเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการบรรเลงรวมไป
ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมดนตรีไทยให้แก่ศิษย์ ฉะนั้นการถ่ายทอดความรู้ตามแบบวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
อดีตจึงเน้นครูเป็นศูนย์กลาง เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูสู่ศิษย์ให้ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม เมื่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ ยนแปลงไปการเน้นครูเป็นศูนย์กลาง การท่องจา
อาจไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ นักวิชาการทางการศึกษาเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ได้เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากมวลประสบการณ์หรือการลงมือปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูป
การศึกษาจึงเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติมีส่วนร่วมอย่างจริงจังทั้งความคิด
จิ ตใจ สมอง จะทาให้ เกิ ดความประทับ ใจในการเรียนรู้ ด้ว ยความเข้า ใจ ซาบซึ้ง จดจาได้ ดีส ามารถคิดได้
กว้างไกล นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันนาไปสู่การค้นพบการแก้ไขปัญหาและสร้างงานใหม่ได้ บทบาทของ
ผู้เรียนจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนต้องปรับบทบาทจาก Passive Learner เป็น Active Learner จากที่เป็น
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ผู้เรียนที่ครูปูอนความรู้ และสั่งให้ทาตามมาเป็นริเริ่มร่วมกัน คิดก่อน ทาก่อน และฝึกฝนด้วยตนเองจากพลัง
ความสามารถในตนกลายเป็นผู้เรียนเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เปลี่ยนจากบทบาทผู้เรียนที่ว่า “เรียนรู้มากกว่าเรียน
ทา เรียนจดจามากกว่าเรียนจัดการ เรียนรับมากว่าเรียนให้ เรียนใช้มากกว่าเรียนผลิต ” ทาให้เติบโตเป็นนักคิด
นักปฏิบัติและนักสร้างสรรค์ผลงานได้ (อารี พันธ์มณี, 2546)
ทักษะสาคัญสาหรับผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีอย่างต่อเนื่อง
คือ ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3R, 8C โดย 3R ได้แก่ (1) Reading-อ่านออก (2) (W)Ritingเขียนได้ และ (3) (A) Rithmatic-มีทักษะในการคานวณ ส่วน 8C ได้แก่ (1) Critical Thinking and Problem
Solving ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ (2) Creativity and
Innovation การคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม (3) Collaboration Teamwork and Leadership
ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (4) Communication Information and Media Literacy
ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ (5) Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม (6) Computing and ICT Literacy ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ
การรู้เท่าทันเทคโนโลยี (7) Career and Learning Skills ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ และ (8)
Compassion มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสาคัญของทักษะขั้นต้น
ทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจาเป็นต้องมี (วิจารณ์ พานิช, 2556)
จะเห็นได้ว่า การศึกษาในปัจจุบันผู้เรียนจาเป็นต้องทักษะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองเพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยต้องรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่มากมายใน
ปัจจุบัน ครูเปลี่ยนหน้าที่จากผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนาหรือเป็นโค้ช เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
พร้อมทั้งคิด ประดิษฐ์สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาช่วยในการผลิตสื่อและ
คิดค้นนวัตกรรมที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้ เหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน
บทเรียน e-Learning เป็นการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้คุณลักษณะของอินเตอร์เน็ต เพื่อ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีที่หลากหลาย และเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ (ถนอมพร ตันพิพัฒน์, 2541) ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
จึงเป็นออกแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต
อย่างเป็นระบบ (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2554) โดยการนาสื่อวิดิทัศน์ ภาพกราฟฟิกต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาใช้ ผู้สอน
และผู้ เรี ย นมีป ฏิ สั มพัน ธ์กัน หรื อ ผู้ เรี ย นอื่น โดยไม่จาเป็นต้ องอยู่ ในเวลาเดียวกันหรื อ ณ สถานที่เดี ยวกั น
(Human to Human Interaction) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดียในการเรียน
การสอนผ่านเครือข่ายนั้น จะช่วยสนับสนุนศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองตามลาพังโดยผู้เรียนสามารถเลือก
เนื้อหาบทเรียนที่เสนออยู่ในรูปแบบไฮเปอร์มีเดีย ซึ่งเป็นเทคนิคการเชื่อมโยงข้อความไปสู่เนื้อหาหลักด้วย
เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสื่อภาพและเสียง การเชื่อมโยงดังกล่าวจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการ
เรียนด้วยตนเอง (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2546)
การจัดการเรียนการสอนเครื่องสายไทย อันได้แก่ ซอด้วง ซออู้ และจะเข้ ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มี
การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ตามแบบวัฒนธรรมดนตรีไทย ซึ่งอาจส่งผลให้
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ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้แตกต่างกันในแต่ละบุคคล และไม่สามารถทบทวนบทเรียนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุด
ชั้นเรียน
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้มีความสนใจในการสร้างสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้น
การถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีควบคู่กันไป ในการสร้างบทเรียนออนไลน์สาหรับการเรียน
การสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทั่ว
โลก ประกอบทั้งภาพ เสียง วีดีทัศน์ และกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้จน
เกิดความเข้าใจ ปฏิบัติได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทย
เบื้องต้น โดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอน
เครื่องสายไทยเบื้องต้น
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน
60 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา จานวน 9 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทย
เบื้องต้น โดยแบ่งเป็น ซอด้วง จานวน 4 แผน 30 ชั่วโมง ซออู้ จานวน 4 แผน 30 ชั่วโมง และจะเข้ จานวน 4
แผน 30 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (ซอด้วง)
หน่วยที่
1

2

3

4

เรื่อง
ทดสอบก่อนเรียน
รู้จักเครื่องดนตรี
เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของซอด้วง
เรื่องที่ 2 ลักษณะและส่วนประกอบของซอด้วง
เรื่องที่ 3 องค์ประกอบของดนตรี
ลักษณะทางกายภาพ
เรื่องที่ 1 ท่านั่ง
เรื่องที่ 2 วิธีการจับซอและการจับคันชัก

จานวนชั่วโมง
1
(30 นาที)
(30 นาที)
1
(30 นาที)
(30 นาที)

ทักษะน่ารู้
เรื่องที่ 1 การใช้คันชัก
เรื่องที่ 2 แบบฝึกทักษะ

6
7

เพลงน่ารู้
เรื่องที่ 1 เพลงแขกบรเทศชั้นเดียว
เรื่องที่ 2 เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น
เรื่องที่ 3 เพลงลาวจ้อย 2 ชั้น

4
4
4

สอบหลังเรียน
รวม

1
30
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ตารางที่ 2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (ซออู้)
หน่วยที่

เรื่อง

ทดสอบก่อนเรียน
1
รู้จักเครื่องดนตรี
เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของซออู้
เรื่องที่ 2 ลักษณะและส่วนประกอบของซออู้
เรื่องที่ 3 องค์ประกอบของดนตรี
2
ลักษณะทางกายภาพ
เรื่องที่ 1 ท่านั่ง
เรื่องที่ 2 วิธีการจับซอและการจับคันชัก
3
ทักษะน่ารู้
เรื่องที่ 1 การใช้คันชัก
เรื่องที่ 2 แบบฝึกทักษะ
ตารางที่ 2 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (ซออู้) (ต่อ)
หน่วยที่
เรื่อง
4
เพลงน่ารู้
เรื่องที่ 1 เพลงแขกบรเทศชั้นเดียว
เรื่องที่ 2 เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น
เรื่องที่ 3 เพลงลาวจ้อย 2 ชั้น
สอบหลังเรียน
รวม

จานวนชั่วโมง
1
(30 นาที)
(30 นาที)
1
(30 นาที)
(30 นาที)
6
7

จานวนชั่วโมง
4
4
4
1
30

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(946)

ตารางที่ 3 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (จะเข้)
หน่วยที่
1

2
3
4

เรื่อง
ทดสอบก่อนเรียน
รู้จักเครื่องดนตรี
เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของจะเข้
เรื่องที่ 2 ลักษณะและส่วนประกอบของจะเข้
เรื่องที่ 3 องค์ประกอบของดนตรี
ลักษณะทางกายภาพ
เรื่องที่ 1 ท่านั่ง
เรื่องที่ 2 วิธีการพันไม้ดีดและการวางนิ้ว
ทักษะน่ารู้
เรื่องที่ 1 การใช้ไม้ดีด
เรื่องที่ 2 แบบฝึกทักษะ
เพลงน่ารู้
เรื่องที่ 1 เพลงแขกบรเทศชั้นเดียว
เรื่องที่ 2 เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น
เรื่องที่ 3 เพลงลาวจ้อย 2 ชั้น
สอบหลังเรียน
รวม

จานวนชั่วโมง
1
(30 นาที)
(30 นาที)
1
(30 นาที)
(30 นาที)
6
7
4
4
4
1
30

2. บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จานวน 4 หน่ว ยการเรี ย นรู้ พร้อมแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลั งเรียนเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 1 ชุด 40 ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 เรื่อง รู้จักซอด้วง วิชา ซอด้วงเบื้องต้น
จานวน 2 ชั่วโมง
1. สาระการเรียนรู้/สาระสาคัญ
ซอด้ว งเป็ น เครื่ องดนตรี ชนิ ดหนึ่ ง จัดอยู่ในเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี ขึงด้ว ยสาย 2 สาย มี
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดเสียง และมีจังหวะ หน้าทับ เป็นองค์ประกอบของการบรรเลง
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องประวัติซอด้วง ลักษณะ ส่วนประกอบของซอด้วง และองค์ประกอบของ
ดนตรี
2.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติซอด้วง ลักษณะ ส่วนประกอบของซอด้วง และองค์ประกอบของดนตรี
ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ประวัติซอด้วง
3.2 ลักษณะและส่วนประกอบของซอด้วง
3.3 องค์ประกอบของดนตรี
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
4.1.1 ผู้เรียนเลือกเครื่องดนตรี
4.1.2 เลือกเข้าไปศึกษาคาแนะนาการใช้บทเรียนออนไลน์ จากนั้นทาความเข้าใจตามลาดับขั้นตอน
4.1.3 เลือกเข้าทาแบบทดสอบก่อนเรียน
4.2 ขั้นการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 (30 นาที)
1. ผู้เรียนเลือกที่ใบความรู้ที่ 1 เรื่องประวัติและความเป็นมาของซอด้วงจากนั้นศึกษาทาความเข้าใจ
เรื่องที่ 2 (30 นาที)
1. ผู้เรียนเลือกที่ใบความรู้ที่ 2 เรื่องลักษณะและส่วนประกอบของซอด้วง จากนั้นศึกษาทาความ
เข้าใจในลักษณะและส่วนประกอบของซอด้วง

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(948)

เรื่องที่ 3 (1 ชั่วโมง)
1. ผู้ เ รี ย นเลื อ กที่ ใ บความรู้ ที่ 3 เรื่ อ ง องค์ ป ระกอบของดนตรี จากนั้ น ศึ ก ษาท าความเข้ า ใจใน
องค์ประกอบของดนตรี
2. ผู้เรียนเลือกที่สื่อวีดีทัศน์ เรื่ององค์ประกอบของดนตรี จากนั้นศึกษาทาความเข้าใจเพิ่มเติมใน
องค์ประกอบของดนตรี
4.3 ขั้นฝึกฝนและขั้นนาไปใช้
ผู้เรียนเลือกทาแบบทดสอบท้ายหน่วย เรื่อง รู้จักเครื่องดนตรี
4.4 ขั้นสรุป
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมและเนื้อหาสาระ
5. สื่อการสอน
5.1 บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนซอด้วงเบื้องต้น
6. การวัดและประเมินผล
6.1 สิ่งที่ต้องวัด
6.1.1 ด้านความรู้
6.1.2 ด้านความเข้าใจ
6.2 เครื่องมือวัด
6.2.1 แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
6.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6.3.1 เกณฑ์การประเมินจากแบบทดสอบ ให้คะแนนดังนี้
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
คะแนน
9-10
7-8
5-6
0-4

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง

7. บันทึกหลังเรียน
8. ปัญหา / อุปสรรค
9. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
ลงชื่อ.......................................ผู้สอน
(.........................................)
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
1. สร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย โดยศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์และทบทวนเอกสารเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนเครื่องสายไทย และการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) และดาเนินการจัดทา
แผนการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ซอด้วง ซออู้
จะเข้ โดยแบ่งเป็น ซอด้วง จานวน 4 แผน 30 ชั่วโมง ซออู้ จานวน 4 แผน 30 ชั่วโมง และจะเข้ จานวน 4
แผน 30 ชั่วโมง
2. ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ความ
เป็นไปได้ของการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้
2.1 นางสาวชนานั น ท์ สู่ เสน ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลั ยนาฏศิล ปร้อ ยเอ็ด ผู้ เชี่ยวชาญด้า น
หลักสูตรและการสอน
2.2 นางพรรณี วังโน ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย (ซอ
อู้ และ ซอด้วง)
2.3 นางจินตนา ฉายแสง ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย
(จะเข้)
2.4 นางสาวเกณิกา วงศ์นริทร์ ครูชานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
3. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์เพื่อนาไปใช้ในการวิจัย
4. สร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น โดยมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
4.1 กาหนดรูปแบบของเนื้อหาบนบทเรียนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย
2.1.1 คาแนะนาการใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดการใช้บทเรียนออนไลน์
2.1.2 บทเรียนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเรื่อง คาชี้แจง ใบความรู้ วิดีทัศน์ประกอบการเรียน
แบบฝึกทักษะ และเพลงที่ใช้บรรเลง ..
2.1.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียน
4.2 กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.3 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของ
บทเรียนและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับการประเมิน แผนจัดการเรียนรู้
4.4 สร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นเพื่อนาไป
ทดสอบหาประสิทธิภาพต่อไป
5. การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
5.1 การพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ และบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) เรื่องการสร้าง
บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ดังนี้
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5.1.1 การประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้คณะผู้วิจัยได้นา
แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
ท่าน พิจารณาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มีคุณลักษณะตามที่กาหนด (+1) ไม่
แน่ใจ (0) ไม่มีคุณลักษณะตามที่กาหนด (-1) ผลการประเมิน
5.2 หาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์
หลังจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจสอบและแก้ไขบทเรียนออนไลน์แล้ว คณะผู้วิจัยได้นา
บทเรียน
ออนไลน์ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา จานวน 9 คน
5.2.1 นาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 9 คน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน One Group Pretest Post-test Design โดยกาหนดให้
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง
Xหมายถึง การทดลองสอนโดยใช้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอน
เครื่องสายไทยเบื้องต้น
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง
ในการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ (e-learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นมี
ขั้นตอนในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 9
คน ทาแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบในบทเรียนออนไลน์ จานวน 40 ข้อ
2. ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามวิธีที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมมากที่สุด ใช้สื่ออุปกรณ์ในการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
3. ทดสอบระหว่างเรียนประจาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน เพื่อตรวจสอบความรู้ของผู้เรียน โดยใช้
บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
4. นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 9
คน ทาแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จานวน 40 ข้อ ในบทเรียนออนไลน์
เมื่ อสร้ า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ซึ่ง ประเมิ นโดยผู้ เ ชี่ย วชาญ ดาเนิ นการแก้ ไข และน าไปทดลองใช้
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ (eLearning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สูตรค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC
2. การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน ทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นาผลที่
ได้จากแบบทดสอบมาทดสอบความแตกต่างของความก้าวหน้าทางการเรียน โดยหาค่าร้อยละ ของคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน
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3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอน
เครื่องสายไทยเบื้องต้น โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ของคะแนนความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best,
1981)
ผลการวิจัย
การสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น จาแนกการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
(e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น (2) การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิผลของผู้เรียน
ก่อนเรี ยนและหลังเรีย น และ (3) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน โดยอธิบายผลการวิจัยในแต่ล ะ
ประเด็นได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จากการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียน
การสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์
(e-Learning) ผลการประเมินสามารถแสดงเป็นตารางโดยสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
บทเรียนออนไลน์(e-Learning)
1.ด้านเนื้อหา
2. ด้านสื่อ/เทคโนโลยี
3. ด้านการออกแบบหรือกระบวนการเรียนรู้

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2
1
1
1
1
1
1

คนที่ 3
1
1
1

R

IOC

3
3
3

1
1
1

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
(eLearning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นมีความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ได้ค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ าบทเรียน
ออนไลน์ (e-Learning) มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ
2. การวิ เ คราะห์ ห าค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของผู้ เ รี ย น ด้ ว ยแบบทดสอบ โดยหาค่ า ร้ อ ยละจาก
ความก้าวหน้าของคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของผู้เรียน
คนที่

ก่อนเรียน
หลังเรียน
คะแนน (40) คิดเป็นร้อยละ คะแนน (40) คิดเป็นร้อยละ
1
21
52.5
34
85
2
21
52.5
34
85
3
19
47.5
37
92.5
4
26
65
35
87.5
5
26
65
36
90
6
24
60
33
82.5
7
22
55
34
85
8
19
47.5
37
92.5
9
22
55
38
95
รวม
200
500
318
795
ค่าเฉลี่ย
22.22
55.55
35.33
88.33
รวม

เพิ่มขึ้น
คะแนน
คิดเป็นร้อยละ
13
32.5
13
32.5
18
45
9
22.5
10
25
9
22.5
10
30
18
45
16
40
116
295
12.88

32.77

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยรวม 22.22 ขณะที่ผลการ
ทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยรวม 35.33 แสดงว่า หลังจากผู้เรียนได้เรียนในบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผลการเรียน
ดีขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 32.77
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
ความคิดเห็น
1. เนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
1.1 บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาได้
ง่ายและตรงตามความต้องการ
1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.3 ความน่าสนใจในการดาเนินเรื่อง
1.4 มีเนื้อหาและสารสนเทศที่พอเพียงสาหรับการทา
ความเข้าใจและการค้นหาคาตอบ

X
5.00
4.88
4.56

แปรผล
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.89
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ตารางที่ 6 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับ
การเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น (ต่อ)
ความคิดเห็น
1.5 เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เป็นลาดับขั้น ง่ายต่อ
การทาความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ ความรู้ใหม่
1.6 เนื้อหาสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ต้องการนา เสนอ
1.7 บทเรียนมีความกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ภาพ ภาษา และเสียง
2.1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.2 รูปภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.3 ภาพที่ใช้ในบทเรียนมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับ
เนื้อหาและส่งเสริมการเรียนรู้
2.4 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะในบทเรียนมีความ
เหมาะสม สะดุดตา น่าสนใจ น่าติดตาม
2.5 ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในบทเรียน
2.6 เสียงดนตรีที่ใช้ประกอบในแบบฝึกปฏิบัติ
2.7 เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบในแบบฝึกปฏิบัติ
3. ตัวอักษร และสี
3.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้การนาเสนอ
3.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการนาเสนอ
3.3 สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดยภาพรวม
3.4 ลักษณะที่ใช้มีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม อ่าน
ง่าย
3.5 การใช้สัญลักษณ์เหมาะสมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่
สับสน
4. แบบทดสอบ
4.1 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับบทเรียน
4.2 ความเหมาะสมของจานวนแบบทดสอบในแต่ละ
หน่วยการเรียน
4.3 ความเหมาะสมของคาถามต่อเนื้อหา
4.4 ความรวดเร็วในการรายงานผลคะแนน
5. การจัดการบทเรียน

X
4.89
4.56
5.00
4.56
4.67

แปรผล
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.89
พึงพอใจมากที่สุด
4.67
4.67
5.00
4.78
4.44
4.78
4.56

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.89
พึงพอใจมากที่สุด
4.67
4.67
4.67
4.78
5.00

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
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5.1 การใช้งานของบทเรียน ง่าย และสะดวก
5.2 การเชื่อมโยง (Link) ในบทเรียนทาได้ง่ายตรงตาม
ความต้องการ
5.3 บทเรียนมีความน่าสนใจ
5.4 หลังจากศึกษาจบบทเรียนแล้วผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ
5.5 สามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้

5.00
4.78
5.00

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

5.00
พึงพอใจมากที่สุด
5.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ มีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทย
เบื้องต้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอน
เครื่องสายไทยเบื้องต้น อันได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเที่ยงตรง
ด้านเนื้ อหาและประสิ ทธิภ าพการจั ดการเรียนรู้ ได้ ค่า ดัช นีความสอดคล้ อ ง (IOC) เท่า กับ 1 กล่ าวคื อ
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นมี
ประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนได้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา วิทยาลัยนาฏ
ศิล ปร้ อ ยเอ็ด จากการทดสอบก่อนเรี ย น รวม 200 คะแนน มีค่ าเฉลี่ ย เท่ากั บ 22.22 จากคะแนนเต็ม 40
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.55 และคะแนนทดสอบหลังเรียน รวม 318 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.33 จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88.33 มีผลการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.75
3. ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนเมื่อใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ทั้งนี้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น จะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ได้ยิ่งขึ้น
โดยผู้เรียนมีโอกาสศึกษาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง
แสวงหาความรู้ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ จากผลการวิจัยข้างต้นนาไปสู่การ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น มีความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า บทเรียนออนไลน์ (eLearning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2554) กล่าวว่าบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) มีความสาคัญต่อผู้เรียนไม่
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น้ อ ยในการช่ว ยสร้ างเสริ มทั ก ษะความรู้ ทาให้ เ กิด การเรีย นรู้ แ ละเข้า ใจได้เ ร็ ว ขึ้ น กว้า งขว้ างขึ้ น และยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2549) กล่าวว่า บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนร่วมกันและยังช่วยแก้ปัญหาช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเป็นอิสระจาก
ปัญหาการจัดตารางเรียนตารางสอน ดังนั้น บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
ทาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนได้
2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทย
เบื้องต้น หลังจากที่ทาการทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.55 และคะแนนทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 88.33 มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.75 เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้นเป็นสื่อการเรียนที่สามารถให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับทฤษฎีของธอร์นไดค์
(Thomdikc, 1969) ได้กล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) คือ การที่ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือกระทาช้า
ๆ บ่อย ๆ ย่อมจะทาให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง กฎแห่งการฝึกประกอบด้ว ย กฎแห่งการใช้ (Law of Use)
หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอย่อมทาให้เกิดการเรียนรู้ที่มั่นคงถาวรและไม่ลืม
และกฎแห่งการไม่ใช่ (Lam of Disuse) หมายถึง การไม่ได้ฝึกฝนหรือทาบ่อย ๆ ย่อมทาให้ความมั่นคงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองอ่อนกาลังลง ไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจทาให้ความรู้นั้นลืมเลือนไปได้
3. จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการ
สอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เรียนอยู่ระหว่าง 3.50 - 5.00 หมายถึง
พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ บทเรียน
ออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทยเบื้องต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ในการดาเนินการสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ควรจัดลาดับเนื้อหาและกิจกรรมให้ต่อเนื่อง
โดยคานึงถึงวิธีสอน การจัดกิจกรรมจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเกิดการเชื่อมโยงความรู้
เดิมและความรู้ใหม่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2. การเสนอเนื้อหาความรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ควรจะให้เนื้อหาครอบคลุมและเข้าใจ
ง่าย เพราะจะไม่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน
3. ควรมีการทดลองใช้กับหลาย ๆ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสม
4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ เพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพเหมือนกันหรือ
ต่างกัน
5. ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) สาหรับการเรียนการสอนเครื่องสายไทย ซอด้วง
ซออู้ จะเข้ ในระดับขั้นต่อไป
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INNOVATION FONT FOR RECORDING MUSIC
ญานเวทย์ เหมือนพร้อม
YANVED MUEANPROM
บทคัดย่อ
การบันทึกโน้ตเพลง มีความสาคัญประการหนึ่งสาหรับผู้ที่เรียนในศาสตร์ด้านดนตรี นอกจากจะเป็นการ
บันทึกเพื่อช่วยจดจาแล้ว และทาให้ทานองเพลงเกิดความสมบูรณ์ไม่คาดเคลื่อนเป็นไปตามจุดประสงค์ข องผู้
แต่ง ตลอดจนสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ทานองเพลงต่างๆได้ในอีกประการหนึ่ง ในกลุ่ม
ดนตรีไทยมีการใช้ระบบการบันทึกด้วยเช่นกัน หากแต่เป็นในลักษณะการจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ หรือ
การใช้โปรแกรมพิมพ์ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์แทนเสียง ซึ่งวิธีการดังกล่าวเกิดความไม่สะดวก จึงไม่เป็นที่นิยม
มากเพียงใด ผู้เขียนและผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการบันทึกโน้ตเพลง ระบบโน้ตไทย โดย
การพัฒนาตัวอักษร (Font) ซึ่งใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ปรับปรุงให้ใช้ในการบันทึกโน้ตเพลงโดยเฉพาะ
สามารถติดตั้งในระบบคอมพิ วเตอร์ได้ด้วยตนเองจัดพิมพ์ตัวโน้ตได้อย่างสะดวกขึ้นเปรียบเสมือนกาลังเล่น
ดนตรีอยู่ โดยใช้ชื่อนวัตกรรมดังกล่าวว่า “Font เพื่อการบันทึกโน้ตเพลง” เพื่อเป็นการพัฒนา ด้านวิชาการ
ดนตรีไทยให้มีความทันสมัย มีบริบทที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
ผู้เขียนและผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นวัตกรรม Font เพื่อการบันทึกโน้ตเพลง จะเป็นประโยชน์แก่
นักดนตรีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในการที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้พัฒนาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอนุรักษ์เพลงซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป
คาสาคัญ : นวัตกรรม, Font เพื่อการบันทึกโน้ตเพลง

ABSTRACT
Recording music there is one important thing for those who study in music science. In
addition to being a memo to help remember And cause the melody to be complete, not
expected to move according to the author's purpose As well as being a tool for studying and
analyzing various melodies in another way In Thai music groups, recording systems are also
used. But it is in the form of notes on the paper Or using the program to type letters as
symbols instead of sounds Which such method is inconvenient So it is not very popular The
authors and developers therefore have an idea to create an innovation for recording music,
Thai note system by developing the font (Font) which is used in general computer systems.
____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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Updated to be used to record a particular score. Can be installed in the computer system by
manually typing the notes easily, as if playing music By using the name of the innovation as
"Font for recording music" in order to develop In terms of modern Thai music There is a
context that is consistent with the current changes. The author and developer hope that the
innovative Font for recording music. Will be useful to musicians, students, as well as those
interested in how to use it to benefit the developer would like to be a part of the
conservation of music which is a cultural heritage
Keyword: Innovation, Font for recording music

บทนา
การบันทึกโน้ตเพลง มีความสาคัญประการหนึ่งสาหรับนักดนตรี เป็นวิธีการ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
ประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เช่น การบันทึกทานองการบรรเลงและทานองของการขับร้องในบทเพลง
ต่างๆ การนาเสนอแนวความคิดความสามารถผู้ประพันธ์ ในเชิงกลศาสตร์ทางด้านดนตรี โดยนาเสนอผลงาน
การประพันธ์ ออกมาในลักษณะของรูปธรรม เช่น กระดาษโน้ตเพลง (Explicit Knowledge) นอกจากนี้การ
บันทึกโน้ตเพลงยังมีความสาคัญในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อไม่ให้เพลง หรือบทเพลงต่างๆเหล่านั้นเกิดการสูญหาย
ช่ว ยการจดจ าของนั กดนตรี ช่ว ยมิให้ ทานองเพลงของผู้ แต่งผิ ดเพี้ยนไปภายหลัง ตลอดจนเป็ นข้อมูล เพื่อ
การศึกษาเรียนรู้สาหรับผู้ที่สนใจ และนักดนตรีรุ่นหลังต่อมา
การบันทึกโน้ตเพลง ของนักดนตรีไทย ในแต่เดิมยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องด้วยการเรียนเป็นลักษณะมุข
ปาฐะ เรียนตัวต่อตัว เรียนโดยการจดจา ท่องจาทานองเพลง แตกต่างจากดนตรีชาติตะวันตก ซึ่งมีการจด
บันทึกทฤษฎี การจดบันทึกโน้ตต่างๆไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาจนสมบูรณ์กลายมาเป็นดนตรีสากล
ไปในที่สุด แม้ว่าในปัจจุบันนี้ วงการดนตรีไทยเริ่มมีการบันทึกโน้ตเพลงไทยแล้ว แต่ถึงอย่างไรระบบโน้ตสาหรับ
ดนตรีไทยที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ ก็ไม่จัดได้ว่าเหมาะสม เป็นที่ย อมรับว่าเป็นระบบโน้ตของไทย หรือระบบที่เป็น
มาตรฐานของการบันทึกโน้ตเพลงไทย คงต้องมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุประการหนึ่งที่ทาให้การบันทึกโน้ตเพลงในระบบโน้ตไทย ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนั้นมาจากการ
ขาดทรัพยากร อุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆที่จะช่ว ยอานวยความสะดวกในการบันทึก ตลอดจนความรู้ที่
ถูกต้องตามหลักการบันทึกโน้ตเพลงระบบไทย ผู้เขียนและผู้พัฒนาจึงได้มีแนวคิดในการที่จะสร้างนวัตกรรม
อุปกรณ์เพื่อการบันทึกโน้ตเพลงในระบบดนตรีไทยโดยการประยุกต์ตัวอักษรที่อยู่ในแปูนพิมพ์ (Font) ซึ่งใช้ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word เป็นสัญลักษณ์แทนตัวโน้ต และสัญลักษณ์แทนค่าของจังหวะ พร้อม
ทั้งคู่มือการเขียนโน้ตเพลงในระบบดนตรีไทย ซึ่งระบบต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จัดทาเป็นไปตามหลักวิชาการ
ดนตรีไทย แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ความเป็นมาของระบบการบันทึกโน้ตเพลง
2. พื้นฐานความรู้เรื่องตัวโน้ต และระยะห่างของเสียง
3. การฝึกอ่าน ออกเสียงโน้ตเพลงเพื่อการบันทึกโน้ต
4. บันใดเสียงของดนตรีไทย / สัญลักษณ์แทนเสียง
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5. ตาแหน่งของเสียง และสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อการบันทึกโน้ตเพลง
6. การติดตั้ง การใช้งานและตัวอย่างการบันทึกโน้ตเพลง
1. ความเป็นมาของระบบการบันทึกโน้ตเพลง
(บุญสืบ บุญเกิด, 2559 : 71 ) การบันทึกโน้ตด้วยระบบโน้ตตะวันตกเริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ซึ่ง
พัฒนามาจากเครื่องหมายในภาษากรีกโบราณ มีใช้กันหลายระบบซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานที่ต่างๆ ระบบที่
สาคัญมากน่าศึกษาก็คือ ระบบนูมาติก (Neumatic Notation)โดยพัฒนาการและองค์ประกอบของระบบ มี
ดังนี้ นูมส์ (Neumes) เป็นสัญลักษณ์แสดงทิศทางของเสียง โดยใช้สัญลักษณ์ทางไวยากรณ์ภาษาของกรีกและ
โรมัน 2 สัญลักษณ์ คือเสียงสูงขึ้นใช้สัญลักษณ์ / (actus)เสียงต่าลงใช้สัญลักษณ์ \ (gravis) ซึ่งไม่บ่งบอกถึง
ระดับเสียงและจังหวะ ซึ่งต่อมามีการพัฒนาให้เห็นเค้าของแนวทานอง แต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องระดับเสียง ขั้นคู่
เสียงและอัตราจังหวะ ในศตวรรษที่ 10 เริ่มมีการกาหนดระดับเสียงให้แน่นอน โดยการใช้ สตาฟฟ์ (Staff
Notation) ตอนเริ่มแรกมีเพียงเส้นเดียวใช้แสดงว่านูมส์บนเส้นนี้มีระดับเสียง F นูมส์ที่อยู่เหนือหรือใต้เส้นนี้จะ
สูงกว่าหรือต่ากว่า F มากน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างจากเส้น ต่อมาไม่นานนัก จานวนเส้นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เส้น ใช้สี
ต่างกัน เส้นบนเป็นเส้นสีแดง คือตาแหน่งของ C ต่อมาในศตวรรษที่ 11 กีโด เดอ อเรซ์โซ (Guido de’
Arezzo) ซึ่งเป็นบาทหลวงชาวอิตาเลียน เพิ่มเส้นในสตาฟฟ์ขึ้นเป็น 4 เส้น และใช้บันทึกเพลงสวดเกรกอเรียน
ชานท์อย่างแพร่หลาย ต่อมาจานวนเส้นถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 11 เส้น แล้วแบ่งเป็น 2 ชุด โดยใช้เส้นกลาง
(เส้นที่ 6 เป็นเกณฑ์แบ่ง พัฒนาการขั้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 13 จากนั้นมาสตาฟฟ์ที่มี 5 เส้น จึงเป็นมาตรฐาน
มาโดยตลอด ปลายคริสตวรรษที่ 17 ประมาณปี พ.ศ. 2230 เมื่อราชทูตชาวฝรั่งเศส 2 ท่าน คือ ซิมอง เดอ ลา
ลูแบร์ (Simon de Le Loubere) และนิโคลาส เจอร์แวรซซ์ (Nicolas Gerrise) ได้เดินทางมาสู่กรุงศรีอยุธยา
ผู้บันทึกโน้ตเพลงไทยในครั้งนั้น คือ ลาลูแบร์ ได้เขียนจดหมายเหตุชื่อ เดอะ คิงดอม ออฟ สยาม (The
Kingdom of Siam) เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาหลายแง่มุม ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของคน ขนบธรรมเนียมต่างๆ
ตลอดจนการบันทึกเกี่ยวกับดนตรีไว้ด้วย ทาให้คนไทยรุ่นหลังที่ได้ศึกษาเอกสารของ ลาลูแบร์ ได้นาข้อมูล
เหล่านั้นไปเป็นเอกสารสาคัญในการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ ลาลูแบร์ บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ต
สากล ลักษณะที่ได้บันทึกนั้น เป็นอัตราจังหวะ C หรือ 4/4 ชื่อเพลง“สายสมร” ซึ่งบันทึกเป็นทานองร้องไม่มี
เครื่องดนตรีอื่นๆ ปรากฏ เพราะในสมัยนั้นบทเพลงส่วนใหญ่เป็นลักษณะการขับร้องคลอด้วยเครื่ องดนตรี
เท่านั้น เพลงที่ลาลูแบร์บันทึกนี้ เดิมไม่มีชื่อเป็นที่แน่นอน เพราะกาหนดชื่อว่าสยามซอง (Siamese Song) เป็น
เพียงการบอกให้ทราบว่าเป็นบทเพลงของชาวสยามเท่านั้น โดยมีเนื้อเพลงขึ้นต้นว่า “สายสมรเอย” ต่อมาจึง
เรียกเพลงนี้ว่าเพลงสายสมร อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการจดโน้ตและบทร้องเอาไว้ด้วย แต่ลาลูแบร์ก็มิได้กล่าวถึง
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบทเพลงเอาไว้เลย
โน้ตเพลงตัวอักษรไทย ซึ่งถือว่าเป็นการบันทึกโน้ตเพลงที่เก่าแก่ที่สุดที่คนไทยคิดขึ้นอยู่ในช่วง พ.ศ.
2403 - 2459 โดยพันโทพระอภัยพลรบ (พลอย เพ็ญกุล) ท่านเป็นบุตรชายคนที่ 4 ของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์
ธารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ขุนนางราชสานักในสมัยรัชกาลที่ 4 พระอภัยพลรบนั้นท่านได้รับการศึกษาวิชาทั่วไป และ
วิชาภาษาอังกฤษจากครูชาวอังกฤษจนมีความรู้แตกฉาน และได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมา
ใน พ.ศ. 2415 ได้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ประเทศอินเดียได้ศึกษาวิชาการทหารและวิชาทฤษฎีดนตรีสากลควบคู่
กันไป ภายหลังจากกลับจากประเทศอินเดียแล้ว ท่านได้เข้ารับราชการเป็นทหารในกรมทหารราชองครักษ์
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ท่านเริ่มก่อตั้งหนังสือพิมพ์ยุทธโกษ ได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ์เป็นพันโท พระอภัยพลรบ ปลัดกรมยุทธ
ศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2449 และยังได้ทาหน้าที่เป็นครูสอนวิชาวาดเขียน วิชาเพลงแตรอาณัติสัญญาณแก่นักเรียน
นายร้อย ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถหลายด้านโดยเฉพาะด้านดนตรีท่านได้นาทฤษฎีที่ได้ศึกษามาจากประเทศ
อินเดียมาประยุกต์ใช้กับชาวไทย นอกจากนี้ท่านยังสนใจการดนตรีไทยอย่างมากด้วย เคยว่าจ้างนักดนตรีไทยที่
มีฝีมือและชื่อเสียงในสมัยนั้นมาบันทึกเสียงลงกระบอกเสียง (Edison,s Cylinder) ของท่าน เช่น พระยา
ประสานดุริยศัพ์ (แปลกประสานศัพท์) หม่อมส้มจีน ราชานุประพันธ์ เป็นต้น โดยบันทึกเสียง ณ ที่บ้านวังท่า
เตียน ระบบโน้ตของพันโท พระอภัยพลรบเกิดขึ้นในช่วงสมัยการเปลี่ยนรัชกาลจากรัชกาลที่ 5 สู่รัชกาลที่ 6
(พ.ศ. 2453 – 2468) โดยพระอภัยพลรบได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือดนตรีวิทยาในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.
2450 แด่รัชกาลที่ 5 เนื่องในวโรกาสเสด็จกลับจากประพาสยุโรป ปรากฏว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัยอย่างมาก
จนต่อมาได้ตีพิมพ์หนังสือดนตรีวิทยาในปี พ.ศ. 2455 ตรงกับสมัยการปกครองของรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้เป็นตาราเรียนในโรงเรียนของกระทรวงธรรมการ จึงนับได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นตาราเล่มแรกที่ใช้ในการเรียน
การสอนดนตรีของไทย
เป็นที่ทราบกันดีว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 - 6 นั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของความเป็น
ชาติไทย การรุกรานของลัทธิล่าอาณานิคมได้ทาให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดสินพระทัย
ปฏิรูปประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศ ในระยะนั้นประเทศไทยขาดผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและ
เทคนิคตามแบบสมัยใหม่ ฉะนั้น พระองค์จึงแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษา การยกเลิกพันธะทางเศรษฐกิจ
สังคมตามระบบไพร่ทาส เพื่อให้ประชาชนมีอิสระในแรงงาน มีโอกาสศึกษาวิชาการต่างๆ ได้ทั่วทุกชนชั้น และ
ในโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ พันโท พระอภัยพลรบจึงได้เขียนตาราดนตรีขึ้นเพื่อเป็นหลักแห่ ง
การศึกษาวิชาดนตรี เพราะวิชาดนตรีนั้นเป็นวิชาการที่มีมาแต่โบราณกาลแล้ว แต่ยังไม่มีตาราเรียนให้เป็นหลัก
ในการศึกษา ดังนั้นจึงเกิดตาราเรียน “ดนตรีวิทยา” ขึ้น ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ในบทคานาของตาราเรียนว่า
(พระอภัยพลรบ, 2453 : 25) …ตามเหตุผลที่กล่าวแล้ว ส่อให้ฤกษ์ถึงวิชาดนตรี คือ การศึกษา ดีด, สี,
ตี, เปุา, ขับร้อง สาหรับเมืองไทย ซึ่งนับเป็นเครื่องให้ความสาราญแก่ประชาชนตามที่ได้มีขึ้นตั้งแต่โบราณกาล
นานมาแล้ว จนบัดนี้นั้น ยังไร้ตาราอยู่!! ฉนี้ ย่อมนับว่าการศึกษาวิชานี้ไม่มีหลักเป็นที่อาศัย โดยเหตุนี้จึงได้แต่ง
ตาราวิชาดนตรีไว้เป็นหลักแห่งการศึกษาสาหรับกุลบุตรชายหญิงได้ศึกษาต่อไปได้เรียกชื่อตารานี้ว่า “ดนตรี
วิทยา” โดยหมายความคานี้ ว่า‘ความรู้เสียงมีส่วนไพเราะ’ (เสียงมีส่วนไพเราะนี้ อธิบายพอสังเขปความว่า
บรรดาเสียงต่าง ๆ ในโลกที่เราได้ยินไม่ว่าเสียงอะไรทั้งหมด แม้ไม่มีส่วนสูงต่าถูกต้องตามกฎธรรมดาเป็นกฎ
สาหรับแบ่งเสียง เสียงใดเสียงหนึ่ง แต่เฉพาะ เสียงเดียวออกไปเป็น 8 ส่วน ซึ่งเป็นลาดับ 1 ได้แล้ว เสียงต่างๆ
ทั้งปวงทั้งสิ้นทั้งนั้นย่อมไม่นับเป็นดนตรี เพราะฉะนั้นบรรดาเสียงที่เป็น ดนตรี ต้องเป็นเสียงที่มีส่วนแบ่งแล้ว
โดยถูกต้องตามกฎธรรมดาทุกเสียง
(บุญสืบ บุญเกิด, 2559 : 73) ระบบโน้ตของท่านเป็น ระบบตัวอักษรไทย โดยประยุกต์มาจากระบบ
โน้ตสากล เพราะท่านเห็นว่าคนไทยอาจจะอ่านโน้ตสากลด้วยความยากลาบาก อีกทั้งเป็นระบบที่ซับซ้อน ท่าน
จึงประยุกต์ทฤษฎีใหม่ให้กลายเป็นตาราที่สามารถศึกษาได้ง่ ายขึ้น หลักการของโน้ตตัวอักษรนี้ท่านได้รับ
แนวคิดมาจากนักดนตรีชาวอังกฤษชื่อ John Curwen ที่เป็นต้นคิดใช้สาหรับขับร้องเรียกว่า โตนิก ซอล-ฟา โน
เตชั่น (Tonic Sol-Fa Notation) (พระภัยพลรบ, 2453: 25) นอกจากนั้นแล้วพระอภัยพลรบยังได้กล่าวอีกว่า
บรรดาอารยประเทศที่ เจริญแล้วยังได้มีการบันทึกชื่อคีตกวีที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย เพื่อเชิดชูในความสามารถ
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ของนักดนตรีเหล่านั้น อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ศึกษาวิชาดนตรีในภายหน้า ฉะนั้น ผู้ที่ได้ศึกษาตารา
ดนตรีวิทยานี้แล้วก็ควรจะได้ถ่ายทอดความรู้ในการดนตรีให้เกิดความนิยมชมชอบแก่ชนรุ่นหลังต่อไป ทัดเทียม
กับนานาประเทศ
2. พื้นฐานความรู้เรื่องตัวโน้ต และระยะห่างของเสียง
(พระเจนดุริยางค์, 2527 : 75 - 76) เสียงต่างๆมีชื่อประจาไว้เพื่อจะได้เรียก และทราบว่ามีความสูง
หรือต่ากว่ากันมากน้อยอย่างไร ชื่อของเสียงที่ประจาตัวโน้ตต่างๆนั้นใช้หลั กการที่เรียกว่า “โตนิกซอลฟา”
(Tonic Solfa) ซึ่งใช้ตัวอักษรโดยเรียงลาดับไว้ ดังนี้
D
R
M
F

แทน
แทน
แทน
แทน

do (โด)
ra (เร)
mi (มี)
fa (ฟา)

S แทน sol (ซอล)
L แทน la (ลา)
T แทน te (ที)

ในการใช้อักษรแทนชื่อของเสียงโน้ตต่างๆ (นอกจากการขับร้อง) ในประเทศอังกฤษและเยรอมันนิยม
ใช้อักษรในพยัญชนะ เหล่านี้
A แทน la (ลา)
B แทน si (ซี) อักษร B ประเทศเยอรมัน หมายถึง “ซีแฟล็ต”
C แทน do (โด)
D แทน ra (เร)
E แทน mi (มี)
F แทน fa (ฟา)
G แทน sol(ซอล)
H แทน si (ซี) เฉพาะประเทศเยอรมัน
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* ลาดับเสียงที่ 3 – 4 และ 7 – 8 มีช่วงระยะห่างเป็นครึ่งเสียง
3. การฝึกอ่าน ออกเสียงโน้ตเพลงเพื่อการบันทึกโน้ต
(ธวัชชัย นาควงษ, 2541 : 8) การอ่าน การร้อง และการเล่นโน้ตสากล สามารถทาได้ 2 วิธี คือ การ
อ่านแบบ โด อยู่กับที่ (Fixed do) และการอ่านแบบ โด ย้ายที่ (Movable do) การอ่านโน้ตแบบ “โด” อยู่กับ
ที่ เป็นการอ่านโน้ตเสียง โด เร มี ฟา โซ ลา และ ที ตรงตามตัวอักษร C, D, E, F, G, A และ Bส่วนการอ่าน
โน้ตแบบ “โด” ย้ายที่ เป็นการอ่านโน้ตตัวแรกของบันไดเสียง (Tonic) ให้เป็นโน้ต โด หรือโน้ต ลา ไม่ว่าในบท
เพลงนั้นจะอยู่ในบันไดเสียง (Key) ใดก็ตาม การอ่านโน้ตในลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะในเรื่องของ
การร้องเพลงในบันไดเสียงต่างๆ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่กาหนดระดับเสียง
(Pitch) ตายตัวได้ ดังเช่น ธวัชชัยกล่าวว่า “การร้องเพลง หรือการร้องโน้ตจะช่วยฝึกให้เด็กคุ้นชินกั บขั้นคู่
(Intervals) ต่างๆ ทาให้เขาร้องไม่เพี้ยนและส่งผลให้หูไม่เพี้ยนด้วย”
การเรียนโน้ตแบบ Move do โดย คาร์ลออร์ฟ และโคดาย นักแต่งเพลง และนักวิชาการสอนดนตรี
ชาวฮังการี่ ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อทาให้ดนตรีเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและทาได้ง่ายๆ เขาจะเรียกสิ่งนี้ว่า
“ทฤษฎีซอลฟา” เทคนิคซอลฟา นี้ไม่ใช่แค่เรียกตัวโน้ตตัวใดตัวหนึ่งเป็นชื่อใดชื่อหนึ่งตายตัว แต่จะออกเสียง
เหล่านั้นเพื่อลาดับความสาคัญว่าตัวอะไรทาหน้าที่อะไร สังเกตได้ว่าโน้ตจบเพลง ของเพลงคีย์เมเจอร์ จะร้องว่า
ตัวโดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคีย์ A major B major หรือว่า C major ในทฤษฏีการ Move do ทาให้เราเข้าถึงการ
จาเสียงโดยใช้ความเข้าใจมากกว่าความจาจริงๆ ประหนึ่งกับเราจาเพลงเพลงหนึ่งได้อย่างขึ้นใจ จนสามารถ
สลับร้องตัวโน้ต ถอยหน้าถอยหลังสลับกันไปมาได้
การเรียนโน้ตแบบ Fix do จะร้องโน้ตตัว A เป็นตัว "ลา" เสมอ ไม่เคยเปลี่ยน
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ตัวอย่างการอ่านแบบ โด อยู่กับที่ (Fixed do)
ขั้นที่
Key C

1
Tonic

3
Median

C major

2
Super
tonic
D minor

โด

เร

4
Subdominant

5
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6
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G major
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7
Leading
not
B dim

มี

ฟา

ซอล

ลา

ที

major

การอ่าน
โน้ต
ขั้นที่
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1
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ตัวอย่างการอ่านแบบ โด ย้ายที่ (Movable do)
ขั้นที่
Key C

1
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Sub median
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F major

G major
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เร
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ที

3
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not
A dim

โด
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ฟา
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ขั้นที่
Key Bd
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การอ่าน
โน้ต
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ขั้นที่
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4. บันใดเสียงของดนตรีไทย / สัญลักษณ์แทนเสียง
ฆ้องวงใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีประเภทดาเนินทานองชนิดหนึ่ง ทานองที่บรรเลงส่วนใหญ่มีความใกล้เคียง
สนิทสนมกับทานองเนื้อแท้ จนมักมีการกล่าวว่า “หน้าที่ของฆ้องวงใหญ่ คือการเป็นหลักของวง” ทานองที่
บรรเลงออกมาจึงเปรียบเสมือนทานองหลักของบทเพลงเหล่านั้นความสาคัญของฆ้องวงใหญ่ยังรวมไปถึงเรื่อง
ของการฝึกดนตรีไทยอีกด้วย คือผู้ที่เริ่มเรียนดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็น เครื่องสาย ขับร้อง หรือปี่พาทย์จาเป็นที่
จะต้องเริ่มฝึกจากฆ้องวงใหญ่เสียก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงทานองหลักอันจะนาไปสู่การฝึกการแปลทานองในเครื่อง
ดนตรีชิ้นอื่นๆ ต่อไป
(มนตรี ตราโมท, 2541 : 28 - 29) คาว่าบันไดเสียง (ทาง) มีความหมายได้เป็น ๓ ประการ ซึ่งประการ
สุดท้ายคือ ระดับเสียงของเขตบันไดเสียง (Key) อธิบายเพื่อให้เข้าใจโดยการเปรียบเทียบตาแหน่งของลูกฆ้องวง
ใหญ่ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจ ดังนี้
บันใดเสียงของดนตรีไทย
ก. ทางเพียงออล่าง เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 10 (นับจากลูกทวน)
มักใช้ประกอบกับละครดึกดาบรรพ์
ข. ทางใน เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 11 ” มักใช้ประกอบกับละคร และโขน
ค. ทางกลาง เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 12 ” มักใช้ประกอบโขน และหนังใหญ่
ง. ทางเพียงออบน เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 13 ” มักใช้บรรเลงมโหรี และเครื่องสาย
จ. ทางนอก เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 14 ” มักใช้ประกอบกับเสภา
ฉ. ทางกลางแหบ เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 15 ” (ทางนี้มิได้มีใช้ประจาประกอบกับอะไร)
ช. ทางชะวา เรียกตามชื่อลูกฆ้องวงใหญ่ลูกที่ 16 ” มักใช้ประกอบกับการบรรเลงที่ผสมปี่ชวา
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ทางเพียงออล่าง

ลูกทวน

ลูกยอด

ภาพที่ 1 : ตัวอย่างตาแหน่งของลูกฆ้อง ในบันไดเสียงดนตรีไทย
ที่มา : ผู้เขียน
เมื่อการเรียนฆ้องวงใหญ่มีความสาคัญ ฉะนั้นในการบันทึกโน้ตเพลงจึงมีความจาเป็นด้วยเช่นกัน เพื่อจะ
ทาให้เกิดความสมบูรณ์ไม่ทาให้ทานองเกิดความคลาดเคลื่อน ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ขอบเขตของเสียงในการ
บันทึกโน้ตเพลง ผู้พัฒนาได้นาหลักการทางวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยมาประยุกต์ ปรับปรุง ตลอดจนการพัฒนาได้
ดังนี้
สัญลักษณ์แทนเสียง
นวัตกรรม Font เพื่อการบันทึกโน้ตเพลง ผู้เขียนและผู้พัฒนาได้กาหนดสัญลักษณ์แทนเสียง ดังนี้
ช่วงเสียงที่ 5 มีระดับเสียงที่สูงที่สุด
4567890
ช่วงเสียงที่ 4 ระดับเสียงสูงกว่าช่วงเสียงที่ 3 e r t y u i o
ช่วงเสียงที่ 3 ระดับเสียงสูงกว่าช่วงเสียงที่ 2 s d f g h j k
ช่วงเสียงที่ 2 ระดับเสียงสูงกว่าช่วงเสียงที่ 1 z x c v b n m
ช่วงเสียงที่ 1 มีระดับเสียงที่ต่าที่สุด
ZXCVBNM
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5. ตาแหน่งของเสียง และสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อการบันทึกโน้ตเพลง
ตาแหน่งต่างๆของสัญลักษณ์แทนเสียงในแต่ละเสียงจะเรียงจากเสียงที่มีระดับต่าสุด ขึ้นไปหาเสียงสูง
โดยเรียงจากด้านล่างของแปูนพิมพ์คีย์บอร์ด ในแต่ละบันไดเสียงมีตาแหน่งที่แตกต่างกันของแต่ละชุด ซึ่งผู้ใช้
สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ทั้งผู้ที่สามารถอ่านโน้ตแบบ (Fixed do) และแบบ (Movable do)
ดังนี้
ตัวอย่างแปูนพิมพ์ มาตรฐานทั่วไป

ตาแหน่งของตัวโน้ต : ด ร ม ฟ ซ ล ท
เส้นแบ่งจังหวะ : 1 2 q w

ตาแหน่งของตัวโน้ตในแปูนพิมพ์

-

6. การติดตั้ง การใช้งานและตัวอย่างการบันทึกโน้ตเพลง
6.1 เริ่มต้นโดยการนาไฟล์ WinRAR ที่ใช้ชื่อว่า NT Sowat
เครื่องคอมพิวเตอร์

มาติดตั้งแยกข้อมูล ใน

-
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6.2 เมื่อนาไฟล์ NT Sowat มาติดตั้งแยกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะได้ไฟล์ประเภท Font มี
จานวน 7 ชุด

6.3 คลิกขวา

เลือกหัวข้อ Install for all users เพื่อทาการติดตั้ง

6.4 เข้าโปรแกรม Microsoft Word เลือกคาสั่งแทรกตาราง
จานวนช่องที่ต้องการ

เลือก

6.5 เรียกใช้ Font ที่มีชื่อว่า NT Sowat
ตัวอย่างการบันทึกโน้ต
เพลงช้าง
w
w
1,1n

qh
1h1f
1s1s

qh
2df
2bn

qh
1s1d
1,2

w
2,n
1h1j

1h1f
1s1s
1h1f

2df
2bn
qd

1h1s
1,2
qs

qj
1h1f
1d1f

qh
qd
1d1s

1f1j
1s1f
1b1n

qh
qd
qs

1e1j
1h1f
1d1f

qh
qd
1d1s

1f1j
1s1n
1b1n

เพลงเต้ยโขง
w
w
qs
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented reality) : แนวทางสู่การ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
APPLICATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY : LEARNING
APPROACH IN THE 21ST CENTURY
ณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ์
NATAWUT PUMIPUNTU
บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented reality) และรับรู้ถึง
ความเปลี่ยนแปลงและความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้และการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียกร้องให้เตรียมความพร้อมพลเมืองสาหรับศตวรรษที่ 21 การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพดังกล่าวต้องอาศัยทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active teacher โดยจัดการเรียนรู้แบบ Active
learning ด้วยเหตุนี้เครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการยกระดับการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีทาให้การเรียนในห้องเรียนเปลี่ยนแปลงไป สู่การเรียนที่ไร้ขอบเขต และสร้างรอยต่อจาก
ห้องเรียนสู่การเรียนรู้ในบริบทจริงผ่านช่องทางสื่อสาร ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโลกออนไลน์ การจัดการ
เรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ เอ็มเลินร์นนิ่ง (m-learning) หรือ ยูเลินร์นนิ่ง (u-learning)
เป็ น เครื่ องมือในการเข้าถึง แหล่ ง เรี ย นรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุ กที่ ทุ กเวลาโดยใช้โ ทรศัพท์ เคลื่ อ นที่ ( smart
phone) และการสื่อสารแบบไร้ส ายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น (applications) หรือ
ซอฟแวร์ประเภทหนึ่งสาหรับใช้งานเฉพาะทางที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าถึงการบริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตได้
อย่างรวดเร็วและสะดวก มีความสาคัญกับการเรียนการสอนในอนาคตที่ผสมผสานโลกของความเป็นจริง (real
world) เข้ากับโลกเสมือน (virtual world) โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือนไปอยู่บนภาพที่เห็น
จริงในโลกของความเป็นจริง ผลการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented reality) สามารถ
ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ ดึงดูดผู้เรียนให้สนใจเนื้ อหา ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ สัมผัส และทดลองใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ AR ในชั้นเรียน จะทาให้
พวกเขาคุ้นเคยกับเทคโนโลยี และมีความพร้อมที่เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีประเภทนี้ เมื่อต้องเรียนใน
ระดับสูงหรือทางานต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : สื่อใหม่, เทคโนโลยีความจริงเสริม, การเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
This article aims to study augmented reality and awareness of the changes and the
need to develop new skills that are necessary for learning and living in the 21st century is a
call to prepare citizens for the 21st century. And in order to develop the learners to have
such quality, it requires skills in learning management in the forms of Active teacher and by
using Active learning. For this reason, the 21st- century skills-building tools are important
tools in enhancing learning. Technology makes learning in the classroom change into
boundless learning and creates boundaries from the classroom to learn in the real context
through communication via the computer network and the online world. Learning
management by using mobile phones or M-learning or U-learning is a tool to access learning
resources, able to learn anywhere, anytime using a mobile phone. Wireless communication is
a learning tool trough applications or software that are created to help access servers on the
internet quickly and conveniently. This method of teaching will blend the world of reality
with the virtual world by using a 3D stacking method that is in the virtual world based on the
real world imagery. This research found that Augmented reality technology can help
stimulate interest in learning, thus attracting learners to focus on content and resulting in
higher academic achievement. The learners learn to touch and try to use AR learning
materials in the classroom to make them familiar with technology and ready to increase skills
about technology when they study at a high level or continue working in the future.
Keyword(s): New media, Augmented Reality, Learning in the 21st Century

บทนา
โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง สังคมโลกกลายเป็นสังคมความรู้
(Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) องค์กรทางการศึกษา จึงต้องปรับตัวให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราจาเป็นต้องใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็ปเล็ต
เป็นต้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมานี้ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันล้วนต่างก็มีใช้งานอยู่แล้วไม่อย่างใดก็อย่าง
หนึ่ง ดังนั้นการนาเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพามาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนจึงเป็นเรื่องที่
สามารถทาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกสนุก และสนใจในการที่จะ
เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย
อย่ า งไรก็ต ามการน าเอาอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ แ บบพกพามาประยุก ต์ ใ ช้ กั บ การเรี ย นการสอนนี้
อาจารย์ผู้สอนจาเป็นต้องสร้างสื่อการสอนที่เหมาะกับการนาเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพามาใช้งาน
ด้วย วิธีการสร้างสื่อการสอนที่เหมาะสมนี้ทาได้โดยการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality :
AR) เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ AR นี้เป็นวิธีการที่ผสมผสานโลกเสมือน (virtual world) เข้ากับโลกความ
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เป็นจริง (real world) โดยใช้วิธีซ้อนรูปภาพหรือภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือนไปบนภาพที่เห็นจริงๆ ในโลก
ความเป็นจริง (ผ่านกล้องที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต) โดยแสดงผลภาพแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีใน
ลักษณะนี้เราคงได้พบเห็นกันมาบ้างแล้วในรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ เช่น ในการถ่ายทอดสดกีฬาอเมริกันฟุตบอล
จะมีเส้นอธิบายระยะต่าง ๆ และในกีฬาฟุตบอลที่มีเส้นบอกการล้าหน้า เป็นต้น เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ได้
เริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เทคโนโลยีนี้ก็ได้
ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากเนื่องจากเทคโนโลยีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เช่น
สมาร์ทโฟน ได้ถูกพัฒนาให้มีหน่วยประมวลผลที่รวดเร็วมากขึ้น มีอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ประกอบ เช่น กล้อง
เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์แสดงพิกัดดาวเทียม และมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับอินเทอเน็ตที่เร็วพอ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ จาลอง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริง และจากในจินตนาการ ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย
ไม่ได้จาลองเพียงภาพและเสียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่นด้วย ด้วยการใส่อุปกรณ์นาเข้าเช่น
ถุงมือ เมาส์ เพื่อการรับรู้ถึงแรงปูอนกลับจากการสัมผัสสิ่งต่างๆ ในโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ เช่น หากสั ม ผั ส เก้ าอี้ จะต้อ งรับ รู้ ถึ ง มวลความแข็ ง ของเก้ าอี้ และอุณ หภูมิ ข องวั ส ดุ เ ป็น ต้ น
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนนั้น สามารถแยกออกจากเทคโนโลยีประเภทอื่นที่คล้ายกันได้อย่างชัดเจนด้วย
ความจดจ่อทางร่างกาย (Physical Immersion) กล่าวคือสาหรับการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน(VR)
ผู้ใช้จะรู้สึกตัดขาดจากโลกจริง และ ความรู้สึกถึงความมีอยู่ (Psychological Presence) โดยที่ความจดจ่อทาง
ร่างกายอยู่ในระดับระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ (Fully Immersive System) ผู้ใช้รู้สึกตัดขาดจากโลกจริงอย่าง
สมบูรณ์แบบโดยสภาพแวดล้อมเสมือนจริง กล่าวคือผู้ใช้จะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกจริงแต่ ในความเป็นจริงแล้ว
อยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ในขณะที่เทคโนโลยีอื่น เช่น เทคโนโลยี AR นั้นผู้ใช้
ยังคงสัมผัสอยู่กับโลกจริง ระดับความจดจ่อทางร่างกายยังคงรับรู้ถึง ความมีอยู่ ในโลกจริง กล่าวคือเพียงแค่
สัมผัสได้ถึงความเสมือนจริงซึ่งอาจจะเป็นรับรู้ด้วยการมอง หรือการได้ยิน แต่ยังไม่ถึงขั้นตัดขาดโลกจริง
เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) คืออะไร
นอกเหนือจากเทคโนโลยี VR แล้ว ยังมีเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกเป็นชื่อย่อว่า AR ที่เป็นการสร้างภาพเสริม อันหมายถึงภาพ
ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในจุดที่มนุษย์รายนั้นใช้ชีวิตอยู่ ให้มาปรากฏซ้อนอยู่บนภาพแห่งความเป็นจริงที่สายตา
ของมนุษย์มองเห็น โดยการจะเกิดขึ้นได้นั้นมนุษย์จะต้องสวมใส่อุปกรณ์พิเศษ เช่น แว่นตา หรือใช้อุปกรณ์
สมาร์ตโฟนส่องไปที่พื้นที่ที่ได้กาหนดให้แสดงผล เช่น จุดที่รหัสสาหรับให้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง
บนสมาร์ตโฟนรับทราบ เพื่อให้แสดงภาพเสริมนั้นซ้อนขึ้นมาบนโลกปกติ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR
ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเรียนการสอน การแพทย์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
เป็ น ต้ น ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ เ ทคโนโลยี ทั้ ง 2 ประเภทมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการเรียนรู้ และใช้ชีวิตของมนุษย์แล้ว เทคโนโลยีการประมวลผลและการแสดงผลทั้งอุปกรณ์
ฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์แ วร์ รวมถึ ง อัต ราความเร็ ว ในการสื่ อ สาร เครื อ ข่า ยสื่ อ สารทั้ง แบบมีส ายและไร้ส าย
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โดยเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสมจริงและขยายขีด
ความสามารถของทั้งเทคโนโลยี VR และ AR ให้มีบทบาทสาคัญของการใช้ชีวิตของมนุษย์
สถานะในปัจจุบันของเทคโนโลยี AR
เทคโนโลยี AR เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้นาด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงเช่น Google และ
Apple ทางานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงและการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถเข้าถึงเฟรมเวิร์ก (Frameworks) ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่น AR (AR applications) ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยี AR มีปริมาณการ
เติบโตสูง เป็นที่แพร่หลายในการเล่นเกม การตลาด ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว การศึกษาและอื่น ๆ เทคโนโลยีนี้
ให้ โ อกาสส าหรั บ ธุร กิจ ที่มีอยู่ และธุรกิจ ใหม่ จะเห็ นการเพิ่มขึ้นของตลาดจากการค้นพบและสถิติเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี AR เพื่อทราบศักยภาพของตลาดในอนาคตดังภาพประกอบดังนี้

ภาพประกอบ 1 อัตราการเติบโตของเทคโนโลยี ความจริงเสริม (AR) และเทคโนโลยีเสมือนจริง
(VR) ที่มา : https://www.mobileappdaily.com/2018/08/1/augmented-reality-in-education
จะเห็ น ความจริ ง ว่ า เราสามารถผสมผสานความเป็ น จริ ง และความเป็ น จริ ง เสมื อ นให้ น่ า สนใจได้
นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิธีการเรียนรู้ และการสอนแบบใหม่ไ ด้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนและจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาที่จะเจริญเติบโตในอนาคต สถาบันการศึกษาหลายแห่งต้องใช้
กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา ความร่วมมือเป็นหนึ่งในส่วนที่สาคัญที่สุดของ
สภาพแวดล้อมทางการเรียน และรูปแบบการเรียนรู้แบบดั้งเดิมตามภาพประกอบ 1 จะต้องกระตุ้นหมดไป
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ภาพประกอบ 2 การค้นคว้าหาความรู้โดยการอ่านจากตารา
ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยี AR ในการเรียนรู้
การนาเสนอการเรียนรู้ในอนาคตส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี AR เท่านั้น และเป็นเหตุผลที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนี้
1. ทาให้ทุกอย่างเป็นไปได้ เราอาจจะต้องการนาไดโนเสาร์มาไว้ในห้องเรียน แต่คงไม่สามารถทาได้
ลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในชั้น เรียนวิทยาศาสตร์เรียนเกี่ยวกับดาวเคราะห์ และคุณมีโ อกาสได้เห็นดาวซึ่ง
เกือบจะดูเหมือนจริง ฟังดูแล้วน่าสนใจ เพราะเทคโนโลยี AR สามารถสร้างช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจใน
ห้องเรียน

ภาพประกอบ 3 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี AR ประกอบการเรียน
2. การควบคุมมุมมอง เทคโนโลยี AR ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี จะช่วยให้ผู้เรีย นเห็นแบบจาลองตาม
ธรรมชาติ พวกเขาสามารถมองไปรอบ ๆ และรับมุมมองที่ใกล้ชิดเพื่อทาความเข้าใจกับสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว นี่คือความสมบูรณ์แบบในขณะที่ดูเนื้อหา เช่น รูปร่าง จากเทคโนโลยี AR ที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์
คุณสมบัติได้อย่างง่ายดายด้วยความแม่นยาและอิสระมากขึ้น ความสนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้น ยิ่ง
ไปกว่านั้นผู้เรียนจะเพลิดเพลินกับบทเรียนโดยไม่เบื่อ
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ภาพประกอบ 4 การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี AR จากแบบจาลอง
3. การโต้ตอบในชั้นเรียน เทคโนโลยี AR สามารถนาเสนอประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบได้อย่าง
มาก ซึ่งจะเป็นไปได้เฉพาะเมื่อนักพัฒนาโปรแกรมได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพเคลื่อนไหวบน
หน้าจอ แต่นักออกแบบเติมความเป็นจริงให้สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการนาเสนอเนื้อหาใน เทคโนโลยี AR ซึ่ง
เป็นไปได้จริง ๆ

ภาพประกอบ 5 การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี AR โดยการโต้ตอบในชั้นเรียน
4. ปรับปรุงการมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยี AR เป็นแบบฝึกหัดอาจช่วยให้ครูมีส่วนร่วมกับนักเรียนใน
การศึกษาโดยการสื่อสารแสดง 3 มิติ การมีส่วนร่วมในสิ่งต่าง ๆ เช่ น การเคลื่อนไหวของผู้เรียน ความคิดของ
พวกเขาสาหรับชั้นเรียนเทคโนโลยี AR และกระตุ้นให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องเพิ่มเติม
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ภาพประกอบ 6 การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี AR โดยการสื่อสารแสดง 3 มิติ
5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การใช้แอปพลิเคชั่น Aurasma ซึ่งมีความสามารถในการติด
ปูายสื่อ โต้ตอบกับผู้เรียน สร้างเนื้อหาสาหรับการแสดงในห้องเรียน สร้างความโดดเด่นในการใช้งานที่ก้าวล้า
ที่สุดของความเป็นจริงในด้านการศึกษา นอกเหนือจากนี้แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่สามารถจัดการได้เช่น Zappar,
Blippar หรือแอปพลิเคชั่นระบายสี เช่น Quiver
6. กระตุ้นความรู้สึก หากการพัฒนาเทคโนโลยี AR อย่างดี จะสมารถเชื่อมโยงผู้เรียนผ่านเสียงและการ
ควบคุมแบบสัมผัส เป็นผลให้การสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายทางประสาทสัมผัสที่สามารถพัฒนาเนื้อหา
การเรียนรู้ได้
7. การเข้าถึงอย่างละเอียด เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งกับความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่สามารถ
ทาให้คุณมองเข้าไปในสิ่งต่าง ๆ ได้ เพราะให้ความรู้สึกราวกับว่าคุณกาลังใส่แว่นตาเอ็กซเรย์เมื่อคุณมองเข้าไป
ในร่างกายมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย ผลของรังสีเอกซ์นั้นไม่ได้ จากัด อยู่แค่กายวิภาคศาสตร์
8. ปัจจัยงบประมาณด้านการศึกษา การใช้ทรัพยากรและงบประมาณในโรงเรียนจานวนมากเพื่อพัฒนา
การศึกษา เทคโนโลยี AR สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ เช่น อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อรูปทรงสามมิติทั้งชุดเพื่อใช้
ในวิชาคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามคุณสามารถปรับใช้ชุดรูปทรงของชั้นเรียนจากเทคโนโลยี AR ได้โดยใช้
แอปพลิเคชั่น เช่น เรขาคณิตของ Arloon เพื่อประหยัดค่าค่าใช้จ่าย และจะทาให้สถาบันการศึกษาหลายแห่ง
หันไปสู่ เทคโนโลยี AR ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
9. การแยกแยะกรอบแนวคิด และแก้ปัญหา เทคโนโลยี AR มีความสามารถในการมีส่วนร่วมใน
แบบจาลอง 3 มิติทุกอย่างที่อาจไม่เข้าใจในห้องเรียน หรือตรงข้ามกับทฤษฎีและเนื้อหาที่ยาก โมเดลภาพช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับความเข้าใจเพิ่มเติมในหัวข้อการเรียน
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ภาพประกอบ 7 การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี AR แยกแยะกรอบแนวคิด และแก้ปัญหา
10. การค้นหาและเรียนรู้ ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AR ด้วยโทรศัพท์มือถือของพวก
เขาและค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยการตรวจสอบเนื้อหาเพิ่มเติมที่แตกต่างกันในการเชื่อมโยงกั บวัตถุ
เทคโนโลยี AR สมารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือ นาไปเยี่ยมชมในอดีตได้
11. การเรียนด้วยแบบจาลอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การใช้มือในการทดสอบหรือการสอบ
ภาคปฏิบัติอาจช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น แอปพลิเคชั่นการศึกษาในห้องเรียนจะช่วยให้นักศึกษาแพทย์
เรียนรู้โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี AR ในบทเรียนช่วยให้พวกเขา
ค้นพบส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแยกจากกันและสมารถสารวจลักษณะ และการทางานของมันได้

ภาพประกอบ 8 การเรียนโดยใช้เทคโนโลยี AR ด้วยแบบจาลอง
หลักการทางานของเทคโนโลยี AR
ในหัวข้อนี้จะได้แนะนาหลักการทางานของ AR ก่อน ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทางาน
ของ AR มากยิ่งขึ้น โดยหลักการทางานของ AR จะประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วน ตามรูปที่ คือ
1. AR Code หรือ AR Marker คือ ส่วนที่ใช้ในการกาหนดมุมมอง และตาแหน่งที่ใช้ในการวางภาพ
หรือวัตถุเสมือน
2. กล้อง ไว้ใช้สาหรับจับภาพของ AR Code เพื่อส่งให้คอมพิวเตอร์นาไปประมวลผล
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3. คอมพิวเตอร์ที่บรรจุโปรแกรมที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ AR Code และเลือกภาพหรือวัตถุที่ตรงกับ AR
Code นั้น ๆ
4. จอแสดงผล

ภาพประกอบ 9 หลักการทางานของเทคโนโลยี AR
กระบวนการทางานของเทคโนโลยี AR เกิดจากการใช้กล้องเป็นตัวจับภาพของ AR Code (ที่ได้ทาการ
สร้างขึ้นไว้ก่อนแล้ว) แล้วส่งต่อภาพไปยังคอมพิวเตอร์ที่บรรจุโปรแกรม AR ทาการวิเคราะห์ AR Code และทา
การเลือกภาพหรือวัตถุที่ตรงกับ AR Code นั้น ๆ จากนั้นจึงส่งภาพหรือวัตถุที่เลือกไว้ไปแสดงผลทาบลงบน AR
Code ในหน้าจอแสดงผล สังเกตว่าส่วนประกอบในข้อ 2-4 ซึ่งก็คือ กล้อง หน่วยประมวลผล และจอแสดงผลนี้
ในปัจจุบันได้ถูกนามารวมกันอยู่ภายในอุปกรณ์เพียงตัวเดียวนั่นก็คือ สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต นั่นเอง
ความแตกต่างระหว่าง VR และ AR
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกเป็นชื่อย่อว่า VR คือการสร้าง
บรรยากาศเสมือนจริงผ่านทางอุปกรณ์แสดงผลที่ปัจจุบันมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการมอง
ผ่านทางแว่นตา VR ผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน หรือผ่านทางเครื่องฉายภาพต่างๆ
ปัจจุบันมีการพัฒนาสื่อข้อมูล (Content) และวิธีการแสดงผลและรับการสื่อสารของมนุษย์ผ่านระบบ VR ไปใช้
งานในหลากหลายอุ ต สาหกรรม เช่ น การเรี ย นการสอน การฝึ ก และทดลองขั บ ยานพาหนะ การศึ ก ษา
การแพทย์การท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การรับชมภาพยนตร์แบบ VR ฯลฯ โดยหลักก็คือมนุษย์
สามารถรับอรรถรสหรือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตได้โดยไม่จาเป็นต้องเดินทางไปหรื อไปอยู่ในสถานที่จริง
แต่ก็สามารถเรียนรู้ ได้รับรู้ถึงความรู้สึก หรือแม้กระทั่งสามารถมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์จริงได้ โดยผ่านทาง
อุปกรณ์แสดงผลและรับการโต้ตอบจากตัวของมนุษย์เองนอกเหนือจากเทคโนโลยี VR แล้ว ยังมีเทคโนโลยีอีก
ประเภทหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกเป็นชื่อย่อว่า AR ที่
เป็นการสร้างภาพเสริม อันหมายถึงภาพที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในจุดที่มนุษย์รายนั้นใช้ชีวิตอยู่ ให้มาปรากฏซ้อนอยู่
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บนภาพแห่งความเป็นจริงที่สายตาของมนุษย์มองเห็น โดยการจะเกิดขึ้นได้นั้นมนุษย์จะต้องสวมใส่อุปกรณ์
พิเศษ เช่น แว่นตา หรือใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนส่องไปที่พื้นที่ที่ได้กาหนดให้แสดงผล เช่น จุดที่รหัสสาหรับให้
ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนสมาร์ตโฟนรับทราบ เพื่อให้แสดงภาพเสริมนั้นซ้อนขึ้นมาบนโลกปกติ
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเรียนการสอน การแพทย์ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ฯลฯซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยสาคัญที่ทาให้เทคโนโลยีทั้ง 2 ประเภท
มีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ และใช้ชีวิตของมนุษย์แล้ว เทคโนโลยีการประมวลผล
และการแสดงผลทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงอัตราความเร็วในการสื่อสาร เครือข่ายสื่อสาร
ทั้งแบบมีสายและไร้สาย โดยเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความ
สมจริงและขยายขีดความสามารถของทั้งเทคโนโลยี VR และ AR ให้มีบทบาทสาคัญของการใช้ชีวิ ตของมนุษย์
นับจากนี้เป็นต้นไป
ผลงานการวิจัยการใช้เทคโนโลยี AR ในการเรียนการสอน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR ในการเรียนการสอนกาลังได้รับความสนใจจากทุกวงการโดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษาเนื่องจากสามารถกระตุ้นการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น นักวิ จัยได้
นาเอาหลักการใช้เทคโนโลยี AR และผลการวิจัยได้สะท้อนถึงผลการเรียนรู้ดังนี้
เกวลี ผาใต้ และคณะ (2561) การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คาศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์
โลกน่ารู้ผู้วิจัยดาเนินการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี มิติเสมือนจริง เรื่องคาศัพท์
ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านปุาหว้าน จานวน
30 คน จากการนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คาศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้ จากการ
สอบถามความพึงพอใจของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คาศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้
พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกหัวข้อการประเมิน โดยภาพรวมการประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่องคาศัพ ท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้
อยู่ในระดับมากที่สุด และให้ ข้อเสนอแนะว่าในการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงควร
ดาเนินการดังนี้ 1) การออกแบบ ควรมีการศึกษารูปแบบของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนาไปพัฒนา
แอปพลิเคชั่น และในส่วนของการออกแบบหน้าจอควรมีการปรับขนาดให้เหมาะสมมากที่สุด 2) การจัดเนื้อหา
ควรปรับเนื้อหาข้อมูลให้เหมาะสาหรับการแสดงผลกับขนาดของหน้าจอ 3) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเทคโนโลยี
สมิ ติ เ สมื อ นจริ ง ควรเลื อ กจุ ด มาร์ ค เกอร์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ห รื อ ขนาดพอดี และควรเลื อ กจุ ด มาร์ ค เกอร์ ที่ มี
รายละเอียดมาก ๆ เพื่อการประมวลผลที่แม่นยามากขึ้น
พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ (2560) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ส่งเสริมความคงทนในการจาคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาความคงทนในการจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็น
สื่อในการสอนมีผลการศึกษา ดังนี้ ผู้ศึกษาได้ทดสอบนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริมทันทีได้ ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมี
คะแนนสูงกว่าคะแนน ทดสอบก่อนเรียน และเมื่อเวลาผ่านไป 14 วัน ผู้ศึกษากลับไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
อีกครั้งมีผลการเปรียบเทีย บ คะแนนหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ส่งเสริมการสอนคาศัพท์
ภาษาอัง กฤษทั น ที และคะแนนหลั ง เรี ย น ด้ว ยเทคโนโลยีค วามเป็ นจริง เสริม ส่ ง เสริ มการสอนค าศั พ ท์
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ภาษาอังกฤษผ่านไป 14 วัน ของนักเรียนชั้นอนุบาล พบว่า มีความคงทนในการจาคาศัพท์หลังจากได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ส่งเสริมการสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทันที และเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 14 วัน
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 แสดงถึงความคงทนในการจาของนักเรียนไม่ได้น้อยลงจากเดิม
ณัฐพงศ์ พลสยม และสุพจน์ สุทาธรรม (2559) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง ฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี
Augmented Reality พบว่า สื่อการเรียนรู้เรื่อง ฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality ที่สร้างขึ้น
ประกอบด้วยการใช้งาน marker ร่วมกับโปรแกรม flash cs6 ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality โดยรวมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เรื่อง ฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี
Augmented Reality โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ของการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยี AR ในการเรียนการสอน
นอกจากจะสามารถสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้ว สื่อเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยี AR
ยังจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนที่สนใจด้านวิทยาการ
คอมพิว เตอร์ เมื่อได้สัมผัส กับเทคโนโลยี AR พวกเขาอาจเกิดจินตนาการ นาไปคิดต่อยอด พัฒ นาและ
สร้างสรรค์เทคโนโลยี AR สาหรับการใช้งานในด้านอื่นๆ ต่อไปได้ เนื่องจากในปัจจุบัน ในสาขาอาชีพต่างๆ ได้มี
การนาเทคโนโลยี AR มาช่วยในการทางานมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมรถยนต์ มีการใช้เทคโนโลยี
AR มาสร้างภาพเครื่องยนต์แบบสามมิติสาหรับให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานประกอบรถยนต์ ในด้าน
การแพทย์ มีการใช้เทคโนโลยี AR ในการสร้างภาพเสมือนสามมิติให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกใช้เครื่องมือแพทย์
รักษาหรือผ่าตัดผู้ปุวยแบบไม่ต้องสัมผัสกับผู้ปุวยจริง หรือในทางธุรกิจ มีการใช้เทคโนโลยี AR ในการแสดงภาพ
สินค้าแบบสามมิติที่อยู่ภายในกล่องโดยที่ไม่ต้องแกะกล่อง
สรุป
การออกแบบและสร้างภาพเสมือนสามมิติแบบเทคโนโลยี AR จะไม่ได้ถูกจากัดเพียงแค่ผู้ที่มีความรู้
ความชานาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ทุกคนจะสามารถออกแบบและสร้าง เทคโนโลยี AR ขึ้นมา
เองได้อย่างง่ายๆ ในเวลาไม่นาน และไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ภาพเสมือนสามมิติที่ได้อาจจะไม่สวยงามเท่ากับภาพที่
ผู้เชี่ยวชาญสร้างขึ้น จากงานวิจัยด้านเทคโนโลยี AR อย่างต่อเนื่อง ทาให้มีผู้ได้เริ่มนาเทคโนโลยี AR มา
สร้างสรรค์นวัตกรรม ตัวอย่างเช่น Google Glass ซึ่งแว่นตาที่ผนวกเทคโนโลยี AR เข้ากับการมองผ่านเลนส์
ทาให้ผู้สวมแว่นมองเห็นโลกจริงที่ซ้อนกับโลกเสมือน ช่วยให้ผู้ใส่แว่นสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น ดั้งนั้น ในอนาคตการนาสื่อ เทคโนโลยี AR ไปใช้ในการเรียนการสอนใน จะไม่เพียงเป็นการนาไปสร้าง
ความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เท่านั้น แต่จะสามารถเข้าไปมีส่วนในขั้นตอนการสารวจตรวจสอบ
(Explore) การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (collaborative learning) หรือการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ที่ครูและผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องเฝูาติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

