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นาฏศิลปสรางสรรค ชุด พนาธาร 

THE CREATIVE OF THAI DRAMATIC ART: PANATHAN DANCE 

จินตนา สายทองคํา*, วีระพงษ ดรละคร*, และนิตยา รูสมัย* 

JINTANA SAITONGKUM, WEERAPONG DONLAKORN, AND NITTAYA RUSAMAI 

บทคัดยอ 

นาฏศิลปสรางสรรคชุด พนาธาร มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคนาฏศิลปชุดใหม 

โดยศึกษาแนวทางจากความเปนมาและการดําเนินการตาง ๆ ของโครงการในพระราชดําริ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 อันเก่ียวของกับผืนดิน ผืนน้ํา ผืนปา ท่ีสรางความสุข

ถาวรแกประชาชนชาวไทย ผลการสรางสรรคงานมีองคประกอบดังนี้ 1) สรางสรรค

ทวงทํานองเพลงแทรกการเลียนเสียงธรรมชาติ 2) คัดเลือกผูแสดงชายหญิงจํานวน 16 คน 

3) กระบวนทารําผสมผสานการเคลื่อนไหวของรางกายท่ีเลียนแบบการเคลื่อนไหวของ

ธรรมชาติ 4) การแตงกายเปนการนุงหมแบบชาวบานท่ีไมเจาะจงวาเปนภาคใดของไทย    

5) อุปกรณการแสดง ไดแก ตะกราไมไผสานใสตนไมดอกไมสื่อถึงปา 6) การออกแบบแถว

และการใชพ้ืนท่ีเวทีท่ีหลากหลาย ท้ังนี้รูปแบบการแสดงแบงเปน 3 ชวง คือ ชวงท่ี 1) ปา น้ํา 

นําสรางสรรพสิ่ง ชวงท่ี 2) ยากยิ่งขาดน้ํา ขาดปา ชวงท่ี 3) ปารักษน้ํา ตามรอยพระบาท 

คําสําคัญ: นาฏศิลปสรางสรรค พนาธาร 

Abstract 

The purpose of the creative traditional dance performance "PANATHAN" 

is to create a new type of this traditional dance performance by studying the 

background and operation of the Royal Projects under His Majesty King Rama 

IX and His Queen which were related to soil, water, and forest, that brought 

permanent happiness to Thai people. The creation consisted of following 

*คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 Faculty of Music and Drama, Bunditpatanasilpa Institute 
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elements: 1) Creation of music with the insertion of natural sounds; 2) Selection 

of 16 male and female performers; 3) Dance postures incorporating body 

movements that mimic the movement of nature; 4) Local folk costumes 

that were not specific to any region of Thailand; 5) Bamboo baskets filled 

with plants and flowers representing the forest; 6) Performance choreography 

and the allocation of stage areas. The performance was divided into 3 acts: 

1) Forest and Water, Creators of All; 2) Without Forest and Water, Come 

Hardship; 3) Save Forest, Save Water, Follow Our Father's Footsteps. 

Keywords: Dramatic Art Dance Creative, PANATHAN 

บทนํา 

สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักของชนชาติไทยมายาวนาน พระมหากษัตริย

ของไทยทรงปกครองประเทศดวยทศพิธราชธรรม ประชาชนอยูเย็นเปนสุขภายใตรม    

พระบารมี คนไทยมีความจงรักภักดีและผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริยอยางแนนแฟน 

พระมหากษัตริยไทยจึงเปนสัญลักษณของความรมเย็นเชนเดียวกับรมไมใหญท่ีใหสิ่งมีชีวิต

ท้ังหลายไดอาศัยอยูภายใตรมเงาท่ีรมรื่น ดุจพสกนิกรชาวไทยท้ังปวงท่ีไดเกิดมาบนผืน

แผนดินไทยใตรมพระบรมโพธิสมภารอยางเปนสุข (กรมสงเสริมวัฒนธรรม, 2560, น. ก) 

สภาพแวดลอมสงผลตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปรากฏอยางชัดเจนเปนท่ีประจักษวา การรักษาสิ่งแวดลอมเปนประเด็นสําคัญเรงดวนของ

มนุษยชาติ การอนุรักษดูแลรักษาสิ่งแวดลอมจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง สิ่งแวดลอมกับ   

วิถีชีวิตของมนุษยจึงไมอาจแยกออกจากกันได สิ่งแวดลอมท่ีเปนทรัพยากรสําคัญตอชีวิต 

กอใหเกิดสรรพสิ่งและการดํารงอยู คือ ผืนดิน ปา และน้ํา แมวาประเทศไทยจะตั้งอยูในเขต

ภูมิประเทศรอนชื้นมีฝนตกชุก แตท้ังนี้ปริมาณน้ําตนทุนจํานวนมาก ท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดิน 

หากขาดการจัดการน้ําท่ีดีจะไมสามารถกักเก็บน้ําจํานวนมากนั้นมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธารทําใหปริมาณน้ําลดนอยลงไปจนเกิดปญหาภัยแลง 

และเม่ือถึงฤดูฝนก็ไมมีกําแพงตามธรรมชาติท่ีจะปองกันการไหลของน้ํา น้ําท่ีไหลบาเขามา

ปะทะอยางรวดเร็วจึงสรางความเสียหายแกบานเมืองจนเปนปญหาอุทกภัย ขณะท่ีชุมชน  

ในเขตเมืองตองเผชิญปญหาจากน้ําทวมขังและเนาเสีย 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ทรงให

ความสําคัญกับการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอน

ของราษฎรท้ังจากภัยน้ําแลง ภัยน้ําลน และภัยน้ําเสีย ดวยแนวพระราชดําริการพัฒนา

แหลงน้ําและระบบชลประทานเพ่ือใหราษฎรมีน้ํากินน้ําใชท่ีพอเพียงไมมากเกินความจําเปน 

ไมนอยกวาความตองการและมีคุณภาพท่ีดี เปลี่ยนจากสภาพปญหาท่ีมีอยูไปสูการดํารงชีวิต

ท่ีเปยมดวยความสุข ประกอบกับพระราชปณิธานอันแนวแนของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ท่ีมุงม่ันบรรเทาวิกฤตการณขาดแคลนน้ําและตระหนักถึง

ความสําคัญของปา จากการตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ไปเยี่ยม

ราษฎรในจังหวัดตาง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเปนเวลายาวนานทําใหทรงทราบวาปาไม

ถูกทําลายดวยฝมือมนุษยอยางมากมาย กอใหเกิดภาวะฝนแลง พืชพรรณธัญญาหารและ

สัตวปาท่ีเคยชุกชุมลดจํานวนอยางรวดเร็ว เม่ือครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรแหลงน้ํา เรื่องดินเพ่ือพัฒนา

ท่ีทํากินแกราษฎร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 จึงเสนอแนว

พระราชดําริใหประชาชนรวมมือรวมใจปลูกปาเพ่ือใหปาไมเปนท่ีดูดซับกักเก็บน้ําไวใตดิน

คืนความอุดมสมบูรณสูธรรมชาติ เกิดโครงการในพระราชดําริสรางความสุขถาวรแกปวงชน

ชาวไทยมากมายหลายโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับผืนดิน ผืนน้ํา ผืนปา อาทิ โครงการปารักน้ํา 

แนวทางปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง โครงการแกมลิง โครงการเข่ือนปาสักชลสิทธ 

เข่ือนคลองทาดาน และเข่ือนตาง ๆ ในภูมิภาค โครงการอางเก็บน้ํา โครงการพัฒนาลุมน้ํา ฯลฯ 

การสรางสมดุลของทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริท่ีวา “น้ําคือชีวิต” สงผลตอ

การบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน ท้ังในเรื่องการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา 

การพัฒนารูปแบบปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง การจัดการน้ําแลงและน้ําหลากนอกเขต

ชลประทาน รวมท้ังอีกหลายแนวทางท่ีท้ังสองพระองคทรงทําเปนตัวอยางเพ่ือเปนตนแบบ 

สูการนําไปใชในชุมชน พัฒนาสูความอุดมสมบูรณของประเทศชาติและความผาสุกของ

อาณาประชาราษฎร จึงเปนแรงบันดาลใจใหคณะศิลปนาฏดุริยางคนอมนําแนวพระราชดําริ

และพระราชปณิธานท่ีมุงม่ันพระราชทานความผาสุกยั่งยืนแกปวงประชาชนชาวไทยสู    

การสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปท่ีรอยเรียงรังสรรคกระบวนทารําถายทอดพระราชปณิธาน

โดยใชกระบวนทารําแนวเพลงท่ีสรางข้ึนผสมผสานการเคลื่อนไหวรางกายท่ีเลียนแบบ    

การเคลื่อนไหวของธรรมชาติ แนวคิดการออกแบบแถวรวมท้ังการใชพ้ืนท่ีเวทีท่ีหลากหลาย 
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เพ่ือนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิไดแหงองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน

รัชกาลท่ี 9 ในชื่อการแสดงชุด พนาธาร 

วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางสรรคผลงานนาฏศิลปชุด พนาธาร 

วิธีการศึกษา 

  1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาง ๆ ของโครงการ

พระราชดําริท่ีเก่ียวของกับผืนดิน ผืนน้ํา ผืนปา ตลอดจนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

งานสรางสรรคจากแหลงขอมูล แหลงวิทยบริการของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ศูนยรักษศิลป 

หอสมุดแหงชาติ ฯลฯ 

  2. ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณ โดยกําหนดกรอบประเด็นคําถามเก่ียวกับ

องคประกอบศิลปและการสรางสรรคงานจากผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปท่ีมี

ประสบการณดานการสรางสรรคงานนาฏศิลปไมนอยกวา 20 ป จํานวน 4 คน คือ  

2.1 รองศาสตราจารย ดร. ศุภชัย จันทรสุวรรณ  

(ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2548) 

2.2 นางสถาพร สนทอง ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลป 

2.3 ดร. สุรัตน จงดา ผูชวยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2.4 นายยุทธนา อัมระรงค ประธานกรรมการบริษัทคิดบวกสิปป 

3. วิเคราะหขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณเปนแนวทางในการสรางสรรค 

การแสดง 

4. ดําเนินการออกแบบแนวเพลง เครื่องแตงกาย คัดเลือกผูแสดง 

  5. สรางสรรคกระบวนทารํา การแปรแถว การใชพ้ืนท่ีเวทีท่ีมีความหลากหลาย 

6. จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการนําเสนอผลงานเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ สูการปรับพัฒนา

ผลงานใหมีความสมบูรณ โดยกําหนดคุณสมบัติเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณจํานวน    

8 คน ประกอบดวย 
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ผูทรงคุณวุฒิภายใน 4 คน ไดแก  

1) นางรัตติยะ วิกสิตพงษ  

(ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2560) 

2) นายประสทิธิ ์ปนแกว (ศิลปนแหงชาติ) 

(ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551) 

3) รองศาสตราจารย ดร. ศุภชัย จันทรสุวรรณ  

(ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2548) 

4) นางนฤมัย ไตรทองอยู 

(ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 4 คน ไดแก 

1) นางสถาพร สนทอง ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลป 

2) นายองอาจ อยูโพธิ์ อดีตผูอํานวยการโรงละครแหงชาติ 

3) นางสาววันทนีย มวงบุญ ผูชํานาญการดานนาฏศิลปไทย สํานักการสังคีต 

4) นายยุทธนา อัมระรงค ประธานกรรมการบริษัทคิดบวกสิปป 

 7. นําเสนอผลงานนาฏศิลปสรางสรรค ชุด พนาธาร สูสาธารณชน 

  8. จัดทําเอกสารพรอมบันทึกวีดิทัศนเพ่ือเผยแพร 

  9. นําผลงานจดสิทธิบัตรเปนทรัพยสินทางปญญาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ผลการศึกษา 

นาฏศิลปสรางสรรคชุดพนาธารมีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาความเปนมาและ        

การดําเนินการตาง ๆ เพ่ือนอมนําแนวความคิดจากโครงการในพระราชดําริพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ท่ีพระราชทานไวในคําขวัญวันแม กลาวถึง ดิน น้ํา 

ลม ฟา ปา เขา รวมกันเปนทรัพยสินแผนดินแมท่ีพวกเราทุกคนตองรวมใจกันรักษาดูแล     

สูการคิดสรางสรรคการแสดงบนพ้ืนฐานความเปนนาฏศิลปไทย เพ่ือแสดงถึงความสําคัญ 

ตระหนักในคุณคาของปาและน้ําท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตและแผนดินเกิด สรุปผลการศึกษาได

ดังนี้ 
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1. การศึกษาความเปนมาและการดําเนินการตาง ๆ ของโครงการในพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ท่ีเก่ียวของกับปาและน้ํามี ดังนี้ 

  1.1 โครงการในพระราชดําริท่ีเก่ียวกับปา 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรทรง

ตระหนักถึงความสําคัญของปาไมซ่ึงเปนตนทางแหงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติท่ียัง

ประโยชนสูพสกนิกร ทรงมีโครงการในพระราชดําริท่ีเก่ียวของกับปามากมาย ท้ังโครงการ

ใหญและโครงการเล็กท่ีเขาถึงทุกพ้ืนท่ี โครงการสําคัญ ๆ ไดแก โครงการปาสาธิตสวน

พระองค โครงการชุมชนพัฒนาปาชายเลน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย จังหวัดเพชรบุร ี

ศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส ฯลฯ 

  นอกจากนี้ทรงพระราชทานพระราชดําริเพ่ืออนุรักษ และฟนฟูปาไมดวย

ทฤษฎีตาง ๆ อยางไดผลอยางยิ่ง ไดแก การปลูกปาทดแทน การปลูกปาในท่ีสูง การปลูกปา 

3 อยางไดประโยชน 4 อยาง ทฤษฎีการทําปาเปยก ทฤษฏีการสรางภูเขาปา เปนตน 

  1.2 โครงการในพระราชดําริท่ีเก่ียวกับน้ํา 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ทรงตระหนักถึงความสําคัญของ

ความอยูรอดของปาไม ซ่ึงปญหาสําคัญท่ีเปนตัวแปรแหงความอยูรอดของปาคือ น้ํา นําสู

พระราชดําริโครงการท่ีเก่ียวของกับน้ําหลายโครงการ ไดแก ฝายชะลอความชุมชื่น (Check 

Dam) ฝนหลวงพระราชทาน พระราชดําริจัดการดานชลประทาน เข่ือนเอนกประสงค เปนตน 

  การจัดการน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพและวิธีกลศาสตร อาทิ โครงการแกมลิง 

โครงการเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ โครงการเข่ือนคลองดาน โครงการคลองลัดโพธิ์ โครงการขุดสระ

กักเก็บน้ําตามทฤษฎีใหม โครงการอางเก็บน้ําตาง ๆ กังหันน้ําชัยพัฒนา ฯลฯ 

  จากโครงการในพระราชดําริมากกวา 4,000 โครงการนํามาซ่ึงการบําบัด

ทุกขบํารุงสุข สรางความผาสุกรมเย็นอยางยั่งยืนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน

แนวทางใหพสกนิกรดําเนินชีวิตและปฏิบัติตามรอยพระบาท จากการศึกษาความเปนมา

ของโครงการตาง ๆ นําสูแนวคิดในการสรางงานสรางสรรคท่ีใหผูชมตระหนักรูในคุณคาของ

ปาและน้ํา รวมท้ังสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดท่ีท้ังสองพระองคทรงมีตอ 

ปวงชนชาวไทยท่ีพรอมนอมนําเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และชวยกันสืบสานปฏิบัติ

ตามพระราชปณิธานดวยความมุงม่ันจงรักภักดีตราบนิรันดร 
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2. กระบวนการสรางสรรคงานนาฏศิลป ชุด พนาธาร มีข้ันตอนวิธีการในการสราง

งาน 7 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางแนวคิดของการแสดงท่ีตระหนักถึงความสําคัญของปา

และน้ํารวมท้ังเพ่ือนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได แหงองคพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และสมเ ด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 โดยดําเนินการคนควาขอมูลทางเอกสารตําราท่ีเก่ียวของ

กับโครงการพระราชดําริในรัชกาลท่ี 9 และการสัมภาษณ สรุปสาระเปนกรอบแนวทาง    

ในการสรางสรรคงาน 

ข้ันตอนท่ี 2 สรางสรรคทํานองเพลง ดนตรีประกอบการแสดง โดยใชเครื่อง

ดนตรีไทยเปนหลักในการบรรเลง ผสมผสานเครื่องประกอบจังหวะและอุปกรณเลียนเสียง

ธรรมชาติ 

 
ภาพท่ี 1 เคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

เครื่องดนตรีประกอบดวย 

1. ระนาดเอก 2. ระนาดทุม 3. เปงมาง 4. ตะโพน  

5. ทับ 6. อังกะลุง 7. ปจุม 8. ขลุยเพียงออ 

9. กลองใหญ 10. แฉ 11. ฉ่ิง 12. ฉาบเล็ก 

13. กรับพวง 14. กรับไมไผ 15. เกราะ 16. ระฆังราว 

17. จักจั่น 18. ขลุยนก 19. กระบอกเสียง 20. กังสะดาล 
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ทวงทํานองแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 

ชวงท่ี 1: ลักษณะทํานองเพลงสื่อถึงธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณใชเครื่อง

ดนตรีท่ีกอใหเกิดเสียงเลียนเสียงธรรมชาติ เชน ปจุม อังกะลุง ขลุยนก และใชเครื่องดนตรีไทย

ท่ีเปนเครื่องไมเปนเครื่องดําเนินทํานองเพลง 

ชวงท่ี 2: ลักษณะอารมณเพลงท่ีสื่อถึงความตื่นตระหนก ความตื่นเตน

เครื่องดนตรี ท่ีใชในชวงนี้จึงเนนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง คือ กลองใหญ และ เครื่อง

ประกอบจังหวะ แนวจังหวะเพลงเรงความเร็วสื่อถึงความตื่นตระหนก 

ชวงท่ี 3: ลักษณะทํานองเพลงสื่ออารมณการมีความหวังความสุข การ

บรรเลงทํานองใชวงปพาทยแสดงถึงความเปนราชสํานัก 

ข้ันตอนท่ี 3 คัดเลือกผูแสดงท่ีมีความรูความสามารถในการแสดงโดยใชวิธีการ

เปดรับสมัครนักแสดง ซ่ึงเปนนักศึกษาในคณะศิลปนาฏดุริยางค สาขานาฏศิลปไทย       

โดยคัดเลือกนักแสดงท่ีมีความเต็มใจ ตั้งใจ พอใจ ดีใจ และภาคภูมิใจสูการมีสวนรวมใน

ความสําเร็จของการแสดง ไดนักแสดงจํานวน 16 คน ประกอบดวยนักแสดงชาย 9 คน และ

นักแสดงหญิง 7 คน 

ข้ันตอนท่ี 4 การออกแบบกระบวนทารําโดยใชพ้ืนฐานนาฏศิลปไทย กําหนดเปน 

3 ชวง คือ 

ชวงท่ี 1 ปา น้ํา นําสรางสรรพสิ่ง: แสดงถึงความสัมพันธระหวางปาและน้ําท่ี

สําคัญกับสิ่งมีชีวิต 
 

 
 ภาพท่ี 2 สื่อถึงความงดงามของธรรมชาติปาและน้ํา  ภาพท่ี 3 ความสัมพันธท่ีอยูรวมกันของสรรพสัตว 

  ใชการกระดกเทาสื่อถึงการยืนตนของตนไม  ธรรมชาติ ตนไม ปาเขา ลําเนาธาร ใชกิริยาหลากหลาย  

  ท่ีมา: ผูวิจัย  ของผูแสดง การนั่งยอตัวการเดินเลียนแบบกิริยาสัตว  

   มา ชาง การใชมือสื่อถึงดอกไมท่ีกําลังเบงบาน 

  ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ชวงท่ี 2 ยากยิ่ง ขาดน้ํา ขาดปา: แสดงใหเห็นถึงการผิดสมดุลแหงธรรมชาต ิ

เม่ือน้ําและปาถูกทําลาย นําไปสูหายนะแกสรรพสัตวและมวลมนุษยชาติ 
 

 
ภาพท่ี 4 สื่อถึงการทําลายธรรมชาติดวยฝมือมนุษย 

ใชกระบวนทาเตนแบบโขน 

แสดงถึงพลงัในการทําลาย 

ภาพท่ี 5 สื่อถึงความสูญสิ้นธรรมชาติกอเกิดภัยพิบัติ 

ใชกระบวนทาโขนแสดงการทําลายและนําลลีา 

การกมตัวตามธรรมชาติสื่อถึงการสูญสิ้น 

ท่ีมา: ผูวิจัย ท่ีมา: ผูวิจัย 

 
 

 
ภาพท่ี 6 สื่อถึงมรสุมจากธรรมชาติ และความเศราหมองจากการสูญเสีย 

ใชทาธรรมชาติและนําลกัษณะการจีบหงายแตะท่ีตาและยืดอกเงยหนาแสดงความเศราหมอง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

ชวงท่ี 3 ปารักน้ําตามรอยพระบาท: แสดงใหเห็นถึงพระราชกรณียกิจ    

พระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดขององคผูนําท่ียิ่งใหญท่ีพลิกฟนผืนน้ํา ผืนปา สราง

แนวทางเพ่ือใหสรรพสัตวกลับมาดํารงชีวิตอยางพอเพียง มีความสุขอีกครั้ง พรอมความ

เขาใจตระหนักในคุณคาปาและน้ํา 
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 ภาพท่ี 7 ส่ือถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ภาพท่ี 8 ส่ือถึงความปล้ืมปติ 

นําส่ือสัญลักษณ “สก.” มาประกอบการแสดงใชทาไหวสูง ใชทารําพรหมส่ีหนาแสดงความยิ่งใหญ 

แสดงการสักการะดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แหงพระบารมีสูความปล้ืมปติของปวงชน 

 ท่ีมา: ผูวิจัย ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 9 ส่ือถึงพระมหากรุณาธิคุณสูพสกนิกร 

ใชทารําการตั้งมือตอกันเปนสัญลักษณเลข 9 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

ภาพท่ี 10 ส่ือถึงความเจริญเติบโตงอกงามอีกครั้ง  

ใชทารําจีบคว่ําสอดมือคลายจีบสอดสูงแสดงความงอกงาม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 
ภาพท่ี 11 ส่ือถึงความสุข ความรื่นเริงของมนุษย 

ใชกิริยาการเคล่ือนกาวกระโดดยกเทาไขว 

แปรแถวอยางรวดเร็ว 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

ภาพท่ี 12 ส่ือถึงการกลับคืนสูความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ

ใชทารํากิริยาตั้งเขากระดกเทา ผสมผสานกับการถืออุปกรณ

ตางระดับกัน เปนมิติท่ีส่ือถึงการกลับสูความสมบูรณ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

กระบวนการแปรแถว นําแนวคิดการใชพ้ืนท่ีเวที ท้ังในรูปแบบความสมดุล

และไมสมดุล ใชพ้ืนท่ีกลางเวที มุมเวทีอยางหลากหลาย จัดกลุมการแปรแถว ดังนี้ 
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ภาพท่ี 13 แถวขนานกับผูชม 

ท่ีมา: ผูวิจัย

 
ภาพท่ี 14 แถวแบบกลุม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 
ภาพท่ี 15 แถวไมสมดุล 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 
ภาพท่ี 16 แถวทแยงมุม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ข้ันตอนท่ี 5 การออกแบบประดิษฐเครื่องแตงกาย เปนลักษณะนุงหมแบบ

ชาวบานไมเจาะจงวาเปนภาคใดของประเทศไทย ผูหญิงนุงผาถุง ผาพันรอบอก ชายนุง

กางเกงมีผารัดบริเวณเอว ใชโทนสีน้ําตาลแทนพ้ืนดิน แทรกสีตาง ๆ แทนดอกไมใบไม 

เครื่องประดับใชลูกไม ลูกปด หินสี การเย็บปกถักรอย มีตะกราไมไผเปนอุปกรณ สื่อถึง   

ปาไม ธรรมชาติ นอกจากนี้ไดแรงบันดาลใจในการพรางหนาของชนเผา ผูใกลชิดธรรมชาติ

เปนแนวทางในการแตงหนาของผูแสดง 

ข้ันตอนท่ี 6 นําเสนองานสรางสรรคตอผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ

ไดรับคําแนะนํา ดังนี้ 

1) การใชสีเครื่องประดับควรปรับใหมีสีสันใหนาสนใจ 

2) ควรเพ่ิมเสียงสรรพสัตวในเสียงดนตรี 

ซ่ึงผูสรางสรรคงานไดดําเนินการปรับตามขอเสนอแนะ ทําใหการแสดงชุด 

พนาธารมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 7 เผยแพรการแสดงสูสาธารณชนในการแสดงระดับชาติ อาทิ  

- งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม “ใตรมพระบารมีจักรีวงศ”ณ โรงละครแหงชาติ 

- งานศิรากรานพระภูบาลนวมินทร ณ หอประชุมราชแพทย โรงพยาบาลศิริราช 

จากนั้นนําจดสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญาตอไป 

สรุปและอภิปรายผล 

นาฏศิลปสรางสรรค ชุด พนาธาร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนมาและ     

การดําเนินการตาง ๆ ของโครงการในพระราชดําริองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทร       

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถใน

รัชกาลท่ี 9 เปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลป ซ่ึงไดแนวคิดจากความสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิไดแหงองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรง

พระราชทานแนวทางในการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม คืนความสมบูรณสู

ธรรมชาติ แกปญหาบรรเทาความเดือดรอนของราษฎร กอใหเกิดโครงการในพระราชดําริท่ี

เก่ียวของกับผืนดิน ผืนน้ํา ผืนปา ท่ีสรางความสุขถาวรแกประชาชนชาวไทย 
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  คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป นอมนําพระราชดําริสูการ

สรางสรรคการแสดงนาฏศิลป โดยสรางงานจากแนวคิดธรรมชาติ ผูคน ตนไม สรรพสัตว 

ผสมผสานวิถีชีวิต ประกอบดวยอารมณท่ีหลากหลาย อันเปนองคประกอบของชีวิตมนุษย 

ใชกระบวนทารํา แนวเพลงท่ีสรางข้ึนผสมผสานการเคลื่อนไหวรางกายท่ีเลียนแบบ        

การเคลื่อนไหวของธรรมชาติ แนวคิดการออกแบบแถว รวมท้ังการใชพ้ืนท่ีเวทีท่ีหลากหลาย 

มีข้ันตอนในการสรางงาน 7 ข้ันตอนคือ 1) สรางแนวคิด 2) สรางสรรคทํานองเพลง           

3) คัดเลือกผูแสดง 4) ออกแบบทารําและการแปรแถวใชพ้ืนท่ีเวที 5) ออกแบบประดิษฐ

เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ อุปกรณ 6) นําเสนองานตอผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ         

7) เผยแพรงานสูสาธารณะชน มีองคประกอบสําคัญของการแสดง ประกอบดวย ผูแสดง

จํานวน 16 คน แตงกายโดยนุงหมแบบชาวบานท่ีไมเจาะจงวาเปนภาคใดของไทย มีตะกรา

ไมไผสานใสตนไม ดอกไมเปนอุปกรณการแสดงสื่อถึงปาท่ีมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาต ิ

ทวงทํานองเพลงสรางสรรคข้ึนใหมแทรกการเลียนธรรมชาติ เสียงน้ํา เสียงสัตว สอดคลอง

กับการแสดง 

การแสดงแบงเปน 3 ชวงดังนี้ 

ชวงท่ี 1 ปา น้ํา นําสรางสรรพสิ่ง: แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปา

และน้ําท่ีมีความสําคัญกับสิ่งมีชีวิต 

ชวงท่ี 2 ยากยิ่ง ขาดน้ํา ขาดปา: แสดงใหเห็นถึงการผิดสมดุลแหงธรรมชาติ

เม่ือน้ําและปาถูกทําลายนําไปสูหายนะแกสรรพสัตวและมวลมนุษยชาติ 

ชวงท่ี 3 ปารักน้ําตามรอยพระบาท: แสดงใหเห็นถึงพระราชกรณียกิจองคผูนํา

ท่ียิ่งใหญ พลิกผืนปาและน้ํา สรางแนวทางเพ่ือใหสรรพสัตวกลับมาดํารงชีวิตอยางพอเพียง

ท่ีมีความสุขอีกครั้ง พรอมความเขาใจตระหนักในคุณคาปาและน้ํา 

อภิปรายผล 

  จากการสรางสรรคนาฏศิลปชุด พนาธาร อภิปรายผลเปน 2 ตอน ดังนี้ 

  1. กระบวนการสรางสรรคงาน จากการวิจัย พบวา การแสดงชุด พนาธาร           

มีแนวความคิดการสรางงานจากแนวคิดธรรมชาติ ผูคน ตนไม สรรพสัตว ผสมผสานวิถีชีวิต 

ประกอบดวยอารมณท่ีหลากหลาย ความสุข ความเศรา ความหวัง อันเปนองคประกอบของ

ชีวิตมนุษย ซ่ึงเปนแนวคิดในการสรางงานท่ีพบไดในการสรางสรรคนาฏศิลปในปจจุบัน อาทิ 

รับขวัญขาว นําแนวคิดวิถีชีวิตของชาวนาและความผูกพันกับธรรมชาติเสนอเปนเรื่องราว 
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ในการแสดง ซ่ึงสอดคลองกับการจัดการความรูของคณะศิลปนาฏดุริยางค (2557, น. 87) 

ท่ีพบวา กรอบแนวคิดของการสรางสรรคงานนาฏศิลปเกิดข้ึนตามจุดมุงหมายของการแสดง 

ซ่ึงสรุปไดวามีกรอบแนวคิดท่ีนํามาใช 6 ประการ คือ 1) แนวคิดจากวิถีชีวิต 2) แนวคิดจาก

ภาพจิตรกรรมประติมากรรมรวมท้ังประวัติศาสตร 3) แนวคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม 

ตํานาน 4) แนวคิดจากกลุมชาติพันธุ 5) แนวคิดจากธรรมชาติ 6) แนวคิดจากจินตนาการ

และความใฝฝน ซ่ึงการแสดงชุดพนาธารสอดคลองกับแนวคิดขอท่ี 1 แนวคิดจากวิถีชีวิต

และขอท่ี 5 แนวคิดจากธรรมชาติ ท้ังนี้ข้ันตอนในการดําเนินงานประกอบดวยข้ันตอน 7 

ข้ันตอน คือ 1) การสรางแนวคิดสรุปสาระเปนกรอบแนวทาง 2) สรางสรรคทํานองเพลง

และดนตรีประกอบการแสดง 3) คัดเลือกผูแสดงท่ีมีความรูความสามารถ 4) ออกแบบ

กระบวนทารํา 5) ออกแบบประดิษฐเครื่องแตงกายศิราภรณและเครื่องประดับ 6) นําเสนอ

งานตอผูเชี่ยวชาญ 7) เผยแพรการแสดงสูสาธารณชนซ่ึงสอดคลองกับ ธรรมรัตน โถวสกุล 

(2543) ท่ีศึกษาวิธีการและรูปแบบการสรางสรรคผลงานของนักนาฏยประดิษฐท่ีไดรับ      

การยอมรับแลว พบวา มีข้ันตอนการสรางสรรคงาน คือ การคิดหัวขอ การหาขอมูลในการ

สรางผลงาน การกําหนดเนื้อหาและรูปแบบการแสดงเพ่ือกําหนดรูปแบบงาน การหาเพลง

และดนตรีประกอบใหสอดคลองกับแนวคิดและรูปแบบการแสดง การคัดเลือกนักแสดง 

การประดิษฐทารํา การออกแบบเครื่องแตงกาย การออกแบบฉากและแสง การฝกซอมและ

นําเสนอผลงาน 

  2. กระบวนการสรางสรรคทารําและการแปรแถวจากการวิจัย พบวา มีการ

สรางสรรคทารําจากทาพ้ืนฐานนาฏศิลปไทย การใชลักษณะทาเตนแบบโขน รวมท้ังทาทาง

ตามธรรมชาติ ผสมผสานการเคลื่อนไหวของรางกาย ตามทวงทํานองเพลงสื่ออารมณดวย

กิริยาตาง ๆ ตามจินตนาการ เชนเดียวกับแนวคิดในการออกแบบนาฏยประดิษฐของ  

คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห (ศิลปนแหงชาติ) ท่ีกลาวในการศึกษาของ ณัฏฐนันท         

จันนินวงศ  (2557) วา คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห มีแนวคิดในการออกแบบจาก

ประสบการณการแสดง ประกอบกับแรงบันดาลใจนํามาออกแบบโดยใชหลักการออกแบบ

ลีลาทารํา 4 ประการ ไดแก หลักการจินตนาการ หลักการสืบทอดผสมผสานทาทาง

ธรรมชาติ หลักการนําทารําเกามาพัฒนาใหม หลักการสรางสรรคกระบวนทารําใหมใน

รูปแบบการตีบทตามคํารองและทํานองเพลง กระบวนทารําแบบมาตรฐาน มีการนําแมทา

นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปตางชาติมารอยเรียงกระบวนลีลาทารําใหมอยางมีเอกลักษณ 
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ในสวนการสรางสรรครูปแบบการแปรแถว มีการนําแนวคิดการใชพ้ืนท่ีเวทีท่ีมี

ความหลากหลายประกอบดวยลักษณะแถวขนานกับผูชม แถวทแยงมุม แถวแบบสมดุล 

และไมสมดุล แถวแบบกลุม ตามการใชพ้ืนท่ีและทิศทางท่ีผูแสดงเคลื่อนท่ีจากจุดหนึ่งไปยัง

อีกจุดหนึ่ง ในสวนของการคิดรปูแบบการแปรแถว พบวา มีรูปแบบการแปรแถว 5 ลักษณะ 

คือ แถวขนานกับผูชม แถวทแยงมุม แถวแบบสมดุลและไมสมดุล แถวแบบกลุมและแถวตอน 

ซ่ึงเปนไปตามการใชพ้ืนท่ีและทิศทางท่ีผูแสดงเคลื่อนท่ีจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง          

มีความสัมพันธกับตําแหนงของคนดู ตามหลักทฤษฎีการเคลื่อนไหว ท่ีสุรพล วิรุฬหรักษ 

(2543, น. 231-232) กลาวไวในหลักการแสดงนาฏยศิลปปริทรรศน คือ การเขาหาคนดู

เปนการเรียกรองความสนใจ นาเกรงขาม แสดงความยิ่งใหญ การถอยออกจากคนดู แสดง

ความอางวาง สูญเสีย หวาดกลัว ลังเล การขนานกับคนดูเนนใหคนดูในจุดตาง ๆ มองเห็น  

ผูแสดงไดเทา ๆ กันเปนการนําสายตาของคนดูไปสู อีกจุดหนึ่ง การทแยงมุมกับคนดู     

แสดงความผูกพัน ความออนโยน ความสามัคคี การฉวัดเฉวียนหรือเลี้ยวไปมาแสดง      

ความปราดเปรียว การยกสูง แสดงความเบา ความสงางาม ความยิ่งใหญ และการกดต่ํา

แสดงความหวาดกลัว ความออนนอม ความดอยคา เปนตน  

การคิดรูปแบบการแปรแถวใชรูปแบบแปรแถวในลักษณะของนาฏศิลปไทยท่ัวไป 

ตามท่ี คุณครูจําเรียง พุธประดับ (อางถึงใน ไพโรจน ทองคําสุก, 2547, น. 175) กลาวไวคือ 

การแปรแถวในรูปแบบแถวปากพนัง แถวเฉียง แถวหนากระดาน แถวตอนเดี่ยว แถวคู   

เปนตน นอกจากนี้ มีการใชรูปแบบแถวสอดคลองกับการศึกษาวิธีการและรูปแบบ        

การสรางสรรคผลงานของนักนาฏยประดิษฐท่ีไดรับการยอมรับแลว มีการศึกษาถึงรูปแบบ

และกระบวนการสรางสรรคผลงานของนิสิตท่ีศึกษาภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ. 2534-2541 (ธรรมรัตน โถวสกุล, 2543) ท่ีพบวา 

รูปแบบงานสรางสรรคเปนลักษณะนาฏศิลปไทยประยุกตมีลักษณะทารําของการรําแมบท

หรือการนํามาจากนาฏศิลปตะวันตกผสมผสานกับรําไทย ลักษณะการจัดแถว แปรแถวและ

การตั้งซุมในรูปเรขาคณิตและรูปรางของเสนตาง ๆ ใชเพ่ือสื่อความหมายเชิงปรัชญา 
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ขอเสนอแนะ 

การสรางงานนาฏศิลปสรางสรรคตามโครงการท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

มอบหมายใหทุกหนวยงานในสถาบันดําเนินการสรางสรรคเปนประจําทุกปนั้น พบวา แตละ

หนวยงานมีการสรางสรรคอยางหลากหลายแนวคิด โดยไมมีการกําหนดประเด็นในการ

สรางสรรคแตละป สงผลใหรูปแบบการแสดงงานสรางสรรคหลายชุดเริ่มมีความซํ้าหรือ

คลายคลึงกัน ดังนั้นควรจัดกลุมและกําหนดประเด็นในการสรางงานเพ่ือเปนแนวทาง      

ในการสรางงานของหนวยงานตาง ๆ นําสูการประกวดคัดเลือกสนับสนุนสูการเผยแพร     

ในเวทีระดับชาติและนานาชาติตอไป 

รายการอางอิง 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม. (2560). รุกขมรดกของแผนดินใตรมพระบารมี. กรุงเทพฯ: 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. (2557). การจัดการความรูเรื่อง        

การจัดการความรูจากงานวิจัยสรางสรรครูปแบบศิลปนิพนธ. กรุงเทพฯ: 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. 

ณัฏฐนันท จันนินวงศ. (2557). “การออกแบบลีลานาฏศิลปไทยของอาจารยสุวรรณี ชลานุ

เคราะห ศิลปนแหงชาติ ป พ.ศ. 2533”. วารสารศิลปกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 1, 1: 32-39. 

ธรรมรัตน โถวสกุล. (2543). นาฏยศิลปในงานโครงการนาฏยศิลปของภาควิชานาฏยศิลป 

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธปริญญา 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานาฏยศิลปไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ไพโรจน ทองคําสุก. (2547). ครูจําเรียง พุธประดับ ศิลปนแหงชาติ รูปแบบความเปนครู

ผูถายทอดนาฏศิลปไทยแบบโบราณ. กรุงเทพฯ: ดอกเบี้ย. 

สุรพล วิรุฬหรักษ. (2543). นาฏยศิลปปริทรรศน. กรุงเทพฯ: หสน.หองภาพสุวรรณ. 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) 17 

ฟอนตะคัน 

TA-KAN DANCE 

เหมือนขวัญ สุวรรณศิลป0 * 

MUANKHWAN SUWANNASILP 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยเรื่อง ฟอนตะคัน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการสรางสรรคและ

วิเคราะหนาฏยลักษณการแสดงชุด ฟอนตะคัน ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา 

ฟอนตะคันเปนผลงานสรางสรรคการแสดงของคณะครูภาควิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลป 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เม่ือ พ.ศ. 2531 ภายใตการนําของนายจตุพร รัตนวราหะ 

ผูอํานวยการวิทยาลัย ดวยตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีการเผาเทียนแบบโบราณใน

ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย ผูเรียบเรียงทํานองเพลงฟอนตะคัน คือ 

นายสมุทร อิงควระ แนวคิดในการประดิษฐทารําอาศัยหลักฐานท่ีปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี 1 

และหลักฐานการคนพบซากตะคันตามโบสถวิหารในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยระหวาง 

พ.ศ. 2520-2530 และแรงบันดาลใจเก่ียวกับความสวยงามของแสงเทียนในคํ่าคืนของเทศกาล

ลอยกระทง องคประกอบการแสดงใชนักแสดงหญิงลวนไมจํากัดจํานวน ลักษณะการแตงกาย

มี 3 แบบตามโอกาส ใช “ตะคัน” เปนอุปกรณจุดไฟใหแสงสวาง ดนตรีประกอบใชวงปพาทย

ไมนวม รวมวงแบบเฉพาะกาล โครงสรางของเพลงแบงเปน 3 สวน อัตราจังหวะ 2 ชั้น และ

ชั้นเดียว จังหวะหนาทับลาว กระบวนทารํามี 4 ข้ันตอน ทารําหลัก 13 ทาและทาเชื่อม 2 ทา 

ลักษณะการเคลื่อนไหวรางกาย 5 สวน 8 ทิศทางและการแปรแถว 7 รูปแบบ การวิเคราะห

นาฏยลักษณ พบวา ฟอนตะคันเปนการแสดงท่ีสะทอนเอกลักษณทองถ่ินของสุโขทัยในดาน

ประเพณีและวัฒนธรรม ใช “ตะคัน” เปนอุปกรณประกอบเพ่ือสื่อใหเห็นถึงประเพณีเผาเทียน

เลนไฟ เพ่ือเปนพุทธบูชาตามแบบโบราณ เครื่องแตงกายใชผาซ่ินตีนจกและผาทอพ้ืนเมืองท่ี

เปนภูมิปญญาชาวสุโขทัย ลักษณะเดนของการแสดงฟอนตะคันเปนการรําหมูท่ีมีลีลาการฟอน

แบบผสมผสานระหวางการฟอนแบบภาคเหนือและภาคกลางท่ีมีความสวยงามนาชม 

คําสําคญั: ฟอน ตะคัน การสรางสรรค  

* วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

Sukhothai College of Dramatic Arts, Bunditpattanasilpa Institute 
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Abstract 

The research aims to study Ta-Kan Dance for thai classical dance of 

Sukhothai College of Dramatic Arts in the 1988 to present determine study 

back history idea and study the pattern north folk dance of Thailand Having 

studied the practice of classical dance postures Ta-Kan Dance can be 

described by 3 main groups of this research as follows: 1) To study 

background history and the idea; 2) To study the patterns Ta-Kan Dance;     

3) To study is to identify the characteristics of Ta-Kan Dance. The results 

reveal there are 3 correction methods of Ta-Kan Dance postures: 1) Ta-Kan 

Dance is the creative performance by teachers in the faculty of Dramatic Arts 

and Music, Sukhothai College of Dramatic Arts, in the 1988; 2) Correction by 

use lady woman only with’ unlimited, costumes is Sukhothai’s local style, 

The music produced by the Pi Paat band a principle, melody structure has 

the distribution is 3 the part, 2 rhythm rates and single-storied and in front 

overlay Laos, use show in auspicious general ceremony and engage in 

business to show the light and sound, in the Loy Kratong Festival burns the 

candle plays the fire, Sukhothai, the technique dances to divide is 4 the 

step, there is the harbour dances 13 harbour pillars and the harbour believe 

in 2 the harbour, use 8 5 body part direction movements and deploying 7 

the format; 3) Identify the characteristics of Ta-Kan Dance in Na-ta-ya-luk is 

mix of local tradition (North & Center) The show aims to focus on the folk 

traditions of the Buddhist culture.  

Keywords: Dance, Ta-kan, Creative 

บทนํา 

สุโขทัยเปนท่ีตั้งราชธานีแหงแรกของราชอาณาจักรไทยมากวา 700 ป นับเปน

ดินแดนปฐมของชนชาติไทยท่ีไดกอกําเนิดความเปนไทย นับตั้งแตพอขุนรามคําแหง

มหาราชผูเปนมหาราชองคแรกของไทยพระองคทรงปกครองไพรฟาขาแผนดินใหไดรับ
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ความรมเย็นเปนสุขรวมถึงขยายดินแดนออกไปอยางกวางใหญไพศาลและเจริญรุงเรืองอยาง

สูงสุด ในชวงเวลานั้นจากรองรอยหลักฐานทางประวัติศาสตรไดชี้ใหเห็นวาศิลปวัฒนธรรม

ของความเปนไทยได เริ่มตน ข้ึนในอาณาจักรสุ โขทัยรวมถึงดานวิทยาการความรู

ความสามารถและเทคโนโลยีแขนงตาง ๆ และท่ีสําคัญยิ่ง คือ การมีภาษาและหนังสือของ

ตนเองไดบงบอกถึงอารยธรรมอันสูงสงของคนไทยไดเริ่มข้ึนและวิวัฒนาการเปนมรดก    

ตกทอดถึงลูกหลานไทยไดสืบทอดตอกันมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 

จากการศึกษาประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยพบวา กรุงสุโขทัยมีประเพณีเผาเทียนเลนไฟ 

ตลอดสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ซ่ึงปรากฏตามหลักศิลาจารึกหลักท่ี 1 ดานท่ี 2 

บรรทัดท่ี 1-23 (อางถึงใน บานชื่น ผกามาศ, 2561) วา “…คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน  

มักทรงศีล มักโอยทาน พอขุนรามคําแหง เจาเมืองสุโขทัยนี้ ท้ังชาวแม ชาวเจา ทวยปว 

ทวยนาง ลูกเจาลูกขุน ท้ังสิ้นท้ังหลาย ท้ังผูชายผูญีง ฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน เม่ือออกพรรษากรานกฐิน เดือนณ่ืง จึ่งแลว เม่ือกรานกฐิน มีพนม

เบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม มีหมอนนั่งหมอนโนน บริพารกฐนิโอยทานแลป แลญิบลาน 

ไปสูดญัติกฐิน เถิงอไรญิกพูน เม่ือจักเจามาเวียง เรียงกันแต อไรญิกพูน เทาหัวลาน ดํบงคํ

กลอง ดวยเสียงพาทย เสียงพิณ เสียงเลื้อน เสียงขับ ใครจักมักเลน เลน ใครจักมักหัว หัว 

ใครจักมักเลื้อน เลื้อน เมืองสุโขทัยนี้ มีสี่ปากประตูหลวง เท้ียรยอมคนเสียดกันเขามาดูทาน

เผาเทียน ทานเลนไฟ เมืองสุโขทัยนี้ มีดั่งจักแตก” ซ่ึงไดกลาวถึงใน วันเพ็ญกัตติกาอันเปน

วันสุดทายของการถวายผากฐิน พรอมบริพารนําไปถวายพระภิกษุสงฆผูจําพรรษา ณ วัดเขา

ตะพานหิน และทรงจัดงานมหรสพสมโภชเปนการฉลองท่ีไดจากการถวายผากฐินอันเปน 

“กาลทาน” กลางคืนมีการแสดง “เลนไฟ” และ “เผาเทียน” ซ่ึงสันนิษฐานวานาจะมีการใช 

“ตะคัน” ถวยเทียนจุดเผาบูชาพระทอง “พระอัฏฐารส” พระพุทธรูปใหญอันงดงามในเมือง

สุโขทัยนั่นเอง  

 ตอมาเม่ือกรุงศรีอยุธยาเจริญรุงเรืองข้ึน อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง และ

ผนวกรวมเขากับกรุงศรีอยุธยาในท่ีสุด การใช “ตะคัน” เพ่ือจุดเผาเทียนบูชาก็พลอยเสื่อม

ไปดวยท้ิงเพียงรอยอารยธรรมไวใตดินตามซากวัดวาอารามท่ัวไปในกรุงสุโขทัย แตถวยดิน 

ก็มิไดสูญสิ้นไปจากชาติไทย ดวยปรากฏวาชาวไทยลานนาอันมีเชียงใหมเปนศูนยกลางยังคง

รักษา “ถวยเทียนบูชา” ไวไดถึงทุกวันนี้โดยเรียกวา“ผางประทีป” ใชจุดเผาบูชาในวันสําคัญ 

เชน วันยี่เปง เปนตน 
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จังหวัดสุโขทัยมีการรื้อฟนประเพณีเผาเทียนเลนไฟแบบโบราณข้ึนมาใหม ในชวง

พ.ศ. 2520 โดยอาศัยหลักฐานการคนพบซากตะคันท่ีขุดคนพบท่ัวบริเวณโบสถ วิหาร 

ภายในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย โดยไดคนควาและหารูปแบบของเดิมจากพิพิธภัณฑ

รามคําแหง มาเปนตนแบบและสรางข้ึนใหมโดยใหชาวบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย ซ่ึงมีอาชีพปนหมอดินและอ่ืน ๆ โดยปนตามรูปแบบเดิม ใชดายดิบฟนเปนไสเทียน 

จุดในการเผาเทียนเลนไฟในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย อันเปน

ประเพณีสําคัญท่ีจัดตอเนื่องตั้งแตนั้นมา 

นายจตุพร รัตนวราหะ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยในขณะนั้น (พ.ศ. 