(980)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

บรรณานุกรม
เกวลี ผาใต้ และคณะ. สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้.
วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2561.
ชาตรี ชัยลอม และคณะ. การพัฒนาสื่อการสอนระบบเทคโนโลยี AR โดยการผลิตสื่อสามมิติระบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือ
ณัฐพงศ์ พลสยม และ สุพจน์ สุทาธรรม. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง ฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี
Augmented Reality วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
2559.
ประจวบ ปวรางกูร การนาเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน.
http://www.mut.ac.th/research-detail-19 (2557)
พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์. เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมส่งเสริมความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ.
วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2560.
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ การศึกษาการเติบโตของเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน และความเป็นจริงเสริม กับ
ผลกระทบที่มีต่อเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ยุค 5 จี วารสารวิชาการ กสทช. 2561.
วิวัฒน์ มีสุวรรณ์. การเรียนรู้ด้วยการสร้างโลกเสมือนผสานโลกจริงวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554.
วิลาศ สมิทธิฤทธา. Augmented Reality คืออะไรกันแน่. https://broadcast.nbtc.go.th/bcj/
2559/doc/2559_10_4.pdf.
MAD Team. Augmented Reality in Education: A Way to Future.
https://www.mobileappdaily.com/2018/08/1/augmented-reality-in-education
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การวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
เฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคกลาง
THE RESEARCH AND DEVELOPMENT STANDARDS TEST OF THAI
DRAMATIC ARTS PROFESSIONAL GROUP FOR HIGH SCHOOL STUDENTS,
CENTRAL THAILAND
นุชจรินทร์ แจ่มสากล*
NUCHARIN CHAEMSAKOL
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อวิเคราะห์ห ลักสูตรพื้นฐานวิช าชีพวิทยาลัยนาฏฺศิลป์ พ.ศ. 2553
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย และเพื่อสร้างเกณฑ์ประเมินผลการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเปูาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย โดยจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายรวมทั้งสิ้น 290 คน (30 : 30 : 230) จากนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา
2561 ภาคเรียนที่ 2 จากวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง(IOC) ค่าความยาก
แบบทดสอบรายข้อ ค่าอานาจจาแนก ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วย KR-20 และค่า
คะแนนมาตรฐานซีแบบการแจกแจงปกติ (Z-Score)และคะแนนมาตรฐานที (T-Score)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย นาฏศิลป์ พ.ศ.2553 ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ประกอบด้ ว ย
6 รายวิชา คือ วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย1 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย2 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย3 วิชาทฤษฎี
นาฏศิล ป์ ไทย4 วิช าทฤษฎี น าฏศิล ป์ ไทย5 และวิช าทฤษฎีนาฏศิล ป์ไทย6 โดยกาหนดสั ดส่ ว นของจานวน
แบบทดสอบตามเนื้อหาดังนี้ 11 : 16 : 24 : 12 : 22 : 15 ข้อ รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ 2) แบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence) มีค่า
ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ผลการวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอานาจจาแนกแบบทดสอบ
จานวน 100 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.28 ถึง 0.78 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์โดยในทุกข้อของแบบทดสอบมีคุณภาพ
รายข้อตามเกณฑ์ค่าความยากและค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.27 ถึง 0.70 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
(Reliability) ของแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่า
ความเที่ยง 0.701
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*37/7 ถนนศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
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ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับ สูง และ 3) ผลการสร้างเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
เฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดี
มาก เมื่อมีคะแนน 75 คะแนนขึ้นไป ระดับ ดี เมื่อมีคะแนนระหว่าง 55 ถึง 74 คะแนน ระดับ พอใช้ เมื่อมี
คะแนนระหว่าง 30 ถึง 54 คะแนน และระดับ ปรับปรุง เมื่อมีคะแนนต่ากว่า 30 คะแนน
คาสาคัญ : แบบทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ นาฏศิลป์ไทย

ABSTRACT
This research was “the Research and Development Standards Test of Thai Dramatic
Arts Professional Group for High School Students, Central Thailand”. The objectives of the
research were to analyze the Basic Professional of the College of Dramatic Arts Curriculum
B.E.2553 in the High School Level under the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 and
to construct and check the quality of the standards test of Thai Dramatic Arts Professional
Group in high school level, central region. This research was research and development and
the target group was high school level students majoring in Thai Drama. The sample of this
research was selected used simple random sampling technique which consisted of 290
people 30 : 30 : 290) from Mathayom Suksa six students during the second semester,
Academic Year 2018 in the College of Dramatic Arts, Suphan Buri Collage of Dramatic Arts,
Angthong College of Dramatic Arts and Lop Buri College of Dramatic Arts. The data were
analyzed by Item-Objective Congruence Index (IOC), Difficulty of standards test items,
Discrimination, Reliability of standards test using by KR-20, Standard Z –Score (Z-Score) and
Standard T-Score (T-Score).
Research findings were as follows: 1) the analysis results of the Basic Professional of
the College of Dramatic Arts Curriculum B.E.2553 in the High School Level under the Basic
Education Core Curriculum B.E.2551 consisted of 6 subject : Theory of Thai Classical Dance
Drama 1) Theory of Thai Classical Dance Drama 2) Theory of Thai Classical Dance Drama
3) Theory of Thai Classical Dance Drama 4, Theory of Thai Classical Dance Drama 5 and
Theory of Thai Classical Dance Drama 6 which determined the items of test and followed by
the content including 11 : 16 : 24 : 12 : 22 : 15 items. The total of test was 100 items. 2) The
Standards Test of Thai Dramatic Arts Professional Group in the High School Level was
checked the Content Validity by three specialists. Item-Objective Congruence Index (IOC) had
between 0.60-1.00 which passed all items. The analysis results of Difficulty and
Discrimination of 100 test items had Difficulty between 0.28 – 0.78 which were in line for all
items. The Standards Test had a quality for each item in difficulty criteria and Discrimination
had between 0.27 – 0.70. The analysis results of Reliability of standards test of Thai Dramatic
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Arts Professional Group in high school level had 0.701 which was in high level. and 3) The
construction results of the evaluation criteria for standards test of Thai Dramatic Arts
Professional Group in high school level found that the evaluation criteria divided into 4
levels : Excellent was each item not less than 75 items, Good was each item between 55 –
74 items, Fair was each item between 30 – 54 items. and then Improvement was each item
less than 30 items.
Keywords : Standards Test, Professional Autonomy, Thai Drama

บทนา
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสตวรรษที่ 21 ที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยาก โดยมีการจัดการระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ยึด
หลักมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอานาจที่มีประสิทธิภาพ และมี
การทดสอบที่ได้มาตรฐานไปสู่ระดับชาติ สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจั ดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา จึงได้จัดตั้งสถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สทศ.” ขึ้นเพื่อตรวจสอบประเมินผลว่าการจัด
การศึ ก ษาที่ เป็ น การให้ บ ริ การสาธารณะแก่ป ระชาชนที่รั ฐ จะต้ องจัด ให้ ทั่ ว ถึง นั้น มีคุ ณ ภาพต่ ามาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนดและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงอาศัยความรู้จากประสบการณ์ที่
ผ่านกระบวนการการปฏิบัติและสร้างสรรค์ของผู้รู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้ องใน
การสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใ ห้ ความส าคัญเกี่ยวกับการอนุ รักษ์บารุ งรักษา ฟื้ นฟู ปกปู อง คุ้มครอง พิทัก ษ์
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และปลูกจิตสานึ กคนไทยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและ
ตระหนักในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ ภูมิปัญญาที่มีในชาติ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)
วิทยาลัยนาฏศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีการจัด
การศึกษาวิช าชีพด้านนาฏศิล ป์ ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายทั้ งสิ้ น 12 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิล ป
วิทยาลัยนาฏศิลปสุ โขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โดยมีถึง
10 สาขา ได้แก่ โขน ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย ดนตรีสากล คีตศิลป์สากล นาฏศิลป์สากล
การแสดงพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาเกณฑ์การจบหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาชีพร่วมกับ
ผลทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ซึ่งในเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนเการเรียนรู้พื้นฐานมี
จานวนชั่วโมงเรียนน้อยกว่าโรงเรียนสามัญทั่วไป โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเน้ นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเป็น
หลัก และที่ผ่านมายังไม่มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ใช้เป็นเกณฑ์การจบการศึกษาร่วมกัน ดังนั้น เพื่อให้มี
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การตรวจสอบมาตรฐานในการจั ดการศึกษาให้ เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน จึงมีความส าคัญจาเป็นที่จะมี
แบบทดสอบมาตรฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาวิชาเฉพาะทางนาฏศิลป์ไทย ซึ่ง
ทาการสอนทุกวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งยังมีภารกิจสาคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่
สร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของขาติไทยให้ธารงอยู่สืบไป และเพื่อให้การจัดการศึกษา
ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป์ มี ค วามทั น สมั ย เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงกาหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้มาตรฐานตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต าม
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขึ้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ มสาระในส่ ว น
มาตรฐาน
ดังนั้นผลการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพนั้นแสดงถึงความเป็นวิชาชีพด้านนาฏศิลป์
และดุริยางคศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย นาฏศิลป จากการทดสอบทางการศึกษา
ข้างต้น พบว่ายังไม่มีแบบทดสอบด้านวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทยที่มีมาตรฐาน สาขานาฏศิลป์ไทยเป็น
วัฒนธรรมทางการเรียนรู้ด้านศิลปะที่มีความจาเพาะเจาะจง แบบทดสอบมาตรฐานสามารถยกระดับนาฏศิลป์
ไทยด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการประเมินการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์
ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามวิชาชีพสาขา
นาฏศิลป์ไทย ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อยกระดับการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อไปในระดับสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เขตภาคกลาง
3. เพื่อสร้างเกณฑ์ประเมินผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เขตภาคกลาง
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทยใน
วิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคกลาง สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ปีการศึกษา 2560 จานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 432 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย
ในวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคกลาง สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ปีการศึกษา 2560 ด้วย
วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จานวนนักเรียนทั้งสิ้น 290 คน
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เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยคณะครูผู้สอนในรายวิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 1 ถึง วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ ไทย 6 ร่วมกันกาหนดสมรรถนะ
ผู้เรียนจาแนกตามตัวชี้วัดที่กาหนดในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นโครงสร้างในการออก
ข้อสอบและสร้างเครื่องมือโดยจัดทาแบบทดสอบ(Test Blueprint) สาหรับนาไปใช้ในการประเมิน โดย
แบบทดสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก ในแต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกเพียงคาตอบเดียว เกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบ
ถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน (รวมถึงกรณีไม่ตอบแบบทดสอบ) จานวน 100 ข้อ
วิธีการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับที่ปรึกษางานวิจัย ผู้บริหารฝุาย
วิชาการและคณะครูที่ดาเนินการสอนในสาขานาฏศิลป์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและขอรับ
คาแนะนาเพื่อใช้ในการทาวิจัย
2. ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการร่วมกับผู้อานวยการ รองฝุายวิชาการและคณะ
ครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองและวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ทาให้สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ โครงสร้าง รายวิชาเรียน เกณฑ์การจบของหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 โดยมีเกณฑ์การจบหลักสูตรที่สามารถยกระดับการเรียนคือ ผลการเรียน ในรายวิชาปฏิบัติเอกและ
รายวิชาทฤษฎีเอกต้องไม่ต่ากว่า “2”
3. ดาเนินการพิจารณาและกาหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะผู้เรียนในกลุ่ม สาขานาฏศิลป์
ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์กาหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะผู้เรียน
สาขานาฏศิลป์ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. จัดทาร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะผู้เรียนสาขานาฏศิลป์ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ดาเนินการสนทนากลุ่ม(Focus group) ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยนาฏศิลป
จานวน 10 คน เพื่อร่วมกันกาหนดโครงการสร้างในการออกข้อสอบ(Test Blueprint)
7. จัดทาโครงสร้างในการออกข้อสอบ (Test Blueprint) โดยมีลักษณะเป็นตารางกาหนดคุณลักษณะ
ของการทดสอบ (Test Item Specification Table) ของข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคกลาง
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8. จัดส่งตารางกาหนดคุณลักษณะของการทดสอบ (Test Item Specification Table) ของข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคกลาง ให้ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนิ น การสร้ า งแบบทดสอบมาตรฐานเพื่ อ วั ด สมรรถนะผู้ เ รี ย นในวิ ช าชี พ สาขา
นาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคกลาง มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ประสานความร่วมมือกับครู อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ที่เป็นผู้สอนในสาขานาฏศิลป์ไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อเป็นตัวแทนในการกลั่นกรองแบบทดสอบ
2. ดาเนินการออกข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียนสาขาวิชาชีพนาฎศิลป์ไทย จาแนกตามวิชา ดังต่อไปนี้
2.1 วิช าทฤษฎีน าฏศิล ป์ ไทย 1 (นาฏศิล ป์การละคร) ส าหรับระดับมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหา
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
2.1.1 ความหมาย ประวัติที่มา การละครไทยและการละครตะวันตก
2.1.2 นาฏยศาสตร์
2.1.3 ยุคสมัยของการละครไทย
2.1.4 ประเภทของการละครไทย
2.1.5 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
2.2 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ ไทย 2 (นาฏศิลป์โขน) สาหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหาครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
2.2.1 ความหมาย ประวัติที่มาของโขน
2.2.2 กาเนิดโขน
2.2.3 วิวัฒนาการของโขน
2.2.4 ตานานโขนหลวง
2.2.5 เรื่องสาหรับเล่นโขน
2.2.6 หัวโขน
2.2.7 ประเภทของตัวแสดงโขน
2.2.8 วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน
2.2.9 คนพากย์-เจรจา
2.2.10 เครื่องแต่งกายโขน
2.2.11 วิธีดูโขน
2.2.12 โอกาสที่มีการแสดงโขน
2.2.13 จารีตประเพณีในการแสดงโขน
2.2.14 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
2.3 วิ ช าทฤษฎี น าฏศิ ล ป์ ไ ทย 3 (เครื่ อ งศิ ร าภรณ์ แ ละพั ต ราภรณ์ น าฏศิ ล ป์ ไ ทย) ส าหรั บ ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
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2.3.1 ความหมาย ประวัติที่มาของเครื่องศิราภรณ์และพัตราภรณ์
2.3.2 พัมนาการและยุคสมัยของเครื่องศิราภรณ์และพัตราภรณ์
2.3.3 ประเภทของศิราภรณ์
2.3.4 สีและลักษณะของหัวโขน
2.3.5 มงกุฎและชฎา
2.3.6 เครื่องแต่งกายของโขน
2.3.7 เครื่องแต่งกายของละครประเภทต่างๆ
2.3.8 ศิราภรณ์และพัตราภรณ์ของระบา รา ฟูอน
2.3.9 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
2.4 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 4 (เพลงการละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง) สาหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่
5 มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
2.4.1 ความหมาย เพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง
2.4.2 กาเนิดที่มาของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง
2.4.3 ประเภทของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง
2.4.4 วิเคราะห์ เปรียบเทียบนาฏยลักษณ์ของเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง
2.4.5 โอกาสที่มีการเล่นเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง
2.4.6 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องเพลง การละเล่นและนาฏศิลป์พื้นเมือง
2.4.7 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
2.5 วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 5 (การสื่อสารในนาฏกรรมไทย) สาหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
2.5.1 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร
2.5.2 กระบวนการ องค์ประกอบและแบบจาลองของการสื่อสาร
2.5.3 การสื่อสารการแสดง
2.5.4 การสื่อสารในนาฏกรรมไทย
2.5.5 ภาษานาฏศิลป์
2.5.6 การพากย์-เจรจา
2.5.7 การราใช้บท
2.5.8 การราหน้าพาทย์
2.5.9 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
2.6 วิชาทฤษฎีน าฏศิลป์ไทย 6 (หลักและวิธีจัดการแสดงนาฏกรรมไทย) สาหรับระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
2.6.1 ความหมายของนาฏยองค์กร
2.6.2 รูปแบบโครงสร้างการบริหารนาฏยองค์กร
2.6.3 ตาแหน่งหน้าที่ตามโครงสร้างนาฏยองค์กร
2.6.4 หลักและวิธีดาเนินการแสดงนาฏกรรมไทย
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2.6.5 การประยุกต์และออกแบบการแสดงนาฏกรรมไทย
2.6.6 การจัดกิจกรรมการแสดงนาฏกรรมไทย
2.6.7 อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบหาคุณภาพของข้อสอบที่สร้างขึ้น มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1 นาข้อสอบทั้งหมดเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยการคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) และคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป
3.2 นาข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาจัดทาเป็นแบบทดสอบ 100 ข้อแล้วนาไปทดลองใช้ (Try
out) กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 30 คน
3.3 นาผลการสอบมาคานวณหาค่าความยาก (Difficulty : p) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ
3.4 หาค่าอานาจจาแนก (Discrimination : r) ของข้อสอบเป็นรายข้อโดยใช้สูตร Item Total
correlation)
3.5 คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 และข้อสอบที่มีอานาจจาแนกเป็นค่าบวกและ
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งถือเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพ
3.6 นาข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาจัดทาเป็นแบบทดสอบ และนาแบบทดสอบไปทดสอบ
(Try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 จานวน 30 คน จากวิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เพื่อหาค่าความเที่ยงหรือ
ค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (Kuder
Richardson Formulas) โดยควรมีค่า 0.7 ขึ้นไปจึงจะถือว่ามีความเที่ยงสูง
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเกณฑ์ปกติและคู่มือการใช้
4.1 เมื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ความยากและค่าอานาจจาแนกมาจัดทาเป็ น
แบบทดสอบฉบับละ 100 ข้อ เพื่อไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จาก
วิทยาลั ย นาฏศิล ป วิทยาลั ย นาฏศิล ปอ่างทอง วิทยาลั ยนาฏศิล ปลพบุรีและวิทยาลั ยนาฏศิล ปสุ พรรณบุ รี
จ านวน 230 คน เพื่ อน าผลมาค านวณหาค่ า ความเที่ ย งทั้ ง ฉบั บ ของแบบทดสอบ และน าผลการทดลอง
มาคานวณหาเกณฑ์ป กติ( Norm) โดยใช้การคานวณค่าคะแนนมาตรฐานซีแบบแจกแจงปกติ( Normal
Distribution Z-Score) และคะแนนมาตรฐานที(T-Score)
4.2 นาผลคะแนนมาคานวณเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ( Norm) 4 ระดับ ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้ ดี และ
ดีมาก ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ระดับปรับปรุง ที่คะแนน Z < 1
หรือ T < 40
ระดับพอใช้ ที่คะแนน 1 ≤ Z < 0 หรือ 40 ≤ T < 50
ระดับดี
ที่คะแนน 0 ≤ Z < 1 หรือ 50 ≤ T < 60
ระดับดีมาก ที่คะแนน Z ≥ 1
หรือ T ≥ 60
4.3 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์พร้อมคู่มือการใช้แบบทดสอบ
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยความรู้ 6 รายวิชา ประกอบด้วย
1) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 1 (นาฏศิลป์การละคร) 2) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 2 (นาฏศิลป์โขน) 3) วิชาทฤษฎี
นาฏศิลป์ไทย 3 (เครื่องศิราภรณ์และพัตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย) 4) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 4 (เพลงการละเล่น
และนาฏศิลป์พื้นเมือง) 5) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 5 (การสื่อสารในนาฏกรรมไทย) และ 6) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์
ไทย 6 (หลักและวิธีจัดการแสดงนาฏกรรมไทย) โดยกาหนดสัดส่วนของจานวนแบบทดสอบตามเนื้อหาทั้ง 11 : 16 :
24 : 12 : 22 : 15
2. ผลการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิล ป์ไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า
2.1 แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่ าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(ICO : Item Objective Congruence) มีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อ แสดงว่า
แบบทดสอบมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ
2.2 ผลการการวิ เ คราะห์ แ บบทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ เฉพาะสาขานาฏศิ ล ป์ ไ ทย ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบทดสอบจานวน 100 ข้อ มีค่าความยาก
ระหว่ า ง 0.28 ถึ ง 0.78 ซึ่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ค่ า ความยากระหว่ า ง 0 .2 ถึ ง 0.8 และมี ค่ า อ านาจจ าแนก
(Discrimination : r) อยู่ระหว่าง 0.27 ถึง 0.70 โดยมีค่าบวกและมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกข้อ
ของแบบทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ เฉพาะสาขานาฏศิ ล ป์ ไ ทย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายทั้ ง 100 ข้ อ
มีคุณภาพรายข้อตามเกณฑ์ค่าความยากและค่าอานาจจาแนก
2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) เมื่อทาการคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ความยากและอานาจจาแนกมาจัดทาเป็นแบบทดสอบจานวน 100 ข้อ เพื่อไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2
จานวน 300 คน เพื่อนาผลมาคานวณค่าความเที่ยง (Reliability) พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
(Reliability) ของแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่า
ความเที่ยง (Reliability) 0.701 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง
3. ผลการสร้างเกณฑ์การประเมินผลการการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขา
นาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก เมื่อมี
คะแนน 75 คะแนนขึ้นไป ระดับ ดี เมื่อมีคะแนนระหว่าง 55 ถึง 74 คะแนน ระดับ พอใช้ เมื่อมีคะแนน
ระหว่าง 30 ถึง 54 คะแนน และระดับ ปรับปรุง เมื่อมีคะแนนต่ากว่า 30 คะแนน
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อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ พบว่ า แบบทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ เฉพาะสาขานาฏศิ ล ป์ ไ ทย ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พัฒนาขึ้น 100 ข้อมีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตรวจให้
คะแนนแบบถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน จึงสามารถบริหารจัดการแบบทดสอบได้ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับ
แบบทดสอบชนิดอื่น ส่งผลให้มีความสะดวกต่อการนาไปใช้ ทั้งยังมีความเป็นปรนัยสูง ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มี
การตรวจให้คะแนนตรงกัน ไม่ว่าจะตรวจโดยผู้ใดก็ตาม
แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกตามเนื้อหาที่
ได้จากการวิเคราะห์หลั กสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยความรู้ 6 รายวิชา ประกอบด้วย 1)
วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 1 (นาฏศิลป์การละคร) 2) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 2 (นาฏศิลป์โขน) 3) วิชาทฤษฎี
นาฏศิลป์ไทย 3 (เครื่องศิราภรณ์และพัตราภรณ์นาฏศิลป์ไทย 4) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 4 (เพลงการละเล่น
และนาฏศิลป์พื้นเมือง) 5) วิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 5 (การสื่อสารในนาฏกรรมไทย) และวิชาทฤษฎีนาฏศิลป์
ไทย 6 (หลักและวิธีจัดการแสดงนาฏกรรมไทย) โดยกาหนดสัดส่วนของจานวนแบบทดสอบตามเนื้อหาทั้ง 11 :
16 : 24 : 12 : 22 : 15 แบบทดสอบทุกข้อผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
คน ทั้งนี้เพราะ กระบวนการออกแบบทดสอบเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรฯ จึงทาให้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบ
เนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรฯ แบบทดสอบทุกข้อมีการหาความยากและอานาจจาแนกรายข้อ และแบบทดสอบ
ทุกข้อมีค่าความยากและอานาจจาแนกผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และเมื่อนาแบบทดสอบไปทดลองหาค่าความเที่ยงได้
ค่า 0.701 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถนาไปใช้ในการทดสอบวัดสมรรถนะ
ของผู้เรียนในสาขาวิชาชีพนาฏศิลป์ไทยได้เป็นอย่างดี และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัดคุณภาพของแบบทดสอบราย
ข้อ ได้แก่ ค่าความยาก และอานาจจาแนก จะเห็นว่าแบบทดสอบมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ของแบบทดสอบที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาค่าอานาจจาแนกของข้อสอบเป็นราย
ข้อโดยใช้เทคนิค Item total Correlation พบว่า แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าอานาจจาแนกที่มีค่าบวกและมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถือว่า ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพทุกข้อของแบบทดสอบ และเมื่อหาค่าความเที่ยง จึงพบว่า แบบทดสอบดัง กล่าวมีค่าความเที่ยง
อยู่ในระดับสูง
เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย
ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิเคราะห์ค่าเกณฑ์ปกติ( Norm) โดยใช้ผ ลการวิเคราะห์ค่าคะแนน
มาตรฐานทีแบบแจกแจงปกติ(Normal Distribution T-Score) และค่าคะแนนมาตรฐานซี(Z-Score) พบว่า
เกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก เมื่อมีคะแนน 75 คะแนนขึ้นไป ระดับ ดี เมื่อมีคะแนน
ระหว่าง 55 ถึง 74 คะแนน ระดับ พอใช้ เมื่อมีคะแนนระหว่าง 30 ถึง 50 คะแนน และระดับ ปรับปรุง เมื่อมี
คะแนนต่ากว่า 30 คะแนน
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ข้อเสนอแนะ
1. โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตภาคกลาง ในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “วช.” สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติควร
ผลักดันให้นาแบบทดสอบชุดนี้ไปใช้ในการประเมินสมรรถณะของผู้เรียนหลังสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และอาจจะใช้ในการประกันคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ร่วมถึงประกั นคุณภาพของหลักสูตรอีกด้วย
ซึ่งจะช่วยให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้นาผลการทดสอบไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ นักเรียน นักศึกษา ก็จะสามารถได้แรงงานที่ตรงตามความต้องการ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป สถาบันที่เกี่ยวข้องกั บการศึกษาสามารถใช้แนวคิดนี้ไปผลักดัน
ให้สถาบันหรือมหาวิทยาลัยพัฒนาแบบทดสอบวิชาชีพเฉพาะด้านอื่นๆ ต่อไป
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ANCHAN PENGSOOK
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิต
พั ฒ นศิ ล ป์ ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
1) ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นทั ก ษะการคิ ด ของกลุ่ ม เปู า หมาย เที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้
ร้ อ ยละ 70
2) ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นทัก ษะการคิ ด ของกลุ่ ม เปู า หมาย ก่ อ นเรี ย นและ
หลั งเรี ย น 3) ศึก ษาความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนที่ มีต่อ การจั ดการเรีย นรู้ กลุ่ มเปูา หมาย คือ นัก ศึกษา
ชั้ น ปริ ญ ญาตรี ปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2560 วิ ท ยาลั ยนาฏศิ ล ปลพบุ รี เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ น
การวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด และแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้ เชี่ยวชาญ ใช้รูปแบบ
การทดลองแบบ The One - Shot case study และ The One Group Pretest –posttest Design
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด ของกลุ่มเปูาหมาย สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ร้ อ ยละ 70 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นทั ก ษะการคิ ด ของ
กลุ่มเปูาหมาย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
คาสาคัญ: การเรียนรู้ปญ
ั หาเป็นฐาน
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ABSTRACT
The research title is cognitive skill development of undergraduate Bunditpatanasilpa
Institute through Active Learning by Problem Base Learning. Its purposes are 1) to examine
cognitive skill achievement of Bunditpatanasilpa Institute undergraduate through Active
Learning by Problem Base Learning defined 70 percentage criterion, 2) to examine cognitive
skill achievement by testing pretest–posttest of Bunditpatanasilpa Institute undergraduate
through Active Learning by Problem Base Leaning and 3) to examine learners’ satisfaction to
Active Learning by Problem Base Learning. The target group was the freshmen of Lopburi
College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute on the second semester of 2017
academic year. The research tools are an achievement test and questionnaire of learners’
satisfaction to Active Learning by Problem Base Learning. Which has passed the quality
checking tools from experts. The experiment takes The One– Shot case study and The One
Group Pretest–Posttest Design. The data analyzed through average, percentage, standard
deviation and T-test. The results are as follow: 1) The cognitive skill achievement was equal
70 percentage criterion with the statistical significance at .01, 2) The cognitive skill
achievement was higher after taking Active Learning by Problem Base Learning with the
statistical significance at .01 and 3) The Learners’ satisfaction was the most with the 4.60
average.
Key words: Problem Base Learning

บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก ในการพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสาคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ
เพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัตประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้
ความส าคัญและทุ่มเทกั บ การพัฒ นาการศึกษาเพื่อ พัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ของตนให้ ส ามารถก้า วทันการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลกควบคู่กับการธารงรักษาอัตลักษณ์
ของประเทศในส่ ว นของประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การศึ ก ษา การพั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานและการพั ฒ นาประเทศ ภายใต้ แ รงกดดั น ภายนอกจากกระแสโลกาภิ วั ต น์ และแรงกดดั น
ภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมไทยเป็นสังคม
คุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
รองรับ การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุ บันและอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 1)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด ซึ่งได้กาหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจ
หลั กในการพัฒ นาคน อั น เป็ น รากฐานของการพัฒ นาประเทศในทุกระบบ โดยมี กรอบทิศทางการพัฒ นา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบในการดาเนินการ เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความ
สอดคล้องกัน และนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 11) ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สังคม
สูงวัย ส่งผลให้ ทุกประเทศทั่วโลกกาหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศตนให้มีทักษะและ
สมรรถนะระดับ สู ง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น การจัดการศึ กษาในปั จจุบั นจึง ต้องปรับ เปลี่ ยนให้
ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนากาลังคน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการ
พัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่ง การเปลี่ยนแปลงทักษะสาคัญจาเป็นในโลก
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามคาย่อว่า 3Rs + 8Cs 3Rs ประกอบด้วยอ่านออก (Reading)
เขียนได้ (Writing) คิดเลขเป็น (Arithmetics) 8Cs ประกอบด้วยทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration Teamwork
and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and
ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ความมีเมตตา กรุณา วินัย
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 15-16)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนควรเรียนรู้อย่างมีเปูาหมาย ที่ผ่านมาผู้เรียนจะไปโรงเรียน ใช้เวลา
เรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อรับเกรดและเพื่อให้จบการศึกษา แต่ปัจจุ บันการเรียนรู้เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้
เตรียมตัวใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้นผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้เกิด
การเรี ย นรู้ ที่ แ ท้ จ ริ ง และเกิ ด ทั ก ษะที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต ได้ ครู จึ ง ต้ อ งเอาใจใส่ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถของตนเองให้สามารถออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ศิษย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองในด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรมได้ตลอดชีวิต วิธีออกแบบ การเรียนรู้ให้ศิษย์มีทักษะนี้ ใช้หลักการว่า ต้องมีการ
เรียนรู้แบบที่เด็กร่วมกันสร้างความรู้เองคือ เรียนรู้โดยการสร้างความรู้ และเรียนรู้ เป็นทีม การเรียนรู้ทักษะใน
การเรียนรู้และเรียนรู้ทักษะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น (นวัตกรรม) ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ
ดังต่อไปนี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) การแก้ปัญหา (problem solving) การสื่อสาร
(communication) ความร่วมมือ(collaboration) และความริเริ่มสร้างสรรค์(creativity) และนวัตกรรม
(innovation) มีความเข้าใจผิดที่เชื่อกันแพร่หลายในวงการศึกษาว่า ผู้เรียนต้องเรียนความรู้รายวิชาจนเข้าใจ
คล่ อ งแคล่ ว ก่ อน แล้ ว จึ งจะสามารถน าความรู้นั้น ไปใช้ งานได้ ผลการวิจั ยสมั ยใหม่ บอกว่ า การเรี ยนโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเรียนรู้ทักษะ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาและความริเริ่มสร้างสรรค์ไป
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พร้อม ๆ กับเรียนเนื้อหา ให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้สูงกว่า เพราะเด็กมีความตั้งใจเรียนมากกว่า (วิจารณ์
พานิช. 2555 : 28-30)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตที่จะต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความสามัคคี
ซื่อสัตย์ สุจริต รั กและศรัทธาในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสั งคม ในด้านทักษะทางปัญญา บัณฑิต
จะต้องมีความคิ ดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และที่สาคัญบัณฑิตที่เรี ยนวิชาชีพครูจะต้องมี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทาหน้าที่ในการผลิตครูทางด้านศิลปะ โดย
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
ให้บัณฑิตมีความรอบรู้ทางวิชาการด้านนาฏศิลป์และดนตรี สร้างสรรค์การพัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ได้
อย่างสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกของความ
เป็นไทย ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม กล้าคิด กล้าทาและเสียสละ เพื่อส่วนรวมสามารถครองตน
ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรีของครูอย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก (สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์, 2555: 1-2) ในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กาหนดให้
รายวิชา ความเป็นครูวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามกาหนดให้แก่ผู้เรี ยน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่
ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นการสอนแบบการบรรยายโดยผู้เรียนมีส่วน
ร่วม ยึดเนื้อหาจากเอกสารและตาราตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเดิม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกใช้
คาถาม และฝึกคิดน้อยมาก และผู้เรียนบางคนยังคิดไม่ทันเพื่อน
จากการศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะการคิด และนวัตกรรม มีหลายแนวทาง รวมทั้ง การจัดการเรียนรู้
ด้วย Active Learning เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งซึ่งมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และมีจุดเด่นคือเน้นให้
ผู้เรี ยนได้ปฏิบั ติ การมีส่ ว นร่ ว มและเน้ นการสร้างความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติโ ดยผ่ านกระบวนการไตร่ตรองใน
ระหว่างกิจกรรมการซึ่งเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา วิธีการเรียน Active Learning
สามารถช่วยสนับสนุนให้ ผู้เรีย นเรีย นรู้แบบมีส่ว นร่วม และสนับสนุนให้ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(สาวิตรี โรจนะสมิต อาร์โนลด, 2555 : 1-2) ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาไม่ต่ากว่าสองทศวรรษให้
ข้อเสนอว่า ผู้เรียนต้อง “ทา” มากกว่าเพียงแต่ฟัง กล่าวคือ ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน อภิปราย หรือแก้ปัญหา ที่
ส าคัญ ที่สุ ด ต้ องปฏิ บั ติอ ย่ า งจริ งจั ง ในงานที่ใ ช้ก ารคิ ดขั้ น สู ง ในระดั บวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ และประเมิ น
(Chickering and Gamson, 1987)จึงได้มีการเสนอว่า กลวิธีที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)
กระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ ทา และ คิด ในสิ่ งที่ทา (Bonwell and Eison, 1991) เช่น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process : 5Es) การเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
(Research-Based Learning: RBL) การสอนอย่างไตร่ตรอง (Reflective Teaching) เฉลิมชัย กาญจน
คเชนทร์ ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในรายวิชาชีววิทยา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนโดยส่วนใหญ่ นิยมเน้นผู้เรียน
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เป็นศูนย์กลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนได้รับและเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้มากที่สุด และหนึ่งในวิธีการ
เรียนดังกล่าว คือ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base Learning: PBL) เป็นรูปแบบการเรียนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้สอนมอบให้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้คาแนะนา
พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือบน Cloud Computing มีคะแนน
ทดสอบเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยการบรรยายและทาแบบฝึกหัดในคาบเรียน (การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21,2559 : 379)
เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base
Learning) เป็นการจัดเรียนรู้ที่ส่งเสริ มให้ผู้เรียนได้ฝึ กทักษะการคิดทั้ งขั้นพื้นฐานและการคิดระดับสูง โดย
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผ่านการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ผู้วิจัยได้ทาการสอนอยู่ทาให้ง่ายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้ าน
การคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เทียบเท่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ร้อยละ 70
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นทั ก ษะการคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 กลุ่มเปูาหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.2 เนื้ อหา ที่ใช้ในการจั ดการเรียนรู้ ในรายวิช า ความเป็นครูวิช าชีพ หลั กสู ตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.3 ระยะเวลา ในการวิจัย ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยผู้วิจัยดาเนินการ
ทาการทดสอบก่อนการเรียน 1 ชั่วโมง และทดสอบหลังการเรียน 1 ชั่วโมง สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ดาเนินการ จานวน 24 ชั่วโมง ดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั่วโมงที่
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-24

เนื้อหา
ทดสอบก่อนเรียนความเป็นมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู
ความเป็นมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู
บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู
คุณลักษณะของครูที่ดี
คุณลักษณะของครูที่ดี
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูทดสอบหลังเรียน

2. การกาหนดกิจกรรมและคาถามในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตร รายละเอียดของรายวิช าหรือ มคอ.3 ของรายวิชาความเป็นครูวิช าชีพ
วิเคราะห์จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา และแผนการสอนของรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ
2.2 กาหนดทักษะการคิดที่ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ และ การ
กาหนดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ที่ 1 ก าหนดปั ญหา เป็ น ขั้น ที่ผู้ ส อนจัดสถานการณ์ต่า ง ๆ กระตุ้ นให้ ผู้ เรียนเกิดความสนใจและ
มองเห็นปัญหา สามารถกาหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้และเกิดความสนใจที่ค้นคาตอบ
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนทาความเข้าใจปัญหาที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องอธิบายสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้
ขั้นที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนกาหนดสิ่งที่ต้องเรียนดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วย
วิธีการหลากหลาย
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ สรุปและประเมินค่าของคาตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง
และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผล
งานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของ
ตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนนาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และนาเสนอเป็นผลงาน
ในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงาน
2.3 กาหนดคาถามที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งจะ
พัฒนาทักษะการคิด ตามแนวคิดของบลูม ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินนา
ทักษะการคิดมากาหนดคาถามและกิจกรรมการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนนาคาถามและกิจกรรมที่กาหนด
ไว้ในไปดาเนินการจัดการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ตามความคาดหวังที่กาหนดและการตอบรับของ
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ผู้เรียน พัฒนาปรับเปลี่ยนคาถามและกิจกรรมตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการคิด เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
4. การดาเนินการทดลอง ในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีกระบวนการและขั้นตอนตามลาดับ ดังนี้
4.1 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเป็นครูวิชาชีพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไป
ทาการทดสอบกับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย และบันทึกไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pretest)
4.2 ดาเนินการสอน โดยจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กล่าวคือ ผู้สอนจะใช้
คาถามเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ และลงมือปฏิบัติโดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจปัญหา
ขั้นที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้าปัญหา
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ
ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน
ทั้งนี้ผู้วิจัยมีการกาหนดคาถามและกิจกรรมอย่างหลายหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาการเรียนรู้
ในแต่ละชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนด้วยตนเอง จานวน 8 สัปดาห์ เวลารวม
24 ชั่วโมง
4.3 เมื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอนครบตามกาหนด ผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย น เรื่อง ความเป็ นครู วิ ช าชีพ ไปทาการทดสอบกับผู้เรียน และบันทึกไว้เป็นคะแนนหลังเรียน
(Posttest) ตรวจคะแนน และนาคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้กระบวนการทางสถิติ
4.4 ดาเนินการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ ปัญหาเป็น
ฐาน โดยให้ผู้เรียนตอบแบบประเมิน ตรวจคะแนน และนาคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
กระบวนการทางสถิติ
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5. การดาเนินการวิจัยเป็นการทดลองแบบ The One - Shot case study และแบบ The One Group
Pretest – posttest Design ดังนี้
รูปแบบการทดลองแบบ The One - Shot case study
ทดสอบก่อนเรียน
การทดลอง
ทดสอบหลังเรียน
X
O
โดย X คือ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
O คือ การทดสอบหลังเรียน
รูปแบบการทดลองแบบ The One Group Pretest –posttest Design
ทดสอบก่อนเรียน
การทดลอง
ทดสอบหลังเรียน
O1
X
O2
โดย O1 คือ การทดสอบก่อนเรียน
X คือ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
O2 คือ การทดสอบหลังเรียน
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเป็นครูวิชาชีพ เทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้มากกว่าร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t - test แบบ One Sample t – test
6.2 การทดสอบเปรียบเทียบคะแนน Pretest กับคะแนน Posttest โดยใช้สถิติ t - test แบบ
Dependent Sample
6.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน นามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
สรุปผลการวิจัย
ผลการทดสอบการแจกแจงโค้งปกติของข้อมูล
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Kolmogorov -Smirnov
คะแนน
statistic
df
sig
คะแนนสอบก่อนเรียน
.828
31
.499
คะแนนสอบหลังเรียน
.968
31
.306
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน
มีการแจกแจงโค้งปกติที่ระดับนัยสาคัญ .01
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบหาความเบ้ของการแจกแจงของข้อมูล
การทดสอบ
คะแนนสอบก่อนเรียน
คะแนนสอบหลังเรียน

จานวน
(คน)
32
32

Skewness
-.070
-.534

Std. Error of
Skewness
.414
.414

ความเบ้
- .169
1.289

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบเพื่อหาความเบ้ คะแนนสอบก่อนเรียนเท่ากับ
–.169 คะแนนสอบหลังเรียนเท่ากับ 1.289 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 2 แสดงว่า เป็นโค้งปกติ
ซึง่ จากการที่ทดสอบแล้วพบว่าเป็นโค้งปกติ สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าสถิติแบบ
t -test ได้ ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้
1. ผลการทดสอบคะแนนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคะแนนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
การทดสอบ

จานวน
(คน)
32

̅

SD

t

df

Sig
(2-tailed)
.00

คะแนนสอบหลังเรียน
25.84 1.32 11.76
31
P<.01
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนภายหลังผ่านการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเทียบกับคะแนนมาตรฐานที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 70 อยู่ในระดับดี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.84
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนของผู้เรียน
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน(pretest) กับคะแนนหลังเรียน (Posttest)
การทดสอบ
จานวน(คน)
SD
t
df
Sig(2-tailed)
̅
คะแนนสอบก่อนเรียน
32
14.69 2.17 - 26.62 31
0.00*
คะแนนสอบหลังเรียน
32
25.84 1.32
*P < .01
จากตารางที่ 5 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปริ ญ ญาตรี ปี ที่
1
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความเป็นครูวิชาชีพ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. ผลการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตารางที่ 6 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน
ความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ความพึงพอใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
ในกลุ่มและในชั้นเรียน
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่ม
ความพึงพอใจในการทากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นตัวกาหนดการคิดแต่ละขั้นตอน
ความพึงพอใจในการกาหนดปัญหาและทาความเข้าใจ
ปัญหา
ความพึงพอใจในการใช้คาถามในการนาเข้าสู่บทเรียน
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ความพึงพอใจในการใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนทา
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน
ความพึงพอใจในการใช้คาถามสรุปบทเรียน
ความพึงพอใจในการการสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง
ความพึงพอใจในนาเสนอผลงานของตนเอง
เฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์การ
SD
̅
ประเมิน
4.52
.41
มากที่สุด
4.43
.55
มาก
4.58
.72
มากที่สุด
4.62
.54
มากที่สุด
4.69

.60

มากที่สุด

4.38

.63

มาก

4.52

.60

มากที่สุด

4.87

.50

มากที่สุด

4.72

.49

มากที่สุด

4.68
4.51
4.73
4.60

.47
.59
.76
.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานพิจารณารายข้อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 4.43 4.58 4.62 4.69 4.38 4.52 4.87 4.72 4.68 4.51 และ
4.73 ตามลาดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ .41 .55 .72 .54 .60 .63 .63 .60 .50
.49 .47 .59 และ .76 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
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อภิปรายผล
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นทั ก ษะการคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ผ่ า นการจั ด
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเทียบเท่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการคิดเกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการ
ของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู และ
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยผู้เรียนมีทักษะการคิด ด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมิน ได้อย่างดี สอดคล้อง ภูริ วงศ์วิเชียร (2559 : 78) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active
learning) ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเทียบเท่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ร้อยละ 70 และช่วยให้ผู้เรียนมี
โอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมทักษะ และประสบการณ์ในการจดจาการเข้าใจ
และการนาประเด็นความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมภายในชั้นเรียน
เพิ่มความสนุกสนาน ในการทากิจกรรม เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ผู้สอนกาหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนลป์ ที่
ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการสร้างสถานการณ์ให้
ผู้เรียนเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แ ละการ
อภิปรายร่วมกันช่วยให้ผู้เรียนมีเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครู และสามารถพัฒนาทักษะการคิดให้ดีขึ้น
สอดคล้องกับดวงเดือน แสงเมือง (2560 : 25-26) อัมพร จาเริญพานิช (2557: 40) และ Wilkerson &
Feletti (1989: 51-60) ที่กล่าวว่า จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีมีอิสระในการคิด
การพูดผ่ านกิจ กรรมต่าง ๆ ที่ผู้ สอนจั ดขึ้นโดยปัญหาที่กาหนดให้ จะเป็นตัว กระตุ้นให้ผู้ เรียนช่ว ยกันระดม
ความคิด วิเคราะห์ พร้อมทั้งใช้ทักษะต่าง ๆ นาความสามารถของผู้เรียนในกลุ่มย่อยมาช่วยในการแก้ปัญหา
เพื่อหาคาตอบแล้วนามาอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเกิดความรู้จาก
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
ที่สุ ด พบว่า อาจเนื่ อ งมาจากกิจ กรรมการเรีย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ว มโดยใช้ปั ญหาเป็ นฐานนั้น เป็น รูป แบบที่
เปลี่ยนไปจากการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทางานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเพื่อนด้วยกันภายในกลุ่มและในชั้นเรียน รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูได้ด้วย ซึ่งผู้เรียนจะ
ชอบมากกว่าการนั่งคิด หรือทางานด้วยตนเองเพียงคนเดียว สอดคล้องกับ ทฤษฎีความต้องการของ Maslow
(Maslow.อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล. 2556: 158-162) กล่าวว่า ในความต้องการเห็นตนเองมีคุณค่า เป็น
ความต้องการระดับสูงต้องการให้บุคคลอื่นยอมรับ รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ ความสามารถ ความ
เป็นอิสระ และเสรีภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ (2559 : 383-386) ทาการศึกษา
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชา
ชีววิทยา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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(1005)

ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก และสุเทพ แพทย์จันลา (2554: 57) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทบาทครูผู้ สอน บทบาทของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผู้สอนต้องกาหนดกิจกรรมและ
ประเด็นคาถามให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเวลาที่กาหนด
2. การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะการคิ ด ของผู้ เ รี ย นสถานศึ กษาต้ อ งมี ค วามพร้ อ มของสั ญ ญาณ
อินเตอร์เน็ตให้เพียงพอสาหรับนักศึกษาจานวนมาก หรืออาจต้องค้นคว้ามาล่วงหน้า
3. สามารถน าการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานไปใช้ ก ารวิ จั ย พั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านอื่น ๆ ของผู้เรียนได้
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ระดับมัธยมศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
THE PROCESS OF TEACHING AND LEARNING OF E-SAN FOLK MUSIC
COURSES LEVEL IN ROI ET COLLEGE OF DRAMATIC ARTS
พงศ์จักร ยามสุข*, เชาว์ การวิชา**, ธิติ ปัญญาอินทร์**
PONGJAK YAMSUK, CHAO KANWICHA, THITI PANYAIN
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน ระดับมัธยมศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยดาเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ซึ่งผ่านกระบวนการ
หาความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และเก็บข้อมูลจาก กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ครูผู้สอน ผู้บริหาร
และผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จากนั้ น น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละน าเสนอ โดยผลการศึ ก ษาพบว่ า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของวิทยาลัย มีการกาหนดเนื้อหาหลักสูตรไว้อย่าง
ชัดเจน สามารถสรุปเป็นลาดับขั้น เริ่มจากการเตรีย มความพร้อมและนาเข้าสู่บทเรียน โดยเป็นการสร้างความ
เข้าใจ ทัศนคติที่ดี ความรักและภูมิใจในการเรียนการสอนร่วมกันก่อนจะเข้าสู่บทเรียน ซึ่งผู้สอนจะต้องมีวาง
วางแผนล่วงหน้าเสมอ จากนั้นจึงมีการการออกแบบกิจกรรม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอย่างอิสระโดยมี
ผู้สอนคอยชี้แนะซึ่งจะใช้บทเรียนที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ใช้การบูรณาการการสอน
แบบภูมิปัญญาร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นจึงสรุปทบเรียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กิจกรรมการสอน เป็นการตระหนักให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน การ
แนะแนวทางแหล่ งการเรี ย นรู้ เพิ่ มเติ ม เพื่ อให้ ผู้ เรีย นได้เ รีย นรู้ อย่างต่อเนื่อง ก่อนถึ งกระบวนการวั ดและ
ประเมิน ผล ซึ่งมี จุ ดหมายในการคาดคะเนผู้ เ รียน การพัฒ นาปรับปรุง ผู้ เรี ยนจากการร่ ว มกั นสร้ างเกณฑ์
มาตรฐานการวัดและประเมินผลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และทาการวัดผล คานึงถึงวิธีการประเมินด้วยเครื่องมือ
และวิธีการทีเหมาะสม และให้ผู้สอนร่วมกันหาแนวทางเพื่อให้ผู้เรียนสามารถผ่านกระบวนการวัดผล จึงจะครบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
คาสาคัญ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนดนตรี, การเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้าน, หลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน
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**คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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ABSTRACT
This study Aims to study the process of teaching and learning Northeast Folk Music
Course Secondary level In Roi Et College of Dramatic Arts By conducting an interview form
through the process of finding accuracy from experts And collecting data from People who
provide information include teachers, administrators and graduates according to the
curriculum. Synthetic and presentation The study found that The process of teaching and
learning is College identity The course content is clearly defined. Can be summarized as a
hierarchy Start by preparing and bringing into the lesson. Then there was an activity design.
By emphasizing that students are able to practice skills independently, with instructors
waiting to guide, which will use a variety of lessons suitable for each student Using the
integration of wisdom teaching together with the theory of learning both theory and practice
Then summarize the study as the final step of teaching activities. It is a realization that
students can review their knowledge and develop skills both inside and outside the
classroom. Guidance on additional learning resources So that learners can learn continuously
Before the measurement and evaluation process Which is intended to predict students
Development of learners to improve the standard of measurement and evaluation in both
theory and practice And measure by taking into account the method of assessment with
appropriate tools and methods And give the instructors together so that the learner can go
through the measurement process Therefore will complete the teaching and learning
process according to the curriculum
Keywords: Music Teaching and Learning Process, Folk Music Instruction, Isan Folk Music Course

บทนา
การจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดนั้นเป็นการจัดการสอนโดยเริ่มจาก
การเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีให้ผู้เรียนที่มีความถนัดและสนใจ เนื่องด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เ ป็นเอกลักษณ์ในด้านดนตรีและการแสดง
พื้นบ้านอีสานที่แพร่หลาย ผู้เรียนส่วนใหญ่จึงมีความถนัดและสนใจ โดยในการจัดหลักสูตรจากส่วนกลางของ
วิทยาลัยนาฏศิลป์นั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์และศิลปะประจาชาติไทยในภาคกลางเป็นหลัก
ต่อมาจึงมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วม (จีรพล เพรชสม,
2556, น. 26-27) นอกจากนี้วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ยังเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่รวบรวมผลงาน
ศิล ปิ น พื้น บ้ านอีส านเพื่อเป็ น ข้อมูล ทางวิช าการ สามารถเผยแพร่วิช าความรู้ทางด้านดนตรีและการแสดง
พื้นบ้านอีสาน สู่ผู้เรียนและผู้สนใจ มีการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและการแสดงพื้นบ้านจานวนมาก ถือได้ว่า
เป็นการสร้างมาตรฐานความรู้ทางด้านศาสตร์ของดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานจนได้รับการยอมรับจาก
สังคมและวงการศึกษาทางด้านดนตรีนาไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และเผยแพร่สู่ผู้ที่สนใจ ทาให้มีผู้ สนใจศึกษาวิชา
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ดนตรีพื้นบ้านอีสาน และยอมรับศาสตร์เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านอีสานเพิ่มมากขึ้น (พัลลภ เพียรชนะ, 2554, น.
28-32) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดจึงได้ริเริ่มพัฒนารายวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสานให้เป็นแขนงวิชาเอกเฉพาะใน
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา จากเดิมที่มีเพียงแขนงวิชาดนตรีไทย และวิชาดนตรีสากล เพิ่มเติมให้มีแขนงวิชา
ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานขึ้น ทาให้วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสานนั้นเป็นสาขาวิชาที่มีความสาคัญเทียบเคียง
กับสาขาวิชาทางดนตรีอื่น ๆ โดยมีการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่งดาเนินการจัดการเรียน
การสอน จากผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนารับรองหลักสูตรเป็นลาดับ ทาให้มีจานวน
ผู้เรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรดนตรีและการแสดงพื้นบ้านในระดับมัธยมศึกษาของวิทยาลัยฯ (โยธิน
พลเขต, 2561, 3-8)
จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่าสาขาวิชาดนตรีพื้นบ้านนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งและถือเป็นวัฒนธรรมทาง
ดนตรีที่สาคัญจนมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การศึกษาเล่าเรียน หรือ
การอนุรักษ์ ผ่านกระบวนการ การจัดการศึกษาในระบบของสถานศึกษาโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษานั้นเป็น
ระดับการศึกษาที่จะต่อยอดผู้เรียนสามารถบูรณาการสู่อาชีพ (ทูลทองใจ ซึ่งรัมย์, 2552, 44-48) ด้วยเหตุผล
และความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสานใน
ระดับมัธยมศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เพื่อเป็นต้นแบบทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการยกระดับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานให้เกิดการยอมรับ ให้มี
ความสมบูรณ์ ทั้งด้านคุณภาพและด้านกระบวนการการจัดการศึกษา ให้เป็นหลักสูตรที่สามารถศึกษาเล่าเรียน
ได้เทียบเท่ากับสาขาวิชาดนตรีไทย และดนตรีสากล ทาให้การจัดการเรีย นการสอนสาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน
อีสานในประเทศไทยสามารถดารงอยู่ในสังคมและบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยการศึกษากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด ให้ก่อเกิดเป็นองค์
ความรู้ เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษา และแนวทางกระบวนการเรียนการสอนทางดนตรีพื้นบ้านเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ และเกิดประโยชน์ในวงการศึกษาต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระดับมัธยมศึกษา
ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิธีการวิจัย
การดาเนินการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษา
ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นการศึกษาเพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้าน
อีสานระดับมัธยมศึกษา โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยด้วยกระบวนการ
หาค่าความเที่ยงตรง (IOC) เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจากกลุ่มบุคคล
ผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. ครูและคณาจารย์ ที่ดาเนินการสอนในสาขาวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง(Purposive Sampling) คือเป็นผู้ดาเนินการสอนในระดับมัธยมศึกษา
2. ผู้บริหาร ที่บริหารและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสานในวิทยาลัย
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นาฏศิลปร้อยเอ็ดโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. ผู้สาเร็จการศึกษา โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling)
ในการดาเนินการศึกษา ผู้วิจัยได้ทาการศึกษากระบวนการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
นาไปใช้ในการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษา ใน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้
1. แบบสังเกต (Observation) ในการศึกษาวิจัยนั้น ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสังเกต ทั้งแบบ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant) และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non–Participant Observation) โดย
ใช้ในการเก็บข้อมูลกับส่วนต่าง ๆ ทั้งในด้าน การจัดการเรียนการสอนผ่านทางผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้สอน
คณาจารย์ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจารย์ประจาสาขา ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหาร ประธาน
หลักสูตรและบริบททั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย โดยการสังเกตกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากสามกลุ่ม
ข้อมูล คือกลุ่มผู้เรียน กลุ่มผู้สอน และกลุ่มผู้สนับสนุนการเรียนการสอน ตามรายละเอียดการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จาเป็น โดยออกแบบและสร้างแบบสัมภาษณ์ จากแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรง IOC จากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน ด้านดนตรีศึกษา และด้านการจัดการศึกษาและ
การเรียนการสอนจากหน่วยงานต่าง ๆหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางดนตรี หลักสูตรทางดนตรี และออกแบบสร้างเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการ
สัมภาษณ์ ร่วมกับแบบสังเกตที่ใช้ในการสังเกต เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆที่ได้วางแผนไว้ในแต่ละ
ประเด็นการศึกษาให้ได้ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกต และนาข้อมูลมาสรุป วิเคราะห์ เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ โดยกาหนดผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีพื้นบ้าน ด้านดนตรีศึกษา ด้านการวิจัยและการจัด
การศึกษา ให้ตรวจสอบเครื่องมือหาคุณภาพแบบสัมภาษณ์ ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา
3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview Guideline) เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้
กระบวนการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์ข้อมูลในเชิงลึก หรือ
รายละเอียดปลีกย่อยในด้านการจัดการสอนดนตรีพื้นบ้าน หรือข้อมูลต่าง ๆที่จะสามารถนามาเป็นประเด็นใน
การศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้าน ครบถ้วน จากการสอบถาม พูดคุย จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญกับการจัดการ
เรียนการสอน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระดับมัธยมศึกษาใน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด” นั้นผู้วิจัยได้ทาการศึกษา ด้านกระบวนการจัดการสอน ประกอบด้วย การนาเข้าสู่
บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ การสรุปการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็น อัตลักษณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร กล่าวคือ มีการกาหนดเนื้อหาหลักสูตรในภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้อย่าง
ชัดเจนโดยคานึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาเป็นสาคัญ โดยในการจัดการสอน
ภาคทฤษฎีใช้การบูรณาการทฤษฎีดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จาเป็นในศาสตร์
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สาขาวิชาทางดนตรี และในภาคปฏิบัตินั้น ผู้สอนจะให้ความสาคัญเป็นลาดับแรก โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะ
ทางดนตรีจากทักษะในบทเพลงที่มีความง่าย ไปหายาก และเน้นการพัฒนาทางดนตรีจากการฝึกฝน ทาซ้า
และเสริมสร้างทักษะจากประสบการณ์ตรง โดยมีลาดับการใช้เพลงที่มีทานองพื้นฐานทั่วไป จนถึงเพลงที่มีความ
สลับซับซ้อนขึ้น เพื่อสร้างความชานาญ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพที่มี
มาตรฐาน ต่อยอดไปจนสามารถปฏิบัติรวมวง การบรรเลงประกอบการแสดงฟูอนรา เพื่อให้สามารถ
สร้างสรรค์งานดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกระบวนการเรียนการสอน

ภาพที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
การเรียนการสอนของวิทยาลัยนั้น เป็นการสอนโดยเป็นการใช้ก ระบวนการเรียนการสอนดนตรีแบบ
ดั้งเดิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของปราชญ์ภูมิปัญญาทางดนตรีที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางดนตรีสืบทอดกันมา
อย่างยาวนาน มาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนที่ใช้หลักทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ และทฤษฎีการพัฒนา
ด้านทักษะควบคู่กัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ทักษะและประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากผ่านกระบวนการเรียนการสอน
จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนและการนาเข้าสู่บทเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระดับมัธยมศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ดนั้น จะแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภายใต้การควบคุมดูแลของฝุายวิชาการ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ กลุ่มสาระดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน มี
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้เรียน
และการปรับพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคือ ให้มีความเข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องของ
อิทธิพลดนตรีพื้นบ้านอีสาน คุณค่าของดนตรีพื้นบ้านอีสาน และเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ภูมิปั ญญาท้องถิ่น และภูมิปั ญญาไทย เข้าใจที่มา ลั กษณะและประเภทของเครื่องดนตรีพื้นบ้า น
นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติพื้นฐานเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างน้อย 1 เครื่องมือได้ถูกต้อง
ตามหลักและวิธีการ โดยการนาเข้าสู่บทเรียนนั้นผู้สอนจาเป็นต้อง สร้างทัศนคติให้มีความภาคภูมิใจ มีความรัก
ต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ และมีความคิดสร้างสรรค์ต่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน ตลอดจน
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สร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกต่อดนตรีพื้นบ้านอีสานได้อย่าง
อิสระและชื่นชม ก่อนดาเนินกิจกรรมการสอนขั้นต่อไป
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนดนตรีพื้นบ้านอีสาน จะอยู่ในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน คือการสร้างแรงบันดาลใจ การปรับทัศนคติให้ผู้เรียนมีความอยากเรียนรู้จาก
เดิม โดยการถ่ายทอดความรู้สึกจากผู้สอน วิพากษ์ วิจารณ์ร่วมกันอย่างอิสระและชื่นชม ตลอดจนปลูกฝังแนว
ทางการนาความรู้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิต ซึ่งเป็นการเตรียมตัวเพื่อพร้อมสู่
การดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ
ทัศนคติต่อการเรียนรู้ทางดนตรี การนาเข้าสู่บทเรียนจะเป็นการอธิบายหลักการ วัตถุประสงค์และความสาคัญ
ในการเรียนการสอนแต่ละระดับ ให้ผู้เรียนเกิด แนวคิดทางบวกในการเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้วิชาชีพดนตรีพื้นบ้านอีสาน เช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสาระที่ 1 ให้ศึกษาประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของดนตรีพื้นบ้านอีสาน และ สาระที่ 2 การปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน แคน โดยการเรียนรู้
ทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานในระดับแรก ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะจัดให้ผู้เรียนได้เรียนทักษะแคน
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นลายทานองหลักของวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน และมีความสาคัญในการเป็นพื้ นฐานของ
การสร้างสรรค์ทานอง ลายเพลงพื้นบ้านอีสานในขั้นแรก หลังจากผู้เรียนได้เรียนทักษะพื้นฐานของแคน และ
ประวัติศาสตร์ทางดนตรีพื้นบ้านอีสาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของหลักการวิธีการบรรเลง
เครื่องดนตรีในขั้นพื้นฐานแล้ว ต่อมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติและที่มา
ของวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน การบารุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรี
และวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน และการปฏิบัติเครื่องดนตรี พิณ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน ในการดาเนินทานองลายเพลง ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรี พิณอีสาน ในรูปแบบที่
ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี พิณ และนาไปต่อยอดในการสร้างสรรค์การบรรเลง
ดนตรีเครื่องมืออื่น ๆ ต่อไป และช่วงชั้นสุดท้ายของการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่จะนาผู้เรียนพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ในลาดับขั้นสูงขึ้น เป็นการเรียนรู้ในส่วนของ
ทฤษฎีดนตรี เรื่องโน้ต ระดับเสียง ส่วนประกอบของดนตรีพื้นบ้านอีสาน การวิพากษ์วิจารณ์ดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน รูปแบบการแสดง การนาเสนอผลงาน และการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน โปงลาง โหวด รวมถึง
เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงหลักการและความสาคัญ ก่อนการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนในลาดับต่อไป หลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จะเน้นความสาคัญในขั้นตอนของการ
ปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม จะเป็นการดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและตัวชี้วัดใน
สาระสาคัญต่าง ๆ โดยคานึงถึงคุณภาพของผู้เรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ
พื้นฐานการปฏิบัติ ทัศนคติต่อการเรียน และการนาเข้าสู่บทเรียนจะกระทาโดยผู้สอนและผู้เรียนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและร่วมมือกันแก้ปัญหา จนถึงการตัดสินใจในวิธีการ
เรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความสาคัญในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
การเตรียมความพร้อมและการนาเข้าสู่บทเรียน จะเน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมพื้นฐานที่สาคัญต่อการ
เรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ทาให้ผู้เรียนมีความพร้อม และสามารถเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ สอนและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยผู้สอนจะ
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แนะแนวทางในการเรียนการสอนถึงหลักการ ความสาคัญ การปรับทัศนคติ และการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีต่อ
การเรียนรู้ หลังจากนั้นจึงจะดาเนินการกิจกรรมการสอน โดยจะต้องดาเนินการตามแผนการสอน ที่ได้กาหนด
ไว้ล่วงหน้าเสมอ
2. กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระดับ
มัธยมศึกษานั้น ในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ผู้สอนจะเน้นย้าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในเครื่องดนตรี การ
ดูแลรักษา การให้ความเคารพครูผู้สอน การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้เ รียนอื่น ๆ และการตรงต่อเวลา โดยการฝึก
ทักษะปฏิบัติส่วนใหญ่จะมีการทดสอบพื้นฐานผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียน หากมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมาก
ก็จะแยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม และผู้เรียนที่มีทักษะอ่อน จะต้องฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกคนมีทักษะใกล้เคียงกัน
โดยการฝึกทักษะจะเน้นการฝึกแบบ ง่าย ไปหายากโดยผู้สอนจะสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการสอนไว้ และ
คอยควบคุม ดูแลในระหว่างการสอน ซึ่งสิ่งสาคัญคือการปฏิบัติซ้า ๆ จนเกิดความชานาญบนหลักการและ
วิธีการที่ถูกต้อง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะดาเนินการโดยการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติร่วมกัน โดยจะมีการทดสอบผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนจากแบบฝึกทักษะที่เตรียมไว้ทีละ
ขั้นตอน เพื่อแยกกลุ่มผู้เรียน และให้ผู้เรียนดาเนินการฝึกทักษะที่ผู้สอนออกแบบไว้ให้ โดยเป็นการฝึกทักษะ
จากง่าย ไปหายาก ซึ่งจะออกแบบให้ผู้เรียนฝึกฝนตามระดับความสามารถของแต่ละกลุ่มของผู้เรียน โดยผู้สอน
จะให้คาแนะนา ซึ่งหลักการสาคัญคือผู้สอนจะให้ผู้เรียนดาเนินการฝึกฝนจากแบบฝึกที่ผู้สอนออกแบบไว้ โดย
การฝึกซ้า ๆจนเกิดความชานาญ แต่หากผู้เรียนฝึกฝนตามบทเรียนได้ไม่ดีพอ ผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรม
หรือแบบฝึกในรูปแบบอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไป เพื่อตอบสนองผู้เรียนที่แต่ละคนที่มีความสามารถและความถนัด
ที่แตกต่างกัน โดยทักษะที่จะต้องการฝึกจึงอาจจะแตกต่างกันไปด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี
พื้นบ้าน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดนั้น ผู้สอนจะออกแบบกิจกรรมการสอนโดยเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะอย่างอิสระ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยเป็นการเรียนแบบกลุ่มย่อย 2-4
คน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน แต่จะมีครูผู้สอนคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทาง
ดนตรีได้อย่างอิสระ ผู้สอนจะดาเนินการกากับดูแล ติดตามและสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนตลอดเวลา ซึ่งใน
กิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการเสริ มสร้าง แนะนาในเรื่องบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับบทเพลงและการ
บรรเลง มีการสอดแทรกทฤษฎีทางดนตรี และการสร้างสรรค์งานดนตรีรูปแบบใหม่ ๆ ให้ผู้ เรียนสามารถ
แสดงออกได้อย่างมีความมั่นใจในตัวเอง กล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้าน ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด นั้น ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน โดยมีการทดสอบผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน ให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะตามความถนัดและเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะดาเนินกิจกรรมโดยคานึงถึงหลักการบน
พื้นฐานของความแตกต่างกันของผู้เรียน นอกจากนนี้ยังออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการทั้ง
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนอย่างอิสระ ทาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกทาง
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์
3. การสรุปบทเรียน การสรุปบทเรียนในการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร
ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด นั้น เป็นการดาเนินการหลังจากขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว โดยจะใช้ช่วงเวลาในขั้นตอนสุดท้าย
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ประมาณ 10 – 15 นาที และมีรูปแบบที่หลากหลาย ตามแต่กิจกรรมการเรียนการสอน แต่จะมีความสาคัญใน
การให้ผู้เรียนตระหนักถึงเนื้อหาและกระบวนการทักษะที่ได้ผ่านการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนต่อยอดกระบวนการเรียนรู้น อกห้องเรียนเพื่อให้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างสูงสุ ด จากการที่ผู้ สอนได้
ร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้ทากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันกับผู้เรีย น การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ดนตรีพื้นบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษานั้น หลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนจะต้องสรุปเนื้อหา
ทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นขั้นสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอน โดยจะสรุปบทเรียนจากการ
คานึงถึงกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ หากเป็นรูปแบบของกิจกรรมฝึกทักษะ ก็จะสรุปขั้นตอนการฝึก วิธีการ
ฝึกฝนและแนวทางการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถนาไปฝึกฝนต่อเนื่องด้วยตนเอง หรือหากเป็นกิจจกรมภาคทฤษฎี
ก็จะเป็นการทบทวนเนื้อหา ไปจนถึงการแนะแนวทางหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้หลังจากการสรุปบทเรียน
4. การวัดและประเมินผล แนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน ใน
ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด นั้น จะเป็นการวัดและประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นใน
การคาดคะเนการพัฒ นาทักษะและความรู้ความสามารถของผู้ เรียนถึงทิศทางที่ตะเป็นไปในอนาคต และ
หลักการสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการวัดและประเมินผลเพื่อการช่วยเหลือ ปรับปรุงการเรียนของนักเรียน
โดยใช้วิธีต่าง ร่ วมกัน คือ การสั งเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การสอบถาม สั มภาษณ์ การปฏิบัติ ทักษะและ
กาหนดเกณฑ์การประเทินทักษะการปฏิบัติจริง ในกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจะแบ่งการ
วัดและประเมินเป็นภาคความรู้ด้านทฤษฎีและภาคความรู้ด้านปฏิบัติ โดยในการวัดและประเมินผลภาคทฤษฎี
นั้นจะใช้กระบวนการทดสอบจากข้อสอบที่ผู้สอนกาหนดขึ้นเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจหลังจากผู้เรียนผ่านกรับ
วนการเรียนการสอนตามหลักสูตร และในภาคปฏิบัตินั้นจะเป็นการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานซึ่งทางผู้สอนได้
ร่วมกันกาหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางทักษะการปฏิบัติดนตรีโดยคานึงถึงหลักสูตร บทเรียนและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นจึงดาเนินการทดสอบปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะต้องดาเนินการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดให้มีผลการประเมินไม่ต่ากว่ามาตรฐาน คือร้อยละ 60
คะแนน คิดเป็นเกรด 1.5 หากไม่สามารถทาการทดสอบได้ตามมาตรฐานก็จะต้องดาเนินการสอบแก้ตัว ซึ่ง
ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องดาเนินการแก้ไขและพัฒนาให้ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามทหลักสูตร
สามารถทดสอบผ่านมาตรฐานที่กาหนดไว้ และจะมีการกากับติดตามผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรีในด้านผู้สอนคือ อาจารย์และครูผู้สอน รวมถึงศิลปินปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนจะจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มย่อย โดยครูจานวน 1 คน
จะรับผิดชอบผู้เรียนจานวนไม่เกิน 10 – 15 คนเท่านั้น โดยจะแยกเป็นสอนตามความถนัดของเครื่องดนตรี ซึ่ง
ครูผู้สอนจะใช้แนะนา ดูแล และสาธิตให้ดูเป็นแบบอย่างและให้ค วามสาคัญในการฝึกฝนทั้งในเวลาและนอก
เวลาเรียน การเรียนการสอนจะเริ่มจากการปรับพื้นฐานผู้เรียน การเตรียมการและวางแผนการสอนล่วงหน้า
และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะต้องให้ความสาคัญ ทุ่มเท และเสียสละกับการสอน จึงมีหลักการ
สาคัญคือการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบตามหลักสูตรอย่างเคร่งครัด การเรียนการสอนนั้นจะต้องให้ผู้เรียน
ฝึกฝนทบทวนและปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชานาญและสามารถพัฒนาทักษะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระดับมัธยมศึกษา
ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด” สามารถสรุปและอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือเป็นการศึกษา
กระบวนการจั ดการเรี ย นการสอน หลั กสู ตรดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระดับมัธ ยมศึกษา ในวิทยาลั ยนาฏศิล ป
ร้อยเอ็ด ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการสร้าง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นลาดับขั้นตอนโดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อนาเข้าสู่
บทเรียนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจในการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจก่อให้เกิดความพร้อมในการ
เรียนรู้ และเป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อจะนาเข้าสู่บทเรียน โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความภาคภูมิใจและความสุขในการเรียนการสอนดนตรี
พื้นบ้านอีสาน ซึ่งผู้สอนจะต้องมีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนล่วงหน้าเสมอ ในส่วนของกิจกรรม
การเรียนการสอนผู้สอนจะเน้นย้าในการให้ผู้เรียนมีวินัย การเคารพครูผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมถึงการดูแล
รักษาเครื่องดนตรีและจะใช้การทดสอบเพื่อแยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามทักษะของผู้เรียน และทาการเรียนโดย
ผู้สอน 1 คนรับผิดชอบผู้เรียนไม่เกิน 10 คนตามความถนัดของเครื่องดนตรี โดยจะให้ผู้เรียนปฏิบัติซ้า ๆให้เกิด
ความชานาญอย่างอิสระโดยมีผู้สอนคอยชี้แนะ ดูแล และสาธิตเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนอยู่เสมอ การออกแบบ
กิจกรรมจะเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการปฏิบัติ ใช้การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้ า ใจ ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นจะสร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รีย นมีค วามกล้ าแสดงออกอย่ า ง
สร้างสรรค์ บนหลักการสอนที่ผสมผสานการสอนแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นตามรูปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ดนตรีร่วมกับการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตามกระบวนการการเรียนการสอน
อย่างครบถ้วนแล้วจึงดาเนินการสรุปบทเรียนเป็นลาดับสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้วิธีการ
ที่หลากหลายตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญในการทบทวนเนื้อหา
วิธีการต่อยอดองค์ความรู้ ชี้แนะแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่อไปได้
หลังจากการสรุปเนื้อหา บทเรียนเพื่อพัฒ นาให้เกิดทักษะทางดนตรีให้กับผู้ เรียนหลังผ่านกระบวนการเรียนรู้
และจะเข้าสู่การวัดและประเมินผลซึ่งมีจุดม่งหมายการวัดประเมินผลให้ผู้สอนสามารถคาดคะเนพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนได้ เป็นการกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลทั้งในด้านทฤษฎีและ
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การปฏิบั ติ คือ การใช้แบบทอดสอบวัดความรู้เชิงทฤษฎีและแบบสั งเกตพฤติกรรม การปฏิบัติตาม เกณฑ์
มาตรฐานที่ผู้สอนร่วมกันกาหนดให้ผู้เรียนสามารถผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการ
เรียนการสอนได้ เป็นกระบวนการเรียนการสอนตามรหลักสูตรและเป็นอกลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรดนตรี
พื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด มีการ
กาหนดหลักสูตรและการดาเนินงานตามหลักการจัดการศึกษา โดยเป็นการเรียนการสอนที่มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยมีความมุ่งเน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างชานาญหลังจากผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว โดยจะต้องเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานก่อนนาเข้าสู่
บทเรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการถ่ายทอดความรู้แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ
การใช้ทฤษฎีการจั ดการเรี ย นรู้ ซึ่งสอดคล้ องกับ ณรุท สุ ทธจิต (2555, 240-242)และ สมเกีย รติ ภูมิภักดิ์
(2557, 154-156) ได้มีส่วนอธิบายว่าการเรียนการสอนดนตรีจะต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งจะต้องมีความพร้อมทั้งในด้านผู้เรียน ผู้สอนและบทเรียน โดยทั้ง 3 ปัจจัยเป็นสิ่งที่ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนประสบผลสาเร็ จได้ตามวัตถุประสงค์ และการยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สามารถแลกเปลี่ ยนความคิด ทัศนคติที่ดีของการเรียน ซึ่งหลั กจิตวิทยาเหล่ านี้จะช่ว ยให้ผู้ ส อนที่มีความรู้
ทางด้านดนตรีอยู่แล้วสามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้ ประสบผลสาเร็จได้ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้นจะมีการทดสอบผู้เรียนเพื่อคัดแยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และเป็นการบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติ
จะเน้นย้าในการฝึกฝนทักษะอย่างอิสระจากบทฝึกที่ผู้สอนกาหนด โดยจะออกแบบตามความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละระดับจาก ง่ายไปหายาก ผู้สอนจะให้คาแนะนา สาธิตและชี้แนวทางการฝึกฝนให้ผู้เรียนตามบทฝึก
และบทฝึกจะต้องมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองผู้เรียนแต่ละคนที่มีความถนัดแตกต่างกันไป โดยสอดคล้อง
กับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, 38-42) และสาเร็จ คาโมง (2538, 22-24) กล่าวถึงประเด็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนทักษะ การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพจะต้อง
มีการทดสอบผู้เรียนทั้งก่อนและหลังเรียน เพื่อให้ทราบทักษะของผู้เรียนในแต่ละบุคคล การเรียนเป็นกลุ่มย่อย
และการออกแบบบทเรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างกันระหว่างบุคคลจึงต้องมีแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ตอบสนองกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนจะให้
ผู้เรียนได้มีอิสระในการฝึกฝน แต่จะมีผู้สอนคอยควบคุมดูแล แนะนา อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามและสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนตลอดเวลา ไปจนถึงการสรุปบทเรียนที่จะต้องเน้นย้าให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความ รู้
เพิ่มเติม การทบทวนความรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญในการทบทวน
ความรู้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจะเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของ
กระบวนการเรียนการสอนก่อนการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับ จีรพล เพรชสม (2556, 112-114)
ที่กล่าวว่า การสรุปบทเรียนควรตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญในการทบทวนเนื้อหาความรู้ การแนะแนว
ทางการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่วนการวัด
และประเมิ น ผลนั้ น มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ คาดคะเน และพั ฒ นาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ผู้ เ รี ย น โดยการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานการวัดและประเมินผล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ จากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียน
มี ม าตรฐานตามเกณฑ์ ข องหลั ก สู ต ร และสามารถผ่ า นกระบวนการวั ด และประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ไ ด้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, 81-92) ที่กล่าวถึงการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
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ควรใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการวัดผล ทั้งในด้านความรู้และการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพัฒนา
แก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ระดับมัธยมศึกษา ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และผลของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ในอนาคต
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การประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
EVALUATION OF CREATIVE THINKING IN MATHEMATICS
FOR THE ARTS IN VOCATIONAL CERTIFICATE LEVEL OF SUPHANBURI
COLLEGE OF FINE ARTS
ปาริชาติ แซ่เบ๊*
PARICHART SAEBAE
บทคัดย่อ
วิจัยครั้งนี้เพื่อประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิช าคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี โดยประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1. ความคิดริเริ่ม
(Originality) 2. มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 3. มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ประชากรมาใช้เป็นกลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จานวนทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วยครูผู้ประเมิน และ
นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจานวนทั้งสิ้น 2 ฉบับคือ 1. แบบประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สาหรับ
ครู 1 ฉบับ เป็นลักษณะของการประเมินแบบรูบริค คุณภาพของเครื่องมื อค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 จานวน
ข้อคาถาม 3 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.78 2. แบบประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียน 1
ฉบับ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คุณภาพของเครื่องมือค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 จานวนข้อคาถาม
12 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการประเมิ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ศิ ล ปะของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
1. ผลการประเมินของครู คิดเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความคิดริเริ่ม มีผลคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 30
คะแนน ด้านความคิดยืดหยุ่นมีผลคะแนนเฉลี่ย คือ 25 คะแนนและด้านความคิดคล่องแคล่ว มีผลคะแนนเฉลี่ย
22.5 คะแนน
2. ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.43, S.D = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน
ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ด้านความคิดริเริ่ม และ ด้านความคิดยืดหยุ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ =4.43, S.D = 0.68, S.D = 0.71) และด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( ̅ =4.37, S.D = 0.81)
คาสาคัญ: ความคิดริเริ่ม, ความคิดยืดหยุ่น, ความคิดคล่องแคล่ว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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ABSTRACT
This research aims to evaluate the creative thinking of Mathematics for Art of the
students in vocational certificate level at Suphanburi College of Fine Arts by evaluating the
creative thinking in three aspects 1) Originality, 2) Flexibility and 3) Fluency. The researcher
selected the population: a total of 25 people including the teacher and students to be used
as a sample group for data collection. The research tools were two issues of the evaluation
forms for the teacher employing the rubric assessment and for the students applying rating
scale 1-5.
The research results were as follows:
1. the result of teacher creative evaluation considering each aspect found that for
originality, the highest average score was 30, for flexible, the average score was 25 and for
fluency, the average score was 22.5.
2. the results of students' opinions found that there was the creative thinking of
Mathematics for Art of the students in vocational certificate at a high level ( ̅ = 4.43, S.D =
0.71). When considering each of creative aspects, the research finding found that for
originality and flexibility, there was a high level of opinion ( ̅ = 4.43, S.D = 0.68, S.D = 0.71)
and for fluency, there was at a high level of opinion ( ̅ = 4.37, S.D = 0.81).
Keywords: Originality, Flexibility and Fluency

บทนา
การจัดการอาชีวศึกษายังรวมสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่
วิทยาลัย ช่างศิลป์ ซึ่งเป็ นสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วย 3 แห่ งคือ วิทยาลัยช่างศิล ป วิทยาลัยช่างศิล ป
นครศรีธ รรมราช วิทยาลัย ช่างศิล ปสุ พรรณบุรี เปิดสอนหลั กสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ศ.ปวช.) เพื่อมุ่งพัฒ นาผู้ เรีย นได้เป็น ผู้ มีความรู้ความสามารถด้านศิล ปกรรม เน้นให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ วิทยาลัยช่ างศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถาบันอีกแห่งหนึ่ง
ที่สอนผู้เรียนให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการลงมือปฏิบัติเห็นถึงความสาคัญของมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา เพื่อตอบการประเมินคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
ทัศนศิลป์ ซึ่งมีจุดเน้นเพือ่ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ หรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ : 2558) และยัง
เป็นมาตรฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยตรง ทั้งนี้ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาทางด้านศิลปะ
นักเรียนจะต้องมีการลงมือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอถึงจะเกิดทักษะความชานาญ
คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ถูกมองว่าเกี่ยวกับตัวเลขมีความยากและซับซ้อน จึงส่งผลให้นักเรี ยนส่วนใหญ่
คิดว่าคณิตศาสตร์ เป็ น เรื่ องที่เข้าใจยาก ประกอบกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดให้สถานศึกษาต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรีย นรู้ และพัฒ นาตนเองได้ดี และถือว่าผู้ เรียนมีความสาคัญที่สุ ด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้น วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษา
ทางด้านศิลปะ จึงได้นาเอาศิลปะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มีความชอบที่จะ
เรียนมากขึ้น เพราะศิลปะเป็นวิชาที่ไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนสามารถเรียนได้ อย่างน้อยที่สุดนักเรียนก็จะเกิดเจต
คติที่ดีกับวิชาคณิตศาสตร์
ฉะนั้น เพื่อให้วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สามารถดาเนินการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้
เกิดความสนุกและสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของผู้เรียน จึง ได้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เพื่อศิลปะขึ้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น และเป็นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียนมากขึ้น โดย
รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ เป็นรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.
ปวช.) เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์และความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ มีขั้นตอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยบูรณาการศาสตร์ทาง
คณิตศาสตร์ กับศาสตร์ศิลปะร่วมกัน และวัดผลประเมินผล และการวัดและประเมินผลเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้
รู้ว่าสิ่งที่ผู้เรียนได้ศึกษาไปนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและสมรรถนะของผู้เรียนหรือไม่ ประกอบกับ
ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ เป็นรายวิชาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่ จ ะประเมิ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ร ายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ศิ ล ปะ ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เพื่อประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านตามสมรรถนะของ
ผู้เรียน และเป็นการพัฒนาการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของคณิตศาสตร์และงาน
ศิลปะ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ร ายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ศิ ล ปะ ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
1. แหล่งข้อมูล
ประชากร ที่ใช้ในการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ครูผู้ประเมิน นักเรียนหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวนทั้งสิ้น 25 คน ได้แก่ ครูผู้ประเมิน จานวน 5 คน นักเรียน
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.1) จานวน 20 คน ทั้งนี้ งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
เลือกกลุ่มประชากรมาใช้เป็นกลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหาการประเมิน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี
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2.1 เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ โดยนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ 3 เรื่อง ดังนี้
1. รูปเรขาคณิต คือ รูปเรขาคณิต ได้แก่ รูปเหลี่ยมต่าง ๆ และวงกลม สามารถนามาประกอบกัน
ทาให้เกิดลวดลายต่างๆ
2. กราฟและคู่อันดับ คือ สัญลักษณ์ที่แสดงการจับคู่กันระหว่างสิ่ง 2 สิ่ง ซึ่งเกิดจากกราฟแกน
x และ แกน Y
3. การแปลงค่าทางเรขาคณิต : การสะท้อน คือ รูปต้นแบบที่ต้องการสะท้อน การสะท้อนเสมือน
การพลิกรูปข้ามเส้นหรือการดูเงาสะท้อนบนกระจก เป็นการแปลงที่มีการจับคู่ระหว่างจุดแต่ละจุดบนรูป
ต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรูปสะท้อน
2.2 เนื้อหาด้านการประเมิน โดยประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1. ความคิดริเริ่ม (Originality)
2. มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
3. มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิล ปะ ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ผู้ประเมินดาเนินการสร้างขึ้นเอง มีจานวนทั้งสิ้น
2 ฉบับคือ 1. แบบประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สาหรับครู 1 ฉบับ ดังตัวอย่างตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สาหรับครู
ประเด็นการ
ประเมิน
ระดับ
คะแนน
ความคิด
ริเริม่