2531-2540) ไดเล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงามของจังหวัดสุโขทัย รวมถึงการสรางสรรคดานนาฏศิลปและดนตร ี    

ใหมีความสอดคลองกันเพ่ือใหเกิดภาพพจนท่ีสุนทรีในรูปแบบของการนําตะคันไปบูชา    

พระรัตนตรัย พ.ศ. 2531 จึงไดมอบหมายใหคณะครูภาควิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลป

สรางสรรคชุดการแสดง “ฟอนตะคัน” ข้ึน โดยอาศัยขอมูลเชิงประวัติศาสตรในสมัยสุโขทัย 

เก่ียวกับความเชื่อของคนในสมัยสุโขทัยดวยการจุดเทียนเพ่ือเปนพุทธบูชาตามประเพณี

ดั้งเดิมท่ีเคยสืบทอดมา โดยการถายทอดผานการแสดงนาฏศิลปดนตรีไทยและนํามาใช

แสดงประกอบในการแสดงแสงและเสียงประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย 

ประจําป พ.ศ. 2531 เปนครั้งแรก ณ อุทยานประวัติศาสตร จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงไดรับ      

การยอมรับในดานสามารถนําเสนอเอกลักษณดานประเพณีอยางโดดเดน กระบวนทาฟอน

ท่ีเรียงรอยไวอยางกลมกลืน การใชรูปแบบของแถวใหเปนแสงไฟอยางเปนริ้วขบวนท่ีชวย

สรางบรรยากาศในการแสดงไดเปนอยางดี นอกจากนี้องคประกอบดานการแตงกายของ

ฟอนตะคัน ก็ชวยสงเสริมใหคนท่ัวไปไดรูจักผลิตภัณฑทองถ่ินของสุโขทัย เชน ผาซ่ิน ตีนจก 

ผาทอพ้ืนเมืองและเครื่องปนดินเผาของสุโขทัยอีกทางหนึ่งดวย 

กระบวนการสรางสรรคการแสดงชุด ฟอนตะคัน นับเปนการแสดงชุดหนึ่ง         

ท่ีสรางสรรคข้ึนจากการหลอหลอมแนวคิด วิถีการดํารงชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

ในสมัยสุโขทัยไวไดอยางแยบยล รวมถึงมีนาฏยลักษณท่ีโดดเดน มีสุนทรียภาพดาน

นาฏศิลปดนตรี อันทรงคุณคาคูควรตอการอนุรักษสืบสานใหยั่งยืนตอไป  
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วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษากระบวนการสรางสรรคและวิเคราะหนาฏยลักษณการแสดงชุด ฟอนตะคัน 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูลในลักษณะ

ของการผสมผสานระหวางการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และ

การศึกษาภาคสนาม (Field Research) ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับฟอนตะคัน เพ่ือเปนความรูพ้ืนฐานและแนวทางในการดําเนิน 

งานวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหในเชิงพรรณนาตามขอบเขตดานเนื้อหา 

2. รวบรวมขอมูลภาคสนาม ดานประวัติความเปนมาและแนวคิดในการสรางสรรค

การแสดง ฟอนตะคัน และองคประกอบของการแสดงจากกลุมผูใหขอมูลซ่ึงแบงออกเปน 3 

กลุม คือ 

 2.1 ผูใหขอมูลเชิงประวัติศาสตร 1 คน  

 2.2 ผูใหขอมูลดานแนวคิดในการสรางสรรคการแสดงฟอนตะคัน 10 คน  

 2.3 ผูสาธิตทารําฟอนตะคัน 8 คน  

3. การสนทนากลุม จัดสนทนากลุม เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยเชิญ

คณะครูภาควิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยท่ีเปนผูสรางสรรค  

การแสดงและเรียบเรียงเพลงฟอนตะคัน 10 คน เปนผูรวมสนทนา  

4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจาการคนควา เอกสาร ตํารา หนังสือ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยใชแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิดนาฏยประดิษฐ แนวคิดทฤษฎี

นาฏยลักษณ ของ สุรพล วิรุฬหรักษ (2547) แนวคิดองคประกอบของการฟอนรําของ 

ประทิน พวงสําลี (2514) ทฤษฎีการวิเคราะหเพลงไทยของ มานพ วิสุทธิแพทย (2533) 

และการศึกษาขอมูลภาคสนามมาจัดเรียงขอมูลและศึกษาวิเคราะหเชิงพรรณนาตาม

ประเด็นท่ีกําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา 

5. การนําเสนอขอมูล ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห 

(Descriptive Analysis) ตามประเด็นท่ีกําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหาเพ่ือสรุปเปน

เอกสารทางวิชาการ 
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ผลการศึกษา 

1. ความเปนมาและกระบวนการสรางสรรคการแสดงชุด ฟอนตะคัน 

 ตะคันเปนเครื่องปนดินเผาท่ีใชในการดํารงชีวิตของมนุษยมาตั้งแตยุคกอน

ประวัติศาสตร ในการขุดแตงโบราณสถานของกรมศิลปากร เม่ือราว พ.ศ. 2520-2530    

ณ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร ไดพบซากเครื่องปนดินเผา

ขนาดเล็กจมดินอยูตามซากโบสถ วิหาร เจดีย เปนจํานวนมาก ชาวบานเรียกภาชนะ

รูปลักษณะนี้วา “ตะคัน” กรมศิลปากรจึงนํามาเปนหลักฐานสําคัญในการสันนิษฐานวา 

“ตะคัน” คือ ถวยเทียนบูชาท่ีชาวพุทธผูมักทานมักศีลในกรุงสุโขทัยเม่ือ 700 กวาปกอน   

ใชจุดเผาเทียนบูชาพระพุทธรูปและเจดียหรือพระรัตนตรัย ซ่ึงนําแบบอยางมาจากลังกา 

ตั้งแตคราวท่ีพอขุนรามคําแหงมหาราชทรงเลื่อมใสและนิมนตพระภิกษุชาวลังกาจาก

นครศรีธรรมราชมาตั้งนิกายลังกาวงศท่ีกรุงสุโขทัย ไดนําเอารูปแบบการบูชาพระรัตนตรัย

ดวยถวยเทียนมาใชในกรุงสุโขทัยดวย  
 

 
ภาพท่ี 1 ตะคันดินเผารูปแบบตาง ๆ สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 12-16 

ท่ีมา: www.kanchanapisek.or.th 
 

ในป พ.ศ. 2520 นายนิคม มุสิกะคามะ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรไดเสนอใหมีการจัด

งานเพ่ือพลิกฟนประวัติศาสตรประเพณีเก่ียวกับการลอยกระทงและเลนไฟข้ึนใหเปนงาน

ใหญระดับชาติ และจัดใหมีพิธีเผาเทียนตามแบบโบราณโดยจุดเทียนบูชาสิ่งท่ีเคารพ ไดแก 

พระรัตนตรัยหรอืสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ ซ่ึงตอมาใน พ.ศ. 2531 นายไพศาล โอวาทตระกูล อดีต

ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัยไดตอบสนองการจัดกิจกรรมการเผาเทียนเลนไฟแบบโบราณให

เปนรูปธรรมมากข้ึนและไดรับความรวมมือจาก นายอภินันท นาคเกษม และนายดํารง 

สุวัฒนเมฆินทร เปนผูคนควารูปแบบตะคันของเดิม โดยใหชางปนชาวบาน ตําบลทุงหลวง 
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อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปนเลียนแบบของเดิมแลวใชดายดิบฟนเปนไสเทียนหลอเทียน

บรรจุไวในตะคัน เพ่ือใชในจุดรอบ ๆ บริเวณงานประดับตามโบราณสถานตาง ๆ ภายใน

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เพ่ือใหแสงสวางทําใหเกิดความสวยงามไปท่ัวบริเวณงาน 

รวมถึงการเปดโอกาสใหผูเขามารวมงานไดรวมกิจกรรมเผาเทียนเลนไฟเพ่ือเปนพุทธบูชา   

ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัยอีกดวย 

ตอมา นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โขนยักษ)      

ป พ.ศ. 2552 ขณะนั้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดเล็งเห็น

ความสําคัญของประเพณีการเผาเทียนแบบโบราณจึงมอบหมายใหคณะครูภาควิชานาฏศิลป

และดุริยางคศิลป นายสมุทร อิงควระ เปนผูเรียบเรียงเพลงรวมกันสรางสรรคการแสดงชุด

“ฟอนตะคัน” โดยใชตะคันเปนอุปกรณในการแสดงเพ่ือเปนการอนุรักษสืบสานและ

เผยแพรการเผาเทียนเลนไฟอยางโบราณใหรูจักกันแพรหลายผานการแสดงนาฏศิลปไทย 

เพ่ือใหเกิดภาพพจนอันสุนทรียและใชแสดงประกอบการแสดงแสงและเสียงในงานประเพณี

เผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต พ.ศ. 2531 ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  

การสรางสรรคการแสดงชุด ฟอนตะคัน มีแนวคิดหลัก คือ เพ่ือสรางสรรคการแสดง

นาฏศิลปไทยท่ีมีคุณภาพสามารถสะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตความเปนอยูประเพณี ศาสนา

และวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัยในอดีต โดยเฉพาะประเพณีการเผาเทียนเลนไฟ     

เพ่ือสงเสริมเอกลักษณทางวัฒนธรรมสงเสริมภูมิปญญาไทยของทองถ่ินสุโขทัย โดยอาศัย

หลักฐานจากแนวสําเนียงถอยคําในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ท่ีกลาวถึงการเผาเทียนเลนไฟใน

อาณาจักรสุโขทัยและหลักฐานทางประวัติศาสตรชวง พ.ศ. 2520-2530 เก่ียวกับการเผาเทียน

เลนไฟท่ีมีการขุดคนพบซากตะคันตามโบสถวิหารตาง ๆ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร

สุโขทัย เปนขอมูลเบื้องตนในการออกแบบสรางสรรคการแสดงประกอบแรงบันดาลใจ คือ 

ความสวยงามของแสงเทียนยามคํ่าคืนท่ีจุดท่ัวบริเวณอุทยานประวัติศาสตรในงานประเพณี

ลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย ซ่ึงจัดข้ึนอยางยิ่งใหญเปนประจําทุกปและเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติวามีความสวยงามควรคาแกการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

เผาเทียนเลนไฟใหดํารงอยูคูกับจังหวัดสุโขทัยตอไป  

การออกแบบสรางสรรคการแสดง ยึดหลักนาฏยจารีตในการประดิษฐทารําไทย  

ในรูปแบบการแสดงประเภทฟอนท่ีมีลีลาทารําผสมผสานระหวางฟอนแบบภาคเหนือและ

ภาคกลาง เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยเปนจังหวัดแถบภาคเหนือตอนลางมีวัฒนธรรม       
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ความเปนอยูท้ังแบบภาคเหนือและภาคกลางผสมผสานกันอยางกลมกลืน และพิจารณาจาก

เพลงประกอบฟอนตะคันท่ีมีการเรียบเรียงใหมเปนเพลงสําเนียงลาวและใชหนาทับลาว

บรรเลง โดยวงปพาทยท่ีมีการรวมวงแบบเฉพาะกาล ทวงทํานองเพลงฟอนตะคัน มีท้ังชา

และเร็วตามรูปแบบการแสดง ระบํา รํา ฟอน ใชเวลาในการแสดง 7-10 นาที โดยใชผูหญิง

แสดงลวนไมต่ํากวา 6 คน เ พ่ือความสวยงามและออนชอยตามรูปแบบการฟอน           

การสรางสรรคกระบวนทารํามีการนําหลักและวิธีประดิษฐทารําของบรมครูดานนาฏศิลป 

โดยใชทารํามาตรฐานจากเพลงชา เพลงเร็ว และรําแมบท รวมถึงนาฏยศัพทเก่ียวกับ      

การเคลื่อนไหวมือและเทาเปนหลักในการประดิษฐทารํา และเรียบเรียงกระบวนทาฟอนข้ึน

ใหมเพ่ือสื่อใหเห็นภาพหญิงสาวชาวสุโขทัยถือตะคันจุดเทียนฟอนรําเพ่ือเปนพุทธบูชา     

เนนการแปรแถวดวยริ้วขบวนท่ีพรอมเพรียงสวยงามท่ีสอดคลองกลมกลืนกับทํานองเพลง 

2. องคประกอบการแสดงฟอนตะคัน 

  2.1 ผูแสดง 

 ฟอนตะคัน ใชผูแสดงเปนหญิงลวนไมจํากัดจํานวน แตตองไมนอยกวา 6 คน 

ใบหนาสวยงาม ผิวขาว สรีระโปรงบางมีระดับความสูง 158-165 เซนติเมตร โดยพิจารณา

ตามความเหมาะสมของโอกาสและสถานท่ีแสดง 

2.2 เครื่องแตงกาย 

 เครื่องแตงกายฟอนตะคันออกแบบโดยใชกรอบแนวคิดตามลักษณะการแตงกาย

สมัยสุโขทัย และการเลือกใชสีตามหลักองคประกอบศิลปและความหมายของสีเชิงจิตวิทยา 

รวมถึงการคํานึงถึงการสงเสริมเอกลักษณทองถ่ินไดอยางสอดคลองสวยงามและกลมกลืน   

มีกําหนดรูปแบบเครื่องแตงกายไว 3 ลักษณะเพ่ือเลือกใชใหเหมาะสมตามโอกาสท่ีแสดง ดังนี้ 

2.2.1 การแตงกายฟอนตะคันแบบท่ี 1 ใชสําหรับแสดงบนเวที  

ลักษณะการแตงกาย เกลาผมมุนมวยสูงประดับดวยเก้ียวผมและสรอยผม 

สวมเครื่องประดับ ตางหู สรอยคอ และสรอยขอมือ ใสเสื้อเกาะอกคาดทับดวยผาคาดอก 

ตัดเย็บดวยผาตาดสีทองหรือสีอ่ืน ๆ นุงผาซ่ินตีนจกสุโขทัยยาวกรอมเทา มีผาคลองคอหอย

ท้ิงชายสองขาง คาดเข็มขัดพรอมหัวเข็มขัด 
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ภาพท่ี 2 ลักษณะการแตงกายฟอนตะคันแบบท่ี 1 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

2.2.2 การแตงกายฟอนตะคันแบบท่ี 2 ใชสําหรับแสดงบนเวที  

ลักษณะการแตงกาย เกลาผมมุนมวยสูงประดับดวยเก้ียวผมและสรอยผม 

สวมเครื่องประดับ ตางหู สรอยคอ และสรอยขอมือ ใสเสื้อเกาะอกคาดทับดวยผาไหม       

สีเขียวสด นุงผาถุงไหมสีเดียวกับผาคาดอกปกเชิงยาวกรอมเทา 
 

 
ภาพท่ี 3 ลักษณะการแตงกายฟอนตะคันแบบท่ี 2 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

2.2.3 การแตงกายฟอนตะคันแบบท่ี 3 ใชสําหรับประกอบการแสดงแสงและ

เสียงในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย  

ลักษณะการแตงกาย เกลาผมมุนมวยต่ํา ใสเสื้อเกาะอกคาดทับดวยผาฝาย

สีออนนุงผาซ่ินฝายทอลายพ้ืนเมือง 
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ภาพท่ี 4 ลักษณะการแตงกายฟอนตะคันแบบท่ี 3 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

3. อุปกรณการแสดง 

ฟอนตะคัน ใช “ตะคัน” ถวยดินเผาบรรจุดวยเทียนท่ีมีรูปแบบเฉพาะของสุโขทัย

เปนหัตถกรรมฝมือของชาวบานหมูบานเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย เปนอุปกรณท่ีใชประกอบการแสดง ผูแสดง 1 คน ตอตะคัน 1 คู มีลักษณะเปน 

ถวยทรงกลมเสนผาศูนยกลางราว 6 เซนติเมตร ฐานกวางราว 5 เซนติเมตร ถวยตะคัน

บรรจุไสเทียนท่ีทําดวยดายดิบและเทียนใชสําหรับจุดไฟขณะแสดง ปนใหบริเวณถวยมี 

ความหนาเพ่ิมความสูงของถวยจากฐานถึงปากถวยราว 7 เซนติเมตร เพ่ือปองกันความรอน

และความสะดวกในการแสดง การถือตะคันในการฟอน วางบนฝามือท้ังสองขางของผูแสดง

ใชนิ้วหัวแมมือกดทับฐานของตะคันเพ่ือบังคับไมใหตะคันเคลื่อนท่ีหรือเอียง 
 

 
ภาพท่ี 5 ตะคัน อุปกรณสําหรับการแสดงฟอนตะคัน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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4. ดนตรีและทวงทํานองเพลง 

4.1 วงดนตรีประกอบการแสดง ใชวงปพาทยไมนวม ประกอบดวยเครื่องตีและ

เครื่องเปา มีรูปแบบการรวมวงแบบเฉพาะกาล เครื่องดนตรีประกอบดวย 1. ระนาดเอก    

2. ระนาดทุม 3. ฆองวงใหญ 4. ระนาดทุมเหล็ก 5.ขลุยเพียงออ 6. ซออู 7. กลองแขก 8. ฉ่ิง 

4.2 ทํานองเพลง นายสมุทร อิงควระ ครูอาวุโสดานดุริยางคไทย วิทยาลัยนาฏศิลป

สุโขทัยไดเรียบเรียงข้ึนใหม โดยนําทํานองเพลงลาวลําปางใหญเถา มาเรียบเรียงโดยนํา

อัตราจังหวะ 3 ชั้น ทอน 1 เพียงทอนเดียวมาบรรเลงประกอบในเท่ียวชาและปรับเปลี่ยน

อัตราจังหวะเปน 2 ชั้นใชหนาทับลา สวนของเท่ียวเร็วไดนําสวนชั้นเดียวทอน 1 มาบรรเลง

โดยใชหนาทับสองไม และแตงทํานองของเท่ียวลงข้ึนใหมใหกลมกลืนกับเท่ียวชาและเท่ียวเร็ว 

4.3 โครงสรางทํานองเพลง เปนเพลงทอนเดียว มีโครงสรางแบงเปน 3 สวน คือ 

- สวนท่ี 1 เรียกวา เท่ียวชา ใชอัตราจังหวะ 2 ชั้น มี 10 ประโยคเพลง 

บรรเลงประกอบการแสดง 4 เท่ียว ใชหนาทับลาว 

- สวนท่ี 2 เรียกวา เท่ียวเร็ว ใชอัตราจังหวะชั้นเดียว มี 5 ประโยคเพลง      

ซ่ึงเปนการตัดทอนมาจาก 2 ชั้น บรรเลงประกอบการแสดง 2 เท่ียว ใชหนาทับสองไม 

- สวนท่ี 3 เรียกวา เท่ียวลง ใชอัตราจังหวะชั้นเดียว มี 4 ประโยคเพลงบรรเลง

ประกอบการแสดง 2 เท่ียว ใชหนาทับสองไมและวรรคสุดทายใชวิธีการบรรเลงแบบทอดลงชา

เปน 2 ชั้น 

5. กระบวนทารํา 

ฟอนตะคันเปนการแสดงหมูท่ีมีลีลาแชมชอย เชื่องชาตามรูปแบบของการฟอนซ่ึงมี

เอกลักษณเฉพาะแบบผสมผสานระหวางลีลาการย่ําเทาในการฟอนแบบภาคเหนือกับลีลา 

การเคลื่อนไหวมือและเทาแบบนาฏศิลปไทยภาคกลางไดอยางกลมกลืน การรําแบงเปน

ข้ันตอนตาง ๆ ไดดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 รําออกมาตามทํานองเพลง  

ข้ันตอนท่ี 2 ทําทารําตามกระบวนเพลงชา และเร็ว จนจบกระบวนทา  

ข้ันตอนท่ี 3 ทําทาจบดวยการตั้งซุมกลางเวที  

ข้ันตอนท่ี 4 รําเขาเวทีตามทํานองเพลง  

กระบวนทารําไดสรางสรรคข้ึนใหมโดยใชทารํามาตรฐานจากเพลงชา เพลงเร็วและ

รําแมบทของนาฏศิลปไทย รวมถึงนาฏยศัพทการเคลื่อนไหวมือและเทาเปนตนแบบ โดย
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เรียงรอยกระบวนทารําสื่อใหเห็นภาพหญิงสาวถือตะคันฟอนรําเปนริ้วขบวนอยางสวยงามเพ่ือ

เปนพุทธบูชา กระบวนทารํามีทารําหลัก 13 ทา และทาเชื่อม 2 ทา จําแนกการเคลื่อนไหว

รางกาย 5 สวน มีลักษณะ ดังนี้ 

 1) การใชศีรษะ 2 ลักษณะ คือ 1. การเอียงศีรษะ 2. การลักคอ 

 2) การใชลําตัว 2 ลักษณะ คือ 1. ลักษณะลําตัวตั้งตรง 2. ลําตัวเอียง 

 3) การใชมือ 1 ลักษณะ คือ แบบหงาย 5 ระดับ ไดแก 1. ระดับเหนือศีรษะ 

2. ระดับแงศีรษะ 3. ระดับไหล 4. ระดับอก 5. ระดับเอว 

4) การใชแขน 4 ลักษณะ คือ 1. การงอแขนหงายทองแขนระดับไหล          

2. การหักศอกข้ึนตั้งฉากดานขางลําตัว 3. การงอแขนแบบหักศอกหงายตั้งฉากดานหนา     

4. การเหยียดแขนตึงหงายทองแขนสงไปขางหลัง 

 5) การใชขาและเทา 8 ลักษณะ คือ 1. กาวเทา 2. การย่ําเทา 3. ยกเทา      

4. แตะเทา 5. เขยงเทา 6. สูดเทา 7. จรดเทา 8. เขยิบเทา 

 ลกัษณะทิศทางการเคลื่อนไหวในการแสดงฟอนตะคัน มีการเคลื่อนไหว 8 ทิศทาง 

ซ่ึงสอดคลองกับตําแหนงของผูชม โดยอาศัยมุมมองคนดูเปนแกนใหความรูสึกแกคนดู

แตกตางกันทําใหการแสดงดูแปลกตาและนาชมยิ่งข้ึนรูปแบบการเคลื่อนไหวของผูแสดง 

ไดแก 1. การเขาหาผูชม 2. การถอยออกจากผูชม 3. การขนานกับผูชม 4. การทแยงมุมกับ

ผูชม 5. การวนเปนวงหนาผูชม 6. การฉวัดเฉวียนหรือเลี้ยวไปมาแบบฟนปลา 7. การยกสูง 

8. การกดต่ํา  

การแปรแถวของฟอนตะคัน มี 7 รูปแบบ ไดแก 1. แถวปากพนัง 2. การเขาพูหรือ 

การแบงกลุม 3. วงกลม 4. แถวเฉียง 5. แถวหนากระดาน 6. การตั้งซุม 7. แถวปกกา  
 

 

ภาพท่ี 6 ฟอนตะคัน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
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6. นาฏยลักษณฟอนตะคัน 

ฟอนตะคันเปนการแสดงสรางสรรคท่ีมีลักษณะเดนเฉพาะตามแบบฉบับการฟอนท่ี

แตกตางกับการแสดงประเภทฟอนชุดอ่ืน ๆ สามารถจําแนกไดดังนี้ 

6.1 เครื่องแตงกาย มีการออกแบบใหเหมาะสมกับโอกาสท่ีใชแสดง รวม 3 แบบ 

สําหรับใชสําหรับแสดงบนเวที 2 แบบ และใชประกอบการแสดง แสงและเสียงในประเพณี

ลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย 1 แบบ มีลักษณะเฉพาะในดานการออกแบบให

สอดคลองกับลักษณะการแตงกายของหญิงในสมัยสุโขทัยเนนการใชผานุงท่ีเปนงานหัตถศิลป

ประจําทองถ่ินคือ ผาซ่ินตีนจกและผาทอพ้ืนเมือง  

6.2 อุปกรณการแสดง ใช “ตะคัน” เปนอุปกรณประเภทเครื่องมือเครื่องใชท่ี

นํามาใชประกอบการแสดงมีรูปแบบเฉพาะของในทองถ่ินสุโขทัย กลาวคือ เปนถวยดินเผาท่ี

ปนข้ึนใหมเลียนแบบถวยซากตะคันท่ีขุดคนพบตามวัดในสมัยสุโขทัย และใชเทียนหลอใสลง

ในตะคันสําหรับจุดเพ่ือใหแสงสวาง มีการพัฒนารูปแบบใหมีฐานสูงข้ึนเพ่ือสะดวกและ

เหมาะสมกับการแสดง  

6.3 ดนตรีประกอบการแสดง ใชวงปพาทยไมนวม มีการรวมวงแบบเฉพาะกาล 

ประกอบดวยเครื่องตีและเครื่องเปา ใชเครื่องดนตรีหลักแบบวงปพาทยไมนวมท่ัวไป เพ่ิม

ระนาดทุมเหล็ก 1 ราง เพ่ือใหเสียงของทวงทํานองเพลงมีความไพเราะข้ึน ลักษณะ

โครงสรางทํานองเพลง มีการแบงเปน 3 สวน 2 อัตราจังหวะ คือ จังหวะ 2 ชั้นและชั้นเดียว 

ใชหนาทับลาว รูปแบบจังหวะมีลักษณะเดนของทํานองเพลง 3 รูปแบบ ลักษณะการเคลื่อนท่ี

ของทํานองเพลงอยูในบันไดเสียง “เร” 

6.4 กระบวนทารํา โครงสรางการแสดงชุด ฟอนตะคัน แบงเปน 4 ข้ันตอน คือ      

1. รําออกมาตามทํานองเพลง 2. ทําทารําตามกระบวนเพลงชาและเร็ว 3. ทําทาจบดวย 

การหยุดตั้งซุมกลางเวที 4. รําเขาเวทีตามทํานองเพลง กระบวนทารําเนนการเคลื่อนไหว

ของมือและแขนในลักษณะมือหงายเพียงลักษณะเดียว ใชการวางตําแหนงของแขนและมือ

ท่ีตางกัน มีการใชทิศทางในการเคลื่อนไหว 8 ทิศทางและการแปรแถว 7 รูปแบบ ซ่ึงมีความ

หลากหลายและมีมุมมองหลายดานทําใหเกิดความแปลกตา การเคลื่อนตําแหนงของผูแสดง

ในชวงข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ใชจังหวะ 2 ชั้น ลักษณะการกาวเทาแบบเชื่องชาไมเนนจังหวะ

เขาตามรูปแบบของการฟอนภาคเหนือ ใสลีลาการใชเทาเพ่ิมข้ึนในกระบวนทาฟอนในชวง

ข้ันตอนท่ี 3 และ 4 จังหวะชั้นเดียว เชน การสูดเทา การจรดเทา การเขยิบเทา และการยกเทา
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ในลีลาแบบนาฏศิลปไทยมาตรฐานหรือแบบภาคกลาง ซ่ึงเปนการผสมผสานในลักษณะ

เฉพาะท่ีมีความกลมกลืนและคงความงดงามออนชอยตามรูปแบบของการฟอนอยางลงตัว  

สรุปและอภิปรายผล  

  การแสดงชุด ฟอนตะคัน เปนการแสดงท่ีสรางสรรคข้ึนใหม โดยคณะครูภาควิชา

นาฏศิลปและดุริยางคศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยการนําของ นายจตุพร รัตนวราหะ 

ศิลปนแหงชาติ ขณะดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. 2531 โดยมีแนวคิดหลัก 

เพ่ือสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปไทยท่ีสะทอนถึงภาพวิถีชีวิตความเปนอยูประเพณี

วัฒนธรรมโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ โดยอาศัยหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรเก่ียวกับการเผาเทียนเพ่ือเปนพุทธบูชาเม่ือในอดีต โดยใชตะคันซ่ึงเปน    

ถวยเทียนท่ีใชในการเผาเทียนมาเปนอุปกรณประกอบการแสดง สรางสรรคกระบวนรํา    

โดยยึดหลักนาฏยจารีตในการประดิษฐทารําไทยของบรมครูดานนาฏศิลปไทย ในรูปแบบ 

การฟอนท่ีมีลีลาทารําผสมผสานระหวางฟอนแบบภาคเหนือภาคกลาง เพลงท่ีใชประกอบ 

การแสดงเรียบเรียงข้ึนใหม โดยนายสมุทร อิงควระ ครูอาวุโสดานดนตรีไทย วิทยาลัย    

นาฏศิลปสุโขทัย ซ่ึงกําหนดองคประกอบการแสดง ดังนี้  

1. ผูแสดง ใชผูแสดงหญิงลวนไมนอยกวา 6 คน 

2. เครื่องแตงกาย มีลักษณะเปนการแตงกายพ้ืนเมืองออกแบบตามความเหมาะสม

ของโอกาสท่ีใชแสดง รวม 3 แบบ แบงเปนสําหรับการแสดงบนเวที 2 แบบ และสําหรับ 

การแสดงประกอบแสงเสียง 1 แบบ ทรงผมเกลามวยสูง ใสเสื้อเกาะอก คาดทับดวยผาคาดอก 

นุงผาซ่ินตีนจกหรือผาทอพ้ืนเมืองสุโขทัยมีผาคลองคอ สวมเครื่องประดับโลหะสีทอง 

3. อุปกรณการแสดง ใชตะคัน 1 คู ตอผูแสดง 1 คน 

4. ดนตรีและทวงทํานองเพลง ใชวงปพาทยไมนวม และเพ่ิมระนาดทุมเหล็ก 1 ราง 

ทวงทํานองเพลงดัดแปลงมาจากเพลงลาวลําปางใหญเถา โครงสรางทํานองเพลงแบงเปน 3 

สวน 2 อัตราจังหวะ คือ จังหวะสองชั้นและชั้นเดียว ใชหนาทับลาวกํากับจังหวะหนาทับ  

5. กระบวนทารํา เปนการฟอนหมูท่ีมีซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะแบบผสมผสานระหวาง

ภาคเหนือและภาคกลาง รูปแบบการแสดงแบงเปน 4 ข้ันตอน มีกระบวนทารํามีทารําหลัก 

13 ทา และทาเชื่อม 2 ทาการเคลื่อนไหวรางกายมีลักษณะดังนี้ เนนการเคลื่อนไหวของมือใน

ลักษณะแบบหงายเพียงลักษณะเดียวแตในระดับตางกัน 5 ระดับ และการเคลื่อนไหวของแขน 

4 ลักษณะ ประกอบการการใชทิศทางการเคลื่อนไหว 8 ทิศทาง และการแปรแถว 7 รูปแบบ 
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การแสดงชุด ฟอนตะคัน เปนการแสดงสรางสรรคท่ีมีลักษณะเดนท่ีแตกตางกับ 

การแสดงประเภทฟอนชุดอ่ืน เพราะใชลีลาทารําแบบผสมผสานแบบการฟอนของ

ภาคเหนือและภาคกลาง ซ่ึงสามารถจําแนกนาฏยลักษณ ดังนี้  

1. เครื่องแตงกาย เปนการแตงกายแบบพ้ืนเมืองท่ีเรียบงายสอดคลองกับลักษณะ

การแตงกายของหญิงในสมัยสุโขทัย ทรงผมเกลาสูงประดับดวยเครื่องประดับหรือดอกไม 

นุงผาซ่ินตีนจกและผาทอพ้ืนเมืองท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน และออกแบบใหเหมาะสมกับ

โอกาสท่ีใชแสดงรวม 3 แบบ  

2. อุปกรณการแสดง “ตะคัน” เปนถวยเทียนดินเผาท่ีสรางเลียนแบบถวยตะคัน

แบบโบราณท่ีคนพบและใชการหลอเทียนไขเพ่ือใชจุดใหแสงสวางมีการพัฒนารูปทรงใหมี

ฐานสูงข้ึนเพ่ือสะดวกและเหมาะสมกับการแสดง  

3. ดนตรีประกอบการแสดง ใชวงปพาทยไมนวม ท่ีสรางเอกลักษณดวยการเพ่ิม

ระนาดทุมเหล็ก 1 รางเพ่ือใหเสียงของทวงทํานองเพลงมีความไพเราะข้ึน ลักษณะ

โครงสรางทํานองเพลงแบงเปน 3 สวน มี 2 อัตราจังหวะ คือ จังหวะ 2 ชั้นและชั้นเดียว      

ใชหนาทับลาวกํากับจังหวะหนาทับ มีรูปแบบจังหวะท่ีแสดงลักษณะเดนของทํานองเพลง 3 

รูปแบบ การเคลื่อนท่ีของทํานองเพลงอยูในบันไดเสียง “เร” โครงสรางการแสดงฟอนตะคัน

ท่ีแบงเปน 4 ข้ันตอน มีความไพเราะและสอดคลองกับกระบวนทํารําอยางลงตัว  

4. กระบวนทารําเนนการเคลื่อนไหวของมือและแขนในลักษณะมือหงายเพียง

ลักษณะเดียว แตใชการวางตําแหนงของแขนและมือท่ีตางกัน ใชทิศทางในการเคลื่อนไหว 8 

ทิศทาง และการแปรแถว 7 รูปแบบ ซ่ึงมีความหลากหลายและมีมุมมองหลายดานทําใหเกิด

ความแปลกตา การเคลื่อนตําแหนงของผูแสดง การกาวเทาแบบเชื่องชาไมเนนจังหวะเขา

ตามรูปแบบของการฟอนภาคเหนือและลีลาแบบนาฏศิลปไทยมาตรฐานหรือแบบภาคกลาง 

ซ่ึงเปนการผสมผสานอยางมีเอกลักษณไวอยางนาชม 

จากสรุปผลการวิจัยและวิเคราะหตามแนวคิดทฤษฎีนาฏยลักษณ มีประเด็นท่ี

นาสนใจนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้ 

1. ประวัติความเปนมาและแนวคิดในการสรางสรรคการแสดงชุด ฟอนตะคันเปน

ชุดการแสดงซ่ึงสรางสรรคข้ึนใหมท่ีมีลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน โดยใช “ตะคัน” ซ่ึงเปน

เครื่องใชในการเปนอุปกรณประกอบการแสดงในการสรางสรรคการแสดงยึดรูปแบบ  

นาฏยประดิษฐของไทยท่ีมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ ทารํา การแปรแถว และการตั้งซุม
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อยางครบถวน สอดคลองกับแนวคิดในการประดิษฐทารําของบรมครูดานนาฏศิลปไทย ดังนี้ 

(พจนมาลย สมรรคบุตร, 2538, น. 43) 

1) คํานึงถึงประเภทและรูปแบบการแสดงเพ่ือนําเสนอเนื้อหาตามความมุงหมาย

ของการแสดงและสื่อเรื่องราวได 

2) ออกแบบการแสดง โดยคํานึงถึงองคประกอบหลัก คือ การแปรแถว การเชื่อม 

ทารําและวิธีเขาออกของการแสดง 

 3) พิจารณาทํานองและจังหวะของเพลงแลวกําหนดทารําใหเขากับทารําโดยยึด

หลักความสัมพันธ 

 4) ยึดแมทาของนาฏศิลปไทยในเพลงชา เพลงเร็ว แมบทและนาฏยศัพท 

 5) การยึดลีลาทารําของทองถ่ินเพ่ือแสดงเอกลักษณ เชน ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคอีสานและภาคใต 

 6) การออกแบบทาหลักและทาเชื่อมใหกลมกลืน 

 7) หลีกเลี่ยงการใชทารําซํ้า ๆ  

8) ระบําหมูใชผูแสดงมากควรใชการแปรแถวเพ่ือเปลี่ยนอารมณผูชมไมใหเกิด

ความเบื่อหนาย ควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการเคลื่อนไหว การแปรแถวหลาย ๆ ครั้ง 

ทําใหความนุมนวลของทารําไทยลดนอยลง  

การออกแบบสรางสรรคการแสดง ชุด ฟอนตะคันมีความสอดคลองกับแนวคิด 

นาฏยประดิษฐของสุรพล วิรุฬหรักษ (2547, น. 125) คือ มีการกําหนดแนวคิดหลักในการ

ออกแบบสรางสรรคการแสดงท้ังในระดับเปาหมายและระดับวัตถุประสงค มีการ

ประมวลผลขอมูลจากท่ีเปนขอเท็จจริงและขอมูลท่ีเปนแรงบันดาลใจ มีการกําหนดขอบเขต 

การแสดงรูปแบบการแสดงและองคประกอบอ่ืน ๆ อยางชัดเจน การออกแบบการแปรแถว

คํานึงถึงทฤษฎีทางทัศนศิลป เชน จุด เสน จิตวิทยาของสี พ้ืนผิว ซ่ึงเปนไปตามหลักการจัด

องคประกอบศิลป มีความเปนเอกภาพ ความแตกตาง ความสมดุลอยางกลมกลืน ตาม

องคประกอบทางทัศนศิลป ใชทฤษฎีการเคลื่อนไหวกําหนดการใชพลัง และการใชท่ีวางได

อยางสอดคลอง ข้ันตอนในการออกแบบมีการกําหนดโครงสรางรวม การแบงการแสดงตาม

ชวงของอารมณเพลง 2 ชวง คือ ชาและเร็ว มีการกําหนดรายละเอียดของการแสดงเพ่ือใหมี

ความสวยงามโดดเดน เชน ใชทิศทางการเคลื่อนไหว 8 ทิศทางท่ีสัมพันธกับตําแหนงของผูชม 

ทําใหผูชมไดสัมผัสความสุนทรียท่ีแตกตางในแตละมุมของการแสดง การกําหนดระดับของ
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มือท่ีถือตะคันอยูในตําแหนงท่ีสองสวางใบหนาของผูแสดง การใชลีลากาวเทาแบบฟอนเมือง

เพ่ือใหทาฟอนมีความนิ่งและสงางาม การกําหนดลีลาทาฟอนแบบผสมผสานแบบภาคเหนือ

และภาคกลางใหมีเอกลักษณสอดคลองกับวัฒนธรรมความเปนอยูของจังหวัดแถบภาคเหนือ

ตอนลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม (2550) ไดทําการวิจัย 

เรื่อง ฟอนเมืองรูปแบบพระราชชายาเจาดารารัศมี ผลการวิจัยพบวา ฟอนเมืองรูปแบบพระ

ราชชายาเจาดารารัศมีเปนวัฒนธรรมสองแผนดิน (ลานนาและรัตนโกสินทร) ท่ีพระราช

ชายาเจาดารารัศมีทรงฟนฟูข้ึนมีทาฟอนเมือง 16 ทา ทาเชื่อม 3 ทาเรียกชื่อ ทาฟอนตาม

ทารําแมบทของภาคกลาง มีการแปรแถว 4 รูปแบบ คือ แถวเรียง 2 แถว เรียง 4 เขาวงเล็ก

และเขาวงใหญ 

2. ฟอนตะคัน เปนการแสดงท่ีสามารถแสดงเอกลักษณของทองถ่ินไดเดนชัดและ

ทรงคุณคา กลาวคือ มีองคประกอบครบถวนและสอดคลองกับแนวคิดองคประกอบการแสดง

ของประทิน พวงสําลี (2514, น. 97) ไดแก ผูแสดง เครื่องแตงกาย อุปกรณ การแสดง 

ดนตรีและทวงทํานองเพลง โอกาสท่ีแสดงและกระบวนทารํา เ ม่ือพิจารณาตาม

องคประกอบทุกขอพบวา มีการหลอมรวมจากงานหัตถศิลปท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินอยาง

กลมกลืน  

3. ฟอนตะคัน เปนการแสดงสรางสรรคท่ีมีนาฏยลักษณในดานเครื่องแตงกาย 

อุปกรณการแสดง ดนตรแีละทวงทํานองเพลงประกอบการแสดง ดานการแสดงมีความโดดเดน

ดานความพรอมเพรียงสวยงามของการเคลื่อนไหวรางกายในสวนแขนและมือท่ีถือตะคันใน

ระดับและทิศทางท่ีตางกันตามกระบวนทา ความวูบวาวของแสงเทียนในถวยตะคันกระทบ

กับสีของเครื่องแตงกายในความมืดทําใหแสงเทียนลอยเดนข้ึน ประกอบกับใชการเคลื่อนท่ี

อยางเปนระเบียบตามรูปแบบแถวท่ีเรียบงาย ไมซับซอน จึงทําใหมองเห็นความงามของ 

แสงเทียนในหลายมิติท่ีแปลกตาและสรางสุนทรียภาพใหผูชมไดเปนอยางดี กระบวนทารํา

ฟอนตะคันจัดเปนการฟอนในรูปแบบดั้งเดิม คือ มีการฟอนทาเดียวตอเนื่องหลายจังหวะ

และการนําทาฟอนหลายทามาตอกันเปนกระบวนทา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัตน 

จงดา (2541) เรื่อง ฟอนผฟีานางเทียม: การฟอนรําในพิธีกรรมและความเชื่อของชาวอีสาน 

ผลการวิจัยพบวา ทาฟอนผีฟาปจจุบันยังคงรูปแบบการฟอนแบบดั้งเดิม ซ่ึงพบวามีวาดทา

ฟอน 3 ลักษณะ คือ 1. วาดฟอนทาเดียว เปนการฟอนโดยใชทาฟอนเดียวไปเรื่อย ๆ       
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2. วาดทาฟอนหลายทาเปนการฟอนโดยการนําทาฟอนหลายทามาเชื่อมตอกันเปนกระบวน 

3. วาดฟอนเขาคูเปนการฟอนซ่ึงมักเปนหญิงกับหญิงในทาฟอนตาง ๆ กัน 

กระบวนทารํา ฟอนตะคัน มีลักษณะเดนในดานการเคลื่อนไหวรางกาย 5 สวน 

ไดแก ศีรษะ ลําตัว มือ แขน ขาและเทาท่ีสอดคลองกลมกลืนกับทวงทํานองเพลง สอดคลอง

กับงานวิจัยของ รัตติยา โกมินทรชาติ (2549, น. 274) เรื่อง การฟอนของชาวภูไท: 

กรณีศึกษาหมูบานวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ทาฟอนภูไท

ยุคด้ังเดิมมีนาฏยลักษณท่ีเปนรูปแบบเฉพาะ จําแนกลักษณะเฉพาะตามการใชสวนตาง ๆ 

ของรางกาย ไดแก 1. การใชสวนศีรษะ พบวามีการใชศีรษะสอดคลองกับมือ ลําตัวและเทา 

ศีรษะมีลักษณะการเอียงตามการใชมือ เชน มือซายอยูในทาสอดสูงศีรษะเอียงตามมือซาย

และการเอียงตามการย่ําเทา 2. การใชสวนของลําตัว พบวา มีการใชลําตัวเอนลําตัว

ทางซาย-ขวา ลําตัวตรง 3. การใชมือ พบวา มีการแกวงมือตามธรรมชาติแบบอิสระในทาเดิน 

4. การตั้งมือไขวท้ังสองขางใชในทาดอกบัวตูมดอกบัวบาน ทายอขาเดียวแบมือและหักขอมือ 

ใชในทาฟอนในทาลอยหนามวนมือและสอดสูงในทาฟอน ยอขาเดียว 5. การใชสวนขาและ

เทา พบวา มีการย่ําเทาอยูกับท่ีและย่ําเทากาวเดินไปขางหนา การยกขาขางเดียว 

 กระบวนทารําฟอนตะคัน มีลักษณะเฉพาะในการเคลื่อนไหวสวนมือ เนื่องจากถือ

ตะคันท้ังสองขางจึงมีการใชมือในลักษณะแบบหงายซ่ึงมีการเคลื่อนไหวมือหลายระดับ 

เพ่ือใหเห็นความสวยงามของแสงเทียนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการใชเทาหลายลักษณะเพ่ือให

สอดคลองกับทวงทํานองของเพลงและเพ่ิมลีลาใหแตกตางกันในแตละทารํา สอดคลองกับ

งานวิจัยของ พจนมาลย สมรรคบุตร (2541) เรื่อง การฟอนผูไทยในเรณูนคร ผลการวิจัย

พบวา ลักษณะเฉพาะของการฟอนผูไทย มีการใช เทา ขา ลําตัว มือและแขน การใชเทามี   

5 แบบ คือ การเปดปลายเทาตอนยืน การลงสนเทาตอนเดิน การแตะปลายเทาเฉพาะ

ผูหญิงการเปดสน เทาหลัง การวางเต็มฝาเทา การใชขามี 5 แบบ คือ ยกขาไปดานขาง     

ยกขาไปดานหนา ยกขาไปดานหลัง การนั่งเหยียดขาขางเดียว ไปดานหลัง การไขวขา การใช

ลําตัวมี 3 แบบ คือ ลําตัวตรง ลําตัวโนมทํามุม 45 องศา กับแนวตั้ง การโนมตัวต่ําเกือบ