ดีมาก
(4)
มีความคิดที่แปลกใหม่ นาความรู้
ทางศาสตร์คณิตมาดัดแปลงหรือ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ใช้
จินตนาการและความพยายามที่
สร้างผลงาน และนาความรู้ทาง
ทฤษฎีสีมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
เกณฑ์การประเมิน
ต่ากว่า 37 1 (ปรับปรุง)
37-61 2 (พอใช้)
62-86 3 (ดี)
87 ขึ้นไป 4 (ดีมาก)

คาอธิบายคุณภาพ
ดี
(3)
มีความคิดที่แปลกใหม่ นา
ความรู้ทางศาสตร์คณิตมา
ดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ให้
เกิดสิ่งใหม่ๆ ใช้จินตนาการ
และความพยายามทีส่ ร้าง
ผลงาน

พอใช้
(2)

ปรับปรุง
(1)

น้าหนัก
จุดเน้น

มีความคิดที่แปลก
ใหม่ นาความรู้ทาง
ศาสตร์คณิตมา
ดัดแปลงหรือ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่ง
ใหม่ๆ

มีความคิดที่
แปลกใหม่ ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
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2. แบบประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียน 1 ฉบับ ดังตัวอย่างตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างแบบประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียน
ข้อที่
1
2
3
4

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ประเด็นการประเมิน
ความคิดริเริ่ม
มีความคิดที่แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน
นาความรู้ทางศาสตร์คณิตมาดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้
ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
ใช้จินตนาการและความพยายามที่สร้างผลงาน
นาความรู้ทางทฤษฎีสีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ต้องการประเมินความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1. ความคิดริเริ่ม(Originality)
2. มีความคิดยืดหยุ่น(Flexibility)
3. มีความคิดคล่องแคล่ว(Fluency)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแหล่งข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแหล่งข้อมูล จานวน 20 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของแหล่งข้อมูล จานวน 20 คน
เพศ
ร้อยละ

ประสบการณ์การด้านศิลปะ
ร้อยละ

ชาย
50.52
มีประสบการณ์ในการออกแบบ
ผลงานเข้าประกวด

หญิง
49.48
ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบ
ผลงานเข้าประกวด

84.54

15.46

จากตารางที่ 3 แหล่งข้อมูล จานวน 20 คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.52 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
49.48 มีประสบการณ์ในการออกแบบผลงานเข้าประกวด คิดเป็นร้อยละ84.54 ไม่มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบผลงานเข้าประกวด คิดเป็นร้อยละ 15.46
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ผลการประเมิ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ศิ ล ปะของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สาหรับครู รายละเอียดดังตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 แสดงภาพผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ชิ้นงาน
กลุ่มหัว
กวาง

กลุ่มนก
เหยี่ยว

ชิ้นงานที่สาเร็จ

(1024)
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ชิ้นงาน
กลุ่มนกฮูก

กลุ่มมิน
เนี่ยน

ชิ้นงานที่สาเร็จ
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สาหรับครู
คะแนนการประเมิน (รูบริค)
รวม
แปลความหมาย
ชิ้นงาน
ด้านความคิด ด้านความคิด ด้านความคิด คะแนน เกณฑ์การประเมิน
ประเมิน
ริเริ่ม
คล่องแคล่ว
ยืดหยุ่น
กลุ่มหัวกวาง
40
20
30
90
ดีมาก
กลุ่มนกเหยี่ยว
30
20
20
70
ดี
กลุ่มนกฮูก
30
30
20
80
ดี
กลุ่มมินเนี่ยน
20
20
30
70
ดี
เฉลี่ยรวม
30
22.5
25
จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากผลการประเมินของครู คิดเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความคิดริเริ่ม มีผลคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 30 คะแนน ด้านความคิดยืดหยุ่นมีผลคะแนนเฉลี่ย คือ
25 คะแนนและด้านความคิดคล่องแคล่ว มีผลคะแนนเฉลี่ย 22.5 คะแนน
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชา
คณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สาหรับ
นักเรียน
ความคิดเห็น ระดับ
ประเด็นการประเมิน
S.D. คุณภาพ
X
1. มีความคิดที่แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน
4.52 0.66 มากที่สุด
2. นาความรู้ทางศาสตร์คณิตมาดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
4.37 0.68 มาก
3. ใช้จินตนาการและความพยายามที่สร้างผลงาน
4.36 0.71 มาก
4. นาความรู้ทางทฤษฎีสีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
4.46 0.68 มาก
รวม ด้านความคิดริเริ่ม
4.43 0.68 มาก
5. เชื่อมโยงศาสตร์คณิตกับงานศิลปะได้อย่างมีความสัมพันธ์
4.52 0.69 มากที่สุด
6. สร้างสรรค์ภาพโดยใช้รูปเรขคณิตที่หลากหลาย
4.41 0.73 มาก
7. หาวิธีแก้ไขผลงานได้อย่างรวดเร็ว
4.40 0.70 มาก
8. ผลงานมีความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์
4.39 0.73 มาก
รวม ด้านความคิดคล่องแคล่ว
4.43 0.71 มาก
9. นาศาสตร์คณิตไปใช้ให้เกิดเป็นภาพที่หลากหลายและมีความอิสระของ 4.37 0.81 มาก
ภาพ
10. มีวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลงานได้อย่างถูกต้อง
4.51 0.66 มากที่สุด

(1026)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

11. ผลงานสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
12. ผลงานสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างอย่างคุ้มค่า
รวม ด้านความคิดยืดหยุ่น
รวมประเด็นการประเมิน

4.45
4.40
4.43
4.43

0.71
0.70
0.72
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( ̅ =4.43, S.D = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นด้านของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ด้านความคิด
ริเริ่ม และ ด้านความคิดยืดหยุ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ด้านความคิดริเริ่ม ̅ =4.43, S.D = 0.68)
(ด้านความคิดริเริ่ม ̅ =4.43, S.D = 0.71) และด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( ̅ =4.37, S.D = 0.81)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เพื่อการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากผลการประเมินของครู คิดเป็นรายด้าน พบว่า ด้ าน
ความคิดริ เริ่ ม มีผ ลคะแนนเฉลี่ ย มากที่สุดคือ 30 คะแนน ด้านความคิดยืดหยุ่นมีผ ลคะแนนเฉลี่ ย คือ 25
คะแนนและด้านความคิดคล่องแคล่ว มีผลคะแนนเฉลี่ย 22.5 คะแนน
2. ผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =4.43, S.D = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นด้านของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ด้านความคิด
ริเริ่ม และ ด้านความคิดยืดหยุ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ด้านความคิดริเริ่ม ̅ =4.43, S.D = 0.68)
(ด้านความคิดริเริ่ม ̅ =4.43, S.D = 0.71) และด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( ̅ =4.37, S.D = 0.81)
อภิปรายผล
1. การประเมิ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ศิ ล ปะของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากผลการประเมินของครู คิดเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความคิดริเริ่ม มีผลคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านความคิดยืดหยุ่นและด้านความคิดคล่องแคล่ว
2. ผลการประเมิน ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความคิดเห็น ด้าน
ความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว และ ด้านความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ จิตราภา
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ทองเหลือง (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะสาหรับนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี ย นลับ แลพิทยาคม อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รั บ การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิล ปะ มีพฤติกรรมความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะในแต่ละชุดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ จริญ เจสันเทียะ (2554)
ได้ทาวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้วิธีสอนแบบการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นบ้านผาเวียง จังหวัดสุ โ ขทัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพของ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2 โดยประเมินแบบองค์รวมจาก
ชิ้นงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนจากวิธีสอนแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” เมื่อพิจารณา
แยกตามประเภทของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ระดับคุณภาพของความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
คล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่น อยู่ในระดับผล “ดี”สาหรับความคิดละเอียดลอออยู่ในระดับ “ดีมาก” และ
สอดคล้องกับปิยนุช รัตนวรรณี (2544) สาวิตรี วงศ์สุกัลป์ (2542 : Online) ที่ได้ทาการวิจัยการจัดกิจกรรม
การสอนคณิตศาสตร์ และทาการประเมินความริเริ่มสร้างความคิดสร้างสรรค์หรือมีการวัดความก้าวหน้าของ
นักเรียนจากชิ้นงานที่นักเรียนสร้างขึ้น พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น
สาเหตุสนับสนุนที่ทาให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานมีระดับผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์อยู่ ในระดับ
คุณภาพ “มาก”และ “มากที่สุด” อาจมาจากกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง กว่าจะถึงขั้นตอนของการสร้างสรรค์
ชิ้นงานเน้นผู้เรียนต้องผ่านขั้นตอนการสารวจ การทดลองการเรียนรู้จากการกระทาและการทาเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นข้นตอนที่เกี่ยวเนื่องและผสมผสาน กันอยู่ตลอกเวลาซึ่งต้องใช้ทักษะการเรียน ความพยายามอย่าง
สูงอีกทั้งพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน หากผู้เรียนไม่ประสบผลสาเร็จในขั้นตอนใดตอนหนึ่งจะทาให้การสร้างสรรค์
ชิ้นงานล้มเหลวไปด้วย ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้การสร้างสรรค์ชิ้นงานประสบความสาเร็จคื อครูและผู้เรียนมี
ความสาคัญ และการเชื่อมโยงศาสตร์คณิตกับงานศิลปะได้อย่างมีความสัมพันธ์ มีความคิดที่แปลกใหม่ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลงานได้อย่างถูกต้อง จึงส่งผลให้การประเมินความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มมีความคิดที่แปลกใหม่ในการสร้างสรรค์
ผลงานนาความรู้ทางศาสตร์คณิตมาดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ใช้จินตนาการและความพยายามที่
สร้างผลงานนาความรู้ทางทฤษฎีสีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ครูควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดคล่องแคล่วเชื่อมโยงศาสตร์คณิตกับงานศิลปะ
ได้อย่างมีความสัมพันธ์สร้างสรรค์ภาพโดยใช้รูปเรขคณิตที่หลากหลาย หาวิธีแก้ไขผลงานได้อย่างรวดเร็ว
ผลงานมีความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์
3. ครูควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดยืดหยุ่นนาศาสตร์คณิตไปใช้ให้เกิดเป็นภาพที่
หลากหลายและมีความอิสระของภาพมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลงานได้อย่างถูกต้อง ผลงานสามารถนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลายผลงานสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างอย่างคุ้มค่า
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาวิจัยการประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะอย่างสม่าเสมอเพื่อ
เป็นการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
2. จากผลวิจัยพบว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของมีความคิดเห็น ด้าน
ความคิดริ เริ่ ม ด้านความคิดคล่องแคล่ ว และ ด้านความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก จึงควรมีการทาวิจัยที่
ประเมิ น ครบทุก ด้า นของความคิด สร้ างสรรค์ 4 ด้ าน คื อ ความคิด ริเ ริ่ม สร้ างสรรค์ ความคิ ดคล่ อ งแคล่ ว
ความคิดยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ
3. จากผลวิจัยพบว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะของมีความคิดเห็น ด้าน
ความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว และ ด้านความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก จึงควรมีการเรียนการสอนที่
บูรณาการศิลปะกับเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นบ้าง
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญใน
ระดับอุดมศึกษา รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
THE DEVELOPMENT OF CHILD CENTER KR.2 LEARNING MANAGEMENT
PROTOTYPE ON THE COLLEGE EDUCATION LEVEL: CURRICULUM
DEVELOPMENT SUBJECT ON SCHOOL CURRICULUM
DEVELOPMENT FOR SOPHOMORE STUDENTS
SUKHOTHAI COLLEGE OF DRAMATIC ARTS
กิตติคุณ รัตนเดชกาจาย*
KITTIKUN RATTANADETHKAMCHAI
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย ชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับอุดมศึกษา รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2) เปรียบเทีย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 และ 3)
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2561 จานวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ใช้พรรณนาสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( µ )และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) การหาค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับ อุดมศึกษาสาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นรูปแบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม จัดทาผลงานและนาเสนอผลงาน
ตามภาระงาน (Task)ในสาระการเรียนรู้ ผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนา (Mentor) ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะ
อย่างผู้เชี่ยวชาญ (Expert) โดยรูปแบบดังกล่าว มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 70/70 คือมีค่า
เท่ากับ 81.73 / 73.75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลังเรียน
( µ = 29.50, σ = 1.65529 ) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 สูงกว่าก่อนเรียน ( µ = 8.0769,
σ = 3.28540 )
3. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียน รายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
คาสาคัญ: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู,้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ABSTRACT
This research was classroom action research. The purposes of this research were to
1) construct and performance the efficiency of child center KR.2 learning management
prototype on the college education level : curriculum development subject on school
curriculum development for sophomore students Sukhothai college of dramatic arts; 2)
compare the learning achievements of students before and after implemented the child
center KR.2 learning management prototype ; 3) study the opinions of students with learning
by the child center KR.2 learning management prototype. The population were used 26
sophomore students from Sukhothai college of dramatic arts during the second semester of
academic year 2019. The employed research instruments were, the child center KR.2 learning
management prototype, an achievement test and a questionnaire on student’s opinions with
learning by the child center KR.2 learning management prototype. The descriptive statistics
used to analyze data were mean ( µ ) and standard deviation (σ) of the population, the E1 /
E2 efficiency index and content analysis.
The results of the study were as follows:
1. The child center KR.2 learning management prototype on the college education for
sophomore students Sukhothai college of dramatic arts focuses on interaction between
learners and an instructor. Learners had to learn with independent study and group study
and construct their works follow their tasks on learning strands. An instructor was a mentor, a
consultant and commentator like an expert. The efficiency of child center KR.2 learning
management prototype on the college education for sophomore students Sukhothai college
of dramatic arts were higher than the set criterion score 70/70, the overall
mean was 81.73 / 73.75.
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2. The posttest achievement (µ = 29.50, σ = 1.65529 ) of students after implemented
the child center KR.2 learning management prototype was higher than the pretest ( µ =
8.0769, σ = 3.28540 )
3. The opinions of sophomore students Sukhothai college of dramatic arts with
learning curriculum development subject on school curriculum development by the child
center KR.2 learning management prototype were positive
Keywords: Learning Management Prototype Development, KR.2 learning management prototype and
school curriculum development

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (Boonlert Aroonpiboon, 2562)
กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษา
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบการบริหารจัดการใหม่ ต้องอาศัยการดาเนินการพัฒนา ในกระบวนการต่าง
ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งเน้นในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ(สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545: 6-7) จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของ
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ และการปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นไปที่การให้ ค วามส าคัญต่อการพัฒ นา
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ ดั ง นั้ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาจะประสบความส าเร็ จ และเป็ น ไปตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน และปัจจัยหนึ่งที่
สาคัญมาก ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมี ความสาคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรู้และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ พ.ศ. 2541 โดยมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นนาฏศิ ล ป์
ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล ในปีการศึกษา 2547 คณะศิลปศึกษาได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ
นโยบายการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 4 ภาควิชา คือ ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา ภาควิชา
ดุริยางคศิลป์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา และภาควิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งได้ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปิด
ห้ องเรี ย นเครื อข่ายคณะศิ ล ปศึกษาในวิ ทยาลั ยนาฏศิล ป์ในส่ ว นภู มิภ าค ประกอบด้ว ย วิทยาลั ยนาฏศิล ป
เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏ
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ศิล ปพัทลุง วิทยาลั ย นาฏศิล ปสุพรรณบุ รี และวิทยาลั ยนาฏศิล ปนครราชสีมา ปีการศึกษา 2555 คณะ
ศิลปศึกษาได้เริ่มใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 แต่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ที่ผ่านมาเรายังคงยึดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นสาคัญ (Teacher Center) และมักใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก (Lecture Base Teaching) ทาให้ผู้เรียนขาดความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งผลจากการทดสอบก่อนเรียนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึ กษาของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย มีคะแนนเพียงร้อยละ 20.19 ซึ่งอยู่ในระดับต่ามาก
ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับ อุดมศึกษา สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในเรื่ องดังกล่ าวให้ สู งขึ้น โดยยึ ด ผู้ เรี ย นเป็นส าคัญ ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ และพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ KR.2 ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ใน
ระดับอุดมศึกษา รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาหรับนักศึกษาปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ก่ อนและหลั งเรี ย นโดยใช้รูป แบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้ เรีย นเป็นส าคัญใน
ระดับอุดมศึกษา สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่มีต่อการเรียน
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับอุดมศึกษา
วิธีการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยชั้นเรียน (classroom action research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 26 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับอุดมศึกษา รายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร สาหรับนั กศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย ปรัชญาการศึกษาของไทยและต่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา การประยุกต์ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(1033)

เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมาย ความสาคัญ หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบของหลักสูตร วิเคราะห์
และจัดทาหลักสูตรระดับสถานศึกษาและท้องถิ่น การออกแบบหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร การฝึกปฏิบัติการทาและพัฒนาหลักสูตร สร้างโดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจั ดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ขึ้น แล้วจึงนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง
และนาไปทดลองใช้ (tryout)
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร คือแบบทดสอบที่ใช้เป็น
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนให้มีคุณภาพก่อนโดยการวิเคราะห์ข้อสอบตาม
สาระการเรียนรู้ นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง นาไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการเรียน
รายวิชา การพัฒนาหลักสูตร แล้วใช้วิธีสลับข้อ สลับตัวเลือกนามาใช้เป็นแบบทดสอบหลังเรียน ประกอบด้ว ย
แบบทดสอบจานวน 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ นาไป
หาค่าความยาก อานาจจาแนก และ ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบอัตนัย
มี 2 ข้อ
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ที่มีต่อ
การเรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นแบบพรรณนา
ความ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 ความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญในระดับ อุดมศึกษา รายวิช าการพัฒนาหลั กสู ตร เรื่อง การพัฒ นาหลั กสู ตร
สถานศึกษา สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ จานวน 1 ข้อ นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง
แล้วปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แบบรายบุคคล (one-to-one tryout) จานวน
3 คน พบมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83 / 74.17
4.2 นามารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ปรับปรุงแก้ไข แล้วนาไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อย
(small group tryout) กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 10 คน พบว่ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00 / 76.00
4.3 นารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้กับนักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2561 จานวน 26 คน
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 หาค่าประสิทธิภ าพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยใช้สูตร E1 / E2
5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ก่ อนและหลั งเรี ย นโดยใช้รูป แบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้ เรีย นเป็นส าคัญใน
ระดับ อุดมศึกษา สาหรั บนั กศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลั ยนาฏศิลปสุโ ขทัย โดยใช้พรรณนาสถิติ
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)
5.3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่มีต่อการ
เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นรูปแบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม จัดทาผลงานและภาระงาน (Task)
ตามสาระการเรียนรู้ ดังนี้ ในส่วนของผลงานและภาระงานรายบุคคล ผู้เรียนจะต้องร่วมอภิป รายเมื่อกลุ่ ม
ตนเองหรือกลุ่มอื่นนาเสนองาน ประมวลความรอบรู้โดยนาข้อมูลสารสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การอภิปรายและข้อเสนอแนะของผู้สอนมาจัดทาบันทึกประมวลองค์ความรู้ (Knowledge log) สาหรับผลงาน
และภาระงานกลุ่มนั้น ผู้เรียนจะต้องจัดทารายงาน (Report) และนาเสนอผลงาน ส่วนผู้สอนจะต้องแจ้งเกณฑ์
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest and Posttest) ให้คาแนะนา (Mentor)
ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เป็นผู้อานวยการจัดการเรียนรู้ ดังแสดงรายละเอียด
ส่วนประกอบและขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในภาพที่ 1 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 มีค่า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 70/70 คือมีค่าเท่ากับ 81.73 / 73.75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลังเรียน
( µ = 29.50, σ = 1.65529 ) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 สูงกว่าก่อนเรียน
( µ = 8.0769, σ = 3.28540 )
3. นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียน รายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
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อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยที่นาเสนอข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจและนาไปสู่การอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญในระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ 70/70 คือมีค่าเท่ากับ 81.73 / 73.75 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤติยา อริยาและคณะ
(2559 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7015 การที่ผลการวิจัยแสดงค่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้เป็นที่น่าพอใจนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กระบวนการ
สร้างดังกล่าวมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดี ดังที่ Barbara Seels and Zita Glasgow (1990) ได้กล่าวถึงการใช้การออกแบบการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ ไว้ในหนังสือ Exercises in Instructional Design โดยใช้ไดอาแกรมในการวิเคราะห์
ภาระงาน ในการออกแบบการเรียนการสอน อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ Tomlinson
(2010) ที่ได้แสดงแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นการให้ความสาคัญกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอนได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ KR.2 (KR.2 Learning Manangement Prototype)
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2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาหลังเรียน ( µ = 29.50, σ = 1.65529 ) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 สูง
กว่าก่อนเรียน ( µ = 8.0769, σ = 3.28540 ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรี ศรีสังข์ (2551) ซึ่งได้ทา
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช้ชุมชนและประสบการณ์เป็นฐานเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่เกิ ด
ขึ้นกับนิสิตภายหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านสติปัญญามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ด้านอารมณ์
ความรู้สึก มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านทักษะทุกทักษะมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ทักษะการสังเกตอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปใน
ทานองเดียวกันกับผลการวิจัยของ สุชีรา มะหิเมือง และคณะ (2555) ที่ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ผลการทดลองใช้กระบวนการที่ออกแบบ
ใหม่ กลุ่มตัวอย่างทุกหน่วยสามารถทาการวิจัยจนสาเร็จ อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินระดับดีจานวนกว่า
ร้อยละ 80 จากการประเมินด้วยแบบประเมินชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพระหว่าง
4.00-4.86 นั่นหมายความว่าการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสามารถยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ โดยจะต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ ทฤษฎี อย่างเป็นระบบ และ
มีขั้นตอน โดยคานึงถึงความแตกต่าง และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีความคิดเห็นที่ดี
ต่อการเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤติยา อริยาและคณะ (2559 :
บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครูมีความคิดเห็นในภาพรวมที่ดีต่อการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากในขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ KR.2 นั้น เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กระบวนการในขั้นตอนการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวมีความ
ยืดหยุ่น ให้ความสาคัญกับผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการอภิปราย และสร้างชิ้นงานหรือปฏิบัติงานตาม
ภาระงาน อี ก ทั้ ง ผู้ ส อนยั ง ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า พาท า และดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด อย่ า งกั ล ยาณมิ ต ร รวมทั้ ง
ประเมินผลงานตามสภาพจริง และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่เหมือนกับ จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมักยึดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นสาคัญ (Teacher Center) และมักใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก
(Lecture Base Teaching) ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Child
Center) จึงทาให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่พบว่า ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KR.2 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้ และนักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบดังกล่าว จึงควรขยายผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญไป
ยัง คณะวิชา วิทยาลัย นาฏศิล ป วิทยาลัยช่างศิลป หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจจัดประชุม สัมมนา หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนาวิธีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปพัฒนาเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ KR.2 เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในรูปแบบอื่น ๆ
เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ได้อย่างหลากหลาย
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน มุ่งการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนแบบเฉพาะเจาะจง ควรมี
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในรูปแบบของวิจัยทางการศึกษาซึ่งสามารถ
นาไปใช้ขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
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การเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนรายวิชาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ACTIVE LEARNING TO DEVELOP STUDENTS IN RESEARCH FOR LEARNING
DEVELOPMENT SUBJECT IN CHIANG MAI COLLEGE OF DRAMATIC ARTS,
BANDITPATANASILPA INSTITUTE
จุติณัฏฐ์ วงศ์ชวลิต*
JUTINATH WONGCHAWALIT
บทคัดย่อ
การเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนการสอนแบบ Active
Learning เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบบริหารจัดการรายวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning กลุ่มเปูาหมายเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จานวน 23 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบ Active Learning ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับดีมาก
นักศึกษาตั้งใจเรียน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด นักศึกษาคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรืองานกลุ่ม มีการร่วมกันตั้งประเด็นการเรียนรู้และการค้นคว้าร่วมกัน ด้านความรับผิดชอบนักศึกษา
เต็มใจและตั้งใจในการทางานและปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด สามารถจัดเวลาให้พอเหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อความเป็นระเบียบ ทางานแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด และมาเรียนเป็นประจาไม่มาสาย พฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษามีความอยากรู้ อยากเห็น มีสมาธิในการเรียนรู้ และมีแนวคิดแปลกใหม่
มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยระดับมากที่สุด โดยด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญนั้น นั กศึกษาสามารถนาความรู้ไปสู่ ภ าคปฏิบัติได้ ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีคุณค่าต่อกระบวนการคิดของ
ผู้เรียนและทาให้ผู้เรียน ๆ อย่างมีความสุข ด้านการวัดและประเมินผลมีความน่าสนใจและสนุกสนานเร้าใจ
___________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
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มีการประเมินผลตามสภาพจริง มีการแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน ด้านคุณลักษณะอาจารย์มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ และ
สนุกสนาน ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีสื่อ/เนื้อหา/สื่อออนไลน์/เว็บไซต์ ที่หลากหลายใน
กระบวนการเรียนรู้ มีการนาแอพพลิเคชั่น (facebook, kahoot!, plickers) มาใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอน และมีความ พึงพอใจในสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบ Active Learning ทั้ง 4 ชุด หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การเรียนการสอนแบบ Active Learning กระบวนการเรียนแบบใฝุร,ู้ การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ,
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พฤติกรรมการเรียนรู้

ABSTRACT
This is the research of The Effect of Active Learning Management to Learning Behavior,
Achievement and Satisfaction of Wisdom for Research for Learning Development of the
Bunditpatanasilpa Institute, Chiang Mai. The Population were the 23 students who enrolled in
Research for Learning Development subject in second semester of academic year 2016. The
objects of this research were to study the learning behaviour of the students who enrolled in
Research for Learning Development subject. The students were taught by the Active Learning
Method using application of Facebook for Education, Kahoot!, and Plickers to compare the
learning achievement between before and after using Active Learning Method, and evaluate
satisfaction of the students toward the subject. The instruments used in this research were 1)
the achievement tests 2) working behaviour assessment form and 3) questionnaire. The data
was collected by the investigators. The data was analyzed by mean, standard deviation and
t-est. The results of the research were as following outcome:
1) The learning behaviour of the students taught by Active Learning Method was
evaluated at a very high performance level.
2) The learning behaviour’s results of learning curiosity, participation, creativity, and
punctuality were at the very satisfactory level. The result of the students’ learning
behaviour was at a very high performance level in overall.
3) The results of post-test higher than those of the pre-test ones, which were
statistically significant different at a level of .05
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บทนา
กระบวนการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาให้ความสาคัญกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุค
Thailand 4.0 ที่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ดิเรก พรสีมา. 2559:5) โดยมีฐานคิดหลักในการพัฒนา
ประเทศโดยใช้“นวัตกรรม” การศึกษาไทยยุค 4.0 จึงเป็นการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนโดยจัดการเรียนการสอน
ที่ใ ห้ ผู้ เ รี ย นสามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ มี อยู่ ทุ ก หนทุ ก แห่ ง บนโลกนี้ มาบู ร ณาการเชิ ง สร้ า งสรรค์ เพื่ อ พั ฒ นา
นวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสั งคม กระบวนการเรียนรู้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนเน้นการคิด การประดิษฐ์ การสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ได้องค์ความรู้
ใหม่และสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาทั้งของเดิม และของใหม่เข้าด้วยกันผลิตเป็นผลงานของตนเองได้
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เหมาะสม
และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น ผู้เรียนมีความคิดใหม่ๆ เพื่อมีผลให้คนในประเทศมีความสามารถ
ในการคิดสิ่งใหม่ๆ ผลิตผลงานใหม่ๆ ขึ้น โดยไม่ต้องคอยใช้หรือบริโภคสิ่งที่ผู้อื่นประเทศอื่นคิดมาจาหน่ายให้
การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของประเทศมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0
คือ “ครู” ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่ อการสอนทุกรู ป แบบทั้งสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ อดิจิทัล ร่ว มกับการทางานเป็นกลุ่ มและปรับการสอนให้ มี
รูปแบบ Interactive learning เน้นการมีส่วนร่วม รวมทั้งการนาสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาเป็น
เครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างห้องเรียน i-SCALE
คือ ห้องเรียนทันสมัยที่มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน นาสื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจาวัน เช่น Facebook
for education รวมทั้งแอพพลิเคชั่น (application) อาทิ Kahoot! หรือ plickers ฯ มาสู่กระบวนการเรียนรู้
จากสิ่งใกล้ตัวที่สามารถกระตุ้นความสนใจใฝุรู้ ความกระตือรื อร้น การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีทักษะในการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ออกแบบการ
เรียนรู้เป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) ผู้ชี้แนะ (coach) ผู้เรียนเป็นหลักในกิจกรรมการเรียนรู้ การ
เรียนรู้จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง (วิจารณ์ พานิช. 2555 : 10) ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการนาโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็ก
สมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีที หรือ โลกดิจิทัล (วิจารณ์ พานิช.2556 : 31-33) การเรียนการสอนที่เน้นการคิดเชิง
ออกแบบ ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นสาคัญ และการผลิตนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมส่วนใหญ่
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ คณะ
ศิลปศึกษา เปิด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยศึกษาและดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตร
วิชาชีพครู (5 ปี) โดยรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นรายวิชาวิชาชีพครูบังคับ เนื้อหารายวิชามุ่งให้
นักศึกษาเรียนรู้หลักการพื้นฐานและวิธีการแสวงหาความรู้ การประยุกต์ความรู้ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ในการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ธรรมชาติและประเภทของการวิจัย
รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การเสนอโครงการ
เพื่อทาวิจั ย และการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย นาเสนอผลงานวิจัย การศึกษา
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งานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติการวิจัยใน
ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีความยากและลุ่มลึก เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ จากผลการเรียนที่ผ่านมาจะพบปัญหานักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนรายวิชาในระดั บต่า
และต้องมีการสอนซ่อมเสริมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะต้องออกไป
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆทั้งในและต่างประเทศเป็นประจาและต่อเนื่อง ทาให้การเข้าชั้นเรียนไม่
สม่าเสมอส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ผู้สอนจึงต้องนาเทคนิควิธีการสอนที่ทาให้
ผู้เรียนๆรู้ตามศักยภาพให้ได้สูงสุดโดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือ กระบวนการเรียนแบบใฝุรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สังคมออนไลน์ (Social Media) มาเป็นส่วนสาคัญในกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่น
(Application) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นลาดับต้น ๆ จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ต่างประเทศชื่อดังอย่าง
techinasia.com ได้แก่ Facebook (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.2560 : ระบบออนไลน์) รวมถึงแอพพลิเคชั่น
ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลซึ่งสามารถสะท้อนผลย้อนกลับได้
ในทันที (Real Time) คือ Kahoot! และ plickers ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้รายวิชา
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
วิท ยาลั ย นาฏศิล ปเชี ย งใหม่ สถาบั น บั ณ ฑิต พั ฒ นศิ ล ป์ เป็ น รายวิช าที่ต้ อ งใช้ ทัก ษะ ทฤษฎี และการลงมื อ
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเรียนรู้การวิจัยที่ต้องศึกษา สืบค้น พัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
นาไปสู่ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สู่การตกผลึกทางความคิดในการทาวิจัย การใช้กระบวนการเรียนแบบ
Active Learning จึงมีความเหมาะสมและมีความน่าสนใจในการศึกษา สามารถทาให้ผู้เรียนสนใจในการเข้า
เรียน พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบ Active Learning รายวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
3. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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วิธีการศึกษา
1. วิธีการดาเนินการทดลอง
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Classroom Research) แบบหนึ่งกลุ่ม
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) One Group PretestPosttest Design
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
1. ขั้นเตรียม โดยผู้สอนศึกษาเนื้อหา คาอธิบายรายวิชา เทคนิคการสอน กาหนดโครงร่างและ
ออกแบบการสอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ชุด ตามลักษณะธรรมชาติเนื้อหาวิชา และทดสอบ 4 ชุด คือ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติวิเคราะห์ และการแปล
ผลและการเขียนรายงานการวิจัย
2. ขั้นทดลองสอน ดาเนินการตลอดภาคการศึกษา
2.1 ทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยนา Plicker และ Kahoot! มาใช้ในการทดสอบย่อย (การ
เรียนรู้แบบใช้เกม (Games))
2.2 ใช้ Facebook for Education ในการสั่งงาน ส่งงาน วิเคราะห์ วิพากษ์ และอภิปราย
ผล ทั้ง 4 ชุด (การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share))
2.3 ดาเนินการเรียนการสอนแบบ RBL (Research based Learning) ในหน่วยการออกแบบ
การวิจัย การแปลผลและการเขียนรายงานการวิจัย
2.4 ใช้กระบวนการกลุ่มในหน่วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย (การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative
Learning Group)
3. ขั้นวัดและประเมินผล โดยการอภิปราย วิพากษ์ และทดสอบก่อนและหลังเรียน
2. ประชากรกลุ่มเปูาหมาย (Target Group)
ประชากรกลุ่มเปูาหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 จานวน 23 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยแอพลิ
เคชั่น Facebook for Education , Kahoot! และ Plickers
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 แผนบริหารจัดการรายวิชา(มคอ.3) รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเนื้อหารายวิชา คาอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นามาสร้างแผนบริหารจัดการรายวิชาแบบ Active Learning หลังจาก
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อให้ตรวจสอบเนื้อหาและความ
ถูกต้อง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ปรับปรุงแก้ไขและเป็นไปตามเกณฑ์ มีค่าความสอดคล้องของ
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ผู้เชี่ยวชาญ (IOC) เท่ากับ 1.00 ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้รายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดย
การเรียนแบบ Active Learning ด้วยแอพพลิเคชั่น Facebook for Education, Kahoot! และ Plickers ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินและดาเนินการประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ประกอบด้วยรายการประเมิน 5
ด้าน จานวน 66 ข้อ ดังนี้ (1) ความสนใจใฝุรู้ จานวน 11 ข้อ (2) การมีส่วนร่วม จานวน 11 ข้อ (3) ความ
รับผิดชอบ จานวน 17 ข้อ (4) ตรงเวลา จานวน 12 ข้อ (5) ความคิดสร้างสรรค์ จานวน 15 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) รายข้อตั้งแต่ 0.60- 1.00 นาไปใช้ในการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป และมีค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ .81
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบก่อน และหลังเรียน มีลักษณะ เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน จานวน 4 ชุดๆละ 20 ข้อ ตาม
ธรรมชาติเนื้อหาวิชาที่แตกต่างกัน 4 ชุด หาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกโดยการทดสอบค่า p ค่า r
โดยมีค่า p รายข้อ ตั้งแต่ 0.2-0.8 และ ค่า r เท่ากับ 0.2 - 1.00 มีค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร KR–20 เท่ากับ
.84,.86, .82 และ .85ตามลาดับ
4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยแอพลิเคชั่น Facebook for Education, Kahoot! และ Plickers
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ และสาขาวิชา มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน Active Learning รายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อ ย และน้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อ
คาถาม 30 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านรายวิชาในหลักสูตร จานวน 5 ข้อ 2) ด้านผู้สอน จานวน 5 ข้อ 3) ด้านวิธีการ
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน จานวน 10 ข้อ 4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน จานวน 6
ข้อ และ 5) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน 4 ข้อ มีค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)
รายข้อ ตั้งแต่ 0.60-1.00 ค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ .86
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินพฤติกรรม 4
ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง ตามเกณฑ์การประเมิน ระดับดีมากค่าเฉลี่ย 3.26–4.00 ระดับดี
ค่ า เฉลี่ ย 2.51–3.25 ระดั บ ปานกลางค่ า เฉลี่ ย 1.76–2.50 และต้ อ งปรั บ ปรุ ง ค่ า เฉลี่ ย 1.00–1.75 (2)
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (3) แบบประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด ตามเกณฑ์การประเมินที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51–
4.50 ปานกลางค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 ระดับน้อยค่าเฉลี่ย1.51–2.50 และระดับน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย1.00–1.50
นาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรที่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ภาค
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การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 23 คน ได้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล ร้อยละ 100 เพื่อนาผลที่ได้
ไปวิเคราะห์ต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
5.1 สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้
และความพึงพอใจ
5.2 การทดสอบที (t-test) กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน (Dependent เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
จากวิธีดาเนินการวิจัยสามารถเขียนเป็นวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังภาพที่ 1 วงจรการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ภาพที่ 1 วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบ Active Learning

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ผลการศึกษา
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียนแบบ Active Learning โดยใช้แอพพลิเคชั่น
Facebook for Education , Kahoot! และ Plickers รายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปรากฏผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่มี
ต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ที่

รายการประเมิน

x

ระดับการประเมิน
S.D. แปลความ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านความสนใจใฝุรู้
ด้านการมีสว่ นร่วม
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านตรงเวลา
ด้านความคิดสร้างสรรค์

รวม

3.33
3.31
3.23
3.28
3.31

.78
.81
.76
.82
.79

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.29

.79

ดีมาก

จากตาราง 1 พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับดีมาก โดยด้านความ
สนใจใฝุรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.33 ด้านการมีส่วนร่วมและด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ
3.31 ด้านตรงเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.28 และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.23
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ก่อนและหลังการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ปรากฏผลดังตาราง 2

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบ
Active Learning รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ชุด 1-4)
คะแนนสอบ

จานวน

x

S.D.

ค่า t

p-value

13.06

0.00*

(ชุด 1)

ก่อนเรียน
หลังเรียน

23
23

18.43
23.87

2.48
3.63

(ชุด 2)

ก่อนเรียน
หลังเรียน

23
23

15.83
19.04

1.64
2.12

15.46

0.00*

(ชุด 3)

ก่อนเรียน
หลังเรียน

23
23

15.65
20.39

2.87
3.94

13.71

0.00*

(ชุด 4)

ก่อนเรียน
หลังเรียน

23
23

8.39
14.78

0.49
1.04

28.48

0.00*

* แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 (p 0.5 , df=22
จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนแบบ Active Learning ทั้ง 4
ชุด มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด
1 มี t คานวณ เท่ากับ 13.06 ชุดที่ 2 ค่า t คานวณ 15.46 ส่วนชุด 3 มี t คานวณ เท่ากับ 13.71 และชุด 4
มีค่า t ที่คานวณได้ เท่ากับ 28.48 ซึ่งค่า t ที่คานวณได้สูงกว่าค่า t ตาราง ทุกชุด ที่ระดับความมีนัยสาคัญ
.05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบ Active Learning ทุกชุด สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตาราง 3

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ
Active Learning รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านคุณลักษณะอาจารย์
ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการสอน
ด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

x

ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปลความ

4.53
4.49
4.52
4.35
4.55

.55
.67
.63
.64
.61

มากที่สุด
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มากที่สุด

รวม 4.50

.62

มากที่สุด

เน้น

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning
รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด โดยด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ตามมาด้วยด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะอาจารย์ และด้านการวัดและ
ประเมินผล รวมถึงด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการสอนมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนแบบใฝุรู้ (Active Learning) รายวิชาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลังใช้รูปแบบการเรียนแบบใฝุรู้
ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกด้านมีค่าใกล้เคียงกัน โดยด้านความสนใจใฝุรู้ มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ =3.33)
รองลงมา คือ ด้านการมีส่ ว นร่ ว ม ซึ่งมี ค่าเฉลี่ ยเท่า กับด้านความคิ ดสร้างสรรค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
( ̅ =3.33) ถัดมาเป็นด้านการตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( ̅ =3.28) และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( ̅ =3.23)
2. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลั งเรียนด้ว ยกระบวนการเรียนแบบใฝุ รู้ (Active
Learning) ทั้ง 4 ชุด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ อกระบวนการเรียนแบบใฝุรู้ (Active Learning) รายวิชาวิจัย
เพื่อ พัฒ นาการเรี ย นรู้ วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปเชีย งใหม่ ผลการประเมิน ในภาพรวมมีค่ าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก
( ̅ =4.48) โดยด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีค่าเฉลี่ยมาก
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ที่สุด ( ̅ =4.55) รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( ̅ =4.53) และด้านคุณลักษณะอาจารย์ มี
( ̅ =4.52) ตามล าดับ ส่ วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุ ดท้าย มีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก คือ ด้านสื่ อและสิ่ ง
สนับสนุนการสอน ( ̅ =4.35)
อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกรายการ ทั้งนี้
อาจเกิดจากการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูง
อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดี เกิดแรงจูงใจ
กระตือรือร้น และเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน โดยธรรมชาติของการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ์. 2540) ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมใน
การเลือกกิจกรรมและกลวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนได้สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่กาลังทากับผู้อื่น การเรียนรู้
มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับวิธีการใช้กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553 มาตรา 30 ที่ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:14; ราชกิจจานุเบกษา, 2553:1-3) มาตรา 24 การจัดการ
เรียนรู้ยอมรับว่าบุคคลหรือผู้เรียนมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เน้นทางานเป็นทีมใน 3
ลักษณะ คือ กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และแบบ
ขั้นบันได (IS) (วิจารณ์ พานิช.2555 : 16-21) ดังผลการศึกษาของเดชดนัย จุ้ยชุม เกษรา บ่าวแช่มช้อย และ ศิ
ริกัญญา แก่นทอง (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษาใน
รายวิชาทักษะการคิด (Thinking Skills) พบว่า พฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมดีขึ้นทั้งในด้านการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเพื่อสะท้อนความคิดเห็น
ร่วมกัน เป็นไปตามที่ McKeachie et al., (1986) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบบรรยาย และแบบใฝุรู้
(Active Learning) พบว่า การเรียนรู้แบบ Active Learning ด้านพฤติกรรมการพัฒนาทักษะการคิด การเขียน
การทางานกลุ่ม และการนาเสนอสูงขึ้น
2. ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรี ย นของนัก ศึกษาหลั งเรีย นด้ว ยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active
Learning ด้วยแอพพลิเคชั่น Facebook for education, Kahoot, Plickers สูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการเรียนแบบใฝุรู้ได้ยึดหลักการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้โดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
สนใจ และใฝุรู้มากขึ้น ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองโดยแสดงใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งกระบวนการเรียนรู้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ โดยสวีลเลอร์ (Sweeller.
2006) ได้กล่าวว่าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน มโนทัศน์ที่
สอนได้ถูกต้องและลึกซึ้ง เกิดความคงทนถาวร ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ เดชดนัย จุ้ยชุม เกษรา บ่าวแช่มช้อย และศิริกัญญา แก่นทอง (2558)
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ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษาในรายวิช าทักษะการคิด
(Thinking Skills) ปีการศึกษา 2558 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา สูงกว่า
ก่อนเรียน ในแนวเดียวกันกับการศึกษาของมิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการใช้
สื่ อ การสอน Kahoot เพื่ อเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของนั กเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 รายวิ ช า
Fundamental English พบว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการใช้สื่อการสอน Kahoot ของ
นักเรียน มีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้จากการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้
นักศึกษามีความชื่นชอบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กล่าวคือ ในกระบวนการเรียนรู้สามารถนามาใช้ได้ทั้งการนาเข้าสู่บทเรียนสามารถที่จะกระตุ้นความสนใจ
ความกระตือรือร้นในการมาเข้าเรียนตรงเวลาและมีความสนุกสนานในกระบวนการเรียนรู้ ในกระบวนการ
เรียนรู้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้หลากหลาย มีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน และสามารถศึกษาได้
ทุกที่ทุกเวลา โดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้ทั้ง Facebook for
education, Kahoot, Plickers ซึ่งในการนา facebook มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้นั้นผู้เรียน
สามารถนาเสนอเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาเฉพาะในชั้น
เรียน สามารถแสดงความคิดเห็น อภิปราย ตอบคาถาม ประเมินผลงาน ฯ สร้างเสริมให้ กิจกรรมการเรียนรู้มี
ความน่ าสนใจ วิธีการน าเสนอกิจ กรรมช่ว ยให้ ผู้ เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้รวดเร็ว โดยไม่จากัดเวลา
สอดคล้องกับบริบทการเรียนการสอนของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ต้องออกเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งทาให้กระทบกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เวลาในการเรียนและกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตรงกันอยู่
บ่อยครั้ง ดังนั้นกระบวนการเรียนแบบใฝุรู้โดยใช้แอพพลิเคชั่น facebook for education จึงตอบโจทย์เป็น
อย่างดีสาหรับ การเรีย นรู้ของวิทยาลั ยนาฏศิล ป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเกมจะทาให้ ผู้เรียนมีความ
สนุกสนาน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนเรียนสามารถเรียนและทบทวนเนื้อหาได้ด้วย
ตนเองและสามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาของ
สาวิต รี โรจนะสมิต อาร์ โ นลด์. (2553:72-73) เรื่ อง การจั ดการเรี ยนรู้ด้ ว ยวิธี ก ารเรี ยนเชิ งรุ กเพื่อ พัฒ นา
พฤติกรรมการเรียนรู้และแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุกในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1) ควรมีการนากระบวนการเรียนแบบใฝุรู้ (Active Learning) ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ทั้งเทคนิควิธีสอนและการวัดและประเมินผล โดยใช้แอพพลิเคชั่น kahoot! และ Plickers
รวมถึงนาสื่อที่ใกล้ตัวนักศึกษา คือ Facebook มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย ทันสมัยและสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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2) ควรนาผลการวิจัยการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยแอพพลิเคชั่น kahoot! และ
Plickers ไปดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยสามารถจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้
เฉพาะหน่วย หรือ เนื้อหาบางเรื่อง หรือ เฉพาะการวัดและประเมินผลที่เป็นแบบย่อย หรือ แบบรวม รวมทั้ง
การนาเข้าสู่บทเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการใช้สื่อนวัตกรรมอื่นๆในการเรียนแบบ Active Learning ด้วยแอพพลิเคชั่น
เช่น Google Classroom เป็นต้น ไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning
แบบใช้แอพพลิเคชั่นกับแบบใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในรายวิชาต่าง ๆ
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ผลการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ทมี่ ีตอ่ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
ตาบลเวินพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
MATHEMATICAL STORYTELLING RESULTS ON BASIC MATH SKILLS
OF KINDERGARTEN STUDENTS 1ST YEAR,
BAN WOEN PHRABAT SCHOOL WOEN PHRABAT SUBDISTRICT,
MUEANG DISTRICT, NAKHON PHANOM PROVINCE
สิรินทร ศรีโสดา*
SIRINTON SRESODA
บทคัดย่อ
การศึกษาผลการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ตาบลเวินพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อ
ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ก่อน
และหลังการทดลอง (2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังทา
กิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์สาหรับ เด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชาย
และหญิง อายุระหว่าง 4 ปี - 5 ปี จานวน 11 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุ บาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ตาบลเวินพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
การวิจัยปรากฏผลดังนี้ (1) ผลการวิเคราะห์ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ พบว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์โดยรวมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้าน
เวินพระบาท ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 2.72) และมีค่า S.D. เท่ากับ 1.49 และทักษะหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ
( ̅ = 4.27) และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.81 (2) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต ศาสตร์ ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์โดยรวม พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน
โดยเฉลี่ย คือ 1.55 ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเปรียบเทียบ มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันสูงโดย
เฉลี่ย คือ 1.64 รองลงมาคือ ด้านการรู้ค่าจานวนโดยเฉลี่ย คือ 1.59 และด้านการนับจานวนโดยเฉลี่ย คือ 1.41
คาสาคัญ : เด็กปฐมวัย, นิทานเชิงคณิต, การเล่านิทานเชิงคณิต, ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
____________________________________________________________________________________________
*ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านอี่เม้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ จังหวัดร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
The study of mathematical storytelling results on basic math skills Of kindergarten
students, year 1, Ban Woen Phrabat School Woen Phrabat Subdistrict, Mueang District,
Nakhon Phanom Province The objectives are: (1) to study basic math skills of preschool
children who have been organizing math storytelling activities before and after the
experiment (2) to compare basic math skills of preschool children before and after the
narrative activities Mathematical tales for early childhood
The sample group used in this research was male and female students aged between
4 years - 5 years. The number of 11 people studying in kindergarten level, 1st year, 2nd
semester, academic year 2015, Ban Woen Phrabat School Woen Phrabat Subdistrict, Mueang
District, Nakhon Phanom Province
Research results appear as follows. (1) The results of analyzing mathematical skills of
preschool children by organizing mathematical storytelling activities, found that the overall
mathematical skills of preschool children, kindergarten 1, Ban Woen Phrabat School Before
receiving a mathematical storytelling activity Have basic math skills at a moderate level with
an average level ( ̅ = 2.72) and S.D. equal to 1.49 And the skills behind the activities of
mathematical storytelling Have good basic math skills with an average level ( ̅ = 4.27) and
S.D. equal to 0.81 (2) The results of the comparison of mathematical skills of preschool
children in kindergarten 1, Ban Woen Phrabat School That has been organizing mathematical
storytelling activities Which has been organizing mathematical storytelling activities as a
whole, found that both groups have different changes, on average, 1.55. If considered
individually, it was found that Comparison There is a different change, the average height is
1.64, followed by the knowledge. Average is 1.59 and the average count is 1.41
Key words: Early childhood, Mathematics, Math storytelling, Basic math skills

บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษามีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ นั่นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
การพัฒนามนุษย์นั้น จาเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ เด็กปฐมวัย หรือเด็กปฐมวัย ในช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งถือเป็น
พื้นฐานสาคัญที่สุดของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาสูงสุดในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย และสมอง ซึ่งสามารถ
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว หากได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้ถูกทาง
การพั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ถื อ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทางด้ า น
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย หากเด็กปฐมวัยมีทักษะในการสังเกต จาแนก เปรียบเทียบ เรียงลาดับ นับจานวน
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และมีพื้นฐานการคานวณ เด็กปฐมวัยก็สามารถเรียนต่อในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีความสุข ซึ่งการสอน
คณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัยเล็กนั้น ควรให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสทากิจกรรมด้วยตนเอง ได้สัมผัส ได้จัดกระทา
กับวัตถุของจริง มีประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เด็กปฐมวัยจะเรียนด้วยการปฏิบัติต่อวัตถุเท่านั้น และการ
มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ๆ ในห้องเรียน การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับ เด็กปฐมวัย คือ การให้เด็ก
ปฐมวัยได้เล่น มีอิสระในการตัดสินใจ ได้ใช้ความคิด เรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งกิจกรรมเกมการศึกษา เป็นการเล่น
เกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กปฐมวัยสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้
เด็กปฐมวัยรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องสี รูปร่าง จานวน ประเภท และ
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่ เด็กปฐมวัย เรียนควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ เด็กปฐมวัย ได้
พัฒนาทักษะ เกิดการเรียนรู้ ฝึกกาทางานและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เป็น กิจกรรมที่มุ่งเน้น
ให้เด็กปฐมวัย ได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน(กรมวิชาการ, 2540 อ้างถึงใน วัชรี ทองดอนหับ, 2545:7)
สาระการเรียนรู้ จึงเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับ เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจาเป็นต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ
สาระการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้สาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปีจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัว เด็กปฐมวัย บุคคลและสถานที่ ที่
แวดล้อมเด็กปฐมวัย ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัว เด็กปฐมวัย ที่เด็กปฐมวัย มีโอกาสใกล้ชิดหรือมี
ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวันและเป็นสิ่งที่ เด็กปฐมวัยสนใจ จะไม่เน้นเนื้อหา การท่องจา ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
ทักษะหรือกระบวนการจาเป็น ต้องบูรณาการทักษะที่สาคัญและจาเป็นสาหรับ เด็กปฐมวัย เช่น ทักษะการ
เคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะทางคณิตศาสตร์และทักษะวิทยาศาสตร์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 30-35)
การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์จึงมีความสาคัญและมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของคนเป็น
อย่างมาก เนื่องด้วยเป็นวิชาที่ฝึกทักษะที่มุ่งให้คนคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผล รู้จักการคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ (ชลาศัย กันมินทร์ , 2531 : 83) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องครอบคลุมทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา คณิตศาสตร์นับเป็นความสามารถทางสติปัญญา และเป็นทักษะด้านหนึ่งที่
ควรส่งเสริมและจัดประสบการณ์ให้กับ เด็กปฐมวัย เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ดารงชีวิตประจาวัน ถ้ามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นว่าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ มากมาย เริ่มตั้งแต่เลขที่บ้าน
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ ปฏิทิน นาฬิกา เวลา การซื้อขาย การคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร สิ่งเหล่านี้ล้วน
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ด้วยทั้งสิ้น (นิตยา ประพฤติกิจ. 2537 : 241) ซึ่งในชีวิตประจาวันของเด็กปฐมวัยวัย
ก่อนประถมศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้าเด็กปฐมวัยรู้จักคา
ว่า “เช้า” ซึ่งเป็นคาบอกช่วงเวลา เมื่อจะแปรงฟัน เด็กปฐมวัยจะต้องใช้การสังเกต เพื่อจาแนกให้ได้ว่าแปรงสี
ฟันอันไหนเป็นของตน เด็กปฐมวัยต้องสังเกตและจดจาตาแหนงของสีของที่ต้องใช้อยู่เป็นประจา นอกจากนี้
เด็กปฐมวัยต้องนับจานวนสิ่งของของใช้ ความคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจานวนสิ่งของว่ากลุ่มใดมีจานวนมาก
ว่ากลุ่มใดน้อยกว่า เป็นต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2532 : 616) ดังนั้นการฝึกให้เด็กปฐมวัยเกิด
ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะหลั กการทางคณิตศาสตร์จะทาให้ เด็กปฐมวัยรู้จักคิดเป็นทาเป็น
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แก้ปัญหาเป็น รู้จักค้นคว้าหาคาตอบด้วย ตนเอง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในการดารงชีวิตประจาวันและเป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับต่อไปได้
ศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ ( 2551: 28-29 ) กิจกรรมควรออกแบบให้กระตุ้นความคิดทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้
เด็กปฐมวัยรู้สึกสบายๆ กับการแก้ปัญหา สร้างความรักความชอบต่อการทาคณิตศาสตร์ การประเมินผลเน้น
การประเมินการจัดกิจกรรม และกิจกรรมต้องเน้น เด็กปฐมวัย เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ เด็ก
ปฐมวัย เน้นการประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล ปัญหาและคาตอบจะนามาใช้ในแง่การวิเคราะห์
และประเมินผล โดยการรวบรวมข้อมูลโดตัวเด็กปฐมวัยเอง ครู ผู้ปกครอง การร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับผู้ปกครอง ตัวอย่างงานของเด็กปฐมวัย การบันทึกความก้าวหน้าของเด็ก
ปฐมวัยจะต้องมี กิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับนิทาน เรื่องราวที่เป็นสถานการณ์เชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหา ได้ทา
กิจ กรรมที่ช่ว ยให้ เกิดการแก้ปั ญหา รวมถึงกิจกรรมที่พัฒ นาทักษะเกี่ยวกับการวัดความยาว พื้นที่ความจุ
ปริมาตรและเวลา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การใช้ภาษา การจดบันทึกข้อมูล การคาดคะเน
การประเมิน และวิธีการแสดงผลข้อมูล
กิจกรรมจะต้องกระตุ้นเด็กปฐมวัยให้ใช้คณิตศาสตร์แก้โจทย์ปัญหา ได้ใช้การสื่อสารอธิบายความคิดทาง
คณิตศาสตร์ และสร้างแนวทางการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ทาให้ เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมที่มีความหมาย
ในการสร้างสังคมของเด็กปฐมวัย ได้เชื่อมโยงประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นๆ ในโลกแห่งความจริง
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร โดยผ่านการตั้งคาถามและโต้ตอบเกี่ยวกับความคิดทางคณิตศาสตร์ และให้
มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น ให้ทากิจกรรมเกี่ยวกับกราฟหรือภาพแสดงข้อมูล ซึ่งจะช่ วยสร้าง
ทักษะการเรียงลาดับ การจัดประเภท การเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง ในขณะที่ เด็กปฐมวัยรวบรวม
ข้อมูลและจัดการกับข้อมูล ได้ทาการเปรียบเทียบและสรุปผล อาจทากิจกรรมเป็นกลุ่มและรายบุคคล รวมถึง
การทาการสารวจสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนและโรงเรียน มีกิจกรรมการจัดกลุ่ม สิ่งของ การนับ การเขียนกราฟ
รูปภาพและใช้วิธีต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมูล กิจกรรมนิทานเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสม
เอื้ออานวยต่อการพัฒ นาการเด็กปฐมวัย และช่ว ยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้กับ เด็กปฐมวัย และเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้แก่ เด็กปฐมวัย ดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548 : 32) ได้กล่าวไว้ว่า
นิทานเป็นตาราของเด็กปฐมวัย เป็นสื่อที่ใช้ในการสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัย สร้างการ
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยทางด้านสังคม อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม ช่วยให้ เด็กปฐมวัยสามารถรับรู้ เข้าใจ ทา
ให้เด็กปฐมวัยซึมซับและรับความรู้ไว้ตามหลักการทาง ทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget) ว่าด้วยการคิดเพื่อพัฒนา
ความรู้ใหม่และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ การนากิจกรรมการเล่านิทานไปใช้ในการเรียนการสอนของ
พันธณีย์ วิหคโต (2536 : 11) พบว่า กิจกรรมการเล่านิทานมีประโยชน์และมีส่วนช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนได้จริง ทาให้การเรียน การสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นอกจากนี้ นภเนตร ธรรมบวร (2544 : 49) ยังกล่าวว่า การใช้นิทานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือ นิทาน
เชิงคณิตช่วยให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจานวนได้ ถ้ามีการวาดภาพประกอบตามมา หลังจาก
ฟังเรื่องราวในนิทานแล้ว การเปิดโอกาสให้ เด็กปฐมวัยได้คิดแก้ปัญหาโดยผ่านนิทานจึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่มี
คุณค่าเพราะนิทานช่วยให้ เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่างมีความหมาย คิดอย่างลึกซึ้ง และนาความคิด รวบยอดที่ได้
ไปใช้ในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา และการใช้ภาพวาดทาให้เด็กปฐมวัยได้ใช้ทักษะทางภาษา ในการอธิบาย
กระบวนการคิดหาคาตอบของตน
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การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์แก่ เด็กปฐมวัย พบว่า ยังมีมีปัญหามาก
เนื่องจากเด็กปฐมวัยอายุยังน้อย มีความสนใจในช่วงสั้น และครูผู้สอนมีการใช้สื่อที่ไม่เ หมาะสมกับวัยของเด็ก
ปฐมวัย ไม่น่าสนใจ และยังมีราคาแพง ผู้วิจัยจึงได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาโดยการใช้นิทานเชิงคณิตเพื่อศึกษาว่าวิธี
ดังกล่าวสามารถส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้นิทานเพื่อส่ งเสริมพัฒนาการและ
ทักษะทางคณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวัยจะต้องมีการใช้สื่อที่มีความเหมาะสมและทาให้ เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจ
และสนุกสนานไปพร้อมกัน
จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิง
คณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังทากิจกรรมการเล่านิทาน
เชิงคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis)
1. การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับ เด็กปฐมวัยโดยการใช้แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก
2. การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังการทดลองของ
การใช้แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of research)
1. กลุ่มเปูาหมาย
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คือ นักเรียนชายและหญิง อายุระหว่าง 4 ปี - 5 ปี จานวน 11 คน
ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ตาบล
เวินพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2. กิจกรรมที่ใช้ในการทดลอง
การเล่านิทานที่มีเนื้อหาเชิงคณิตที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมา จานวน 5 เรื่อง จากแหล่งหนังสือต่างๆ แล้ว
นาไปใช้กับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ในช่วงเวลากิจกรรมเสริม ประสบการณ์ซึ่ง เด็กปฐมวัยมีการวาดภาพประกอบ
หลังการฟังนิทาน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการนับ การรู้ค่าจานวน และการเปรียบเทียบ
3. ระยะเวลา
ใช้เ วลาในการทดลอง 5 สั ป ดาห์ สั ปดาห์ ล ะ 3 วั น วั นละ 30 นาที รวม 15 วัน ในภาคเรี ยนที่
2/2558
4. นิทานเชิงคณิต
นิ ท านที่ มี เ นื้ อ หาสอดแทรกคณิ ต ศาสตร์ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น เข้ า ใจง่ า ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์ในด้าน การนับจานวน การรู้ค่าจานวน และการเปรียบเทียบ นิทานที่ใช้ในกิจกรรมมีจานวน 5
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เรื่อง ได้แก่ นิทานเรื่องตัวเลขหรรษา ลูกหมูสามตัว หนูน้อยคณิตศาสตร์ ผึ้งน้อยเรียนรู้การเปรียบเทียบขนาด
และระยะทาง ลูกไก่นับตัวเลข
5. ตัวแปรที่ศึกษา
5.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์
5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในด้านการนับจานวน การรู้ค่า จานวน และ
การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
วิธีการดาเนินการวิจัย (Methodology)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต จานวน 15 แผน
2. แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จานวน 4 ชุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต
การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ศึกษาหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจาก เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยและการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์
2. สร้างแผนการจัดกิจกรรม ซึ่งนานิทานเชิงคณิตมาเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเล่า นิทาน เชิง
คณิต เพื่อนาไปใช้กับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จานวน 15 แผน
การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
การสร้ างแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาตารา เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์สาหรับ เด็กปฐมวัย และการวัด
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์
2. สร้างคู่มือดาเนินการสอบและแบบทดสอบเชิงรูปภาพวัดทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ด้านการ
นับ การรู้ ค่าจานวน การเปรียบเทียบ ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะใช้ ทดสอบเด็กปฐมวัย แบบทดสอบชุดนี้มี
ทั้งหมด 3 ตอน จานวน 4 ชุด กาหนดให้นักเรียนกากบาท (×) คาตอบที่ ถูกต้องเพียงข้อเดียว เกณฑ์การให้
คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0
3. นาแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปใช้กับนั กเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
เวินพระบาท ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง
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วิธีดาเนินการทดลอง
การดาเนินการทดลองมีขั้นตอนดังนี้
ในการทดลองครั้งนี้ ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
3 วัน วันละ 30 นาที รวม 15 วัน โดยมีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทีละกลุ่ม กลุ่ม
ละ 5 คน จนครบ 20 คน
2. ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต เวลา 15.00 – 15.30 น.
เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน
3. .หลั ง เสร็ จ สิ้ น การทดลองผู้ วิ จั ย ท าการทดสอบวั ด ทั ก ษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ด้ ว ย
แบบทดสอบฉบับเดิม
4. นาผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบทักษะพื้นฐาน ทาง
คณิตศาสตร์
ผลการวิจัย (Result)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยของเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเรียงลาดับดังนี้
1. ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง
1.1. ผลการวิเคราะห์ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิ ง
คณิตศาสตร์ พบว่าทักษะทางคณิตศาสตร์โดยรวมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ก่อน
ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 2.72) และมีค่า S.D. เท่ากับ 1.49 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนับ
จานวน อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 2.95), S.D. = 1.22) รองลงมา คือ ด้านการรู้ค่า
จานวน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 2.77, S.D. = 1.75) และด้านการเปรียบเทียบ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ
( ̅ = 2.72), S.D. = 1.49) ตามลาดับ
1.2. ผลของการศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเวินพระ
บาท หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์พบว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเวิน
พระบาท หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ
ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.27) และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.81 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
นับจานวน และด้านการรู้ค่าจานวน มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.36), S.D.
= 0.79) และ ( ̅ = 4.36), S.D. = 0.90) และด้านการนับจานวนโดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.09), S.D. =
0.81) ตามลาดับ
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2. ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลอง
2.1. ผลของการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1
โรงเรี ย นบ้ านเวิ น พระบาท ด้า นการนั บ จานวนก่ อ นและหลั ง การได้ รั บการจัด กิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านเชิ ง
คณิตศาสตร์พบว่า ด้านการนับจานวนของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่ านิทานเชิงคณิตศาสตร์
ก่อนการทดลองได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 หลังการทดลองได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต ศาสตร์ เด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
ด้านการนับจานวนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์
การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
จากการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ ผู้ศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่ค้นพบที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิง
คณิตศาสตร์ พบว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์โดยรวมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 2.72) และมีค่า S.D. เท่ากับ 1.49 และทักษะหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานเชิงคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดี โดยมี ค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.27) และมี
ค่า S.D. เท่ากับ 0.81 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนับจานวน และด้านการรู้ค่าจานวน มีค่า
เฉลื่ยที่เท่ากัน อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.36), S.D. = 0.79) และ ( ̅ = 4.36), S.D. = 0.90)
และด้านการนับจานวนโดยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ ( ̅ = 4.09), S.D. = 0.81) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของผลการศึกษาค้นคว้าของ ดวงเดือน คณานุศักดิ์ (2553: บทคัดย่อ ) ที่พัฒนาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม ผลการศึกษาพบว่า สื่อประสมพัฒนาความคิด รวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ร้อยละ 65 เช่นเดียวกับการศึกษาของกัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์ (2554: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการสร้างหนังสือ
ภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังการใช้หนังสือภาพ
นักเรียนทุกคนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การรู้ค่าของตัวเลข 0-9 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.39
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ร้อยละ 60 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เพื่อ
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ จึงสามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ได้เป็นอย่างดีและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสา พนมตั้ง. (2555: บทคัดย่อ) กล่าวไววากระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการวงจรลาดับเวลาสามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับปฐมวัยได้ ซึ่งเป็นแนวทางให้ครู
สามารถนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลาดับเวลานี้ ไปใช้ใน การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. ผลของการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 โรงเรียน
บ้านเวินพระบาท ด้านการนับจานวนก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์พบว่า
ด้านการนับจานวนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 หลังการทดลองได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ เด็กปฐมวัย มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ด้านการนับ
จานวนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิง คณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้
การเล่านิทานเชิงคณิตศาสตร์ ทาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในด้านของการนับ
จานวนที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1. การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นการฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล การจัด กิจกรรมการเล่า
นิทานเชิงคณิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต้องสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย ในการจัดบรรยากาศในการเรียนต้องไม่เครียด มีกิจกรรมหลากหลายให้ เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติ
และได้คิด
1.2. การจัดกิจกรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ เป็น
พื้นฐานได้ โดยใช้คณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเด็กปฐมวัยมาจัดกิจกรรม เช่น
การเล่านิทาน การเล่นเกม และให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรมีการศึกษาถึงพัฒนาการในด้านอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น พัฒนาการทางด้านสังคม
พัฒนาการด้านภาษา ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเชิงคณิต
2.2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านเชิ ง คณิ ต กั บ การจั ด
ประสบการณ์ในรูปแบบอื่นที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี การศึกษา 2560
LEARNING ACTIVITIES BY USING THE STAD COLLABORATIVE PROCESS,
THE SUBSTANCE AND PROPERTIES OF THE SUBSTANCE.
SCIENCE LEARNING GROUP, MATHAYOM 1
อภิรักษ์ มากไถล*
APIRUK MAKTALAI
บทคัดย่อ
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ร่ ว มมื อ แบบ STAD เรื่ อ ง สารและสมบั ติ ข องสาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 2) เพื่อ
เปรียบเทียบระดับคะแนนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 3) และเพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
กลุ่ มตั ว อย่ างที่ใช้ในการวิจั ย ครั้ งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลั ยนาฏศิล ปร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน
นักเรียน 34 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
การวิจัยปรากฏผลดังนี้
1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร แบบร่วมมือ STAD
พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.03 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 129.77
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยการใช้ ก ระบวนการแบบกลุ่ ม แสดงว่ า
ประสิ ท ธิภ าพของแผนการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ มี ประสิ ท ธิภ าพ 81.03/129.77 ซึ่ง สู งกว่า เกณฑ์ 80/80
ที่กาหนดไว้
2) การเปรียบเทียบระดับคะแนนการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้เรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ไปแล้วนักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14.21คะแนนเป็น 18.44 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 129.77
____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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3) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD มีค่าเท่ากับ 0.86
แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.00
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบ STAD
ABSTRACT
Learning activities by using the STAD collaborative process,the substance and
properties of the substance.Science Learning Group, Mathayom1 is intended to 1) Find the
efficiency of the learning activity plan Substances and properties of substances Science
Learning Group Mathayom Suksa 1 by using STAD cooperative process 2) to compare the
level of scientific learning of mathayom suksa 1 students between before and after study
With a plan to learn about Substances and properties of substances Science Learning Group
Mathayom Suksa 1 by using STAD 3) to find the effectiveness index of the learning
management plan Substances and properties of substances By using the STAD cooperative
group process
The sample group used in this research was Mathayom Suksa 1/1, Roi Et College of
Dramatic Arts. Banditpatanasilpa Institute Ministry of Culture, 34 people, acquired by
selecting purposive sampling
Research results as follows
1) The efficiency of the learning activity plan Substance and properties of STAD
collaborators showed that the efficiency of the process (E1) was 81.03, process efficiency (E2)
was 129.77, the science learning subject of mathayom suksa 1 by using group process.
Indicates that the efficiency of the learning activity plan is 81.03 / 129.77 which is higher than
the 80/80 threshold set
2) Comparison of the level of scientific learning of mathayom suksa 1 students
between before and after school Found that Mathayom Suksa 1 students of Roi Et College of
Dramatic Arts Learned by organizing a learning activity plan Substances and properties of
substances By using the STAD cooperative process, students have an average score increased
from 14.21points to 18.44 points or 129.77 percent.
3) The effectiveness index of the learning management plan by using STAD cooperative
process is 0.86, indicating that the student has progressed to 86.00 percent.
Keyword: Learning activities by using the STAD
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บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาโดย IMD (International Institue
for Mangement Development) เมื่อปี 2554 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 57 ประเทศ
ทั่ ว โลก จากเดิ ม ที่ เ คยอยู่ ใ นอั น ดั บ 46 เมื่ อ ปี 2550 ขณะที่ ผ ลการทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดยโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International
Student Assessment หรือ PISA เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก ที่ดาเนินการโดย
Organisation for EconomicCo-operation and Development หรือ OECD) ชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยยังด้อย
วิเคราะห์และพัฒนาการเรียนรู้ โดยค่าเฉลี่ยคะแนนในปี 2552 อยู่ในอันดับที่ 49 จาก 65 ประเทศ และมี
สัดส่วนเด็กไทยเพียง 0.6 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถทาคะแนนอยู่ในระดับ Level 5 หรือ 6 ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้วในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD มีสัดส่วนของนักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ 9.6 เปอร์เซ็นต์ โดยประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้) และฟินแลนด์มีสัดส่วนของนักเรียนที่ทา
คะแนนอยู่ในระดับสูงมากถึง 28.2 เปอร์เซ็นต์ และ 22 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับผลการประเมินโดย PISA สะท้อน
ให้เห็นว่า ไทยจาเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญ ต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ
อย่ างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ ส าเหตุของปัญหาอันเป็นที่มา ทาให้ ประเทศไทยยังไม่ส ามารถที่จะ
ยกระดับคุณภาพในเชิงของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งนาไปสู่ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการศึกษา ได้ผลสรุปว่า
สาเหตุสาคัญมาจากปัญหาการขัดประสิทธิภาพ ในด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งภาพรวมของปัญหาไม่ได้จากัดอยู่แค่เพียง การขาดทักษะการสอนของครูวิทยาศาสตร์เพื่อให้
เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงระบบของการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น และการประเมิน ผลด้านการศึกษาของนักเรียนไทยด้ว ย (ชุลี พร บุตรโคตร 30 ส.ค. 2555)
Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทาและได้ใช้กระบวนการคิ ดเกี่ยวกับสิ่งที่
เขาได้กระทาลงไป (Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1)
การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ , และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้(receive) ไปสู่การมีส่วนร่วม
ในการสร้างความรู้(co-creators) ( Fedler and Brent, 1996) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active
Learning หรือการเรียนการสอนแบบส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นแนวคิดค่อนข้างใหม่ในการ
ปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนโดยตรง เป็นการให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง
ในการจัดการเรียนการสอนสามารถใช้รูปแบบการสอนต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านเนื้อหา
สาระต่างๆ ได้กว้างขึ้น และลึ กซึ้งขึ้น รวมทั้งได้พัฒนาทักษะสังคมต่างๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา (วีณา
ประชากูล และประสาท เนื่องเฉลิม, 2553) กรมวิชาการ (2545, น.188 - 189) ได้เสนอแนวคิดพื้นฐานในการ
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จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้ว ยตนเอง ได้ศึกษาจากสื่อและ
เทคโนโลยีต่างๆ โดยอิสระ ผู้สอนมีส่วนช่วยในการจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้และปรึกษาให้คาแนะนา
ชี้แนะข้อบกพร่องของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม อาจจัดเป็นกลุ่ม
เล็กๆ 2 คน หรือกลุ่มย่อย 4 – 5 คน หรืออาจจัดให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียนก็ได้วิธีการ
สอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอีกวิธีหนึ่ง คือ รูปแบบการแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์
(Student Team – Achievement Division หรือ STAD) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้
ความสามารถเฉพาะตัวและตามศักยภาพของตนเองในการร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย
แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลและร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ โดยสมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกัน
รับผิดชอบ ช่วยเหลือกันและกัน นักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง เมื่อนักเรียนในกลุ่มมีความเข้าใจเนื้อหาแล้ว ก็เพิ่มความสนใจในการทากิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งนี้
จะทาให้ผู้เรียนมีบรรยากาศทางการเรียนที่หลากหลายกระตือรือร้นไม่น่าเบื่อ ซึ่งจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีก
รูปแบบหนึ่ง ที่มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งกาหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ เทคนิคกลุ่มผลลัพธ์ (STAD)จะเห็น
ได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มทาให้นักเรียนช่วยเหลือกันในขณะเรียน ซั กถามปัญหากันอย่างอิสระคนเก่งสามารถ
อธิบายให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจ และนักเรียนสามารถอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของการหาคาตอบในปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นปัญหาทีท้าทาย และมีปัญหาที่แปลกใหม่ซึ่งไม่เคยพบเห็นมา
ก่อน ความพยายามของนักเรียนแต่ละคนในการหาคาตอบจากปัญหาเดียวกัน จะทาให้เกิดความก้าวหน้าทีละ
น้อย และประสบการณ์ ที่มีค่าดั้งนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีความหมายมากกว่า แค่การ
เอานักเรียนมารวมกันทางานเป็นกลุ่มย่อยเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกลุ่มและส่ว นรวมโดยการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล
จากความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวเบื้องต้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะนาเทคนิควิธีการ
สอนแบบ STAD ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนการจัดการศึกษาแบบ Active Learning มาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา
นักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและเป็นการเรียนรู้แบบผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
เอง โดยใช้ทักษะกระบวนการแบบกล่มร่วมมือ STAD เข้ามามีส่วนช่วย ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Objectives)
1 เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ตามเกณฑ์
80/80
2 เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
3 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD หลัง
เรียนมีระดับคะแนนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นจากก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of research)
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้ องเรียน รวม
นักเรียน 34 คน
2. กลุ่ มตัว อย่ างที่ใช้ในการค้น คว้า คือ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลั ยนาฏศิล ปร้อยเอ็ด
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 34
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. เนื้ อ หาที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาค้น คว้ า ในครั้ ง นี้ เป็ น เนื้ อ หาใน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ทยาศาสตร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 และหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด พุทธศักราช 2553 ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้
1. สมบัติของสาร
2. การจาแนกสาร
3. สารเนื้อเดียว: สารบริสุทธิ์
4. สารเนื้อเดียว: สารละลาย
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร
6. การเตรียมสารละลาย
7. สารเนื้อผสม
4. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและ
สมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่ม
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ร่วมมือ STAD ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22
มิถุนายน พ.ศ. 2560 จานวน 8 ชั่วโมง
วิธีการดาเนินการวิจัย (Methodology)
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
การสร้างและการหาคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้าง
ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 คู่ มื อ ครู แ ละหนั ง สื อ
แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD
3. ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. วิเคราะห์โครงสร้างสระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาการดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการจัดทาแผนการสอนเรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD
5. เขี ย นแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง สารและสมบั ติ ข องสาร กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ประกอบด้วย
5.1. สาระสาคัญ
5.2. จุดประสงค์การเรียนรู้
5.3. สาระการเรียนรู้
5.4. กิจกรรมการเรียนรู้
5.5. การวัดและประเมินผล
5.6. สื่อ/นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้
6. ด าเนิ น การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง สารและสมบั ติ ข องสาร กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD จานวน 7 แผน 8. ชั่วโมง ตาม
รูปแบบและองค์ประอบที่ออกแบบไว้
7. นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น เสนอต่ออที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา กิจกรรม สื่อ และ
การวัดประเมินผล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าวิจัยได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้สอนคล้องกับขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้นซึ่งได้ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย
8. สร้ างแบบประเมิน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสร็จแล้ ว น าไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษา และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ และความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลงานวิจัย
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9. นาแผนการเรียนรู้ไปทดลอง (Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน
นักเรียน 29 คน นาไปปรับปรุงก่อนนาไปใช้จริง
10. จั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ พิ ม พ์เ ป็ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ พื่ อน าไปใช้ กับ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 34 คน
การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
1. ศึก ษาเอกสารหลั กสู ตร ได้ แก่ แนวทางการวัด และประเมินผลในชั้ นเรี ยนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อสอบ การสร้างข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ และ
วิธีการสร้างข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ของสมนึก ภัททิยธนี (2549 : 82-97)
2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
3. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอผู้ เชียวชาญชุดเดิมเพื่อประเมินความเที่ยงตรงตาม
สาระการเรียนรู้ และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตรหาค่า IOC (สมนึก ภัททิยธนี (2549:
200) พบว่าข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
4. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบจริง จานวน 20 ข้อ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รูปแบบการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยทดลองแบบ
One Group Pretest test Design (ล้วน สายยศ อังคณาสายยศ. 2538 : 249)
2. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยทาการ
ทดลองดาเนินการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร จานวน 7 แผน เวลา 8 ชั่วโมง
วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
1. ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและ
สมบั ติของสาร กลุ่มสาระการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจคะแนน เก็บบันทึกคะแนนไว้
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
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จานวน 7 แผน เก็บคะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ การประเมินพฤติกรรมการเรียน การทดสอบย่อย เก็บบันทึก
คะแนนจนครบทุกแผน
3. ดาเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของ
สาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจคะแนน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล
4. เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
5. ทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ศึกษาจะดาเนินการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง สารและสมบัติของสาร กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในวันที่ 1
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่ วันที่ 1
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยใช้เวลาสอนทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง
3. เมื่อสอนครบทุกแผนการสอนแล้วจะดาเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดชุดเดียวกันกับที่ใช้วัดก่อนเรียน
4. ตรวจผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวิจัย (Result)
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD พบว่า ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ า กั บ 81.03 ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ (E2) เท่ า กั บ 129.77. แสดงว่ า
ประสิ ทธิ ภ าพของแผนการจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง สารและสมบั ติของสาร กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ วิช า
วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยการใช้ ก ระบวนการแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ STAD มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
81.03/129.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
2. การเปรียบเทียบระดับคะแนนทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้เรียนด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ไปแล้ว
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14.21 คะแนนเป็น 18.44 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 129.77
3. ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้ดาเนินการทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด
เดียวกันแล้วนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนมาวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน
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พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่ มร่วมมือ STAD มีค่าเท่ากับ
0.86 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.00
การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
จากการศึกษาวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ผู้
ศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่ค้นพบควรนามาอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E1) เท่ากับ 81.03 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 129.77. แสดงว่าประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD มีประสิทธิภาพ 81.03/129.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑารัตน์ สุจินพรหม (2546 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาแผนการ
จั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง กระบวนการในการดารงชีวิ ตของพืช กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้วิท ยาศาสตร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือที่ประสบความสาเร็จเป็นทีม (STAD) ผลการศึกษาค้นคว้า
พบว่ า แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งกระบวนการในการด ารงชี วิ ต ของพื ช กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.31/81.30 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สมจิตร หงส์ษา (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33
จังหวัดลพบุรี โดยการสอนด้วยเทคนิคเอส ที เอ ดี (STAD) กับการสอนปกติ ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยการสอนด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี (STAD) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติยา ปลอดแก้ว (2551) ซึ่งได้ศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตาม
แนวทฤษฎีก ารเรี ย นรู้ เพื่อ สร้ างสรรค์ด้ ว ยปั ญญาเรื่ องการสร้ างหนัง สื อ อิเล็ กทรอนิ กส์ ส าหรับ นักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรื่อง
การสร้ า งหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 85.45/84.85 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ คื อ 80/80
เช่นเดียวกัน
2. การเปรียบเทียบระดับผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้เรียนด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ไปแล้ว
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14.21คะแนนเป็น 18.44 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 129.77 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พรชัย คาสิงห์นอก (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการ
คานวณเกี่ยวกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอน
โดยใชเทคนิค TGT และเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค TGT และเทคนิค STAD
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.65 และ 71.4 ตามลาดับ และนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค TGT
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และเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน (p>.05) และนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนโดยรวมและเป็นรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านคุณค่าต่อการเรียน อยู่ในระดับ
มาก และมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาลูฟ และไวท์
(Maloof and White. 2005 : 120-124) ได้ศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนที่เรียนในห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับ
วิทยาลัยโดยจัดกลุ่มแบบวิวิธพันธ์และแบบเอกพันธ์ตามสไตล์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยและการใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (STAD) นิสิตหลักสูตร 2 ปี ที่จะถูกฝึกด้วยยุทธศาสตร์การเรียนเป็นทีม ในปีแรกของการเข้าเรียน
พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มนักเรียนที่จัดแบบเอกพันธ์โดย
เปรียบเทียบกับกลุ่มนักเรียนที่จัดแบบวิวิธพันธ์ซึ่งวัดด้วยคะแนนจากข้อสอบ่อนเรียนและหลังเรียนที่ต่างกัน
และยังพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญในพัฒนาการของคะแนนระหว่างปีที่นิ สิตได้รับการฝึกตาม
ยุทธศาสตร์การเรียนเป็นทีมและปีที่นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในปีแรกของการเรียน
นั้นขณะที่นิสิตได้รับการฝึกตามยุทธศาสตร์การเรียนเป็นทีมค่าพัฒนาการของคะแนนการสอบก่อนเรียนและ
หลั ง เรี ย นคื อ ร้ อ ยละ 35.5 แต่ ใ นปี ที่ 2 นิ สิ ต ไม่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารเรี ย นเป็ น ที ม ค่ า คะแนน
พัฒนาการคือร้อยละ 18.6 และยังสอดคล้องกับ พิมล ทวีผ่อง (2544 : 82-90) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการใช้รูปแบบการสอนแบบ่ว
มมือกันเรียนรู้กับการสอนตามคู่มือครู สสวท. กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชารัฐ
วิทยาเสริม จานวน 63 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แผนการสอนตามคู่มือครู สสวท. และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชุดเดียวกันแล้วนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนมาวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
มี ค่ า เท่ า กั บ 0.86 แสดงว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามก้ า วหน้ า ทางการเรี ย นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 86.00 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ ณัฏฐ์กฤตา บึงไกร (2553 : บทคัดย่อ) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติและการจาแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเท่ากับ 0.6984 แสดง
ว่า แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องสมบัติและการจาแนกสารที่สร้างขึ้ น มีความเป็นไปได้ที่จะทาให้ผลการเรียนของ
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น หรือมีความก้าวหน้าและมีความรู้เรื่องสมบัติและการจาแนกสาร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรางค์กู่ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.84 3. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่องสมบัติและการจาแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุศล ศรีสังเกต และชัยวุฒิ สินธุวงศา
นนท์ (2555 : 784-793 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่าเท่ากับ 0.6653หมายความว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 66.53 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนการเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งเป็นวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงในการเรียนรู้ และในความสาเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากร
การเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกาลังใจแก่กันและกันคนที่เรียนเก่งจะช่ วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่
เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ ม ความส าเร็ จ ของแต่ ล ะบุ คคลคือความส าเร็จของกลุ่ ม และยังสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ
กัญญาภัทร นามบุตรดี (2553 : 96) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ
STAD เรื่ องเศษส่ วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ดัช นี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบSTAD เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6407
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทาและนาไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีเวลาในนักเรียนได้ใช้การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการต่าง ๆได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ
1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ครูควรให้คาแนะนา
นักเรียนให้สืบเสาะหาความรู้ คาตอบโดยตนเองให้มากที่สุด และควรมีการแนะนาการบันทึกผลการเรียนรู้ใน
แบบบั น ทึ ก ผลแก่ นั ก เรี ย นเพื่ อ เป็ น แนวทางให้ นั ก เรี ย นสามารถท ากิ จ กรรมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อไป
1.3 ในการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้า ครูควรแบ่งนักเรียนโดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
เพื่อให้แต่ละกลุ่มสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.4 ในการทากิจกรรมการทดลอง ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยครูควรให้อธิบายถึงขั้นตอนในการ
ทดลองและดูแลนักเรียนในขณะทาการทดลองอย่างใกล้ชิด
1.5 การสารวจหรือการทากิจกรรมนอกห้องเรียน ควรมีการกาหนดข้อตกลงและกาหนดเวลาในการ
ทากิจกรรมร่วมกันก่อนเริ่มดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป
2.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพความ
พร้อมในทุก ๆ ด้านของผู้เรียน ครูผู้สอนจึงควรระมัดระวังเรื่องรูปแบบกิจกรรมที่จัดให้ ควรมีความเหมาะกับ
เนื้อหาสาระ และเหมาะสมกับความสามารถของกลุ่มบุคคลด้วย
2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมต่อการเรียนของตนเองอย่างตื่นตัว คิดสิ่งที่ตนกาลังกระทา
จากข้อมูลหรือกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการแก้ปัญหา มีการอภิปรายและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดย
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นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้ว ยตนเองจากประสบการณ์และการลงมือกระทา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2.3 ครูควรเป็นกัลยาณมิตร และชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนก่อนดาเนินการสอนเพื่อจะได้
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
2.4 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ ผ่านการทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนาไปใช้ รวมถึงความยาก
ง่ายของเนื้อหาสาระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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การสอนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจาณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
TEACHING FOR ENHANCING CRITICAL THINKING
OF PRE-SERVICE TEACHER
ปัญจพร อะโนดาษ*
PANJAPORN ANODAS
บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้ ในยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนพัฒนาพัฒนาศักยภาพ ทางความคิด การ
ตัดสินใจ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ที่กาหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านผู้เรียนรู้
ฉลาดรู้ และมีปั ญญา ให้ เป็ น ผู้ มี ความรู้ ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์ การคิดขึ้ นสู ง รู้ เท่าทั นการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก ซึ่งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นด่านสุดท้ายของการเตรียม
บัณฑิตเข้าสู่โลกของการท างานจริง ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา จึงมี ความจาเป็นที่จะต้องปรับตัวพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมเข้าสู่โลกของการ
ทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน ฝึกคิดวิเคราะห์
ประเมิน ตีความ อนุ มาน และสั งเคราะห์ ข้อมูลผ่ านกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้คิดโต้แย้งให้ เหตุผ ล
กิจกรรมแก้ ปัญหา และกิจกรรมที่ส่งเสริมการกากับตนเอง นาไปสู่การคิดขั้นสูง การนาเสนอรูปแบบการสอนที่
ส่งเสริมการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูจะทาให้เกิด ประสิทธิภาพทั้งตัวผู้เรียนและการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,นักศึกษาวิชาชีพครู
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ABSTRACT
Learning management in the 21st century focused on students developing their mental
potential, Decision and Self-Learning Development to Sustainable Knowledge Concept.
Quality of graduates according to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF)
and desirable characteristics graduates in Bachelor degree in Education Program. define the
level of people with the functions that learners want Smart and wise insights will support
your advanced way of thinking. Institutions in higher education as it is the last station for
preparing students readiness for the real world of work. Critical thinking is an essential skill
for Pre-service Teacher. This article discusses beneficial techniques for teaching critical
thinking skills.
Keywords: Critical Thinking, Pre-service Teacher, Teaching Methods