ขนานกับพ้ืน การใชมือมี 4 แบบ คือ การเหยียดแขนตึงหงายทองแขน การงอแขนเปนวง

ระดับไหล การหักศอกข้ึนตั้งฉาก การงอแขนแบบหักศอกหงายตั้งฉาก  
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ขอเสนอแนะ 

1. หนวยงานภาครัฐและเอกชนควรใหการสนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ      

การสรางสรรคการแสดงดานนาฏศิลป ดนตรี เพ่ือเปดโลกทัศนใหเห็นความหลากหลาย     

ในมิติทางวัฒนธรรมอันเปนมรดกไทยใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน 

2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปควรจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย

ใหเพียงพอ รวมถึงควรกําหนดมาตรฐานในการทํางานวิจัยเชิงสรางสรรคอยางเปนระบบ

และเปนรูปธรรมเพ่ือกระตุนใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางสรรคอยาง

ตอเนื่อง 

3. สถานศึกษาควรพิจารณานําการแสดงสรางสรรคชุด ฟอนตะคัน กําหนดลงใน

หลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือการอนุรักษสืบทอดตอไป 

 4. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับบทบาทและรูปแบบการแสดงฟอนตะคันเพ่ือประกอบ 

การแสดงแสงและเสียงประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัยอีกรูปแบบหนึ่งดวย  

5. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการแสดงฟอนในทองถ่ินใกลเคียง เพ่ือเปนขอมูล

ในการดํารงเอกลักษณหรือเพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคและพัฒนาในโอกาสตอไป 

รายการอางอิง 
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ผลงานการแสดงสรางสรรคชุด ยกธงสงกรานต 

CREATIVE WORK OF FOLK DANCE: YOKTONG SONGKRAN 

พนิดา บุญทองขาว0

*  

PANIDA BOONTHONGKHAO 

บทคัดยอ  

การแสดงสรางสรรคชุด ยกธงสงกรานต มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประเพณียกธง

ของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และ

สรางสรรคการแสดงชุด “ยกธงสงกรานต” ในรูปแบบนาฏศิลปพ้ืนบาน โดยนําขอมูลมาจาก

ประวัติศาสตร ประเพณี และวิถีชุมชนของลาวครั่งบานบอกรุ โดยผานกระบวนการ

สรางสรรคงานศิลปะและกระบวนการวิจัยท่ีตองการสรางสิ่งใหมใหไดประโยชนทางดาน

นาฏศิลป ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปนมาของประเพณียกธงสงกรานตนั้นเกิดข้ึนมาจาก

การอพยพของกลุมชาติพันธุลาวครั่งเขามาในพ้ืนท่ีตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุร ีไดมีการยกธงข้ึนเพ่ือแสดงถึงความสําเร็จท่ีสามารถหาพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณได 

ตอมานําการยกธงมาเปนสวนหนึ่งของประเพณีสงกรานต เพ่ืออนุรักษและปลูกฝงใหเห็น

ความสําคัญของบรรพบุรุษ 2) กระบวนการสรางสรรคใชหลักการทํางานนาฏยประดิษฐเปน

กรอบในการทํางาน รูปแบบการแสดงและกระบวนทาฟอน คือ ชวงท่ี 1 ท่ีมาของลาวครั่ง 

แสดงใหเห็นถ่ินฐานดั้งเดิมท่ีบรรพบุรุษอพยพมาจากหลวงพระบาง ผานทางทํานองเพลง

และกระบวนทาฟอนของหญิงสาวท่ีราเริง ทาฟอนของฝายชายแสดงถึงความแข็งแกรง 

ความเปนผูนํา ชวงท่ี 2 วิถีลาวครั่ง แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของหนุมสาว ใชทาฟอนเก้ียว 

พาราสี และชวงท่ี 3 ประเพณีลาวครั่ง เปนการแสดงออกถึงความสามัคคีและรวมมือรวมใจ

ของคนในชุมชน ผูแสดงจะนําธงออกมาแหแหนและปกลงบนพ้ืนดิน ดนตรีและเพลงได

สรางสรรคข้ึนใหม ผลงานชุดยกธงสงกรานตนี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทของกลุมชาติพันธุใน

จังหวัดสุพรรณบุรีท่ีพยายามใชยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวมาเพ่ิมรายไดแกชุมชน ถือไดวา

ผลงานชุดนี้สามารถชวยใหสังคมรูจักและเขาใจกลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีได

อยางละเอียดชัดเจนยิ่งข้ึน  

คําสําคัญ: การแสดงสรางสรรค ชาติพันธุ ลาวครั่ง ยกธงสงกรานต 

*วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 Suphanburi College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute  
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Abstract 

Creative work of Folk Dance on YokTong Songkran was conducted to 

study the tradition of raising the flag of Lao krang ethnic group in Bor Kru 

subdistrict, Doembang-nangbuad district, Suphanburi province in the style of 

traditional folk dance. The information was from the history, traditions and 

the ways of community of Lao Krang in Bor Kru village. To create new things 

to be useful in the field of Thai classical dance through the creative process 

of art and research process. The findings were that: 1) The origin of YokTong 

Songkran was derived from the migration of Lao Krang ethnic group into     

Bor Kru subdistrict, Doembangnangbuad district, Suphanburi province. They 

raised the flag to show the success of finding a fertile land. Later, the raising 

flag was introduced as part of the Songkran Festival to preserve and cultivate 

the importance of the ancestors; 2) By using artificial dance process as a 

framework, the pattern of the show and the dance process is, in the first 

stage, it shows the original settlements of the Lao Krang whose ancestors 

migrated from Luang Prabang through the melody and the dancers will show 

the mood of the cheerful teenage girl and leadership of men. In the second 

stage, the ways of Lao Krang that show about love, relationship, way of life 

and the flirtation between young people. In the third stage, Lao Krang 

traditions are to express harmony, cooperation. The performers will bring the 

flag out to parade and flag on the ground, emphasizing unity. The 

performance on YokTong Songkran shows the role of ethnic groups in 

Suphanburi who try to use the tourism strategy to increase income for the 

community. And it helps the society get to know the Lao Krang ethnic group 

in Suphanburi more clearly. 

Keywords: Creative work of Folk Dance, Ethnic, Lao Krang, YokTong Songkran 
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บทนํา 

จังหวัดสุพรรณบุรีเปนจังหวัดหนึ่งท่ีตั้งอยูในเขตภาคกลาง มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรชาติไทยมาหลายยุคหลายสมัย สภาพโดยท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณและ     

ถือเปนหัวเมืองชั้นนอกท่ีเปนเขตพระราชทานใหกลุมชาติพันธุตาง ๆ ท่ีถูกกวาดตอนมาตั้ง

ถ่ินฐานอยูในตั้งแตอดีตเปนจํานวนมาก ปจจุบันพบวากลุมชาติพันธุตาง ๆ นั้น ประกอบดวย 

กลุมชาติพันธุลาว กลุมชาติพันธุมอญ กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติ

พันธุละวา และกลุมคนไทยเชื้อสายจีนทําใหจังหวัดสุพรรณบุรีเปนดินแดนท่ีมีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมแหงหนึ่งในประเทศไทย ในบรรดากลุมชาติพันธุตาง ๆ นั้น กลุมชาติพันธุลาว

นับไดวาเปนชนกลุมใหญท่ียังคงรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อประจําถ่ินของตน

ไวอยางเหนียวแนน ประกอบไปดวย ลาวเวียงหรือลาวตี้ ลาวโซงหรือไททรงดํา ลาวครั่งหรือ

ลาวข้ีคัง แตละกลุมมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยูท่ีแตกตางกันออกไปแต

ละกลุมชน สําหรับกลุมชาติพันธุลาวครั่งนั้นมีประวัติความเปนมาจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรท่ียาวนานคือ บรรพบุรุษอพยพมาจากอาณาจักรเวียงจันทนและหลวงพระบาง

พรอมกับลาวกลุมอ่ืน ๆ ท่ีอพยพเขามาประเทศไทยดวยเหตุผลทางการเมืองและเปนเชลยศึก

ยามสงคราม อาศัยอยูบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เชน จังหวัดนครปฐม จังหวัด

สุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี ฯลฯ (สิริวัฒน คําวันสา, 2529, น. 20) ลาวครั่ง

มักจะเรียกตนเองวา “ลาวข้ีครั่ง” หรือ “ลาวค่ัง” ความหมายของ  คําวา “ลาวครั่ง” ยัง   

ไมทราบความหมายท่ีแนชัด บางทานสันนิษฐานวามาจากคําวา “ภูคัง” ซ่ึงเปนชื่อของภูเขา

ท่ีมีลักษณะคลายระฆังอยูทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระบางในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเปนถ่ินฐานเดิมของลาวครั่ง ลักษณะท่ัวไปของลาวครั่งคือมี

รูปรางคอนขางสูงหรือสันทัด ท้ังหญิงและชายมีผิวคอนขางเหลือง ตาสองชั้น ใบหนาไม

เหลี่ยมมาก จมูกมีสัน ผมเหยียดตรง ชอบนุงผาซ่ินคลุมเขา นุงซ่ินหม่ีมีดอก ลาวครั่งมี

เอกลักษณทางวัฒนธรรมในการทอผาเพ่ือใชในชีวิตประจําวันและใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเทศกาลสําคัญ 

สําหรับคนไทยเชื้อสายลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีสวนมากปจจุบันอาศัยอยูใน

อําเภอเดิมบางนางบวช เชน ตําบลบอกรุ ตําบลหนองกระทุม ตําบลปาสะแก ในอําเภอ   

ดานชาง เชน ตําบลหนองมะคาโมง การแตงกายของผูหญิงนิยมทอผามัดหม่ีตอซ่ินตีนจก   

ใชสีแดงหรือสีของครั่งในการยอม สวนผูชายจะใชผาขาวมาคาดเอวเปนลายหมากรุก 5 สี 
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ประเพณีท่ีสืบทอดมาแตบรรพบุรุษอันมีท่ีมาจากสมัยกอนตอนท่ีชาวลาวครั่งอพยพมาไดพบ

กับพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ จึงปกหลักตั้งฐานทํามาหากิน กลุมชนจัดใหมีการยกธงเพ่ือ

เอาฤกษเอาชัยและแสดงถึงความสําเร็จท่ียายเขามา คือ ประเพณียกธง ประเพณีนี้ไดมีการ

สืบสานตอกันมาจากอดีตถึงปจจุบัน โดยจัดใหมีการยกธงในวันสุดทายของเทศกาล

สงกรานตของทุกปเปนวันยกธง (พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2559.) 

กอนจะมีการยกธงชาวบานจะหาไมไผลําตรง ๆ ยาว ๆ เพ่ือนํามาทําคันธง สวนผูหญิงก็จะ

เตรียมทําผาธงประดับดวยสิ่งตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสวยงามเพ่ือจะนําไปติดท่ีคันธง เม่ือถึง

วันสุดทายของสงกรานตชาวบานก็จะนําคันธงมารวมกันท่ีวัดและเม่ือไดเวลาก็จะทําพิธ ี  

แหธงรอบวัด คันธงละ 3 รอบ จากนั้นก็จะนําคันธงมาปกลงหลุมท่ีเตรียมไว จากนั้นมี     

การรองรํากันรอบคันธงของตนเองอยางสนุกสนาน ปจจุบันประเพณีนี้มีการสืบทอดกันอยู   

4 หมูบาน คือ หมูบานบอกรุ หมูบานทุงกฐิน หมูบานหนองกระทุมและหมูบานสระบัวกํ่า     

(สุพิศ ศรีพันธ, สัมภาษณ 21 ตุลาคม 2559.)  

จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรางสรรคเห็นถึงความชัดเจนดานวัฒนธรรม 

ประเพณี คุณความดีและวิถีชุมชน “ลาวครั่ง” จึงนํามาสูกระบวนการการสรางสรรค      

การแสดงในรูปแบบนาฏศิลปพ้ืนบานในชื่อชุดวา “ยกธงสงกรานต” โดยผูวิจัยไดเลือกชุมชน

บานบอกรุเปนแหลงในการศึกษา ดวยวิธีแบบการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เนื่องดวย

เปนหมูบานท่ีมีศักยภาพและไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีจะเขามาสนับสนุน   

การทองเท่ียวตามยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ถือไดวาผลงานชุดนี้ชวยใหสังคมสนใจ

และรูจักกลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีไดอยางละเอียดและชัดเจน ท้ังนี้ผูวิจัยได

ดําเนินงานวิจัยภายใตโครงการพัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรค เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขัน ประจําปงบประมาณ 2560 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวง

วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางสรรคชุดการแสดง ยกธงสงกรานต จากประเพณียกธงของกลุมชาติ

พันธุลาวครั่ง ตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีในรูปแบบนาฏศิลป

พ้ืนบาน 

2 .  นําเสนอผลงานสรางสรรคโดยจัดให มีการประเมินความพึงพอใจจาก

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแสดงถึงคุณภาพของผลงานการแสดง  
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วิธีการศึกษา 

 ผลงานสรางสรรคชุดนี้เปนการวิจัยในลักษณะนาฏศิลปสรางสรรค เพ่ือใหไดมาซ่ึง

การแสดงชุดใหมโดยผานกระบวนการสรางสรรคและใชกระบวนการวิจัยท่ีตองการสรางสิ่งใหม

ใหไดเปนประโยชนทางดานนาฏศิลปหรือบูรณาการรวมกับงานในดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. เก็บขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Documentary Research) 

โดยรวบรวมขอมูลความรูเก่ียวกับกลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ประเพณี

วัฒนธรรมจากหนังสือ เอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ สื่อวีดิทัศน และสื่อ

อินเทอรเน็ต  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) โดยใชวิธีการสังเกต 

สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง สนทนากลุมกับบุคคลท่ีเปนกลุมเปาหมายโดยตรง ไดแก ผูนํา

ชุมชน ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน และเปนประโยชน โดยเลือกชุมชนบาน

บอกรุเปนแหลงในการศึกษา ดวยวิธีแบบการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเนื่องดวยเปน

หมูบานท่ีมีศักยภาพและไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีจะเขามาสนับสนุน      

การทองเท่ียวตามยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

2.1 พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ เจาอาวาสวัดบอกรุ ตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบาง 

นางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.2 นางสาวสุพิศ ศรีพันธุ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบอกรุ อําเภอ     

เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 

 3. การจดบันทึก (Field Note) โดยการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังใช

อุปกรณชวยเพ่ิมเติมรายละเอียด เชน กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง 

4. ใชหลักกระบวนการสรางสรรคงานนาฏยประดิษฐ โดยเริ่มตั้งแตการคิดใหมี

นาฏยประดิษฐ (การคิดงาน) การกําหนดความคิดหลัก การประมวลขอมูล การกําหนด

ขอบเขต การกําหนดรูปแบบทางดานดนตรีและนาฏศิลป การกําหนดองคประกอบ       

การแสดงดานเครื่องแตงกาย เพลง ดนตรี และการออกแบบนาฏศิลป 

5. นําเสนอรูปแบบการแสดง ยกธงสงกรานต ครบองคประกอบใหผูเชี่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณาเพ่ือรับขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
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6. รวบรวมองคความรูมาในรูปแบบงานวิจัยสรางสรรคเพ่ือการเผยแพรกลุมชาติ

พันธุลาวครั่งของจังหวัดสุพรรณบุรีใหเปนท่ีรูจัก เพ่ือพัฒนาดานการทองเท่ียวและเพ่ิม

รายไดแกชุมชนตอไป 

ผลการศึกษา 

 ท่ีมาของลาวครั่ง 

ลาวครั่งหรือลาวข้ีคัง คือ กลุมชาติพันธุในตระกูลภาษาไท-กะได กลุมชนดังกลาวมี

ถ่ินฐานเดิมอยูในเมืองภูคัง ปรากฏหลักฐานเพียงวาเมืองดังกลาวตั้งอยูทางฝงซายของลุมโขง  

สุพิศ ศรีพันธุ (2555, น.15) ไดอางไววา การปรากฏตัวของชาวลาวครั่งในประเทศ

ไทยพบวามีการอพยพโยกยายถ่ินฐานในสมัยกรุงธนบุรี ดังปรากฏหลักฐานในป พ.ศ. 2314 

เจาพระยามหากษัตริยศึกและเจาพระยาสุรสีหเปนผูนําทัพไปชวยเหลือตีเวียงจันทนโดย

ไดรับความรวมมือจากเจาเมืองหลวงพระบางซ่ึงเปนคูสงครามกับเวียงจันทนมากอน และ

เม่ือไดรับชัยชนะไดมีการกวาดตอนผูคนชาวลาวท้ังเชื้อพระวงศ สนม กํานัล ขุนนาง

ขาราชการชั้นผูใหญ ทหารและประชาชน พรอมท้ังริบทรัพยและเกลี้ยกลอมหัวเมืองรายทาง

ตาง ๆ มายังกรุงธนบุรี โดยใหตั้งบานเรือนอยูเพชรบุรี สุพรรณบุรี ในสมัยรัชกาลท่ี 2 แหง

กรุงรัตนโกสินทรเจาเมืองเวียงจันทนไดสงครอบครัวลาวเมืองภูคังมายังกรุงเทพมหานคร 

โปรดใหไปตั้งบานเรือนท่ีนครชัยศรี และในสมัยของรัชกาลท่ี 3 ชาวลาวครั่ง ซ่ึงมีถ่ินฐานเดิม

อยูท่ีเมืองภูคัง ซ่ึงตั้งอยูบนฝงซายของแมน้ําโขง ไดถูกกวาดตอนมาในประเทศไทยอีกครั้งใน

สมัยท่ีไทยไดทําสงครามกับญวน โดยในการยกทัพกลับจากญวนยกทัพผานลาว ไดตั้งม่ัน

ชั่วคราวอยู ท่ีเมืองภูคังแลวจึงนําชาวลาวเหลานี้มาดวยและโปรดใหไปตั้งม่ันอยู ท่ีเมือง

สุพรรณบุรแีละเมืองนครชัยศรี  

ในจังหวัดสุพรรณบุรีพบกลุมชาติพันธุลาวครั่งในเขตอําเภออูทอง อําเภอดานชาง 

และอําเภอเดิมบางนางบวช โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอเดิมบางนางบวช นั้นมีชาวลาวครั่ง

อาศัยอยูเปนจํานวน 3 ตําบล ไดแก ตําบลปาสะแก ตําบลบอกรุ และตําบลหนองกระทุม    

ซ่ึงจํานวนประชากรสวนใหญเกือบรอยละ 80 เปนชาวลาวครั่งท่ีมีภาษา วัฒนธรรม ประเพณี

ท่ีแตกตางออกไป ในตําบลปาสะแกจะใชนามสกุล “ภูฆัง” สวนลาวครั่งท่ีอาศัยอยูท่ีตําบล

หนองกระทุมและตําบลบอกรุ สวนใหญใชนามสกุล “กาฬภักดี” (สุพิศ ศรีพันธุ, 2555, น.28) 

เอกลักษณเฉพาะตัวของชาวลาวครั่งท่ีสามารถแบงแยกไดทันทีท่ีพบคือ ภาษาพูด ซ่ึงมีเสียง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94
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วรรณยุกตเปนเสียงสูง ชาวลาวครั่ง มักเรียกตัวเองตามสําเนียงภาษาทองถ่ินวา “ลาวข้ีคัง” 

หรือ “ลาวคัง”  

วิถีชีวิตและประเพณขีองชาวลาวครั่ง 

สภาพความเปนอยูโดยท่ัวไปของกลุมชนลาวครั่งในเขตตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบาง

นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในปจจุบันจะมีลักษณะคลายกับชาวภาคกลางโดยท่ัวไป 

ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม สวนวิถีการดําเนินชีวิตของชาวลาวครั่งเปนการดําเนิน

ชีวิตท่ีอาศัยปจจัยสี่เปนหลัก มีระบบความสัมพันธแบบใหความชวยเหลือกันและมีระบบ

ครอบครัวแบบเครือญาต ิถึงแมวาความเจริญทางดานเทคโนโลยีจะแผขยายเขามาถึงหมูบาน

แลวก็ตามแตชาวลาวครั่งก็ยังคงตองอาศัยธรรมชาติและระบบความเชื่อใหความเคารพ   

นับถือสิ่งท่ีอยูเหนือธรรมชาติเหมือนกับในอดีต 

การแตงกายของคนไทยเชื้อสายลาวครั่งจะมีแบบฉบับเปนของตนเองซ่ึงนําวัสดุจาก

ธรรมชาติในทองถ่ินคือ ฝายและไหมมาเปนวัสดุในการทอ เทคนิคท่ีใชมีท้ังการจกและมัดหม่ี 

ผาท่ีโดดเดนของชาวลาวครั่งคือ ผาซ่ินมัดหม่ีตอตีนจก ซ่ึงมีลายผาเปนเอกลักษณเฉพาะ

ทองถ่ิน และผาขาวมา 5 ส ีซ่ึงมีลวดลายหลากหลายและสีท่ีใชเปนสีท่ีไดจากธรรมชาติ  

สําหรับประเพณีท่ีลาวครั่งถือปฏิบัติ ไดแก ประเพณีสารทลาว ประเพณีบวช 

ประเพณีไหวศาลเจานายและประเพณียกธง ซ่ึงประเพณีดังกลาวมีลักษณะของการปลูกฝง

การเคารพบูชาบรรพบุรุษ ปูยาตายายท่ีลวงลับไปแลว นับวาเปนพิธีกรรมท่ีแตกตางจาก

ชุมชนท่ัวไปและมีการปฏิบัติอยางเครงครัดควรคาแกการอนุรักษ 

ประเพณียกธงวันสงกรานตบานบอกรุ  

   กลุมชาติพันธุลาวครั่งบานบอกรุมีประวัติวาอพยพมาจากเวียงจันทนและเมืองหลวง

พระบาง มาพบกับพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ จึงปกหลักตั้งฐานทํามาหากินอยู ณ ตําบลบอกร ุ

อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีในปจจุบัน ไดมีการยกธงเพ่ือเอาฤกษเอาชัยและ

เปนการแสดงถึงความสําเร็จของกลุมชนท่ียายเขามาอยูในท่ีอุดมสมบูรณ ครั้นสมัยตอมาใน

วันท่ี 13 เมษายนของทุกป ซ่ึงเปนวันสงกรานตนั้น ชาวบานถือวาเปนวันสงกรานต บรรดา

เทวดาและนางฟาจะลงจากสวรรคเพ่ือมาเลนสงกรานต เม่ือสงกรานตเลิกชาวบานก็จะทํา

พิธียกธงข้ึนเพ่ือสงบรรดาเทวดาและนางฟากลับข้ึนสวรรคจึงกําหนดใหวันท่ี 19 เมษายนของ

ทุกปเปนวันยกธง (พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ, สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2559.) 
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 ในสวนของการเตรียมการนั้น ชาวบานจะหาไมไผลําตรง ๆ ยาว ๆ เพ่ือนํามาทําคันธง 

สวนผูหญิงก็จะเตรียมทําผาธงประดับดวยสิ่งตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสวยงามเพ่ือจะนําไปติด 

ท่ีคันธง เม่ือถึงวันสุดทายของสงกรานตชาวบานก็จะนําคันธงมารวมกันท่ีวัดและเม่ือไดเวลา

ก็จะทําพิธีแหธงรอบวัดคันละ 3 รอบ จากนั้นก็จะนําคันธงมาปกลงหลุมท่ีเตรียมไว จากนั้นมี

การรองรํากัน รอบคันธงของตนเองอยางสนุกสนาน ปจจุบันประเพณีนี้มีการสืบทอดกันอยู 

4 หมูบาน คือ หมูบานบอกรุ หมูบานทุงกฐิน หมูบานหนองกระทุม และหมูบานสระบัวกํ่า 

ในปจจุบันชวงกลางวันจะมีการแขงกีฬาและการละเลนตาง ๆ ของผูสูงอายุ รวมท้ังมีการรดน้ํา 

ดําหัวผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนมา เพ่ือใหเกียรติและแสดงความเคารพนับถือตอผูสูงอายุ 

  สถานท่ีในการยกธงของชาวบานบอกรุนั้นจะจัดข้ึนท่ีวัดบอกรุ นับเปนงานใหญของ

ชุมชน งานนี้มีข้ึนท้ังวันตั้งแตเชาตรูจนมืดคํ่า โดยชาวบานจะนําคันธงหรือเสาธงและธงท่ี  

แตละหมูบานเตรียมเอาไวแหมาท่ีวัด คันธงนั้นทําดวยไมไผท้ังลําโดยมีการประกวดประขัน

กันดวย ซ่ึงจะแบงออกเปนการประกวดความยาวโดยวัดจากโคนถึงปลายยอด การประกวด

ความใหญโดยวัดโดยรอบของโคนเสา การประกวดความสวยงามของธงซ่ึงชาวบานจะ

ชวยกันเย็บธง การประกวดความสามัคคีของคนในชุมชนโดยการนับจํานวนของคนท่ีมา

รวมงานวาหมูบานใดสามารถดึงคนมารวมแหไดมากท่ีสุด สําหรับผูหญิงนั้นจะนัดกันใส

ผาซ่ินตีนแดงซ่ึงทอเองดวยมือของกลุมแมบาน มารวมงานกันเพ่ือเปนการอนุรักษงาน

หัตถกรรมพ้ืนบาน เม่ือขบวนแหมาถึงวัดก็จะมีการละเลนตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน เสร็จแลวก็เตรียม

แหธงรอบวัดสามรอบกอนจะนําไปปกลงหลุมท่ีเตรียมขุดเอาไว การแหธงของแตละหมูบาน

นั้นก็จะมีแตรวงบรรเลงและรําวงกันอยางสนุกสนาน ในตอนท่ีจะนําธงไปปกลงหลุมนั้นบาง

ทีก็จะมีการแกลงกันเพ่ือไมใหอีกฝายนําธงไปปกไดงาย แกลงกันพอหอมปากหอมคอ      

หลังปกธงไดแลวชาวบานก็จะรําวงรอบเสาธงอีกสามรอบ เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองท่ีทําการ

ปกคันธงสําเร็จ (เบญจมาศ กาฬภักดี, 2558)   
 

 
ภาพท่ี 1 ขบวนประเพณียกธงสงกรานตตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ท่ีมา: www.suphan.biz 

https://banjamatgame.wordpress.com/2560)%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://www.suphan.biz/
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ภาพท่ี 2 การยกธงสงกรานตตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ท่ีมา: www.suphan.biz 
 

จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยไดใชหลักกระบวนการสรางสรรคงานนาฏยศิลปมา

ดําเนินงาน โดยเริ่มตั้งแตการคิดใหมีนาฏยประดิษฐ (การคิดงาน) การกําหนดความคิดหลัก 

การประมวลขอมูล การกําหนดขอบเขต การกําหนดรูปแบบทางดานดนตรีและนาฏศิลป 

การกําหนดองคประกอบอ่ืน ๆ และการออกแบบนาฏศิลป ดังตอไปนี้ 

กระบวนการสรางสรรค 

1. การคิด เกิดจากการสงเสริมกิจกรรมประเพณี เอกลักษณวัฒนธรรมทองถ่ินของ

จังหวัดสุพรรณบุรี ในสวนของการทองเท่ียวรวมถึงผลิตภัณฑสินคา OTOP คือ ผาทอลาว

ครั่งอันเปนเอกลักษณและไดรับการสืบทอดตอกันมาอยางยาวนานจากบรรพบุรุษ 

2. การกําหนดความคิดหลักในการกําหนดความคิดหลักนี้มีอยู 2 ระดับดวยกัน คือ 

 2.1 ระดับเปาหมาย สําหรับการแสดงชุดนี้มีเปาหมายเพ่ือสนองตอบยุทธศาสตร

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการวิจัยสรางสรรคผลงานการแสดงดานนาฏดุริยางคศิลปไทย

และสนับสนุนยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรีในการพัฒนาดานการทองเท่ียวและเพ่ิม

รายไดแกชุมชน 

 2.2 ระดับวัตถุประสงคในการกําหนดแนวคิดนี้เนนการสรางงานจากประเพณี

ยกธงของกลุมชาติพันธุลาวครั่งตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เนน

วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการแสดงออกซ่ึงความรักความสามัคคีในชุมชนท่ียังคง

รักษาไวใหเปนท่ีรูจักกวางขวางมากยิ่งข้ึน รวมถึงนําเสนอ “ผาทอลาวครั่ง” ผลผลิตท่ีเกิด

จากการรังสรรคของชางทอผาท่ีไดอาศัยองคความรูและภูมิปญญาท่ีไดรับการถายทอดมา

จากบรรพบุรุษมาเปนเวลาหลายชั่วอายุคน มีคุณคาทางประวัติศาสตรเปนความภาคภูมิใจ

ของชุมชน  

http://www.suphan.biz/
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3. การประมวลขอมูลนําขอมูลท่ีมาของลาวครั่ง วัฒนธรรม ประเพณี การรวมมือ

รวมใจของคนในชุมชนของประเพณียกธงสงกรานตมานําเสนอในรูปแบบการแสดง 

4. การกําหนดขอบเขตการแสดงชุดนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตคลอบคลุมในสวน

ตาง ๆ จากแนวคิดและขอมูล คือ กลุมชาติพันธุลาวครั่งจากบานบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงยังคงมีการรักษาวัฒนธรรมของกลุมไวอยางเหนียวแนน โดยเฉพาะ

ประเพณียกธงสงกรานต สวนขอบเขตขององคประกอบในการแสดงนั้น เพ่ือใหเห็นความ

ชัดเจนตามรูปแบบ จึงมีผูแสดงท้ังชายและหญิง อุปกรณประกอบการแสดงคือธงและ    

การแตงกายอันเปนเอกลักษณของชาวลาวครั่งท่ีชัดเจน 

5. การกําหนดรูปแบบในการแสดงชุดนี้ กําหนดใหรูปแบบจารีตนาฏศิลปไทยมี

ความเปนระเบียบ มีขอกําหนดท่ีชัดเจนเปนโครงสรางหลักของการแสดงและใช

ศิลปะการแสดงพ้ืนบานในสวนของกระบวนทารํา ดนตรี ทํานองเพลง ใหสอดคลองกับ     

วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ซ่ึงจะขออธิบายสองประเด็นหลัก อันไดแก 

5.1 ดนตรี  

การสรางสรรคทํานองเพลงสําหรับการแสดงชุด ยกธงสงกรานต ในครั้งนี้

ผูรับผิดชอบฝายดนตรีไดนําเอาขอมูลทางประวัติศาสตรของชุมชนลาวครั่ง จังหวัด

สุพรรณบุรี และขอมูลในปจจุบัน มาเปนการกําหนดรูปแบบในการประพันธทํานองเพลง

และเรียบเรียงเพลงรวมถึงเครื่องดนตรีท่ีใชประกอบการบรรเลง ซ่ึงประกอบไปดวยสวนท่ี

ประพันธทํานองข้ึนมาใหม โดยใชสําเนียงการขับซําเหนือของเมืองหลวงพระบาง ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สื่อถึงถ่ินฐานท่ีมามีเครื่องดนตรีแคนเปนหลัก      

ใชบรรเลงในชวงท่ี 1 ท่ีมาของลาวครั่ง ตอมาทํานองท่ีในชวงท่ี 2 วิถีลาวครั่ง มีลายเพลง

ดั้งเดิมและลายเพลงท่ีมีการหยิบยืมจากวัฒนธรรมดนตรีทางภาคอีสานมาผสมผสาน       

ซ่ึงลายเพลงเหลานี้ชุมชนนิยมใชบรรเลงในงานเทศกาลตาง ๆ ท้ังนี้ ไดมีการออกแบบ

สรางสรรครอยเรียงใหมใหมีความไพเราะสนุกสนาน เพ่ิมเครื่องดนตรีของทองถ่ินเขาไป 

ไดแก ระนาด ซอ กลอง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณประจําชุมชน เนนเปนจังหวะรําวง 

และชวงสุดทาย ประเพณีลาวครั่ง ดนตรีปรับใหมีจังหวะรุกเรา กระชับ สรางความ

สนุกสนานสอดคลองกับทารําท่ีแสดงใหเห็นถึงการรวมแรงรวมใจในการปกคันธง 
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5.2 นาฏศิลป 

 การกําหนดรูปแบบในการแสดง ผูวิจัยและคณะทํางานไดกําหนดใหมีรูปแบบ

ตามขอมูลท่ีคนควาไดและสอดคลองกับการกําหนดรูปแบบของการสรางสรรคเพลง ดังนี้ 

1) กําหนดใหอยูในจารีตของนาฏศิลปไทย ซ่ึงแนวทางนี้นําระเบียบแบบแผน

ของระบํา ซ่ึงเนนความพรอมเพรียง กระบวนแถวท่ีหลากหลาย เครื่องแตงกายสวยงาม

แสดงความชัดเจนของชุดการแสดงท่ีกลาวถึงกลุมชาติพันธุลาวครั่ง และจํานวนผูแสดง

มากกวาสองคนข้ึนไปมาเปนรูปแบบหลักของการแสดง  

2) กําหนดใหเปนการผสมผสานหลายจารีต การกําหนดรูปแบบในท่ีนี้เนน

กระบวนทาฟอนรําแบบพ้ืนบานผสมผสานกับการใชจังหวะเทาแบบการเตนลีลาศในทาฟอน

ของฝายหญิง สวนทาฟอนฝายชายเปนทาพ้ืนบานเชนกันผสมผสานกับการนําทาพ้ืนฐาน

ของโขน คือ การเตน การวางเหลี่ยม มาใชประกอบ 

 6. องคประกอบอ่ืน ๆ ไดแก ผูแสดง เครื่องแตงกาย เครื่องดนตรีท่ีสรางสรรคข้ึน  

มาใหม และอุปกรณประกอบการแสดง ดังนี้ 

6.1 ผูแสดง แบงออกเปน 2 กลุม คือ ฝายชายและฝายหญิง และตองทําหนาท่ี

เปนท้ังผูฟอนและผูยกธง (จํานวนผูแสดงสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ

สถานท่ีและโอกาสในการแสดงในท่ีนี้กําหนดใหมีผูแสดงฝายหญิงจํานวน 8 คน ผูแสดงฝาย

ชายจํานวน 8 คน)  

6.2 การออกแบบเครื่องแตงกาย เนนรูปแบบใหใกลเคียงกับการแตงกายของ

กลุมชาติพันธุลาวครั่งใหมากท่ีสุด โดยเนนเอกลักษณของลายผา สําหรับการออกแบบ 

เครื่องแตงกายครั้งนี้ไดนําลายตีนซ่ินมาใชหลากหลายลาย แตท่ีสําคัญซ่ินตองประกอบดวย

หัวซ่ิน ตัวซ่ินและตีนซ่ิน โดยนุงซ่ินริ้วลายตั้งขนานไปกับลําตัว ตอหัวซ่ินดวยผาฝาย ตอตีนซ่ิน

ดวยแถบผาขนาดเล็กสวนการแตงกายทอนบนจะใชการหมผาเบี่ยงตามรูปแบบดั้งเดิม     

ไมสวมเสื้อ ผาเบี่ยงหรือสไบท่ีใช คือ ผาขาวมาลายตารางหมากรุก 5 สี ซ่ึงเปนเอกลักษณ

ทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวครั่งบานบอกรุเชนเดียวกัน 
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ภาพท่ี 3 เคร่ืองแตงกายผูแสดงหญิง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

สวนรูปแบบของทรงผมนั้นนํามาจากรูปแบบทรงผมของแมหญิงลาว ซ่ึงจะเกลา

มวยสูงเฉียงดานขวา อันเปนเอกลักษณท่ีปรากฏอยางชัดเจน 
 

 
ภาพท่ี 4 ทรงผมผูแสดงหญิงชุดยกธงสงกรานต 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

สวนการแตงกายของผูแสดงชายเนนรูปแบบดั้งเดิมเชนเดียวกัน คือ สวมเสื้อ      

นุงกางเกงขาหยักรั้ง คาดผาขาวมา และผาขาวมาพาดไหลหอยชายลงสองดาน ซ่ึงเปน

ผาขาวมาลายตารางหมากรุก 5 สี ท่ีสําคัญ คือ การสักขาลาย ซ่ึงเปนวัฒนธรรมของคนลาว

ลานชางท่ีอยูสองฝงแมน้ําโขง ผูชายชาวลาวครั่งก็เชนเดียวกันท่ีนิยมสักขาลายเปนรูปตัวมอม

หรือสิงหมอมตามความเชื่อท่ีวามอมเปนสัตวท่ีทรงฤทธานุภาพ แข็งแรง ทรงกําลังมหาศาล 

โดยสักตั้งแตบริเวณใตเขาหรือเหนือเขาข้ึนไปถึงตนขาหรือขาสวนบน (วิศัลย โฆษิตานนท, 

2557) สําหรับการแสดงนั้นใชการเขียนลายดวยสีแทนการสักลายท่ีขาของผูแสดง  
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ภาพท่ี 5 เคร่ืองแตงกายผูแสดงชาย  ภาพท่ี 6 การเขียนลายในการแสดงชุดยกธงสงกรานต 

 ท่ีมา: ผูวิจัย ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

6.3 เครื่องดนตรีท่ีใชในการผสมวง ประกอบไปดวยแคนท้ังหมด 3 ขนาด คือ 

เล็ก กลาง และใหญ ระนาดเอก (ผืนระนาดไมไผ) ซอดวง ซออู พิณ กลองพ้ืนเมืองสองหนา 

กลองหาง ฉ่ิง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ และโหมง 
 

 
ภาพท่ี 7 วงดนตรีประกอบการแสดงชุด “ยกธงสงกรานต” 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 6.4 อุปกรณประกอบการแสดง คือ ธงสงกรานต ประกอบไปดวย ไมไผรวก ยาว

ประมาณ 2 เมตร 50 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 2-4 เซนติเมตร ท่ีเลือกใชไมไผลักษณะนี้ 

เนื่องจากมีความทนทาน น้ําหนักพอประมาณท่ีจะรับน้ําหนักของผืนธง ปลายเรียว ทําให  

ผืนธงพลิ้วไหวไปมา ดูสวยงาม ขนาดเหมาะสมท่ีจะใหผูแสดงถือไดสองคน สวนผืนธงเปน  

ผาทอยาว 1 เมตร 30 เซนติเมตร กวาง 30 เซนติเมตร ประดับดวยดอกไมและตาขาย    

หนาชางทําดวยดอกรักสําเร็จรูป ประดับดานบนและดานลางของผืนธง เพ่ือชวยใหเกิด 

ความสวยงามและสะดวกสําหรับการแขวนผืนธง 
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ภาพท่ี 8 ธงประกอบการแสดงชดุ “ยกธงสงกรานต” 

ท่ีมา : ภูมิพัฒน ธรรมวงศ 

 7. การออกแบบนาฏศิลป แบงการแสดงออกเปน 3 ชวง คือ การออกแบบผลงาน

สรางสรรคชุด “ยกธงสงกรานต” ในท่ีนี่ผูวิจัยไดมีข้ันตอนในการออกแบบไวดังนี้ 

7.1 การกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการแสดง ไดกําหนดไวเปน 3 ชวง ดังนี ้

  ชวงท่ี 1 ท่ีมาของลาวครั่ง แสดงออกใหเห็นถึงถ่ินฐานดั้งเดิมท่ีสันนิษฐานวา

บรรพบุรุษอพยพมาจากหลวงพระบาง เนนกระบวนทาท่ีเรียบงายและสงางาม 

   ชวงท่ี 2 วิถีลาวครั่ง แสดงใหเห็นถึงการดําเนินชีวิตและความสงบสุข    

โดยเนนกระบวนทารําคู เก้ียวพาราสีระหวางชายหนุม-หญิงสาว  

  ชวงท่ี 3 ประเพณีลาวครั่ง เปนการแสดงออกถึงความสามัคคีและรวมมือ

รวมใจของคนในชุมชน ผานกระบวนทาแหธงและยกธงตามแบบประเพณียกธงสงกรานต  

7.2 การแบงชวงอารมณผูแสดงท่ีจะสื่อออกมานั้นจะแบงตามชวงการแสดง คือ 

ชวงท่ี 1 ผูแสดงจะแสดงถึงอารมณของหญิงสาวยามแรกรุนท่ีสดใสราเริง 

แตยังคงไวถึงจารีตประเพณีของผูหญิงท่ีมีกิริยามารยาทเรียบรอย งดงาม สวนผูชายจะแสดง

ถึงความแข็งแกรง ความเปนผูนํา มีพละกําลัง มีทวงทาท่ีองอาจสงางาม 

 ชวงท่ี 2 ผูแสดงจะแสดงใหเห็นถึงวิถีของหนุมสาวท่ีมีการเก้ียวพาราสีกัน

ผานการฟอนรําท่ีสนุกสนาน โดยยังคงไวซ่ึงจารีตท่ีดีงาม อารมณจะแสดงถึงความรื่นเริง

บันเทิงใจ 

ชวงท่ี 3 ผูแสดงจะนําธงออกมาแหแหนและปกลงบนพ้ืนดิน อารมณของ

การแสดงครั้งนี้จะเนนถึงความมุงม่ัน ความสามัคคีของผูยกธง การรวมใหกําลังใจของ   

หญิงสาวและสุดทายแสดงถึงความสําเร็จท่ีไดรับ 
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7.3 ทาทางและทิศทาง ทาทางหรือทาฟอนมีการใชทารําเปนลักษณะทาชุดท่ี

เชื่อมตอกัน คือ มีทารําหลายทาในหนึ่งชุดแลวมีการทําซํ้า ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับจังหวะ

และทํานองเพลงท่ีสรางสรรคข้ึน รวมถึงการหันหรือหมุนตัวในขณะปฏิบัติทารําใหเกิด 

ความนาสนใจและปรับกระบวนทารําใหดูหลากหลายแมจะเปนการรําซํ้าทากัน สวนทิศทาง

ของการเขาออก ยังคงไวถึงจารีตของการแสดงนาฏศิลปไทยท่ีออกทางดานขวาของเวทีและ

เขาทางดานซายของเวที แตเพ่ิมเติมใหมีการเขาออกท้ังสองดานเพ่ือความเหมาะสมของ 

การแสดงและสอดคลองกับรูปแบบการแปรแถว ประกอบไปดวย แถวหนากระดาน       

แถวกลุม แถววงกลมและมีการตั้งซุมในแตละชวงการแสดง ภาพประกอบ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ภาพกระบวนทารํา “ยกธงสงกรานต” 

ท่ี ภาพ รายละเอียด 

1 
 

 
ชวงท่ี 1 : ทาฟอนของฝายหญิง 

ท่ีมาของลาวครั่ง : แสดงออกผานทาง

ทํานองเพลง กระบวนทาท่ีเรียบงาย 

ออนชอย ทาฟอนท่ีใชเปนทาฟอน

พ้ืนบานลักษณะรอยเรียงตอเน่ืองกัน

เปนทาชุด มีการทําซ้ําในแตละชุด 

 

2 

 
ชวงท่ี 1 : ทาฟอนของฝายชาย 

ท่ีมาของลาวครั่ง : ทาฟอนแสดงถึง  

ความแข็งแกรง ความเปนผูนํา         

มีพละกําลัง มีทวงทาท่ีองอาจ สงางาม

ของผูชาย เนนการยกเทา การน่ังบน

สนเทาแลวกาวขยบัเทา  

3 

 
ชวงท่ี 2 : กระบวนทาเก้ียวพาราส ี

วิถีลาวครั่ง : แสดงใหเห็นถึงวิถีของ

หนุมสาวท่ีสนุกสนานในจังหวะรําวง 

ทาฟอนเปนการเก้ียวพาราสี และ      

รําตอนในคูของตน โดยจดัรูปแบบแถว

เปนวงกลม 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ท่ี ภาพ รายละเอียด 

4 

 
ชวงท่ี 2 : การใชจังหวะเทา 

วิถีลาวครั่ง : เนนการใชจังหวะเทา

เตนรําจังหวะชะ ชะ ชา คือ การกาว

เทาและขยับเทาตามจังหวะและ

ทํานองเพลง มีการขยับมือ ไหล 

สะโพก ใหสอดรับกับการกาวเทาดวย 

(ถือเปนอิทธิพลของวัฒนธรรม

สมัยใหมท่ีเขาสูชุมชน)  

5 

 
ชวงท่ี 3 :การแหธงสงกรานต 

ประเพณีลาวครั่ง : คือ ขบวนแหธง

สงกรานตของแตละหมูบาน การแสดง

เนนถึงพละกําลัง ความสามัคคี      

การรวมใหกําลังใจของหญิงสาว 

กระบวนทาท่ีใชเปนทาทางตาม

ธรรมชาติ ใชการย่ําเทาเปนหลัก  

6 

 
ชวงท่ี 3 : การปกธงสงกรานต 

ประเพณีลาวครั่ง : ใหเห็นถึง

ความสําเร็จท่ีไดรับ คือ การปกธงลง

บนพ้ืน กระบวนทาเปนธรรมชาติ 

เลียนแบบการยกเสาข้ึนเพ่ือปกลง   

บนพ้ืน การแสดงทาทางใหกําลังใจ 

และจบลงดวยการตั้งซุมท่ีคิดข้ึนเปน

เฉพาะสําหรับการแสดงชุดน้ี  
   

7.4 การลงรายละเอียดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทารํากับผูแสดง 

เปนหลัก รวมถึงการใชอุปกรณและการแตงกายท่ีอาจกอใหเกิดอุปสรรคในการแสดง เชน 

ขนาดของไมธง ความยาวของผืนธง ความรัดกุมของเครื่องแตงกายท่ีมีผลตอการเคลื่อนไหว

ของนักแสดง สิ่งเหลานี้ถาไมใหความสําคัญอาจทําใหการแสดงขาดความสมบูรณได  

การนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ ไดนําเสนอในโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน

ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ครั้งท่ี 2 “ผลงานสรางสรรคสูงานวิจัย” ณ โรงละครวังหนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 11 กันยายน 2560 ผูวิจัยเปนผูนําเสนอ

รวมกับผูนําเสนอดานดนตรีในรูปแบบการพูดประกอบ power point แลวตอดวยการแสดง 
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โดยมีศิลปนแหงชาติ ผู เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการเปนคณะกรรมการให

ขอเสนอแนะดวยวาจาหลังจบการแสดง ผลปรากฏวาคณะกรรมการชื่นชมท่ีสามารถ

สรางสรรคศิลปะตอบโจทยชุมชนไดเปนอยางดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2560) ตอมาไดมี

การนําเสนอผลงานชุด ยกธงสงกรานต อีกครั้งในวันท่ี 24 มกราคม 2561 เนื่องในงาน

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค“ใตรมพระบารมีจักรีวงศ” จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูสรางสรรคงานดานศิลปะแขนงตาง ๆ 

นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนท่ัวไปเขารับชม และประเมินความพึงพอใจตอชุด  

การแสดง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2561) 

สรุป 

ยกธงสงกรานต คือ การแสดงสรางสรรคจากประเพณียกธงของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง 

บานบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จัดข้ึนในวันสุดทายของเทศกาล

สงกรานตเปนประเพณีระหวางความสําเร็จของกลุมชนท่ียายเขามาอยูในท่ีอุดมสมบูรณกับ

งานเทศกาลสําคัญ แนวคิดในการสรางสรรคไดจากขอมูลทางประวัติศาสตรท่ีปรากฏ 

นับตั้งแตถ่ินฐานท่ีตั้งดั้งเดิมจากหลวงพระบางจนกระท่ังอพยพโยกยายเขาสูประเทศไทย 

ดนตรีและเครื่องดนตรี เปนการสรางสรรค ทํานองเพลงข้ึนใหม โดยนําขอมูลทาง

ประวัติศาสตรและสิ่งท่ีทางชุมชนลาวครั่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนิยมใชในปจจุบัน มาเปน

การกําหนดรูปแบบในการประพันธทํานองเพลงและเรียบเรียงเพลง เพ่ิมเครื่องดนตรีของ

ทองถ่ินเขาไป ไดแก ระนาด ซอ กลอง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณประจําชุมชน กระบวน

ทาฟอนรําเนนความสวยงาม เรียบงาย ความสนุกสนานเกิดข้ึนในชวงของการยกธง ทาฟอน

ของฝายหญิงท่ีปรากฏมี 3 ลักษณะ คือ ทาฟอนแบบพ้ืนบานรอยเรียงตอกันเปนชุดทารํา 

ทาเตนรําท่ีชาวบานนิยมโดยเนนจังหวะเทา การขยับมือ ไหล สะโพก เปนสําคัญ และ

สุดทายคือทาทางตามธรรมชาติของขบวนแหท่ีเนนการเดินตามรูปแบบมีการแสดงออกอยาง

เปนธรรมชาติโดยไมใชทารําเพ่ือรวมใหกําลังใจในการยกธง สวนทาฟอนฝายชาย แบงไดเปน 

3 ลักษณะเชนกัน คือ ทาพ้ืนบานผสมผสานกับทาพ้ืนฐานของโขน มีการเตน การวางเหลี่ยม 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความแข็งแรงและแข็งแกรง สงางาม ทาเก้ียวพาราสีตอหญิงสาว เนน

การรําตอนในคูของตนเองและทาทางตามธรรมชาติในการแหธง ยกธงและปกธงลงบนพ้ืน 

โดยมีผืนธงประดับดวยตาขายหนาชางและดอกไมแขวนบนปลายไมไผเปนอุปกรณ

ประกอบการแสดงชุดนี้ เนนใหเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน รวมถึงวิถีการแตงกายท่ีมี
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แบบฉบับเปนของตนเอง ถือเปนการเผยแพรวิถีชุมชนกลุมชาติพันธุลาวครั่งของจังหวัด

สุพรรณบุรีใหเปนท่ีรูจัก สงผลตอการพัฒนาดานการทองเท่ียว เพ่ิมรายไดแกชุมชนตอไป 

สําหรับปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน คือการถายทอดทารําใหกับผูแสดง 

ซ่ึงไมเขาใจถึงท่ีมาและความหมายของกระบวนทาท่ีผูวิจัยตองการสื่อใหเห็น จําเปนตอง

สรางความเขาใจและอธิบายถึงท่ีมาของประเพณียกธงสงกรานต การแสดงออกของทาฟอน

ตาง ๆ ตลอดจนอารมณรวมในการแสดงซ่ึงจะชวยใหการแสดงเกิดความสมบูรณเปนท่ี

ประทับใจตอผูชมมากยิ่งข้ึน 

อภิปรายผล 

จากผลของการสรางสรรคชุดการแสดง ยกธงสงกรานต แสดงใหเห็นถึงรูปแบบ    

การสรางสรรคจากประเพณีของชุมชนท่ีเปนกลุมชาติพันธุอันมีเอกลักษณดานเครื่องแตงกาย 

และการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของกลุมชนตนเองท่ีโดดเดน ผูวิจัยไดนําสิ่งเหลานี้มาสราง

งานภายใตรูปแบบจารีตของนาฏศิลปไทยท่ีเนนกระบวนความพรอม กระบวนแถวท่ี

หลากหลาย เครื่องแตงกายสวยงาม ดนตรีไพเราะ สวนแนวคิดของทารํานั้น มีการใช

รูปแบบนาฏศิลปไทยเปนหลักผสมผสานกับแบบอยางทารําของของกลุมชนท่ีเปนพ้ืนบาน 

สอดคลองกับแนวคิดของ ปรานี วงษเทศ ท่ีวาการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานมีลักษณะเรียบงาย 

แสดงความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน มีความสัมพันธกับชีวิตพ้ืนบาน (ชมพูนาฏ ชมภูพันธ 

และคณะ, 2558, น. 88) นอกจากนี้การสรางสรรคงานสงผลตอความสนใจการทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรมท่ีนําการแสดงพ้ืนบานมาเพ่ิมคุณคา โดยวางบทบาทใหสอดคลองกับ     

ความตองการของชุมชนและสังคมไทย ในปจจุบันเกิดปรากฏการณถวิลหาอดีตหรืออนุรักษ

คุณคาแบบเกา ซ่ึงเปนวิธีการใหความหมายประสบการณชีวิตมนุษยท่ีเนนความสําคัญของ

จินตนาการและอารมณความรูสึก สอดคลองกับแนวคิดของ รุงนภา ยรรยงเกษมสุข (2555, 

น. 60) ท่ีพบวาการโหยหาอดีตนําผูคนไปสูการสรางจินตนาการถึงสังคมในอดีตและ      

การสรางสัญญะภาพลักษณและภาพจําลองของอดีตเทานั้น ถือเปนแนวทางหนึ่งของ     

การพัฒนางานดานนาฏศิลปในโลกยุคปจจุบัน แตอยางไรก็ตามตองไมสรางผลกระทบตอ

ชุมชนอันจะเปนการลดทอนคุณคาทางวัฒนธรรมดั้งเดิม องคความรูท่ีเกิดข้ึน คือ วิธีการ

สรางสรรคผลงานท่ีมาจากวิถีชุมชนผนวกกับแนวคิดจินตนาการของผูวิจัยท่ีเกิดข้ึนทําใหได

ชุดการแสดงข้ึนมา รวมถึงการสรางงานใหกับชุมชน เกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมในสวนของการทองเท่ียวตอไปในอนาคต  
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ขอเสนอแนะ 

จากการสรางสรรคผลงานชุด ยกธงสงกรานต ผูวิจัยพบวามีประเด็นท่ีนาสนใจ 

สามารถนํามาศึกษาวิจัยไดตอไป คือ องคความรูจากแกนแทของวัฒนธรรมของกลุมชน

นําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยผานนวัตกรรมการสรางสรรคงาน

ในรูปแบบตาง ๆ และการศึกษาพัฒนาการของชุดการแสดงสรางสรรคท่ีนําองคความรูมา

จากประเพณี วิถีชีวิตของกลุมชนชาติพันธุตาง ๆ ในประเทศไทย 
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การใชทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ในการฝกทักษะปฏิบัต ิ

ตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม 

THE INSTRUCTION OF “SAW DUANG SEVEN SCALE” IN 

COGNITIVE FOLLOWING KRU JEERAPON PETSOM CONCEPT 

อิสรีย ฉายแผว*, จันทรพลอย เดชภิมล*, และชนาญวัต ไชยศิริ* 

IDSAREE CHAIPAEW, CHANPLOY DETPIMON, AND CHANANWAT CHAISIRI 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดในการสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียง

ซอดวงของครูจีรพล เพชรสม และเพ่ือสรางสรรคทํานองเพลงท่ีใช 7 บันไดเสียงซอดวง 

วิธีการวิจัยเนนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ     

การสัมภาษณ การสังเกต และการวิเคราะหขอมูล แลวนําขอมูลท่ีไดมาจัดเรียบเรียงเปน

หมวดหมูตามวัตถุประสงค นําเสนอขอมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห สรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 

ผลการวิจัย พบวา ครูจีรพล เพชรสม มีแนวคิดในการแกปญหาการฝกทักษะ

ปฏิบัติของผูเรียนเครื่องสายไทย และเพ่ือประโยชนในการไลมือใหผูเรียนเกิดทักษะปฏิบัติท่ี

มีความคลองตัว ลักษณะของเพลงท่ีนํามาใชในการสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียง ควรเปน

เพลงประเภททางพ้ืนไมบังคับทาง การแปรทํานองยึดทํานองหลักของเพลง ครูจีรพล เพชรสม 

ไดเลือกเพลงตับตนเพลงฉ่ิงสามชั้น ซ่ึงเปนเพลงท่ีใชไลมือสําหรับผูเรียนเครื่องสายไทย 

ไดแก 1) เพลงตนเพลงฉ่ิง 2) เพลงจระเขหางยาว 3) เพลงตวงพระธาตุ 4) เพลงนกขม้ิน 

วิธีการสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียง ผูเรียนตองเรียนรูทํานองหลักกอน จากบันไดเสียงโด 

ฟา ที มี ลา เร และซอล ตามลําดับ การเปลี่ยนบันไดเสียงจากเสียงหนึ่งไปหาอีกเสียงหนึ่ง

จะหางกัน 4 เสียง หลังจากนั้นจึงนําทํานองเพลงจากทํานองหลักแตละบันไดเสียงมาแปร

ทํานองตามความเหมาะสม คณะผูวิจัยไดเลือกเพลงแขกบรเทศเถามาสรางสรรคเปนทํานอง

* วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป 

 Kalasin College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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เพลง 7 บันไดเสียงตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม โดยมีวิธีการดังนี้ 1) ยึดทํานองหลัก 

2) นําทํานองหลักท่ีไดมาแปรทํานองในลักษณะ 7 บันไดเสียง เนื่องจากเปนเพลงทางพ้ืนไม

บังคับทาง และเปนเพลงพ้ืนฐานท่ีใชสําหรับไลมือ ประกอบดวย อัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น 

และชั้นเดียว ตามรูปแบบของเพลงเถา ผูเรียนสามารถเลือกฝกปฏิบัติเฉพาะอัตราจังหวะใด

จังหวะหนึ่งก็ได อีกท้ังเปนเพลงท่ีมีรูปแบบและทํานองไมซับซอน  

คําสําคญั: 7 บันไดเสียง ซอดวง จรีพล เพชรสม 

Abstract 

  This research aims to study the concept of creation on Saw Duang 

Seven Scales from Kru Jeerapon Petsom and to create the melody that use 

Saw Duang seven scales concept.  

The methodology emphasizes the qualitative research by studying 

the literature reviews and related research, observing, analyzing data, 

ordering the information due to the objectives, and presenting in the form of 

descriptive analysis.  

 The concept of Saw Duang seven scales by Kru Jeerapon Petson is 

found that Kru Jeerapon Petsom has the main objective to create Saw 

Duang seven scales which is to solve the problem on the practical skills of 

learners who study Thai stringed instruments and to be the advantage when 

scaling. Song which is chose to create the Saw Duang seven scales melody 

should be the basic song which does not compel the way of creation. Kru 

Jeerapon Petson has selected Pleng Tub Ton Pleng Ching Sam Chan which 

are 1) Pleng Ton Pleng Ching 2) Pleng Chorakhe Hang Yoay 3) Pleng Tuang 

Pratad and 4) Pleng Nok Khamin. The processes of creating melody of Saw 

Duang seven scales is to create from main melody of seven scales starting 

from C, F, B, E, A, D, and G in these four songs respectively. The changed on 

scale to other scale will distant 4 scales. Then, using seven scales from 

melody in each scale is transform into other melody depending on the 

proper of the melody. 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) 59 

 The creation of Saw Duang seven scales inspired by KruJeerapon 

Petsom’s concept which has been created on Pleng Khak Borathed Thao 

using Saw Duang seven scales. The property of selected song in creating 

melody from Saw Duang seven scales is the basic song which does not 

compel the way of creation and use it as the basic song for scaling. Pleng 

Khak Borathed Thao consists of rhythm rates on Sam Chan, Song Chan, and 

Chan Deaw in which learners are able to choose one of the rhythm rates. 

Thus, it will be the basic pattern of playing Saw Duang for the beginner. 

These are convenient for the beginner because the pattern of song is not 

complex and complicated. 

Keywords: Seven scale, Saw Duang, Jeerapon Petsom 

บทนํา 

ดนตรีไทยเปนมรดกอันล้ําคาทางวัฒนธรรมของชาติไทยท่ีเกิดข้ึนจากภูมิปญญาของ

บรรพบุรุษ ซ่ึงไดรวมกันสรางสรรคและสั่งสมกันมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาอันยาวนาน

เกินกวาจะประมาณได เห็นไดวานานาชาติท่ีเจริญแลวดนตรีเปนเครื่องเชิดหนาชูตาของชาติ 

ท่ีกลาวเชนนี้ก็เพราะวาศิลปะเปนปจจัยหนึ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษยใหพนสภาพ

ความเปนอนารยชน ดนตรีไทยนั้นเปนศิลปกรรมประเภทหนึ่งท่ีอยูคูกับความเปนไทยมาชา

นานซ่ึงมีความงามและความสมบูรณในตัวเอง วัฒนธรรมสิ่งหนึ่งซ่ึงบงบอกถึงความเปน

เอกลักษณของไทยอยางเห็นไดชัดนั้นคือ “ดนตรีไทยและเพลงไทย” ท่ีเกิดข้ึนโดยบรรพบุรุษ

ของไทยเอง แลวสั่งสมจนกลายเปนรูปแบบอยางในปจจุบันนี้ และนับเปนเครื่องมืออัน

สําคัญยิ่งท่ีชวยกลอมเกลาจิตใจของคนไทยใหมีความสุขทางใจ มีความเบิกบานแจมใส 

เพลิดเพลินตามความไพเราะ ความประณีตงดงามของลักษณะดนตรีไทยและเพลงไทย 

(สงบศึก ธรรมวิหาร, 2542, น. 1) 

สําหรับการเรียนการสอนเลนดนตรีไทยประเภทซอนั้นสิ่งท่ีตองฝกหัดใหผูเรียนมี

ความชํานาญ คือ การลงนิ้วและการใชคันชัก โดยควรฝกกับบทเพลงท่ีเปนการสีท่ีใชวิธีการ

ข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย การฝกหัดปฏิบัติทานั่งใหถูกตอง ข้ันตอนการสี ควรฝกการเทียบเสียง

การสีสายเปลา คือ ยังไมตองลงนิ้ว โดยเริ่มฝกสีทีละสาย เม่ือฝกจนทักษะชํานาญดีแลวจึง

ฝกไลเสียง ฝกกดนิ้วแตละนิ้วลงบนสายซอใหมีความสัมพันธและกลมกลืนสําหรับการใช  



60  Patanasilpa Journal Vol.2 No.1 (January-June 2018) 

คันชัก จนการปฏิบัติเปนไปอยางอัตโนมัติแลวจึงฝกวิธีแบบงาย ๆ คือ การสีแบบคันชักหนึ่ง

หรือเรียกวาการสีแบบเก็บ ฝกสีตามวิธีการนี้จนมีทักษะท่ีชํานาญในการลงนิ้วและใชคันชัก 

แลวคอยฝกหัดทักษะการสีท่ียากข้ึนเปนลําดับตามความสามารถของแตละคน อาจเปนการฝก

ทักษะการพรมนิ้ว รูดนิ้ว สะบัดนิ้วหรือสะบัดคันชัก ตามแตบทเพลงท่ีนํามาฝกหัด 

(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2533, น. 24-25; สมพงษ กาญจนผลิน, 

2536, น. 175-180) 

ราวปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 และตนรัชกาลท่ี 4 แหงกรุงรัตนโกสินทรมีโบราณาจารย

นําเพลงมโหรีตับตนเพลงฉ่ิง ซ่ึงมีเพลงตนเพลงฉ่ิง จระเขหางยาว (สามเสา) ตวงพระธาตุและ

นกขม้ิน มาแตงข้ึนเปนอัตรา 3 ชั้น ท้ัง 4 เพลง เพลงมโหรีตับนี้ในสมัยโบราณถือวาเปน

เพลงสําคัญตับหนึ่ง เพราะไมวาจะเปนนักรอง นักบรรเลงมโหรีจะตองเริ่มฝกหัดดวยเพลงใน

ตับนี้ตามลําดับไปกอนท่ีจะเรียนเพลงอ่ืน ๆ (มนตรี ตราโมท, 2423) ซ่ึงการฝกหัดในลําดับ

ข้ันตอไปก็ไดทักษะพ้ืนฐานตาง ๆ จากเพลงตับตนเพลงฉ่ิง ทําใหพัฒนาไดงายข้ึนทําให    

การฟงเสียง การหาเสียง ตลอดจนการหลบเสียงทําไดสะดวกข้ึน  

การเรียนการสอนดนตรีไทยแตโบราณนั้นเปนการถายทอดแบบดั้งเดิม คือ ไดรับ

ถายทอดจากครูไปสูลูกศิษยโดยรับถายทอดจากครูโดยตรง นักเรียนปฏิบัติตามท่ีครูบอกโดย

ครูสาธิตใหดู จากนั้นใหนักเรียนปฏิบัติตามเปนลักษณะของการเลียนแบบ การทองจําและ

การจดบันทึกตามท่ีไดเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ เปนความรูไดรับการปอนจากตัวครูโดยตรง 

เนื่องจากเปนการเรียนรูท่ีมุงเนนเพ่ือการอนุรักษสืบทอดมรดกอันดีงามท่ีไดรับการถายทอด

สืบตอกันมาจากรุนสูรุน เพ่ือไมใหมีความผิดเพ้ียนและพยายามรักษาทวงทํานองเพลงเดิมไว

จึงมีความระมัดระวังในการถายทอด การถายทอดจะตอทางของเครื่องดนตรีเลย คือ ทาง

ซอดวง ทางซออู ทางจะเข แตไมไดตอจากทํานองหลัก แมจะเปนเพลงทางพ้ืน ซ่ึงไมได

บังคับทาง แตครูจะตอทางพ้ืนซ่ึงไดแปรทํานองแลวใหแกผูเรียนเลย เสมือนวาเปนเพลง

บังคับทาง ทําใหผูเรียนจําทางนั้น โดยไมกลาท่ีจะปรับเปลี่ยน ไมกลาออกแบบ นานเขาก็จะ

คิดไมออก ไมสามารถสรางสรรคทํานองเพลงท่ีแปลกใหมจากเดิม  

ครูจีรพล เพชรสม ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยและอดีตผูอํานวยวิทยาลัยนาฏศิลป

รอยเอ็ด เปนบุคคลท่ีไดรับการยกยองและยอมรับอยางกวางขวางในวงการดนตรีไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีในวงเครื่องสาย ครูจีรพล เพชรสม

ไดนําเอาเพลงตับตน เพลงฉ่ิง สามชั้น มาคิดประดิษฐเปนทํานองเพลงตับตนเพลงฉ่ิง 3 ชั้น 

7 บันไดเสียงข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2558 เพ่ือใชในการฝกปฏิบัติไลมือไลเสียง สําหรับผูเรียน
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เครื่องสายใหเกิดทักษะการบรรเลงและความชํานาญในการปฏิบัติเครื่องดนตรีมากข้ึน     

จนทําใหผูเรียนมีความกาวหนาและมีพัฒนาการในการเรียนดีข้ึน  

คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการใชทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง

ในการฝกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม เพ่ือศึกษาแนวคิดในการสราง

ทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงของครูจีรพล เพชรสม และสรางสรรคแนวเพลงท่ีใช 7 

บันไดเสียงซอดวง เปนแนวทางในการฝกทักษะปฏิบัติซอดวงท่ีเริ่มฝกหัดจากเพลงงาย ๆ 

เพลงท่ีมีทํานองไมซับซอน เหมาะสําหรับผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานนอย ท้ังยังเปนการอนุรักษ

เผยแพรวิธีการฝกทักษะปฏิบัติซอดวงแตละบันไดเสียงใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายเปน

ประโยชนแกผูสนใจฝกหัดซอดวงในการนําทักษะท่ีไดจากการเรียนรูไปปฏิบัติไดถูกตองตาม

ข้ันตอนการฝกหัดซอดวงอยางมีระบบ ตามหลักการและวิธีการอยางเหมาะสม  

วัตถุประสงค 

  1. ศึกษาแนวคิดในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงของครูจีรพล เพชรสม 

2. สรางสรรคทํานองเพลงทางซอดวงท่ีใช 7 บันไดเสียง 

วิธีการศึกษา 

 การสรางสรรคผลงานครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร วรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ หองสมุด หองสมุดออนไลน โดยแบง

หัวขอศึกษา ดังนี้ 1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับดนตรีไทย 2. ประวัติความเปนมาและลักษณะ

การบรรเลงซอดวง 3. เพลงตับตนเพลงฉ่ิง 4. เพลงแขกบรเทศ 5. ระบบเสียงดนตรีไทย    

6. แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย และ 7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากนั้นศึกษาขอมูล

ภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ (Interviews) ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบ

ไมมีโครงสราง การสังเกต (Observation) ใชแบบสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม  

 2. การวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การลงภาคสนาม โดยการสัมภาษณ 

การสังเกต และการวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลท่ีไดมาจัดเรียบเรียงเปนหมวดหมู  

ตามวัตถุประสงค นําเสนอขอมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห  

 3. การนําเสนอขอมูล คณะผูวิจัยนําเสนอขอมูลดวยวธิีการวจิัยเชิงพรรณนาวิเคราะห  
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ผลการศึกษา 

ผลงานสรางสรรค เรื่อง การใชทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงในการฝก

ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ ครูจีรพล เพชรสม มีผลการศึกษา ดังนี้ 

แนวคิดในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ของครูจีรพล เพชรสม 

สําหรับการเรียนการสอนเลนดนตรีไทยประเภทซอนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองฝกทักษะ

ปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานใหเกิดความคลองแคลวและชํานาญในการใชคันชักและการวางนิ้วใน

ระดับหนึ่ง กอนท่ีจะเริ่มฝกในข้ันตอไป การฝกปฏิบัติทักษะซอดวงเบื้องตนของครูจีรพล 

เพชรสม ครูจะเริ่มถายทอดโดยใหฝกปฏิบัติเพลงงาย ๆ กอน คือ เพลงแขกบรเทศ เถา     

แตเริ่มตอท่ีอัตราชั้นเดียวกอน เพราะเปนเพลงสั้น ๆ ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดงายและตอ

เพลงจบในระยะเวลาอันสั้น ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจวาสามารถปฏิบัติได        

มีกําลังใจในการฝกปฏิบัติในข้ันตอ ๆ ไป จากนั้นตอเพลงแขกบรเทศ สองชั้น และสามชั้น

ตามลําดับ แลวจึงเริ่มตอเพลงตับตนเพลงฉ่ิง สามชั้น แตจะเริ่มจากเพลงจระเขหางยาว 

สามชั้น เปนเพลงแรก เพราะสั้นและมีทํานองเพลงหรือประโยคของเพลงท่ีมักใชหรือ

ปรากฏอยูในเพลงอ่ืนเกือบทุกเพลง ถาปฏิบัติเพลงจระเขหางยาวไดแลว ก็สามารถตอเพลง

และบรรเลงเพลงอ่ืน ๆ ไดคลองข้ึน แลวจึงตอเพลงตนเพลงฉ่ิง สามชั้น เพลงตวงพระธาตุ 

และเพลงนกขม้ิน ตามลําดับ เม่ือตอเพลงตับตนเพลงฉ่ิง สามชั้นจบแลว อาจหาเพลงอ่ืน ๆ 

เพลงงาย ๆ สั้น ๆ มาตอสอดแทรกใหอีกเพ่ิมเติมแลวแตความเหมาะสม เชน เพลงสําเนียง

ลาว เพลงท่ีจะเลือกมาสอดแทรกนี้ข้ึนอยูกับสถานการณในการใชงานหรืออาจสอดแทรก

เพ่ิมเติม ตั้งแตจบเพลงแขกบรเทศก็ได ดังภาพและคําสัมภาษณตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 วิธีการถายทอดการฝกปฏิบัติซอดวง 

ท่ีมา: อิสรีย ฉายแผว และคณะ 
 

“...เพลงตาง ๆ พอทําไดนิด ๆ หนอย ๆ เราก็ใหขนมหวานดวย ไมใชใหแตยาขม

อยางเดียว ทางจิตวิทยาก็เหมือนกับวา ทําใหไมรูจักเบื่อ อยากจะเลน รูสึกวาประสบ

ผลสําเร็จ ...” 