บทนา
การคิดเป็นทักษะเบื้องต้น อันเป็นพื้นฐานที่จะทาให้นักศึกษาเป็นผู้ มีความสามารถด้านสติปัญญา ซึ่ง
การฝึกสมองสามารถทางานอย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องของการคิดไม่ใช่เรื่องของการจา เพราะ
ถึงแม้ว่าการจาจะเป็นสิ่งที่จาเป็น เป็นสิ่งที่สาคัญและมีประโยชน์ แต่ก็เป็นเพียงขั้นพื้นฐานของสมองที่จะต้องมี
ความรู้ ความจาเพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งการคิดเป็นการท างานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพียงแต่
ว่าเราต้องจัดการเรียนรู้ หรือสิ่งกระตุ้นให้มากพอที่สมองจะได้คิด ทักษะการคิดซึ่งเป็นส่วนสาคัญของความ
ฉลาดเป็นสิ่งที่เรียนรู้ และพัฒนาได้ อาจกล่าวที่ว่า “ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ คือ การรู้ จักคิด คนที่คิดเป็น คือ
คนที่เรียนรู้เป็น” โดยเฉพาะถ้าเราเข้าใจวิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพของสมอง เราก็
สามารถจัดการเรียนรู้ ที่ดีมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย กระตุ้นฝึกฝนให้สมองคิดด้วยการใช้กลยุทธ์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณได
ความสาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อวิชาชีพครู
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ การผลิตบัณฑิตครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่นาไปสู่การสร้าง กาลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกาหนดอยู่ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของบัณฑิตด้านเป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ มีปัญญา
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองให้ เป็นบุคคลที่เรียนรู้ และรอบรู้ ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี ) พ.ศ.2562, 2562) จะเห็นว่าทักษะการคิดวิจารณญาณซึ่งเป็นการคิดขั้นสูง เป็นเรื่องที่สาคัญ ที่
สถาบันระดับอุดมศึกษาจาเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาในวิชาชีพครู อาจารย์ในฐานะที่รับผิดชอบใน
การผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู จึงควรจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา ทักษะการคิดตั้งแต่ทักษะการคิดระดับพื้นฐาน
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ไปจนถึงทักษะการคิดขั้นสูง เมื่อนักศึกษาวิชาชีพครู จบไปเป็นครูจึงจะสามารถพัฒนาเยาวชนไทยให้เกิดทักษะ
การคิดเชิงวิจารณญาณได
ทักษะการคิดเป็นการทางานของสมองพร้อมจะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติ สมองมี
ศักยภาพที่จะจัดระบบข้อมูลการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวขณะเดียวกันสมองก็สามารถ สร้างแฟูมข้อมูล
ความจาใหม่ๆที่เกิดจากการคิดและการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของทักษะการคิดไว้
ดังนี้
Piaget (1964) กล่าวว่า การคิด คือการปฏิบัติการทางสมอง ซึ่งการปฏิบัติการทางสมอง คือ การที่
สมองที่แปลงความรู้ ใหม่ให้เหมาะสมที่จะเก็บเข้าที่เข้าทาง (Accommodation) ดังนั้น เมื่อสมอง ทางานจึง
ต้องมีกระบวนการคู่เกิดขึ้นเสมอ คือ การรับ (Assimilation) และการเก็บ
(Accommodation) เพื่อเก็บความรู้ ใหม่ไปปรุงแต่งแบบแห่งความคิด (Though Pattern) และทาหน้าที่
แปลง (Transform) สิ่งใหม่ที่เข้ามาโดยอาศัยความรู้ เดิมที่มีอยู่บ้างแล้ว จากนั้นจึงเก็บความรู้ ใหม่ที่เข้าที่เข้า
ทางแล้วให้เป็นระบบ
Hilgard (1967) กล่าวว่า การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง โดยมีกระบวนการ ใช้สัญลักษณ์แทน
สิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆ หรือเป็นกระบวนการที่เป็นภาพหรือสัญลักษณ์แทน สิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆ
ให้ปรากฏขึ้นในความคิด (idea) หรือจิตใจ (mind)
ทักษะการคิด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ
1. ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Skill) หมายถึง ทักษะการคิดที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้น ต่อการคิดใน
ระดับสูงขึ้นหรือซับซ้อนขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการสื่อความหมายที่บุคคล ทุกคนจาเป็นต้องใช้ในการ
สื่อสารความคิดของตน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การรับรู้ การจดจา การคงสิ่งที่เรียนไปแล้วไว้ได้ ภายหลังการ
เรียนนั้น การบอกความรู้ ได้จากตัวเลือกที่กาหนดให้ การบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง การใช้ข้อมูล การ
บรรยาย การอธิบายการทาให้กระจ่าง การพูด การเขียน และการแสดงออกถึงความสามารถของตน
2. ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or General thinking skills) หมายถึง
ทักษะการคิดที่จาเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการดารงชีวิตประจาวันและเป็นพื้นฐานของ การคิดขั้นสูงที่มีความ
สลับซับซ้อน ซึ่งคนเราจาเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการดารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ได้แก่ ทักษะการสังเกต การสารวจ การตั้งคาถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การระบุ การจาแนก
แยกแยะ การจัดลาดับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การสรุปอ้างอิง การแปลความ การตีความ การ
เชื่อมโยง การขยายความ การให้เหตุผล และการสรุปย่อ
3. ทักษะการคิด ขั้น สูงหรือทักษะการคิดสลับ ซับ ซ้อน (Higher order or More complexed
thinking skills ) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้นและต้องอาศัยทักษะ การสื่อความหมายและ
ทักษะการคิดที่เป็นแกนหลาย ๆ ทักษะในแต่ละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูง จะพัฒนาได้เมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะการ
คิดพื้นฐานจนมีความชานาญพอสมควรแล้ว ทักษะ การคิดขั้นสูงที่สาคัญ ๆ ได้แก่ การสรุปความ การให้ คา
จากัดความ การวิเคราะห์ การผสมผสาน ข้อมูล การจัดระบบความคิด การสร้างองค์ความรู้ การกาหนด
โครงสร้างคามรู้ การแก้ไขปรับปรุง โครงสร้างความรู้ ใหม่ การค้น หาแบบแผนการหาความเชื่อพื้นฐาน การ
พยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมติฐาน การตั้งเกณฑ์ การพิสูจน์ความจริงและการประยุกต์ใช้ความรู้
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การคิดขั้นพื้นฐานเป็นทักษะการคิดเบื้องต้นที่จะนาไปสู่คิดขั้นสูง ซึ่งการคิดขั้นพื้นฐานเป็น การคิดแบบธรรมดา
ทั่ว ๆ ไป เป็นการกระทาที่เป็นนิสัย ขาดการไตร่ตรอง ทาได้ ง่าย ๆ โดยไม่ต้องสอน แต่การคิดขั้ นสูง เป็นการ
ผสมผสานของคุณลักษณะหรือองค์ประกอบที่ซับซ้อน มากขึ้น เช่น การวางแผน การทานาย การกากับ การ
ประเมิน และการตั้งคาถาม รวมถึงขั้นตอนของ การใช้ทักษะหลาย ๆ ทักษะร่วมกัน เช่น การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นคาที่มีรากฐานมาจากภาษากรีก 2 คา คือ
“kriticos” หมายถึง การตัดสิน (discerning judgement) และคาว่า “criterion” หมายถึง มาตรฐาน
(standards) ดังนั้นจากรากศัพท์ หมายถึง ความคิดการตัดสินตามมาตรฐาน (Bailin, S.,2002) ซึ่งเป็นการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดสลับซับซ้อน กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะ
นาไปสู่การคิดตัดสินใจอย่างรอบคอบ เพื่อให้เห็นว่าเรื่อง ใดควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ สิ่งใดควรทาหรือไม่ควรทา
เพราะเหตุใด
ผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อย่างมีเหตุผล ไม่
ยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก ก่อนตัดสินใจอย่างใดต้องมีข้อมูลหลักฐาน เพียงพอ และสามารถเปลี่ยน
ความคิดเห็นของตนเองได้ หากเห็นว่าความคิดเห็นของผู้อื่นดีกว่า มีเหตุผลมากกว่า นอกจากนี้ผู้ที่มีความคิด
อย่างมีวิจารณญาณจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ในการแสวงหา ข้อมูล และความรู้ อยู่เสมอ ตลอดจน
เป็นผู้ที่มีเหตุผล ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ ของตนเองเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ไวต่อความรู้ สึกของผู้ อื่น
เข้าใจผู้ อื่น ทาให้ รับ รู้ สถานการณ์ความคิด ความรู้สึ กของผู้ อื่นได้ดี ดังนั้น การพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็น กระบวนการคิดที่ใช้เหตุผล มีการศึกษาข้อเท็จจริง หลักฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจแล้วนามาพิจารณา วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอาจารย์ผู้ สอนมีส่วนสาคัญในการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น
1. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้น กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนรู้ จักคิดในสิ่งที่เรียน รู้ จัก
คิดในแง่ของการตีความหมายในรายละเอียด รู้ จักขยายผล ของสิ่งที่คิดและปรับสิ่งที่ได้จากการคิดดังกล่าวไป
ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้ปัญหาวิธีแก้ไขปัญหา บนพื้นฐานของข้อมูลต่าง ๆ โดยนามาวิเคราะห์
พิจารณาความน่าเชื่อถือก่อน การตัดสินใจ ประเด็นสาคัญคือการสร้างให้ผู้เรียนรู้จักคิดก่อนท า และสามารถ
อธิบายการกระทาของตนว่ามีเหตุผลอย่างไร การฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผลจะใช้คาถามว่า “ทาไม” ให้ผู้เรียนตอบ
โดยมีพื้นฐานรองรับอยู่เสมอ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเองเป็นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ ซึ่งผู้สอนอาจจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียน และให้ ผู้เรียนได้ มีโอกาสตัดสินใจในการทากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการฝึกฝนและพัฒนา
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ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ อันเป็นพื้นฐาน สาคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง
3. จัดสื่อการเรียนรู้ แบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสื่อมีหลาย
รูปแบบ สื่อสิ่งพิม พ์ เช่น หนังสือ บทความประเภทต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ นิทาน ฯลฯ เมื่อผู้เรียนอ่านแล้ว
อาจารย์อาจใช้คาถามฝึกการคิด เช่น เรื่องนี้คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการ
อ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ วิธีหนึ่ง อาจารย์อาจ จัดทาแบบฝึกหัดทักษะการเรียนรู้
ให้ แก่ ผู้ เรียน ซึ่งอาจมีรูปแบบ หลากหลาย เช่น สถานการณ์ จาลอง และอาจารย์ใช้คาถามเพื่อฝึกการคิด
หลังจากผู้เรียน อ่านสถานการณ์แล้ว หรือฝึกการคิดจากภาพ เป็นต้น
4. ฝึกให้ผู้เรียนมีการอภิปรายร่วมกันตามหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ หรือเป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ในข่าวประจาวัน จากการ์ตูนล้อการเมือง
จะทาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ฝึกให้ผู้เรียน มีทักษะในการลงข้อสรุปและรู้ จัก
ประเมินความคิดเห็นของผู้ อื่น ทาให้ ผู้ เรียนรู้ จักการอ้าง เหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็น
กลาง
5. ส่งเสริมให้ ผู้เรียนรู้ จักวางแผนการท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยแนะนาให้ ผู้เรียน วางเปูาหมาย
ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ โดยมีข้อมูล หลักฐานในการตรวจสอบและใช้
เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจรับปรุง หรือดาเนินงาน ตามแผนและรู้ จักวิธีการในการแก้ ปัญหาได้ อย่าง
เหมาะสม รอบคอบและควบคุมตนเอง ให้ดาเนินงานตามแผน และมีการตรวจสอบ ตลอดจนเมื่อมีการ
ดาเนินงานตามแผนแล้วมีการประเมินผลการดาเนินงานนั้นจัดได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่ งที่จะส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้
ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีหลากหลายวิธี ดังนี้
1. การสอนโดยใช้คาถาม (Questioning Method) โดยผู้สอนมีการใช้คาถามกระตุ้น ผู้เรียนในลักษณะ
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นความคิดเชิงเหตุผล การวิเคราะห์ วิจารณ์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
2. การสอนโดยการสืบค้น (Inquiry Method) โดยผู้สอนตั้งคาถามกระตุ้นผู้ เรียนใช้กระบวนการทาง
ความคิดหาเหตุผ ล ค้น พบแนวทางในการแก้ ปัญหาด้ว ยตนเอง ด้ว ยวิธี ที่ หลากหลาย เช่น เชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมกับความรู้ ใหม่ การสังเกต โดยการตั้งคาถามเพื่อการสืบค้น อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างใด
เพื่อให้ผู้เรียนหาเหตุผลมาอธิบายสาเหตุ
3. การสอนโดยใช้ แผนที่มโนทัศน์ (Concept mapping) เป็นการสอนที่ให้ ผู้ เรียนจัดระบบเนื้อหา
สาระที่ได้เรียนรู้ จัดลาดับและเชื่อมโยงความสาคัญของแต่ละมโนทัศน์
4. การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem solving method) การสอนที่เน้นให้ ผู้ เรียนคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ
5. การสอนโดยการระดมสมอง (Brain – storming) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็น มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้มากที่สุด มีการอภิปราย ทบทวนความคิดทั้งหมด จัดหมวดหมู่
หรือประเภท รวมทั้งจัดให้มีการอภิปรายทบทวนความคิด
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6. การสอนโดยโค้ช (Coaching) เป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดจากการเรียนรู้ ด้วยการนาตนเอง โค้ชเป็นรูปแบบหนึ่งของการนิเทศเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
7. การสอนแบบการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) เป็นกระบวนการซึ่ง ผู้เรียนแต่ละคน
มีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง ผู้เรียนจะทาการวิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้การเลือกวิธีการเรียนรู้ การ
แสวงหาแหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง ประเมินตนเอง โดยอาจารย์ทาหน้าที่
กระตุ้นและให้คาปรึกษาผู้เรียน
8. การสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-center) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดหรือ
ดาเนิ น การให้ สอดคล้ องกับผู้ เรี ย นตามความแตกต่ างระหว่างบุคคล วิธีการเรียนรู้โ ดยบูรณาการคุณธรรม
ค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ศึกษา
ค้นคว้า ทดลองและแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ตามความถนัดความสนใจ ด้วยกระบวนการและแหล่งการ
เรียนรู้ ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
9. การสอนแบบปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) เป็นวิธี การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีที่สามารถเพิ่มสมรรถนะการคิดวิเคราะห์และการตั้งคาถามการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนได้และควรส่งเสริมให้นาวิธีการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาเป็นแนวทางการเรียนการ
สอน
10. การเรียนรู้ โดยการสะท้อนคิด (Reflective thinking) เป็นวิธีใช้ที่ช่วยให้มรการคิดใคร่ครวญอย่างถี่
ถ้วนโดยการคิดย้อนกลับในประเด็นที่กาลังคิดเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่คิดให้เป็นความรู้ และ
การเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องนั้น การสะท้อนคิดเป็นวิธีการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นที่การคิดเกี่ยวกับ
สิ่งที่คิดอยู่ สิ่งที่ปฏิบัติหรือที่เป็นอยู่
11. การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) เป็นวิธีการสอนในการทาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
และสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างมีเหตุผล หลักการสาคัญของการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ ตามสภาพ ประกอบด้วย 5 ประการ ได้ แก่ 1. การเรียนรู้ เกิดขึ้นในบริบทที่
เป็น จริงและจากการแก้ ปั ญหาในสภาพจริง 2. ผู้ เรียนเป็นผู้ส ร้างความรู้ จากการกระทาแก้ปัญหาการมี
ปฏิสัมพันธ์ 3. ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้น 4.ผู้สอนเป็นแหล่งเรียนรู้และผู้อานวยความสะดวก 5. แหล่ง
ความรู้มีความหลากหลาย และขั้ นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น ได้แก่ 1. ขั้นกระตุ้นความคิดเดิม 2. ขั้นเสนอ
ปัญหา 3. ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 4. ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 5. ขั้นประยุกต์ใช้
12. การสอนที่ใช้การวิจัย เป็นฐาน (Research-based Learning) สอน โดยการมอบหมายงานให้
นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สรุป และนาเสนอกระบวนการวิจัย และผลการวิจัยเป็นวิธีการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ด้วยตนเอง เกิดความเชื่อมโยงความรู้ เกิดแนวคิดใหม่ ตลอดจนการนาแนวคิดไปให้
ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังทั้งวิชาความรู้ และความประพฤติให้แก่เด็ก และเยาวชน ครูจึง
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่จะทาให้เด็กไทยเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ และมิติอื่น ๆ เช่น การพัฒนา
ทางร่างกายด้วยวิชาพลศึกษา พัฒนาด้านอารมณ์ด้วยศิลปศึกษา นาฏศิลป์ และดนตรี ซึ่งวิชาดังกล่าวจะพัฒนา
ให้เยาวชนมีความรู้อย่างสมบูรณ์ในทุกด้าน ดังนั้น การผลิตครูจึงจาเป็นต้องเน้นการเรียนการสอนที่มีการ
พัฒนาทักษะอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะ อย่างยิ่งครูที่มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่จะสามารถนาทฤษฎี
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ทางการศึกษาที่ได้เรียนรู้ นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถตอบโจทย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หล่อหลอมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่ อเป็นครู
คุณภาพและนาไปสู่การผลิตเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
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ภาษาไทยกับภาษาลาว ภาษาพูด ภาษาเขียน บ้านพี่เมืองน้อง
THAI LANGUAGE WITH LAO LANGUAGE, WRITTEN LANGUAGE,
THE NEIGHBORHOOD
กฤษฎ์เตชินห์ เสกฐานโชติจินดา*
GRITTAYCHIN SEKTHANACHOTCHINDA
บทคัดย่อ
บทความ เรื่อง ภาษาไทยกับภาษาลาว ภาษาพูด ภาษาเขียน บ้านพี่เมืองน้อง มีวัตถุประสงค์ในการ
เขียนคือ ต้องการทราบประวัติความเป็นมาของภาษาไทย ประวัติความเป็นมาของภาษาลาวที่ทั้งสองประเทศ
ใช้สื่ อสารกัน ในท้องถิ่นของตน รวมถึงปัจจัยต่างๆที่ทาให้ ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาลาวและภาษาไทย
คล้ายคลึงกัน ผลการศึกษา พบว่า ตัวอักษรไทยมีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากลายสือไทยที่พ่อขุนรามคาแหง
ทรงประดิษฐ์ ขึ้น และมีวิวัฒนาการทางภาษา ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีพั ฒ นาการจนมาถึง
รูปแบบที่เราใช้ในปัจจุบัน ตัวอักษรลาวมีนักวิชาการให้ความเห็นแตกต่างกันออกไปถึงที่มาและวิวัฒนาการของ
อักษรลาว คือ 1. อักษรลาวมีวิวัฒนาการมาจากอักษร เทวนาครี อันเป็นอักษรของอินเดียทางเหนือมีสาย
วิวัฒนาการมาพร้อมกันกับอักษรขอมโบราณ 2. ลายสือไทยนั้นส่งอิทธิพลโดยตรงต่ออักษรลาว 3. มาจากจาก
ลายสื อไทยพัฒนาเป็นอักษรฝั กขามจากนั้นเป็นอักษรไทยน้อยและอักษรลาวตามล าดับ อักษรลาวโบราณ
บางส่วนได้มีอิทธิพลต่ออักษรไทยในสมัยหลังสุโขทัยเป็นต้นมา ปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษา
ลาวและภาษาไทยคล้ายคลึงกัน คือ มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ทั้งทางสื่อสารมวลชน การเรียนรู้ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจการค้า มีการแพร่กระจายทางภาษา จากการติดต่อสัมพันธ์ รับวัฒนธรรมของกัน
และกัน ทั้งปัจจัย ด้านภูมิศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยนี้ทาให้เกิดการยืมภาษาขึ้นนั่นเอง
คาสาคัญ: ภาษาพูด, ภาษาเขียน

____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
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บทนา
ภาษา ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทาความเข้าใจกันได้
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ ส่วนภาษาในความหมายอย่างแคบนั้น
หมายถึง เสียงพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเท่านั้น บันลือ พฤกษะวัน(2522) ได้ให้ความหมายของภาษาไว้
ว่า “เครื่ องมือที่ใช้สื่ อความหมายที่ส าคัญที่สุ ดของมนุษย์ ” (MAY, อ้างถึง บันลือ พฤกษะวัน ,2522) ได้
กล่าวถึงภาษาว่าการที่มนุษย์ใช้ภาษาสื่อความหมายกันได้ ย่อมเป็นเครื่องแสดงว่ามนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์
นอกจากนี้ ศุภวัตน์ ชื่นชอบ(2524) ได้ให้ความหมายของภาษาไว้ดังนี้ ภาษา หมายถึง เสียงหรือ
กริยาอาการที่เป็นสื่อเข้าใจความหมายรู้กันได้, คาพูด, ถ้อยคาที่ใช้พูดจากัน โดยสรุปแล้วภาษาคือเครื่องมือที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารกันและกันให้เข้าใจนั่นเอง บันลือ พฤกษะวัน (2522) กล่าวว่า ภาษาเป็นสิ่งจาเป็นต้องใช้
สื่อความหมายกันได้ ดังนั้นภาษาจึงมีความสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. มนุษย์ใช้ภาษาในการติดต่อทาความเข้าใจกันได้ กล่าวคือ สามารถใช้ภาษาแสดงความต้องการ
ทางร่างกายและจิตใจด้วย
2. มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อดาเนินกิจกรรมสาคัญและจาเป็นในการดารงชีวิต
3. ภาษาเป็ นทักษะที่ต้องเรีย นรู้และฝึ กฝน โดยเน้นการฝึ กฝนที่ถูกวิธีเพื่อให้ ส อดคล้องกั บการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
4. ภาษาเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นในสังคม เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารและมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม
5. ภาษามีความส าคัญต่อบุคคลเพราะการที่บุคคลรู้จักใช้ภาษาได้ดีขึ้นย่อมได้รับการยกย่องจาก
สังคม
จะเห็ น ได้ ว่ า ภาษามี ค วามส าคั ญ กั บ ชี วิ ต คนเรามาก ไม่ ว่ า จะเป็ น ชนชาติ ใ ดก็ จ ะมี ภ าษาที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์หรือเฉพาะของตน ภาษานั้นใช้ในการสื่อความหมายให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด หรือการถ่ายทอด
ความรู้ และสื่อความหมายกันให้เข้าใจ ถึงแม้อยู่คนละประเทศถ้าหากมีภาษาที่ใกล้เคียงกันหรือมีบรรพบุรุษ
กลุ่มเดียวกัน เช่น ประเทศไทยและประเทศลาวยังสามารถถ่ายทอดคาพูดในการใช้ภาษา สื่อความหมาย เข้าใจ
กันได้ ในกรณีของภาษาไทยและภาษาลาวนั้นผู้พูดทั้งสองภาษานี้สามารถสื่อสารกันเข้าใจ เนื่องจากเป็นภาษา
ในตระกูลเดียวกัน อีกทั้งภาษาลาวยังมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาไทยถิ่นอีสาน จึงทาให้ไม่ต้องใช้ล่ามหรือผู้
แปลภาษา
ภาษาไทยและภาษาลาวมีลักษณะใกล้เคียงกันมากเนื่องจากอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกัน คือ ตระกูล
ไท (Tai Family) ทาให้คนไทยและคนลาวสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจแม้ว่าจะใช้ภาษาของตนเองสนทนาก็ตาม
และเนื่องจากไทยและคนลาวมีพรมแดนที่ติดกันจึงมีการติดต่อกันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(วิภาวรรณ อยู่เย็น, 2537)
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งที่คล้ายคลึงและ
แตกต่างกันเป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ รากฐานทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนา ภาษา ประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีการพูด เขียน คล้ายคลึงกับไทยก็คือ ลาวเพียงชาติเดียวเท่านั้น ส่วนชาติอื่น ๆ ก็จะใช้ภาษาของ
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ตน ไม่ว่าจะเป็นพม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โดยที่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะเป็นภาษากลางที่ใช้
ติดต่อกันได้ทั่วทั้งภูมิภาค
โดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้พูดสองภาษาหรือมากกว่าสองภาษามีการติดต่อสื่อสารกันย่อมทาให้เกิดการ
ปรับตัวเข้าหากันของทั้งสองภาษาหรือการลู่เข้าของภาษา ภาษาใดภาษาหนึ่งอาจจะยืมลักษณะทางภาษาของ
ภาษาอื่นเพื่อความสะดวกในการติ ดต่อสื่อสาร ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปจน
บางครั้งเจ้ าของภาษาอาจไม่ได้สังเกตหรือรู้สึกตัว ว่าตนเองรับเอาลั กษณะทางภาษาของภาษาอื่นที่ ตนเอง
ติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจานั้นมาใช้
ในความคล้ายคลึงของภาษาพูดและภาษาเขียน รวมถึงสาเนียงที่คล้ ายกันในพื้นถิ่นทางภาคอีสาน
ของประเทศไทยจะมีความคล้ายคลึงกันมาก ผู้เขียนจึงมีความสนใจจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาเขียน ของ
ภาษาลาวและภาษาไทย รวมถึงภาษาพูดของลาวและภาษาพูดของชาวภาคอีสานในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาไทยและภาษาลาว
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาลาวและภาษาไทยคล้ายคลึงกัน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ภาษาเขียน หมายถึง ภาษาที่ใช้ในงานเขียนซึ่งเป็นทางการมากกว่าภาษาพูด ใช้สื่อสารทางเอกสาร
ในประเทศไทยและประเทศลาว
2. ภาษาพูด หมายถึง เสียงพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่นที่ตัวเองอาศัยอยู่ คือภาษาพูดของคนภาค
อีสานประเทศไทย และภาษาพูดของคนประเทศลาว
ประวัติความเป็นมาของอักษรไทย
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย เมื่อปีมหาศักราช 1205 ตามที่ระบุในศิลา
จารึกหลักที่ 1 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1826 อักษรไทยหรือลายสือไทยที่พ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ขึ้น
นั้น นับว่าเป็น อักษรชุดแรกของไทย เพราะไม่ปรากฏว่ามีศิลาจารึกหรืออักษรไทยก่อนสมัยพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช ดังที่ปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 4 ความ ว่า... “...เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี
1205 ศก ปีมะแม พ่อขุนรามคาแหงหาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึ่งมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้...”
นักวิชาการสันนิษฐานว่า ลายสือไทยหรืออักษรไทยที่พ่อขุนรามคาแหงมหาราชทรง ประดิษฐ์ขึ้น คงได้
อาศัยอักษรต้นแบบคือ อักษรขอมโบราณและอักษรมอญโบราณเป็นต้นแบบ (สานักวัฒนธรรมกีฬาและการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, 2556)
วิวัฒนาการภาษาและอักษรไทยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พบ หลักฐานการประดิษฐ์
ลายสือไทยของพ่อขุนรามคาแหงโดยดัดแปลงอักษรจากอักษรขอมโบราณ และมอญโบราณ จากนั้นอักษรก็ได้
พัฒนาเรื่อยมาในสมัยพญาลิไท สมัย อยุธยาตอนต้น อยุธยาตอนกลาง อยุธยาตอนปลาย และรัตนโกสินทร์
ตอนต้น นอกจากวิวัฒนาการอักษรแต่ละยุคสมัยแล้ว ยังมีอักษรเฉพาะแบบที่สร้างขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เช่น ใช้
อ่านภาษาบาลี ปรับเพื่อให้ภาษาไทยทันสมัย ใช้สะดวกขึ้น แต่อักษรเฉพาะ แบบเหล่านี้ไม่นิยม ใช้จนยกเลิกไป
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ในทีส่ ุด อักษรเฉพาะแบบ ได้แก่ อักษรอริยกะ ของรัชกาลที่ 4 อักขรวิธีแบบใหม่ของรัชกาล ที่ 6 และอักขรวิธี
ภาษาไทย ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม (มัลลิกา มาภา, 2559)
สรุปได้ว่า ตัวอักษรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นตัวเขียนที่มีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากลายสือไทยที่พ่อขุน
รามคาแหงทรงประดิษฐ์ขึ้น ได้มีการเปรียบเทียบหรือปรับปรุงจากตัวอักษรที่มีใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ตัวหนังสือในปัจจุบันแตกต่างไปจากสมัยสุโขทัยมากแต่ระบบของตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ยังคงเดิม
อักษรไทยมีใช้มานาน แล้วจึงมีลักษณะแตกต่างไปจากภาษาในปัจจุบัน ทั้ง ในด้านการเขียนและการแทนเสียง
วิวัฒนาการทางภาษาและอักษรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง จนมาถึงรูปแบบที่เราใช้ในปัจจุบัน
ประวัติความเป็นมาของอักษรลาว
อักษรลาวมี 2 แบบคืออักษรลาว (อักษรลาวโบราณภาษาลาวเรียกว่า อักษรลาวเดิม พบในภาคอีสาน
ของไทยด้วยเช่นกัน) และอักษรธรรมลาว อักษรลาวประกอบด้วยพยัญชนะ 33 รูป 21 เสียง และสระ 28 รูป
27 เสี ยง เขีย นจากซ้ายไปขวา ระบบการเขียนในภาษาลาวจะซับซ้อนน้อยกว่าในภาษาไทยและภาษา
เขมร เนื่องจากเขียนตามเสียงโดยตรง (https://th.wikipedia.org/wiki.2561)
วิวัฒ นาการของอักษรลาวนั้ น มีผู้ ที่ให้ ค วามเห็ นแตกต่างกันไป ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดซ์ เคยให้
ความเห็นว่าอักษรลาวนั้น น่าจะมีที่มาจากอักษรไทยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช เกิดขึ้นที่เมืองสุโขทัย แล้ว
แพร่หลายไปยังเมืองที่ติดต่อกันในดินแดนล้านช้างและล้านนา แต่ภายหลังตัวอักษรไทยในดินแดนล้านช้างได้
เปลี่ยนเป็นตัวลาว แนวคิดนี้ได้ถูกลบล้างไปเพราะขัดแย้งกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของลาว
และอีสาน เนื่องจากมีการค้นพบอักษรลาวเก่าที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันและเก่าแก่กว่าอักษรไทยสมัยพ่อขุน
รามคาแหง และสมัยพระยาลิไทย จารึกที่หลักเสมาหินสมัยจันทปุระ นครเวียงจันทน์ ถ้าจอมเพ็ชร และวัดวิชุน
เมืองหลวงพระบาง และจารึกวัดร้างบ้านท่าแร่ (วัดศรีบุญเรือง) อาเภอพังโคน จั งหวัดสกลนคร ทาให้เชื่อว่า
อักษรไทยสมัย พ่อขุน รามคาแหงได้รับ อิทธิพลมาจากอักษรลาวเดิม สันนิษฐานว่า เชื้อพระวงศ์ของพ่อขุน
รามคาแหงเป็นตระกูลลาวสายหนึ่งที่อพยพลงไปทางตอนใต้จึงได้นาเอาอักษรลาวเก่าไปใช้และพัฒนาเป็น
อักษรในสุโขทัยด้วย (https://th.wikipedia.org/wiki.2561)
นักวิชาการลาวเชื่อว่าคนลาวที่อยู่ในดินแดนล้านช้างมีอักษรเป็นของตนเองมานาน อักษรลาวคล้ายกับ
ตัวอักษรไทยเพราะวิวัฒนาการมาจากอักษรเทวนาครี อันเป็นอักษรของพวกอินเดียทางเหนือ มหาสิลา วีระ
วงส์ เห็นว่าชาติลาวมีตัวหนังสือของตัวเองมาหลายร้อยปี หรืออาจจะเป็นพัน ปีก่อนสมัยพ่อขุนรามคาแหงของ
ไทย โดยอักษรลาวเป็นอักษรไทพวกหนึ่งที่เรียกว่า อักษรไทน้อย ซึ่งได้กลายเป็นหนังสือลาวในเวลาต่อมา
อักษรไทน้อยน่าจะมีที่มาจากอักษรพราหมีของอินเดียดังกล่าวไปแล้ว และมีสายวิวัฒนาการมาพร้อมกันกับ
อักษรขอมโบราณ อย่างไรก็ดีทฤษฎีนี้ยังมีข้อถกเถียง เนื่องจากอักษรลาวหรือไทน้อยถูกวิวัฒนาการขึ้นก่อนการ
เกิดขึ้นของอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งเป็นสมัยที่คนเผ่าที่พูดภาษาไททั้งหลายยังไม่ได้แยกออกจากกันเป็นอาณาจักร
ของตนเอง ทั้งยังเป็นการนาคติชาติพันธุ์นิยมอันเป็นคติสมัยใหม่มาอธิบาย (Ivarsson, Søren, 2008) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับความสัมพันธ์ตามประวัติศาสตร์ระหว่างคนไทเผ่าต่าง ๆ ในอดีต (Chamberlain, James,1989)
อีกทั้งยังมีผู้กล่าวว่า อักษรลาวมีวิวัฒนาการมาจากอักษรลาวโบราณสมัยเชียงดง-เชียงทอง ราวก่อน
รัชสมัยพระเจ้าฟูางุ่ม โดยการวิวัฒนาการของอักษรลาวนั้นเริ่มจากการเกิดอักษรชนิดหนึ่งที่มีเชื่อเรียกว่า อักษร
ฝั ก ขาม (ซึ่ ง เป็ น ตั ว อั ก ษรที่ ไ ด้ รั บ วิ วั ฒ นาการมาจากอั ก ษรลาวในสมั ย ล้ า นช้ า ง และปรากฏหลั ก ฐานการ
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วิวัฒนาการในเอกสารตราตั้ง (ลายจุ้ม -ดวงจุ้ม) ของกษัตริย์ลาวในสมัยต่าง ๆ ทั้งหลวงพระบาง เวียงจันทน์
และจ าปาศักดิ์ จากนั้ นจึงวิวัฒนาการต่อไปเป็นอักษรไทยน้อยและอักษรลาวตามลาดั บ อักษรลาวโบราณ
บางส่วนได้มีอิทธิพลต่ออักษรไทยในสมัยหลังสุโขทัยเป็นต้นมา
ภาษาลาวและภาษาไทย ตัวอักษรและภาษา คล้ายกัน เพียงแต่ อักษรบางตัวไม่เหมือนภาษาไทย
อักษรลาวมี 26 ตัว ส่วนใหญ่คล้ายอักษรไทยมีบางตัวเท่านั้นที่แตกต่างออกไป พยัญชนะลาว มี 26 ตัว มีอีก 1
ตัวนั้น คือ ในภาษาลาวจะไม่มี เสียงผันลิ้น เป็นตัว ร. เช่น รถ ก็จะเขียน(และอ่าน) ว่า ลดบางคาที่คาไทย
เขียน ร.เรือ เช่น เรือน เรือ เขาก็จะใช้ ตัว ฮ.เฮือน (ຮ) (ตัวที่ 26 ที่อักษรเหมือน ร.เรือ) อ่านเป็น เฮือน หรือ
เฮือ ในสมัยก่อน ภาษาลาวมีตัวพยัญชนะ ร. ไว้ จุดประสงค์ใหญ่ก็เอาไว้แทนตัว R ในภาษาอังกฤษหรือ เอาไว้
ใช้สะกดชื่อคนไทย - ภาษาไทย ภาษาลาว มีใช้ตัว ร.แค่คาว่า ราชา ราชินี เท่านั้น
ปี 1997 ได้มีการปฏิรูปภาษาลาวครั้งใหญ่โดยให้นาตัว ร. กลับมาใช้ใหม่ และได้ เปลี่ยนแปลง
รูปแบบ การใช้ สระ ให้มีมาตรฐานคล้ายภาษาไทย คือ ในสมัยก่อน สระลาว เต็มไปด้วย สระลดรูป สระ
เปลี่ ย นรู ป ไปตามพยั ญ ชนะที่ ส ะกด ปรั บ เปลี่ ย นมา ให้ ใ ช้ แ บบของไทย ตั ว อย่ า ง เช่ น สระเอี ย เช่ น ค า
ว่า เวียง เขียนเป็น ว. + สระลดรูป + ง (ວຽງ) มีพยัญชนะลาวที่เป็นตัว ย. คล้ายกัน เพียงแต่ความยาวของ
หางไม่เท่ากัน คือ ตัว ย.ยุง (ຍ) เสียงจะออกเป็น ย. แบบเดียวกับภาษาอีสาน ซึ่งมีผู้รู้หลายท่าน อ้างว่า
ภาษาไทย ออกเสียงได้ครบ ครอบคลุมหมดทุกเสียง จะไม่มีทางออกเสียง ย.ตัวนี้ได้ ยกเว้นเป็นคนอีสาน
อีกตัวคือ ย.ยา หรือบางทีเรียกกันว่า ย.หางยาว (ຢ) ย.ออกเสียงแบบเดียวกับ ย. ยักษ์ ของไทยใช้เฉพาะกับคา
ที่เขียนว่า ยา และ ยาง เท่านั้นตัว ย.หางยาวนี้ นอกจากใช้เขียนคาว่า ยา และ ยาง แล้วยังเอาไว้ใช้กับ
ตัว อ.นา ย. เช่น อย่า อยู่ อย่าง อยาก หรือ ห. นา ย. เช่น หยาด หยามสุดท้าย คือ สระลาวในภาษาลาวมีสระ
อยู่ตัวหนึ่ง รูปร่างคล้า ยไม้หันอากาศกลับหัวบางทีก็มองคล้าย สระ อิ ไทย แต่ก็คือ สระโอะ ( ົ ) ลดรูป
ยกตั ว อย่ า งค าที่ ก ากั บ สระโอะ ในภาษาไทย จะลดรู ป สระ เช่ น คน ดง นม ลด (กองเอเชี ย
ตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก .2547)
สรุปได้ว่าอักษรลาวมีนักวิชาการให้ความเห็นแตกต่างกันออกไปถึงที่ มาและวิวัฒนาการของอักษร
ลาว คื อ 1. อั กษรลาวมี วิวั ฒ นาการมาจากอั กษรเทวนาครี อัน เป็ นอั กษรของอิ นเดีย ทางเหนื อ มีส าย
วิวัฒนาการมาพร้อมกันกับอักษรขอมโบราณ 2. ลายสือไทยนั้นส่งอิทธิพลโดยตรงต่ออักษรลาว 3. มาจากจาก
ลายสือไทยพัฒนาเป็นอักษรฝักขามจากนั้นเป็นอักษรไทยน้อยและอักษรลาวตามลาดับ
การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารของคนไทย คนลาว
ลาเนียงภาษาพูดที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลที่เป็นผู้รู้สองภาษาหรือรู้หลายภาษาใช้ภาษาสองภาษาสลับกัน
ไปมาทาให้ภาษาทั้งสองภาษาเกิดอิทธิพลต่อกัน และลักษณะเช่นนี้นี้มักจะเกิดในพื้นที่ชายแดนซึ่งมีผู้ รู้สอง
ภาษาจานวนมาก (Thai’s Royal Institute, 2010)
พื้นที่ชายแดนระหว่าง ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะบริเวณนคร
หลวงเวียงจันทน์ และจังหวัดหนองคาย อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งมีประชาชนทั้ง
สองประเทศซึ่งเป็นผู้รู้สองภาษาเดินทางเข้า-ออก จานวนมาก นอกจากนี้การการใช้คาพูดและสาเนียง ยังแสดง
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ให้เห็นถึงการยืมคาภาษาอื่นมาใช้ใน ภาษาของตนเองด้วยอย่างไรก็ตาม การพูดเช่นนี้ เกิดขึ้นได้ทั่วไปในกลุ่ม
คนที่รู้สองภาษา ซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาแม่เดียวกัน
Sankoff (2001) และ Evans (2002) ได้กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศทั้งสอง
ความสัมพันธ์ของประชาชน ตลอดจนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคม และการเปลี่ยนแปลงของประชากรของทั้ง
สองประเทศย่อมส่งผลให้ภาษาใกล้เคียงกันมาขึ้น
ผู้เขีย นได้ศึกษาจากเอกสารตารา ที่ เกี่ยวข้องกับกับใช้ภาษาในการสื่ อสารระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ทั้งสองประเทศ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2518 ดังนี้
ยุคสังคมนิยม
ช่ว งเวลานี้ เป็ น ช่ว งแรกของการปิ ดประเทศหลั งจากการประกาศเอกราชและเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองจากระบบเจ้ามหาชีวิตมาสู่ระบบสังคมนิยมจึงเรียกว่ายุคเพื่อสังคมนิยม Stuart-Fox (2001)
ในช่วงนี้การสื่อสารระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวในสถานการณ์การสื่อสารในชีวิตประจาวันนั้นคน
ลาวส่วนมากจะพูดภาษาลาวในฐานะภาษาประจาชาติของตนเอง ขณะที่คู่สนทนาที่เป็นคนไทย (ที่พูด
ภาษาไทยกลางเป็นภาษาแม่) จะใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารนี้ต่างฝุายต่างพยายามทา
ความเข้าใจภาษาของกันและกัน โดยการหาความหมายจากคาศัพท์ที่ใช้เหมือนกัน ถ้าหากไม่เข้าใจคาศัพท์ก็จะ
สอบถามความหมายซึ่งถือเป็นการเรียนรู้และเพิ่มคลังคาศัพท์ให้มากขึ้น ในสถานการณ์การสื่อสารที่เป็น
ทางการซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและลาวในช่วงนี้
(รัตนา จันทร์เทาว์, 2554)
ยุคจินตนาการใหม่
ภายหลังยุคเพื่อสังคมนิยมแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายเปิดประเทศ (Open- door policy) และเปิด
การค้าเสรีใน ปีพ.ศ. 2529 เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศ หรือเรียกว่า ยุคจินตนาการ
ใหม่ ซึ่งรัฐพยายามสร้างแนวคิดใหม่ อัตลักษณ์ใหม่ ภายใต้ความเชื่อมั่นกับ ระบอบการปกครองใหม่ว่าจะ
สามารถทาให้ประชาชนมีวิถีชีวิต ที่เป็นอิสระเพิ่มมากขึ้น มีสิทธิและมีความเจริญ มั่งคั่ง อย่างเท่าเทียมกัน
การใช้ภาษาของคนลาวในการสื่อสารกับคนไทยในช่วงนี้เป็นการ “ปนภาษา” (Code-Mixing) ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาไทยของคนลาวในการสื่อสารกับคนไทย กล่าวคือ “การปนภาษา”
เกิดขึ้นเมื่อคนลาวสื่อสารด้วยภาษาลาวซึ่งเป็นภาษาของตนเองเป็นหลักแต่อาจจะใช้คาศัพท์ สาเนียง ข้อความ
หรือประโยคสั้นๆ ของภาษาไทยร่วมด้วยเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น การสื่อสารรูปแบบนี้เป็น
ช่วงที่เข้าสู่ระบบการค้าเสรี หรือประมาณ 10 ปี หลังจากเข้าสู่ระบบการค้าเสรี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2529-2539
ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีการเลือกใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาลาว
(รัตนา จันทร์เทาว์, 2554)
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ยุคโลกาภิวัตน์
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยกับลาวนอกจากจะเป็นเพื่อนบ้าน ที่สนิทแล้วยังมี
บทบาทเป็นคู่ค้าที่สาคัญ เพราะตั้งแต่ลาวเข้าสู่ระบบการค้าเสรีและมีนโยบายเปิดประเทศนั้น ประเทศไทย
ยังคงเป็นประเทศที่มีนักลงทุนและจานวนเงินลงทุนในประเทศลาวสูงที่สุด รวมถึงจานวนนักท่องเที่ยวไทยที่เข้า
สู่ลาวก็มีเป็นจานวนมาก
สถานการณ์ของภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวใน “ช่วงที่สาม” นี้ประชาชนลาวสามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ในระดับการสลับภาษา (Code-Switching) กล่าวคือ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับ
ข้อความ และ สามารถเลือกภาษา (Language choice) ไทยหรือภาษาลาวในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ได้ คนลาวมีการเรียนรู้ภาษาไทยและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ 3 คน
ลาวสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาลาว และสามารถเลือก ภาษาที่จะสื่อสารในบริบท ต่างๆ ได้
เพิ่มขึ้น (รัตนา จันทร์เทาว์,2554)
ปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาลาวและภาษาไทยคล้ายคลึงกัน
จากยุคต่างๆผู้เขียนได้ใช้หลักทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ และทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเข้า
มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยและภาษาลาว ดังนี้
แนวคิดทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์
แนวคิ ด ทฤษฎี ภู มิ ทั ศ น์ ท างภาษาศาสตร์ เ ป็ น การศึ ก ษาภาษาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมสอดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดภาษาศาสตร์สังคม ดังที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของสังคมและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคม กล่าวคือ อิทธิพลของสังคมต่อเราผู้ใช้ภาษา ไม่เพียงแต่จะ
มีในแง่ของบทบาทต่างๆ ที่กาหนดการใช้ภาษาของเรา แต่ยังมีในแง่หน้าที่ของภาษาที่เราใช้ อีกด้วย ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2518 แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาในการสื่อสารของคนในภูมิภาคที่มีชายแดนติดต่อกัน อีกทั้งยังใช้วัฒนธรรม
ร่วมกัน
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) Clack Wissler, Alfred
Kroeber (อ้างถึงใน นิตยพรรณ วรรณศิริ, 2540) อธิบายว่า การแพร่หลาย (Spread) ของลักษณะการทาง
วัฒนธรรม (Cultural Traits) จากกลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการแพร่กระจาย การค้นพบและ การ
ประดิษฐ์จากชนกลุ่มหนึ่งไปสู่ชนอีกกลุ่มหนึ่ง
การแพร่กระจายมีลักษณะดังนี้ คือ
1. เกิดขึ้นในทุกสังคมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน
2. เป็นกระบวนการสองทาง ไป- กลับเสมอ (Two-Way Process)
3. เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) คือ มีการรับบางอย่างและ ไม่รับบางอย่าง
โดยทั่วไปมีการดัดแปลงการแพร่กระจายมาให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น
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จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมนั้น เป็นผลจากปัจจัยต่างๆ เป็น
ตัวกระตุ้นและเป็นแรงผลักดันที่ทาให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ทั้งประเด็นการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ และอิทธิพลทางภาษา ไปเผยแพร่ในท้องถิ่นนั้ น ๆ หรือการแลกเปลี่ยน
ค้าขายทาให้วัฒนธรรมด้านภาษาพูดและภาษาเขียน เกิดการหลั่งไหลและผสมผสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จน
เป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับและเข้มแข็งทางสังคม
ผู้เขียนจึงอธิบายปรากฏการณ์ของภาษาในแต่ละยุคของลาวตามแนวคิดทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์
และทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ดังนี้
ยุคสังคมนิยม
ทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ อธิบายได้ว่า หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นโยบายของรัฐ
ในช่วงนั้น รัฐใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ประชาชน เน้นการสร้างความสามัคคีของประชาชน
ในชาติที่แตกแยกกัน การสร้างความเชื่อมั่นในระบอบการปกครองใหม่ รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้
การนาพาของรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นหลัก ในช่วงนี้คนไทยและคนลาวมีการใช้
ภาษาติดต่อสื่อสารกันน้อยมากทาให้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงน้อยตามไปด้วย
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) อธิบายได้ว่า
1. เกิดขึ้นในทุกสังคมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน หลังจากการประกาศเอกราชและเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบบเจ้ามหาชีวิตมาสู่ระบบสังคมนิยม รัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวลาวได้ ติดต่อสื่อสาร
กันระหว่างประเทศมากนักในสังคมของชาวลาวและชาวไทย การแพร่กระจายทางภาษาจึงมีน้อยในยุคนี้
2. เป็นกระบวนการสองทาง ไป – กลับเสมอ (Two-Way Process) เนื่องจากประเทศลาวยังไม่
เปิดประเทศ จึงไม่สามรถที่จะรับวัฒนธรรมทางภาษาของไทยได้ ชาวลาวจึงใช้ภาษาที่เป็นภาษาประจาชาติของ
ตนอยู่
3. เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) รูปแบบในการสื่อสารต่างฝุายต่างเข้าใจใน
ภาษาของกันและกัน โดยหาความหมายจากคาศัพท์ที่ใช้เหมือนกัน ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้เตรียมพร้อม
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
ยุคจินตนาการใหม่
ทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ อธิบายได้ว่า การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในลาวว่า มีนักธุรกิจ
หลายประเทศที่เข้าไปลงทุนในลาว และมากกว่าหนึ่งในสามส่วนของทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากประเทศไทย
ความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้ากับไทยส่วนมากเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การธนาคาร และการค้าชายแดนในหัวเมือง
สาคัญของลาวและไทยตลอดแนวแม่น้าโขง มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศ
ลาวมากขึ้น กล่าวได้ว่าในช่วงนี้มีการใช้ภาษาไทยและภาษาลาวติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจ ทาให้คนลาวและ
คนไทยได้เรียนรู้ภาษาของกันและกันมากขึ้น
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) อธิบายได้ว่า
1. เกิดขึ้นในทุกสังคมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ภายหลังยุคเพื่อสังคมนิยมแล้วรัฐบาลก็มีนโยบาย
เปิดประเทศ (Open- door policy) และเปิดการค้าเสรีในปี พ.ศ. 2529 เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวและ นักลงทุน
จากต่างประเทศ ทาให้สังคมในยุคนี้เปิดกว้างมากขึ้นทาให้ระหว่างสองประเทศได้มีการติดต่อสื่อการกันมากขึ้น
ทาให้วัฒนธรรมทางภาษาทั้งสองประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในของซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น
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2. เป็นกระบวนการสองทาง ไป – กลับเสมอ (Two-Way Process) มีนักลงทุนไทยเข้าไปติดต่อ
ค้าขายและทาธุรกิจกับลาวจานวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าไปเที่ยวยังแขวงต่างๆ
เป็นจานวนเพิ่มมากขึ้น ในทานองเดียวกันประชาชนลาวจานวนมากโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีชายแดน
เชื่อมต่อกับประเทศไทยนั้น ได้เดินทางเข้ามาซื้อสินค้าและรับบริการจากภาคธุรกิจและภาครัฐของไทยจานวน
มากเช่น เดี ย วกัน ในช่ ว งนี้ จึ งเป็ น การแลกเปลี่ ยนทางวั ฒ นธรรม ทางภาษามากขึ้น ทั้งประเทศไทยได้รั บ
วัฒนธรรมทางภาษาจากลาว ลาวก็ได้รับวัฒนธรรมทางภาษาจากไทยเช่นเดียวกัน
3. เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) จานวนนักท่องเที่ยว ชาวไทยที่เดินทางเข้าไป
ท่องเที่ยวในประเทศลาวนั้นมีมากกว่าประเทศอื่น ทาให้ช่วงนี้แพร่กระจายระหว่าง ภาษาไทยและภาษาลาวขึ้น
อย่าง เป็นรูปธรรม
ยุคโลกาภิวัตน์
ทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ อธิบายได้ว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์ นี้ มีการรับสื่อสารมวลชนมากขึ้ น
ทาให้คนลาวสามารถเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อเหล่านี้และสามารถพูดภาษาไทยได้จากความสัมพันธ์ทางด้านการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจ และการเข้ามาซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้คนลาวได้ฝึกทักษะ
ภาษาไทยอยู่เสมอ หลังจากปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาการพัฒนาประเทศของลาวเป็ นไปแบบก้าวกระโดด ทั้ง
นโยบายการพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และการศึกษานาลาวเข้าสู่ระบบการค้าเสรีแบบเต็มตัว
พร้อม ๆ กับกะแสไหลบ่าของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ทาให้ภาษาไทยถูกนาไปใช้มากขึ้นในขณะเดียวกันคนไทยก็มี
โอกาสได้เรียนรู้ภาษาลาวมากขึ้นด้วยเช่นกัน
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) อธิบายได้ว่า
1. เกิดขึ้นในทุกสังคมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ยุคนี้ลาวเข้าสู่ระบบการค้าเสรีและมีนโยบายเปิด
ประเทศนั้น ประเทศไทยยั งคงเป็นประเทศที่มีนักลงทุนและจานวนเงินลงทุนในประเทศลาวสูง เป็นยุคที่
ติดต่อกันมาขึ้นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าไปตามแขวงต่างๆ ของลาวก็เพิ่มมากขึ้น จึงทาให้การแพร่กระจายทาง
ภาษาในยุ คนี้ เกิดขึ้นอย่ างเสรี มีการเรีย นรู้ภาษาของกันและกันมากขึ้น และยังบรรจุให้ ห ลักสู ตรของบาง
โรงเรียนให้ศึกษาภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
2. เป็นกระบวนการสองทาง ไป – กลับเสมอ (Two-Way Process) ประชาชนลาวได้รับอิทธิพล
จากสื่ อ สารมวลชนไทยเพิ่ ม มากขึ้ น รายการโทรทั ศ น์ ไ ทยหลายรายการโฆษณาสิ น ค้ า ที่ ว างจ าหน่ า ยใน
เวียงจันทน์ เกิดความร่วมมือในวงการบันเทิงทั้งภาพยนตร์ ละคร และเพลง ระหว่างบริษัทไทยและลาว เกิด
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษากันขึ้นอย่างชัดเจน ในยุคนี้ประชาชนชาวลาวก็สามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยได้
3. เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) เกิดค่านิยมในการเรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองผ่านทางสื่อสารมวลชน การแพร่กระจายระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวมีความเข้มข้นและกระจายออก
ไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและลาวเพิ่มมากขึ้นจนสามารถพูดภาษาไทยกับคนไทยโดยใช้สาเนียง
ภาษาไทยกลางได้คล่องมากขึ้น
จากทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ สรุปได้ว่า คนลาวและคนไทยสามารถใช้ร่วมกันได้ในระดับการ
สื่อสารนั้นมีจานวนเพิ่มมากขึ้นกว่าอดีต อันเนื่องมาจากมีการติดต่ อสื่อสารกันมากขึ้น มีการรับข้อมูลจาก
สื่อสารมวลชนของกันและกันมากขึ้น และมีการเรียนรู้ภาษาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
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หรือการค้าในระดับชายแดนระหว่างไทยกับลาวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
รู ป แบบการใช้ภ าษาพูดและภาษาเขีย นทั้งสิ้ น เพราะประชาชนทั้ งสองประเทศต้องติดต่อ สื่ อสารกั น
โดยเฉพาะในรูปแบบการสนทนา การใช้เอกสาร การใช้ภาษา มีความสัมพันธ์กันกับรูปแบบของการสื่อสาร
ระหว่างประชาชนไทยและประชาชนลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่า มีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลา
จากทฤษฎี แ พร่ ก ระจายทางวั ฒ นธรรม สรุ ป ได้ ว่ า จากยุ ค สั ง คมนิ ย ม ยุ ค จิ น ตนาการใหม่ ยุ ค
โลกาภิวัฒน์ มีการแพร่กระจายทางภาษา โดยเกิดขึ้นจากการติดต่อสัมพันธ์ ต่างฝุายต่างรับวัฒนธรรมด้าน
ภาษาของกันและกัน มีวิวัฒนาการทางภาษาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามธรรมชาติของภาษา โดยเฉพาะภาษาพูดที่
ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจาวัน ซึ่งภาษาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมากบ้างน้อย บ้างขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง ด้านคา ด้านความหมาย เป็นต้น นอกจาก การเปลี่ยนแปลงภายในแล้ว ยังมี
การเปลี่ยนแปลงภาษาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ด้านภูมิศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านเทคโนโลยี ด้านการ
ติดต่อซื้อขาย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยนี้ทาให้เกิดการยืมภาษาขึ้นนั่นเอง
สรุปและอภิปรายผล
ตั ว อั ก ษรไทยที่ เ ราใช้ อ ยู่ ทุ ก วั น นี้ เ ป็ น ตั ว เขี ย นที่ มี วิ วั ฒ นาการสื บ เนื่ อ งมาจากลายสื อ ไทยที่ พ่ อ ขุ น
รามคาแหงทรงประดิษฐ์ขึ้น ได้มีการเปรียบเที ยบและปรับปรุงจากตัวอักษรที่มีใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ตัวหนังสือในปัจจุบันแตกต่างไปจากสมัยสุโขทัยมากแต่ระบบของตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ยังคงเดิม
อักษรไทยมีใช้มานานแล้วจึงมีลักษณะแตกต่างไปจากภาษาในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเขียนและการแทนเสียง
วิวัฒนาการทางภาษาและอักษรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงรูปแบบที่เราใช้ในปัจจุบัน
ตัวอักษรลาวนั้นมีนักวิชาการให้ความเห็นแตกต่างกันออกไปถึงที่มาและวิวัฒนาการของอักษรลาว คือ
1. อักษรลาวมีวิวัฒนาการมาจากอักษรเทวนาครี อันเป็นอักษรของอินเดียทางเหนือ มีสายวิวัฒนาการมาพร้อม
กันกับอักษรขอมโบราณ 2. ลายสือไทยนั้นส่งอิทธิพลโดยตรงต่ออักษรลาว 3. มาจากจากลายสือไทยพัฒนาเป็น
อักษรฝักขามจากนั้นเป็นอักษรไทยน้อยและอักษรลาวตามลาดับ อีกทั้งอักษรลาวโบราณบางส่วนได้มีอิทธิพล
ต่ออักษรไทยในสมัยหลังสุโขทัยเป็นต้นมา
ปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาลาวและภาษาไทยคล้ายคลึงกันจากทฤษฎีภูมิทัศน์ทาง
ภาษาศาสตร์ ทาให้คนลาวและคนไทยสามารถใช้ร่วมกันได้ ในระดับการสื่อสารนั้นน่าจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
กว่าอดีต อันเนื่องมาจากมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมีการรับสื่อสารมวลชนของกันและกันมากขึ้น และมีการ
เรียนรู้ภาษาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจหรือการค้าในระดับชายแดนระหว่าง ไทยกับลาว
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปัจจุบันปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อรูปแบบการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนทั้งสิ้น เพราะ
ประชาชนทั้งสองประเทศต้อง ติดต่อสื่อสารกัน โดยเฉพาะในรูปแบบการสนทนา การใช้เอกสาร การใช้ภาษา
มีความสัมพันธ์กันกับรูปแบบของการสื่อสารระหว่างประชาชนไทยและประชาชนลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งพบว่า มีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
จากยุคสังคมนิยม ยุคจินตนาการใหม่ ยุคโลกาภิวัฒน์ มีการแพร่กระจายทางภาษา โดยเกิดขึ้นจากการ
ติดต่อสัมพันธ์ ต่างฝุายต่างรับวัฒนธรรมด้านภาษาของกันและกัน มีวิวัฒนาการทางภาษาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติของภาษา โดยเฉพาะภาษาพูดที่ใช้สื่ อสารกันในชีวิตประจาวัน ซึ่งภาษาดังกล่ าวมีการ
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เปลี่ยนแปลงมากบ้างน้อย บ้างขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเสี ยง ด้านคา ด้านความหมาย
เป็นต้น นอกจาก การเปลี่ยนแปลงภายในแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงภาษาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ด้าน
ภูมิศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านเทคโนโลยี ด้านการติดต่อซื้อขาย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยนี้ทาให้เกิดการยืมภาษาขึ้น
นั่นเอง
บทความนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจั ยเรื่อง การสัมผัสภาษา : ภาษาไทยและภาษาลาวของคนลาว ที่
กล่าวถึงปรากฏการณ์การสัมผัสภาษาระหว่างภาษาลาวกับภาษาไทยในช่วงเวลา 3 ช่วง คือยุคสังคมนิยม ยุค
จิตนาการใหม่ และยุ คโลกาภิวัฒ น์ กล่ าวถึงความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของลาว ช่วงแรก
ปรากฏการณ์สัมผัสภาษาเกิดขึ้นไม่มากเป็นผลจากการปิดประเทศเพื่อการบูรณะ ช่วงที่สองเกิดการสัมผัสภาษา
ในระดับคาศัพท์ ส่วนช่วงที่สามเกิดการสัมผัสภาษาในระดับการสลับภาษา ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายเปิด
ประเทศและการเข้าสู่ ร ะบบการค้าเสรี ทาให้ นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวไทยเข้าสู่ ล าวจานวนมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลให้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาลาวและภาษาไทยคล้ายคลึงกัน อันเนื่องมาจากมี
การติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมีการรับสื่อสารมวลชนของกันและกันมากขึ้น และมีการเรียนรู้ภาษาเพิ่มมากขึ้น
ตลอดจนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจหรือการค้าในระดับชายแดนระหว่าง ไทยกับลาวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
ปัจจุบัน
จากประวัติความเป็นมาของภาษาทั้งสองประเทศมีวิวัฒนาการทางภาษาร่วมกัน ตัวอักษรไทยและอักษร
ลาว มีความใกล้เคียงกันรวมถึงภาษาพูดเป็นลักษณะการยืมภาษา ซึ่งทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมร่วมกันมา
ยาวนานมีการใช้วัฒนธรรมร่วมกันหลายอย่ าง เช่น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ รวมถึงประเพณีต่างๆ ก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ผู้เขียนไม่อาจสรุปได้ว่าประเทศไหนหยิบ
ยืม นาของประเทศใด มาเป็นต้นแบบ เพียงแต่อยากให้ผู้อ่านได้ทราบแนวคิดของผู้เขียนว่า บทความฉบับนี้บ่ง
บอกให้เห็นว่า ประเทศใกล้เคียงกันซึ่งเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้อง แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นพี่เป็นน้อง ซึ่งแต่ละ
ประเทศมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของตนเอง และใช้วัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งวัฒนธรรมของ หรือพิธีกรรมต่าง ๆ
ของถึงจะมีแบบอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นก็ตาม แต่ในบางโอกาสยังรับเอาพิธีกรรมของชาติอื่นเข้ามา
ก็อาจเป็นไปได้
ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ชาติไหน ประเทศไหน ภูมิภาคไหนบนโลก ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน มีวิถี
ชีวิ ตที่ แ ตกต่า งกัน วั ฒ นธรรมแตกต่ า งกั น ก็ เป็ นเพี ยงสื บ ต่ อมาจากบรรพบุรุ ษเท่ านั้ น แต่ปั จจุ บั นเป็น ยุ ค
โลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรมต่างๆก็สามารถใช้ร่วมกันได้
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เพราะรัก (ที่นี่มรี ัก) : การสืบทอดนิทานชาดกเกี่ยวแก่ความรักในบริบทร่วมสมัย
“PRO RAK (THEE NI MEE RAK)” : TRANSMISSION OF LOVE JATAKA
TALES IN CONTEXT OF CONTEMPORARY.
ณัฐวัตร อินทร์ภักดี*
NATTAWAT INPAKDEE
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์นิทานชาดกในหนังสือเรื่อง เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) ในประเด็นแนวคิดและโครง
เรื่อง พร้อมทั้งศึกษารูปแบบและกลวิธีการเล่าเรื่องที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ ผลการศึกษาพบว่า นิทานชาดกใน
หนังสือเรื่อง เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้ง 11 เรื่อง ประกอบด้วยความรักของหนุ่ม
สาว ความรักของคนในครอบครัว ความรักในกลุ่มเพื่อ น และความรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ในด้านกลวิธี
การเล่าเรื่องนั้นผู้เขียนใช้รูปแบบของนิทาน บทละคร พร้อมทั้งบทบรรยายภาพยนตร์และการ์ตูนเป็นสื่อในการ
เล่าเรื่อง ทาให้เกิดความน่าสนใจว่านิทานชาดกแต่เดิมที่เล่าอยู่ในคัมภีร์อรรถกถา แต่ปัจจุบันสามารถเพิ่มพื้นที่
ของเรื่องดังกล่าวให้อยู่ในเรื่องเล่าสมัยใหม่ได้ นับเป็นการสร้างสรรค์ใหม่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และผู้อ่าน
ที่หลากหลายมากขึ้น
คาสาคัญ: นิทานชาดก, การสืบทอด

ABSTRACT
This article aims to study concept, narrating techniques, and forms of “Pro Rak (Thee
Ni Mee Rak)”, the love Jataka tales in context of contemporary. The study found that “Pro
Rak (Thee Ni Mee Rak)” are 11 subjects and related to love story : young love, family love,
friend love, beloved by master.
Narrating techniques : tales, dramas, screenplay, cartoonplay. Finally the love Jataka
tales also reflect some creativities in order to serve more purposes and various groups of
audience.
Keywords: Jataka tales, Transmission
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บทนา
หนังสือ เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) เป็นหนังสือนิทานชาวพุทธชุดที่ 3 เขียนโดย นวพร เรืองสกุล ที่หยิบเอา
นิทานชาดกในนิบาต 11 เรื่อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรักในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความรักระหว่างสามี
ภรรยา ความรักระหว่างแม่ลูก ความรักในกลุ่มเพื่อน และความรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง อีกทั้งยังให้ข้อคิด
คุณธรรมในด้านต่าง ๆ ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ ทั้งใน นิทาน บทละคร บทบรรยายภาพยนตร์และ
การ์ตูน และเรื่องเล่าร่วมสมัยอื่น ๆ นับว่าเป็นกลวิธีการเล่าเรื่องที่น่ าสนใจเพราะทาให้นิทานชาดกอยู่ในเรื่อง
เล่าสมัยใหม่ แต่ยังคงคาถาเดิมในชาดกนั้น ๆ ไว้ในการเล่าดังกล่าวด้วย
ลักษณะข้างต้นจึงน่าศึกษาว่าเมื่อผู้เขียนนานิทานชาดกมาเล่าใหม่ โดยใช้บริบทใหม่และรูปแบบใหม่นั้น
มีรูปแบบและกลวิธีอย่างไรบ้าง ยังคงสืบทอดความเป็นนิทานชาดกไว้ได้อย่างไร เช่น สามารถสอดแทรกสาระ
ธรรมเด่นในเรื่องนั้น ๆ ได้ดี หรือการใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่เอื้อต่อการเล่านิทานชาดกและทาให้เกิด
ความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด ประเด็นเหล่านี้จึงนามาสู่การศึกษาในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวคิดและโครงเรื่องของนิทานชาดกทั้ง 11 เรื่อง ในหนังสือ เพราะรัก (ที่นี่มีรัก)
2. เพื่อศึกษารูปแบบและกลวิธีการเล่าเรื่องที่ใช้ในการเล่าเรื่องนิทานชาดกดังกล่าว
การคัดสรรนิทานชาดกที่เกี่ยวกับความรัก
ชาดก หมายถึงเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสั มพุทธเจ้านั้น จะเสวยพระชาติต่าง ๆ เป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง หรือสัตว์บ้าง โดยแต่ละพระชาติ
พระองค์ทรงบาเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ (ผู้ที่เข้าถึงพุทธิภาวะตรัสรู้เป็น พุทธะในวันข้างหน้า) ด้วยการบาเพ็ญ
พระบารมีธรรมต่าง ๆ เพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นองค์ต่อไป (พัฒน์ เพ็งผลา, 2552, 5) ซึ่ง
ชาดกในพุทธศาสนานั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นิบาตชาดก ปัญญาสชาดก(ชาดกนอกนิบาต)และชาดก
มาลา โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาการนานิทานชาดกในนิบาตที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักในรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งนิบาตชาดกหรือชาดกที่อยู่ในพระไตรปิฎกในส่วนของพระสุตตันตปิฎกนั้น มีอยู่ทั้งหมด 547 เรื่อง นวพร
เรืองสกุลได้เลือกสรรนิทานชาดกที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักมา 11 เรื่อง ซึ่งนิทานชาดกเหล่านี้ได้นาเสนอ
รูปแบบความรักที่หลากหลาย ทั้งความรักของหญิงชาย ความรักของแม่ลูก ความรักของเจ้านายกับลูกน้องและ
ความรักระหว่างเพื่อนมิตรสหาย ซึ่งในนิทานชาดกเหล่านี้ ผู้แต่งได้อ้างอิงที่มาของนิทานชาดกที่เล่าใหม่ไว้ว่า
นามาจากชาดกเรื่องใดบ้าง อีกทั้งยังมีการตั้งชื่อนิทานชาดกใหม่ซึ่งมีทั้งชื่อที่แสดงถึงแนวคิดหลักของเรื่องและ
ชื่อที่ตั้งขึ้นจากลักษณะเด่นบางประการ ดังจะแสดงเป็นตารางให้เห็นที่มาและชื่อเรื่องของนิทานชาดก
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบแสดงชื่อนิทานชาดก
ที่
1.

ชื่อนิทานชาดกใหม่
สุดที่รัก

2.
ความภักดี

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

โกรธกันทาไม
รักเดียว
มีทุกข์ร่วมผ่าน มีสุขร่วมสาน
แม่ลูกผูกพัน
น้าใจ
ฤทธิ์เมียน้อย
นี่ลูกนะ
คาถาปิดปาก
ฮัดเช้ย..ย..ย...

ชื่อชาดกในพระไตรปิฎก
นิโครธมิคชาดก
(ว่าด้วยการเลือกคบ)
หังสชาดก
(ว่าด้วยหงส์สุมุขะผู้ภักดี)
จุลลหังสชาดก
(ว่าด้วยพระยาหงส์ทรงติดบ่วง)
มหาหังสชาดก
(ว่าด้วย หงส์ชื่อสุมุขะไม่ละทิ้งพระยา
หงส์ผู้ติดบ่วง)
ภัลลาติยชาดก
(ว่าด้วย อายุของกินนร)
จันทกินนรชาดก
(ว่าด้วย นางจันทกินนรี)
สัมพุลาชาดก
(ว่าด้วย ความซื่อสัตย์ของนางสัมพุลา)
มาตุโปสกชาดก
(ว่าด้วย พญาช้างผู้เลี้ยงมารดา)
ภัททสาลชาดก
(ว่าด้วย การบาเพ็ญประโยชน์แก่ญาติ)
ฉัททันต์ชาดก
(ว่าด้วย พญาช้างฉัททันต์)
กัฏฐหาริชาดก
(ว่าด้วย โทษแห่งการแบ่งชนชั้น)
กฏาหกชาดก
(ว่าด้วย คนขี้โอ่)
อสิลักขณาชาดก
(ว่าด้วย ความต้องการไม่มีสิ้นสุด)

ชื่อนิบาต
เอกนิบาต
วีสตินิบาต
อสีตินิบาต
อสีตินิบาต

วีสตินิบาต
ปกิณณกนิบาต
ติงสตินิบาต
เอกาทสนิบาต
ทวาทสนิบาต
ติงสตินิบาต
เอกนิบาต
เอกนิบาต
เอกนิบาต

จากการนาเสนอในตารางข้างต้นทาให้ทราบถึงที่มาของเรื่องนิทานชาดกเล่าใหม่ อีกทั้งได้เห็นการตั้งชื่อ
เรื่องใหม่เหล่านั้น มีทั้งการตั้งชื่อตามแก่นของเรื่อง หรือตามลักษณะอื่น ๆ ในเรื่อง ทั้ง 11 เรื่องนี้ มีเพียงเรื่อง
เดี ย วเท่ า นั้ น ที่ มี เ นื้ อ หาคล้ า ยกั น ในชาดก 3 เรื่ อ ง คื อ เรื่ อ งความภั ก ดี ผู้ แ ต่ ง เลื อ กใช้ โ ครงเรื่ อ งในชาดก
มหาหังสชาดกเป็นสาคัญ ซึ่งจะได้กล่าวถึงชื่อเรื่อง โครงเรื่อง แนวคิดและข้อคุณธรรมที่ผู้แต่งได้หยิบยกมา
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นาเสนอเป็นเรื่อง ๆ โดยจะเปรียบเทียบชื่อเรื่องชาดกตามอรรถกถาในพระสุตตันตปิฎก ซึ่งมีการแปลตั้งชื่อเรื่อง
ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อชาดกภาษาบาลีสานวนนี้ผู้วิจัยนับเป็นสานวนที่ 1 ส่วนการตั้งชื่อชาดกสานวนเล่าใหม่
จากหนังสือ เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) ผู้วิจัยจะนับเป็นสานวนที่ 2 ดังนี้
1) เรื่องสุดที่รัก มาจากชาดกที่ชื่อว่า นิ โครธมิคชาดก (ว่าด้วยการเลือกคบ) จากการตั้งชื่อเรื่องนั้น
แสดงถึงการเน้นในการนาเสนอแก่นเรื่องที่แตกต่างกันทั้งสองสานวน กล่าวคือ ในเรื่องนิโครธมิคชาดก สานวน
ที่ 1 นั้น นาเสนอเรื่องการเลือกคบหรือให้เลือกอยู่ในสังกัดของนายที่มีคุณธรรมเป็นหลัก ส่วนเรื่องสุดที่รั ก
สานวนที่ 2 ได้หยิบยกเอาเรื่องราวความรักของแม่กวางกับลูกกวางมานาเสนอเป็นหลัก โดยที่เรื่องสุดที่รักก็มี
การนาเสนอเรื่องคุณธรรมการเลือกคบเป็นแก่นเรื่องรอง เพื่อเสริมความแก่นเรื่องหลัก
2) เรื่องความภักดี มาจากชาดกที่ชื่อว่า หังสชาดก จุลลหังสชาดกและมหาหังสชาดก เมื่อศึกษาแล้ว
ปรากฏว่าผู้แต่งใช้โครงเรื่องของชาดกเรื่องมหาหังสชาดกเป็นหลักในการดาเนินเรื่อง หากแต่ทั้งสามเรื่องนี้ก็มี
แก่นเรื่องที่ต้องการนาเสนอความจงรักภักดีของหงส์เสนาบดีที่มีต่อพญาหงส์ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องความภักดีที่
หยิบ ยกเอาความรักความภักดีของหงส์เสนาบดีต่อพญาหงส์ เช่นกัน โดยนาเสนอให้เห็ นในแง่ของความรัก
ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา
3) เรื่องโกรธกันทาไม มาจากชาดกที่ชื่อว่า ภัลลาติยชาดก (ว่าด้วยอายุของกินนร) จากการตั้งชื่อ
เรื่องของทั้ง 2 สานวนนี้มีความแตกต่างกัน กล่าวคือเรื่องโกรธกันทาไมเป็นชื่อที่มาจากเหตุการณ์ในเรื่องที่สอง
สามีภรรยาโกรธหรืองอนกัน ส่วนในเรื่องภัลลาติยชาดก ว่าด้วยอายุของกินนรนั้น เป็นการตั้งชื่อตามการแจ้ง
อายุ ขัย ของกิน นรในเรื่อง แต่เมื่อวิเคราะห์ดูแก่นเรื่องของชาดกเรื่องนี้แล้ วก็มีความใกล้ เคียงหรือเป็นแก่น
เดียวกันกับเรื่องโกรธกันทาไม อีกทั้งในชาดกพระพุทธเจ้าก็ทรงปรารภเรื่องพระนางมัลลิกาเทวีที่มีเกิดวิวาท
บาดหมางกันกับพระเจ้าโกศลราช จึงกล่าวได้ว่า แม้ทั้งสองเรื่องจะตั้งชื่อต่างกันหากแต่ก็นาเสนอแก่นเรื่องที่
เป็นแก่นเดียวกัน นั่นคือการนาเสนอความรักระหว่างสามีภรรยา
4) เรื่องรักเดียว มาจากชาดกที่ชื่อ จันทกินนรชาดก (ว่าด้วยนางจันทกินรี) จากการตั้งชื่อเรื่องว่ารัก
เดียวนั้น เป็นการหยิบเอาแก่นของเรื่องมาตั้งชื่อ กล่าวคือ เป็นชาดกที่กล่าวถึงความภักดีและรักเดียวใจเดียว
ของนางกินรี ที่แม้จะต้องตายตามกินนรสามีของตัวไป ก็ยินยอมแม้พระราชาจะเสนอความเป็นมเหสีให้ แต่ด้วย
ความรักเดียวนางจึงไม่ยินยอม ซึ่งการนาเสนอเรื่องนี้ก็ยังคงแก่นเรื่องเช่นเดียวกับในชาดกคือ เสนอความรัก
เดียวหรือมั่นคงในความรัก จัดเป็นคุณธรรมข้อความซื่อสัตย์ที่นาเสนอผ่านความรักระหว่างสามีและภรรยา
5) เรื่องมีทุกข์ร่วมผ่าน มีสุ ขร่วมสาน มาจากชาดกที่ชื่อ สัมพุลาชาดก (ว่าด้วยความซื่อสัตย์ของ
พระนางสัมพุลา) จากการตั้งชื่อเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ โครงเรื่องนี้เป็นการนาเสนอความรักความ
ภักดีและความซื่อสัตย์ของพระนางสัมพุลาที่มีต่อพระสวามีของตน แม้สวามีจะเป็นโรคน่ารังเกียจสัก ปานใด
หรือว่าพระนางจะโดนยักษ์ขู่ทาร้ายพระนางก็มิได้ไหวหวั่นพระทัยเลย ทั้ง 2 สานวนนี้มีการนาเสนอข้อ
คุณธรรมความซื่อสัตย์ของสามีภรรยาเช่นเดียวกัน
6) เรื่องแม่ลูกผูกพัน มาจากชาดกที่ชื่อ มาตุโปสกชาดก (ว่าด้วยเรื่องพญาช้างเลี้ยงมารดา) จากชื่อ
เรื่องทั้ง 2 สานวนนี้ เป็นการตั้งชื่อเรื่องที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ นามาจากแก่นเรื่องหลักซึ่ง
น าเสนอความกตั ญ ญู ค วามผู ก พั น ของพญาช้ า งที่ มิ อ าจทอดทิ้ ง แม่ ช้ า งผู้ พิ ก ารตาบอดได้ ยอมสละ
ยศถาบรรดาศักดิ์และความสะดวกสบายทุกเรื่องที่จะได้รับเมื่อเข้าเมืองมาเป็นช้างเผือกทรงของพระร าชา
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ซึ่งทั้ง 2 สานวนนาเสนอเรื่องความรักระหว่างแม่กับลูกได้อย่างชัดเจน นับเป็นการนาเสนอคุณธรรมเรื่องความ
กตัญญูกตเวที
7) เรื่องน้าใจ มาจากชาดกที่ชื่อ ภัททสาลชาดก (ว่าด้วยการบาเพ็ญประโยชน์แก่ญาติ) จากชื่อเรื่อง
ทั้ง 2 สานวนนี้ เป็นการตั้งชื่อเรื่องที่แสดงข้อคุณธรรมเรื่องความเอื้อเฟื้อและความมีน้าใจแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นแก่นเรื่องที่ต่างก็นาเสนอให้เห็นข้อคุณธรรมอย่างชัดเจน โดยผ่านความรักญาติพี่น้องหรือมิตรสหาย
8) เรื่องฤทธิ์เมียน้อย มาจากชาดกที่ชื่อ ฉัททันต์ชาดก (ว่าด้วยพญาช้างฉัททันต์) ซึ่งการตั้งชื่อเรื่อง
ของทั้ง 2 สานวนมีความแตกต่างกันกล่าวคือ เรื่องฤทธิ์เมียน้อยนี้ตั้งชื่อเรื่องตามลักษณะนิสัยของตัวละครเอก
ฝุายหญิง ส่วนเรื่องว่าด้วยพญาช้างฉัททันต์นั้น เป็นการหยิบเอาชื่อของพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นพญา
ช้างฉัททันต์มาเป็นชื่อ หากดูถึงแก่นของเรื่องแล้วก็เป็นการนาเสนอเรื่องแรงอาฆาตแค้น อันจะนาไปสู่ผลกรรม
เช่นเดียวกัน โดยมีเรื่องของเวรระงับด้วยการไม่จองเวรเป็นแก่นเรื่องรองที่ช่วยเสริมแก่นเรื่องหลักได้เป็นอย่างดี
จึงเห็นได้ว่าทั้ง 2 สานวนเป็นการนาเสนอความรักที่ไม่ถูกทางของภรรยาที่มีต่อสามี
9) เรื่องนี่ลูกนะ มาจากชาดกที่ชื่อ กัฏฐหาริชาดก เป็นการนาเสนอแก่นเรื่องเดียวกันคือเรื่องการที่
พ่อไม่ยอมรับลูกตนเอง ซึ่งอาจตีความว่าเป็นข้อคุณธรรมในเรื่องการรักษาความสัตย์ ซึ่งการนาเสนอความรักใน
เรื่องนี้คือ ความรักระหว่างพ่อกับลูก เห็นได้จากพ่อไม่ยอมให้ลูกตกลงสู่พื้นอันอาจจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้
10) เรื่องคาถาปิดปาก มาจากชาดกที่ชื่อ กฏาหกชาดก (ว่าด้วยคนขี้โอ่) จากการตั้งชื่อเรื่องของทั้ง
สองสานวน เห็นได้ว่านาเหตุแห่งการตั้งชื่อเรื่องที่แตกต่างกันกล่าวคือ คาถาปิดปากนี้นามาจากคาถาที่ปรากฏ
ในเรื่องอันเป็นคาถาที่กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นความจริงของกฏาหกะ ส่วนเรื่องที่ว่าด้วยคนขี้โอ่นั้น เป็น
การนาเอาลักษณะนิสัยของกฏาหกะมาตั้งเป็นชื่อ แม้ชื่อเรื่องจะแตกต่างกันแต่แก่นของเรื่องที่ต้องการนาเสนอ
อย่างเดียวกันคือ เรื่องการพูด ว่าควรพูดแต่เรื่องดีไม่เช่นนั้นเรื่องไม่ดี ก็อาจจะเกิดแก่ตัวได้ โดยวิเคราะห์ให้เห็น
ถึงการนาเสนอเรื่องความรัก และนิทานเรื่องนี้ก็นาเสนอเรื่องความรักของสามีภรรยา
11) เรื่องฮัดเช้ย..ย..ย... มาจากชาดกที่ชื่อ อสิลักขณาชาดก (ว่าด้วยเหตุอย่างเดียวกัน คนได้ผล
ต่างกัน) จากการตั้งชื่อเรื่องนั้น เห็นได้ว่าชื่อเรื่องในนิทานชาดกมีความสื่อถึงแก่นเรื่องอย่างชัดเจน ส่วนในเรื่อง
เล่าใหม่นั้น เป็นการนาเอาลักษณาการของตัวละครอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ มาตั้งชื่อเรื่อง หากแต่แก่น
เรื่องทั้งสองก็มุ่งนาเสนอเหมือนกันคือ เรื่องบางเรื่องอาจเป็นผลดีกับบางคน แต่กับบางคนอาจเป็ นเรื่องร้ายก็ได้
กล่ าวคือ ทุกสิ่ งมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมุมมองของใครได้รับผลนั้นบ้าง ส่ ว นในเรื่องการ
นาเสนอเรื่องความรักนั้น ก็เป็นการนาเสนอความรักของชายหญิงที่ต้องการครองคู่กัน
จากการที่ได้นาเสนอเปรียบเทียบให้เห็นถึงการตั้งชื่อเรื่อง โครงเรื่องและแก่นเรื่องของนิทานชาดกทั้ง 2
สานวนนั้น องค์ประกอบของนิทานเหล่านี้ก็จะนาไปสู่เรื่องราวที่ผู้แต่งได้หยิบยกเอาความรักในรูปแบบต่าง ๆ
มานาเสนอ ปรากฏความรักระหว่างหญิงสาวหรือสามีภรรยามากที่สุด ต่อมาคือความรักระหว่างแม่กับลูก พ่อ
กับลูก เจ้านายกับลูกน้องและความรักระหว่างญาติและมิตรสหาย เห็นได้ว่า ผู้แต่งได้คัดสรรเอานิทานชาดกใน
นิบาตซึ่งมีเรื่องราวความรักรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างหลากหลาย โดยที่มิได้ละทิ้งเรื่องคุณธรรมหรือข้อคิดอันเป็น
แก่นเรื่องสาคัญที่อยู่ในชาดกเหล่านั้นเลย แม้ต้องการนาเสนอเรื่องความรักเป็นสาคัญก็ตาม

(1100)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

รูปแบบการประพันธ์ที่ใช้ในการนาเสนอนิทานชาดก
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่านิทานชาดกที่นามาเล่าใหม่นั้น นามาจากนิทานชาดกซึ่งการนามาเล่าใหม่นี้มี
รูปแบบลักษณะที่แตกต่างไปจากการเล่านิทานชาดกตามโครงสร้างของอรรถกถาชาดก กล่าวคือ โครงสร้างของ
นิทานชาดกในอรรถกถานั้นมีอยู่ 5 ส่วน ได้แก่
1) ปัจจุบันวัตถุ กล่าวถึงเรื่องปัจจุบันมีลักษณะปรารภถึงพระพุทธเจ้าว่าประทับ ณ ที่ใด ปรารภเรื่อง
อะไรที่เป็นเหตุหรือที่มาให้ตรัสเล่าชาดกเรื่องนี้
2) อดีตวัตถุ กล่าวถึงเรื่องอดีตหรือนิทานที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติต่าง ๆ ทั้งเป็นมนุษย์
และสัตว์อันเป็นเนื้อเรื่องของชาดก
3) คาถา คือคาถาที่เป็นของเดิมในชาดกเรื่องนั้น ๆ มีทั้งคาถาที่เป็นสุภาษิตล้วน หรือคาถาที่เป็น
ภาษิตโดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบุคคลหรือสัตว์ประกอบ คาถาที่มีเฉพาะเนื้อเรื่องคือกล่าวถึงเฉพาะบุคคลหรือสัตว์
เท่านัน้ ไม่มีการกล่าวถึงภาษิตและคาถาที่เป็นการบอกการกลับชาติมาเกิดหรือสโมธานคาถา
4) เวยยากรณะหรือไวยากรณ์ คือการอธิบายความในคาถาที่ยกมาแทรกไว้ในเนื้อเรื่องที่เป็นนิทาน
เนื่องจากคาถาเหล่านั้นเป็นคาถาที่ยากในการเข้าใจจึงต้องมีการอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5) สโมธานหรือประชุมชาดก คือการกล่าวสรุปเรื่องชาดกว่าตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องนั้นได้กลับชาติมา
เกิดเป็นอะไรบ้างในสมัยพระพุทธเจ้า รวมทั้งอาจมีการกล่าวถึงผู้ฟังชาดกว่าในขณะนั้นได้บรรลุผลอย่างไรบ้าง
จากการนาเสนอโครงสร้างของนิทานชาดกในอรรถกถาชาดกนั้นจะเห็นได้ว่า อรรถกถาชาดกเหล่านี้
มีการนาเสนออย่างเป็นรูปแบบชัดเจน มีโครงสร้างดังกล่าวตามลาดับเรื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาดกในฉบับอื่น ๆ เช่น
ปัญญาสชาดกซึ่งเป็ นชาดกนอกนิบาตนั้น ก็ได้นาเอาโครงสร้างของนิทานนี้ไปใช้ในการแต่งนิทานชาดกใน
ปัญญาสชาดกด้วย หากแต่แตกต่างกันที่ไม่มีส่วนของเวยยกรณะนิคมคาถา อย่างเช่นอรรถกถา
เมื่อได้ศึกษาเรื่อง เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) ที่ผู้แต่งนาเรื่องของนิทานชาดกในบาตมาเล่าใหม่ โดยที่มิได้ใช้
โครงสร้างตามอย่างการเล่านิทานในอรรถกถานั้น นับว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นการทาที่ค่อนข้าง
ที่ท้าทายขนบของการแต่งอรรถกถาชาดกซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา แม้จะ
มีรูปแบบการเล่าเรื่องที่แตกต่างไปจากขนบเดิม หากแต่ผู้แต่งยังคงความเป็นนิทานเดิมไว้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
มีการนาคาถาในชาดกมากล่าวถึงโดยทาให้มีความกลมกลืนกับเนื้อเรื่องมากที่สุด การรักษาแก่นเรื่องของนิทาน
ชาดกเหล่านั้นไว้ให้มีอยู่อย่างเด่นชัดในการนามาเล่าใหม่ นอกจากนี้ ตัวละครและเหตุการณ์สาคัญของนิทาน
ชาดกเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่ในชาดกที่เล่าใหม่นี้อีกด้วย
จะเห็นได้ว่าแม้จะมีการปรับรูปแบบการเล่านิทานชาดกใหม่โดยมิได้ใช้โครงสร้างของการเล่าชาดกอย่าง
ในอรรถกถาชาดกนั้น แต่ก็มีการคงความเป็นนิทานชาดกเรื่องเดิมไว้ โดยเฉพาะในประเด็นของแก่นเรื่องและตัว
ละคร แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าหากผู้ที่ไม่รู้เนื้อเรื่องในชาดกเหล่านี้มาอ่านนิทานชาดกที่นามาเล่าใหม่นี้ ก็อาจไม่
ทราบว่านิทานเหล่านี้เป็นนิทานชาดกที่นามาเล่าใหม่ ด้วยมิได้มีโครงสร้างอย่างอรรถกถาและไม่ปรากฏอย่าง
แน่ชัดว่าเป็นการกล่าวถึงเรืองราวในอดีตของพระพุทธเจ้า จนอาจนาไปสู่คาถามที่ว่า นิทานที่นามาเล่าใหม่
เหล่านี้สามารถเป็นชาดกได้หรือไม่ ซึ่งจะได้วิเคราะห์เป็นเรื่องไป โดยจะใช้การแบ่งรูปแบบการเล่านิ ทานเป็น
รูปแบบใหม่ต่าง ๆ ที่พบในการศึกษาครั้งนี้ คือ
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(1101)

การเล่าเรื่องโดยใช้รูปแบบของบทละครพูด
การเล่าเรื่องนิทานที่นาเนื้อเรื่องมาจากอรรถกถาชาดกโดยใช้รูปแบบการเล่าแบบใหม่คือแบบเป็นบท
ละครพูดนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ เมื่อได้ศึกษารูปแบบการเล่านิทานใหม่ อย่างบทละครพูดนี้ ปรากฏ
เพียงเรื่องเดียวคือ เรื่องมีทุกข์ร่วมผ่าน มีสุขร่วมสาน บทละครพูดเรื่องนี้ผู้แต่งให้รายละเอียดของบทละครพูด
อย่างชัดเจน โดยมีทั้งการกากับตัวละคร ในด้านเครื่องแต่งกายหรือด้านกริยาท่าทาง รวมทั้งกากับฉาก กากับ
การเปิดปิดม่าน เรียกได้ว่าเป็นบทละครพูดที่พร้อมจะไปนาแสดงจริงได้ ซึ่งผู้แต่งได้แบ่งบทละครพูดเรื่องนี้เป็น
3 องก์ การเริ่มเรื่องตามอรรถกถาชาดกนั้นคือ เริ่มตั้งแต่ที่เป็นอดีตนิทานมิได้มีการกล่าวถึงปัจจุบันวัตถุแต่อย่าง
ใด ซึ่งในเนื้อเรื่องของบทละครพูดนั้นก็ใช้ตัวละครและลักษณะของตัวละครที่ ถ่ายแบบมาจากอรรถกถาทั้งสิ้น
โดยมีการนาคาถาอื่น ๆ ในนิทานชาดกนั้น มาปรับให้มีลักษณะเป็นบทเจรจาของตัวละครในเรื่องมากยิ่งขึ้น
ตามขนบของการปรับวรรณคดีสาหรับอ่านให้เป็นวรรณคดีสาหรับการแสดง โดยลักษณะของภาษาก็ยังคงความ
เก่าตามแบบอรรถกถาอยู่ เนื่องจากฉากของบทละครนั้ นก็กาหนดให้เป็นยุคเดียวกับในอรรถกถา มิได้ปรับให้
เป็นละครพูดที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ดังนี้
“ สัมพุลา : คนทั้งหลายรู้จักโอรสของพระเจ้าวิเทหะพระองค์นี้ว่าโสตถิกุมาร เราชื่อ
สัมพุลาเป็นชายาของโสตถิกุมารนั้น ข้าแต่อสูร ท่านจงรู้อย่างนี้ เราสัมพุลาขอไหว้ทักทายตอบต่อท่าน ”
(นวพร เรืองสกุล, 2553 : 89)
ส่วนคาถาในนิทานชาดกนั้นกล่าวไว้ว่า
“ คนทั้งหลายรู้จักโอรสของพระเจ้ากาสีมีนามว่าโสตถิเสนกุมาร เราชื่อสัมพุลาเป็นชายาของโสตถิเสน
กุมารนั้น ดูก่อนอสูร ท่านจงรู้อย่างนี้ ดูก่อนท่านผู้เจริญ เราชื่อสัมพุลาขอไหว้ท่าน ขอความนอบน้อมจงมี
แก่ท่าน”
(“สัมพุลาชาดก” เข้าถึงจาก www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272406)
จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการยกทั้งสองสานวนขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นนั้น ทาให้เห็นชัดเจนถึงการปรับคาถาใน
นิทานชาดกเพื่อมาเป็นบทเจรจาในบทละคร กล่าวคือ ปรับให้มีความกระชับมากขึ้น และให้มีลักษณะของ
ภาษาพูดมากยิ่งขึ้น หากแต่ก็ยังคงความเป็นสมัยเดิมของเนื้อเรื่องไว้อีกทั้งเมื่อพิเคราะห์ดูความแล้ว คาถาที่
ปรับเป็นบทละครก็ยังคงรักษาความเดิมไว้ได้อย่างดี
การเล่าเรื่องโดยใช้ลักษณะของบทบรรยายภาพยนตร์หรือการ์ตูน
การเล่าเรื่องนิทานที่นาเนื้อเรื่องมาจากอรรถกถาชาดก โดยใช้รูปแบบการเล่าของบทบรรยายภาพยนตร์
หรือการ์ตูน ซึ่งนับว่ามีความแปลกใหม่อีกเช่นกัน โดยผู้แต่งได้นาเอาตัวละคร ฉาก เนื้อเรื่องและแนวคิดมาจาก
อรรถกถาชาดกทั้งหมด เพียงแต่ใช้รูปแบบการนาเสนอที่ต่างไป อาจเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในนิทานมากยิ่งขึ้น
โดยมีเพียงเรื่องเดียวที่ใช้รูปแบบการนาเสนอแบบนี้คือ เรื่อง ความภักดี อันมีที่มาจากอรรถกถาชาดกถึง 3
เรื่อง คือ หังสชาดก จุลลหังสชาดกและมหาหังสชาดก โดยผู้แต่งใช้การดาเนินเรื่องส่วนใหญ่จากมหาหังสชาดก
การเล่ า เรื่ อ งนั้ น ก็ จ ะมี ทั้ ง ที่ เ ป็ น บทบรรยายและบทเจรจาของตั ว ละคร ซึ่ ง บทเจรจาเหล่ า นี้
ผู้แต่งไปปรับมาจากคาถาในอรรถกถาชาดกแทบทั้งสิ้น ซึ่งการปรับคาถาให้เป็นบทเจรจาในเรื่องนี้นั้น นับว่า
แตกต่างจากเรื่องอื่น กล่าวคือ ด้วยเป็นเรื่องที่นาแนวคิดและเนื้อเรื่องมาจากอรรถกถาชาดกถึง 3 เรื่อง จึงทาให้
ผู้ แ ต่ ง พยายามปรั บ บทเจรจาให้ เ ป็ น กลาง คื อ ให้ เ ป็ น บทเจรจาที่ มี อ ยู่ ใ นทั้ ง 3 เรื่ อ งมากที่ สุ ด หากแต่

(1102)
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ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเรื่อง คือ โครงเรื่อง ชื่อตัวละครหรือสถานที่นั้นก็จะใช้ตามเรื่องมหาหังสชาดกตามที่ได้
กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ในการเริ่มเล่าเรื่องนั้นจะเป็นการบรรยายอาการฝันของพระนางเขมา ซึ่งตรงกันกับในอดีตนิทานของ
อรรถกถาชาดกเรื่องหังสชาดกและมหาหังสชาดก โดยในเรื่องจุลลหังสชาดกนั้นมีความแตกต่างออกไป โดยการ
เล่าเรื่องในอดีตนิทานนั้นก็ดาเนินไปตามมหาหังสชาดกเรื่อย ๆ เน้นให้เห็นถึงความจงรักภักดีของสุขุมหงส์ที่มี
ต่อพญาหงส์ธตรฐ ทั้งโดยจากการบรรยายเพื่อเป็นการกระทาต่าง ๆ ของตัวละครอย่างชัดเจน อีกทั้งบทเจรจา
ในเรื่องนั้นก็มีความเหมาะสมกับตัวเรื่องเดิม กล่าวคือ มิได้ปรับให้ฉากของเรื่องเป็นสมัยปัจจุบัน หากแต่ก็เป็น
ฉากที่ร่วมสมัยกับเรื่องเดิมในอรรถกถา การใช้ภาษาในเรื่องจึงยังคงภาษาที่เกี่ยวเนื่ องกับเรื่องและมีความเป็น
บทเจรจาด้วยปรับคาถาเพื่อเป็นบทเจรจานั่นเอง
“ พระราชา : ไหนเจ้าเล่ามาซิว่าเจ้าจับหงส์ได้ยังไงตั้งสองตัว
พราน
: ข้าพระองค์จับได้ตัวเดียวพระเจ้าข้า ”
(นวพร เรืองสกุล, 2553 : 32)
จากตัวบทที่เป็นตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่ ามีการใช้คาราชาศัพท์อันระดับภาษาที่เข้ากับเนื้อเรื่อง อีกทั้งการ
ใช้ภาษาเจรจาซึ่งเข้ากับการเจรจาจริง ๆ เนื่องจากเป็นขนบของการปรับวรรณคดีสาหรับอ่านเป็นวรรณคดีการ
แสดงเช่นกัน โดยจะได้ยกตัวอย่างของคาถาที่อยู่ในอรรถกถาที่มีเนื้อความตรงกันกับตัวอย่างข้างต้น
“พระเจ้ากาสีทอดพระเนตรเห็นนายพรานผู้มีความผ่องใสแล้วจึงตรัสว่า ดูก่อนเขมกะผู้สหาย ก็สระ
โบกขรณีนี้เต็มไปด้วยฝูงหงส์ตั้งอยู่ (เต็มเปี่ยม)อย่างไรท่านจึงถือบ่วงเดินเข้าไปใกล้พญาหงส์ ซึ่งอยู่ใน
ท่ามกลางฝูงหงส์ ที่น่าชอบใจเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงหงส์ที่เป็นญาติ ซึ่งมิใช่หงส์ชั้นกลางได้และจับเอามาได้
อย่างไร”
(“มหาหังสชาดก” เข้าถึงจาก www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=280199)
จากตัวอย่างที่ยกมานี้ เป็นคาถาที่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาชาดกเรื่องมหาหังสชาดก เห็นได้ว่าเนื้อความ
โดยรวมของตัวบทที่ยกมานี้คือ การถามถึงวิธีการจับหงส์ของนายพราน โดยถ้อยคาสานวนในคาถานั้นจะมีการ
ให้รายละเอียดที่พิสดารมากกว่าการปรับเป็นบทบรรยายภาพยนตร์หรือการ์ตูนแล้ว หากแต่ใจความสาคัญก็
ยังคงมีเหมือนเดิมคือ เป็นคาถามวิธีการจับหงส์นั่นเอง
จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของการนาอรรถกถาชาดกทั้งสามเรื่องมาเล่าใหม่ ในรูปแบบของบทบรรยาย
ภาพยนตร์หรือการ์ตูนนั้น เป็นการทาให้วรรณคดีสาหรับอ่านเป็นวรรณคดีการแสดง ซึ่งได้ตัดเอาส่วนประกอบ
ของอรรถกาชาดกออกไปเหลือเพียงส่วนที่เป็นอดีตนิทานเท่านั้น ซึ่งน่าสังเกตเช่นกันในทุกเรื่องว่า หากมิได้
ทราบถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องในอรรถกถาชาดกมาก่อน ก็จะไม่สามารถระบุได้เลยว่าเป็นเนื้อเรื่องที่นามาจากอรรถ
กถาชาดก ด้วยไม่มีความเป็นชาดกตามโครงสร้างเหลือยู่เลย
การใช้รูปแบบคาประพันธ์ประเภทลิลิตในการเล่าเรื่อง
เรื่องฤทธิ์เมียน้อย เป็นการใช้รูปแบบคาประพันธ์ประเภทลิลิตในการนาเสนอเรื่องนิทานชาดก นับเป็ น
การใช้รูปแบบการนาเสนอที่แปลกใหม่เช่นกัน กล่าวคือ ในอรรถกถาชาดกไม่ปรากฏการใช้ลิลิตในการนาเสนอ
ชาดก ซึ่งผู้แต่งก็ได้หยิบยกเนื้อเรื่องมาจากฉัททันต์ชาดกในอรรถกถาชาดก ซึ่งในส่วนแรกนั้นได้เล่าเรื่องอดีต
นิทานเป็นร้อยแก้วก่อน แล้วจึงกล่าวถึงเรื่อง ลิลิตพญาฉัททันต์ โดยผู้แต่งให้เชิงอรรถไว้ว่า เป็นลิลิตที่แต่งไว้เมื่อ
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(1103)

ครั้งศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในการแต่งนี้ ปรากฏการใช้ขนบการแต่งวรรณคดี คือ มีการกล่าวสรรเสริญ
บูชาครู แล้วจึงเริ่มเรื่องในอดีตนิทานที่กล่าวถึงพญาฉัททันต์กับภรรยาทั้งสอง จนเรื่องดาเนินไปตามอรรถกถา
ชาดก ซึ่ ง การใช้ ลิ ลิ ต ในการประพั น ธ์ นั้ น ต้ อ งมี ลั ก ษณะค าประพั น ธ์ ส องประเภทคื อ ร่ า ยกั บ โคลงเป็ น
ส่ ว นประกอบ ซึ่งผู้ แต่ง ได้ใช้ทั้งโคลง 2 โคลง 3 และโคลง 4 ในการแต่งลิ ลิ ตพญาฉัททันต์นี้ ทาให้ เห็ นถึ ง
ความสามารถของผู้แต่ง
ในประเด็นของการนาเสนอเรื่องที่เป็นชาดก โดยใช้รูปแบบใหม่ที่ต่างจากขนบเดิมคือ ใช้ลิลิตในการแต่ง
เล่าใหม่นั้น นับว่าเป็นสิ่งที่แปลก โดยเมื่อวิเคราะห์ให้เห็นโครงสร้างและการเล่าเรื่องนิทานเรื่องนี้แล้ว ก็แสดง
ให้เห็นถึงการเป็นนิทานสอนใจเท่านั้น มิได้มีความเป็นชาดกตามอรรถกถาแต่อย่างใด แม้จะใช้เนื้อเรื่องและ
แก่นเรื่องตามอรรถกถาชาดกก็ตาม เนื่องจากมิได้มีส่วนไหนที่กล่าวถึงความเป็นพระโพธิสัตว์อันจะแสดงให้เห็น
ถึงว่าเป็นเรื่องชาดกหรืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าเลย แต่ในตอนท้ายผู้แต่งในนาเอาคาถาฉัททันตปริตร พร้อม
ทั้งคาแปล เนื่องจากเป็นคาถาที่เป็นมงคลและมีเนื้อเรื่องมาจากอรรถกถาชาดกเรื่องฉัททันต์ชาดก เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความสาคัญของเรื่องนี้มากขึ้น ด้วยเป็นเรื่องสาคัญของชาดกอีกเรื่องที่เป็นที่แพร่หลาย
การใช้รูปแบบเรื่องเล่าสมัยใหม่อื่น ๆ ในการเล่าเรื่อง
เรื่องนี่ลูกนะ ได้นาเนื้อเรื่องมาจากกัฏฐหาริชาดกในอรรถกถาชาดก ซึ่งนามาเล่าใหม่ โดยใช้รูปแบบของ
เรื่องเล่าสมัยใหม่ กล่าวคือ เป็นการหยิบยกเรื่องราวในอรรถกถาชาดกมาเล่าให้มีลักษณะของเรื่องเล่าสมัยใหม่
ที่มีรูปแบบแตกต่างจากนิทานและเรื่องเล่าอื่น ๆ ที่มักจะมีตอนจบเดียว ซึ่งในแง่ของการนาเนื้อเรื่องมาจาก
อรรถกถาชาดกก็จะเห็นชัดขึ้น ด้วยทุกเรื่อ งก่อนหน้านี้นาเสนอตอนจบของนิทานเล่าใหม่ตามอรรถกถาชาดก
แทบทั้งสิ้นและทุกเรื่องก่อนหน้านี้ก็มีฉากจบของเรื่องเพียงฉากเดียวเท่านั้น แตกต่างจากเรื่องนี่ลูกนะอย่าง
สิ้นเชิง กล่าวคือ ในการเปิดเรื่องนั้นก็กล่าวถึงอดีตนิทานแล้วก็ดาเนินเรื่องไปตามอรรถกถาชาดก จนถึงฉาก
ตอนท้ายของเรื่องที่ผู้แต่ง แต่งโดยบอกให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องนี้ผู้แต่งได้แต่งให้มีตอนจบเป็น 2 แบบ ด้วยกัน คือ
แบบที่ 1 จบตามอรรถกถาชาดก ซึ่งแสดงถึงการใช้สัจจะอภินิหารเนื่องจากเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะ
พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นโอรสของพระราชาจริง ๆ โดยการโยนเด็กขึ้นบนอากาศ ซึ่งในแบบที่ 1 ที่
ตามอรรถกถานั้น ปรากฏการใช้คาถาของเรื่องตามอรรถกถาตรงตามต้นฉบับมิได้เปลี่ยนแปลงสานวนแต่อย่าง
ใด เพื่อให้เข้ากับความเป็นต้นฉบับเดิม ดังจะยกคาถาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
“ข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ ข้าพระบาทเป็น โอรสของพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชน
ขอพระองค์ได้ทรงโปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทไว้ แม้คนเหล่าอื่นพระองค์ยังทรงชุบเลี้ยงได้ ไฉนจะไม่ทรงชุบ
เลี้ยงโอรสของพระองค์เองเล่า”
(“กัฏฐหาริชาดก” เข้าถึงจาก www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=7)
แบบที่ 2 นั้น แต่งให้จบเพื่อให้มีความสมจริงมากที่สุด กล่าวคือ แต่งให้แม่นั้นเศร้าโศกเสียใจเป็น
อย่ างมากจนทาให้ สติเกือบหลุ ด โดยพยายามเหวี่ยงลู กตนเอง หากแต่ด้ว ยความเป็นพ่อของพระราชาจึง
สามารถรับลูกของตนเอาไว้ได้ ซึ่งในส่วนของคาถาสาหรับการจบเรื่องแบบที่ 2 นี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงสานวน
การเล่าอย่างชัดเจน เพื่อให้สานวนภาษาเข้ากับบริบทของภาษาตามสังคมปัจจุบัน อันจะได้ยกตัวอย่างคือ
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“ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงชุบเลี้ยงคนอื่นๆได้มากมาย ข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์ ขอได้
ทรงชุบเลี้ยงข้าพระบาทไว้อีกคนหนึ่งเถิด”
(นวพร เรืองสกุล, 2553 : 149)
จากตั ว บทที่ ย กมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า มี ก ารปรั บ คาถาจากอรรถกถาที่ ชั ด เจน กล่ า วคื อ
ใช้คาให้กระชับและมีความนุ่มนวลมากขึ้น ตามแบบเรื่องที่ 2 ซึ่งจบสมจริงมากกว่า
จากการศึกษาการเล่าใหม่นิทานชาดกเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้แต่งใช้รูปแบบเรื่องเล่าสมัยใหม่ มาใช้ในการ
เล่าเรื่อง กล่าวคือ มีการแสดงเรื่องจบ 2 แนวทาง แล้วแต่คนอ่านจะต้องการให้จบแบบไหน อีกทั้งแนวการจบที่
ผู้แต่งได้แต่งขึ้นใหม่นั้น ก็แสดงถึงความสมจริง หรือความเป็นไปได้ของสังคมปัจจุบันมากขึ้น กล่าวคือ เป็น
สังคมที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าเรื่องอภินิหาร คือการเชื่อว่าคนไม่สามารถลอยอยู่กลางอากาศได้ ด้วยมีแรง
โน้มถ่วงก็จะทาให้คนตกลงมาสู่พื้น ซึ่งนับเป็นการใช้วิทยาศาสตร์มาให้เหตุผลในการแต่งแนวการจบใหม่ อัน
แสดงถึงความคิดที่แตกต่างของผู้แต่ง
สรุปและอภิปรายผล
จากการที่ได้ศึกษาเรื่องเพราะรัก (ที่นี่มีรัก) ซึ่งเป็นหนังสือที่ผู้แต่งนานิทานชาดกที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับ
ความรักในรูปแบบต่าง ๆ มาเล่าใหม่ ทั้งในรูปแบบของนิทาน บทละคร บทบรรยายภาพยนตร์หรือการ์ตูน หรือ
นาเสนอโดยใช้เรื่องเล่าร่วมสมัย พบว่าการคัดสรรนิทานชาดกที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักทั้ง 11 เรื่องนั้น
ปรากฏข้อคุณธรรมและเรื่องราวของความรักอย่างชัดเจน โดยมีทั้งความรักเรื่องหนุ่มสาว สามีภรรยา ความรัก
ของพ่อแม่ลูก หรือคนในครอบครัว ความรักของมิตรสหาย หรือแม้กระทั่งความรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง
พบว่าความรั กของสามีภ รรยามีมากที่สุ ด รองลงมาคือความรักของคนในครอบครัว และความรักระหว่าง
เจ้านายกับลูกน้อง ตามลาดับ
ในแง่ของการศึกษาเรื่องการใช้รูปแบบการประพันธ์แบบใหม่เพื่อเป็นสื่อในการเล่านิทานชาดกนั้น ผู้
ศึกษาพบว่า ผู้แต่งสามารถใช้ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน โดยที่ยังมีความเป็น
ลักษณะของนิ ทานสอนใจหรื อนิทานคติธ รรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้เรื่องราวการใช้รูปแบบการนาเสนอ
หลากหลายเหล่านี้ ก็เป็นการเอื้อต่อการนาเสนอเรื่องความรักในด้านต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย หากจะกล่าวถึงความ
เป็ น นิ ทานชาดกของหนั งสื อเล่ มนี้ นั้ น อาจกล่ าวได้ว่า ทุกเรื่องมิได้คงลั กษณะความเป็น ชาดกเอาไว้อย่า ง
ครบถ้วน อาจมีบางเรื่องที่หยิบยืมเอาลักษณะบางประการของนิทานชาดกมาไว้ในการนาเสนอเรื่อง หากแต่ก็
มิได้ทาให้เห็น อย่างชัดเจนว่านี่เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ ซึ่งการที่จะทาให้ทราบถึงที่มาของนิทานเล่าใหม่
เหล่านี้ได้นั้น จาเป็นต้องรู้ถึงเนื้อเรื่องของนิทานชาดกในนิบาต แล้วจึงจะทาให้ทราบได้ว่าเรื่องทั้ง 11 เรื่อง
เหล่านี้ เป็นเรื่องที่เล่าใหม่โดยนาเนื้อเรื่องทั้งหมดมาจากอรรถกถาชาดก ส่วนการเป็นนิทานคติสอนใจและ
นิทานที่เกี่ยวเนื่องกับความรักนั้น นิทานทั้ง 11 เรื่องนี้นับว่าประสบผลสาเร็จในการนาเสนอ
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ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13
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WEERASAK JANTARAT
บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษาสภาพป๎ จจุ บันและป๎ ญหาในการพัฒ นาคุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สั งกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 และ สร้างและพัฒนากลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอานาจเจริญ จานวน 118 โรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 57 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 40 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่
จานวน 21 โรง ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้าฝุายวิชาการ หัวหน้าฝุายบุคคล หัวหน้าฝุายแผนงาน และหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาที่
เป็นต้นแบบ จานวน 3 โรง และผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบองค์ประกอบของกลยุทธ์ จานวน 12 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพป๎จจุบันในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานศึกษาธิการภาค 13 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับรายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
ต่าสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และด้าน
คุณภาพผู้เรียน ส่วนสภาพป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ ได้แก่
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*46 หมู่ 13 ตาบลตองปิด อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1 – 5 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 4 และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวชี้วัดที่ 1
2. กลยุ ท ธิ์ก ารพั ฒ นาคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา ของโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา สั ง กัด ส านัก งาน
ศึกษาธิการภาค 13 ประกอบด้ว ย 1) วิสั ยทัศน์ คือ ภายใน 3 ปี โรงเรียนมัธ ยมศึกษา พัฒ นาผู้ เรียนให้ มี
มาตรฐาน บริหารและการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนร้สู่ศตวรรษ
ที่ 21 2) พันธกิจ มี 5 ข้อ ได้แก่ 2.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2) ปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.3) พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 2.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริ ห ารและการจั ดการ 2.5) พัฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่ ศตวรรษที่ 21 3)
เปูาประสงค์ มี 5 ข้อ ได้แก่ 3.1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 3.2) ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.3) กระบวนการบริหารสถานศึกษาและการจัดมีคุณภาพ 3.4) ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 3.5) ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ 4) ประเด็นกลยุทธ์ มี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล
ยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ทศวรรษที่ 21
คาสาคัญ: กลยุทธ์, การพัฒนาคุณภาพ, มาตรฐานการศึกษา

ABSTRACT
The purposes of this study were, study the current and problems quality according to
the standards of Secondary Schools under the Office of Educational Region 13, And construct
and develop strategies to improve the quality of Secondary Schools under the Office of
Educational Region 13. The samples used in the study consisted of Secondary Schools under
the Office of Educational Region 13. Consisting of 4 provinces, Sisaket, Yasothorn, Ubon
Ratchathani, Amnat Charoen, were 118 schools, Samples had divided according to the size of
the school were 57 small size, 40 medium-size and 21 large size schools. Data providers were,
including a school director, a head of academic department, a head of human resource
department, a head of budgeting and planning department and head of general
administration department. 3 prototype schools. And 12 experts examined the composition
of the strategy. Acquired by Purposive Sampling. The research instrument was questionnaire,
and interview from. The statistic used to analyze the data were percent, mean, standards
deviation and content analysis.
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The results of the study were:
1. The current problems in the development of strategies to improve the quality of
education for Secondary School under the Office of Educational Region 13 in the overall
level was. Defined from the average standard from highest to lowest were as follows: The
administration and management of school administrators was, Internal quality assurance
system school effectiveness was, The process of teaching the learners was and quality of
learners was. Problems found included the standard 1; Quality learning; Issues 1.1, The
achievement of learners indicators 1-5. Standard 2: The administration and management of
education indicators 2 and 4. And standard 3; process management, Teaching the learners
indications 1.
2. Strategies for the development of quality according to educational standards Of
secondary school Under the Office of Education, Region 13, consisting of 1) Vision: within 3
years, Students in secondary schools will be improved according to the standards. Using
technology in management, Improving teachers to have all skills in the 21st century. 2)
Mission are; 2.1) Enhancing students' education result. 2.2) Cultivating moral and desirable
characteristics. 2.3) Developing system of administration and management. 2.4) Improving
technology for administration and management. 2.5) Contributing processing of learning to
promote 21st century skills. 3) There are 5 goals of development; 3.1) Students improve the
educations result 3 percentage. 3.2) Students have good role model and good characteristics.
3.3) Good quality of school administration and management system. 3.4) Can contribute
using technology in school administration and management. 3.5) Teachers are qualified in
having 21st century skills. 4) There are 5 strategies; Issues, Namely strategy 1, Elevating
learning outcomes. Strategy 2, Cultivating morality and Ethics. And desirable characteristics.
Strategy 3, Develop of management and management system. Strategy 4, Develop the
information technology system. And strategy 5, Develop learning management skills in the
21st century.
Keywords: Strategy, Quality development according, Education standards.

บทนา
การศึกษาเป็นป๎จจัยสาคัญของการพัฒนาคน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะส่งผลให้คนมีคุณภาพ
ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตามใน
สถานการณ์ป๎จจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้าและแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ
บุคลากร หรือแม้แต่ป๎จจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งป๎จจัยเอื้ออื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา อีกทั้งป๎จจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตร

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(1109)

สถานศึกษาเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน (สานักทดสอบทาง
การศึกษา, 2554, น.1)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54(1) บัญญัติว่า
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 54(2) รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560, (2560, 6 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก. น.14)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ว่า การจัดการศึ กษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หมวด 6 มาตรา มาตรา 48 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารสถานศึ กษาที่สถานศึกษาต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2549, น.9)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า จุดเน้นที่สาคัญเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษา มี 7 ข้อ ได้แก่ 1) ผู้เรียนมี
ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อ ตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพ
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การ
ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐาน
ระดับสากล และ 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น.108 – 119)
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภ าพ และวางเปูาหมายของการจัด
การศึกษา (Aspirations) 5 ประการ คือ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
(Equity) 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
(Quality) 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า และบรรลุ
เปูาหมาย (Efficiency) และ 5) ระบบการศึกษาที่ตอบสนองและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น.ก – ฐ) ประกอบกับ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาทั้ ง ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ในการพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (สานัก
ทดสอบทางการศึกษา, 2559 : 3 – 4)
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558 ) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสานักงานศึกษาธิการภาค 13 จานวน 154 แห่ง พบว่า สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา จานวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.90 และสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จานวน 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.10 นอกจากนี้ยังพบว่า สถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาส่วนใหญ่มีป๎ญหาในตั วบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร เนื่องจากคะแนน
ผลทดสอบระดับชาติ หรือO - NET พบว่า ผลคะแนนขีดจากัดล่างของสถานศึกษามีค่าคะแนนต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน(ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 , https://groups.google.com/forum
/#!topic/sornor29/8T TeF9M BYBQ (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 31 พ.ค. 2560)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทา
ให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพราะคุณภาพการศึกษาคือคุณภาพคน เมื่ อสถานศึกษามีคุณภาพเชื่อว่าผลิตผลจาก
สถานศึก ษาคือ ผู้ เ รี ย นย่ อ มมี คุณ ภาพด้ว ย ผู้ วิ จัย จึง มี แนวคิ ดที่ จะนาเสนอกลยุ ทธ์ การพัฒ นาคุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจะส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพป๎จจุบันและป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13
2. เพื่อสร้างและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอานาจเจริญ ทั้งหมดจานวน 164 โรง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 จานวน 118 โรงเรียน
เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 57 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 40 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน
21 โรง ได้มาโดยการสุมแบบแบ่งชั้น
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พื้นที่ศึกษาที่เป็นการศึกษาพหุกรณี ได้แก่ โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 3
โรง ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 1 โรง 2) โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 1 โรง และ 3) โรงเรียน
ขนาดใหญ่ จานวน 1 โรง โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ 1) เป็นโรงเรีย นที่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามได้ระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน 2) เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
ลาดับที่ 1 – 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
1.1 กลยุทธ์
1.2 นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา
1.3 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4 การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพป๎จจุบันและป๎ญหาในการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13
3. สภาพบริบทของโรงเรียนต้นแบบ
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน
ต้นแบบ

(ร่าง) กลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 13
1.1 วิสัยทัศน์
1.2 พันธกิจ
1.3 เปูาประสงค์
1.4 ประเด็นกลยุทธ์
1.5 ตัวชี้วัด
1.6 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 13

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึก ษาสภาพปัจ จุ บัน และปัญหา ในการพัฒนาคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วย 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร โดยการวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ย วข้อง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวิเคราะห์ เอกสาร วิเคราะห์และการแปรความหมายข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธี
วิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปผลเป็นความเรียง
ขั้นที่ 2 การศึกษาแบบสารวจ โดยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบคาถาม ได้แก่ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 จานวน 118 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การ
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วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลที่โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา แล้วสรุปเป็นความเรียง
ขั้นที่ 3 การศึกษาพหุกรณี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ โรงเรียนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 3 โรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และแบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปเป็นความเรียง
ระยะที่ 2 การสร้างและการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ยกร่า งกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 เป็นการยกร่างกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสรุปข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยเป็นการสรุปข้อมูลจากการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 ให้ครอบคลุม
องค์ประกอบของกลยุ ทธ์ ได้แก่ วิสั ย ทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ ตัว บ่งชี้ และแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม
ขั้นที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จานวน 12 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ
จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ผู้แทนผู้ประเมินคุณภาพภายการศึกษานอกสถานศึกษา จานวน 1 คน
ผู้แทนศึกษานิเทศก์ จานวน 2 คน และผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 4 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกข้อมูลการประชุมการสนทนา
ขั้นที่ 3 แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์ ตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ โดยการปรับปรุง แก้ไข
ตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ โดยนาข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม มาแก้ไขปรับปรุงและอาจารย์ที่ปรึกษาให้
คาแนะนา
ผลการวิจัย
1. สภาพป๎ จ จุ บั น ในการพั ฒ นาคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานศึกษาธิการภาค 13 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับรายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
ต่าสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และด้าน
คุณภาพผู้เรียน ส่วนสภาพป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1 – 5 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 4 และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวชี้วัดที่ 1
2. กลยุ ท ธิ์ก ารพั ฒ นาคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา ของโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา สั ง กัด ส านัก งาน
ศึกษาธิการภาค 13 ประกอบด้ว ย 1) วิสั ยทัศน์ คือ ภายใน 3 ปี โรงเรียนมัธ ยมศึกษา พัฒ นาผู้ เรียนให้ มี
มาตรฐาน บริหารและการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษ
ที่ 21 2) พันธกิจ มี 5 ข้อ ได้แก่ 2.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2) ปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม และ
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.3) พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 2.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริ ห ารและการจั ดการ 2.5) พัฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่ ศตวรรษที่ 21 3)
เปูาประสงค์ มี 5 ข้อ ได้แก่ 3.1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 3.2) ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.3) กระบวนการบริหารสถานศึกษาและการจัดมีคุณภาพ 3.4) ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 3.5) ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ 4) ประเด็นกลยุทธ์ มี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล
ยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ทศวรรษที่ 21
สรุปและอภิปรายผล
1. สภาพป๎จจุบันและป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวม อยู่ระดับมาก
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยของผลการประเมินรายมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยมากสุดไปน้อยสุด ได้แก่ กระบวนการบริหาร
และการจั ด การของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
น้อยที่สุด ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ปฐมฤกษ์ มณีเนตร (2554, น.49 - 51) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบว่า ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
น้อยที่สุด
2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สั งกัดสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 13 มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
2.1 กลยุ ทธ์ที่ 1 ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ประกอบด้วยโครงการ 6 โครงการ ดังนี้ 1)
โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ 2) โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) โครงการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ 6) โครงการส่งเสริม ความพร้อมในการศึกษาต่อและการทางาน สอดคล้องกับ นภา แพงดี
(2554, น.77 – 81) ได้ศึกษาการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า สถานศึกษาต้องดาเนินการ ได้แก่ 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ 2) จัดสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทันสมัย 3) มีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลสารสนเทศให้มาก 4) จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 5) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 6) มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อการสอน 7) จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยโครงการ 6
โครงการ ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ 2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม อัตลักษณ์ 3) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยและท้องถิ่ น
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4) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5) โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6) โครงการส่งเสริมสุขอภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สอดคล้องกับ พวงรัตน์ ชานาญเลิศกิจ (2558. น.75 –
80) ได้ศึกษา แนวทางการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตปูอม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ด้านการมีวินัย โรงเรียนควรมีการส่งเสริมนักเรียนแต่งกายตาม
ระเบียบของโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ 2) ด้านความซื่อสัตย์ โรงเรียนควรมีการส่งเสริมนักเรียนเมื่อเก็บสิ่งของผู้อื่นได้แล้วนาไปมอบให้ครูส่งคืน
เจ้าของ ส่งเสริมนักเรียนไม่ให้ขโมยของผู้อื่น และส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 3) ด้านความเมตตา
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมนักเรียนให้อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อนทาผิด ส่งเสริมนักเรียนให้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิ ตอาสา
โดยไม่หวังผลตอบแทน และให้ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ 4) ด้านการประหยัด โรงเรียน
ควรมีการส่งเสริมนักเรียนให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟูาอย่างประหยัด ส่งเสริมนักเรียนปิดน้า ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง
และออมเงินของตนที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ละวัน และ 5) ด้านความกตัญํู โรงเรียนควรมีการส่งเสริม
นักเรียนแสดงความเคารพพ่อแม่ ครู อาจารย์ ส่งเสริมนักเรียนตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามคาสั่งสอนของครูอาจารย์
และรู้สึกภูมิใจตนเองที่ได้แสดงความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยโครงการ 9 โครงการ ดังนี้
1) โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) โครงการพัฒนางานตามโครงสร้างบริหาร 4) โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 5) โครงการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรสถานศึกษา 6) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 7) โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 8) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 9) โครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ICT สาหรับครู สอดคล้องกับจันทร เพชรบูรณ์ (2556, น.70) ได้ศึกษา กลยุทธ์
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2 พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มี 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภาระงานที่
รับผิดชอบ 2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในโดยใช้เทคโนโลยี 3) เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) ปรับวิธีการทางานโดยเชื่อมโยงงานประจา
กับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) ส่งเสริมการติดตาม ประเมินผลป๎จจัย และกระบวนการ
ดาเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน 7) พัฒนางานตามภารกิจของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 1)
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ 2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้
สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
(2560. น.ก – ฐ) ได้ศึกษาเปูาหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านด้านผู้เรียน
พบว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ตังนี้ 1) 3Rs
ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ ((W) Riting) และการคิดเลขเป็น ((A)Rithmatic) 2) 8Cs ได้แก่
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ป๎ญหา (Critical Thinking and Problem
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Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็น
ทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
2.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยโครงการ 6 โครงการ
ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3)
โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC (ครูกับนักเรียน) 4) โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การศึกษา 5) โครงการประชุม สัมมนา การจัดการเรียนรู้ 6) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC ครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับ ปนัดดา หัสปราบ (2557 : 51 – 52) ได้ศึกษา
แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ทุกโรงเรียนเมื่อได้รับ ผล
การทดสอบทางการศึกษามาแล้ว โรงเรียนทาการชี้แจงให้ข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบแก่
นักเรียน รวมถึงการแนะแนวทางการเรียนหรือการศึกษาต่อเพื่อให้นักเรียนได้เห็นและค้นพบศักยภาพของตน
และเป็นข้อมูลย้อนกลับให้แก่นักเรียนการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียนและการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นไป
กล่าวโดยสรุป ทั้งนี้ความสอดคล้องของกลยุทธ์เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้ นตอน
ตามระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เริ่มตั้งแต่การศึกษาสภาพป๎จจุบันและป๎ญหาในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้ครอบคลุม การศึกษาพหุกรณีโรงเรียนที่มีวิธี
ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ และน าผลมาวิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบตามหลั ก วิ ช าการ สร้ า งและพั ฒ นากลยุ ท ธ์ จ าก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงทาให้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 มีความโดดเด่น มีความเชื่อมโยงกัน ในแต่ละกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 13 สามารถนาไปสู่กระบวนทัศน์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาได้จริง อย่างยั่งยืน และยังสามารถปรับใช้กับบริบทที่ใกล้เคียงกันได้ อันจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประเทศชาติต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. การนากลยุทธ์ที่ได้จากการวิจัยไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หน่วยงาน ต้นสังกัด โดยการประยุกต์ใช้ใน
รายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์ ไปเป็นแนวทางในการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
และตัวชี้วัดความสาเร็จ ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบควรให้
ความสาคัญ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
เรียน
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2. การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้านกลยุทธ์ ควรนาผลการวิจัยนี้ คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 13 ไปประยุ ก ต์ใ ช้ ใ ห้ เหมาะสมกั บ บริบ ทของ
สถานศึกษา เพื่อให้กระบวนการพัฒนากลยุทธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ควรศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
4. ควรศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แยกออกในแต่ละขนาด
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TRANSFORMATION
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บทคัดย่อ
จิตตป๎ญญาศึกษาเป็นแนวคิดที่มุ่งศึกษาจิตใจหรือคุณภาพด้านในของมนุษย์ การสารวจตนเองภายใน
จิตใจอย่างใคร่ครวญ การพัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์รวมเพื่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ภายในตน การน าแนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ จิ ต ตป๎ ญ ญาศึ ก ษามาใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน ย่อมส่งผลให้ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตทั้งทักษะทางด้านป๎ญญาและทักษะ
ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของตนเองกับสิ่งรอบตัว การวางแผนจัด
กิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย์โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน ได้
กาหนดกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนตามแนวคิด 4-3-3 ดังนี้ 1. ความเชื่อพื้นฐานด้านความ
เชื่อมั่นและเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 4 ประการ ได้แก่ มนุษย์มีเกียรติ มนุษย์มีศั กดิ์ศรี มนุษย์
สามารถเรียนรู้ได้ และมนุษย์สามารถพัฒนาได้ 2. กระบวนการหลักตามแนวจิตตป๎ญญาศึกษา 3 กระบวนการ
ได้แก่ สุนทรียสนทนา การฟ๎งอย่างลึกซึ้ง การสะท้อนการเรียนรู้ 3. ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานกาย ฐาน
สมอง ฐานใจ ใช้วิธีการศึกษา 3 ประการ คือ การสร้างฉันทะในการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยดาเนินกิจกรรมในกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3 ทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมฉันคือใคร กิจกรรมคุณค่าในตัวเอง กิจกรรมชีวิตคือการเรียนรู้ กิจกรรมแรงจูงใจและการพัฒนาตนเอง
กิจกรรมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ผลการเรียนรู้พบว่านักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย์ได้
เกิดการเรียนรู้ภายในตน มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีแรงจูงใจในการพัฒนาตน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
และตระหนักถึงการปฏิบัติตนเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
คาสาคัญ: จิตตป๎ญญาศึกษา, การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน, จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย์, ทักษะชีวิต
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ABSTRACT
Contemplative Education aims to 1)study the process of implementing contemplative
education in the psychology for Human Development 2)study of contemplative education
activities on learning outcomes of the students in the psychology for human development
subject. The process of implementing contemplative education in the psychology for human
development subject the activities along 4-3-3 (จุมพล, 2553)
1. Four basic beliefs and beliefs about humanity: 1 ) Honorable human beings 2 ) Humans
are dignity. 3 ) Humans can learn. 4 ) Humans can develop.
2. Contemplative Education Activities 3. Processes: 1. Dialogue 2. Listening Deep Listening
3. Learning Reflection
3. Learning base 1 ) Physical base 2 ) Brain base 3 ) Mind base The effect from
Contemplative Education Activities to develop human personal transformation to issues
within its operators.
1. Self-awareness actually confronting reality Accepting weaknesses and strengths within
oneself. self-esteem appreciation and pleasure in success. Forgiveness in their mistakes.
Seeing things in reality
2. Motivating positive. Having faith in the profession confidence in self-determination to
work effectively discipline and patience self development to have a goal in life. to have love
and to appreciate what they do.
3. The value of humanity is not settled. Compassionate esteem of themselves and
others. Dedication to local or community benefits and totalitarianism.
keyword: Contemplative Education Activities, Psychology for Human Development,
personal transformation

บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 ระบุว่า การเตรียมความพร้อม
ด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2560) สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติป๎ญญา และทั กษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพ
กฎหมาย มี ภ าวะผู้ น า รู้ รั ก ษ์ คุณ ค่ าความเป็ นไทยและรู้บ ริ บทสากล โดยมุ่ง หวั งให้ การจัด การศึ ก ษาเป็ น
การศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา, 2561)
การศึกษาที่ดีจะต้องช่วยให้ทุกคนมีอิสรภาพเพื่อจะได้ร่วมมือร่วมใจกันด้วยสามัคคี แต่อิสรภาพนี้มิอาจได้มา
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ด้วยการสร้างเสริมอัตตาให้ยิ่งใหญ่หรือใฝุแสวงหาแต่ความสาเร็จ เราจะเป็นอิสระได้ต่อเมื่อเราเข้ าใจตนเอง
เมื่อจิตใจสามารถปลดปล่อยจากอุปสรรคต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความอยากจะเกิดความมั่นคงปลอดภัย
(กฤษณมูร ติ, 2556) การเข้าใจตนเองคือการเผชิญ ยอมรับ ใคร่ครวญในทุกบริบทของชีวิตจนเกิดความ
ตระหนักในตนเองซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการทางป๎ญญาด้านใน การตระหนักรู้ในตนเองเป็นมิติแห่งการพัฒนา
คุณภาพภายในของแต่ละบุคคล เกี่ยวข้องกับการรับรู้ตนเองทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและภาพลักษณ์
ของตนเอง (ศศิลั กษณ์ ขยั น กิจ , 2553) ป๎ญญาภายใน หรือ ความฉลาดด้ านในหมายรวมถึงความฉลาด
ทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Quotient) และความฉลาดทางด้านอารมณ์ (Emotional Quotient) ซึ่งได้แก่
การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) และผู้อื่น การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอื่น และสิ่งต่างๆเพื่อการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีเปูาหมายและมีความหมาย การอยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ ยอมรับความแตกต่าง เคารพ ให้
เกียรติกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมอยู่อย่างพอดีและพอใจได้ง่าย การมีสติอยู่เสมอ
รู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าต้องหยุดหรือไปต่อกับสิ่งที่กาลังเป็นอยู่ มีความสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ การ
มีสัมมาสมาธิเพื่อกากับความเพียรให้การเรียนรู้หรือการทาภาระงานลุ ล่วง มีความอดทนทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ การเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆนอบน้อมต่อสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันอยู่ และการมี
จิตใหญ่มีความรักความเมตตามหาศาล (วิเชียร ไชยบัง, 2554)
การศึกษาที่เน้นการพัฒนาจิตใจหรือคุณภาพด้านในของมนุษย์ ไม่แยกส่วนความจริง ความดี และความ
งาม เรียกว่า จิตตป๎ญญาศึกษา หรือ Contemplative education เป็นกระบวนการของการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่
การเข้าใจตนเอง (วิจักขณ์ พานิช, 2550) จิตตป๎ญญาศึกษาเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ เป็นการศึกษาที่เน้น
ความสาคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู้ การเรียนรู้ และการรู้เท่าทันมิติ โลกภายใน (อารมณ์ ความรู้สึก
ความคิด ความเชื่อ ทัศนะคติ มุมมองต่อชีวิต โลก และสรรพสิ่ง) ของตนเอง ให้คุณค่าในเรื่องการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ ซึ่งหมายถึงการสังเกตอย่างมีสติต่อการเปลี่ยนแปลงภายในของตนเองที่เกิดจากการเผชิญกับ
ผู้อื่นและโลกภายนอกผ่านกระบวนการ วิธีการ และกิจกรรมที่หลากหลาย(จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2555) จิตต
ป๎ญญาศึกษา จึงเปรียบเสมือนป๎จจัยสาคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง (จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร,
2553)
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอการจัดกิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขั้น
พื้นฐานในตน ทั้งที่เป็นแนวคิดและงานวิจัยทางด้านจิตตป๎ญญาศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการออกแบบ
กิจกรรมตามแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4 -3-3 (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2555) ในรายวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย์
ซึ่งเป็ นส่ ว นหนึ่งของการศึกษาผลของกระบวนการจิตตป๎ญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียน
รายวิช าจิตวิทยาเพื่อพัฒ นามนุษย์ สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิช าสาธารณสุ ขศาสตร์ รายวิชาจิตวิทยาเพื่อ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยกาหนดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนว
“4 - 3 -3” นักศึกษาที่ได้เรียนรู้บทเรียนผ่านกิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างทักษะทางด้าน
ป๎ญญา ทักษะทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ สามารถดารงตน
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน
จิตตป๎ญญาศึกษาต่างจากการศึกษาในป๎จจุบันที่มุ่งเน้นการศึกษาโลกภายนอกมากกว่าการศึกษาภายใน
ตนเองเพราะเราจะมองเห็นโลกภายนอกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นโลกภายในตัวเราเป็นอย่างไร การ
เรี ย นรู้ ภ ายในตนเป็ น การเข้าถึง และรู้ เ ท่าทันปรากฏการณ์ด้านในของมนุษย์อันได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึ ก
ความคิด ความเชื่อ ที่มีความสั มพัน ธ์เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ภ ายนอกผ่ านกิจกรรมและกระบวนการที่
หลากหลายมีเปูาหมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทางความคิด และจิตสานึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและ
สรรพสิ่ง ส่งผลสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างมีสติและป๎ญญา มีความรักความเมตตาต่อตนเองและสรรพสิ่ง (อร
อนงค์ แจ่มผล, 2556) การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนมีความสาคัญกับมนุษย์ โลกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวข้ามวิกฤตใหญ่ ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน 3 อย่าง เข้าบรรจบกัน คือ 1. การ
เปลี่ยนแปลงขั้น พื้นฐานในตน (Personal Transformation) 2. การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในองค์กร
(Organizational Transformation) 3. การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในสังคม (Social Transformation) ทั้ง 3
จะเข้ามาบรรจบส่งเสริมซึ่งกันและกัน และการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้น
พื้นฐานในองค์กรและในสังคมง่ายขึ้น (ประเวศ วะสี, 2555) วิธีการอันจะนาไปสู่เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน
คือการใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงกายและใจ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดให้เป็นไปในเชิ งบวก การ
ผ่อนคลายความเครียด ปรับอารมณ์ให้สมดุล เพื่อสุขภาวะที่ดีโดยรวม วิธีการดังกล่าวจะทาให้พลังงานชีวิต
เพิ่มขึ้น และสิ่ งสาคัญอีกประการคือการสร้างสั มพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง จะส่ งผลให้บุคคลมีความ
พยายามในการทาเปูาหมายในชีวิตให้สาเร็จได้ (Matthew Mills, 2006) การเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นไปใน
เชิงบวก การพิจารณาเหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆในชีวิต ในมุมมองเชิงบวก โดยฝึกการยอมรับและเผชิญ
กับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ชีวิตที่ผิดพลาดในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลมีบาดแผลในจิตใจ เป็นเรื่องที่
สามารถทาความเข้าใจและพิจารณาในแง่มุมที่แตกต่างได้ (James Gabarino, 2011) การจัดกิจกรรมจิตต
ป๎ญญาศึกษาในระดับอุดมศึกษามีผู้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมไว้หลายแนวทางด้วยกัน โดยมีเปูาหมาย
ร่วมกันคือการพัฒนาจิตใจหรือคุณภาพด้านในเพื่อหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีการส ารวจตนเองภายในจิ ตใจอย่ างใคร่ ครวญ รวมทั้ง การยอมรับ และเข้ าใจตนเองจากการเรี ยนรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ชีวิต โดยผู้เขียนได้รวบรวมลักษณะการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตป๎ญญาศึกษาไว้ ดังนี้
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ตารางที่ 1 ลักษณะการจัดกิจกรรมตามแนวจิตตป๎ญญาศึกษาในระดับอุดมศึกษา
งานวิจัย/แนวทาง
1. กิจกรรมจิตตป๎ญญา
ศึกษา : กลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษาพยาบาล
2. ผลของกระบวนการ
จิตตป๎ญญาศึกษาที่มี
ต่อการเรียนรู้ภายใน
ตนของนักศึกษาที่
เรียนรายวิชาจิตวิทยา
สาหรับครู
3. กระบวนการนา
แนวคิดจิตตป๎ญญา
ศึกษามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
และประสบการณ์
เรียนรู้ของนิสิตวิชาการ
วัดผลและประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
4. จิตตป๎ญญาศึกษา
เพื่อพัฒนาศิลปะการใช้
ภาษา

ผู้เสนอแนวทาง
กิจกรรม
/ ผู้วิจัย
1. กาหนดเปูาหมาย
กรศศิร์ ชิดดี
- การสร้างเปูาหมาย
2. ระบุวิธีการไปสู่
และณัฐพร อุทัย - กงล้อ 4 ทิศ
เปูาหมาย
ธรรม (2556)
- ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
3. เลือกใช้เครื่องมือ
บุคลิกภาพ
- เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้
ผ่อนพักตระหนักรู้
1. การสังเกตในระหว่าง อรอนงค์ แจ่มผล - แฟูมสะสมงาน
กระบวนการและ
(2556)
- กลุ่มสัมพันธ์
ภายหลังกระบวนการ
- การเขียนโดยเสรี
2. ประสบการณ์ตรงของ
- โยคะ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
- การทางานร่วมกัน
กิจกรรม
1. การเตรียมการ
ศศิลักษณ์ ขยัน - การสงบนิ่ง
2. การจัดการเรียนการ กิจ(2553)
- การทางานศิลปะ
สอน
- การฝึกสังเกตอย่าง
3. การประเมินผลการ
ใคร่ครวญ
เรียนรู้
- การฟ๎งเรื่องเล่า /
กรณีศึกษา
- การฟ๎งบรรยาย
- การทบทวนบทเรียน
- การสนทนา
1. การเตรียมความ
สมร เจนจิจะ
- พัฒนาสมาธิ
พร้อมในการเรียน
(2554)
- หัวเราะหรรษา
2. สุนทรียสนทนา
- สุนทรียสนทนา
3. ฟ๎งแล้ววิเคราะห์และ
- เดินขึ้นดอย
ท้อนความคิด
- การชมสักวา/การ
4. การทบทวนบทเรียน
วิเคราะห์เรื่องสั้น/การ
ด้วยตนเอง
ตีความกวีนิพนธ์
5. การจดบันทึก
วิธีการศึกษา
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5. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดจิตต
ป๎ญญาศึกษา :
กรณีศึกษารายวิชาการ
พัฒนากับการศึกษา

1. การสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วม
2. การจดบันทึก
3. รายงานการประเมิน
ตนเองของผู้เรียน

วรวุฒิ เพ็งพันธ์
(2558)
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- ไดอารี่ที่รัก
- ล้อมวงบรรเลงเพลงของ
ฉัน
- อาจารย์ใหญ่ท่านใจดี
- ไม่อดตายเพราะค้าขาย
เป็น
- วาดปลาแล้วมารวมกัน
- คิดแตกต่างแต่ไม่
แตกแยก
- ขี่มอไซด์แล้วไปด้วยกัน

ที่มา : ผู้เขียน
กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน
ในรายวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย์ซึ่งผู้เขียนรับผิดชอบสอนนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่
1 ผู้เขียนได้ประยุกต์ใช้กิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาตามแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3 (จุมพล พูลภัทรชีวิน,
2555) เพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าใจตนเองเพื่อการเป็น
มนุษย์ที่ส มบูร ณ์ ได้แก่ อัตมโนทัศน์ (Self-concept) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self -esteem) ทฤษฎี
หน้าต่างโจฮารี่ จุดยืนแห่งชีวิต (Life Position) แรงจูงใจ (Motivation) การออกแบบกิจกรรมมีหลักการ ดังนี้
1. ความเชื่อพื้นฐานด้านความเชื่อมั่นและเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 4 ประการ ได้แก่ 1) มนุษย์มี
เกียรติ 2) มนุษย์มีศักดิ์ศรี 3) มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ 4) มนุษย์สามารถพัฒนาได้ 2. กระบวนการหลักตามแนว
จิตตป๎ ญญาศึกษา 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) สุ นทรียสนทนา (Dialogue) 2) การฟ๎งอย่างลึ กซึ้ง (Deep
Listening) 3) การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) และ 3. ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ 1) ฐาน
กาย 2) ฐานสมอง 3) ฐานใจ
แนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3
1. ความเชื่อพื้นฐานด้านความเชื่อมั่นและเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
4 ประการ ได้แก่ 1) มนุษย์มีเกียรติ 2) มนุษย์มีศักดิ์ศรี 3) มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ 4) มนุษย์สามารถพัฒนาได้
เป็นความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
ประสบการณ์ตรง เป็นป๎จจัยสาคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของชุดการ
อบรมแนวคิดจิตตป๎ญญาศึกษา (สมร เจนจิจะ, 2555, น. 11) ดังนั้นในการจัดกิจกรรมผู้สอนจึงได้ทาการพูดคุย
ถึงประเด็นที่ชี้ให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการตระหนักภายในตน และ
มีความเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้
2. กระบวนการหลักตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 3 กระบวนการ
1) สุนทรียสนทนา หมายถึง พื้นที่เสรีแห่งการเรียนรู้ด้วยความผ่อนคลาย ปลอดภัย อบอุ่นและเป็น
กันเอง มีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและตั้งใจ
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2) การฟ๎งอย่างลึกซึ้ง หมายถึง การฟ๎งด้วยหัวใจ การทาความเข้าใจในเรื่องที่ฟ๎งด้วยความรู้ตัวและตั้ง
มั่น รวมไปถึงการรับรู้ในทางอื่นๆด้วย เช่น การมอง การอ่าน และการสัมผัส
3) การสะท้อนการเรียนรู้ หมายถึง การสะท้อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งส่วนบุคคลและกลุ่ม เพื่อ
การตระหนักรู้ ใคร่ครวญ จนเกิดเรียนรู้จากตนเองและผู้อื่น
3. ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน
การศึกษาที่จะพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องพัฒนามนุษย์อย่างเป็ นองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ
และสติป๎ญญา การมุ่งพัฒนาเพียงปรีชาญาณหรือการคิดเป็นเหตุเป็นผลเพียงด้านเดียวไม่อาจนาพาผู้เรียนให้
ก้าวพ้นป๎ญหาหรือดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข หลายครั้งหลายคราที่นาพาไปพบกับความเครียด การยึดติด
ตัวตน หากการศึกษาต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ป๎ญญาของสมองไปพร้อมๆกับการพัฒนาป๎ญญาของหัวใจ (ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, 2553) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้สอน
ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 ฐานไว้พอสังเขป ดังนี้
1) ฐานกาย การผ่อนคลายร่างกายด้วยกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ การทาโยคะ การนวด
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง การปฏิบัติธรรม กิจกรรมฐานกายมีความมุ่ง
หมายเพื่อพัฒนากายและใจให้อยู่ในภาวะสมดุล
2) ฐานใจ การเปิดรับอย่างบริสุทธ์ต่อประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฝึก
กาหนดลมหายใจ ฝึกกากับสติ ฝึกสมาธิ การผ่อนคลายจิตใจด้วยดนตรีบรรเลงและงานศิลปะ การแบ่งป๎น
เรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของตนเองและเพื่อนผู้ร่วมเรียนรู้
3) ฐานสมอง การฝึกคิดวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของตน การทางานศิลปะและ
สะท้อนคิดเชื่อมโยงระหว่างตัวตนกับสรรพสิ่ง การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสะท้อนการเรียนรู้เพื่อ
ก่อให้เกิดป๎ญญาและป๎ญญาร่วม
การประยุกต์ใช้กิจกรรมสอดคล้องกับบทเรียนเรื่อง “การเข้าใจตนเอง”โดยมีเปูาหมายเพื่อ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานมีการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์
รวมเพื่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนและมีจิตสานึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่ง
ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษา 3 วิธีการ คือ 1. การสร้างฉันทะในการเรียนรู้
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3. การประเมินผลการเรียนรู้
1. การสร้างฉันทะในการเรียนรู้ หัวใจสาคัญของจิตตป๎ญญาศึกษาคือการตระหนักถึงเปูาหมายในการ
พัฒนาภายในและการเลือกใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาวะผู้ร่วมเรียนรู้ การสร้างฉันทะคือการสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองด้วยความเชื่อมั่นและความเคารพในความเป็นมนุษย์ 4 ประการ
ของสิ่งที่เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ฐาน โดยการทาความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของรายวิชา และการ
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ใคร่ครวญกับประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อการวางแผนการ
เรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลงตนเองแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการหลักตามตามแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน ผู้สอนได้ทาการ
พัฒนากิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐานด้านความ
เชื่อมั่นและเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 4 ประการ กระบวนการหลักตามแนวจิตตป๎ญญาศึกษา 3
กระบวนการซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาป๎ญญา 3 ฐาน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้
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ตารางที่ 2 กิจกรรมตามแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3
กิจกรรมที่ 1
1. ฉันคือใคร

เนื้อหาของบทเรียน
- อัตมโนทัศน์
- กงล้อ 4 ทิศ
- แนวทางการพัฒนาตนเอง
2. คุณค่าในตัว - ความภาคภูมิใจในตนเอง
ฉัน
- การพัฒนาความมั่นใจในตนเอง
- การบาเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมจิต
อาสา
3. ชีวิตคือการ
- ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี่
เรียนรู้
- การคิดเชิงบวก
- การนาประสบการณในอดีตมาเป็น
บทเรียนและคติสอนใจ
4. แรงจูงใจและ - ทฤษฎีแรงจูงใจ/ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
การพัฒนาตนเอง สังคม
- ต้นแบบในดวงใจ
- การวางแผนการพัฒนาตนเองสอดคล้อง
กับ 3 ฐาน (ฐานกาย ฐานใจ ฐานสมอง)
5. คุณค่าของ
- จุดยืนแห่งชีวิต
ความเป็นมนุษย์ - การทากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- การช่วยเหลือผู้อื่น
ที่มา : ผู้เขียน

แนวคิด 4-3-3
ความเชื่อพื้นฐานด้านความเชื่อมั่นและ
เคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
4 ประการ
1) มนุษย์มีเกียรติ 2) มนุษย์มีศักดิ์ศรี
3) มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้
4) มนุษย์สามารถพัฒนาได้
กระบวนการหลักตามแนวจิตตป๎ญญา
ศึกษา 3 กระบวนการ
1) สุนทรียสนทนา 2) การฟ๎งอย่าง
3) การสะท้อนการเรียนรู้
ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน
1) ฐานกาย 2) ฐานใจ
3) ฐานสมอง

1. กิจกรรมฉันคือใคร การเขียนอัตมโนทัศน์ ซึ่งประกอบไปด้วยตนตามการรับรู้ ซึ่งเกิดจากการมอง
ตนเองและผู้อื่นมอง การมองตนเองในภาพป๎จจุบันตามความเป็นจริง และตนในอุดมคติ การวิเคราะห์ตนเอง
ตามหลักกงล้อ 4 ทิศ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพในความเป็นมนุษย์ของป๎จเจกบุคคล บอก
ส่วนที่ดี ส่วนที่ต้องพัฒนาของตนเองและบอกแนวทางการพัฒนาตนเองได้
2. คุณค่าในตัวฉัน การเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ ประทับใจและทาให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ทั้งสิ่งที่เป็นความสาเร็จและสิ่งที่ได้เคยช่วยเหลือคนอื่น การรู้สึกดีต่อตนเองและเข้าใจธรรมชาติของ
มนุษย์ การพัฒนาความมั่นใจในตนเอง
3. ชีวิตคือการเรียนรู้ การเขียนจดหมายให้กาลังใจตนเอง การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ประสบการณ์
ในอดีตจะทาให้เราเข้มแข็ง การยอมรับข้อผิดพลาดในอดีตและนามาเป็นบทเรียนการให้อภัยตนเอง การโอบ
กอดให้กาลังใจซึ่งกันและกันกับเพื่อนผู้ร่วมเรียนรู้
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4. แรงจูงใจและการพัฒนาตนเอง การวางแผนในการพัฒนาตนเองครอบคลุมการเรียนรู้ 3 ฐาน กาย
ใจ สมอง การเรียนรู้จากตัวแบบที่มีอิทธิพลกับผู้เรียน การวางแผนการพัฒนาตนเอง การทาความเข้าใจกับ
ตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนคิด
5. คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ การศึกษาจุดยืนแห่งชีวิต การทากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม การเรียนรู้การทางานเป็นทีม การมองภาพในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์และมอง
โลกในแง่ดี

ภาพที่ 1 แสดงผลการสะท้อนการเรียนรู้ภายในตนและการพัฒนาความเป็นมนุษย์
3. การประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกผลจากการสะท้อนการเรียนรู้ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ผลการศึกษา
การจัดกิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาตามแนวคิดและแนวปฏิบัติ 4-3-3 (จุมพล, 2555)ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนของผู้เรียน 2 ประเด็น คือ การเรียนรู้ภายในตน และการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ด้านผลการเรียนรู้ภายในตน
1. ผู้เรียนมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้จิตใจด้านในของตนเองมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่เห็นว่าตนควรฝึกสมาธิ
ฝึกสติ ฝึกการควบคุมอารมณ์เพื่ออยู่กับป๎จจุบันขณะ และทาจิตใจให้เข้มแข็ง รวมถึงการคิดไตร่ตรองก่อน
ตัดสินใจ เมื่อเกิดป๎ญหาควรปล่อยวางและมองโลกในแง่ดี
2. มีการดูแลสุขภาพ ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เพราะจิตส่งผลต่อกาย และ
เมื่อกายและจิตมีความพร้อมจะส่งผลให้มีพลังชีวิต และมีความพร้อมในการทางาน
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3. มีแรงจูงใจเชิงบวก กระตือรือร้น รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีการแบ่งเวลาในการทบทวน
บทเรียน ควรแบ่งเวลาให้ชัดเจน แต่ไม่ควรตึงเครียดจนเกินไป มีการเขียนบันทึกเพื่อทบทวนตนเอง
4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกที่ทางที่ถูกต้อง กล้าตัดสิน
กล้าปฏิเสธ รู้จักให้เกียรติและรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเคารพตนเองและผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลรอบข้าง
5. ลดการใช้อินเตอร์เน็ตและใช้เวลาทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมมากขึ้น
ด้านการพัฒนาตนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
1. คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์คือการมีความรัก ความเมตตาให้แก่กัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน การแบ่งป๎นน้าใจแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทน การทาความดีควรทาทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง และมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
2. การเป็นมนุษย์สิ่งที่จะทาให้เรามีความสุขได้อย่างยั่งยืนคือความพอใจและความพอเพียง ต้องยอมรับ
และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง ยอมรับในข้อบกพร่องของตนเองและพร้อมจะ
ปรับปรุงแก้ไข มีกาลังใจให้กับตนเองและผู้อื่น
3. ในการดารงชีวิตเมื่อต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาสามารถจัดการและแก้ไขป๎ญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีการคิดเชิงบวก มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด แสวงหาความสุขได้จากความ
สงบ
4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีศักยภาพสูง ตั้งใจ
ทาหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด รับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
สรุป
จิตตป๎ญญาศึกษาเน้นความสาคัญกับการพัฒ นาความตระหนักรู้ การเรียนรู้ และการรู้เท่าทันมิติทั้ง
ภายในจิตใจและโลกภายนอกผ่านกระบวนการ วิธีการ และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่าง
เป็ น องค์ร วมเพื่อนาไปสู่การเปลี่ ย นแปลงภายในตน (Personal Transformation) วิธีการอันจะนาไปสู่
เปลี่ ย นแปลงขั้ น พื้ น ฐานในตนคื อ การใช้ เ ทคนิ คการเปลี่ ย นแปลงกายและใจ ซึ่ ง รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
แนวความคิดให้ เป็ นไปในเชิงบวก การดูแลรักษาสุขภาพให้ แข็งแรง การรู้จักผ่ อนคลายความเครียด ปรับ
อารมณ์ให้สมดุล เพื่อสุขภาวะที่ดีโดยรวมทั้งกายและใจ การจัดกิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาตามแนวคิดและแนว
ปฏิบัติ 4-3-3 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนของผู้เรียน 2 ประเด็น คือ 1. การเรียนรู้ภายในตน ทา
ให้ผู้เรียนเกิดเกิดความตระหนักในตนเอง มีแรงจูงใจเชิงบวกในการพัฒนาตนเอง และมีความกล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ และ 2. การพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าที่แท้จริงของความเป็ น
มนุษย์ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของมนุษย์คือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน การมีความพึงพอใจในชีวิต
ของตนเอง การมองโลกในแง่ดีและมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานใน
ตนจะช่วยให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในเชิงบวก เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมทั้ง
ทางกาย ใจ สติป๎ญญา ตลอดจนส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือการมีคุณธรรมจริยธรรม
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เคารพตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าของการเสียสละประโยชน์ส่วนตน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น และ
ส่งผลให้สังคมไทยเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นๆที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อ
พัฒนากระบวนการสอนตามแนวจิตตป๎ญญาศึกษาให้ขยายวงกว้างขึ้น
2. ควรมีการนากิจกรรมจิตตป๎ญญาศึกษาไปทดลองศึกษากับการพัฒนาตัวแปรอื่นๆทางจิตวิทยา เช่น
ความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างแรงจูงใจ กรอบแนวคิดเชิงบวก เป็นต้น
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ในวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
THE EFFECTIVENESS OF FLIPPED CLASSROOM INSTRUCTIONAL MODEL
IN TEACHING PROFESSION SUBJECT AT NAKHON RATCHASIMA
COLLEGE OF DRAMATIC ARTS
อิทธิพัทธ์ ขรึมสันเทียะ*
ITTIPHAT KRUMSANTIER
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านและความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาความเป็นครู
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการสอนโดยใช้
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัย
พบว่า ดัช นี ป ระสิ ทธิผ ลของของวิธีการสอนแบบห้ องเรียนกลั บด้าน วิช าความเป็นครูมีค่า เท่ากับ 0.75
หมายความว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.00 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก ( = 4.17)
คาสาคัญ: ดัชนีประสิทธิผล, ความพึงพอใจ, ห้องเรียนกลับด้าน

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the effectiveness of flipped classroom
instructional model and students' satisfaction towards the model in Teaching Profession
subject, academic year 2018. The subject was 10 4th year students at Nakhon Ratchasima
College of Dramatic Arts. The research instruments were flipped classroom lesson plans, test,
and satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using mean, percentage, standard
deviation, and effectiveness index. The results were shown that
_______________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
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the effectivness index of flipped classroom instructional model was at 0.75. It meant that
students' effectiveness was increased 75%, and students' satisfaction towards flipped
classroom instructional model was at high level ( = 4.17).
Keywords: achievement, satisfaction, flipped classroom

บทนา
โลกแห่งการศึกษาในป๎จจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วยอิทธิพลของยุคที่มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว จากการพัฒนาทางด้า นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ทั่วทุกภูมิภาคของโลกเป็นไปได้โดยง่าย เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ ไร้ขีดจากัด (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553:
1-5) เมื่อโลกก้าวย่างสู่ศตวรรษ 21st Century Skills วิถีการดารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมป๎ จจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการพัฒนา “พลเมืองโลก” รุ่นใหม่ ถูกจุดประกายขึ้น และการศึกษาของมนุษย์โลก จาก
วิทยาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยี วงการศึกษาของไทยเราก็เช่นเดียวกัน ที่ได้รับผลกระทบจากป๎จจัย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีการคิดค้นเพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้ เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้คนในสังคมไทย และสังคมโลกทั้งด้านบวก และลบ
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learners Center) (วิจารณ์ พานิช. 2560 : 11)
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) คือ วิธีใช้เวลาเรียนในห้องเรียนให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ศิษย์คือ
ใช้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนแบบ “รู้จริง” (Mastery Learning) และ
เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับคุณค่าของความเป็นครู คือ ครู ไม่สอนแบบถ่ายทอดความรู้ให้แ ก่ศิษย์โดยตรง
อีกต่อไป“ห้องเรียนกลับด้าน” จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งของตัวอย่างจาก ประสบการณ์จริงที่
เกิดขึ้นในวงการศึกษา (วรวรรณ เพชรอุไร. 2556 : 1) แต่การถ่ายทอดผ่านสื่อวีดิทัศน์สั้น ๆ 15-20 นาที ให้
นักเรียนไปเรียนสาระความรู้ที่บ้าน ซึ่งเปิดโอกาสให้ เด็กที่เรียนช้า “กรอกลับครู” ได้ จะดูซ้าหลายครั้งก็ได้ ดู
แล้วไม่เข้าใจจะชวนพ่อแม่มาดูและช่วยอธิบายก็ได้ แล้วในวันรุ่งขึ้น นักเรียนก็ได้ทาโจทย์หรือกิจกรรมเพื่อฝึกใช้
ความรู้นั้น เกิดกระบวนการ “เรียนรู้โดยลงมือทา” (Learning by Doing) ที่จะช่วยให้เด็กรู้ลึกและรู้จริง โดย
ครูเปลี่ยนไปทาหน้าที่ “ครูฝึก” หรือโค้ช ครูเป็นตัวการของห้องเรียนกลับทางและครูก็ต้องทางานแบบกลับทาง
ด้วย คือแทนที่จะสอนวิชาหน้าชั้นเรียน กลับสอนหน้ากล้องวิดีทัศน์ แล้วใช้เวลาเรียนที่โรงเรียนของศิษย์ ทา
หน้าที่ครูฝึก (Coach) ให้นักเรียนฝึกแปลงวิชาหรือประยุกต์ใช้วิชา ซึ่งในกระบวนการนั้นนักเรียนต้องสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจของตนขึ้ น มาในสมองและในหั ว ใจ ก่ อ นจะประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นกิ จ กรรมหรื อ โจทย์
แบบฝึกหัดเป็นการฝึกฝนเรียนรู้ที่แท้จริง (วิจารณ์ พานิช. 2556 : 21) การออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและทางออนไลน์เป็นงานที่ท้าทาย และส่งผลต่อการทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรีย นเป็ นสาคัญเป็นเปู าหมายเชิงพฤติกรรมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องไม่ยากเสียจนทาให้ผู้เรียนท้อถอย และไม่ง่ายเกินไปจนไม่ ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ะต้ อ งมี ความสนุ กสนานท าให้ ผู้ เ รี ยนแสดงความสามารถและมี ส่ ว นร่ ว มในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มที่ (จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. 2560 : 113)
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สภาพป๎จจุบันความสัมพันธ์ในห้องเรียนของไทยมักเป็นไปในลักษณะ “อึดอัด” ทั้งผู้เรียนและผู้สอน
ทางฝ๎่งผู้เรียนก็มักจะเรียนด้วยภาวะที่ “เกร็ง” เกรงว่าจะจดไม่ทัน เกรงว่าจะไม่เข้าใจ เกรงว่าจะตอบไม่ได้
เกรงว่าจะตอบผิดและไม่ตรงใจอาจารย์ เกรงว่าเพื่อนร่วมชั้นจะมองตนเองอย่างไร เกรงว่าจะเข้าเรียนไม่ครบ
เกรงว่าจะสอบไม่ผ่าน ฯลฯ ในขณะที่ ฝ๎่งผู้สอนก็อึดอัด เพราะถามอะไรไปก็มักจะไม่ได้คาตอบ เลยไม่ทราบว่า
ผู้เรียนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ นาไปใช้ได้หรือนาไปใช้ไม่ได้? สุดท้ายผู้สอนก็ได้พบนิสิตเฉพาะในการบ้านและ
ข้อสอบที่ผู้สอนต้องตรวจให้คะแนนออกเกรดเท่านั้น นอกนั้นผมแทบไม่เคยทราบเลยว่า นิสิตคิดอย่างไร? (เดช
รัต สุขกาเนิด. 2560 : 94)
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เป็นความสาคัญอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องเลือกนามาใช้ประกอบ
กับ การจั ดการเรี ย นรู้ ผู้ วิจั ย จึ งสนใจน าเอาเทคนิค การสอนดังกล่ าวมาประยุก ต์ใช้ในรายวิช าความเป็นครู
ประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีและสามารถฝึกปฏิบัติ
มีทักษะและความชานาญในการทดสอบการปฏิบัติหน้าที่ และภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู มาก
ขึ้นจนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีคุณลักษณะของครูที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สู่ภาคปฏิบัติได้
อย่ า งถู กต้อ ง ปี การศึก ษาปี 2560 จ านวน 10 คน ซึ่ งได้ม าโดยวิ ธีการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เนื่องจากมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 เพียง 10 คน และที่ผ่านมาพบว่า ภาคการเรียนที่
1/2560 มีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านวิชานี้เป็นจานวน 2 คน จากจานวนนักศึกษา 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่ง
จากการวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนของนักศึกษาระดับนี้ พบว่านักศึกษาขาดการจดบันทึกสิ่งที่อาจารย์
อธิบายเพิ่มเติมในชั้นเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และการสรุป
ประเด็น นักศึกษาจึงไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้กับเนื้อหาแต่ละบทได้ และ ขาดการส่งงานและทาแบบทดสอบ
หลังเรียน จึงทาให้คะแนนสอบคะแนนรายงานภาคปฏิบัติ และผลรวมของคะแนนทั้งหมดอยู่ในระดับต่า ส่งผล
ให้นักศึกษาสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ประเมินผล นอกจากนั้นพบว่านักศึกษาระดับที่กาลังจะเรียนในรายวิชานี้ ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ผู้สอนเคยสอนมาแล้วเมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2560 ส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และ
การสรุปประเด็นเช่นเดียวกัน ดังนั้นงานวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน” กล่าวคือให้นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการ
สอนและศึกษาวิดีโอที่บ้านแต่ให้ทาแบบฝึกหัดและกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในห้องเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และความพึงพอใจ
ต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีคุณค่าและประโยชน์ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริม
คุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครราชสี ม า สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ โดยท าการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า น
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชาความเป็นครู และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน การกลับด้านห้องเรียนและเรียนให้รู้จริง (Flipped
– Mastery Classroom) จึ งเป็ น แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จะช่ว ยให้ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ เมื่อพื้นฐานความรู้มากพอจะสามารถเรียนรู้ในวัตถุประสงค์ที่ยากขึ้นได้ การใช้วีดิทัศน์ ออนไลน์
จะช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้ไม่จากัดจานวนครั้ง เมื่อทาความเข้าใจ ก็จะสามารถจดบันทึกและนามาสอบถามใน
ชั้นเรียน เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างมั่นใจ กิจกรรมที่ร่วมกันกับเพื่อนๆ
ในชั้นเรียน จะช่วยเสริมความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็ นกรณีศึกษาการพัฒนาระดับความสาเร็จที่ได้รับ
จากการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และความรู้สึกหรือทัศนคติของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
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ห้องเรี ยนกลั บด้าน ของวิทยาลัย นาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ รวมทั้งสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นทีมีความสนใจสามารถนาไปปรับใช้หรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในวิชาความเป็นครู ของนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
วิธีการศึกษา
1. ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความรู้พื้นฐาน
ประสบการณ์วิช าชีพครูที่ต้องนามาบูร ณาการกับวิชาความเป็นครู เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชี พครู
ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 บทบาทหน้าที่ สภาพงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู
2. นาข้อมูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบของนักศึกษามาวิเคราะห์ผล เพื่อดาเนินการจัดแผนการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน ดังตารางที่ 1 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
เรื่อง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม)
Flipped classroom
-ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From
The Heart)

รายละเอียด
สัปดาห์การเรียนรู้
ฝึกทักษะการอ่าน ชมสื่อวีดิทัศน์ (video) อยู่บน
1-2
Youtube อินเทอร์เน็ต (Internet) และการเขียน
สรุปโดยให้นักศึกษาสืบค้นชมสื่อวีดิทัศน์ ทาความ
เข้าใจ และสรุปเรื่องราวจากสื่อวีดิทัศน์(video)
ด้วยตนเองที่บ้าน โดยเขียนลงในสมุดบันทึก
(Cornell Note) และนามาอภิปรายสรุปประเด็น
สาระสาคัญในห้องเรียน โดยอาจารย์เป็นผู้สรุปและ
ตรวจประเมินสมุดบันทึก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะ
3-5
(ด้านความรู้)
การสืบค้น ให้นักศึกษาทุกคนสืบค้นสื่อวีดิทัศน์
Flipped classroom
(video) การศึกษาที่เกี่ยวกับหัวข้อวิชาชีพครู ที่
-พระคุณครูไม่มีวันเกษียณ อาจารย์มอบหมายคนละ 1 สื่อวีดิทัศน์ แล้วนาวีดิ
ทัศน์มาโพสต์หรือแชร์ในกลุ่ม Professionl
Experience ทาง facebook และให้นักศึกษาทุก
คนกดถูกใจ(Like) สื่อวีดิทัศน์(video) ที่ตัวเอง
สนใจหรือชื่นชอบได้ไม่จากัดจานวน โดยวีดิทัศน์ที่
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ได้รับการกด like มากที่สุด 3 สื่อวีดิทัศน์ จะได้
นามาร่วมกันอภิปราย สรุปสาระ ประเด็นวิเคราะห์
ในชั้นเรียน
-ให้นักศึกษาเลือกสื่อวีดิทัศน์(video) ที่ได้รับการ
กด like มากที่สุดเพื่อทาความเข้าใจ และสรุป
เรื่องราวด้วยตนเองที่บ้าน โดยอาจารย์จะเป็น
ผู้ตรวจสมุดบันทึก(Cornell Note) และ
ข้อเสนอแนะสรุปเพื่อให้นักศึกษาแก้ไขและ
ปรับปรุงในงานครั้งต่อไป
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ฝึกทักษะการวิเคราะห์และตีความจากสื่อวีดิทัศน์
(ด้านทักษะทางป๎ญญา)
(video) อยู่บน Youtube อินเทอร์เน็ต (Internet)
Flipped classroom
อาจารย์จะเป็นผู้เลือกสื่อวีดิทัศน์(video) ที่
-เสียงกู่จากครูใหญ่
เกี่ยวข้องกับบทเรียนมานาเสนอให้นักศึกษาชม
และร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์สาคัญทั้งกรณี
รายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษามีความ
ชานาญและคุ้นเคยในการฝึกทักษะการวิเคราะห์
และตีความจากเรื่องที่ชมสื่อวีดิทัศน์(video) มาก
ขึ้น รวมทั้งสามารถตีความได้ถูกต้อง โดยมีอาจารย์
เป็นผู้สรุปรวมอีกครั้งหนึ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ฝึกทักษะการมีส่วนร่วมกับสังคมและแสวงหา
(ด้านความสัมพันธ์ทาง
ความรู้ด้วยตนเองด้วยวิเคราะห์ ประเด็นต่างๆ
สังคม)
อย่างมีเหตุผล อาจารย์จึงมอบหมายให้นักศึกษา
Flipped classroom
ทุกคนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์(video)
อยู่บน Youtube อินเทอร์เน็ต (Internet) ความ
เป็นครูที่นักศึกษาสนใจคนละ 1 เรื่อง และต้องไม่
ซ้ากัน โดยถ่ายรูปและเขียนแชร์งานสมุดบันทึก
(Cornell Note) ผ่านทางกลุ่ม Professionl
Experience ทาง facebook และให้นักศึกษาทุก
คนกดถูกใจ (Like) งานสมุดบันทึก(Cornell
Note) ที่ตัวเองสนใจหรือชื่นชอบได้ไม่จากัดจานวน
ที่ได้รับการกด like มากที่สุด 3 เรื่อง จะได้คะแนน
เต็ม 10 คะแนน ส่วนงานอื่นๆ จะได้รับคะแนน
รองลงมาตามลาดับ

6-9
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
(ด้านวิเคราะห์ สื่อสาร และ
เทคโนโลยี)
Flipped classroom
-การพัฒนาบุคลิกภาพครู
-จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-บทบาทหน้าที่ของครู
-บุคคลแห่งการเรียนรู้
-คุณลักษณะของครูที่ดี

ฝึกทักษะปฏิบัติการและการวิเคราะห์ สร้างสรรค์
สื่อวีดิทัศน์(video) ความเป็นครู อาจารย์เป็นผู้
แบ่งกลุ่มให้นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม
นักศึกษาต้องช่วยกันตั้งแต่การวางแผน ระดมสมอง
และสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์(video) ความเป็นครู
และนาเสนอบน Youtube อินเทอร์เน็ต
(Internet) โดยอาจารย์จะเป็นผู้ตรวจ ให้คะแนน
และให้ข้อคิดเห็นผ่านทางกลุ่ม Professionl
Experience ทาง facebook และการเรียนใน
ห้องเรียน
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลา 12
ชั่วโมง โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านให้กับกลุ่ม ประชากร
2. ผู้วิจัยทาการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pre-test) วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพครู เรื่อง 1) ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 บทบาท
หน้าที่ 2) สภาพงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู 3) คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 4) การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย
แบบเลือกตอบ 5 ข้อ จานวน 40 ข้อ
3. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จานวน 5
แผนตามขั้นตอนการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะคุณธรรม จริยธรรม
จากการชมวีดีทัศน์เรื่อง ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ชมวีดีทัศน์เรื่อง
พระคุณครูไม่มีวันเกษียณ ด้านทักษะป๎ญญา จากการชมวีดีทัศน์เรื่อง เสียงกู่จากครูใหญ่ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สร้างสรรค์เนื้อหาวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านวีดีทัศน์เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพครู ,
จรรยาบรรณวิชาชีพครู, บทบาทหน้าที่ของครู, บุคคลแห่งการเรียนรู้ และคุณลักษณะของครูที่ดี โดยให้กลุ่ม
ประชากรทดลอง เรียนรู้ด้วยการชมวีดิทัศน์ และสร้างสรรค์เนื้อหาวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped classroom) ตามที่ผู้วิจัยได้มอบหมาย
4. หลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้วทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มประชากร โดย ใช้
เครื่องมือชุดเดียวกับเครื่องมือที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน ทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้กลุ่ม
ประชากรทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
5. ผู้วิจัยนาผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ตารางที่ 2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบทดสอบก่อนเรียน
นักศึกษาคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
เฉลี่ย

คะแนนที่สอบได้
22
13
14
15
14
15
20
14
21
20
168
16.80

ร้อยละ
55.00
32.50
35.00
37.50
35.00
37.50
50.00
35.00
52.50
50.00
42.00

ผลการศึกษา
จากตารางที่ 2 พบว่า คะนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.80 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 42.00 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ การ
วิเคราะห์ และสรุปเรื่องราวความหมายของ วิชาชีพครู ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะ
ของครูที่ดี และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้งขาดความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู
นาข้อมูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนมาออกแบบเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลที่ได้จากแผนการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ จากวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม)
Flipped classroom
ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
(ด้านความรู้)
Flipped classroom

ผลที่ได้
นักศึกษาส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะการวิเคราะห์จับประเด็น
และ สรุปใจความสาคัญ ทาให้ไม่สามารถสรุปสาระสาคัญ
(The Cornell Note) ของแต่ละบทเรียน Flipped
classroom
นักศึกษาสามารถสืบค้นสื่อวีดิทัศน์ (video) การศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาชีพครูทางเว็บไซต์ได้ตามหัวข้อที่ตก
ลงร่วมกัน และสามารถสื่อสาร เลือกสื่อ กดถูกใจ like วีดิ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

แผนการจัดการเรียนรู้
พระคุณครูไม่มีวันเกษียณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
(ด้านทักษะทางป๎ญญา)
Flipped classroom
เสียงกู่จากครูใหญ่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
(ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม)
Flipped classroom

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
(ด้านวิเคราะห์ สื่อสาร และเทคโนโลยี)
Flipped classroom
- การพัฒนาบุคลิกภาพครู
- จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- บทบาทหน้าที่ของครู
- บุคคลแห่งการเรียนรู้
- คุณลักษณะของครูที่ดี

(1137)

ผลที่ได้
ทัศน์ (video) ได้ตรงตามหัวข้อที่ต้องการ แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่รู้จักวิธีการสืบค้นสื่อสาร โดยใช้
เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี และสามารถนามา
แชร์ให้เพื่อนๆ ในกลุ่มได้
นักศึกษาส่วนใหญ่ มีทักษะสามารถวิเคราะห์สื่อวีดิทัศน์
(video) ที่กาหนดได้ และมีนักศึกษาร้อยละ 60 ที่สามารถ
ตีความและเรียบเรียงภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม และมี
นักศึกษาบางคนมีการเตรียมตัวโดยชมสื่อวีดิทัศน์ (video)
มาจากบ้านก่อน ทาให้สามารถเข้าใจมีทักษะการนาเสนอ
และร่วมอภิปรายได้ในระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน
นักศึกษาทุกคนสามารถแบ่งงานกัน และรับผิดชอบศึกษา
สืบค้นความรู้เกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์ (video) บนYoutube
อินเตอร์เน็ต (Internet) ที่นักศึกษาสนใจได้ เป็นอย่างดี
และสามารถนามาแชร์ให้เพื่อนๆ ในกลุ่มได้ และนักศึกษา
ทุกคนกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสื่อวีดิ
ทัศน์ (video) หรือนวัตกรรมที่ตนเองสนใจ โดยกดถูกใจ
แล้วบันทึกในCornell Note และเขียนแชร์ Facebook
ผ่านกลุ่ม Professional Experience ได้
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่สามารถแบ่ง
งานและช่วยเหลือกัน ในการสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ (video)
Flipped classroom ของกลุ่มร่วมมือผลิตสื่อ
ประกอบการนาเสนอ (Powerpoint presentation) เป็น
อย่างดี (จากผลการประเมิน) จากการประเมินการนาเสนอ
พบว่ามี นักศึกษาร้อยละ 60 สามารถวิเคราะห์ สื่อสาร
สร้างสรรค์ได้ถูกต้อง ตรงประเด็นสอดคล้อง และมีการ
อ้างอิงที่มาประกอบคาอธิบาย
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ตารางที่ 4 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการทาแบบทดสอบหลังเรียน
นักศึกษาคนที่ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
เฉลี่ย

คะแนนที่สอบได้
35
34
35
36
36
35
35
34
32
30
342
34.20

ร้อยละ
87.50
85.00
87.50
90.00
90.00
87.50
87.50
85.00
80.00
75.00
85.50

จากตารางที่ 4 พบว่าคะนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.20 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 โดยใช้วิธีการของกูด
แมน , เฟลคเทอร์ และชไนเดอร์ (เผชิญ กิจระการ. ม.ป.ป. : 1-3 ; อ้างอิงมาจาก Goodman , Flecther
and Schneider. 1980 ; 30-34) ปรากฏผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
รายวิชาความเป็นครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
จานวนนักศึกษา
(N)

คะแนนเต็ม

ผลรวมคะแนน
ก่อนเรียน

ผลรวมคะแนน
หลังเรียน

ดัชนี
ประสิทธิผล

10

40

168

342

0.75

จากตารางที่ 5 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ใน
วิชาความเป็นครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.75 หมายความว่า นักศึกษามีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.00

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทาการวัดความพึงพอใจหลัง
เรียนกับนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ทางสถิติ
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (นักศึกษา 10 คน)
กิจกรรม/สื่อการสอน

1. ด้านรูปแบบการเรียนรู้ (The Cornell Note)
1.1 สรุปสาระสาคัญในส่วนที่ 1 Notetaking Column
1.2 สรุปสาระสาคัญในส่วนที่ 2 Cue Column
1.3 สรุปสาระสาคัญในส่วนที่ 3 Summary
1.4 ฝึกทักษะการสืบค้นบทความวิจัย/วิชาการศึกษา
1.5 การเข้ากลุ่มร่วมมือประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนาเสนอ
สรุป
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ Youtube
2.1 เรื่อง ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From my Heart)
2.2 เรื่อง พระคุณครูไมมีวันเกษียณ
2.3 เรื่อง บทบาทหน้าที่ของครู
2.4 เรื่อง คุณลักษณะของครูที่ดี จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพครู
สรุป
3. ด้านการใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้
3.1 เอกสารประกอบนาเสนอ
3.2 เอกสารประกอบความสมบูรณ์ของ Cornell Note
3.3 Flipped classroom ของกลุ่มร่วมมือผลิตสื่อ
ประกอบการนาเสนอ (Powerpoint
presentation)
สรุป
4. ด้านนักศึกษาได้รับประโยชน์ การแชร์ข้อมูลหรือการ
แสดงความคิดเห็นทาง Social Media (Facebook) ผ่านทาง
กลุ่ม Professionl Experience
สรุปโดยรวม

ระดับความพึงพอใจ
SD
แปลความหมาย

4,10
4,50
4.00
4.20
4.10
4.18

0.57
0.71
0.94
0.79
0.74
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.30
4.40
4.20
3.80
4.00
4.14

0.48
0.52
0.42
0.42
0.00
0.45

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
4.00
4.40

0.67
0.67
0.84

มาก
มาก
มาก

4.13
4.40

0.73
0.52

มาก

4.17

0.63

มาก
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ผลการประเมินความพึงพอใจใน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน ในวิชาความเป็นครู ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2560 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และที่มีความพึงพอใจในระดับมากสองอันดับแรก คือ ด้าน
นักศึกษาได้รับประโยชน์ ด้วยการแชร์ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทาง Social Media (Facebook) ผ่านกลุ่ม
Professional Experience มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และด้านรูปแบบการเรียนรู้ (The Cornell Note)
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนรู้ Youtube มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้าน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการแชร์ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทาง Social
Media (Facebook) ผ่านกลุ่ม Professionl Experience มากที่สุด อาจเป็นเพราะนักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย
และไม่มีความกดดันทั้งจากระยะเวลาและในการทางานที่ห้องพัก รองลงมาเป็นความพึงพอใจในการกิจกรรม
การเรียนรูปแบบต่างๆ (The Cornell Note) กลุ่มปฏิบัติการ เนื่องจากนักศึกษาไม่ต้องทางานคนเดียว
สามารถช่วยกันทาการวิเคราะห์ผลสรุปสาระสาคัญในส่วนต่างๆ รับฟ๎งเหตุผลซึ่งกันและกัน ตามกิจกรรมที่
ผู้สอนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิเคราะห์ และสืบค้นบทความวิจัย งานวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พบว่านักศึกษาก็ให้ ความพึงพอใจในระดับต้นๆ ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะ
การอ่าน และสามารถนาผลการวิจารณ์ของบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงในการเขียน
วิเคราะห์ผลการสรุปสาระสาคัญในส่วนต่างๆ ของตัวเองได้ถูกต้องมากขึ้น นอกจากนั้นพบว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ส่งงาน และถามตอบป๎ญหา
ข้อสงสัย ซึ่งเป็นวิธีที่มีความสะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้า
คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone ในการออนไลน์ในชีวิตประจาวันเป็นส่วนมากจึงทาให้
นักศึกษารับทราบข้อมูลได้รวดเร็วทาให้เกิดความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน
ส่วนกิจกรรมที่ได้ระดับความพึงพอใจต่าสุดคือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน และความสมบูรณ์
ของเอกสารประกอบนาเสนอ ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากเนื้อหารายวิชามากเกินไป จึงทาให้นักศึกษาเกิดความเบื่อ
หน่ายในการใช้เวลาศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งในการทา Flipped classroom ของ
กลุ่มร่วมมือผลิตสื่อประกอบการนาเสนอ เนื่องจากมีระยะเวลาน้อยต่อการร่วมมือผลิตสื่อประกอบการนาเสนอ
อาจทาให้เกิดความตื่นเต้นและกดดันจึงทาให้ได้ระดับความพึงพอใจต่าที่สุด
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในวิชาความเป็นครู
ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ผู้วิจัย ขอนาเสนอการอภิปรายผลตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในวิชาความเป็นครู
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.75 หมายความว่า นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.00
จากผลการวิจัย พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ในวิชาความเป็นครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.75 หมายความว่า นักศึกษามี
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คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.00 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่บ้าน
และทางานที่มอบหมายหรือทากิจกรรมที่วิทยาลัยฯ เป็นผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ก่อนเข้าชั้นเรียน
พร้อมจดสมุดบันทึก(Cornell Note) หากยังไม่เข้าใจเนื้อหาในวีดิทัศน์(video) สามารถดูซ้าได้หลายรอบ
จนกว่าจะเข้าใจ และสามารถสืบค้น ความรู้จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมจนสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ดังนั้นในการเขียนสมุดบันทึก(Cornell Note) นั้นนักศึกษาจะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจใน
เนื้อหานั้น ๆ ก่อนเป็นการเพิ่มทักษะการฟ๎งและการวิเคราะห์ ฝึกความรับผิดชอบในตัวของนักศึกษาเอง เป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียน นักศึกษาบางคนซึ่งได้การเรียนรู้ล่วงหน้าจากที่พัก หรือที่บ้านทาให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เข้าใจง่ายขึ้นเมื่อมาพูดคุยประชุมกลุ่มย่อยในห้องเรียน ทาให้มีเวลาเตรียมความพร้อม
การทากิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น การเรียนรู้แบบนี้ทาให้เกิดความท้าทาย สนุกต่อเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการ
วางแผน คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
2. นักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีความพึงพอใจต่อ
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก
จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน มีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ความพึง
พอใจในระดับมากสองอันดับแรก คือ ด้านนักศึกษาได้รับประโยชน์ การแชร์ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทาง
Social Media (Facebook) ผ่านกลุ่ม Professional Experience มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และด้าน
กิจกรรมการเรียนรูปแบบต่างๆ (The Cornell Note) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ YouTube มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มากใน
ทุกองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง เต็มตามศักยภาพ
ของนักศึกษาเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ผลจากการวิจัยที่ได้นี้สามารถนาไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ได้ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านการ
อ่าน วิเคราะห์ และสรุปสาระสาคัญของบทเรียนในสมุดบันทึก Cornell Note ด้วยตนเองเพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการเรียนรู้
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอื่นๆ และการสรุปสาระสาคัญสามารถใช้การนาเสนอเป็นกรอบ 5W1H เพื่อ
การรวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์วิธีนี้จะใช้ในช่วงของกระบวนการนักวิเคราะห์ที่มีคุณภาพที่จะเข้าใจและอธิบาย
ความจริงป๎ญหาใด ๆ หรือป๎ญหาวิธีการเดียวกันสามารถที่ใช้ในการจัดระเบียบการเขียนของรายงานบทความ
เอกสาร
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อาลาวีย๊ะ สะอะ. ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. สงขลา :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2559.
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พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
INFORMATION SEEKING BEHAVIOR AND USAGE INFORMATION OF
UNDERGRADUATE STUDENT,
SUKHOTHAI COLLEGE OF DRAMATIC ARTS
BUNDITPATANASILPA INSTITUTE THE MINISTRY OF CULTURE
พิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร*
PIMPHOLAPAT LAKSANAWICHIAN
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ย เชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพั ฒนศิลป์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 จานวน
130 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบ
เป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟุ
ผลการวิจัย พบว่า
1. นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ทราบข่าวสาร และสารสนเทศที่ทันสมัย ค้นคว้าข้อมูล/สารสนเทศประกอบการเรียน ทา
รายงาน ทาวิจัย/ศิลปนิพนธ์ ทบทวนความรู้ และเพิ่มพูนความรู้รอบตัว/ความรู้ทั่วไป ตามลาดับ ด้านแหล่ง
สารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ แหล่ งสารสนเทศภายในตัว นักศึกษา แหล่ งสารสนเทศ
ภายนอก ประกอบด้วย แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศจากสื่อต่างๆและแหล่งสารสนเทศสถาบัน/
สถานที่ ตามลาดับ ด้านลักษณะของสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ วิชาชีพต่างๆ บันเทิงสาร
คดี และวิชาการทั่วไป ตามลาดับ ด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ คาแนะนา
ของอาจารย์ ดุลยพินิจของนักศึกษา และพูดคุย สนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ใกล้ชิด ตามลาดับ

_______________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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2. นั กศึกษาวิทยาลั ย นาฏศิล ปสุโ ขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิล ป์มีป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีป๎ญหาส่วนตัว ป๎ญหาภายใน
วิทยาลัย และป๎ญหาภายนอกวิทยาลัยทั้ง 3 ด้าน นักศึกษามีป๎ญหาอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ, วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ABSTRACT
Thais research is a survey research aimed to study seeking behavior and use of
information of students at Sukhothai College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute.
Academic year 2018. The sample group was 130 undergraduate students. Number of people
using questionnaires as tool to collect statistical data used in Analysis of data such as
frequency, percentage, mean, standard deviation, statistics, t-test, one-way variance analysis
and Scheffe’s Test.
The research found th:
1. The students of Sukhothai College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute, had
a behavior seeking and using information at a moderate level when considering each aspect.
Much is known about modern news and information, research/information for learning,
making reports, conducting research/art thesis, reviewing knowledge and increasing
knowledge around/general knowledge, respectively, in terms of information sources, overall,
at a moderate level, ie, internal information sources, consisting of individual information
sources, information sources from various media and institutional information
sources/locations, respectively, in terms of characteristics of the overall information at a
moderate level, including various professions, entertainment, documentaries and general
academic, respectively the overall information seeking method is at a high level, including
instructors advice, student discretion, and informal dialogue with close contacts respectively.
2. Students at Sukhothai College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute, have
problems in seeking and using information as a whole at a high level. When considering each
aspect, it is found that students have personal problems, college problems outside the
college. At a high level
Keywords: Information Seeking Behaviors and Utilizing, Sukhothai College of Dramatic Arts
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บทนา
เมื่อสังคมก้าวหน้าเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคนิ ควิธีการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทาให้สังคมเชื่อมโยง
ติดต่อสื่อสาร รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและรวดเร็ว เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา
รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แล้วบริบททางด้าน
การศึ ก ษาที่ มี ส่ ว นส าคั ญ ในสั ง คม ในการพั ฒ นาสั ง คมจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคม
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยผู้สอนจะต้องทาให้ผู้เรียน
รักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเปูาหมายในการสอนที่จะทาให้ผู้เรียนต้องมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะ
ด้านการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เรียนรู้ว่า เมื่ออยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไปตามหา
ข้อมูล เหล่านั้นได้ที่ไหน และเมื่อได้ข้อมูลมาผู้เรียนต้องวิ เคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด
และสามารถแปลงข้อมูลออกมาเป็นความรู้ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการฝึกฝน ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสทดลองด้ ว ยตนเอง ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ถึ ง การเรี ย นการสอนได้ จ ากทุ ก สถานที่ ทุ ก เวลา นั้ น ก็ คื อ
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน นอกเหนือจากการเข้าชั้นเรียนปกติ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวเชื่อม เช่น
การติดต่อผ่าน e-mail การอ่านบทความจาก บล็อก การอภิปราย สนทนาออนไลน์ผ่าน Facebook หรือ
แม้แต่การชมวีดิทัศน์การสอนผ่าน YouTube เป็นต้น
จากความสาคัญของการแสวงหาและการใช้สารสนเทศดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษาพฤติกรรมการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเรื่องที่ควร
ศึกษาวิจัยอย่างยิ่ง เพราะวิทยาลัยมีห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่ให้บริการและเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสาร รวบรวมสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบุคคลทั่วไป ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะช่วยให้ทราบถึงวิธีการแสวงหา
และการใช้สารสนเทศของนักศึกษา ข้อแนะนา และใช้เป็นแนวทางสาหรับห้องสมุดในการจัดบริการ และจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้ของนักศึกษาให้มากที่สุด อัน
จะส่งผลให้นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีภารกิจ
หลักในการผลิตบัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในด้านวัตถุประสงค์ วิธีการแสวงหาสารสนเทศ ลักษณะของสารสนเทศ และแหล่ง
สารสนเทศ
2. เพื่อศึกษาป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบสารวจ (survey research) กลุ่มประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-5 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2561
จานวน 132 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 103 คน ใช้วิธีการของ ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยการศึกษาและค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) เป็นคาถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชา
ตอนที่ 2 เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating scale) เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศของนักศึกษา สถาบั นบัณฑิตพัฒ นศิล ป์ ในด้านวัตถุประสงค์ แหล่งสารสนเทศ ลั กษณะของ
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาสารสนเทศ ตามระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating scale) เกี่ยวกับป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการเขียนเชิงพรรณนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
เกี่ยวกับการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ตามระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษา เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับนาแบบสอบถาม ที่ตรวจได้คะแนนแล้ว
ไปวิเคราะห์ แล้วนาข้อมูลมาแปลค่าเฉลี่ยระดับ การแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ป๎ญหาในการแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศ ตามระดับ ความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติ ดังนี้
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean -- ( ̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน (Standard Deviation -S.D.)
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ยุทธ ไกยวรรณ์. 2545 : 174)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษา เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับนาแบบสอบถาม ที่ตรวจได้คะแนนแล้ว
ไปวิเคราะห์ แล้วนาข้อมูลมาแปลค่าเฉลี่ยระดับการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ป๎ญหาในการแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศ ตามระดับ ความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติ ดังนี้
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean -- ( ̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน (Standard Deviation -S.D.)
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ยุทธ ไกยวรรณ์. 2545 : 174)
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ นาเสนอตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
ตอนที่ 3 ป๎ญหาการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n = 103)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
เพศ
เพศชาย
23
เพศหญิง
80
ระดับชั้นปีที่ศึกษา
ชั้นปีที่ 1
28
ชั้นปีที่ 2
15
ชั้นปีที่ 3
20
ชั้นปีที่ 4
30
ชั้นปีที่ 5
10
สาขาวิชาที่ศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
86
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
17

ร้อยละ
22.3
77.7
27.2
14.6
19.4
29.1
9.7
83.5
16.5

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นเพศหญิง จานวน 80 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.7 เป็นเพศชาย จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3
ระดับชั้นปีที่ศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมา
ศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ชั้นปีที่ 3 จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ19.4 ชั้นปีที่ 2
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และชั้นปีที่ 5 จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตามลาดับ
สาขาวิชาที่ศึกษา นักศึกษาที่ศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา จานวน 86 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.5
และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยศึกษาป๎จจัยจานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ ด้านวิธีการ
แสวงหาสารสนเทศ ด้านลักษณะของสารสนเทศ และด้านแหล่งสารสนเทศ นาเสนอดังนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของ
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นาเสนอในภาพรวม
พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
1. ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ
2. ด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ
3. ด้านลักษณะของสารสนเทศ
4. ด้านแหล่งสารสนเทศ
รวม

̅
3.96
3.56
2.52
3.43
3.31

SD
.316
.189
.601
.483
.259

ระดับการใช้
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพฤติกรรมการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักศึกษามีระดับการใช้อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.56 และระดับปาน
กลางได้แก่ ด้านแหล่งสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.43 ด้านลักษณะของสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคือ 2.52 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
การศึกษาป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยศึกษา
สภาพป๎ ญหาจ านวน 3 ด้าน ได้ แก่ ป๎ ญหาส่ ว นบุคคล ป๎ ญหาภายในสถาบัน และป๎ญ หาภายนอกสถาบั น
นาเสนอดังนี้
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของ
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นาเสนอในภาพรวม
ปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
1. ป๎ญหาส่วนบุคคล
2. ป๎ญหาที่พบจากแหล่งสารสนเทศภายในวิทยาลัย
3. ป๎ญหาที่พบจากแหล่งสารสนเทศภายนอกวิทยาลัย
รวม

̅
3.71
3.52
3.82
3.62

SD
.495
.234
.313
.191

ระดับปัญหา
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4 พบว่า นั กศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุ โขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีป๎ญหา ในการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาสภาพ
ป๎ญหาทั้ง 3 ด้าน พบว่า นักศึกษามีป๎ญหาที่พบจากแหล่ งสารสนเทศภายนอกวิทยาลั ยอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือสภาพส่วนบุคคล และป๎ญหาที่พบจากแหล่งสารสนเทศภายในวิทยาลัย นักศึกษามี
ป๎ญหาในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 และ 3.52 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษา
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
77.7 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 29.1 โดยศึกษาอยู่ในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ร้อยละ 83.5
พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน
พบว่า นักศึกษามีระดับการใช้อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย
3.96 รองลงมาคือด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.56 และระดับปานกลางได้แก่ ด้านแหล่ ง
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.43 ด้านลักษณะของสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคือ 2.52 ตามลาดับ
ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา
1. ด้านวัตถุป ระสงค์ของการใช้สารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักศึกษา มีความจาเป็นใน
การใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เกิดต่อเนื่อง
ของการเป็นนักศึกษา โดยปกติบุคคลมีเรื่องที่ตนสงสัย และอยากรู้ตลอดเวลา ความสงสัย ความอยากรู้ จึง
เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาที่พบว่า วัตถุประสงค์
ของการใช้สารสนเทศของนักศึกษาก็เพื่อทารายงานประกอบการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่านักศึกษาต้องทารายงานในแต่ละรายวิชา ของการการเรียน การสอน
รายวิชานั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา รู้จักทากิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมความสามัคคี ฝึกมนุษย์
สัมพันธ์ ความเป็นผู้นา ความกล้าแสดงออก และความใฝุรู้ ความสนใจ การรอบรู้เพิ่มเติมในชั้นเรียนสาขาวิชา
นั้นๆ สอดคล้องกับการศึกษาของสุคนธ์ทิพย์ คาจันทร์ (2549) พบว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจใน
บทเรียน การรับรู้ข้อมูลทันสมัย และเพื่อประกอบการทารายงาน
2. ด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
ด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ อยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษามีวิธีการแสวงหาสารสนเทศจาก
อาจารย์ เพราะอาจารย์เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะปลูกฝ๎งและถ่ายทอดความรู้ ความคิดและจิตใจ
แก่นักศึกษา รวมถึงสั่งสอนนักศึกษา ให้เป็นคนดีมีความรู้ในวิทยาการ ทั้งปวง ทาให้นักศึกษาและอาจารย์เกิด
ความใกล้ชิด นักศึกษาสามารถสอบถามสารสนเทศ หรือคาแนะนาในเรื่องต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว เมื่อได้รับการถ่ายถ่ายความรู้ จากอาจารย์ หรือได้รับสารสนเทศต่างๆมา จะใช้ดุลพินิจของนักศึกษา
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เองในการไตร่ตรอง พิจารณาว่าควรเชื่อหรือไม่ หรือพูดคุย สนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับ ผู้ใกล้ชิด เช่น เพื่อน
หรือ ผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ สารสนเทศคาตอบหรือเรื่องราวที่ได้นั้นจะนาไปใช้ตอบคาถามเพื่อ
ลดความสงสัย ความอยากรู้ ใช้แก้ป๎ญหาของนักศึกษา
3. ด้านลักษณะของสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้าน
ลักษณะของสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลตลอดการเป็น
นักศึกษา นักศึกษาอาจจะเครียด ต้องการการพักผ่อนหย่อนใจจึงได้แสวงหาสารสนเทศด้านความบันเทิง เช่น
อ่านนวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร เพื่อความบันเทิง ผ่อนคลายความเครียด นอกจากนี้สถาบันเป็นที่ให้การศึกษา
และส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่าง
ศิลป์ ทาให้นักศึกษามีความถนัดและสนใจลักษณะสารสนเทศเฉพาะด้านที่ตนศึกษาเล่าเรียน เช่นด้านศิลปะ
สถาป๎ตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรม นาฏศิลป์ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการใช้สารสนเทศ
ด้าน สารคดี วิชาการทั่วไป สาหรับการศึกษา เล่าเรียน เพราะเนื้อหาจากสารคดี วิชาการทั่วไป ผลิตโดยผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ทาให้เนื้อหามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาที่พบว่า
นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านการบันเทิง วิชาชีพต่างๆ และ สารคดี วิชาการ
ทั่วไปตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาวราภรณ์ ชูมณี (2551) พบว่า มีความต้องการสารสนเทศประเภทของ
เรื่องสั้นมากที่สุด เช่นเดียวกับความต้องการสารสนเทศประเภทสารคดีวิชาการทั่วไป ที่มีความต้องการความรู้
มากที่สุด
4. ด้านแหล่งสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้ส ารสนเทศ ด้านแหล่ง
สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง เพราะในป๎จจุบันแหล่งสารสนเทศมีหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาแสวงหาและใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
ภายในตัวบุคคลและแหล่งสารสนเทศภายนอกด้านแหล่งสารสนเทศบุคคลที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาทิเช่น ปรึกษา
บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ปรึกษาครู/อาจารย์ ปรึกษาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการ
เรียนการสอนสถาบันบัณฑิต-พัฒนศิลป์ ครูกับลูกศิษย์ สนิท คุ้นเคย ครูให้ความใกล้ชิด ดูแล เป็นกันเองกับลูก
ศิษย์ มีความเคารพกันซึ่งกันและกัน ทาให้ลูกศิษย์ มีความกล้าที่จะถามครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มมากขึ้น
ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฏีในรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาเอก และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
โดยเฉพาะการทาศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องขอคาแนะนาจากอาจารย์มากที่สุด เพราะอาจารย์เป็นแหล่ง
สารสนเทศที่ให้ความรู้ คาแนะนาที่ตรงประเด็น สามารถชี้แนะนาแนวทางการแก้ป๎ญหาต่างๆ ซึ่งนักศึกษาเห็น
ว่า แหล่ ง สารสนเทศบุ ค คลมีค วามน่ า เชื่ อ ถือ และมี ค วามมั่ น ในในความรู้ ความคิ ดที่ ไ ด้ รั บ สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของสนทยา สาลี (2551) พบว่า มีการใช้แหล่งสารสนเทศ ระดับปานกลาง
ปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา
1. ป๎ญหาส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษามีป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านป๎ญหาส่วน
บุคคล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาอ่านสารสนเทศภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ อาจเป็นเพราะว่าพื้น
ฐานความรู้ทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตกต่างกัน ความสนใจและใฝุเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน ทาให้
มีป๎ญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษาไม่มีเวลาสืบค้น เพราะนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติสาขา
วิชาเอก และต้องไปร่วมแสดงงานของสถาบัน ทาให้ไม่มีเวลา ในการสืบค้น และนักศึกษาขาดทักษะการ
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สืบค้น เพราะว่านักศึกษา เน้นทักษะการจา และทักษะ การสังเกตในชั้นเรียน การถามจากบรรณารักษ์ หรือ
คณะครู อาจารย์
2. ป๎ ญหาแหล่ ง สารสนเทศภายในสถาบั น พบว่า นั กศึ ก ษามี ป๎ ญ หาในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศภายในสถาบัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านป๎ ญหาการเข้าถึงสารสนเทศ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ส่งผลให้การสืบค้นข้อมูล การดาวโหลดข้อมูลต้องใช้เวลามากขึ้น เพราะทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างก็ดึงข้อมูล
พร้อมๆ กัน ด้านป๎ญหาคุณภาพของข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ดนตรี เน้นการฝึกปฏิบัติ หนังสือ
ตารา เกี่ยวกับสาขานี้มีจานวนน้อย ขาดข้อมูลย้อนหลัง และข้อมูลที่มีอยู่จึงไม่ตรงกับความต้องการ นักศึกษา
อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักหอสมุดแห่งชาติ หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้
3. ป๎ ญหาแหล่ งสารสนเทศภายนอกสถาบัน พบว่า นักศึกษามีป๎ญหาในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศภายนอกสถาบัน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสารสนเทศที่ต้องการบางครั้งอยู่ไกลเกิ นไป
และเมื่อไปถึงแหล่งสารสนเทศ พบว่าสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการหรือเก่า ล้าสมัย นอกจากนี้นักศึกษา
ไม่รู้ว่าจะไปหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศใด ทาให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ (1) ห้องสมุดควรจัดซื้อสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะเนื้อหา
ทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ให้ตรงกับสาขาวิชา เพื่อนักศึกษาจะได้ทบทวนความรู้ (2) คณะครู
อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ เขียนหนังสือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวเองถอดเป็นองค์ความรู้ เพื่อนักศึกษาจะได้ มี
เอกสารประกอบการเรียน (3) จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสืบค้น
โดยจัดอย่างต่อเนื่องทุกชั้นปี
2. ด้านป๎ญหาการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ (1) ห้องสมุดควรมีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนาการ
แปลภาษาอังกฤษ เพื่อนักศึกษาจะได้อ่านและแปลความหมายสารสนเทศภาษาอังกฤษที่ค้นได้ (2) ห้องสมุด
ควรจัดหาจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงกับความต้องการของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้
สืบค้นข้อมูล (3) บรรณารักษ์ ควรแสดงความเป็นมิตรกับนักศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้กล้าสอบถาม/สัมภาษณ์
บรรณารักษ์ (4) บรรณารักษ์ ควรคัดหนังสือที่ไม่ทันสมัย เก่า ล่าช้า จากชั้นหนังสือ และเพิ่มจานวนของหนังสือ
ให้หลากหลาย ทันสมัย ตรงกับความต้องการ (5) ห้องสมุดควรมีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดภายนอก
เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปใช้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้ในราคาที่ เป็นสมาชิก (6) ควรจัดบริการเชิง
รุกให้แก่นักศึกษา เช่น การแนะนาแหล่งสารสนเทศภายนอก แนะนาหนังสือใหม่ แนะนาวารสารใหม่ จัดส่ง
หน้าสารบัญใหม่ให้กับคณะ หรือครู อาจารย์ นักศึกษา เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ การสอนของครู อาจารย์ วิ ทยาลั ยนาฏศิ ลปสุ โขทั ย สถาบั นบั ณฑิ ต
พัฒนศิลป์เพิ่มมากขึ้น
2. ควรส่งเสริม พัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้
มากขึ้น
บรรณานุกรม
ชญาภรณ์ กุลนิติ. (2553). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2545). พื้นฐานการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพมหานคร:
สุวีริยาสาส์น.
วราภรณ์ ชูมณี. (2551). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ต้องขัง: กรณีศึกษาทัณฑสถาน
หญิงกลาง. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคาแหง).
สนทยา สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. (รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม).
สุคนธ์ทิพย์ คาจันทร์. (2549). ความต้องการใช้สารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. (ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยรามคาแหง).
สานักงานปฏิรูปการศึกษา. (2543). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552 – 2561). กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.
อาไพวรรณ ทัพเป็นไทย.(2553). สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

(1154)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรือ่ ง การเป่าปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน จากการจัดการความรู้
สาหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
THE CURRICULUM DEVELOPMENT ON A BASIC BLOWING METHOD OF
"PI TAI" BY KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR STUDENTS OF NAKHON SI
THAMMARAT COLLEGE OF DRAMATICS ARTS
ชวัลวิทย์ เกตุรัตน์*, กณพ กิ้มเฉี้ยง*, จักรพล จบสัญจร*
CHAWANWIT KETRAT, KANOP KIMCHIANG, JAKKRAPOL JOBSUNJORN
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดการความรู้
เรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน สาหรับผู้เรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดาเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปุาปี่ใต้ มาวิเคราะห์
นาเสนอเป็นข้อมูลเชิงพรรณณาแล้วนาข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาพัฒนาหลักสูตร มี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน
นักศึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 10
คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) พบว่า การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐานมีกระบวนการที่
แตกต่างกัน แต่ก็คงไว้ซึ่งจุดร่วมที่เหมือนกันคือ การให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้ การจัดระเบียบร่างกาย การเตรียมเครื่อง
ดนตรี การฝึกระบบนิ้วและเสียงขั้นพื้นฐาน การเปุาแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน การเปุาเสียงแหบสูง และการเปุา
เพลงขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวได้แบ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ทั้งหมด 4 ระยะ
เมื่อนาหลักสูตรไปใช้และเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่า การประเมินด้านทักษะปฏิบัติการเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐานมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมคิดเป็น ร้อยละ 94.6 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม ภายหลังจากการทดลองใช้หลักสูตรมีค่าเฉลี่ย รวม 4.47 ซึ่งมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, การจัดการความรู้, ปี่ใต้
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ABSTRACT
This research uses qualitative and quantitative research methodology with the
objective. 1. To manage knowledge about Basic blowing method of "Pi Tai" 2. To develop
training courses Basic blowing method of "Pi Tai" For students of Nakhon Si Thammarat
College of Dramatic Arts Conducted the research by interviewing the experts on the Pi Tai
under analysis and presenting them as descriptive data and then using those data to
develop the curriculum. There are sample groups used as students. Students of the major
Thai music , 2nd semester, academic year 2018, Nakhon Si Thammarat College of Dramatic
Arts, 10 people, which have been selected by purposive selection. Found that the basic
blowing method of "Pi Tai" has a different process But probably the same common point is
Letting the learner learn Organizing the body Preparation of musical instruments Basic finger
and voice training Blowing basic exercises High hoarseness And basic music blowing In
addition, the development of the curriculum has divided the entire curriculum development
process into 4 phases. When applying the curriculum and collecting data for analysis, it is
found that the basic blown-out skill assessment is 94.6 percent which is higher Criteria set at
80 percent. Satisfaction of trainees with training courses After the trial, the curriculum had an
average of 4.47, which was very satisfied.
Keywords: The Curriculum Development, Knowledge management, Pi Tai

บทนา
ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้แต่ละชนิดได้รับความนิยม และความสนใจแพร่หลายแตกต่างกัน
บางชนิดแพร่หลายไปทั่วภาคใต้และกระจายตัวเข้าไปถึงภูมิภาคอื่น ๆ แต่ในบางชนิดกลับแพร่กระจายอยู่ในวง
แคบ ๆ เช่นปี่ใต้ ที่เป็นเครื่องดนตรีสาหรับทาทานองและเป็นหนึ่งในเครื่อ งดนตรีใต้ ที่กระจายอยู่ในวงแคบ ๆ
(อุดม หนูทอง 2531 : 4) ซึ่งสาเหตุของการกระจายตัวที่เรียกว่าแคบ ๆ ของปี่ใต้นี้น่าจะเกิดจากการมีผู้สืบทอด
ที่ค่อนข้างจากัด ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ในหลายจังหวัดของภาคใต้ อาทิ จังหวัดสงขลา พัทลุง
และนครศรีธรรมราช ประเด็น สาคัญที่น่าทาการศึกษาค้นคว้าคือนายปี่แต่ละคนมีเทคนิควิธีการเปุาที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผลมาจากครูผู้ถ่ายทอดให้นั้น มีเทคนิค ขั้นตอน และวิธีการสอน
ที่แตกต่างกัน ทาให้องค์ความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ของนายปี่ในแต่ละพื้นที่จึงมี ความแตกต่างกันออกไปด้วย หาก
มองในมุมบวกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะทาให้เกิดความหลากหลายทั้งในด้านทานองเพลง ตลอดจนสาเนียงการ
เปุาของแต่ละบุคคล แต่ในมุมกลับกันข้อด้อยของความเป็นศิลปินพื้นบ้านโดยเฉพาะนายปี่คือการยึดถือใน
ศาสตร์ที่ตนเองได้รับมา ว่าถูกต้องที่สุด ซึ่งประเด็นนี้เองที่อาจจะเป็นข้อจากัด ทาให้วงการปี่ใต้ไม่ได้รับพัฒนา
ตามที่ควรจะเป็น
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การจะธารงไว้ซึ่งปี่ใต้ให้คงอยู่ และแพร่หลายในวงกว้างได้นั้น แนวทางหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับ คือการนาเข้า
สู่ระบบการจัดการศึกษา ซึ่งหมายถึงเปิดให้มีการเรียนการสอนให้กับเยาวชนผ่านระบบโรงเรียนขึ้น และเนื้อหา
ที่นามาสอนควรมาจากการหลอมรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านปี่ใต้โดยเฉพาะ หรือเรียกว่าการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งหมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวล
ข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทา ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรม
และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ (พรธิดา วิเชียร
ป๎ญญา, 2547, น. 32) ศิลปินพื้นบ้านที่เป็น ปูชนียบุคคลทางด้านปี่ใต้ที่เป็นที่ยอมรับในวงการปี่ใต้ในขณะนี้มี
หลายท่านด้วยกัน อาทิ ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ประจาปี 2553
ครูอานาจ นุ่นเอียด ครูประจาวิชาดนตรีพื้นเมืองวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง และครูกิตติพันธ์ โนวัฒน์ หัวหน้า
คณะหนังตะลุงเอกพันธ์ โรจนเมธากุล ซึ่งแต่ละท่านเป็นนายปี่ที่ได้รับการยอมรับ มีเทคนิค วิธีการในการเปุาปี่
ที่แตกต่างกันทั้งสิ้น ความรู้ความสามารถเหล่านี้ยังไม่ได้มีการดึงออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หากได้มีโอกาสนา
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวของครูทั้งสามท่านนี้ออกมาจัดให้เป็นระเบียบแบบแผน สามารถเรียนรู้ได้ง่าย นับเป็นสิ่งที่มี
คุณค่ายิ่งต่อวงการปี่ใต้ ประกอบกับการที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชก็เป็นอีกสถานศึกษาหนึ่งที่มีการ
จัดการเรียนการสอนปี่ใต้มาเป็นเวลานาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาเพื่อ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และของภาคใต้ได้อย่างดียิ่ ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2553 : 11) แต่จากการที่ผู้วิจัยเองเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาปี่พาทย์ และเลือกเครื่องมือเอกคือปี่ใน ได้มี
โอกาสสัมผั ส กับข้อเท็จจริ งของการจัดการเรียนการสอนปี่ใต้ว่า ยังมีจุดที่ควรแก่การพัฒนาอยู่พอสมควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลั กสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปี่ใต้ ที่ยังไม่มีการพัฒนาให้เป็นระเบียบระบบ
และถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรการฝึกเปุาปี่ใต้โดยใช้หลักการการ
จั ด การความรู้ เป็ น เครื่ องมือ ในการพัฒ นาหลั กสู ตรในครั้ งนี้ ซึ่ งเชื่อ แน่ว่ าจะมี ส่ ว นช่ ว ย ให้ คุณ ภาพการจั ด
การศึกษาเรื่อง ปี่ใต้ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและของภาคใต้ได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการความรู้เรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพั ฒ นาหลั ก สู ตรฝึ กอบรมเรื่อง การฝึ ก เปุาปี่ ใต้ขั้ นพื้น ฐาน ส าหรับผู้ เรีย นวิท ยาลั ยนาฏศิล ป
นครศรีธรรมราช
วิธีการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน จากการจัดการความรู้ สาหรับผู้เรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยแบ่งขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. การจัดการความรู้เรื่อง
การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐานนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ทบทวนและสังเคราะห์ จึงดาเนินการในการจัดการความรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 กาหนดประเด็ น (Knowledge Identification) โดยการค้ น หาว่ า วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราชนั้น มีความต้องการใช้ความรู้ใด โดยใช้วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์ครูผู้สอนและนักเรียน
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นักศึกษา พบว่า วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชนั้น ยังไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐานที่เป็น
หลักการทางวิชาการ จึงจาเป็นที่ต้องค้นหาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อใช้พัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 แสวงหาและค้นคืนความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ดาเนินการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐานจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกาหนดแนวทางการ
วิจัย โดยแบ่งเป็นประเด็น ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ปี่ใต้ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ รวม
ไปถึง เก็บข้อมูลแบบเจาะจงโดยต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเปุาปี่ใต้ประกอบการแสดงหนังตะลุง มโนราไม่
น้อยกว่า 20 ปี มีฝีมือและผลงานเป็นที่ประจั กษ์ในวงการเปุาปี่ใต้ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนการ
เปุ าปี่ ใต้ ซึ่งตามที่ผู้วิจัย ได้กาหนดหลั กเกณฑ์การเลื อกผู้ให้ข้อมูล ตามคุณสมบัติในข้างต้น ผู้ วิจัยจะทาการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ นายควน ทวนยก นายอานาจ นุ่นเอียด และนายกิตติพันธ์ โนวัฒน์
1.3 ผสานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Codification and Refinement) ผู้วิจัย
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนา โดยนาเสนอเป็นความเรียงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัดระเบียบ
ร่างกายสาหรับเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน ระบบนิ้วและเสียงขั้นพื้นฐานในการเปุาปี่ใต้การเปุาแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐานใน
การเปุาปี่ใต้ การเปุาเสียงแหบสูง และการเปุาเพลงขั้นพื้นฐาน
1.4 การนาความรู้ไปใช้ (Knowledge sharing) ผู้วิจัยดาเนินการนาความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้น
พื้น ฐานที่ได้ จ ากการเก็ บ ข้อมูล ในขั้ น ตอนที่กล่ า วมาข้างต้ นมาใช้เป็น ข้อมูล พื้ นฐานประกอบในการพัฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน สาหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน สาหรับ
ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากการที่ผู้วิจัย
ได้ทบทวนและสังเคราะห์ จึงดาเนินการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทาหลักสูตร โดยสารวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรมเรื่อง การเปุ าปี่ใต้ในสังคมวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและสังคมโดยรอบ
วิทยาลัยฯ โดยในการเก็บข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกต โดยมี
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูและนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช รวมไปถึงนายปี่ใต้ที่ คร่าหวอด
อยู่ในวงการแสดงหนังตะลุงมโนราในบริเวณภาคใต้
ระยะที่ 2 การร่างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน จากการจัดการความรู้ สาหรับ
ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรโดยยึดหลักการและแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรของ Tyler (1969 : 99) ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบและกาหนดโครงร่างของหลักสูตร โดยใช้วิธี
Means End Approach ซึ่งเป็นหลักการในการออกแบบหลักสูตรและการสอนที่เน้นการตอบคาถามที่เป็น
พื้น ฐานส าคัญ 4 ประการ ได้ แ ก่ ประการแรก หลั ก สู ต รนั้ น ๆ มีจุ ด มุ่ง หมายทางการศึก ษาอะไรบ้า งที่ จ ะ
กาหนดให้ผู้เรียนได้รับ ประการที่สอง หลักสูตรนั้นๆ มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่จะต้องจัดเพื่อให้
บรรลุจุดหมายที่กาหนดไว้ ประการที่สาม จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรที่จะทาให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ และประการที่สี่ จะประเมินผลประสิทธิของประสบการณ์ในการศึกษาอย่างไร จึงจะตัดสิน
ได้ว่าบรรลุจุดหมายที่กาหนดไว้เพื่อให้การกาหนดโครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปคาถามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร 4 ประการดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง ก าหนดโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รซึ่ ง มี
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องค์ประกอบทั้งหมด 9 ส่วนสาคัญได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุ ประสงค์ ระยะเวลาในการฝึกอบรม วิธีการ
ฝึกอบรม ผลที่คาดว่าจะได้รั บ เนื้ อหาและเวลาที่ใช้ การวัดและประเมินผล สื่ อและวัส ดุส าหรับใช้ในการ
ฝึกอบรม แผนการจัดการฝึกอบรม ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการร่างโครงสร้างของหลักสูตร ผู้วิจัยจึงดาเนินการ
ตรวจสอบหลักสูตรก่อนการนาไปใช้ โดยการนาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านซึ่งผู้วิจัยได้ทาการกาหนด
หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหลักสูตรตามคุณสมบัติว่าต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาใน
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตร หรือสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งมีรายนาม ได้แก่ อาจารย์
วัยวุฒ อินทวงศ์, อาจารย์พรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์, อาจารย์สุมณฑา มีสุนทร, อาจารย์กฤษณา วุฒิศักดิ์ และ
อาจารย์จินดา เครือหงส์
ระยะที่ 3 การวิเคราะห์การนาหลักสู ตรไปใช้ ในระยะนี้ผู้ วิจัยได้นาหลักสู ตรไปใช้และได้ทาการ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนตาม
แผนให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
ระยะที่ 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม เมื่อเสร็จสิ้นจากระยะการนาหลักสูตรไปใช้
และประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน สาหรับ ผู้เรียนวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ทาการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในช่วงหลังฝึก เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดการฝึกอบรมตามแผนให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การจัดการความรู้เรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน
1. ก าหนดประเด็ น (Knowledge Identification) โดยการค้ น หาว่ า วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราชนั้น มีความต้องการใช้ความรู้ใด โดยใช้วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์ครูผู้สอนและนักเรียน
นักศึกษา พบว่า การเปุาปี่ ใต้ในป๎ จจุ บั นของสั งคมวิทยาลั ยนาฏศิล ปนครศรีธรรมราชและบริเวณโดยรอบ
วิทยาลัยมีข้อจากัดอยู่ค่อนข้างมากในหลายๆด้าน อาทิ การไม่สามารถเข้าถึงครูปี่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อฝึกเปุาปี่ หรือ
ข้อจากัดด้านวิธีการฝึกเปุาปี่ใต้ที่มีความเฉพาะตัวสูง ทาให้ไม่ได้รับการพัฒนาและแพร่หลายเท่าที่ควร ดังที่ ครู
สุมล ศักดิ์แก้ว ครูประจาวิชาการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ที่ท่านได้แสดง
ทั ศ นะความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเป็ น อยู่ ข องวงการปี่ ใ ต้ ใ นป๎ จ จุ บั น ของทั้ ง ในสั ง วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงว่า
“ปี่ ใ ต้ บ้ า นเราในตอนนี้ เฉพาะในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชนั้ น
ค่อนข้ างที่ จ ะหาผู้ เป่ ายากแล้ ว ไม่เ พียงพอต่อ ความต้องการของทั้ งคณะ
ศิลปินหนังตะลุง มโนรา และคิดเห็นว่าวงการปี่ใต้จะแย่ลงอีก แต่หากว่ าได้
นาความรู้เกี่ยวกับการเป่าปี่ใต้มาเข้ากับ สถาบัน การศึกษา คงจะเป็น การ
ธารงไว้ซึ่งปี่ใต้ได้อย่างดีในอนาคต”
(สุมล ศักดิ์แก้ว สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2561)
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ซึ่งทัศนะดังกล่าวยังสอดคล้องครูจักรพล จบสัญจร ครูประจาสาขาวิชาปี่พาทย์ เครื่องมือเอกปี่ใน ที่ท่าน
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝึกเปุาปี่ใต้ในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชว่า
“การเป่ าปี่ใต้ในวิทยาลัยนาฏศิล ปนครศรีธ รรมราช สมควรที่จะ
ได้รับการพัฒนาอยู่พอสมควร เพราะ ยังไม่มีสาระวิชาการเกี่ยวกับการเป่าปี่
ใต้ที่เป็นมาตรฐาน เป็นระเบียบระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักสูตรที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนปี่ใต้”
(จักรพล จบสัญจร สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2561)
2. แสวงหาและค้นคืนความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ประกอบด้วย 6 ประเด็น
ดังนี้
2.1 การจัดระเบียบร่างกาย
1) การจับเลาปี่ การจับเลาปี่ว่ามีความสาคัญมากสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและ
นิ้ว สามารถกระทาได้สองลักษณะ ดังนี้
ลักษณะแรก คือ การจับโดยใช้มือขวาไว้บน ส่วนมือซ้ายไว้ล่างเลาปี่ โดยมือขวาที่อยู่บนจะใช้
นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ปิดรูบังคับเสียง 3 รู ใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วค้าด้านหลังเลาปี่ ส่วนมือซ้ายใช้ นิ้วชี้
นิ้วกลาง และนิ้วนาง ในการปิดรูบังคับเสียงที่เหลือ และมีนิ้วหัวแม่มือประคองไว้ด้านหลัง เช่นเดียวกับมือขวา
ลักษณะที่สอง คือ การใช้มือซ้ายไว้บนส่วนมือขวาไว้ล่างเลาปี่ โดยมือขวาที่อยู่บนจะใช้ นิ้วชี้
นิ้วกลาง และนิ้วนาง ปิดรูบังคับเสียง 3 รู ใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วค้าด้านหลังเลาปี่ ส่วนมือขวาที่อยู่ด้านล่างใช้
นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ในการปิดรูบังคับเสียงที่เหลือ และมีนิ้วหัวแม่มือประคองไว้ด้านหลัง เช่นเดียวกับมือ
ซ้าย
2) การจัดบุคลิกท่านั่ง ท่านั่งที่เหมาะสมสาหรับการเปุาปี่ใต้นั้น สามารถกระทาได้ 2 ลักษณะ
คือ การนั่งแบบแบนเชิง(นั่งขัดสมาธิ) และการนั่งพับเพียบ ส่วนใหญ่การนั่งพับเพียบจะใช้ ในขณะที่ผู้ฝึก ทาการ
ต่อเพลงกับครู เพราะเป็นท่านั่งที่มีความสุภาพเรียบร้อย แสดงถึงกริยาอ่อนน้อมถ่อมตนและแสดงออกซึ่งความ
เคารพต่อครูบาอาจารย์ทั้งครูที่มีชีวิตและครูที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ ท่านั่งพับเพียบยังใช้ในขณะที่กาลัง
บรรเลงเพลงที่ส าคัญ เช่น เพลงพัดชา เพราะ เชื่อว่าเพลงพัดชานั้นเป็นเพลงครูมีความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์
เช่นเดียวกับเพลงสาธุการของปี่พาทย์ ส่วนการนั่งท่าแบนเชิงหรือขัดสมาธิ ก็เป็นท่านั่งที่มีความสุภาพเรียบร้อย
แต่จะใช้สลับกับการนั่งพับเพียบหรือใช้ในช่วงฝึกซ้อมเพลงคนเดียว แต่สิ่งที่สาคัญที่ควรให้ความสาคัญ คือ ต้อง
นั่งให้ตัวตรง สายตามองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ ไม่ก้มหน้า ยกปี่ทามุม 45 องศา ดังนั้นการนั่งทั้ง 2
ลักษณะนั้นสามารถทาได้อย่างอิสระขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมนั่นเอง
3) การหายใจ การหายใจของปี่ใต้นั้นจะกระทาการเปุาโดยใช้ปากและหายใจโดยใช้จมูก
เท่านั้น เพราะจะมีผล ทาให้เสียงของปี่ที่ทาการเปุาออกมามีความสม่าเสมอ ไม่ขาดตอน และการหายใจทาง
จมูกนี้ยังเป็นพื้นฐานสาคัญในการฝึก ระบายลม ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงในการหายใจ ซึ่งการระบายลมดังกล่าว
เป็นเทคนิคที่สาคัญมากสาหรับการเปุาปี่ใต้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เปุาปี่ใต้สามารถเปุาเสียงได้ยาว สม่าเสมอ แล้วยัง
เป็นส่วนสาคัญในการช่วยไม่ให้ผู้เปุาปี่ใต้เกิดอาการเหนื่อยล้าได้ง่าย การฝึกระบายลมนั้นสามรถทาได้โดยนาน้า
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ใส่ภาชนะพอประมาณ แล้วใช้หลอดหรือสายยางแช่ลงในภาชนะที่ใส่น้า แล้วจึงเปุาลมลงไปในน้า เมื่อลมเริ่มจะ
หมดให้ทาการเก็บลมส่ว นหนึ่งไว้ที่กระพุ้งแก้ม ทาให้แก้มปุองเล็กน้อย หลังจากนั้นให้ทาการปล่อยลมที่เก็บ
ออกจากกระพุ้งแก้มอย่างช้า ๆ พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าไปทางจมูกในขณะเดียวกัน
2.2 การเตรียมอุปกรณ์สาหรับการเปุาปี่ใต้
1) การดูดน้าผ่านเลาปี่ ครูควน ทวนยก (สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2561) กล่าวว่า ก่อนการ
เรียนปี่ หรือการเปุาปี่ในทุกครั้งผู้ฝึกจะต้องทาการดูดน้าผ่านเลาปี่เพื่อให้ภายในเลาปี่เกิดความชุ่มชื่น มีผลทาให้
การเปุาเสียงต่างๆ ออกมาได้ง่ายและไพเราะอีกด้วย ซึ่งการดูดน้าผ่านเลาปี่นี้สามารถกระทาได้โดยการใช้นิ้วปิด
รูบังคับเสียงทุกรู แล้วนาภาชนะใส่น้าสะอาดปริมาณพอสมควร แล้วให้ผู้เปุาทาการนาส่วนทวนล่างของเลาปี่จุ่ม
แช่ลงไปในภาชนะดังกล่าวแล้วทาการดูดน้าขึ้นแล้วปล่อยลงผ่านเลาปี่ 2 – 3 ครั้ง
2) การแช่ลิ้นปี่ การแช่ลิ้นปี่นี้เป็นกระบวนการที่สาคัญมากเพื่อให้ลิ้นปี่เกิดความชุ่มชื่นส่งผล
ให้ใบตาลที่ได้รับการแช่น้าสามารถสร้างการสั่นสะเทือนอันเป็นแหล่งกาเนิดเสียงของปี่ใต้ ซึ่งการแช่ลิ้นปี่นั้น
สามารถกระทาได้โดยการนาน้าสะอาดใส่ภาชนะแล้วนาลิ้นปี่ลงไปแช่ไว้ประมาณ 5-10 นาที ข้อควรระวังใน
การแช่ลิ้นปี่ คือ ไม่ควรแช่ให้นานจนเกินไปเพราะจะทาให้ใบตาลเกิดอาการบวมน้า มีสีคล้า ซึ่งเป็นสัญญาณบ่ง
บอกว่าลิ้นปี่กาลังจะชารุด เสียหายและแน่นอนว่าจะส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมเสียงในการเปุาปี่ใต้
3) การป๎กลิ้นปี่ไปยังเลาปี่ เมื่อดูดน้าผ่านเลาปี่และแช่ลิ้นปี่เรียบร้อยแล้ว ก็ทาการลองลิ้นปี่
ด้วยการเปุาลมผ่านส่วนที่เป็นใบตาล โดยวางกาพวดบนริมฝีปากล่างจากนั้นนาริมฝีปากบนมาแตะไว้ให้กาพวด
อยู่ในลักษณะแนวนอน หรือ 180 องศา ในการเปุาลิ้นปี่ผู้ฝึกต้องหายใจทางจมูกและควรฝึกการใช้เทคนิค
ระบายลมในระหว่างการเปุา
2.3 การเปุาเสียงขั้นพื้นฐาน
1) การเปุาเสียงขั้นพื้นฐานตามแนวของครูควน ทวนยก ประกอบด้วยเสียงทั้งหมด 4 เสียง
ได้แก่ ถ่อ แต ตือ ต้อย เมื่อผู้ฝึกดาเนินการฝึกฝนจนเกิดความชานาญ สามารถเปุาเสียงพื้นฐาน ได้อย่างชัดเจน
ใส กังวานต่อไปจึงให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้การเปุาแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการนาเสียง ขั้นพื้นฐาน มาประดิษฐ์เป็น
ทานองคือ ถ่อ แต ตือ ตอย ตี้ ต้อย ตี้ ถ่อ แต ตือ ตอย ในการฝึกแบบฝึกหัดเสียงขั้นพื้นฐานดังกล่าวนี้ผู้ฝึกต้อง
หัดเปุาหลายๆเที่ยวจนเกิดความคุ้นเคยกับทานองเพลง และสามารถเปุาเสียงพื้นฐานทุกเสียงได้อย่างต่อเนื่อง
ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อเพลงพื้นฐานต่อไป
2) การเปุาเสียงขั้นพื้นฐานตามแนวของครูอานาจ นุ่นเอียด มีขั้นตอนและวิธีการเปุาเสียงขั้น
พื้ น ฐานไว้ โ ดยการให้ ผู้ เ รี ย นได้ ท ดลองออกเสี ย งเรี ย กโน้ ต ปี่ ใ ต้ โดยแบ่ ง เป็ น สองช่ ว ง คื อ ช่ ว งเสี ย งต่ า
ประกอบด้วย เสียงโด เสียงเร เสียงมี และเสียงฟา ส่วนช่วงเสียงกลางประกอบด้วย เสียงซอล เสียงลา เสียงที
และเสียงโดสูง แล้วภายหลังจึงให้ผู้เรียนได้ฝึกการเปุาเสียงดังกล่าวเหล่านั้น
3) การเปุาเสียงขั้นพื้นฐานตามแนวของครูกิตติพันธ์ โนวัฒน์ การเปุาเสียงและระบบนิ้วขั้น
พื้นฐานของการเปุาปี่ใต้ไว้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเสียงทุ้ม เป็นช่วงเสียงอยู่ในระดับต่าที่สุดของการเปุาปี่ใต้
ซึ่งประกอบด้วย เสียงโด เสียงเร ระดับเสียงกลาง ประกอบด้วย เสียงมี เสียงฟา เสียงซอล เสียงลา เสียงที
เสียงโดสูง เสียงเรสูง เสียงมีสูง เสียงฟาสูง ระดับเสียงหยิวหรือเสียงสูง ประกอบด้วย เสียงซอลสูง เสียงลาสูง
เสียงทีสูง
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2.4 การเปุาเสียงแหบสูง
ช่วงเสียงหนึ่งของปี่ใต้ที่มีลักษณะของเสียงที่มีความแหลมเล็ก บางเสียงก็มีลักษณะแตกพร่าคล้าย
กับคนที่กาลังพูดในอาการเสียงแหบ ประกอบด้วย เสียงโดสูง เสียงเรสูง เสียงมีสูง เสียงฟาสูง เสียงซอลสูง
เสียงลาสูง เสียงทีสูง เสียงโดยอด และเสียงเรยอด
2.5 การเปุาเพลงขั้นพื้นฐาน
1) การเปุาเพลงพื้นฐานตามแนวของครูควน ทวนยก ประกอบด้วย เพลง หัวปี่ เพลง พม่ารา
ขวาน เพลง เชิด เพลง พัดชา
2) การเปุาเพลงพื้นฐานตามแนวของครูอานาจ นุ่นเอียด ประกอบด้วยเพลง หัวปี่ เพลง ลอย
ลมบน เพลง กุหลาบเวียงพิง เพลง พัดชา
3) การเปุาเพลงพื้นฐานตามแนวของครูกิตติพันธ์ โนวัฒน์ ประกอบด้วย เพลง เกริ่นปี่ (หัวปี่)
เพลงพัดชา เพลง น้าไหลใต้ทราย เพลง พม่าราขวาน
3. ผสานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Codification and Refinement) ผู้วิจัย
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนา โดยนาเสนอเป็นความเรียงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 การจัดระเบียบร่างกาย ประกอบด้วย ท่านั่งสาหรับการเปุาปี่ใต้, การวางมือเพื่อจับเลาปี่,
และการหายใจ
3.2 ระบบนิ้วและเสียงขั้นพื้นฐานสาหรับการเปุาปี่ใต้ ประกอบด้วย การเตรียมปี่, การเตรียมลิ้นปี่
, และการเปุาเสียงตอย (เสียงลา), ระบบนิ้วและเสียงขั้นพื้นฐาน
3.3 การเปุาแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน เป็นการนาเสียงขั้นพื้นฐาน มาประดิษฐ์เป็นทานองและมีการ
เพิ่มเสียง ตี้ (เสียงที) เข้ามาเป็นทานองดังนี้ ถ่อ แต ตือ ตอย ตี้ ต้อย ตี้ ถ่อ แต ตือ ตอย
3.4 การเปุาเสียงแหบ ประกอบด้วยเสียงทั้งหมด 9 เสียง ได้แก่ เสียงโดสูง เสียงเรสูง เสียงมีสูง
เสียงฟาสูง เสียงซอลสูง เสียงลาสูง เสียงทีสูง เสียงโดยอด และเสียงเรยอด
3.5 การเปุาเพลงขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การเปุาหัวปี่ (เพลง เกริ่นปี่), เพลง พม่าราขวาน,
เพลง พม่าราขวาน, เพลง เชิด, เพลง พัดชา, เพลง พัดชา (เสียงเร), เพลง ลอยลมบน, เพลง กุหลาบเวียงพิง,
เพลง น้าไหลใต้ทราย
4. การนาความรู้ไปใช้ (Knowledge sharing) ผู้วิจัยดาเนินการนาความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้น
พื้น ฐานที่ได้ จ ากการเก็ บ ข้อมูล ในขั้ น ตอนที่กล่ า วมาข้างต้ นมาใช้เป็ น ข้อมูล พื้นฐานประกอบในการพัฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน สาหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทาหลักสูตร จากการศึกษาเก็ บข้อมูลพื้นฐานและ
ความต้องการเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของปี่ใต้ในป๎จจุบันในสังคมวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง
พบว่า การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับปี่ใต้ ทั้งของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงนั้น ยังมีจุด
ที่ควรแก่การพัฒนาอยู่พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปี่ใต้ ที่ยังไม่มี
การพัฒนาให้เป็นระเบียบระบบและถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ดังนั้น จึงเป็นการดีหากได้มีการพัฒนา
หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การเปุ า ปี่ ใ ต้ ขั้ น พื้ น ฐานแล้ ว น ามาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
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นครศรีธรรมราช ก็จะทาให้การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับปี่ใต้มีการพัฒนา รวมไปถึงเป็นการกล่อมเกลา
เยาวชนให้มีจิตสานึกในการรักษาและหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมประจาท้องถิ่นอีกด้วย
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน จากการจัดการ
ความรู้ สาหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พบว่า รายการประเมินทั้ง 7 ด้าน มีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ฝึกอบรม มีความเหมาะสมที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.8 รองลงมาคือ การวัดและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 4.6
หลั กการและเหตุผ ลมีค่าเฉลี่ย 4.55 วัตถุประสงค์ของหลั กสูตร มีค่าเฉลี่ ย 4.46 กิจกรรมการฝึกอบรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.4 แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.36 และสื่อการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.2
ระยะที่ 3 การวิเคราะห์การนาหลักสูตรไปใช้ พบว่า มีคะแนนรวมของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
เท่ากับ 421 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 445 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.60 มีคะแนนเฉลี่ย ( ̅ ) เท่ากับ
14.03 คะแนน ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลจานวน
5 คนยังพบว่าอีกว่า มีค่าร้อยละ 97.75 96.6 94.38 94.38 และ89.88 ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละคนมีค่า
ร้อยละมากกว่า 80 ทั้งหมดและถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ระยะที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม พบว่า โดยรวมแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้น
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.47 ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการวัด
และการประเมินผลของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 5 , S.D = 0) รองลงมาได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ ( ̅ =
4.86 , S.D = 0.30) ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม ( ̅ = 4.83 , S.D = 0.33) ด้านวิทยากรหรือผู้สอน ( ̅ = 4.76
, S.D = 0.90) ด้านสื่อการฝึกอบรม ( ̅ = 4.75 , S.D = 0.36) ด้านการนาความรู้ไปใช้ ( ̅ = 4.46 , S.D =
0.61) ด้านสถานที่และระยะเวลา ( ̅ = 4.06 , S.D = 0.90) และด้านความรู้ความเข้าใจ ( ̅ = 3 , S.D =
0.80) ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
1. การจัดการความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน
การจัดการความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
เปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐานโดยดาเนินตามขั้นตอนของการจัดการความรู้( Knowledge Management) ซึ่งเป็น
กระบวนการรวบรวมจัดระเบียบและสร้างระบบให้กับองค์ความรู้ทั้งที่กระจัดกระจายอยู่อยู่ในเอกสาร หนังสือ
หรือสาระวิชาการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสาคัญที่ช่วยดึงเอาองค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล ผ่าน
ขั้นตอนในการจัดการความรู้ทั้งหมด ขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดประเด็ นเพื่อค้นหาความรู้ การแสวงหาและค้น
คืนความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การผสานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการเผยแพร่และนาความรู้
ไปใช้ โดยในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐานโดยการจัดการความรู้ดังกล่าวผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเปุาปี่ใต้จานวน 3 ท่าน ได้แก่ ครูควน ทวนยก ครูอานาจ นุ่นเอียด
และครูกิตติพันธ์ โนวัฒน์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในจังหวัดสงขลา พัทลุง
และนครศรีธรรมราชตามลาดับ หลังจากที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐานแล้ว
ผู้วิจัยจึงนาข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาเข้ากระบวนวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่ม เรียบเรียง ได้เป็นกลุ่มข้อมูลของการ
เปุาปี่ใต้ทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ การจัดระเบียบร่างกายสาหรับการเปุาปี่ใต้ ระบบนิ้วและเสียงขั้นพื้นฐานของ
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การเปุาปี่ใต้ การเปุาแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน การเปุาเสียงแหบสูง และการเปุาเพลงขั้นพื้นฐาน ซึ่งองค์ความรู้
เรื่องการเปุาปี่ใต้ที่ได้จากการจัดการความรู้นี้ สามารถนาไปพัฒนาขึ้นเป็นงานวิชาการต่างๆ รวมไปถึงสามารถ
นาข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการจัดหลักสูตรได้อย่างดียิ่ง เพราะข้อมูลจากการจัดการความรู้เหล่านี้เป็นข้อมูลที่
เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมเป็นในวงกว้าง รวมไปถึงข้อมูลที่ได้เหล่านั้นยังเป็นส่วนช่วยใน
การส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดและธารงไว้ซึ่งภูมิป๎ญญาเกี่ยวกับการเปุาปี่ใต้ซึ่งเป็นภูมิ
ป๎ญญาที่งดงามของภาคใต้ ซึ่งประโยชน์และคุณค่าของกระบวนการจัดการความรู้เรื่องการเปุาปี่ใต้ดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับ สาราญ ท้าวเงิน (2557) ที่ได้ทาการจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และพบว่า หลังจากการจัดการความรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ โดยการจัดทาฐานข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง
อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการที่น่าสนใจและมีความสาคัญยิ่งในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่สะดวกง่ายและมีประโยชน์ทั้งต่อสังคมและวงการการศึกษาอย่างมหาศาล
2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐานจากการจัดการความรู้
2.1) การวิเคราะห์ ความต้องการของสังคมวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธ รรมราชและบริเวณ
ใกล้เคียง เพื่อจัดการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน จากการจัดการความรู้ สาหรับ
ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยในการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องหารดังกล่าวผู้วิจัยได้ใช้
กระบวนการสังเกตและสัมภาษณ์จากครู อาจารย์ รวมไปถึงนายปี่ที่ใช้ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเปุาปี่
ใต้ในการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ผลปรากฏว่า ปี่ใต้ในป๎จจุบันนั้นค่อนข้างพบว่ามีข้อจากัดอยู่พอสมควร
เช่น ความเฉพาะตัวเกี่ยวกับการฝึกเปุาปี่ใต้ การขาดแคลนนายปี่ที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม และ
ความหลากหลายในลักษณะของการเปุาปี่ใต้ที่แตกต่างกันของครูผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชที่จัดการศึกษาวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ทั้ง
ยังมีภารกิจสาคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ สร้างสรรค์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทั้งของท้องถิ่นและ
ของชาติให้ธารงอยู่สืบไป ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน จากการจัดการความรู้ สาหรับ
ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะการเปุา
ปี่ใต้อันเป็นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงและพัฒนาความรู้เรื่องการเปุาปี่
ใต้ให้เป็นมาตรฐานและยกระดับความรู้ให้เป็นสากลในอนาคต
2.2) ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการเปุาปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน ทั้งระหว่ าง
และหลังการฝึกอบรม สังเกตได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนมีค่าร้อยละมากกว่า 80 ทั้งหมดและถือว่าสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทั้งนี้ อาจเป็นผลมากจากการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบปฏิบัติตาม
ขั้นตอน เรียงลาดับ ความส าคัญของเนื้อหาได้อย่าเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยรัตน์ ปราณี
(2547) ที่ได้ทาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาชุมชนเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา อย่างเป็นระเบียบระบบมีขั้นตอนมีผล
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ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นหลังจากการเข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาไปประยุกต์และปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กร
ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การเปุาปี่ใต้ขั้น
พื้นฐาน จากการจัดการความรู้สาหรับผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนั้นเป็นความรู้ที่สังคมมี
ความต้องการรวมไปถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความภาคภูมิใจในผลงานและทักษะความสามารถของการเปุาปี่
ใต้ที่เพิ่มพัฒนาขึ้นมากกว่าก่อนรับการฝึกอบรม โดยการค้นพบความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธีณัฐ รัตนกุล (2553) ได้ทาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การ
จัดดอกไม้เพื่อการประกอบอาชีพ และมีจุดประสงค์ประเด็นหนึ่งว่า ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่มีต่อ
หลักสูตร ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หาก
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นด้านวิทยากรอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิด
เห็นรองลงมาคือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจ กรรม และด้านระยะเวลา ตามลาดับซึ่งทุกด้านอยู่ในลาดับมากที่สุ ด
ดังนั้น จึงสามารถทาการสรุปได้ว่า การจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความพึงพอใจในระดับ
มาก ควรจัดหลักสูตรโดยพิจารณาจากความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมไปถึง ในการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมควรมีความหลากหลายและจัดให้เหมาะสมต่อคุณวุฒิและวัยวุฒิของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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การจัดการเรียนรู้สาหรับการศึกษาในยุค THAILAND 4.0
LEARNING MANAGEMENT FOR EDUCATION IN THE THAILAND 4.0 ERA
กัลยาณี ยังสังข์* ภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์*
KANLAYANI YOUNGSUNG, PATTHARAPORN KANJANARAT
บทคัดย่อ
Thailand 4.0 เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีหัวใจสาคัญ คือ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ไปสู่ความ “มั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน” ก้าวไปสู่ประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง
ระบบการศึกษาของประเทศจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนและก้าวสู่ “การศึกษา 4.0” คือ การเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
มาตอบสนองความต้องการของสังคม การจัดการเรียนรู้ของครูสามารถนาแนวทางของสะเต็มศึกษา ( STEM
Education) มาใช้ในการจั ดการเรียนรู้โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ในศาสตร์เหล่านี้ไปบูรณาการและพัฒนานวัตกรรมได้ และจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้เรียนได้เสาะ
แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ป๎ญหาที่ได้รับมอบหมายอย่างมีกระบวนการและมีขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้จริง องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในยุค
Thailand 4.0 ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ ครู และนักเรียน การจั ดการเรียนรู้ในยุคนี้ต้องพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะ อันประกอบด้วย 1) ทักษะการแก้ป๎ญหา 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 3) ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ 4) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5) ทักษะการคิดเชิงบริหาร 6) ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 7) ทักษะด้านจิตสาธารณะ 8) ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ต 9) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และ10) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งทักษะดังกล่าวจาเป็นสาหรับการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคมในอนาคตสามารถนาไปเป็นฐานในการสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมได้
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้, การศึกษายุค Thailand 4.0

____________________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
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ABSTRACT
Thailand 4.0 Eea is a model for economic development of the country. The objective
aims to change the economic structure that is driven by innovation technology and Creativity
and with its vision to "Prosperity, stability and sustainability" to step into countries where the
population has high income. And the development of human resources for high quality.The
education system of the country needs to be adjusted and step towards "Education 4.0",
namely teaching and learning, student. able to integrate all knowledges around the demand
world creatively,Various Innovations development to respond society.Teachers should adopt
the STEM Education approach in learning management, especially science and mathematics
which help learners apply knowledge in these fields to integrate and develop innovation and
aslo apply active learing as well. Therefore,Child centre Learing management learers can be
solve problem that are are assigned in a process and have steps. Which helps to acquire
knowledge that is up-to-date and is a can 60 be used in the dialy life stiuairon consist of
learning activities, teachers and students, Thailand 4.0 Eea learning to improve students in
those skills. Consisting of 1) Problem solving skills 2) Analytical thinking skills 3) Creative skills
4) Critical thinking skills 5) Administrative thinking skills 6) Interpersonal relationship building
skills 7) Public psychic skills 8 ) Internet skills 9) English skills and 10) Math skills etc. All those
skills are essential for with. Can be used as a base for productivity or innovation.
Keywords: Learning Management, Students in the Thailand 4.0 Era

บทนา
Thailand 4.0 เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีหัวใจสาคัญ คือ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน้นภาคผลิตไปสู่ภาคบริการมากขึ้น เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้ ไม่ต้องพึ่งจากต่างชาติ เปูาหมาย
สาคัญของ Thailand 4.0 คือ การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”กล่าวคือ การทา
ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะคน
หรือทรัพยากรมนุษย์นับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญและมีความจาเป็นมากที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และกาลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการเป็นผู้ที่นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ การที่จะ
พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้นั้น ระบบการศึกษาของ
ประเทศจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนและก้าวสู่ “การศึกษา 4.0” ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคคล
การศึกษา 4.0 คือ การเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษา สามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบน
โลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม การเรียน
การสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้กล้าคิดและกล้าที่จะ
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ผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่า เก่งจริง คิดอะไรใหม่ ๆ ได้เสมอ
และมีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
การพัฒนาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มปฏิรูปการศึกษา โดยได้กาหนดนโยบาย 2
ภาษา (Bilingual Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม และมีการพัฒนา
ความสามารถด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิดวิเคราะห์ (Thinking School) โดยหลักการสาคัญ คือ การ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒ นาความสามารถทางสติ ป๎ ญ ญา/ด้า นการคิ ด การใช้ เหตุ ผ ล และหลั ก สู ต รวิช าคณิต ศาสตร์ ที่ เน้ นก าร
แก้ป๎ญหา การคิดวิเคราะห์และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จัดหลักสูตรให้
ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงตาราให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีครูผู้สอนที่มี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไรยังน้อยอยู่ ดังนั้น สิ่งทีควรจะต้องดาเนินการ คือ การปรับปรุง
ตาราเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะ
การคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 และการปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการ
นาความรู้ไปใช้และการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม เพื่อนาไปใช้ต้องดาเนินการควบคู่ไปด้วยกัน
(พรชัย เจดามานและคนอื่น ๆ. 2559 : 3-4)
แนวทางสร้ างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่ การนาไปใช้นั้น วิธีที่จะทาให้ ผู้ เรียนสร้าง
นวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบนาเสนอโครงงานที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างแรงจูงใจที่จะทาให้ผู้เรียนสนุกกับการหาคาตอบ ชอบที่จะเรียน ชอบที่จะได้
ปฏิบัติ การส่งเสริมการสอนและนาสะเต็มศึกษา (STEM Education) และ Active Learning เข้ามาจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน การนาสะเต็มศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพราะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกและวัตถุต่าง ๆ ซึ่งมีความสาคัญยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจและรู้เท่าทันโลกหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนาความรู้ในศาสตร์เหล่านี้ไปบูรณา
การและพัฒนานวัตกรรม (Innovation) อันเป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตได้ ส่วน Active
Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานเป็นของตนเองได้จริง โดยงาน
เดี่ยวหรืองานกลุ่ม ซึ่งสอดคล้อ งกับ สะเต็มศึกษา ถ้าเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหานักเรียนสามารถที่จะสรุปนาเสนอ
ผลงานของตนเองได้
การศึกษาในยุค 4.0 ที่การเรียนการสอนมุ่งสอนให้ผู้เรียน สามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบน
โลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้ องการของสังคม ดังนั้น
การศึ ก ษายุ ค ใหม่ ต้ อ งเน้ น แสวงหาการเรี ย นรู้ ไ ด้ เ อง สร้ า งสรรค์ ค วามรู้ ใ หม่ ต่ อ ยอดความรู้ เ ดิ ม คิ ด และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์
การจัดการเรียนรู้จึงเป็นโจทย์สาคัญสาหรับทุกภาคส่วน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดาเนินการ และ
จะสาเร็จได้ก็ต้องผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้ที่มี
ผลโดยตรงต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 คือ ครู
ครูต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม และผู้เรียนจะต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะที่สาคัญในการดาเนินชีวิตไปด้วย ต้องสอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในด้านต่างๆ เช่น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ป๎ญหา การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
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เป็นต้น ดังนั้น สถานศึกษา และครูผู้สอนควรต้องจัดการเรียนรู้ไปในทิศทางเชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0
การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้นั้น ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุค ซึ่ง
การศึกษายุค Thailand 4.0 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหน
ทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม
เพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วย
1. ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย คือ 1) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (mindful
Learning) 2) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทาให้นักเรียนได้รับทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การแก้ป๎ญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและการทางานร่วมกันเป็นทีม การ
มีภาวะผู้นา การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และ
ป๎ญญาประดิษฐ์ การคิดคานวณ 3) เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการของการเรียนรู้โดยยึดป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อ
การนาไปปฏิบัติ (Result-Based Learning) ส่งเสริมการวิเคราะห์และแก้ไขป๎ญหา จัดกิจกรรมการทาโครงงาน
และแก้ป๎ญหาโจทย์ในรูปแบบต่างๆ 4) ส่งเสริมให้ได้แสวงหาโอกาส นาไปสู่การออกแบบ ลงมือปฏิบัติ ค้นหา
คาตอบจากห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานประกอบการ แปลง
สาธิต โรงงาน บริษัท ธุรกิจของรัฐ หรือของเอกชน เพื่อค้นหาคาตอบจากสถานที่และสถานประกอบการจริง 5)
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทาให้นักเรียนและ/หรือครู
ค้นพบความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมใหม่ 6) เรียนรู้ทั่วโลกและภูมิป๎ญญาหลักของไทย
ศึกษาทางเลือกของสังคมไทยและของโลก ที่มีความหลากหลาย 7) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีเปูาหมาย
(Purposeful Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถสร้างอาชีพได้
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2559 อ้างอิงใน วิทวัส ดวงภุมเมศ. 2560 : 3)
2. ครู เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม สาหรับ
พัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 โดยครูจะต้องสามารถสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
(Analytic Thinking) ซึ่งเป็นการคิดพื้นฐานสาคัญสาหรับการคิดขั้นสูงต่อไป การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) เป็นกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่า งมีเหตุผลมีหลักเกณฑ์และตรวจสอบประเมิน
ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดทุกด้านอย่างรอบคอบโดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดหลักเหตุผลจนได้คาตอบที่
เหมาะสมหรือดีที่สุดเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจประเมินหรือแก้ป๎ญหาต่างๆ การคิดสร้างสรรค์ (Creative
Thinking) เป็นการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความคิดใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือ
ความคิดต้นแบบ ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ดี และการคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) เป็นการผลิต
หรือสร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นนวัตกรรมในผลผลิตต่อไป และต้องมีความคิดรับผิดชอบ
(Responsibility Thinking)ในงานที่ทาและผลงานที่ผลิตขึ้น การสอนในยุคใหม่นี้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนเน้นการคิด การประดิษฐ์ การสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ และสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาทั้ง ของเดิมและของใหม่เข้าด้วยกัน ผลิตเป็นผลงานของ
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ตนเองได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่
เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น การสอนแบบนี้ต้องการให้ผู้เรียนมีความคิดใหม่ๆ
ผลิตผลงานใหม่ๆขึ้น โดยไม่ต้องคอยใช้หรือบริโภคสิ่งที่ผู้อื่น ประเทศอื่นคิดมาจาหน่ายให้
(ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. 2560 : 1-2)
ครู เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญกับการจัดการเรียนรู้ บทบาทของครู ควรแสดงออกถึงพฤติกรรมดังนี้
1) เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนอยากรู้ อยากหาคาตอบ
"Community of Inquiry" ต้องสอนน้อย แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มาก 2) ส่งเสริมกระบวนการวิจัยให้เกิดขึ้นกับตัว
ผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 3) กระตุ้น กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดสร้างสรรค์
(Creative Learning) ให้นาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและพัฒนานาไปสู่การ
ผลิตนวัตกรรม (Innovation) ขึ้นมาตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ 4) กระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการทางานร่วมกัน (Sharing Incentive) 5) กระตุ้นให้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ป๎ญหารายบุคคลแล้ว
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 6) เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอด (Transmitting) เป็นผู้ชี้แนะ (Mentoring) 7) จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม คารวธรรม การสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก 8) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful People) (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2559 อ้างอิงใน วิทวัส ดวงภุมเมศ.
และว่ารีรัตน์ แก้วอุไร. 2560 : 2)
3. นักเรียนในยุค Thailand 4.0 จะเป็นบุคคลากรของประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการสร้าง
นวัตกรรมจนได้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งขายไปยังต่างประเทศ เพื่อเอาเงินตราเข้าประเทศและสร้างรายได้
ให้กับประเทศอย่างมีรายได้สูงได้ ผู้เรียนต้องมีความสามารถหลายอย่างอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
ความสามารถด้านการคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นการคิดในการแยกแยะข้อมูล ทั้ง
ที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกเป็นส่วนย่อยๆ และมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูล
เหล่านั้น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการคิดระดับอื่นๆ หรือทาให้เกิดความเข้าใจเหตุ การณ์ในแง่มุมต่างๆ ได้ชัดเจน
ขึ้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นการคิดที่ให้ระบุประเด็นป๎ญหา ประมวลข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากการคิดลึกซึ้ง คิดอย่างละเอียด และคิดในระยะไกล วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาทางเลือกโดย
พิจารณาข้อมูล โดยใช้หลักเหตุผลและระบุทางเลือกที่หลากหลาย ลงความเห็น ตัดสินใจ ทานายอนาคต โดย
ประเมินทางเลือกและใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นการคิดที่มีองค์ประกอบสาคัญ
คือ การคิดคล่อง (Fluency) การคิดยืดหยุ่น (Flexibility) การคิดละเอียดลออ (Elaboration) และการคิด
ต้นแบบ (Originality) การคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) ความสามารถทางสมองของบุคคลในการทา
ภาพที่เกิดขึ้นให้ออกมาเป็นสิ่งที่เป็นผลิตภาพที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถนาไปใช้แก้ป๎ญหาหรือไปทาประโยชน์ใน
งานต่างๆ ได้ โดยการสร้างผลงาน แนวทางดังกล่าวนี้จะต้องเน้นให้มีผลงานเกิดขึ้นจากผู้เรียน ไม่ว่าผลงานนั้น
จะเป็นผลงานวิชาการ ผลงานการประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษา ก็ต้องมี
ผลงานทางภาษา ถ้าสอนวิทยาศาสตร์ต้องให้มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ ถ้าสอนศิลปะต้องมีงานศิลปะออกมา
ถ้าเป็นงานทางเกษตร ต้องมีผลงานเกษตรที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิชาใดเรื่องใดเปูาหมายจะต้องมี
ผลผลิตออกมาอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ผลผลิตที่ออกมาจะต้องเป็นผลผลิตที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
(ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. 2560 : 1)
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บทบาทของนักเรียน ในยุค Thailand 4.0 ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตน คือ 1) นักเรียนแต่
ละคนจะไม่อยู่นิ่ง กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และคาตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) 2) แสดงถึง
ร่วมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรม ใช้การวิเคราะห์และแก้ไขป๎ญหา การร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม
(Common Creating) 3) สามารถแสดงออกถึงการคิดนอกกรอบ (Out of the Box) 4) สามารถใช้ทักษะ
กระบวนการในการแก้ป๎ญหาที่ซับซ้อน 5) เกิดทักษะ ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการทางานอย่าง
เป็นระบบ 6) ใช้ทักษะการสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลการเรียนมาอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 7) มีความสามารถในการรังสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์หรือสนองต่อความต้องการของชุมชน
สังคม หรือประเทศชาติ 8) แสดงถึง คุณลักษณะมีจิตสานึกสาธารณะ และมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2559 อ้างอิงใน วิทวัส ดวงภุมเมศ, และวารีรัตน์ แก้วอุไร. 2560 : 2)
ทักษะของผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 อย่างเหมาะสม
การพั ฒ นาคนไทยให้ มี ค วามสามารถเชิ ง นวั ต กรรม เปลี่ ย นจากความสามารถในการผลิ ต สิ น ค้ า
ภาคอุตสาหกรรมมาสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อน คือ การศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ในยุคนี้จึงต้องเป็นการศึกษา 4.0 ซึ่งจะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะ อันประกอบด้วย
1. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)
ความสามารถและทักษะการแก้ป๎ญหาเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้เรียน เพราะการทางาน การดาเนิน
ชีวิตต่อไปย่อมประสบป๎ญหา ทั้งป๎ญหาเกี่ยวกับความรู้สึกและป๎ญหาที่ เห็นเป็นรูปธรรม ป๎ญหาเป็นเสมือน
กาแพงกั้นที่ไม่ให้บุคคลได้ไปถึงเปูาหมาย ผู้เรียนที่มีความสามารถในการแก้ป๎ญหานั่นย่อมมีโอกาสที่จะไปสู่
เปูาหมายได้ดีกว่าผู้ที่ไม่สามารถแก้ป๎ญหาได้ ความสามารถในการแก้ป๎ญหาสามารถฝึกฝนได้ และการฝึกฝน
ความสามารถและทักษะการแก้ป๎ญหาจึ งเป็นหน้าที่ของครู เนื่องจากครูมีหน้าที่ในการปลูกฝ๎งทั้งความรู้และ
ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนอย่างเด่นชัดที่สุด ครูมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญใน
การสร้างสรรค์ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรี ยน เช่น การ
เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะนาวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ ปลูกฝ๎งจิตวิญญาณ คุณงามความดีและ
ถ่ายทอดลักษณะที่พึงประสงค์ การปลูกฝ๎งการแก้ป๎ญหา ครูสามารถทาได้ 2 แนวทาง คือ การแยกฝึกทักษะ
การแก้ป๎ญหาเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีข้อดีคือ ครูสามารถเติมเนื้อหา รายละเอียดของป๎ญหา และกระบวนการ
แก้ป๎ญหาให้นักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนแนวทางที่สอง ได้แก่ การแทรกการฝึกทักษะการแก้ป๎ญหาใน
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งแนวทางที่สองนั้นมีข้อดี คือ ครูสามารถทาได้ตลอดเวลา รวมถึงไม่เสียเวลาใน
การคัดแยกนักเรียนออกจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ป๎ญหา เป็นกระบวนการแก้ป๎ญหาที่อิงกับสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยฝึก
ให้นักเรียนได้ทาความเข้าใจกับป๎ญหา ฝึกการมองป๎ญหาโดยใช้ทั้งความรู้สึก และมุ่งแก้ป๎ญหา ดังนั้น ในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ป๎ญหาให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนไม่ควรเน้นการเรียนรู้ที่มุ่งคาตอบที่ถูกต้อง
โดยละเลยกระบวนการในการได้มาซึ่งคาตอบ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนขาดทักษะในการแก้ป๎ญหา และไม่สามารถนา
ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรนาเสนอสถานการณ์ป๎ญหาที่แปลกใหม่
และไม่คุ้นเคย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดความอยากรู้อยากเห็นและพยายามค้นคว้าหาแนวทางในการแก้ป๎ญหา
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ที่หลากหลายด้วยตนเองรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และฝึกการซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
ด้วย (ประภัสสร เพชรสุ่มและคณะ, 2560 : 86)
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skills)
การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดด้านอื่นๆ ที่
สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิด เข้าใจความเป็นมาของเหตุการณ์ เพื่อนามา
ตัดสินใจแก้ป๎ญหาหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ถูกต้อง ด้วยความสาคัญดังกล่าวจึงจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีบทบาทสาคัญก็คือ ครู ดังนั้นครูจึงควรทาความเข้าใจและนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์มาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ในป๎จจุบันพบป๎ญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 5 ประการ คือ
1) ครูผู้สอนให้ความสาคัญกับคาตอบมากกว่ากระบวนการ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นการทา
แบบฝึกหัดเพื่อหาคาตอบ และการให้คะแนนก็เน้นที่คาตอบมากกว่ากระบวนการ
2) นักเรียนขาดเครื่องมือช่วยในระหว่างการเรียนรู้ โดยผู้เรียนแทบไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพสมอง
เพื่อคิดหาคาตอบ แต่ใช้สมองในการจามากกว่า
3) นักเรียนไม่เกิดการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาการจัดการเรียนรู้มักดาเนินตาม
กระบวนการปูอนเนื้อหาให้นักเรียนทาความเข้าใจ จดจา แล้วทาแบบฝึกหัด ซึ่งใช้ได้เฉพาะเด็กที่มีความจาดี
เท่านั้น
4) ระบบการศึกษาขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในส่วนกระบวนการเรียนรู้ อาจเนื่องจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องไม่มั่นใจในผลระยะยาวที่เกิดจากกระบวนการคิด ปฏิบัติ แก้ป๎ญหา และสร้างสรรค์ผลงาน มองว่า
กระบวนการเหล่านี้เสียเวลา จึงใช้การปูอนความรู้ซึ่งใช้เวลาสั้นกว่า
5) นักเรียนขาดประสบการณ์ความภาคภูมิใจจากผลงาที่คิดได้ เนื่องจากคาตอบที่นักเรียนคิดได้เป็น
คาตอบที่คนอื่นคิดไว้แล้ว การตอบถูกเป็นเพียงการจาได้เท่านั้น
การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่งหมายให้นักเรียนคิดอย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว
หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้นแรก ครูผู้สอนต้องรู้จักความคิดแบบวิเคราะห์อย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อๆ ไป
จึงผสานการคิดแบบนี้เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด
โดยแบ่งแนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือคาถามให้พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึ้นในตัวนักเรียน การสอนการ
คิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การกาหนดสถานการณ์ป๎ญหา เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์หรือป๎ญหา เพื่อให้
ผู้เรียนมีความสนใจที่จะแก้ไขมากขึ้น
2. การวิเคราะห์หาคาตอบหรือทางออกของป๎ญหา ดังนี้
2.1 กระบวนการหาคาตอบด้วยการเปรียบเทียบ ซึ่งจะทาให้สามารถจาแนกข้อมูลเกี่ยวกับป๎ญหา
และสามารถเข้าใจป๎ญหานั้นมากขึ้น เพื่อนาไปสู่การแก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจใช้เครื่องมือช่วยคิด เช่น
การเปรียบโดยใช้ตารางวิเคราะห์ และการหาลักษณะร่วม เป็นต้น
2.2 กระบวนการหาคาตอบด้วยการจัดหมวดหมู่ เป็นการรวบรวมองค์ประกอบให้เป็นหมวดหมู่
หรือเป็นประเภท ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยอาจให้นักเรียนใช้ผังต่างๆ ในการจัด
หมวดหมู่ เช่น ผังจัดประเภท และผังต้นไม้ เป็นต้น
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2.3 กระบวนการหาคาตอบโดยการทบทวนข้อผิ ดพลาด เป็นการค้นหาเหตุผลที่น่าจะผิดพลาด
หรื อคลาดเคลื่ อนออกจากเหตุผ ลที่ เราสร้า งขึ้นโดยนาหลั กฐานต่างๆ มาอ้างอิง ซึ่งมี ขั้นตอนการทบทวน
ข้ อ ผิ ด พลาด โดยเริ่ ม จากจ าแนกส่ ว นประกอบของเรื่ อ งนั้ น จากนั้ น ตรวจสอบว่ า เหตุ แ ละผลที่ ใ ห้ นั้ น มี
ข้อผิดพลาดอย่างไร แล้วหาข้ออธิบายการเชื่อมโยงเหตุและผลนั้นๆ สุดท้ายคือ เขียนสรุปความคิดการลาดับ
เหตุผล
3. การสรุปคาตอบและกาหนดกรอบแนวคิด
3.1 กระบวนการสรุปข้อค้นพบในเชิงหลักการ เป็นกระบวนการสร้างข้อสรุปเพื่ออ้างอิงหรือสร้าง
หลักการใหม่จากสารสนเทศเดิมที่รู้จักอยู่แล้ว โดยใช้วิธีการลงความเห็นสรุปด้วยวิธีการแบบอุปนัย และนิรนัย
3.2 กระบวนการนาหลักการไปใช้ เป็นการเรียบเรียงความคิด กาหนดกลวิธี หรือคาดการณ์เรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่บนฐานของหลักการ
4. การขยายผลสู่การปฏิบัติหรือสร้างสรรค์ผลงาน โดยส่งเสริมให้ข้อค้นพบต่างๆ ของผู้เรียนนาไปสู่
การปฏิบัติหรือสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นรูปธรรม
กระบวนการคิดวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนครูสามารถออกแบบเครื่องมือช่วยคิดสร้างเป็นใบงานให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์หาคาตอบทีละขั้นตอน จึงสามารถประเมินการเรียนรู้จากผลงงานของนักเรียนได้ และผลงาน
เหล่านั้นจะเป็นผลสะท้อนการเรียนรู้ ได้ถึงระดับกระบวนการเรียนรู้ และทักษะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ค้นหาคาตอบและการลงมือปฏิบัติ
3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills)
ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ การคิดหลายๆแง่
หลายๆทาง คิดให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ เป็นการมองป๎ญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมี
ออกรอบด้าน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็นคนที่มี
1. ความคิดริเริ่ม(Originality) คือ มีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดาของคนทั่วๆไป
2. มีความคิดยืดหยุ่น(Flexibility) คือ มีความสามารถในการคิดหาคาตอบได้หลายทิศทางหลายแง่
หลายมุม
3. มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) คือ สามารถคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว
และได้คาตอบมากที่สุดในเวลาที่จากัด
4. มี ค วามคิ ด ละเอี ย ดลออ (Elaboration) คื อ การคิ ด ได้ ใ นรายละเอี ย ดเพื่ อ ขยายหรื อ ตกแต่ ง
ความคิดหลักให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ดังนั้น การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจทาได้ทั้งทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม และทางอ้อม
ก็สามารถทาได้ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ อย่างเช่น
การส่งเสริมให้ใช้จิตนาการตนเอง ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับความสามารถและคุณค่า
ของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข แสดงให้เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่า และนาไปใช้ประโยชน์ได้ให้ความเข้าใจ
เห็นใจและความรู้สึกของคนอื่น อย่าพยายามกาหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกัน ทาเหมือนกัน ควรสนับสนุนผู้
คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มีโอกาสนาเสนอ เอาใจใส่ความคิดแปลกๆของคนด้วยใจเป็นกลาง ระลึกเสมอว่าการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลา
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วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น
1) การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเทคนิคเพื่อรวบรวมทางเลือกและการแก้ป๎ญหาโดยให้
โอกาสในการคิดอย่างอิสระที่สุดและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆระหว่างการคิด เพราะการวิพากษ์วิจารณ์จะ
เป็นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค์
2) การปลูกฝ๎งความกล้าที่จะทาสิ่งสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคที่ใช้การตั้งคาถามง่ายๆเพื่อให้ให้คิดโดยจัด
ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น เมื่อฝึกฝนมากเข้าก็จะช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้
มีมากขึ้น
3) การสร้างความคิดใหม่ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งโดยใช้การแจกแจงวิธีการในการแก้ป๎ญหาใดป๎ญหาหนึ่ง
มาให้ได้ 10 วิธีการ จากนั้นก็แบ่ง 10 วิธีการที่ได้ออกเป็นวิธีการย่อยๆลงไปอีก เพื่อให้ได้ทางเลือกหรือคาตอบ
ที่ดีที่สุด
4) การตรวจสอบความคิด เป็นเทคนิคที่ใช้การค้นหาความคิดหรือแนวทางที่ใช้ในการแก้ป๎ญหาต่างๆ
โดยการตรวจสอบความคิดของผู้ที่เคยทาไว้แล้ว
การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ของห้องเรียนก็มีส่วนสาคัญในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
เช่นกัน โดยครูผู้สอนควรจัดบรรยากาศให้มีความผ่อนคลาย ให้อิสระทางความคิด สนับสนุนความคิดที่แปลก
ใหม่ มีความเป็นกลาง ไม่อคติหรือชื่นชมเฉพาะผลงานที่ประสบความสาเร็จเท่านั้น บางครั้งผู้เรียนบางคนอาจ
ยังไม่ประสบความสาเร็จในการทางานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ครูผู้สอนควรให้กาลังใจและชี้แนะข้อบกพร่อง
ให้ผู้เรียนทราบ เพื่อจะได้เป็นการจูงใจให้ผู้เรียนมีความพยายามและมุ่งมั่นที่จะทางานนั้นต่อไป
4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills)
ความหมายของการคิดอย่ างมีวิจารณญาณได้ว่า เป็นกระบวนการคิดทีใช้เหตุผ ล มีการศึกษา
ข้อเท็จ จริ ง หลั กฐานและข้อ มูล ต่างๆ เพื่อ ประกอบการตั ดสิ นใจ แล้ ว นามาพิจารณา วิเ คราะห์ อย่า ง
สมเหตุสมผล ก่อนตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ ผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะเป็นผู้ที่ยอมรับ
ฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุ ผลไม่ยึดถือความคิดเห็นของตนเอง ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดก็จะต้องมี
ข้อมูลหลักฐานเพียงพอและสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองให้เข้ากับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ ถ้าผู้นั้นมี
เหตุที่เหมาะสมถูกต้องกว่า เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้ กล่าวได้ ว่าผู้ที่มีความคิด
อย่างมีวิจารณญาณจะเป็นผู้ที่มีเหตุผล
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะต้องมีการสร้างความความกระตือรือร้น
ความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้เรียนโดยการใช้สื่อหรือคาถาม ฝึกให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดแตกต่าง คิดสร้างสิ่งใหม่ๆ
โดยการใช้สถานการณ์ยั่วยุให้คาดการณ์สิ่งต่างๆ หลากหลายแนวทางมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาความคิดระดับสูงได้ ต้องพัฒนาจากง่ายไปหายากและให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคน ต้องกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย จากภาพ นิทาน สิ่งแวดล้อมรอบตัว จากประสบการณ์เดิม หรือ
จากความรู้สึ กของตัว เอง ฝึกฝนให้ผู้ เรียนเป็นคนใจกว้าง ควรให้ ผู้เรียนได้ทางานเป็นกลุ่ มมีการับฟ๎งความ
คิดเห็น ของผู้อื่น ยอมรับในเหตุผลของผู้อื่นที่มีดีกว่า และสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะได้มี
พัฒนาการการคิด และกล้าแสดงออกซึ่งความคิด การเลือกสรรกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสม การตั้ง
คาถามง่ายๆ การแสดงออกอย่างง่ายแล้วยากขึ้น ตามลาดับจะทาให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น
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5. ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function Skills)
การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions: EF) หรือหน้าที่การบริหารจัดการของสมอง เป็น
กระบวนการทางความคิด (Mental process) การทางานของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้าน
ความคิด ความรู้สึก และการกระทา การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การ
ตั้งเปูาหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจา และเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลาดับ ความสาคัญ
ของเรื่องต่างๆ และการทาสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสาเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคน
ต้องใช้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ ความสาเร็จในชีวิต ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกบ่งชี้แล้วว่า สาคัญกว่า IQ และ
EQ โดยมีงานวิจัยชี้ชัดว่าช่วงวัย 2-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาสาคัญในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนา EF ให้กับผู้เรียน
โดยเฉพาะในโรงเรียน ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกการคิด การวางแผน
การแก้ป๎ญหา การควบคุมอารมณ์ การกากับตนเอง และการยั้งคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูควรปล่อยให้เด็กได้
ออกไปเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และมีอิสระ โดยมีหลักการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหาร (EF) ดังนี้
1. สอนทักษะที่ผู้เรียนยังบกพร่องดีกว่าคาดหวังว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เองจากการสังเกตหรือซึมซับ
ผู้เรียนแต่ละคนมีทักษะ EF ที่แตกต่างกัน ผู้เรียนบางคนสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จได้ด้วยตนเอง
แต่ผู้เรียนบางคนอาจจะทาไม่ได้หรือติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างการทางาน จึงทาให้ไม่สามารถทางานได้
จนสาเร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่างานนั้นมีระดับทักษะ EF ที่สูงกว่าทักษะที่ผู้เรียนคนนั้นมีอยู่ ดังนั้นครูจึงต้องช่วย
สอนผู้เรียนอย่างเป็นขั้นตอน โดยระบุพฤติกรรมที่เป็นป๎ญหา ระบุเปูาหมายของพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียน
ทาได้ และพัฒนาขั้นตอนที่จะนาไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ แล้วดาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ในระยะเริ่มต้นครู
อาจเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดก่อน แล้วจึงค่อยๆ ลดความช่วยเหลือลง
2. คานึงถึงระดับพัฒนาการของผู้เรียน ควรสังเกตว่าเด็กมีพัฒนาการตามวัยหรือไม่ อะไรที่เด็กทา
ไม่ได้หรือทาได้ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน แล้วรีบให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นให้เด็กสามารถมีพัฒนาการอย่างสมวัย
3. เปลี่ยนการช่วยเหลือจากสิ่งภายนอกสู่ภายในตัวเด็ก การฝึกฝนทักษะ EF ทุกทักษะต้องเริ่มต้น
จากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเด็ก เช่น การเดินข้ามถนน ครูเดินจูงมือเด็กจนถึงถนนที่จะข้าม ครูพูดว่ามองทั้งสองข้าง
มองซ้าย มองขวา มองซ้ายอีกครั้ง ไม่มีรถแล้วเดินข้ามได้ เมื่อเด็กได้ยินก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้าสู่
ภายในตัวเด็ก ทาซ้าๆและคอยสังเกตว่าถ้าเมื่อไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเด็กสามารถข้ามถนนได้ด้วยตนเอง
เป็นต้น
1. ระลึกเสมอว่าสิ่งต่างๆ ภายนอกตัวเด็กสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสภาพแวดล้อม เด็ก
บางคนอยากดูโทรทัศน์จนละเลยการทาการบ้าน ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง หรือครูอาจจะปิดโทรทัศน์หรือเปลี่ยน
สถานที่ในการทาการบ้านที่ไม่มีโทรทัศน์ให้ดู ส่วนการทางานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจต้องมี หลากหลายแนวทาง
เพื่อให้ไปถึงจุดหมาย ซึ่งเด็กแต่ละคนก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ์กับเด็ก อาจต้องอาศัย
หลากหลายวิธี เช่น การชี้แนะ การเตือนความจา การตรวจสอบว่าเด็กเข้าใจถูกต้อง เป็นต้น
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2. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้แรงขับภายในของตนเองในการพัฒนาทักษะให้เกิดความชานาญ ครู
ควรมีกิจวัตรประจาวันให้ผู้เรียนเด็กรู้ว่าต้องทาอะไรบ้าง เพื่อให้กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทาในแต่ละวัน หรือให้
ทางเลือกเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเลือกตัดสินใจ ไม่ใช่การบังคับ หรือใช้การเจรจาต่อรองเพื่อที่จะเปลี่ยน
จากการบังคับให้ทาเป็นสิ่งที่เด็กอยากทา
3. สร้างงานที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความพยายามอย่างมากที่สุด
4. ใช้สิ่งกระตุ้นเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ การกระตุ้นคือการให้รางวัลที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทาเป็นปกติ
และเรียบง่าย เช่น ช่วยแม่ทาความสะอาดบ้าน ผลที่ตามมาคือ บ้านที่สะอาด น่าอยู่ และความภาคภูมิใจของ
เด็กที่สามารถทาได้ เป็นต้น แล้วเด็กจะเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการทางานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
5. ให้การสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ ให้ความสาคัญกับการสนับสนุนที่
เพียงพอและผู้เรียนประสบความสาเร็จอย่างเท่าเทียมกัน การช่วยเหลือมากเกินไป นั่นหมายความว่า เด็ก
ล้มเหลวเพราะไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการทางาน หรือช่วยเหลือน้อยเกินไปจนเด็กไม่ส ามารถ
ประสบความสาเร็จได้
6. สนับสนุนและดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้เรียนจะเกิดความชานาญและประสบความสาเร็จ
7. หยุดให้การสนับสนุน การดูแล และการกระตุ้น ต้องค่อยๆ ถอนตัวออกมา อย่าออกมาทันที
ถ้าสนับสนุนและดูแลอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทุกครั้ง อาจไม่ทราบได้เลยว่าเด็กสามารถทาได้ด้วยตนเองหรือไม่
ครูอาจต้องลดบทบาทบางอย่างลง และสังเกตว่าเด็กยังสามารถทางานได้ด้วยตนเองหรือไม่ แต่ถ้าลดบทบาท
แล้วเด็กทาไม่ได้ อาจต้องรักษาบทบาทนั้นไว้ก่อน แล้วค่อยหาช่วงจังหวะเวลาที่จะค่อยๆ ลดบทบาทนั้นๆ ลง
จนเด็กสามารถทางานได้ประสบความสาเร็จด้วยตนเอง
หลักการทั้ง 10 ข้อจะเห็นได้ว่าให้ความสาคัญกับบทบาทของ ครู ที่จะช่วยเหลือผู้เรียนพัฒนาทักษะ EF
ได้ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์ ความจาขณะทางาน และการวางแผน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนแต่ละคนต้องการได้รับการพัฒนาทักษะด้านใดเป็นพิเศษ ซึ่งครูก็สามารถนาหลักการดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ EF ทีเ่ ติบโตและพัฒนาไปตามวัย ซึ่งเด็กจะสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างประสบความสาเร็จ
6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship Skills)
การเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะด้านอื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ทางานร่วมกันในสังคมได้ ไม่ว่าในสังคมไทยด้วยกันเอง หรือการติดต่อสัมพันธ์กันกับชาวต่างชาติก็ตาม การ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและมีความสาคัญในการดาเนินชีวิตทั้งในระดับ
ส่วนตัวและส่วนรวม สัมพันธภาพระหว่างบุคคลจึงเป็นการสร้างพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม เป็นทักษะทาง
สังคมที่ สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ ในบริบททางการศึกษา ครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านนี้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ฝึกการ
สื่อสาร โดยสลับการเป็นผู้ฟ๎งและผู้พูดที่ดี (2) ฝึกการแสดงน้าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้และการรับ
(3) ฝึกการให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจ เพราะจะช่วยให้ผู้อื่นมีความภาคภูมิใจและมีความรู้สึกที่ดีตอบแทนมา (4)
ฝึกการชมเชย และให้กาลังใจผู้อื่นในสถานการณ์ที่เหมาะสม (นันทนา วงษ์อินทร์, 2543)
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นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เปิดเผยและเล่าเรื่องราวของตนเองให้เพื่อนๆ รับทราบ
บ้าง อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยและมีความสนิทสนมมากขึ้น ตลอดจนครูควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมและทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ และสนับสนุนการทางานเป็นทีม/กลุ่มมากกว่าการทางาน
เป็นรายบุคคล และที่สาคัญ ครูผู้สอนต้องมีความเป็นกันเอง มีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หรืออคติกับผู้เรียน
คนใดคนหนึ่ง เพื่อผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้อย่างเต็มที่ และเป็น
การปูพื้นฐานให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข (พาสนา จุลรัตน์.2561 : 2373 – 2374)
7. ทักษะด้านจิตสาธารณะ (Public psychic skills)
จิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่รู้จักดูแลเอาใจใส่และกระทาการอันเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะร่วมกัน รักษา สมบัติส่วนรวมไม่ทาลายสมบัติของ
ส่วนรวม พร้ อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ รับรู้ถึง ป๎ญหาที่เกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการหาแนว
ทางแก้ไข รวมทั้งติดตามประเมินผลป๎ญหานั้น ตลอดจนอาสาทาบางอย่างเพื่อส่วนรวมด้วยความสมัครใจ
แนวทางสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะด้านจิตสาธารณะ ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างหรือ
ทากิจกรรมของโรงเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงงานพัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมกับกองทุนเวลาเพื่อสังคม โดยมีแนวคิดคือ ทาดีได้ไม่ต้องใช้เงิน ด้วยการที่แต่ละคนบริจาคเวลาในการ
ทาความดีเพียงเดือนละ 3 ชั่วโมง อันเป็นการเรียนรู้จ ากประสบการณ์จริง ปลูกฝ๎งการเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น มีส่วนหล่อหลวมการมีจิตสาธารณะ ไม่ไปข้องแวะกับการใช้เวลาไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดป๎ญหา อีกทั้ง
ส่ งเสริ ม การใช้ เวลาว่า งให้ เกิ ดประโยชน์ทั้ งต่ อตนเองและสั ง คม โดยจัดระบบงานอาสาสมัค ร เพื่อมี ส่ ว น
พัฒนาการเรียนรู้ เช่น เยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์ร่วมสอนและพัฒนาความรู้ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส การช่วยงาน
ในศูนย์บริการสาธารณสุข การร่วม รณรงค์การประหยัดพลังงาน
กระบวนการสร้างจิตสาธารณะแก่นักเรียนเป็นสิ่งจาเป็นและมีคุณค่า การบ่มเพาะอาจต้องใช้เวลา
ความอดทน ต้องสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ปฏิบัติให้เชื่อในคุณค่าที่จะเกิดขึ้นและจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึง
วัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีการเรียนรู้ด้านวินัยจากวัฒนธรรม ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การใช้
บทบาทของผู้นา การใช้การสื่อสารแบบรวมศูนย์ การใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้การใช้ บทบาทของสื่อมวลชน
การใช้สถานการณ์จาลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง การใช้บทบาทสมมติกับตัวแบบ การใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีอื่นๆ รวมทั้งการใช้ตัวแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม เป็นต้น
8. ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ต (Internet Skills)
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเพื่อค้นหา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ได้อย่างแทบไม่มี
ขีดจากัด การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ดังกล่าว จาเป็นที่เราจะต้องมีความรู้และทักษะในการค้นหาข้อมูล
(Search) รู้จักแหล่งเรียนรู้ และวิธีการนาเสนอข้อมูลความรู้และผลงานอย่างเหมาะสม กิจกรรมนี้จะช่วยให้เรา
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่นักเรียนสนใจ และเปิดเวทีเพื่อนาเสนอ
ผลงานของเราบนโลกออนไลน์ได้
อินเทอร์เน็ตสามารถให้ผู้เรียนติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถสืบค้นหรือ
เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศจากทั่ว โลก จึงทาให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับ
กิจกรรมตามหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านการคิดอย่างมีระบบ (High - Order Thinking
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Skills) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) การวิเคราะห์สืบค้น (Inquiry - Based Analytical Skill) การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การแก้ ป๎ ญ หา และการคิ ด อย่ า งอิ ส ระเป็ น การสนั บ สนุ น กระบวนการสหสาขาวิ ช าการ
(Interdisciplinary) คือ ในการนาเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนสามารถที่
จะบูรณาการการเรียนการสอนในวิ ชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม ภาษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เข้า
ด้วยกัน อินเทอร์เน็ตเมื่อนามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาก็จะทาให้เกิดประโยชน์และสร้างความเท่าเทียมกันใน
ด้านการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่ครูสอนควรแนะนาและให้แนวทางในการใช้อินเตอร์เน็ต อย่างเหมาะสม
แก่ผู้เรียน เช่น ครูต้องสอนให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต ให้เหมาะสม โดยเฉพาะ เวลาที่ใช้
internet เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลควรมีระยะเวลายาวนานกว่าเพื่อความบันเทิง และครูควรแนะนาแหล่ง
อ้างอิงหรือฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรีย น รวมทั้งครูควรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเลือกและแยกแยะ
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย อันจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการใช้อินเตอร์เน็ต
9. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English skills)
ในสั งคมป๎ จ จุ บัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญ ในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างกว้างขวางและเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่ง ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจาเป็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและการประกอบอาชีพ การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
ด้วยความมั่นใจ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นตัวเชื่อมการติดต่อกัน เนื่องจากมีการ
กาหนดภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารขึ้น ซึ่งภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายจนอาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาโลกก็ว่าได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมโลก ภาษาอังกฤษจึง
เป็นภาษาหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งที่คนไทยจะต้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
ทางด้านการศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมในการศึกษาและใช้ประกอบอาชีพได้ และนาประเทศไปสู่การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ
แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ควรมุ่งเน้นส่งเสริมการจัด การเรียนการสอนแนวสื่อสาร
(Communicative Approach) และเปูาหมายสูงสุดของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ การพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถใช้ทักษะภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยจาเป็นอย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิมที่เน้นเพียงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษา ไวยากรณ์ ที่มุ่งเน้นเพียงการท่องจา
คาศัพท์ และโครงสร้างภาษา แต่ผู้เรียนไม่สามารถพูดสื่อสารได้ ให้เป็นชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่มีการจัดการ
เรี ย นการสอนด้ ว ยวิ ธี ส อนภาษาแนวสื่ อ สาร มี กิ จ กรรม
เรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ภ าษาสื่ อ สาร
(Communicative Activities) ตามความสนใจของผู้เรียน เป็นหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student-Centered Curriculum)
การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน (Task-Based Instruction) ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะการคิด การแก้ป๎ญหา และการทางานร่วมกัน ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ต่อยอด ความรู้เดิม
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งใหม่ๆ นับเป็นการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษแบบ Active
Learning และยังเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาเชิง Productive Learning ซึ่งสอดคล้องกับความจา
เป็นทางสังคมที่ผู้เรียนควรได้รับการเตรียมพร้อมทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อสามารถดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้
และสอดรับกับแนวคิด Thailand 4.0 ที่ภาครัฐนามาใช้ ในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ความมั่นคง มั่นคง
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และยั่งยืน” ที่ต้องอาศัยหัวใจสาคัญของการขับเคลื่อน คือ “คนไทย 4.0” ในการสร้างนวัตกรรมและผลผลิต
ใหม่ๆ และมีทักษะความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้
การค้าขาย และประสานร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่อเกิดความสัม พันธ์อันดี เข้าใจความแตกต่างของผู้คนต่าง
วัฒนธรรม มีทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนับว่าเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในระบบการศึกษา
ของไทยในป๎จจุบัน เพราะเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและการ
พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคของประเทศไทย 4.0 การที่จะสร้างให้นักเรียนมี
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษได้ตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นป๎จจัยสาคัญ ที่สุดที่
ครูจะต้องเตรียมตัวและพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางวิชาการ
10. ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics Skills)
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ป๎ญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้การ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ป๎ญหาและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ ยั งเป็ น เครื่ องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56 อ้างอิงในอังคนา ดวงเกิด. 2558 : 227)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของ
นักเรียนมาก แต่นักเรียนไม่สามารถที่จะนาความรู้ไปแก้ป๎ญหาในชีวิตประจาวันได้ เมื่อเจอสถานการณ์ป๎ญหา
ไม่สามารถที่จะนาความรู้ไปใช้ในการแก้ป๎ญหาได้ ประกอบกับแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนมีจานวนน้อย ไม่
หลากหลายทาให้ผู้เรี ยนไม่ได้รั บการพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฉะนั้นจึงจาเป็นที่ผู้
ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาหาวิธีการสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อนามาแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
เข้าใจและสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ควรเน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับความเป็นจริงร่วมกันคิด
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด และนาสิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจน
สามารถสรุปบทเรียนความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
วิธีการที่น่าจะนามาใช้ในการแก้ป๎ญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดให้เป็นระบบอย่างมีเหตุผล สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ ป๎ญหา
คือ การสอนที่เน้นกระบวนการแก้ป๎ญหา ซึ่งเป็นกระบวนการทางสมองที่ผู้เรียนจะต้ องใช้ความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ต่างๆ ประกอบกับสถานการณ์ของป๎ญหาเพื่อให้ได้คาตอบ และเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผน
ในการทางานตามขั้นตอน เป็นระบบ ระเบียบจากการทางานร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมในรูปของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรม ทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสื่อประสม มีคุณค่า เป็น
เครื่องมือที่ช่วยครูผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้ด้านเนื้อหา และประสบการณ์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ช่วยให้
ผู้เรียนกับผู้สอนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเป็น กลุ่ม
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หรือรายบุคคลก็ได้ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการทางานเป็นขั้นตอน ใช้เหตุผล ในการวางแผนอย่างมี
ระเบียบได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่มีแนวคิดว่า การเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น ถ้าจะให้
รู้จริงต้องลงมือปฏิบัติจริง ถ้านักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ศึกษา และสรุปกฎเกณฑ์ด้วยตนเอง จะทาให้
นักเรียนเข้าใจข้อสรุปนั้นๆ ได้นาน ประกอบกับเป็นการสอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้การ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดหมาย
บทสรุป
Thailand 4.0 เป็นนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพื่อให้ประเทศ
ก้าวพ้นป๎ญหาที่กาลังเผชิญอยู่ในป๎จจุบัน เรียกว่า “สามกับดัก” กับดักแรก คือ “กับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap)” กับดักที่สอง “กับดักความเหลื่อมล้า (Inequality Trap)” กับดักที่สาม “กับ
ดักความไม่ส มดุล (Imbalance Trap)” เพื่อให้ ผ่ านพ้นป๎ญหาของประเทศดังกล่ าว การปรับเปลี่ ยน
กระบวนการเรี ย นรู้ ในระบบการศึกษาของประเทศจึงเป็นประเด็นเร่งด่ว นในการบ่มเพาะคนไทยให้ เป็น
“มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21”
ครูผู้สอนควรนาแนวทางของ STEM Education, Active Learning และ Active Learning มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและรู้เท่าทันโลกหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และในการ
จัดการเรียนรู้ทุกๆ วิชาควรมีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและ
ความถนัดของผู้เรียน ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง และรู้วิธีแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยบทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนในยุค Thailand 4.0 คือ เป็นผู้อานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ที่ทาหน้าที่หล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” ด้านต่าง ๆ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์ การแก้ป๎ญหา และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนาองค์
ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาได้ อันเป็นฐานในการ
พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วย1) กิจกรรมการเรียนรู้ 2)
ครู สามารถสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) และ
ต้องมีความคิดรับผิดชอบ (Responsibility Thinking) ในงานที่ทาในผลงานที่ผลิตขึ้น และ3) นักเรียนจะต้องมี
ความสามารถหลายอย่ างอยู่ ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความสามารถด้านการคิด ได้แก่ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดคล่อง (Fluency) การคิด
ยืดหยุ่น (Flexibility) การคิดละเอียดลออ (Elaboration) และการคิดต้นแบบ (Originality) การคิดผลิตภาพ
(Productive Thinking) เป็นต้น และทักษะสาคัญเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 อย่างเหมาะสม
ของผู้เรียน ได้แก่ 1. ทักษะการแก้ป๎ญหา (Problem Solving Skills) 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical
Thinking Skills) 3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills) 4. ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) 5. ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function Skills) 6. ทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship Skills) 7. ทักษะด้านจิตสาธารณะ
(Public Mind Skills) 8) ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ต (Internet Skills) 9)ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English
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skills) 10) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics Skills) ซึ่งทักษะดังกล่าวจาเป็นสาหรับการเตรียมพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในอนาคตสามารถนาไปเป็นฐานในการสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมได้
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การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดง
A SYSTEMATIC REVIEW OF PERFORMING ARTS
อาอิด๊ะ เจ๊ะแว*
AIDAH JAHWAE
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกั บ
ศิลปะการแสดง จากรายงานการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการแสดง โดยคัดเลือกจากงานวิจัยที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS ผลการสืบค้นข้อมูลและการคัดกรองรายงานการ
วิจัย พบว่า มีจานวน 230 ชื่อเรื่อง จาแนกเป็น วิทยานิพนธ์ 185 เรื่อง บทความ 26 เรื่อง งานวิจัย 18 เรื่อง
และไม่ปรากฏชื่อประเภท 1 เรื่อง ผู้วิจัยได้เลือกทบทวนวรรณกรรมประเภทงานวิจัย จานวน 18 เรื่อง ที่มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แบบคัดกรอง และมีรายงานการวิจัยที่คัดออกจากการทบทวน 12 เรื่อง เนื่องจากไม่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนั้นจึงมีรายงานการวิจัยที่นามาทบทวนจานวน 6 เรื่องภาพรวมของประเด็นที่
ถูกทบทวนเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ 1) ศิลปะ และ 2) การแสดง
คาสาคัญ: ศิลปะ, การแสดง

ABSTRACT
This article aims at collecting fragmented knowledge by a systematic review of
literature on Performing Arts found in research reports indexed by ThaiLIS Database of Thai
Digital Collection (TDC). The findings of searching and filtering the research reports are as
follows: 18 reports are qualified, 12 of which are excluded due to their poor quality
therefore, and 6 reports are reviewed. The issues discussed by those reports are categorized
into 2 categories 1) Arts and 2) Performing
Keywords: Arts, Performing
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บทนา
มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยป๎จจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค และ
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นยังมีความต้องการ ทางด้า นร่างกายและทางจิตใจ ควบคู่กันไป มนุษย์ต้องการมองเห็น
การได้ยิน และสัมผัสได้ ภาวการณ์รับรู้ โดยรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นแรงเสริมทาให้
มนุษย์มีสุนทรียภาพในการรับรู้ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอันได้แก่ 1. การมองเห็น คือการที่มนุษย์ได้มองเห็นภาพ
ต่าง ๆ ของธรรมชาติ เช่น ปุาเขา ลาเนาไพร ธารน้าตก ท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ความงามของดวงอาทิตย์ยามเช้า
และตกจนคล่อย ๆลับขอบฟูา ท้องทุ่งที่มีดอกไม้หลากสีสวยนานาพันธุ์ สีสันสวยสดงดงาม เช่น ทุ่งทานตะวัน
เป็นต้น ความงดงามของธรรมชาติเหล่านี้ ถ้ามนุษย์ช่วยกันดารงรักษาทานุบารุง ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะอัน
ได้แก่ ธรรมชาติก็จะคงอยู่คู่กับมนุษย์ตราบเท่านานแสนนาน 2. การได้ยิน มนุษย์เรามีการรับรู้ โดยได้ยินเสียง
ต่างๆ จากธรรมชาติ เช่น เสียงไก่ขันในตอนเช้า เสียงนกร้อง เสียงฝนตก เสียงน้าตกไหลลงสู่ธารน้า เสียงคลื่น
ลมที่พัดกระทบฝ๎่ง ลักษณะธรรมชาติเหล่านี้เป็นที่มา ของการเล่านิทานพื้นบ้าน และก่อให้เกิดตานานเรื่องราว
ตามความเชื่อ ค่านิยมของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ และเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติทาให้เกิดการรับรู้ด้วยการ
ได้ยินเสียงที่มีจังหวะคล้ายเสียงดนตรีก่อให้เกิดความสุขเพลิดเพลินและเป็นแรงบันดาลใจทาให้เกิดจินตนาการ
สร้างสรรค์ศิลปะมาจนทุกวันนี้ 3. ลีลาการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ ได้แก่ การ
แสดงกิริยาอาการต่างๆของมนุษย์และสัตว์ การเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆบนท้องฟูา ลมพัดจน ต้นไม้แกว่งไกว
การเคลื่อนตัวของคลื่นในท้ องทะเล การเคลื่อนไหวของธรรมชาติ และสิ่งที่กล่าวมา เป็นลีลาที่ทาให้มนุษย์
สามารถมองเห็นลีลาที่ถ่ายทอดออกมาเป็นความงาม และได้ยินเสียงที่ไพเราะจนสามารถ เกิดความสุข ทั้งนี้ก็
เพราะธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจทาให้มนุษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ และนาศิลปะมาช่ วยใน
การพัฒนาอารมณ์และจิตใจของมนุษย์ โดยถ่ายทอดผ่านการรับรู้ ทั้ง3 ด้าน ได้แก่ 1) ศิลปะการมองเห็น ได้แก่
การวาดภาพ การป๎้น การแกะสลัก รวมทั้ง สถาป๎ตยกรรมต่างๆ รวมเรียกว่า "ทัศนศิลป์" 2) ศิลปะที่แสดงออก
ทางเสียงได้แก่ "ดนตรี" หรือ "โสดศิลป์" เป็นศิลปะ ดนตรีได้แก่ การบรรเลงที่มนุษย์สามารถชื่นชมความไพเราะ
ได้ด้วยการได้ยินเสียงจากการบรรเลง ดนตรี เป็นต้น 3) ศิลปะที่แสดงทางลีลาการเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่า
"นาฏศิลป์" เป็นศิลปะการแสดงต่างๆ ซึ่งสามารถชื่นชมและมองเห็นด้วยตา ได้แก่ศิลปะการแสดง ระบา รา
ฟูอน โขน เป็นต้น (ยงยุทธ ยอดมงคล, ม.ป.ป.: สืบค้นออนไลน์)
ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ ทาให้มนุษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเป็นแม่แบบในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ แขนงต่างๆ อันได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งเกิดจากระบวนการจดจา ทาให้เกิดการ
เรียนรู้และถ่ายทอดความสัมพันธ์กัน ระหว่างศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมนุษย์ ถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะอัน
ประณีต งดงามที่มีแบบแผนได้พบเห็น อยู่จนถึงทุกวันนี้ (ยงยุทธ ยอดมงคล, ม.ป.ป.: สืบค้นออนไลน์)
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบเกี่ ย วกั บ
ศิลปะการแสดง เนื่องจากทิศทางการวิจัยและเนื้อหาที่ถูกมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงมิติของศิลปะการแสดงเข้ากับ
คนในพื้นที่ในแง่ของงานอภิปรายเชิงมโนทัศน์ที่อิงพื้นฐานทางสังคมมีจานวนมากพอสมควร แต่ยังขาดงานวิจัย
ที่เป็ น การพิสู จ น์ ด้ว ยหลั ก ฐานเชิงประจั กษ์ที่ แสดงให้ เ ห็ นถึ งบทบาทจริงๆของคนในพื้นที่ ต่ อสั ง คม ดังนั้ น
การศึกษารายกรณีจึ งเป็ น ทิศทางการวิจัยที่ค วรแก่ก ารส่ งเสริมในการออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับ ประเด็ น
ศิลปะการแสดงเพราะมีการอ้างอิงจากบริบทของกรณีศึกษาไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักคิดของ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

(1184)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) จากรายงานการวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการแสดง โดยคัดเลือกจากรายงานการวิจัยที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Digital
Collection (TDC) ของ ThaiLIS ซึ่งต่อไปนี้ผู้วิจัยจะใช้เขียนคาย่อว่า ThaiLIS การสืบค้นงานวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยกาหนดคาสาคัญ (Key words) ในการสืบค้นภาษาไทย ประกอบด้วย “ศิลปะ” “การแสดง” โดยมีการ
ปรับตามผลการสืบค้นในแต่ละครั้ง เพื่อนามาใช้ในการระบุคาสาคัญในการสืบค้นครั้งต่อไป ซึ่งผู้วิจัยกาหนด
แหล่ งสื บ ค้นข้อมูล คือ เป็ นรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Digital
Collection (TDC) ของ ThaiLIS โดยคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย
(Inclusion Criteria) ดังนี้ 1. เป็นบทความหรืองานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 2. เป็น
บทความหรืองานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS
3. เป็นบทความหรืองานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ทาการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. เป็นบทความหรืองานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ที่ทาในประเทศไทย 5. เป็นบทความหรืองานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ทาไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2562 ลงไป
ผลการวิจัย
ผลการสื บ ค้น ข้อมูล และการคัดกรอง พบว่า รายงานการวิ จัยที่ศึกษาในประเด็นศิล ปะการแสดงที่
ทาการศึกษาในประเทศไทย ที่ปรากฏจากฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS สืบค้น
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ปรากฏว่า มีจานวน 230 ชื่อเรื่อง จาแนกเป็น วิทยานิพนธ์ 185 เรื่อง บทความ 26
เรื่อง งานวิจัย 18 เรื่อง และไม่ปรากฏชื่อประเภท 1 เรื่อง ผู้วิจัยได้เลือกทบทวนวรรณกรรมประเภทงานวิจัย
จานวน 18 เรื่อง ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แบบคัดกรอง และมีรายงานการวิจัยที่คัดออกจากการทบทวน 12
เรื่อง เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนั้นจึงมีรายงานการวิจัยที่นามาทบทวนจานวน 6 เรื่อง ผล
การสืบค้นข้อมูลและการคัดกรอง ดังนี้
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่นามาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ลาดับ
ผู้แต่ง
1 ชื่น ศรีสวัสดิ์

2

วรรณิกา นาโสก

3
4

แน่งน้อย ดวงดาราและคณะ
วรุต มณีมาโรจน์และจันทร์จิรา นที

5
6

วิชัย มีศรี
ภิญโญ เวชโช

ปี
ชื่อเรื่อง
2550 รู ป แบบและคุ ณ ค่ า ของหนั ง บั ก ตื้ อ ในทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมต่ อ ชุ ม ชน
อีส าน กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดยโสธร
2553 การศึกษารูปแบบการแสดงหมอลาซิ่งอีสาน
ยุคใหม่
2554 การศึกษาภูมินามในเพลงลูกทุ่ง
2557 การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมและศักยภาพ
ด้านงานศิลปะในย่านชุมชนวัดเกต จังหวัด
เชียงใหม่
2557 บทเพลงรองเง็ง : กรณีศึกษา นายเซ็ง อาบู
2559 มะโย่ง : นาฏละครมลายู

ผลการวิจั ยหลักจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดง จาแนกตาม
ประเด็น คือ ศิลปะ และการแสดง ดังนี้
1. ศิลปะ
ชื่อเรื่อง
1.ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ
แวดล้อมและศักยภาพด้าน
งานศิล ปะในย่ านชุมชนวั ด
เกต จังหวัดเชียงใหม่

ผลการวิจัยหลัก
ป๎จจุบันภายในชุมชนย่านวัดเกตนั้นมีความโดดเด่นของงานศิลปะ งาน
ฝีมือของช่างประจาถิ่นที่แสดงออกถึงภูมิป๎ญญาและเอกลักษณ์ของ
ชุมชน และงานด้านสถาป๎ตยกรรมของอาคารที่มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน ส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ 50-90 ปี โดยเป็นงานแบบล้านนาผสม
กับจีนและตะวันตก ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบร้านอาหาร ร้านค้า ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดย
อาคารส่วนใหญ่จะยังคงรูปแบบเดิมไว้มากที่สุด โดยสามารถจาแนก
รู ป แบบงานศิ ล ปะในย่ า นชุ ม ชนวั ด เกตออกได้ เ ป็ น สามรู ป แบบคื อ
รูปแบบของงานสถาป๎ตยกรรม แบ่งออกตามอายุ ได้แก่ อาคารรูปแบบ
จีนผสมล้านนา เป็นรูปสถาป๎ตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุด อยู่ในยุคสร้างบ้าน
แปลงเมืองซึ่งอาคารอยู่ในช่วง 110-130 ปี อาคารรูปแบบโคโลเนียล
ผสมล้านนา เป็นอาคารมีอายุอยู่ระหว่าง 90-110 ปี และอาคาร
รูปแบบเรือนล้านนาตะวันตก เป็นอาคารที่อยู่ราว 70-90 ปี รูปแบบ
ของงานจิตรกรรมและหัตกรรม ได้แก่ งานปูนป๎้น งานประดับกระจกสี
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ชื่อเรื่อง

2. การแสดง
ชื่อเรื่อง
2. รู ป แบบและคุ ณ ค่ า ของ
หนังบักตื้อในทางเศรษฐกิจ
สั ง คมและวั ฒ นธรรมต่ อ
ชุ ม ชนอี ส าน กรณี ศึ ก ษา
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี แ ละ
จังหวัดยโสธร

ผลการวิจัยหลัก
งานภาพเขี ย นสี งานผลิ ต ตุ ง แบบล้ า นนา และรู ป แบบงาน
ศิลปะการแสดง ได้แก่ การฟูอนเมือง ฟูอนดาบ การตีกลองสะบัดชัย
และการแสดงการเล่นดนตรีพื้นเมือง โดยสภาพแวดล้อมและศักยภาพ
ด้านศิล ปะของชุมชนวัดเกตนั้นมี จุดแข็ ง ของย่านชุ มชนวัดเกตคื อ
ความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ทาให้รูปแบบของงานศิลปะใน
ชุมชนมีความหลากหลายมีความโดดเด่นทั้งด้านงานศิลปะ วัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน จุดอ่อน ของย่านชุ มชนวัดเกตคือ งาน
ศิลปะต่างๆถูกแก้ไขโดยไม่มีการวางแผนเนื่องจากผู้อาศัยในชุมชนส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะของชุมชนตนเองและขาดคน
รุ่ น ใหม่ ที่จะเข้ ามาพัฒ นา หรื อต่อยอดองค์ค วามรู้ดั้ งเดิมของชุมชน
โอกาส ของย่านชุมชนวัดเกตคือ เริ่มมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน
ให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านชุมชนวัดเกตมาก
ขึ้น ข้อจากัด ของย่านชุมชนวัดเกตคือ การเข้ามาของกลุ่มนายทุนที่
ไม่ได้สนใจที่จะอนุรักษ์งานศิลปะดั้งเดิมของชุมชน และมีคนจากต่าง
ถิ่นเข้ามาพักอาศัยในย่านวัดเกตมากเกินไป ทาให้ผู้อาศัยในชุมชนส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะของชุมชน พื้นที่ว่างส่วนใหญ่ก็
จะเป็นของเอกชนจึงมีการสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่แปลกปลอม
ไปจากทั ศ นี ย ภาพเดิ ม เช่ น อาคารสู ง และปู า ยรกรุ ง รั ง บดบั ง
ทัศนียภาพของอาคารเก่าที่มีคุณค่า ทาให้ชุมชนเองขาดพื้นที่สาธารณะ
สาหรับทากิจกรรมของคนในชุม ชน จนไม่มีที่ว่างพอที่จะจัดเป็นพื้นที่
ในการจัดกิจกรรมของชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์เพื่อต่อยอดงานศิลปะของ
ชุมชน
ผลการวิจัยหลัก
1. รูปแบบการแสดงของหนังบักตื้อทั้งในอดีตและในป๎จจุบัน หนังบัก
ตื้อเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ของคนอีสานในยุคก่อนปี พ.ศ.
2500 ซึ่งมีมหรสพ แค่หมอลาพื้น หมอลาคู่หรือหมอลากลอน ซึ่งการ
แสดงนั้นก็จะเป็นการประชันบทกลอนโดยให้คติสอนใจแก่ผู้ชมบ้าง
เล่าถึงธรรมชาติบ้าง เล่าถึงนิทานชาดกบ้าง ส่วนหนังตะลุงหรือหนัง
บักตื้อนั้นเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยมมากในทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย โดยรูปแบบการแสดงในแต่ละยุคนั้นมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคณะ ส่วน
เรื่องที่นิยมแสดงนั้นคือเรื่องรามเกี ยรติ์ ตามบทพระราชนิพนธ์ของ
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ผลการวิจัยหลัก
รัชกาลที่ 5 แต่ในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นปีที่หมอลาได้รับความนิยม
มากดั ง กล่ า ว หนั ง บั ก ตื้ อ จึ ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการแสดงให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม โดยนาวรรณกรรมอีสานเข้ามา
แสดงบ้างเช่น ขูลูนางอั้ว เรื่องสังข์ศิลป์ชัย หรือเรื่องที่ ทางคณะแต่ง
ขึ้นเอง ส่วนเครื่องดนตรีนั้นก็ได้นาเครื่องดนตรีสมัยใหม่เข้ามาด้วย
เช่ น กี ต าร์ เ บส กลองชุ ด และอี เ ลคโทน บางคณะยั ง มี เ ครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ ส่ ว นตัว หนังนั้นเริ่มแรกจะทาจากกระดาษแข็ง และ
เปลี่ยนมาเป็นสังกะสี และป๎จจุบันใช้หนังวัวมาตัดเป็นตัวหนังแทน
เพื่อให้อยู่ ได้นาน ส่ วนการเดินเรื่องนั้นป๎จจุบันจะเดินเรื่องด้วยบท
พากษ์หรือบทเจรจาและขับร้องในทานองเสนาะแล้วต่อด้วยหมอลา
ซึ่งเป็นลาเต้ย ลายาว ลาล่อง เช่น คณะเพชรโพนทัน คณะเหรียญชัย
พั ฒ นา คณะรุ่ ง สุ ริ ย าบั น เทิ ง ศิ ล ป์ ซึ่ ง เป็ น การปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ความเป็นหนังบักตื้อให้คงสืบต่อไป 2. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของหนังบักตื้อที่มีต่อชุมชนในชนบทอีสาน หนังบักตื้อ
เป็นมหรสพที่เก่าแก่ที่นิยมแพร่หลายในภาคอีสานในช่วงก่อนปี พ.ศ.
2500 แต่ป๎จจุบันได้ลดความนิยมน้อยลง โดยหนังบักตื้อนอกจากจะ
ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังให้คุณค่าด้านอื่น ๆ อีกมากมาย
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น เรื่องการทาตน
เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งทาให้ผู้ชมเห็นคุณค่า เห็น
ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย 3. ป๎จจัยแห่งการดารงอยู่ของหนังบัก
ตื้อ มีหลายป๎จจัยที่มีความสาคัญ ได้แก่ ป๎จจัยด้านคุณลักษณะในตัว
ของหนังบักตื้อ ป๎จจัยด้านสังคมที่ต้องมีความรัก ความผูกพันและการ
เห็นคุณค่าในทางวัฒนธรรมของหนังบักตื้อ ป๎จจัยทางเศรษฐกิจ และ
ป๎ จ จั ย หนุ น เสริ ม จากองค์ ก รและหน่ ว ยงานภายนอก โดยให้ ก าร
สนั บ สนุ น ในรู ป ของการหาเวที ใ ห้ มี โ อกาสแสดงหรื อ สนั บ สนุ น ใน
รูปแบบของงบประมาณ 4. แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณค่าของ
หนังบักตื้อที่มีต่อชุมชนในชนบทอีสาน เพื่อให้หนังบักตื้อกลับมามี
บทบาทต่ อ สั ง คมเช่ น ในอดี ต แม้ อ าจเป็ น ไปได้ ย ากแต่ เ พราะ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูง สถานการณ์ทางสังคมที่
ผู้คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมน้อยลง ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้อาจมี
ส่วนกระตุ้นให้สังคมให้ความสนใจที่จะนาหนังบักตื้อมาเป็นมหรสพ
คุณธรรม เพื่อแก้ไขป๎ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นได้ แต่หนัง
บักตื้อเองต้องมีการปรับรูปแบบและเนื้อหาให้ส อดคล้องกับสภาพ
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ความเป็ นจริ งของสังคมมากขึ้นและยังคงความเป็นเอกลั กษณ์ของ
หนังบั กตื้อเอาไว้ นอกจากนี้แล้ว ยังจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและองค์กรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ด้วย
เช่นกัน
3. การศึ ก ษารู ป แบบการ หมอลาซิ่งวัชราภรณ์ สมสุข เกิดวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2511 เกิดที่
แสดงหมอล าซิ่ ง อี ส านยุ ค บ้ า นบั ว งาม ตาบล บั ว งาม อ าเภอเดชอุ ด ม จั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี
ใหม่
ต่อมาปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่บ้านเลขที่ 187 หมู่ 13
ตาบลบัวงาม อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หมอลาซิ่งวัชรา
ภรณ์ สมสุ ข หมอล าซิ่ ง วั ช ราภรณ์ สมสุ ข ได้ เ รี ย นล าตอนอยู่ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะมารดาอยากจะให้ท่านเป็นหมอลา หมอลา
ซิ่งวัชราภรณ์ สมสุข จึงได้ไปเรียนลากลอนซิ่งกับคุณแม่คาเปลี่ยม สม
สุข ซึ่งเป็นครูคนเดียวของหมอล าซิ่งวัช ราภรณ์ สมสุข และตอนที่
หมอลาซิ่งวัชราภรณ์ สมสุข ไปเรียนลาก็จะไปพักอยู่ที่บ้านของคุณแม่
คาเปลี่ยน จะฝึกวิธีการเอื้อนเสียง ขึ้นเสียงสูง ลงเสียงต่า แล้วก็จะฝึก
ให้ลาเป็นลากลอนซิ่งทั้งหมด รูปแบบการแสดงของหมอลาซิ่งวัชรา
ภรณ์ สมสุข ด้านกลอนลา กลอนลาที่ใช้เป็นประจาในการไปแสดง
งาน ก็จะเป็นกลอนวัชราภรณ์วอนแฟน เป็นกลอนเปิดตัว ท่าที่ใช้ใน
การเต้นนั้น จะเป็นท่าที่สวยงามในสไตล์ของหางเครื่องอยู่ในตัวและ
เป็นเอกลักษณ์ของสาวอีสาน หางเครื่องจะมาโชว์สเต็ปเต้นให้ผู้ชมได้
ดูกัน สเต็ปที่ใช้จะมีอยู่ 4 สเต็ป เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจะ
มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดความทันสมัยอยู่ตลอด วงดนตรีจะมีอยู่ 3
วงคือ กระท่อมมิวสิค มิตรภาพมิ วสิคและนาแกมิวสิค มีเครื่องดนตรี
อยู่ 8 ตัว คือ กีตาร์ไฟ 2 ตัว แซ็คโซโฟน คีย์บอร์ด กีตาร์เบส กลอง
ชุด ทอมบ้าและแทมารีน โอกาสที่ใช้ในการแสดง จะรับงานแสดงใน
ทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีต่าง ๆ งานมงคล งานบวช
ตลอดจนงานรื่นเริงต่าง ๆ
4. การศึ ก ษาภู มิ น ามใน ผลการศึกษาบทเพลง 152 เพลง พบชื่อจังหวัด 50 จังหวัด ปรากฏ
เพลงลูกทุ่ง
ชื่อและเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนั้น ๆ ดังนี้ 1) ชื่อจังหวัด 2) ชื่อ
อาเภอ 3) ชื่อของสถานที่ทางภูมิประเทศ ได้แก่ ชื่อแม่น้า ลาน้า บึง
หนอง ภูเขา ชายหาด แก่ง เกาะ น้าตก ถ้า และหน้าผา 4) ชื่อ
สถานที่สาคัญ 5) ชื่อปูชนียสถาน ได้แก่ วัด เจดีย์ และรอยพระพุทธ
บาท 6) ชื่อปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปและพระเครื่อง 7) ชื่อ
บุคคลสาคัญ ได้แก่ พระภิกษุและบุคคลในประวัติศาสตร์ 8) ชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ 9) ชื่อศิลปะการแสดง
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ผลการวิจัยหลัก
ของท้องถิ่น 10) ชื่อชนเผ่าในท้องถิ่น 11) ชื่ออาชีพ 12) ชื่อพืชพรรณ
ในท้องถิ่น 13) ชื่อผลิตผลที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น 14) ชื่ออาหารของ
ท้องถิ่น
5. มะโย่ง : นาฏละครมลายู มะโย่งมีกาเนิดมาจากพิธีกรรมที่เรียกว่า เรียกผีตายาย ซึ่งเป็นความ
เชื่อดั้งเดิมของสามัญชนชาวมลายูที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม
ฮินดู – ชวา และชวา – มลายู ในพิธีกรรมนี้มีการละเล่นทั้งร้องและ
ร่ายรา เพื่อเป็นการบวงสรวงต่อวิญญาณบรรพบุรุษ ต่อมาการร้อง
และร่ายราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมได้ผสมผสานเข้ากับการแสดง
ละครอย่างละครชาตรีและละครนอกจากราชสานักเช่นเดียวกับการ
แสดงโนราในวั ฒ นธรรมของชาวไทยภาคใต้ มะโย่ ง จึ ง ได้ พั ฒ นา
ปรับเปลี่ยนเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิง มีธรรมเนียมนิยมในการ
แสดงที่ชัดเจน และได้รับการอุปถัมภ์จากราชสานักของป๎ตตานีแล้ว
แพร่หลายไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในด้านรูปแบบและวิธีการ
แสดงมะโย่งพบว่า ในป๎จจุบันการแสดงมะโย่งมี 2 รูปแบบ คือ การ
แสดงเพื่อประกอบพิธีกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผู้ปุวย การ
แก้บนสะเดาะเคราะห์ และการแสดงเพื่อไหว้ตายายมะโย่งประจาปี
อีกรูปแบบหนึ่งคือการแสดงเพื่อความบันเทิงซึ่งได้รับความนิยมมาก
ในอดีต แต่ป๎จจุบันการแสดงมะโย่งเพื่อความบันเทิงเต็มรูปแบบไม่
ปรากฏการแสดงแล้ว แต่มีเพียงการแสดงที่ปรับประยุกต์ใช้การแสดง
ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ และเป็นการแสดงเพื่อ
การศึ ก ษาและการอนุ รั ก ษ์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น ศิ ล ปะการแสดงที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น
6. บทเพลงรองเง็ง :
จากการศึกษาพบว่านายเซ็ง อาบู เป็นศิลปินพื้นบ้านรองเง็งอดีตเคย
กรณีศึกษา นายเซ็ง อาบู
เป็นสมาชิกในวงดนตรีพื้นบ้านรองเง็งเด็นดังอัสลีและอีรามาอัสลีโดย
มีน ายขาเดร์ แวเด็ง ศิล ปินแห่ งชาติส าขาศิล ปะการแสดง (ดนตรี
พื้น บ้ าน) เป็นหั วหน้าคณะ โดยหลั งจากนั้นจึงแยกตัว ออกมาจาก
คณะอีรามาอัสลีตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ของการเป็นศิลปินดนตรี
พื้นบ้านรองเง็ง นายเซ็ง อาบู มีผลงานการแสดงดนตรีพื้นบ้านรองเง็ง
ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากมาย ทั้งเคย
ได้รับรางวัลเกียรติคุณพระราชทานซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์
ตระกูลด้านผลงานมีผลงานการบันทึกเสียง การออกแบบและเรียบ
เรียงเพลงประกอบการแสดงให้กับสถานศึกษาต่างๆ นอกจากนั้นยัง
เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบทอดดนตรีพื้นบ้านรองเง็งให้ศิลปินพื้นบ้านรุ่น
ใหม่ เช่น วงดนตรีรองเง็งคณะอัสลีมาลาคณะบุหลันตานีรวมไปถึง
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ชื่อเรื่อง
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นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้านภูมิป๎ญญา นายเซ็ง
อาบู เป็นศิลปินพื้นบ้านที่สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด
ทั้งเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ กีตาร์ แมนโด
ลิน ไวโอลิน รามะนา และฆ้องบทเพลงรองเง็งจานวนมากเกิดจาก
การจดจามาจากการหมุนแผ่ นเสียง และการฟ๎งบทเพลงประกอบ
ละครของประเทศมาเลเซียที่เคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก ซึ่ง
ผู้วิจัยได้รวบรวมบทเพลงรองเง็งที่ได้จากนายเซ็งอาบูเป็นจานวน 50
เพลง ได้ทาการถอดโน้ต (Transcription) และบันทึกโน้ตเพลง โดย
แยกออกเป็น 5 จังหวะ ดังนี้ บทเพลงในจังหวะโยเก็ต จานวน 15
เพลง บทเพลงในจังหวะอินัง จานวน 15 เพลงบทเพลงในจังหวะรุม
บ้า 5 เพลงบทเพลงในจังหวะซัมเป็ง จานวน 10 เพลงและบทเพลง
ในจังหวะอัสลี จานวน 5 เพลง ผลการวิเคราะห์บทเพลงรองเง็ง
จานวน 5 เพลง ใน 5 ลีลาจังหวะ พบว่ามีทั้งเพลงเร็วและเพลงช้า
โดยเพลงเร็วจะบรรเลงด้วยลีลาจังหวะโยเก็ตจังหวะอินัง และจังหวะ
รุมบ้า ส่วนเพลงช้าจะบรรเลงด้วยลีลาจังหวะซาเป็ง และจังหวะอัสลี
บันไดเสียงส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ บันไดเสียงเมเจอร์ (Major) เช่น G
major D major และ Amajor บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor) เช่น G
minor เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นกลุ่มบันไดเสียงที่สะดวกต่อการบรรเลงของ
กลุ่มเครื่องดนตรีที่สร้างทานอง นอกจากนี้ ทานองหลั กมีช่วงพิสั ย
เสียงไม่เกินขั้นคู่ 11 เพอร์เฟค ซึ่งถือเป็นช่วงเสียงที่เหมาะสาหรับ
การประพันธ์เพลงทั่วไป

สรุปและอภิปรายผล
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดงผู้วิจัยดาเนินการอภิปรายผลใน
ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. เมื่อพิจารณางานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบ จะเห็นได้ว่าเป็นงานวิจัยที่เน้นด้านศิลปะและการแสดง ทั้งนี้
อาจจะเป็นผลมาจากการใช้คาค้น ได้แก่ “ศิลปะ” “การแสดง” พร้อมกัน จึงทาให้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
เลือกผลงานที่มีคาดังกล่าวอยู่ด้วยกันเป็นคาสาคัญ ดังนั้น ลักษณะงานที่ได้จึงเป็นด้ านศิลปะการแสดง ระหว่าง
คาค้นดังกล่าวนั่นเอง
2. เมื่อเปรียบเทียบด้านระเบียบวิธีวิจัย พบว่า ผลงานส่วนใหญ่ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือ
ปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนามาแก้ไข
ป๎ญหาของสังคม ทั้งนี้ อาจจะด้วยธรรมชาติของเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านสังคมซึ่งเป็นมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์
มากกว่ามนุษยศาสตร์ จึงค้นพบผลงานเชิงปริมาณมากกว่างานวิจัยเชิงพรรณนา
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3. เมื่อพิจารณาในแง่ของประเด็นการวิจัย พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงที่สนใจยังพบได้น้อย
จึงเห็ นว่า การผลิ ตผลงานที่เป็น ข้ออภิปรายด้านศิลปะการแสดงควรมีการส่ งเสริมให้ เกิดความครอบคลุ ม
มากกว่านี้
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดง คือ ได้เห็นทิศ
ทางการวิจัยและเนื้อหาที่ถูกมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงมิติของศิลปะการแสดงเข้ากับคนในพื้นที่ว่าในแง่ของงาน
อภิปรายเชิงมโนทัศน์ที่อิงพื้นฐานทางสังคมมีจานวนมากพอสมควร แต่ยังขาดงานวิจัยที่เป็นการพิสูจน์ด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทจริงๆของคนในพื้นที่ต่อสังคม ดังนั้น การศึกษารายกรณีจึงเป็น
ทิศทางการวิจัยที่ควรแก่การส่งเสริ มในการออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นศิลปะการแสดงเพราะมีการ
อ้างอิงจากบริบทของกรณีศึกษาไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักคิดของการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพบข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการแยกสังเคราะห์เนื้อหาของการวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับมนุษยศาสตร์ในแต่ละหัวข้อเพื่อ
ประมวลรวมองค์ความรู้ด้านนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
2. ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยรายกรณีในประเด็นศิลปะการแสดงให้มากขึ้น เพื่อแสดงหลักฐานที่หนัก
แน่นจากบริบทพื้นที่ของสังคมในประเทศต่างๆว่าศิลปะการแสดงมีบทบาทอย่างไรบ้างในสังคมป๎จจุบัน
3. ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ท างานวิ จั ย ที่ ต อบตามโจทย์ ข ององค์ ป ระกอบการศึ ก ษาในประเด็ น
ศิลปะการแสดงอย่างเป็นระบบ เช่น สร้างเป็นชุดโปรแกรมการวิจัยที่มีหลายโครงการย่อยๆเพื่อให้ข้อค้นพบ
สามารถเชื่อมโยงสนับสนุนกันเองได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
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ลักษณะเด่นของบทละครเรื่องอภัยนุราช
THE REMARKABLE FEATURE OF A-PHAI-NU-RACH’S SCRIPT
สาทิด แทนบุญ*, มาลินี แทนบุญ*
SATID TANBOON, MALINEE TANBOON
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้เป็นบทความที่นาเสนอลักษณะเด่นของบทละครเรื่องอภัยนุราช จากการศึกษาพบว่า
เนื้อเรื่องของบทละครเรื่องอภัยนุราช มีจานวนคากลอนทั้งหมด 502 คากลอน ลักษณะเด่นของเนื้อความนั้น
เป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์อภัยนุราชซึ่งมีพระชนมพรรษามากเสด็จประพาสปุาแต่ล่าสัตว์ไม่ได้ กษัตริย์อภัยนุราช
ตรัสถามชาวปุาจึงทราบว่า มีเทพารักษ์สิงสถิตอยู่ต้องบวงสรวงสักการะ ท้าวอภัยนุราชพิโรธ จึงเผาศาล เป็น
เหตุให้เทพารักษ์โกรธ จึงคิดแก้แค้นโดยหักคอนางศรีสาหง และเข้าสิงนางศรีสาหงซึ่งเป็นตัวเอก และเป็นหญิง
ม่ายอายุ 40 กว่าปี เพื่อทาให้ท้าวอภัยนุราชหลงรัก หวังจะให้สิ้นบ้านเมือง และครอบครัว นางศรีสาหงจึงออก
อุบายแก้แค้น จนนางทิพมาลีมเหสีของท้าวอภัยนุราชถูกควักดวงตา ในที่สุดท้าวอภัยนุราชก็อยู่กับนางศรีสาหง
จึงเป็นเรื่องที่แปลกในบทละคร ส่วนลักษณะเด่นด้านโลกทัศน์ของสุนทรภู่ แสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นกษัตริย์มี
อานาจเหนือผู้คน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอานาจเหนือผู้คนอีก และเมื่อคนมีความลุ่มหลงอาจทาให้ขาดสติได้ แสดงถึ ง
การมองโลกอย่างเข้าใจชีวิตในระบบของสังคม อานาจของผู้ที่เหนือกว่าตน ย่อมมีผล หรืออิทธิพลต่อตนได้
และลั กษณะเด่นด้านความส าคัญและบทบาทบทละครเรื่องอภัยนุราช ได้แก่ คุณค่าทางด้านภาษา คุณค่า
ทางด้านให้ความรู้เรื่ องค่านิยมในสังคม บทบาทของบทละครเรื่องอภัยนุราช คือบทบาทในฐานะที่เป็นบท
ประพันธ์เพื่อใช้ในการแสดงละคร
คาสาคัญ : ลักษณะเด่น ,บทละคร , อภัยนุราช

ABSTRACT
The article present of The Remarkable Feature of A-Phai-Nu-Rach’s Script , the
appeared Sunthonphu’s viewpoints which related to Thai society and culture. The secondary
data document were collected and analyzed. The research findings were presented in from
of 502 poems. The contents were focused on King A-Phai-Nu-Rach has trekking but unable to
hunting any wild animals because in the forest, it has satyr protecting there. King A-Phai-NuRach got angry to know that and destroy every spiritual houses. Then the satyr revenges
back by killing Nang-Srisahong and convert to be her instead. The converted satyr tries to do
King A-Phai-Nu-Rach falling in love, hope to destroy all king’s belonging country and family.
____________________________________________________________________________________________
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For Sunthonohu’s point of view, it shows during the period of time. King has superpower on
people but satyr is in above there. Life consists of love, greedy and enchant. The greedy
people lead to nconsciousness in life. The power of supervisor causes to the way of thinking
for lower people. The important influence of A-Phai-Nu-Rach’s script to Thai society are
various such as the value in languages, the value in society and people attitude.
Keywords: Remarkable feature , A-Phai-Nu-Rach, Sunthonphu

บทนา
วรรณคดีบทละคร เป็นวรรณคดีสาหรับการอ่าน และใช้เป็นบทสาหรับการแสดงด้วย เช่น บทพากย์โขน
หรือบทละคร ฯลฯ ก็ใช้ประกอบบทแสดง เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของวรรณคดีไทยนั้น จะเน้นด้านความงาม ความ
ประพฤติ เน้นเรื่องจินตนาการ เน้นเรื่องความยิ่งใหญ่ของอดีต เช่น เรื่องยักษ์ สวรรค์ นรก ที่สาคัญที่สุดเน้น
ศิลปะของการเรียบเรียงถ้อยคา วรรณคดีไทยในอดีตมีลักษณะเด่นประการหนึ่ง คือลักษณะที่เป็นการหลีกหนี
จากอารมณ์ร้ายและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย ออกไปสู่ความอภิรมย์ หลีกหนีจากอารมณ์อันเป็นมลทินทั้งหลายไปสู่
ความสาราญ ความภิรมย์ย่างแท้จริงของวรรณคดี (สมถวิล วิเศษสมบัติ, ม.ป.ป., น. 5) นอกจากนี้วรรณคดีบ ท
ละคร ยังเป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นเพื่อใช้แสดงละคร ส่วนใหญ่ประพันธ์ด้วยกลอนมีการกากับเพลงหน้าพาทย์
ประกอบ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556, น. 10) สังคมไทยมีบทละครเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
และเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งเป็ น ล าดั บ มา โดยเฉพาะในสมั ย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ นั บ ว่ า เป็ น ยุ ค ที่ มี ค วามเจริ ญ ทางด้ า น
วรรณกรรมสูงสุดสมัยหนึ่ง เพราะพระมหากษัตริย์ทรงสนพระทัยในวรรณกรรม และทรงอุปถัมภ์กวีด้วย กวี
เด่นๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เจ้าพระยาพระคลัง (หน) สุนทรภู่
(กุหลาบ มัลลิกะมาศ, 2533, น. 138 - 139)
ผลงานวรรณกรรมของกวีได้มีส่วนสาคัญในการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของกวี และ
สภาพสังคม วัฒนธรรมอยู่มิใช่น้อย วรรณกรรมบทละครของสุนทรภู่ก็เช่นกัน ย่อมมีความโดดเด่นเพราะมีอัต
ลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านความเจริญรุ่งเรือง และมีความตกต่าของชีวิตมาตั้งแต่ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราช ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทาให้มีมุมมองในเรื่องของสังคมไทยอย่าง
เฉียบคม สุนทรภู่เป็นถึงกวีคนโปรดในราชสานักสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเป็นอาจารย์
ของพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูากุลฑลทิพยวดี ซึ่ง
พระโอรสที่เคยทรงศึกษากับสุนทรภู่ก็คือ เจ้าฟูาอาภรณ์ เจ้าฟูากลาง หรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูา
มหามาลา กรมพระยาบาราบปรป๎กษ์ และเจ้าฟูาปิ๋ว (สาทิด แทนบุญ , 2558 น. 33 )
สุน ทรภู่เป็ น กวีที่มีชีวิตอยู่ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชแห่ งกรุงรัตน์
โกสินทร์ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รื่นฤทัย สัจจพันธ์, 2558, น. 133) นอกจากนี้
สุนทรภู่เป็นกวีไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อพ.ศ. 2529 เนื่องในโอกาส
ที่ครบรอบ 200 ปีชาตกาล ผลงานที่ปรากฏในสายธารวรรณกรรมไทยนั้นมีมากมายทั้งวรรณกรรมนิทาน
วรรณกรรมนิราศ วรรณกรรมบทละคร (กุสุมา รักษมณี และคณะ, 2557, น. 19) มีบทละครเรื่องหนึ่งของ
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สุนทรภู่ที่ไม่แพร่หลาย และแปลกกว่าเรื่องอื่นๆ คือ บทละครเรื่องอภัยนุราช สาหรับบทละครเรื่องอภัยนุราช
เป็นวรรณคดีเรื่องเดียวของสุนทรภู่ ซึ่งแต่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกไป
กว่าบทละครที่มีมาแต่เดิมกล่าวคือให้ตัวละครสาคัญมี รูปร่าหน้าตาอัปลักษณ์และถูกผีสิง การแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ จึงเป็นการบงการของอานาจเหนือธรรมชาติ บทละครเรื่องอภัยนุราชเป็นวรรณคดีเรื่องเดียวของสุนทรภู่
ที่ ไม่แพร่หลายทางด้านการอ่าน และการนาบทไปแสดง (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2553, น.
659) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า บทละครเรื่องนี้ยังไม่เคยนาออกแสดงเลย เหตุผลที่ไม่เคยนาออกแสดงคงมาจาก
เจ้านายชั้นสูงเมื่อได้ทอดพระเนตรบทละครแล้ว คงจะทรงเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นเรื่องทานองเสียดสีสังคมด้าน
ลักเพศ เนื่องจากมีข้อความกล่าวถึงการเล่นเพื่อน คือรักร่วมเพศ (นันทา ขุนภักดี, 2537, น. 80 ) สาหรับบท
ละครเรื่องอภัยนุราชมีความยาว 1 เล่มสมุดไทย สุนทรภู่แต่งถวายพระองค์เจ้าดวงประภา พระราชธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยรัชกาลที่ 4 ระหว่าง พ.ศ. 2385 - 2393 โดยแต่งเป็นบทละคร
(ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2548, น. 226)
สุนทรภู่มีความสามารถแต่งกลอนได้อย่างไพเราะ โวหารคมคายลึกซึ้ง มีอัตลักษณ์เด่นชัด สุนทรภู่รู้ตัวดี
ว่า แม้ตนเองตายไป แต่ชื่อเสียงทางกาพย์กลอนของตนก็ยังปรากฏอยู่ โด่งดังไปจนถึงเมืองลาว เมืองเขมร และ
เมืองนคร ดังบทกลอนที่ว่า
อย่างหม่อมฉันอันที่ดีและชั่ว ถึงลับตัวก็แต่ชื่อเขาลือฉาว
เป็นอาลักษณ์นักเลงทาเพลงยาว เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร
ลีลาการเขียนของสุนทรภู่ มักจะแสดงข้อคิด โดยนาข้อคิดมาประพันธ์เป็นบทกลอนเป็นส่วนใหญ่ สุนทร
ภู่แต่งกลอนบทละครเพื่อสะท้อนแนวคิดของตนกับสภาพสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุที่สุนทรภู่เป็ น
กวีที่มีความสามารถในการแต่งกลอนได้ไพเราะ โวหารคมคาย ทาให้เข้าใจลักษณะเด่นของเนื้อหา โลกทัศน์ที่
ปรากฏในกลอนบทละคร และความสาคัญ บทบาทของวรรณกรรมบทละคร
บทละครเรื่องอภัยนุราชมีลักษณะเด่น ดังนี้
1. บทละครเรื่องอภัยนุราช เป็นกลอนบทละครขนาดสั้น มีจานวนคากลอนทั้ งสิ้น 502 คากลอน เพลง
ใช้ประกอบการแสดงมีทั้งเพลงหน้าพาทย์ และเพลงประกอบการราบทโดยระบุไว้ในบทละคร หากเป็นเพลง
หน้าพาทย์จะบอกไว้ข้างหลังบทกลอน และถ้าเป็นเพลงประกอบการราบทจะบอกไว้ข้างหน้าบทกลอน
เพลงหน้าพาทย์มีจานวน 11 เพลง ได้แก่ เสมอ กราวนอก เชิด เชิดฉิ่ง เซ่นเหล้า โอด เตียว กลองโยน
โลมปี่พาทย์ กล่อม และเพลงช้า เพลงร้องประกอบการรามีจานวน 13 เพลง ได้แก่ ช้า ร่าย ชมดง ยานี พัดชา
ชมโฉม โอ้ชาตรี โอ้โลม ลานา ช้าปี่ โอ้ช้า โอ้ปี่ และโอ้ร่าย ส่วนด้านเนื้อความเป็นเรื่องเกี่ยวกับท้าวอภัยนุราช
เสด็จล่าสัตว์ในปุาแต่ล่าสัตว์ไม่ได้ จึงถามชาวปุาผู้ชรา และทราบว่าที่ศาลนี้มีเทพารักษ์สิงสถิตอยู่ ต้องบวงสรวง
สักการะ แต่ท้าวอภัยนุราชพิโรธจึงเผาศาลทาให้เทพารักษ์โกรธ จึงแก้แค้นโดยหักคอนางศรีสาหง แล้วเข้าสิง
นาง แล้วทาให้ท้าวอภัยนุราชหลงรัก หวังจะให้สิ้นบ้านเมือง สิ้นครอบครัว นางจึ งออกอุบาย เพื่อแก้แค้นจน
นางทิพมาลีมเหสีถูกควักดวงตา ในที่สุด ท้าวอภัยนุราชก็อยู่กับนางศรีสาหง
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2. โลกทัศน์ของสุนทรภู่ในบทละครเรื่องอภัยนุราช แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์มีอานาจเหนือผู้คน และมีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอานาจเหนือผู้คนอีก และเมื่อมีความลุ่มหลง มีความโกรธแล้ว ก็ทาให้คนขาดสติได้
3. ความสาคัญและบทบาทของบทละครเรื่องอภัยนุราช
ความสาคัญในด้านภาษา
3.1 การใช้คาและความเปรียบ (การใช้ภาพพจน์)
กลวิธีการเปรียบเทียบมีหลายประเภท ดังนี้
3.1.1 การเปรียบเทียบโดยตรง หรือ อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีก สิ่งหนึ่งที่เหมือน
หรือคล้ายกันโดยการใช้คาว่าเหมือน คล้าย ดัง ยังกับ ดุจ ประดุจ ปาน ฯลฯ ดังบทกลอนที่ว่า
โอ้สงสารพระหน่อวรนาถ แรมนิราศเรือนจันทร์พระบรรถร
อยู่ในวังดังพระศศิธร
ดารากรแวดล้อมอยู่พร้อมเพียง
มีการใช้คาว่า ดัง เป็นคาอุปมา
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
ดอกไม้สดรสรื่นชื่นแช่ม เหมือนกลิ่นแก้มแจ่มนวลหวลถวิล
หอมบุปผาสารพันลูกจันอิน
ไม่เหมือนกลิ่นนุชเนื้อที่เจือจันทน์
เจ้าพี่เอ๋ยเชยอื่นไม่ชื่นจิต
เหมือนเชยชิดโฉมน้องประคองขวัญ
มานอนเดียวเปลี่ยวใจในไพรวัน สะอื้นอั้นอกน้องมัวหมองเอย
มีการใช้คาว่า เหมือน เป็นคาอุปมา
3.1.2 การเปรียบเทียบโดยนัย หรืออุปลักษณ์ คือการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเป็น อีกสิ่งหนึ่งโดย
ใช้คาแสดงการเปรียบเทียบว่า “เป็น” หรือ “คือ” ดังบทกลอนที่ว่า
เห็นนารีผีสิงพริ้งเพริศ โฉมเฉิดเลิศอย่างนางสวรรค์
สวยสาอางคางคิ้วผิวพรรณ
เป็นสองผมคมสันเพียงขวัญตา
มีการใช้คาว่า เป็นสองผม เปรียบเทียบโดยนัย หมายถึง ผมสองสี
3.1.3 อธิพจน์ คือการเปรียบเทียบโดยใช้คาเกินจริง เป็นการเน้นให้เกิดความรู้สึก เช่น ตอน
บรรยายความรักของท้าวอภัยนุราชต่อนางศรีสาหง ดังบทกลอนที่ว่า
ร้อยปีพี่ไม่ลืมแม่ปลื้มจิต พลางโอบอุ้มจุมพิตสนิทสนม
เพลินพลอดกอดเกยเชยชม
จนบรรทมระงับหลับไป
บทกลอนข้างต้น กล่าวถึง ท้าวอภัยนุราชที่ตรัสกับนางศรีสาหงว่า จะรักนางและไม่ลืมนาง แม้เป็นร้อยปีก็
ไม่ลืมนางศรีสาหง มีการใช้คาอธิพจน์ คือ คาว่า ร้อยปี
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
โอ้สงสารมารดาตาบอด
เลือดยังฟอดฟูมโซมชโลมไหล
ช่วยไม่ทันมันฉุดยุดไว้
ไม่เห็นใจเจ้าคุณสิ้นบุญแล้ว
ลูกแลเหลียวเปลี่ยวจิตสุดคิดอ่าน
สิ้นวงศ์วานว่านเครือเชื้อแถว
จะเกิดอื่นหมื่นชาติอย่าคลาดแคล้ว
ให้ลูกแก้วเกิดครรภ์พระมารดร
บทกลอนข้างต้น กล่าวถึง พระอนันต์ โอรสของนางทิพมาลี ซึ่งถูกควักลูกนัยน์ตา จึงสงสารพระมารดา
และอยากจะเกิดเป็นลูกของนางทิพมาลี อีกหมื่นชาติ มีการใช้คาอธิพจน์ คือ คาว่า หมื่นชาติ
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หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว
โปรดแล้วกลับฉุนหุนหัน
แม้นเนตรน้องต้องประสงค์ทรงธรรม์ ถึงชีวันบรรลัยไม่เสียดาย
จะควักไปให้อีผีสิง
น้อยหน้าจริงเจ็บใจไม่รู้หาย
ถึงแสนชาติคลาดแคล้วเกิดแล้วตาย ไม่เคลื่อนคลายแค้นแสนทวี
บทกลอนข้างต้น กล่าวถึง นางทิพมาลีมเหสีจะถูกควักดวงตา จึงน้อยใจท้าวอภัยนุราช และ โกรธแค้นนาง
ศรีสาหง จึงทูลกับท้าวอภัยนุราชว่า ถึงแม้จะเกิดและตายอีกแสนชาติ ก็ไม่หายแค้นนางศรีสาหง มีการใช้คาอธิ
พจน์ คือ คาว่า ถึงแสนชาติ
3.1.4 การใช้สัญลักษณ์ คือการเปรียบเทียบโดยใช้สิ่งหนึ่งแทนสิ่งหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
ได้เชยน้องสองผมสมกับพี่ ไม่มีที่ตาหนิกะทิสด
พลางกอดเกี้ยวเกลียวกมลภิรมย์รส เหมือนแม่มดเจ้าเข้าเมาสุรา
ราฟ้อนอ่อนโยนตีโทนรับ
เยื้องขยับโยกย้ายซ้ายขวา
ความอยากเหล้าเฝูาดื่มไม่ลืมตา
จนผีออกกลอกหน้าไหว้อารักษ์
มีการใช้คาว่า ราฟูอนอ่อนโยนตีโทนรับ เป็นการใช้สัญลักษณ์ หมายถึง การร่วมประเวณีกัน หรือสมสู่กัน
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
สุดสวาท
แสนฉลาดน่ารักหนักหนา
โฉมเฉลาชาวสวรรค์ชั้นฟ้า
จะเป็นข้าอย่าคิดบิดเบือน
คาว่าชาวสวรรค์ชั้นฟูา หมายถึง นางฟูา
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
เห็นนารีผีสิงพริ้งเพริศ
โฉมเฉิดเลิศอย่างนางสวรรค์
สวยสาอางคางคิ้วผิวพรรณ
เป็นสองผมคมสันเพียงขวัญตา
คาว่านางสวรรค์ หมายถึง นางฟูา
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ใช้สัญลักษณ์คาว่า เล่นเพื่อน ดังบทกลอนที่ว่า
เดิมสาหรับขับร้องรองบาท เจ้าไกรลาสเลี้ยงไว้ในสวรรค์
ข้าเล่นเพื่อนเพื่อนเที่ยวเป็นโทษทัณฑ์ จึงสาปสรรให้มาอยู่ปุาดอน
คาว่าเล่นเพื่อน หมายถึง คบเพื่อนหญิงด้วยกันต่างชู้รัก
3.2 วิเคราะห์การใช้ภาษา
3.2.1 การใช้คาแผลง เช่น ตารวจ สาราญ สาเนียง ดังบทกลอนที่ว่า
แล้วทรงเครื่องประดับสรรพเสร็จ มงกุฎเก็จเพชรพรายหลายสี
จับพระขรรค์อันเรืองฤทธี
ไปตรวจพลมนตรีที่เกยลา
พระองค์ขึ้นทรงช้างต้น
พร้อมพลไพร่นายกราบซ้ายขวา
เดินทหารควาญไสไอยรา
ตารวจหน้านาตรงเข้าพงไพร
มีการใช้คาแผลง คือคาว่า ตารวจ
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
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บัดนั้น
พวกขุนนางต่างใส่ไฟโขมง
ไหม้หลังคาฝาเปิงเพลิงโพลง เสียงผึงโผงเผาศาลเป็นถ่านไป
เมื่อนั้น
จอมวังนั่งหน้าพลับพลาใหญ่
ให้เลี้ยงโต๊ะโยธาเสนาใน
สวยชัยบาลสาราญครัน
มีการใช้คาแผลง คือคาว่า สาราญ
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
เคยทรงขับรับพิณซอจีนเจ้ง ฆ้องระนาดพาดเพลงวังเวงเสียง
มโหรีปี่แก้วแจ้วจาเรียง
เสนาะสาเนียงนางเห่ทุกเวลา
มานอนในไพรพนมต้องลมว่าว อนาถหนาวน้าค้างพร่างพฤกษา
หอมดอกกลอยสร้อยสนสุมณฑา มะลิลาลมโชยมาโรยริน
มีการใช้คาแผลง คือคาว่า สาเนียง
3.2.2 การใช้คาบาลีสันสกฤต และเขมร เช่นบุรี รมเยศ พักตร์ เชษฐา เทเวศร์ สุรางค์
อัปสร วงศา บีฑา ประพาส พนา ไพรสัณฑ์ โยธี บังคม บัญชา สุริยา หรรษา โสรจสรง คงคา ดังบทกลอนที่ว่า
เห็นนารีผีสิงพริ้งเพริศ โฉมเฉิดเลิศอย่างนางสวรรค์
สวยสาอางคางคิ้วผิวพรรณ
เป็นสองผมคมสันเพียงขวัญตา
คาว่า นารี เป็นภาษาบาลี แปลว่า ผู้หญิง
โอ้สงสารพระหน่อวรนาถ แรมนิราศเรืองจันทน์พระบรรถร
อยู่ในวังดังพระศศิธร
ดารากรแวดล้อมอยู่พร้อมเพรียง
คาว่า ศศิธร เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ดวงจันทร์
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
ร้อยปีพี่ไม่ลืมแม่ปลื้มจิต พลางโอบอุ้มจุมพิตสนิทสนม
เพลินพลอดกอดเกยเชยชม
จนบรรทมระงับหลับไป
คาว่า บรรทม เป็นภาษาเขมร แปลว่า นอน
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว
โปรดแล้วกลับฉุนหุนหัน
แม้นเนตรน้องต้องประสงค์ทรงธรรม์ ถึงชีวันบรรลัยไม่เสียดาย
จะควักไปให้อีผีสิง
น้อยหน้าจริงเจ็บใจไม่รู้หาย
ถึงแสนชาติคลาดแคล้วเกิดแล้วตาย
ไม่เคลื่อนคลายแค้นแสนทวี
คาว่า โปรด เป็นภาษาเขมร แปลว่า ถูกใจ หรือพอใจมาก
3.2.3 การใช้คาไวพจน์ คงคา – วารี , ปุา – วนา , ปุา – พนา , ประไพ – เฉิดฉัน ดังบท
กลอนที่ว่า
พอรุ่งแจ้งแสงทองถึงกองทัพ เข้าหยุดยับยังอยู่ริมภูผา
แกล้งคิดคาทานองร้องพัดชา
วิเวกแว่วแนวป่าวนาดอน
มีการใช้คาไวพจน์ คาว่า ปุา – วนา
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
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วันหนึ่งถึงท้าวอภัยนุราช
คิดใคร่ไปประพาสภูผา
ไล่ฝูงโคถึกมฤคา
แรมค้างกลางป่าพนาวัน
มีการใช้คาไวพจน์ คาว่า ปุา – พนา
3.2.4 การใช้คาตัด
การใช้คาตัด ภิเษก ดังบทกลอนที่ว่า
กูเป็นพระมเหสีเอก
ร่วมทีภ่ ิเษกเอกฉัตร
มึงชาติข้ามานั่งบัลลังก์รัตน์
เท้าแขนแอ่นหยัดดัดทรง
มีการใช้คาตัด ภิเษก ย่อมาจาก อภิเษก
ส่วนการใช้คาตัด พระบรรถร ดังบทกลอนที่ว่า
โอ้สงสารพระหน่อวรนาถ
แรมนิราศเรืองจันทน์พระบรรถร
อยู่ในวังดังพระศศิธร
ดารากรแวดล้อมอยู่พร้อมเพรียง
มีการใช้คาตัด พระบรรถร ย่อมาจาก พระบรรจถรณ์
3.2.5 การใช้คาเล่นสัมผัส
สุนทรภู่ใช้คาสัมผัสโดยมีสัมผัสนอก สัมผัสในแพรวพราวมาก ดังบทกลอนที่ว่า
เหมือนเขาเปรียบเทียบความเมื่อยามรัก น้าผักต้มขมก็ชมหวาน
เมื่อจืดจางห่างเหินไปเนิ่นนาน
แต่น้าตาลว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแล
สุนทรภู่ ใช้คาสัมผัสใน มีคาว่า เปรียบ – เทียบ, ความ – ยาม, ขม – ชม จาง – ห่าง, เหิน – เนิ่น
, เปรี้ยว – เหลียว
ส่วนสัมผัสนอก เช่น รัก – ผัก, หวาน – นาน, นาน – ตาล
ซึ่งในหนึ่งบท สุนทรภู่แต่งโดยมีมีสัมผัสนอก และสัมผัสใน แสดงถึงความสามารถในการใช้คาเล่นสัมผัส
อย่างชานาญ
คุณค่าในด้านให้ความรู้เรื่องค่านิยมในสังคมไทย ได้แก่ เชื่อเรื่องบุญ กรรม เชื่อถือใน ไสยศาสตร์ การทา
เสน่ห์
บทบาทของบทละครเรื่องอภัยนุราชกับสังคมไทย
1. บทบาทของละครในฐานะเป็ น บทประพั น ธ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการแสดงละคร สร้ า งความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลินแก่ผู้ชม
2. บทบาทของบทละครเรื่องอภัยนุราชกับชีวิตของคนในสังคมไทยในด้านคติชนวิทยา
2.1 สานวนไทย เช่น การใช้สานวนกระต่ายแก่แม่ปลาช่อน ย่างสามขุม กะทิสด กิ้งก่าได้ทอง ตีปีก
ตัวอย่างสานวน กระต่ายแก่แม่ปลาช่อน สานวนกะทิสด และสานวนกิ้งก่าได้ทอง ดังบทกลอนที่ว่า
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ที่สาวสาวลาวตายพี่คลายรัก
ที่เคยคู่รู้หลักไม่พักสอน
เขาย่อมว่าปรากฏเป็นบทกลอน
กระต่ายแก่แม่ปลาช่อนงอนชด
ได้เชยน้องสองผมสมกับพี่
ไม่มีที่ตาหนิกะทิสด
พลางกอดเกี้ยวเกลียวกลมภิรมย์รส เหมือนแม่มดเจ้าเข้าเมาสุรา
สานวนกระต่ายแก่แม่ปลาช่อน หมายถึง หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก และมีกิริยา
จัดจ้าน
สานวนกะทิสด หมายถึง เก่ง หรือ ดีเด่นเป็นพิเศษ
หรืออีกตัวอย่างหนึ่งในสานวนกิ้งก่า (กิ้งก่าได้ทอง) ดังบทกลอนที่ว่า
เชื่อดีผีสิงอีกิ้งก่า
พูดจาป๎้นเจ๋อเห็นเธอหลง
ขึ้นนั่งแท่นแม้นดื้อถือทะนง
จะถีบส่งลงให้สาใจมึง
สานวนกิ้งก่าได้ทอง หมายถึง เย่อหยิ่ง จองหอง
2.2 ความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องกรรมทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพล
เหนือคน ความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ เทพยดา ดังบทกลอนที่ว่า
บัดนั้น
ผู้เฒ่าชาวปุาพนาสัณฑ์
จึงกราบทูลองค์พระทรงธรรม์ นี่ชื่อปุาสาลวันบรรพต
แต่ย่าปูุผู้เฒ่าเล่าว่า
เทพารักษ์ศักดาปรากฏ
แต่ก่อนท้าวเจ้าเมืองเรืองยศ
มาประณตนับถือลือชา
บทกลอนข้างต้นแสดงถึงความเชื่อในเรื่องมีเทพารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ในปุา
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
เห็นนารีผีสิงพริ้งเพริศ
โฉมเฉิดเลิศอย่างนางสวรรค์
สวยสาอางคางคิ้วผิวพรรณ
เป็นสองผมคมสันเพียงขวัญตา
บทกลอนข้างต้นแสดงถึงความเชื่อเรื่องมีภูตผีปีศาจ เชื่อว่ามีผีสิง
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ดังบทกลอนที่ว่า
บัดนั้น
นางศรีสาหงคนทรงผี
อยู่แต่ตัวผัวตายหลายปี
อายุสี่สิบสี่ปีปลาย
นัยน์ตาพองสองผมนมคล้อย
ทาชดช้อยลอยเลิศเฉิดฉาย
นุ่งแดงห่มชมพูพิศดูกาย
ออกจากเรือนเดือนหงายกรีดกรายมา
บทกลอนข้างต้นแสดงถึงความเชื่อเรื่องการทรงเจ้าเข้าผี
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สรุปผล
จากการศึกษาลักษณะเด่นของบทละครเรื่องอภัยนุราช จะเห็นได้ว่าเป็นบทละครที่มีเนื้อความสมบูรณ์
พร้อมด้วยเพลงหน้าพาทย์ และเพลงร้อง มีการใช้ถ้อยคาในบทประพันธ์ที่มีความกลมกลืน เหมาะสาหรับใช้
แสดงละครนอก ลีลากลอนกระชับ เนื้อเรื่องเป็นแนวแปลกกว่าบทละครเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้แสดงถึงโลกทัศน์
ของสุนทรภู่ที่กล่าวถึงคนในสังคมสมัยนั้นอยู่ในสังคมศักดินา กษัตริย์มีอานาจสูงสุด มี สิทธิ์ขาดในทุกเรื่อง มี
ความเชื่อในไสยศาสตร์ ซึ่งสภาพสังคมในสมัยนั้นคือสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สภาพสังคมมีรูปแบบโดยสรุปคือ เป็น
สังคมพุทธและพราหมณ์ คือเคารพในพระพุทธศาสนา เชื่อเรื่องบุญกรรม แต่ยังมีความเชื่อดั้งเดิม เช่น เทพเจ้า
ภูตผี ปีศาจ ตลอดจนความเชื่อทางไสยศาสตร์ตามศาสนาพราหมณ์เข้ามาปะปนอยู่ และเป็นสังคมศักดินา คือ
ชนชั้นปกครองมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอานาจสูงสุด เป็นที่เกรงกลัวของเชื้อพระวงศ์และขุนนาง เพราะเป็นผู้มี
อานาจสิทธิขาดวินิจฉัยได้ทุกเรื่อง กษัตริย์มักจะมีมเหสีหลายองค์ อันเป็นการสะท้อนลักษณะครอบครัวไ ทย
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการแสดงอานาจ และในบางครั้งก็สะท้อนความรู้สึกของผู้แต่ง หรือกวีเกี่ยวกับ
กษัตริย์ด้วยว่า ยึดถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่จะตัดสินสิ่งใดๆ ตามความเห็นของตนเองความสาคัญและ
บทบาทบทละครเรื่องอภัยนุราช ได้แก่ คุณค่าทางด้านภาษา คุณค่าทางด้านให้ ความรู้เรื่องค่านิยมในสังคม
บทบาทของบทละครเรื่องอภัยนุราช คือบทบาทในฐานะที่เป็นบทประพันธ์เพื่อใช้ในการแสดงละคร บทบาท
ของบทละครที่มีต่อชีวิตของคนไทยในด้านคติชนวิทยา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Servey Research) เพื่อสารวจแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ จานวน 134 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนาผลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ พบว่า
1. ทักษะ 3Rs มีทักษะอยู่ในระดับ ปานกลาง ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ (1) ด้านการอ่าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (2) ด้านการเขียน อยู่ในระดับปานกลาง (3) ด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง
2. ทักษะ 8Cs มีทักษะอยู่ในระดับ มาก ประกอบไปด้วย 8 ด้าน คือ 1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ป๎ญหา อยู่ในระดับมาก (2) ด้านการคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก (3) ด้านทักษะ
ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ อยู่ในระดับมาก (4) ด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม
และภาวะผู้นา การทางานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด (5) ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ อยู่
ในระดับมาก (6) ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด (7)
ด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (8) ด้านทักษะการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก
3. ทักษะ 2Ls ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ (1) ด้านทักษะการเรียนรู้ อยู่
ในระดับมาก (2) ด้านทักษะความเป็นผู้นา อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: พัฒนา,ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

____________________________________________________________________________________________
*นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
**อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
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ABSTRACT
This research is a survey research (Servey Research) to find ways to develop learning
skills in the 21st century for students. Banditpatanasilpa Institute By collecting data from the
population, the teacher responsible for the curriculum Undergraduate instructor Of 134
educational institutions under the Graduate Institute of Arts And the results were analyzed to
find statistical values.
1. Skills in 3Rs with moderate level skills, consisting of 3 aspects: (1) Reading
in moderate level (2) Writing at a moderate level (3) Analytical thinking is moderate
2. Skills, 8Cs with skills at a high level, consisting of 8 areas: 1) Critical thinking And
problem solving (2) in terms of creativity and innovation at a high level (3) skills and
understanding of different cultures Different paradigms At a high level (4) Cooperation
Teamwork and leadership, working with others (5) Information communication And knowingly
the media (6) Computer skills And information and communication technology (7)
Professional skills And learning skills (8) The skills of change At a high level
3. Skills, 2Ls, overview, skills at a high level, consisting of 2 aspects: (1) learning skills (2)
Leadership skills At the highest level
Keywords: development, learning skills in the 21st century

บทนา
การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะถึงระดับปริญญาเอก และมีอานาจหน้าที่ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์
ของสถาบัน ที่ว่า “การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทาการ
สอนการแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทานุบารุง
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น ”
ดังนั้ น สถาบั น บั ณฑิตพัฒ นศิล ป์ จึ งมีภ ารกิจส าคัญในการจัด การเรียนการสอนทั้งในหลั ก สู ตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี (5 ปี) และปริญญาตรี (4 ปี) ในคณะวิชา ในห้องเรียนเครือข่ายภูมิภาค และการจัด
การศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้านและระดับต่ากว่าปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่าง
ศิลป์รวม 15 แห่งด้วย โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัดจานวน 18 แห่ง ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
ราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีนโยบายขยายโอกาสให้แก่บัณฑิตจากสถาบันฯ และสถาบันอื่นที่จะเลือก
ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ และพัฒนา
บุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้น เพื่อ ที่จะได้นาความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาต่อไปพัฒนาการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ดาเนินการโครงกาจัดตั้ง
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บัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดทาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และได้รับคารับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในปีการศึกษา 2553จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 2สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์ไทย และสาขาดุริยางคศิลป์ไทย
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมด้านความรู้เท่านั้น แต่เป็น
การเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ โดยมีการกาหนดทิศทางที่ชัดเจนและมีแผนในการเตรียมความพร้อมของคนทุก
ด้าน ให้สามารถมีชีวิตที่ดี อยู่รอดในสังคม และทามาหากินเป็น โดยเฉพาะในส่วนของนักเรียนนักศึกษาต้อง
สอนให้มี "ความรู้ คู่ คุณธรรม และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 "(นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, การการ
ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6) การพัฒนานักศึกษาให้มีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
พัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงจาเป็น จะต้องสร้างระบบส่งเสริมเพิ่มขึ้น
จากทักษะเฉพาะด้านองค์ความรู้ความชานาญและความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษา
รอบรู้มีความสามารถที่จาเป็นและหลากหลายเครือข่าย เช่น การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรและ
วิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพ และบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มของการศึกษาในศตวรรษที่
๒๑ จะเป็นการใช้และบูรณาการเทคโนโลยีที่มากขึ้นการใช้หลักความเป็นโลกเรียนรู้สิ่งที่ไกลตัวออกไปความ
ตระหนักถึงป๎จจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาที่เน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ป๎ญหา
ทักษะการทางานร่วมกันผ่านเครือข่ายและการนาผู้อื่นโดยอิทธิพล ทักษะความคล่องแคล่วและสามารถปรับตัว
ทักษะการริ เริ่ มและการเป็ น ผู้ ป ระกอบการกล้ าคิดกล้ าทา ทักษะการสื่ อสารโดยการพูดและการเขียนที่มี
ประสิทธิภาพ ทักษะการเข้าถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ ทักษะความเป็นผู้อยากรู้อยากเห็น แล ะฝึกให้มี
ประสบการณ์มากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นพบได้ว่าสถาบันการศึกษามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับ
ประเทศ เป็นสถาบันที่ชี้นาและแก้ไขป๎ญหาของสังคมด้วยวิชาการและป๎ญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั้นเป็น
สถาบั น ที่ จั ด การศึ ก ษาทางด้ านนาฏศิล ป์ ดุริ ยางคศิ ล ป์ คี ตศิ ล ป์ และทั ศนศิล ป์ทั้ งไทยและสากล รวมทั้ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรมระดั บ ท้ อ งถิ่น และระดั บ ชาติ ท าการสอนการแสดง การวิ จั ย และให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ
ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
และศิลปวัฒ นธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในป๎จจุบัน เพื่อให้การ
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงควรเตรียมความพร้อมสร้างองค์ความรู้
ความชานาญและความสามารถในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตั้งแต่มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร และวิธีการสอน
การพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้มีความตระหนักถึงสังคมในอนาคตที่ซับซ้อนช่วยให้เกิด
ความคล่องแคล่วและสามารถปรับตัว ดังนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จาเป็นต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดทาโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มุ่งหวังเพื่อศึกษาการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาทักษะและแนวทางการเรียนรู้ใหม่ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
2. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการพัฒนานักศึกษาปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21 ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้น และงานวิจัยในครั้งนี้เป็นไปในลักษณะของการวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัยได้
ดาเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปในการทาวิจัย
1.1 ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และรูปแบบการพัฒนานักศึกษา
1.2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา
1.3 ศึกษารูปแบบและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2. ดาเนินการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1. การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 1 ชุด โดยได้แบ่งออกเป็น
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม การพัฒนาทั กษะที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษที่ 21 การสร้างเครื่องมือ
วิจัยที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้ดาเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและได้รับคาแนะนาในการสร้างแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
1.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมู ลจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ เอกสารต่างๆ ทฤษฎีเรื่องการพัฒนา
นักศึกษา
1.3 กาหนดประเด็นและขอบเขตของคาถาม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการทา
วิจัย
1.4 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง
1.5 นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม
เนื้อหา
1.6 นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนนาไปใช้
จริง
2.2 ลักษณะของเครื่องมือ
1. แบบสอบถาม สาหรับสอบถามแนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มี 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนานักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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2.3 การกาหนดประชากร
กาหนดประชากร โดยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 46
หลักสูตร 260 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2561
3. เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ทักษะที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษที่ 21 และแนวทางในการพัฒนานักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จาก
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย หนังสือ ตารา
บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
ระดับทักษะ
ค่าน้าหนักคะแนนเลือก
มากที่สุด
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
มาก
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
น้อย
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
เกณฑ์แปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยระดับความสาคัญของทักษะที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายเปิดใช้วิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และค่าความถี่
ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากร คือ อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ ผู้สอนในระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเก็บ
ข้อมูลมาได้ทั้งหมด 134 ชุด โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน และสรุปผลได้ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 134 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.45 ในจานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.45
ส่วนมากมีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 73.13 และเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
64.93
ส่วนที่ 2 ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ทักษะ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิจัย

ข้อมูล
1. ทักษะ 3Rs
1.1 ด้านการอ่าน
1.2 ด้านการเขียน
1.3 ด้านการคิดวิเคราะห์
2. ทักษะ 8Cs
2.1 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ป๎ญหา
2.2 ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2.3 ด้านทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
2.4 ด้านความร่ วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
2.5 ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
2.6 ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.7 ด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
2.8 ด้านทักษะการเปลี่ยนแปลง
3. ทักษะ 2Ls
3.1 ด้านทักษะการเรียนรู้
3.2 ด้านทักษะความเป็นผู้นา

3.05
3.10
3.06
2.97
4.11
3.62
4.00
3.88

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
( SD )
0.75
0.67
0.77
0.85
0.86
0.70
0.75
0.59

4.35

0.68

มากที่สุด

3.80
4.28
4.33
4.19
4.20
4.20
4.21

0.75
0.66
0.71
0.73
0.73
0.69
0.77

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
̅

แปลผล
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

1. ทักษะ 3Rs ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( ̅ = 3.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 ทักษะด้านการอ่าน มีภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( ̅ = 3.10 ) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีร ะดับอยู่ ในระดับมาก และปานกลางตามลาดับ ได้แก่ นักศึกษาสามารถทาความเข้าใจเนื้อหา
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ( ̅ = 3.87) มีทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถถ่ายทอดเนื้อหาภาษาไทยให้
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ( ̅ = 3.84) มีทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการอ่าน ( ̅ = 3.73) มีทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
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หลักการอ่าน ( ̅ = 2.63) มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง และมีทักษะอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ นักศึกษาสามารถ
ทาความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ( ̅ = 2.30) และ นักศึกษาสามารถถ่ายทอดเนื้อหา
ภาษาอังกฤษให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ( ̅ = 2.22)
1.2 ทักษะด้านการเขียน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.06 ) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักศึกษาสามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย ( ̅ = 3.80) มีทักษะอยู่ในระดับ
มาก นักศึกษาสามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างตรงประเด็น ( ̅ = 3.56) มีทักษะอยู่ในระดับมาก ส่วนการเขียน
ภาษาอังกฤษ มีทักษะอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ นักศึกษาสามารถเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักภาษาอังกฤษ ( ̅ = 2.46) และ นักศึกษาสามารถเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในวิชาชีพ และการ
ดารงชีวิต เช่น เขียนประวัติส่วนบุคคล ความเรียง หรือบทคัดย่อ ได้อย่างถูกต้อง ( ̅ = 2.41)
1.3 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.97) โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ได้ ( ̅ = 3.06) มี
ทักษะอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษามีความสามารถทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน ( ̅ = 3.02) มีทักษะอยู่ในระดับ
ปานกลาง นักศึกษามีความสามารถในการใช้วิธีการดาเนินการแก้ป๎ญหาและอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกใช้
วิธีการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ และชัดเจน ( ̅ = 2.93) มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษามี
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ เนื้อหา หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยใน
การแก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม ( ̅ = 2.86) มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
2. ทักษะ 8Cs ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( ̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
2.1 ด้านการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณ และการแก้ป๎ญหา ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก ( ̅ =
3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมาก ทั้งหมด แต่มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน
เรียงลาดับได้แก่ นักศึกษาสามารถใช้เหตุผลในการแก้ป๎ญหาที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ( ̅
= 3.78) นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เช่น มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน ( ̅ = 3.60)
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพื่อทาให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ( ̅
= 3.57) และ นั ก ศึ กษาสามารถวิเ คราะห์ ป ระเมิ นหลั ก ฐาน และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อมู ล ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ( ̅ = 3.51)
2.2 ด้านการคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.00) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ ดังนี้ นักศึกษามีความเป็น ผู้นาในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางานและเข้าใจสภาพการณ์ที่อาจเป็นข้อจากัดในการรับความคิดใหม่ๆ ( ̅ =
4.14) นักศึกษาสามารถพัฒนาความคิดใหม่และนาไปปฏิบัติได้ ( ̅ = 4.11) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินตนเองเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ข องตนเองให้ดีขึ้น ( ̅ = 4.07) นักศึกษา
เข้ า ใจว่ า การสร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรม เป็ น กระบวนการที่ ต้ อ งใช้ เ วลา ที่ มี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น
กระบวนการของสาเร็จและความผิดพลาด ( ̅ = 3.87) และข้อที่ 4 นักศึกษาสามารถนาความผิดพลาดมาใช้
เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( ̅ = 3.80) ตามลาดับ
2.3 ด้านทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก
( ̅ = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมาก ทั้งหมดโดยเรียงล าดับดังนี้
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นักศึกษาสามารถสร้างศักยภาพเพื่อให้เกิดการยอมรั บในความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ ( ̅ = 4.00) นักศึกษา
สามารถยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่แตกต่างกัน ( ̅ = 3.97) นักศึกษา
สามารถเปิดใจยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละคนได้ ( ̅ = 3.87) นักศึกษามีความสามารถด้าน
การฟ๎งอย่างมีประสิทธิภาพ ( ̅ = 3.81) และ นักศึกษามีความสามารถด้านการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ
( ̅ = 3.73) ตามลาดับ
2.4 ด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา และการทางานร่วมกับผู้อื่น ภาพรวมมีทักษะอยู่
ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งหมด โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงลาดับได้แก่ นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( ̅ =
4.42) นักศึกษาได้รับการยอมรับจากทีมงานที่หลากหลาย ( ̅ = 4.42) นักศึกษามีความยืดหยุ่นในการทางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรลุเปูาหมายร่วมกัน ( ̅ = 4.38) นักศึกษามีภาวะผู้นาสามารถประสานให้สมาชิก
ทางานเป็นทีมได้ ( ̅ = 4.35) นักศึกษามีการให้กาลังใจสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
ทางาน ( ̅ = 4.31) และนักศึกษามีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกันและเห็นคุณค่าของผู้ร่วมงานในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ( ̅ = 4.21) ตามลาดับ
2.5 ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.80) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ส ารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์และตรงกับประเด็นป๎ญหาที่เกิดขึ้น ( ̅ = 3.97) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จะประยุกต์ใช้
สารสนเทศในการทางานของตน ( ̅ = 3.93) นักศึกษาสามารถพิจารณาวิธีการจัดการข้อมูลที่มีอยู่โดยการใช้
สื่อสารสนเทศ ( ̅ = 3.83) นักศึกษาสามารถผลิตสื่อเพื่อให้ตรงกับเปูาหมายที่กาหนด ( ̅ = 3.75) นักศึกษา
สามารถผลิตสื่อได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅ = 3.75) นักศึกษาสามารถนา
ข้อมูลจากสารสนเทศมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ ( ̅ = 3.70) และ นักศึกษา
สามารถใช้สื่อเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ( ̅ = 3.66) ตามลาดับ
2.6 ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( ̅ = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media)
ได้ อย่ างเหมาะสม ( ̅ = 4.43) นั กศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม
( ̅ = 4.34) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ( ̅ = 4.28) นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทางานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ( ̅ = 4.22) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ นักศึกษาสามารถถ่ายทอดและแนะนาความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของตน
ให้แก่เพื่อนได้ ( ̅ = 4.13) มีทักษะอยู่ในระดับมาก
2.7 ด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.33) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้ที่ดีขึ้น ( ̅ = 4.37) นักศึกษาสามารถสร้างงานอย่างมีอิสระ
( ̅ = 4.37) นักศึกษามีความมุ่นมั่นสู่ความเชี่ยวชาญในอาชีพทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ ( ̅ = 4.37) นักศึกษา
สามารถปรับตัวตามบทบาทและหน้าที่ และความรับผิดชอบ ( ̅ = 4.35) นักศึกษามีความเป็นผู้นาที่มี
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ประสิทธิภาพเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพ ( ̅ = 4.34) นักศึกษาสามารถเป็นผู้นาที่สร้างสรรค์ให้
เกิดผลเชิงบวกกับการทางาน ( ̅ = 4.31) และ นักศึกษาสามารถใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
เรียนรู้ ( ̅ = 4.20) ตามลาดับ
2.8 ด้านทักษะการเปลี่ยนแปลง ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ( ̅ = 4.29) นักศึกษาสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
กับ สถานการณ์ต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ได้ ( ̅ = 4.25) นั กศึ กษาสามารถปรั บ ตัว ได้ เมื่ อเผชิ ญสถานการณ์
เปลี่ยนแปลง ( ̅ = 4.22) ส่วนข้อที่มีทักษะอยู่ในระดับมาก คือ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้
แตกต่างจากเดิม เช่น การผลิตนวัตกรรมทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เป็นต้น ( ̅ = 4.10) และ
นักศึกษาสามารถเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ( ̅ = 4.09) ตามลาดับ
3. ทักษะ 2Ls ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
3.1 ด้านทักษะการเรียนรู้ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักศึกษามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.31) นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.29) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ได้ มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.22) นักศึกษามีการ
เรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.21) และนักศึกษามี
ความเชื่อกับสิ่งใหม่ โดยไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม มีทักษะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.96)
3.2 ด้านทักษะความเป็นผู้นา ภาพรวมมีทักษะอยู่ ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขป๎ญหาได้ มี
ทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.27) นักศึกษาให้ความร่วมมือในการทางานเป็นทีม เพื่อทาให้งานประสบ
ความสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.26) นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
การทางานประสานสอดคล้องกันเป็นทีม มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.24) นักศึกษายอมรับฟ๎ง
ข้อคิดเห็นสมาชิกในกลุ่ม มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.21) และนักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง
มีทักษะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.05)
4. ข้อมูลเพิ่มเติม (แนวปฏิบั ติที่ดีในการดาเนินการพัฒ นานักศึกษาปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21 ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
4.1 พัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยการบูรณาการเรียนรู้ในทุกรายวิชา
4.2 ควรมีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และให้สอดคล้องกับการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
4.3 เพิ่มเติมรายวิชาต่างประเทศให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้น และออกฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ภาษา
4.4 ปรับหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่เน้นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น หรืออาจมีโครงการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้วิจัยขอ
นาเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพั ฒน
ศิลป์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัยคือ การออกแบบสอบถาม โดยได้ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นาข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ มากาหนดเป็ นข้อคาถาม ผู้วิจัยได้แบ่งทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ออกเป็น 3 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะ 3Rs ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ (1) ด้านการอ่าน
ประกอบไปด้วยการอ่านภาษาไทย และการอ่านภาษาอังกฤษ ในด้านนี้ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นสอบถามไว้
ทั้งหมด 6 ประเด็น ภาพรวมในด้านการอ่าน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะ
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อดูถึงผลในแต่ละประเด็นแล้วการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง และน้อย (2) ด้านการเขียน ประกอบไปด้วยการเขียน
ภาษาไทย และการเขียนภาษาอังกฤษ ในด้านนี้ผู้วิจัยกาหนดประเด็นสอบถามไว้ 4 ประเด็น ภาพรวมด้านการ
เขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
ถึงรายประเด็นแล้ว ทักษะในด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา อยู่ในระดับน้อย (3) ด้านการคิด
วิเคราะห์ ผู้ วิจั ย ได้ก าหนดประเด็น สอบถามที่ค รอบคลุ มทั กษะด้ านคณิ ตศาสตร์ ภาพรวมในด้ านการคิ ด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง สรุปภาพรวม
ใน ทักษะ 3Rs แล้วภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาดูทั้ง 3 ด้าน ด้านการคิดวิเคราะห์มีระดับทักษะ
ต่าที่สุด 2) ทักษะ 8Cs ประกอบไปด้วย 8 ด้าน คือ 1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ป๎ญหา ใน
ด้านนี้ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นสอบถาม 4 ประเด็น ภาพรวมด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ป๎ญหา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณ ฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึงรายประเด็น
แล้วทุกประเด็นมีทักษะอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถ
ใช้เหตูผลในการแก้ป๎ญหาที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถ
วิเคราะห์ประเมิ น ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล (2) ด้านการคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถวิเคราะห์ และประเมินตนเอง นามาปรับปรุงพัฒนา สร้างความคิดใหม่ เป็นผู้ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน สามารถนาความผิดพลาดมาใช้เป็นโอกาสในการพัฒนางานได้ และยัง
สามารถเข้าใจว่าการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นกระบวนการที่มีการคิด การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ( 3)
ด้านทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาปริญญาตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความสามารถในการฟ๎ง การพูด อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างศักยภาพเพื่อให้เกิดการยอมรับ และเป็นผู้นาทางวิชาชีพ เป็นผู้ที่เปิดใจยอมรับในข้อแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และการทางานที่แตกต่างกั นของแต่ละคนได้ (4) ด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นา การทางานร่วมกับผู้อื่น ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถทางานเป็นทีม และยอมรับทีมงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด มีความยืดหยุ่นในการทางานเพื่อให้เกิดประโยชน์และเปูาหมายร่วมกัน มีความรับผิดชอบในการ
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ทางานร่วมกันและเห็นคุณค่าของผู้ร่วมงาน ให้กาลังใจเพื่อร่วมงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทางาน และนักศึกษา
ยังมีภาวะผู้นาสามารถประสานงานกับสมาชิกในทีมงานได้อย่างประมีสิทธิภาพมากที่สุด (5) ด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์สามารถนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานอย่างสร้างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูลที่มีอยู่โดยการใช้สื่อสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้กับงานของตนได้
และนักศึกษายังสามารถผลิตสื่อ และใช้สื่อได้อย่างสร้างสรรค์ และตรงกับเปูาหมายที่กาหนดได้ (6) ด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีทักษะในการสร้างเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ
สื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด สามารถเข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) และสามารถนามาประยุกต์ใช้
กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทางาน ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมในระดับมากที่สุ ด และนักศึกษายัง
สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาให้กับบุคคลอื่นได้ (7) ด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
ภาพรวมทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักศึกษาปริญญาตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทักษะ
ความสามารถปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
เป็นผู้นาที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างสรรค์งานได้
อย่างมีอิสระ มีความมุ่งมุ่นสู่ความเชี่ยวชาญในการเป็นมืออาชีพทางด้านงานศิลปะ และทางวิชาการในระดับ
มากที่สุด (8) ด้านทักษะการเปลี่ยนแปลง ภาพรวมทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือผลิตนวัตกรรมทางด้านศิลปะได้ สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 3) ทักษะ 2Ls ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ
(1) ด้านทักษะการเรียนรู้ ภาพรวมทักษะอยู่ในระดับมาก นักศึกษาสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับสิ่ง
เดิม ๆ สามารถนาความรู้ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (2) ด้านทักษะความเป็นผู้นา ภาพรวม
ทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อการทางานเป็น ทีม มีความสามารถร่วมมือในการทางานเป็นทีม มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอม
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขป๎ญหาได้ และยังเป็นที่สามารถยอมรับฟ๎งข้อคิดเห็นของทีมงานได้
สรุป ทักษะ 2Ls และ ทักษะ 8Cs ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และทักษะ 3Rs อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.05 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนา ทั้งทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
2. แนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.1 สถาบันฯ ควรกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และทักษะอนาคตใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้มีคุณสมบัติพร้อมและเหมาะสมกับยุคนี้
ให้สอดคล้องกับปรัชญา อัตลักษณ์บัณฑิต และวิ สัยทัศน์ของสถาบันฯ โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน และ
นอกห้องเรียน
2.2 จัดทาแผนการพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะอนาคตใหม่ และ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 - 5 ปี ที่ศึกษาอยู่ใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั้น ควรกาหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปีให้สอดคล้องกับบริบทการจัด
การศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ โดยสามารถดาเนินการวางแผนพัฒนานักศึกษารายชั้นปี
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2.3 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
โดยเน้นกลไกการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มีการบูรนา
การระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา
2.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นป๎จจัยสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
2.6 พัฒนานักศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA ได้แก่ สร้างระบบ และกระบวนการการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประเมินกระบวนการดาเนินงาน ตามระบบและกลไก มีการปรับปรุง
/พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมิน มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการดาเนินงาน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
ข้อเสนอแนะ
1. สถาบันฯ ควรกาหนดนโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนานักศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเปูาหมายในการดาเนินงาน
2. จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีระบบและกลไกในการควบคุมกากับ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
3. ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร อาจารย์ ผู้ ส อนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต้ อ งเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลง ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศน์ในการพัฒ นานักศึก ษาออกนโยบายกฎระเบียบ ระบบและกลไก
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ 21 และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง
5. พัฒนาอาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งแนวคิด ความรู้ ทักษะ
เจตคติมีคุณ ลั กษณะที่จ าเป็ น เพื่อการเรี ยนรู้อ ย่างมี ประสิ ทธิภ าพในสิ่ งแวดล้ อมของศตวรรษที่ 21 และมี
สมรรถนะที่เพียงพอต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
6. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย เพียงพอ เหมาะสม
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กริท (Grit) กับการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
GRIT AND PROMOTE OF LEARNING TO SUCCESS
ธนพจน์ โพสมัคร* ธนะดี สุริยะจันทร์หอม**
TANAPOT POSAMAK, TANADEE SURIYAJANHOM
บทคัดย่อ
เด็กและเยาวชนจะประสบความสาเร็จในการเรียน หน้าที่การงาน และประสบความสาเร็จในชีวิตได้
นั้น นอกจากการส่งเสริมความสามารถทางเชาวน์ป๎ญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดในการเข้าสังคม
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และอีกคุณลักษณะสาคัญที่สามารถช่วย ให้ประสบความสาเร็จได้ คือการมีกริท
(Grit) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ทาให้บุคคลมีแรงจูงใจ มีความหลงใหลในทางานที่ทา มีการกาหนดแบบแผนเพื่อมุ่ง
ไปสู่เปูาหมาย แม้ต้องเผชิญกับป๎ญหา อุปสรรค ก็ยังคงยืนหยัดอดทน ไม่ย่อ ท้อ ทุ่มเทด้วยความรัก ความ
พยายามจนบรรลุเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือผู้ปกครองสามารถส่งเสริมให้มี Grit ใน
ระดับที่สูงขึ้นได้โดย มอบหมายงานที่ท้าทาย สนับสนุนให้เกิดการฝึกฝนอย่างถูกต้อง มีเปูาหมายที่ยากแต่
ชัดเจน ฝึกอย่างมีสมาธิ มีการสะท้อนกลับทันทีอย่างมีข้อมูลหลักฐาน และ ฝึกซ้าโดยมีการไตร่ตรองสะท้อนคิด
และหาทางปรับปรุง โดยใช้ความพยายาม มานะ อดทนอย่างถึงที่สุด
คาสาคัญ : กริท, การส่งเสริมกริท

ABSTACT
Children and youths who will be successful in studying, career and life need to be
promoted in intelligence capability, emotional intelligence, social ingenuity and healthiness.
Besides, another important characteristic is Grit, which creates people to have motivation
and passion in their works. They must create their plans to aim towards their objectives.
Even though they face problems and obstacles, they still preserve and unremittingly
dedicate with love and effort in order to achieve their objectives. Parents and teachers can
promote the Grit in higher level by assigning challenging tasks, supporting proper trainings,
having difficult but clear objectives, practicing concentration, having immediate reflection
with evidence, and repeated practicing with consideration and reflection for finding their
improving ways by entire enfacement and patience.
Keywords: Grit, Promoted grit
____________________________________________________________________________________________
* วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
** มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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บทนา
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในป๎จจุบัน ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชน ทาให้มี
ป๎ ญหาต่างๆ รุ มเร้ ารอบด้าน ท่ามกลางโลกแห่ งทุนนิยม บริโ ภคนิยม วัตถุนิยม ส่ งผลให้ เด็กและเยาวชน
บางส่วนมีพฤติกรรมติดเกมส์ ติดโทรศัพท์มือถือ ติดสารเสพติด ติดการพนัน เป็นเด็กแว้น เป็นคุณแม่วัยใส และ
ต้องออกจากระบบการศึกษา แต่ในขณะเดีย วกันก็ยังมีเด็กและเยาวชนบางส่วนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง
ครอบครัวและประเทศชาติ เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ กระทาตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ศึกษาเล่าเรียนจน
สาเร็จการศึกษา ประกอบการงานอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้ที่จะประสบความสาเร็จในการเรียน หน้าที่การงาน และประสบความสาเร็จในชีวิตได้นั้น จาเป็นต้องมี
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ ลักษณะพฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการเรียนรู้
และการทางาน คุณลักษณะสาคัญที่สามารถช่วยให้ประสบความสาเร็จ ในการเรียน การทางาน และการใช้
ชีวิตทั่ว ๆ ไปนั้น นอกจากจะต้องอาศัยความสามารถทางเชาวน์ป๎ญญา (Cognitive Skills) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotion quotient) ความฉลาดใน การเข้าสังคม (Social intelligence) ยีน (Gene) พรสวรรค์
(Talent) ความมีเสน่ห์ (Charisma) รูปลักษณ์ภายนอก (Good looks) ร่างกายที่แข็งแรง (Physical health)
แล้ว ยังต้องอาศัยลักษณะนิสัย (Characters) หรือทักษะที่ไม่ใช้ป๎ญญา (Non-cognitive Skills) (Heckman
et al., 2009) เช่น การมีความพึงพอใจ ชื่นชอบหลงใหล ในสิ่งที่ทา มีความกระตือรือร้นหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่
เสมอ อดทน อดกลั้ น มี ความสามารถในการควบคุ ม ตนเองเกี่ย วกับ ความสนใจ อารมณ์ ค วามรู้สึ ก และ
พฤติกรรมเมื่อปรากฏพบเห็นสิ่งของ สิ่งล่อใจต่างๆ รวมทั้งการได้รับโอกาสในชีวิต แต่สิ่งที่สามารถพยากรณ์
ความสาเร็จได้อย่างถูกต้องแม่นยามากกว่าป๎จจัยอื่น ๆ คือการมีกริท (Grit) Duckworth & Gross (2014) ซึ่ง
หมายถึ งการมี พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึง ความชื่ น ชอบหลงใหล พึ ง พอใจ มี ความตั้ งใจ ใส่ ใ จ ในงานที่ ท า
(Passion) และทาด้วยความกระตือรือร้น วิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม มุมานะ (Perseverance) มีความ
มุ่ ง มั่ น ในการท างาน จนประสบความส าเร็ จ แม้ จ ะมี ค วามล้ ม เหลว ความทุ ก ข์ ย ากก็ ไ ม่ ย่ อ ท้ อ และ
Duckworth et al(2007) ยังพบว่า ในบางสถานการณ์ความฉลาดทางเชาว์ป๎ญญากับกริท แปรผกผันกัน คนที่
มีความฉลาดทางเชาว์ป๎ญญาสูงมักทุ่มเททางานเพื่อไปสู่เปูาหมายน้อยกว่า และเมื่อเผชิญกับความยุ่งยากมากๆ
มักจะยอมแพ้เร็วกว่าคนที่มีความฉลาดทางเชาว์ป๎ญญาต่ากว่า คนที่มีกริทสูงไม่เพียงแต่ทางานได้สาเร็จ แต่ยังมี
แรงขับเคลื่อนในการติดตามผลงานต่อเนื่ องไป บุคคลที่มีกริทสูงจะมุ่งสู่ความสาเร็จแบบนักวิ่งมาราธอน มี
ความสามารถในการจดจ่ออยู่กับเปูาหมาย และมีทัศนคติเชิงบวก ผลคือบุคคลที่มี กริทสูง มักไล่ตามเปูาหมาย
ที่ท้าทายสูง อาจเป็นเปูาหมายที่ยังมองไม่เห็น และต้องรอคอยเป็นเวลานาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Tough (2012) กล่าวว่า ความสาเร็จในชีวิตของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดทางเชาว์ป๎ญญาเท่านั้น แต่ยัง
ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย (Characters) หรือ ทักษะที่ไม่ใช้ป๎ญญา (Non - cognitive skills)
จึงสรุปได้ว่า กริท (Grit) เป็นเคล็ดลับสาคัญที่นามาซึ่งความสาเร็จของมนุษย์ เป็นผลจาก การทางานด้วย
ความเต็มใจ กล้าเสี่ยง มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ทางานอย่างไม่ย่อท้อ ทาด้วยความพากเพียร อุตสาหะ เพื่อ
ไปสู่จุดมุ่งหมาย ยอมรับความท้าทายเพื่ออนาคต มีความหลงใหลและอดทนต่อการฝ๎นฝุาอุปสรรค แม้จะพบ
เจอป๎ญหาอุปสรรคเพียงใด คน ๆ นั้นก็จะสามารถไปสู่จุดหมาย พบกับความสาเร็จได้ในที่สุด ดังนั้นการส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ เป็นผู้มีกริท (Grit)ในระดับสูง จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นบุคคลที่มีภูมิคุ้มกัน
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ในตัวเอง ตัดสินใจดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมพร้อมที่จะสร้างสังคมที่ เข้มแข็ง และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้
สงบสุขต่อไป
กริท (Grit) คืออะไร
กริท (Grit) กุญแจสู่ความสาเร็จในการเรียน การทางาน และการดาเนินชีวิต “Grit is passion and
perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future,
day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working
really hard to make that future a reality. Grit is living life like it’s a marathon, not a sprint.
Duckworth et al. (2007)
Duckworth et al. (2007) กล่าวว่า กริท คือ ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะบรรลุเปูาหมายในระยะยาว เป็น
การทางานหนักอย่างขะมักเขม้น ทาด้วยความรัก ความหลงใหลแบบทุ่มเททั้งชีวิต (Passion) และทาด้วยความ
อดทนจนถึงที่สุด (Perseverance) ด้วยความพากเพียร อุตสาหะ และความใส่ใจแม้จะมีความล้มเหลว ความ
ทุกข์ยาก กริทเป็นแนวทางที่นามาซึ่งความสาเร็จที่เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอน ผู้ที่มีกริทจะทาให้เป็นคนที่มี
ความแข็งแกร่ง ในขณะที่คนอื่นๆ ที่ไม่มี กริท เมื่อพบกับความผิดหวังหรือเกิดความเบื่อหน่าย ก็จะเปลี่ยน
แนวทางวิถีชีวิตเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ทาต่อไป แต่ในบุคคลที่มีกริท จะยังคงมุ่งมั่นต่อไป
องค์ประกอบของกริท (Grit) มี ๒ องค์ประกอบ คือ พลังความชอบระดับหลงใหล (passion) กับความ
อดทนมานะพยายามไม่ท้อถอย (perseverance) Grit คือความมุมานะต่อเนื่องเพื่อบรรลุเปูาหมายที่ยิ่งใหญ่ใน
ระยะยาว แนวคิดทฤษฎีที่แสดงพลังของ Grit ต่อความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ (Achievement) คิดออกมาเป็นสมการ
ดังนี้
พรสวรรค์ (talent) x ความพยายาม (effort) = ทักษะ (skill)
ทักษะ (skill) x ความพยายาม (effort) = ความสาเร็จ (achievement)
จะเห็นได้ว่าความพยายาม (effort) ที่มาจาก Grit เป็นตัวคูณสองครั้ง ในสมการของความสาเร็จ
ยิ่งใหญ่ Duckworth (2007) อธิบายถึงองค์ประกอบของกริท มี 2 องค์ประกอบ คือ 1. Passion หมายถึง
ความรัก ความเชื่อและความศรัทธา นาไปสู่ความเพียร ความพยายาม และมุ่งมานะ เป็นความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าเพื่อต้องการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลสาเร็จ 2. Perseverance หมายถึง ความฝ๎กใฝุใคร่รัก ทุ่มเท
และบากบั่นฟ๎นฝุาเพื่อเปูาหมายระยะยาว มีความทรหดอดทน มุ่งมั่นไปข้างหน้า วันแล้ววันเล่า ไม่เพียงแค่
สัปดาห์ ไม่เพียง แค่เดือน แต่เป็นปี และทามันอย่างหนัก เพื่อให้อนาคตที่ฝ๎นกลายเป็นจริง เปรียบเสมือนการ
ใช้ชีวิตแบบวิ่งมาราธอน ไม่ใช่วิ่งระยะสั้น
Grit เป็นคุณลักษณะที่ทาให้บุคคลมีแรงจูงใจ เกิดความหลงใหลอย่างแรงกล้าในการทางาน กาหนดและ
สร้างแบบแผนเพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมายที่ได้กาหนดไว้ แม้ต้องเผชิญกับป๎ญหา อุปสรรค บุคคลก็ยังคงยืนหยัดอดทน
ไม่ย่อท้อ โดยทุ่มเทความรัก ความพยายามทั้งหมดเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆให้ผ่านพ้นไป จนบรรลุเปูาหมายที่ได้
กาหนดไว้ Tough (2012) Roberts (2009) Dweck et al. (2011) Suzuki et al. (2015)Thaler & Koval
(2015) Stoltz (2014) ธนพจน์ โพสมัคร (2561)
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กริท หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุเปูาหมาย มีความชื่นชอบ
หลงใหล พึงพอใจในงานที่ทา และทาด้วยความอดทนจนถึงที่สุด มีความกระตือรือร้น วิริยะ อุตสาหะ เพียร
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พยายาม ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แม้จะมีความล้มเหลว ความทุกข์ยากก็ไม่ย่อท้อ เป็นพลังขับเคลื่อนให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นแรงบันดาลใจให้สามารถเอาชนะอุปสรรค เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จ
ครูจะส่งเสริมให้นักเรียนมี Grit ในระดับสูงได้อย่างไร
การเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตในศตวรรษที่ 21 ที่โลกมีความซับซ้อน มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การแข่งขันที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญ ความอ่อนแอของครอบครัวและชุมชน
ความเครียด ข้อจากัด การขาดการสนับสนุนทางสังคม ทาให้เด็กและเยาวชนบางส่วนขาดพลังใจที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จ ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคมโดยรวม การเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษา
ระดับมัธยม การก้าวเข้าสู่อาชีพการทางานเป็นความท้าทายที่สาคัญ ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลสาคัญ ในการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นผู้มี Grit ในระดับสูงได้ โดยการสร้างบริบททาง
สังคมวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อในความสามารถของตน มีเปูาหมายเชิงคุณค่า มีสัมพันธภาพที่ดีทาง
สังคม นักเรียนจะมีความเพียรพยายามมากขึ้นเมื่อพวกเขารับรู้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ได้รับการดูแล
เอาใจใส่อย่างเหมาะสม รับรู้ถึงการเห็นคุณค่า การยอมรับ และความคาดหวังของครู ที่มีต่อความสาเร็จของ
พวกเขา มี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานที่ไ ม่ป๎่น ทอนความสามารถ ความหวั งในอนาคต นัก เรี ยนได้รั บ
ข้ อ เสนอแนะที่ ชั ด เจน และสะท้ อ นกลั บ อย่ า งมี คุ ณ ค่ า เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงออกถึ ง ทั ก ษะและ
ความสามารถที่แตกต่างกัน เมื่อระดับของทักษะแต่ละบุคคลตรงกับความท้าทายของกิจกรรมที่เขากระทา
นักเรี ยนจะถูกกระตุ้นให้ เกิดแรงจู งใจภายใน ที่จะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุ ดส าหรับความท้าทายนั้น มี
แรงจู งใจในการเผชิญต่อสิ่ งต่างๆ มากขึ้น ความเพียรพยายามสามารถปรากฏขึ้นเมื่อนักเรียนต้องต่อสู้กับ
ความคิดใหม่ ๆ แม้กระทั้งนักเรียนที่บรรลุความสาเร็จต่าที่สุด อาจจะเป็น “ผู้ที่มีความกระตือรือร้น หลงใหล
กับสิ่งที่กระทา” จนกลายเป็น “ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร” ได้เมื่อพวกเขาได้รับป๎ญหาที่ยากที่ตรงกับระดับ
ความสามารถของพวกเขา
ครูควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม Grit คือการสร้างความมั่นใจให้นักเรียน รู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่
และได้รับการสนับสนุน ดังนั้น ถ้าหากว่านักเรียนมีการกระทาที่ไม่ดี หรือไม่สามารถทาบางสิ่งบางอย่างที่ดีได้
นักเรียนจาเป็นต้องได้รับการตักเตือน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมองเห็นคุณค่าของนักเรียนลดลง อาจจะ
ใช้คาถามช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมในการส่งเสริม Grit เช่น อะไรคือความสาเร็จของนักเรียนที่คาดหวัง,
อะไรคือป๎ญหา อุปสรรค ความยุ่งยากและประสบการณ์ที่เป็นสิ่งใหม่ นักเรียน มีวิธีการที่จัดการกับป๎ญหา
อุปสรรค ความยุ่งยากเหล่านั้นอย่างไร, นักเรียนใช้ความพยายามกับป๎ญหา อุปสรรค ความยุ่งยากเหล่านั้น
อย่างไร เป็นต้น นักเรียนจาเป็นจะต้องรู้ซึ้งถึงคุณค่าของการดิ้นรนที่จะประสบความสาเร็จ และจาเป็นต้อง
เรียนรู้บทเรียนที่ผิดพลาด เพื่อการส่งเสริม Grit ครูต้องรู้เท่าทันการมอบหมายงานที่ยุ่งยาก เพื่อให้นักเรียนได้
เผชิญกับความยุ่งยากและออกจากเขตความสะดวกสบาย มีความจาเป็นที่นักเรียนต้องปรับปรุงและแก้ไขงาน
ของเขาจนกว่าการทางานของเขาจะสมบูรณ์แบบ ให้นักเรียนสัญญาว่าจะให้เวลาในการใช้ความพยายามอย่าง
เต็มทีก่ ับงานของเขา หากห้องเรียนสามารถรองรับความตั้งใจเชิงบวกทางวิชาการ และช่วยให้นักเรียนสร้างกล
ยุทธ์การเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภ าพแล้ว ห้องเรียนจะมีส่ว นส าคัญกับนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียร ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (Farrington et al., 2012)

(1218)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

มีการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความอยาก (ฝึกฝน) แม้ว่าหัวใจสาคัญของ Grit คือ การให้เด็กเกิดความ
พยายามในการทาสิ่งต่างๆจนประสบความสาเร็จ (Duckworth et al. 2007) แต่การสร้าง Grit นั้นไม่ได้เน้นให้
ครูเพิ่มชั่วโมงการฝึกฝน หรือเพิ่มจานวนแบบฝึกหัดให้มากขึ้น แต่หน้าที่สาคัญของครูคือต้องสร้างให้นักเรียน
เกิดความต้องการที่อยากจะฝึกฝน เห็นคุณค่าและความสาคัญของการฝึกฝนว่าเป็นสิ่งที่ทาให้นักเรียนทางาน
นั้นได้คล่องแคล่วมากขึ้น ซึ่งครูและผู้ปกครองสามารถสร้างเมล็ดพันธุ์ความอยาก (ฝึกฝน) ได้โดยการกระตุ้น
ถามนักเรียนถึงการกาหนดเปูาหมายในการทางาน โดยระวังไม่ให้นักเรียนกาหนดเปูาหมายที่ยากหรือง่าย
จนเกินไป ให้เวลานักเรียนอย่างเพียงพอในการฝึกฝน อีกทั้งควรถามหรือให้คาแนะนานักเรียนถึงแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงทันที เมื่อพบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งให้กาลังใจโดยการชื่นชมนักเรียนถึงความพยายามในการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการชื่นชมหรือตาหนิที่ตัวผลงานเพียงอย่างเดียว เพื่อให้นักเรียนเกิดความอยากที่
จะฝึกฝนและเกิดแรงจูงใจที่อยากจะฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องจนถึงเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้
นักเรียนจะส่งเสริมให้ตนเองมี Grit ในระดับสูงได้อย่างไร
ในการส่งเสริมให้ตนเองเป็นบุคคลที่มี Grit ในระดับสูงนั้น จาเป็นต้องมีการประเมินระดับ Grit ของ
ตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจตนเอง เข้าใจป๎ญหาในการที่จะพัฒนาให้มี Grit สูงขึ้น นักเรียนสามารถดาเนินการ
ได้โดย 1. เรียนรู้ เข้าใจ สร้างเปูาหมายชัดเจน เป็นกระบวนการสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ยอมรับ
ตนเอง กาหนดแผนการพัฒนาตนเองอย่างมีขั้นตอน โดยการวางเปูาหมายที่ชัดเจน มีความยากและท้าทายใน
ระดับที่สามารถทาได้ ทาการเขียนรายละเอียดของแผนการ เสริมสร้างความเชื่อในสมรรถภาพและมุ่งมั่นที่จะ
ประกอบกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ ทาให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ในด้านต่าง ๆ เข้าใจจุดมุ่งหมายของชีวิต
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างไม่ลาเอียง การกาหนดเปูาหมายใน
การเรียนและการทากิจกรรมต่างๆ ของตนเองได้ 2. ลงมือปฏิบัติขจัดข้อสงสัย เป็นกระบวนการเสริมสร้าง
พลังอานาจในตนเอง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ การกระทาตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ จดจ่อกับเปูาหมายและมีความกระตือรือร้นหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ 3. ประเมิน
ก้าวไป สะท้อนย้อนกลับ เป็นกระบวนการประเมินตนเองจากการปฏิบัติตามแผน หาสาเหตุของอุปสรรคหรือ
ป๎ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการ ทบทวนและประเมินความสาเร็จของเปูาหมายที่กาหนดไว้เป็นระยะๆ
เพื่อที่จะได้ทราบว่าการดาเนินงานของตนสอดคล้องหรือขัดแย้งกับเปูาหมายที่วางไว้ อุปสรรคที่ประสบมี
สาเหตุเกิดจากอะไร หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งฝึกการให้เหตุผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รับ
ฟ๎งข้อคิดเห็นจากบุคคลอื่น พร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ไข ขจัดป๎ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ 4. จัดระเบียบ ระบบ
สร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัย เป็นกระบวนการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กระทา โดยมีโอกาส
สะท้อนความคิด พร้อมที่จะนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นลักษณะนิสัยประจาตัว สามารถกาหนดแนว
ปฏิบัติ โดยระบุพฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และ 5. บันทึกพฤติกรรม ตอกย้าความเข้าใจ เป็นการ
บันทึกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งทาสัญญาเงื่อนไขกับตนเอง และกาหนดวิธีการให้
รางวัลตนเอง
สรุปได้ว่าการส่งเสริม Grit ด้วยตนเองของนักเรียนสามารถดาเนินการตามขั้นตอน อย่างเป็นระบบ
ดังนี้ เรียนรู้ เข้าใจ สร้างเปูาหมายชัดเจน ลงมือปฏิบัติขจัดข้อสงสัย ประเมินก้าวไป สะท้อนย้อนกลับ จัด
ระเบียบ ระบบสร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัย และบันทึกพฤติกรรม ตอกย้าความเข้าใจ
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พ่อแม่ จะสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกมีกริท (Grit) ในระดับสูงได้อย่างไร
Grit เป็นสิ่งที่งอกงามขยายตัวได้ และมีธรรมชาติงอกงามตามอายุ เมื่อได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดี
การเลี้ยงดูของพ่อแม่มีส่วนสาคัญอย่างมากที่จะทาให้ Grit งอกงาม แต่เนื่องจากเด็กสมัยนี้ขาดความอดทน ไม่
เข้มแข็ง และยอมแพ้อะไรอะไรง่าย ๆ การสนับสนุนเสริมสร้างให้ลูกมี Grit ในระดับสูง จึงนับว่าเป็นสิ่งจาเป็น
เพื่อสร้างความแกร่ง เสริมความสุข ความสาเร็จของลูก ดังนั้นพ่อแม่ สามารถดาเนินการส่งเสริม Grit ให้ลูกได้
โดย การส่งเสริมให้ลูกค้นหาความชอบด้วยตนเองผ่านการสนับสนุนการเอาใจใส่ของพ่อแม่ เปิดโอกาสให้ลูกได้
ค้นหาและทาในสิ่งที่ชอบโดยอิสระ พ่อแม่คอยให้คาปรึกษา และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี ในการทากิจกรรม
ต่างๆพ่อแม่ควรตั้งความหวัง และให้งานยาก ท้าทายที่ เหมาะสมกับวัยของลูก อีกทั้งส่งเสริมให้ลูกเน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และให้เวลาในการฝึกฝนที่มากพอ และเมื่อเกิด ความผิดพลาดหรือล้มเหลวในการงานที่ทา
พ่อแม่ควรสอนให้ ลูกเข้าใจว่า ความล้ มเหลวเป็น สิ่ งที่ไม่ถาวร เราสามารถพลิ กจากความล้มเหลวเป็น
ความสาเร็จได้ ซึ่งอาจเริ่มจากการให้ลูกทางานบ้านด้วยตนเอง ดูแลกิจวัตรประจาวันของตนเอง พร้อมพูดคุย
กับลูกถึงประโยชน์ของความพยายาม ชวนลูกอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Grit เช่น บทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง พระมหาชนก เป็นต้น
Grit เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสาเร็จ จากความพยายาม ความรักในสิ่งที่ทา
และพลังของการฝึกฝนที่ถูกต้อง มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา (Deliberate practice) โดยพ่อแม่ ครู
อาจารย์ หรือผู้ปกครองที่ดี ควรสนับสนุนการฝึกฝนตาม 4 องค์ประกอบดังนี้ 1) มีเปูาหมายที่ยากแต่ชัดเจน 2)
ฝึกอย่างมีสมาธิ และพยายามเต็มที่ 3) มี feedback หรือการสะท้อนกลับทันทีอย่างมีข้อมูลหลักฐาน และ 4)
ฝึกซ้าโดยมีการไตร่ตรองสะท้อนคิดและหาทางปรับปรุง การเลี้ยงดูของพ่อแม่มีส่วนสาคัญอย่างมากที่จะ
ส่งเสริมให้ Grit สูงขึ้นได้ โดยพ่อแม่ต้องตั้งความหวัง สนับสนุนลูกให้ได้พบกับสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความท้า
ทาย ช่วยลูกค้นหาความชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ที่ต้องใช้ความ
พยายาม มานะ อดทน แต่ทั้งนี้พ่อแม่ ครู หรือผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง ต้องมีทักษะในการมอบหมายงานที่ยาก
และท้าทายในระดับที่เหมาะสมกับช่วงวัยและความสามารถ เพราะการที่จะประสบความสาเร็จได้จริงต้อง
อาศัยการฝึกฝนและมีความพยายามมากพอ ดังคากล่าวของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่ว่า “มีพลังงานเพียงอย่าง
เดีย วเท่านั้ นที่แข็งแกร่ งกว่าพลังงานไอน้า แข็งแกร่งกว่าพลังงานไฟฟูาและปรมาณู พลั งงานนั้นคือ ความ
พยายามของมนุษย์”

(1220)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”
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