(จีรพล เพชรสม, สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2560) 

ลําดับตอไปตอเพลงมุลง ชั้นเดียว เม่ือฝกปฏิบัติจนคลองตัวแลว เริ่มตอเพลงตับตน

เพลงฉ่ิง สามชั้น 7 บันไดเสียง โดยใหเริ่มตอทีละบันไดเสียง จากบันไดเสียงงาย ๆ ท่ีเปน

เสียงท่ีคุนหูและปฏิบัติไดงายกอน อาจหาเพลงท่ีมีสําเนียงเพลงตรงกันในบันไดเสียงนั้น ๆ 

มาตอสอดแทรกเพ่ือใหคุนกับบันไดเสียงนั้น เชน ตอเพลงลาวจอย แลวตอบันไดเสียงโด   

ตอเพลงสําเนียงเขมรแลวตอบันไดเสียงฟา ตอเพลงสําเนียงมอญแลวตอบันไดเสียง ซอล 

เปนตน ตอเพลงทีละบันไดเสียง ทีละเพลง จนครบ 4 เพลง ครบเปนเพลงสําหรับไลมือ 

แนวคิดเก่ียวกับวิธีฝกปฏิบัติไลมือของครูจีรพล เพชรสม จึงจัดเรียงลําดับเพลง ไดดังนี้ 

1. ตอทํานองหลักเพลงแขกบรเทศ เถา 

2. ตอทางซอดวงเพลงแขกบรเทศ เถา โดยเริ่มตอเพลงจากอัตราจังหวะ ดังนี้ 

- ชั้นเดียว  

- สองชั้น  

- สามชั้น 

ขนม

หวาน 

 

ยาขม 

ขนม

หวาน 

ยาขม 

 

ยาขม 

 ขนม

หวาน 

วิธีการ 

ฝกปฏิบัติ 

ซอดวง 
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3. ตอทํานองหลักเพลงตับตนเพลงฉ่ิง สามชั้น  

4. ตอทางซอดวงเพลงตับตนเพลงฉ่ิง สามชั้น โดยเริ่มตอเพลงเปนลําดับ ตอไปนี้ 

4.1 เพลงจระเขหางยาว สามชั้น 

4.2 เพลงตนเพลงฉ่ิง สามชั้น  

4.3 เพลงตวงพระธาตุ สามชั้น 

4.4 เพลงนกขม้ิน สามชั้น 

5. ตอทํานองหลักเพลงมุลง ชั้นเดียว 

6. ตอทางซอดวงเพลงมุลง ชั้นเดียว  

7. ตอทํานองหลักเพลงตับตนเพลงฉ่ิง สามชั้น 7 บันไดเสียง 

8. ตอทางซอดวงเพลงตับตนเพลงฉ่ิง สามชั้น 7 บันไดเสียง โดยเริ่มตอเพลงเปนลําดับ 

ตอไปนี้ 

8.1 เพลงตนเพลงฉ่ิง สามชั้น 7 บันไดเสียง 

8.2 เพลงจระเขหางยาว สามชั้น 7 บันไดเสียง 

8.3 เพลงตวงพระธาตุ สามชั้น 7 บันไดเสียง 

8.4 เพลงนกขม้ิน สามชั้น 7 บันไดเสียง 

 วัตถุประสงคในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงของครูจีรพล เพชรสม 

ทานมีแนวคิดในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ  

1. เพ่ือแกปญหาเรื่องทักษะการปฏิบัติ (Skills) ของผูเรียนเครื่องสาย การฝก

ปฏิบัติ ซ่ึงเกิดจากปญหาหลายอยางดวยกัน เชน เวลาตอเพลงพบวา ผูเรียนตอเพลงชา

เนื่องจากมีพ้ืนฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีนอยไมเพียงพอ ทําใหตอเพลงชา หาเสียงไดชา 

หาเสียงไมทัน ไมคอยทบทวนมากอน ไมศึกษาเพลงมากอน เกียจครานไมไลมือ จึงทําให    

ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนระดับสูง

ข้ึนไปยิ่งพบปญหามากข้ึน คือ การเลนเครื่องสายปชวาถาผูเรียนมีพ้ืนฐานการบรรเลงไมแนน

จะทําใหเกิดปญหามาก เนื่องจากเครื่องสายปชวามีการเปลี่ยนบันไดเสียงทําใหการบรรเลงมี

ความยากมากข้ึนในการหาเสียงและปรับเปลี่ยนกลอนเพลงไปตามลักษณะของบันไดเสียงนั้น 

ผูเรียนท่ีไมคุนเคยจะขาดความคลองตัวในการปฏิบัติอยางมาก  

2. เพ่ือประโยชนในการไลมือ เพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติใหมีความคลองตัวสูงข้ึนมากข้ึน 

แรงข้ึน และเร็วข้ึน ครอบคลุมทุกบันไดเสียง ครูจีรพล เพชรสม ไดคิดสรางแนวทํานองเพลง 
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7 บันไดเสียง ข้ึนเปนการสรางพ้ืนฐานการปฏิบัติทักษะการบรรเลงใหแกผูเรียนใหเกิดทักษะ

การปฏิบัติท่ีมีความคลองตัวมากข้ึนเนื่องจากการบรรเลงซอนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใช

หลักการบรรเลงในการหลบเสียง เนื่องจากเสียงหรือทํานองเพลงมีความยาก คิดกลอนไมเปน 

ใหเกิดความคลองตัวมากข้ึนในการปฏิบัติบรรเลงของผูเรียนเครื่องสาย โดยนําการบรรเลง

ทํานองเพลง 7 บันไดเสียงมาใชประโยชนในการไลมือ  

 ลักษณะของเพลงท่ีเลือกใชในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงนั้น 

ครูจีรพล เพชรสม ไดอธิบายลักษณะของเพลงท่ีนํามาใชในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 

7 บันไดเสียง วาควรเปนเพลงประเภททางพ้ืนหรือเพลงไมบังคับทาง ผูบรรเลงจะสามารถ

คิดออกแบบแปรทํานองเพลง โดยยึดหลักในการผูกกลอนใหเหมาะสมกับทํานองเพลง     

ครูจีรพล เพชรสม จึงไดเลือกเพลงตับตนเพลงฉ่ิงสามชั้น ซ่ึงเปนเพลงท่ีใชไลมือสําหรับ       

ผูฝกหัดเรียนดนตรีไทยเครื่องสายมาแตโบราณ เปนเพลงทางพ้ืนหรือเพลงไมบังคับทาง     

มาออกแบบสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียง  

 วิธีการในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ครูจีรพล เพชรสม ใหมุงท่ี

ประโยชนของการนําไปใชเปนหลัก การนําเพลงตับตนเพลงฉ่ิงมาสรางแนวทํานอง 7 บันได

เสียง จึงมีความมุงหมายหลักในเรื่องของการใชประโยชนในการไลมือ เพ่ือใหเกิดทักษะ   

การบรรเลงเทานั้น ครูจีรพล เพชรสม นําเพลงตับตนเพลงฉ่ิง 3 ชั้นมาสรางเปนแนวทํานอง 

7 บันไดเสียง เนื่องจากเปนเพลงท่ีใชไลมือสําหรับคนท่ีฝกหัดเครื่องสายมาแตโบราณ การท่ี

จะนําเพลงอ่ืนมาสรางเปนแนวทํานอง 7 บันไดเสียงก็สามารถทําไดหลายเพลง ในเพลง

ประเภทเดียวกันท่ีเปนเพลงทางพ้ืนใชไลมือได แตครูจีรพล เพชรสม ไดใหแนวคิดวา เพลง

แตละเพลงนั้นมีคุณคาในตัวเอง ผูแตงมีความประสงคในการแตงออกมาใหมีรายละเอียด

ของเพลงเปนแบบเฉพาะของแตละเพลง ถาไปหยิบมาสรางเปนแบบอ่ืน การทําใหเกิด    

การเปลี่ยนแปลงทํานองและรายละเอียดของทํานองเพลง อาจจะมีผลทําใหอารมณเพลง

เปลี่ยนไปดวย ซ่ึงจะไมเปนไปตามความประสงคเดิมของผูแตง  

“...การท่ีเราไปเอาเพลงเขามาทํา ถาทําแยกวาของเดิมก็อายเขา ถาทําดีกวา       

ก็เหมือนกับไปลางเขา ดังนั้นควรคิดอะไรใหม ๆ ท่ีไมซํ้า ทําใหเกิดเปนความรูใหม การนํา

เพลงอะไรมาทําใหดูท่ีประโยชนของการนําไปใชเปนหลัก การเอาเพลงตับตนเพลงฉ่ิงมาทํา 

7 บันไดเสียงก็เพ่ือประโยชนในการไลมือเทานั้น ไมไดคิดเรื่องอ่ืน...”  

(จีรพล เพชรสม, สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2560) 
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การสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงของ ครูจีรพล เพชรสม สรางจาก

ทํานองหลักของเพลง การฝกปฏิบัติทักษะใหผูเรียนไดเรียนรูจากทํานองหลักกอน โดยนํา

ทํานองหลักของเพลงในบันไดเสียงแรก คือ บันไดเสียงโด มาสรางเปนทํานองเพลง 7 บันได

เสียง เรียงลําดับตอไปนี้ 1. ทํานองหลัก บันไดเสียง โด 2. ทํานองหลัก บันไดเสียง ฟา        

3. ทํานองหลัก บันไดเสียง ที 4. ทํานองหลัก บันไดเสียง มี 5. ทํานองหลัก บันไดเสียง ลา 

6. ทํานองหลัก บันไดเสียง เร 7. ทํานองหลัก บันไดเสียง ซอล การเปลี่ยนบันไดเสียงจาก

บันไดเสียงหนึ่งไปหาอีกบันไดเสียงหนึ่งจะหางกัน 4 เสียง หลังจากสรางแนวทํานองเพลง 7 

บันไดเสียงจากทํานองหลักแลว จึงนําทํานองหลักแตละบันไดเสียงนั้น มาแปรทํานองตาม

ความเหมาะสมของทํานองเพลง ซ่ึงในการแปรทํานองในแตละบันไดเสียงนั้น ทํานองหรือ

กลอนเพลงจะเปลี่ยนไป เนื่องจากความเหมาะสมในการหลบเสียงของซอดวยแตใหยึด     

ลูกตกเปนสําคัญ  
 

ตารางท่ี 1 ตําแหนงของนิ้วและเสียงซอดวง 

ซอดวง สายเปลา นิ้วท่ี 1 นิ้วท่ี 2 นิ้วท่ี 3 นิ้วท่ี 4 

สายเอก เร ม ี ฟา ซอลสูง ลาสูง 

สายทุม ซอลต่ํา ลาต่ํา ที โด เรต่ํา 

ท่ีมา: อิสรีย ฉายแผว และคณะ 
 

การสีซอตองใชศิลปะในการหลบเสียง หมายความวา การสีซอนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ี

ตองใชทักษะในเลือกใชเสียงท่ีเหมาะสมตามลักษณะของทํานองเพลงและตําแหนงของเสียง 

ท่ีตองมีการหลบเสียงเนื่องจากตําแหนงเสียงหรือนิ้วของซอนั้นจํากัดดังตารางท่ี 1 ตําแหนง

ของนิ้วและเสียงซอดวง เม่ือสิ้นสุดตําแหนงเสียงจากสายเอกก็ตองหลบเสียงลงมาสีสายทุม 

เม่ือสิ้นสุดสายทุมก็ตองหลบไปสายเอกวนอยูอยางนั้น ตามความเหมาะสมของทํานองเพลง

และเสียงท่ีจะตองเลือกใชเหมาะสมมากท่ีสุดเพ่ือใหเกิดความกลมกลืนของทวงทํานองเพลง  

จึงเปนสาเหตุท่ีบางครั้งผูบรรเลงอาจเกิดปญหาในการหลบเสียง ความสับสนในการหาเสียง 

หาเสียงไมถูกบาง หลงเสียงหรือหลงทํานองไปบาง เพราะการหลบเสียงไปมา ดังนั้น จึงตอง

มีการฝกทักษะการใชนิ้วและการหาเสียงจากการหลบเสียงใหเกิดทักษะความชํานาญ      

ซ่ึงการฝกทักษะปฏิบัติแนวทํานองเพลง 7 บันไดเสียงตามแนวคิดของ ครูจีรพล เพชรสม     

จึงเปนวิธีการชวยแกปญหาและพัฒนาทักษะปฏิบัติใหเกิดความชํานาญในระดับหนึ่งเพ่ือ    

การพัฒนาฝมือในข้ันสูงตอไป  
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การสรางสรรคทํานองเพลงทางซอดวงท่ีใช 7 บันไดเสียง  

คณะผูวิจัยไดนําแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม มาคิดสรางสรรคทํานองเพลง     

ทางซอดวง 7 บันไดเสียง โดยมีแนวทางดังนี้ คือ ลักษณะของเพลงท่ีเลือกใชในการสราง

ทํานองเพลงนั้น คณะผูวิจัยไดนําเพลงแขกบรเทศ เถา มาสรางสรรคเปนทํานองเพลงทาง

ซอดวง 7 บันไดเสียงข้ึน เพลงแขกบรเทศ เถาเปนเพลงประเภททางพ้ืน ใชเปนเพลงพ้ืนฐาน

สําหรับไลมือ และอยูในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย (วิทยาลัย

นาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, มปป, น. 26) ประกอบดวยเพลงในอัตราจังหวะสามชั้น 

สองชั้น และชั้นเดียว ซ่ึงผูเรียนหรือผูฝกปฏิบัติซอดวง สามารถเลือกปฏิบัติเฉพาะอัตรา

จังหวะใด อัตราจังหวะหนึ่งก็ได เหมาะสําหรับผูเรียนท่ีมีความหลากหลายเปนแนวทางใน

การฝกทักษะปฏิบัติซอดวงท่ีเริ่มฝกหัดจากเพลงงาย ๆ เพลงท่ีมีทํานองไมซับซอนหรือมี

ความยาวมากเกินไป เหมาะสําหรับผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานในการบรรเลงเครื่องดนตรีแตกตางกัน 

ผูท่ีเริ่มฝกหัด ผูท่ีมีพ้ืนฐานนอย หรือมีเวลาในการเรียนรูไมมากนัก อาจหยิบยกมาฝกปฏิบัติ

เฉพาะอัตราจังหวะชั้นเดียว 7 บันไดเสียงก็ได จึงเปนเหตุผลในการเลือกท่ีจะสรางสรรค

เพลงแขกบรเทศ เถา ตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม  

วิธีการในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง   

1. สรางจากทํานองหลักของเพลง  

เพลงแขกบรเทศเปนเพลงในบันไดเสียงโด โดยมีโนตเสียง ด ร ม ซ ล เปนโนต

หลัก ซ่ึงมีโนตเสียง ฟ และ ท เปนโนตรอง ทํานองเพลงสวนมากใชโนตหลักในการสราง

ทํานองเพลง มีแตเพียงท่ีหองสุดทายของบรรทัดท่ี 1 ในทอน 1 กับหองท่ี 7 และ 8 ของ

บรรทัดท่ี 1 ในทอน 2 ท่ีมีการใชโนตเสียง ท ซ่ึงเปนโนตข้ันท่ี 7 ของบันไดเสียง โด          

ทําหนาท่ีเปนโนตจร โนตหลักท่ีใชคือ ด ร ม ซ ล นั้น โนตเสียง ด เปนโนตข้ันท่ี 1 โนตเสียง 

ร เปนโนตข้ันท่ี 2 โนตเสียง ม เปนโนตข้ันท่ี 3 โนตเสียง ซ เปนโนตข้ันท่ี 5 และโนตเสียง ล 

เปนโนตข้ันท่ี 6 ตามลําดับ (มานพ วิสุทธิแพทย, 2556, น. 70-72) 

 แนวคิดของครูจีรพล เพชรสมนั้น ใหเรียนรูและฝกปฏิบัติจากทํานองหลักของ

เพลงกอน เม่ือฝกปฏิบัติจนสามารถจําและปฏิบัติทํานองหลักไดอยางคลองแคลวแมนยํา

แลว ผูเรียนหรือผูฝกหัดจะมีแนวทํานองเพลงสําหรับยึดเปนหลักในการแปรทํานองตอไป 
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คณะผูวิจัยจึงนําเพลงแขกบรเทศ เถา ทางซอดวง มาสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียง ตาม

แนวคิดของครูจีรพล เพชรสม ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2 ทํานองหลักเพลงแขกบรเทศ เถา ทางซอดวง 7 บันไดเสียง 

เพลงแขกบรเทศ เถา 

7 บันไดเสียง 

ชื่อบันไดเสียง นับไปอีก 4 เสียง ชื่อบันไดเสียงใหม 

บันไดเสียงท่ี 1 โด  ฟา 

บันไดเสียงท่ี 2 ฟา  ที 

บันไดเสียงท่ี 3 ที  ม ี

บันไดเสียงท่ี 4 ม ี  ลา 

บันไดเสียงท่ี 5 ลา  เร 

บันไดเสียงท่ี 6 เร  ซอล 

บันไดเสียงท่ี 7 ซอล  โด 

ท่ีมา : อิสรีย ฉายแผว และคณะ 
 

การบรรเลงตามทํานองเพลง 7 บันไดเสียงนั้น จะตองมีการเปลี่ยนบันไดเสียง 

เปลี่ยนตําแหนงของเสียง มีการเคลื่อนท่ีของเสียงไปตามทํานองของเพลง โดยมีหลักวิธีการ 

คือ นําลูกตกสุดทายของทอนทายสุดของเพลงในบันไดเสียงแรก มาเปนโนตตัวแรกในบันได

เสียงถัดไป ดังตัวอยาง 
 

บันไดเสียงแรก ทํานองหลักเพลงแขกบรเทศ เถา บันไดเสียง โด 

ชั้นเดียว 

ทอน 2 

- มํ – ร ํ - ดํ - ล  - - ซ ล - ดํ – ร ํ - ซ - ด ํ - รํ - มํ - มํ – มํ - รํ - ดํ 

- ม – ร - ด - ม - ฟ - - - ด – ร - ร - ด - ร - ม - ซ – ม - ร - ด 

กลับตน 
 

ทอนทายสุดของเพลงแขกบรเทศ เถา คือ ชั้นเดียว ทอน 2 นําลูกตกลูกสุดทายของ

ทอน 2 คือ เสียง ซอล มาเปนโนตตัวแรกในบันไดเสียงถัดไป คือ เพลงแขกบรเทศ เถา   

สามชั้น ทอน 1  
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บันไดเสียง ท่ี 2 ทํานองหลักเพลงแขกบรเทศ เถา บันไดเสียง ฟา 

สามชั้น 

ทอน 1  

- - - ดํ - - รํ รํ - - - ฟ - - รํ รํ - ดํ - - - ดํ - ฟ - ล ซ ฟ - ม – ร 

- - - ด - ร - - - - - ฟ - ร - - - ซ - - ซ - - ฟ - ม ร ด - ลฺ – ซฺ 
 

- ล - - ซ ซ - - ล ล - - ดํ ดํ – รํ - รํ- รํ - ร - - รํ รํ - - ดํ ดํ-ล 

- ลฺ – ซฺ - - - ล ฺ - - - ด ฺ - - - ร - ฟ - ซ - ฟ– ร - - - ด - -- - ล ฺ
 

- - - ฟ - - ซ ล - รํ - - ดํ ล - - - ม - - - ล - - - - - ฟ - ฟ- - 

- ด - - - ฟ - - - - ดํ ล - - ซ ฟ - - ร ดฺ - - ซ ฟ - ด - - - - ซ ล 
  

- - ซ ล - ด–ํรํ - รํ– ร ํ - ด–ํ ล - ดํ – ร ํ - ดํ - - ล ล - - ซ ซ - ฟ 

- ฟ - - - ด– ร - ฟ– ร - ด– ล - ด – ร - ด – ล ฺ - - - ซฺ - - - ฟฺ 

กลับตน 
 

การท่ีโนตตัวแรกของเพลงแขกบรเทศ เถา คือ ทอน 1 สามชั้น ข้ึนตนดวยเสียง 

ซอล ในบันไดเสียงถัดไป คือ บันไดเสียงท่ี 2 เพลงแขกบรเทศ เถา ทอน 1 สามชั้น         

จะเปลี่ยนไปข้ึนตนดวยเสียง โด ดังกลาวขางตนนั้น ทําใหตําแหนงของเสียงและลูกตก       

ในการดําเนินทํานองเพลงแขกบรเทศ เถา ในแตละบันไดเสียงเคลื่อนท่ีตามไปดวย  

2. นําทํานองหลักท่ีไดมาแปรทํานอง 

 การสรางสรรคเพลงแขกบรเทศ เถา ทางซอดวง 7 บันไดเสียง ตามแนวคิดของ   

ครูจีรพล เพชรสม ไดดําเนินการสรางสรรคโดยเริ่มจากบันไดเสียงโด บันไดเสียงฟา บันได

เสียงที บันไดเสียงมี บันไดเสียงลา บันไดเสียงเร และสิ้นสุดท่ีบันไดเสียงซอล เปนบันไดเสียง

ท่ี 7 เปนการเปลี่ยนบันไดเสียงจากบันไดเสียงหนึ่งไปอีกบันไดเสียงหนึ่ง มีความหางของ

เสียงจากบันไดเสียงแรก 4 เสียง โดยยึดทํานองหลักในการแปรทํานอง ทํานองในแตละ

บันไดเสียงจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของแตละบันไดเสียง และความเหมาะสมในการ

ท่ีสามารถหลบเสียงใหมีความกลมกลืนกันไปตามทวงทํานองเพลงโดยยึดลูกตกหรือเสียงตก

เปนสําคัญ เนื่องจากเพลงแขกบรเทศ เถา เปนเพลงท่ีไมบังคับทางในการบรรเลงตาม

ทํานองเพลง 7 บันไดเสียง ซ่ึงตองมีการเปลี่ยนบันไดเสียง มีการเคลื่อนท่ีของตําแหนงเสียง
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ไปโดยตลอดนั้น จึงเปนการเปดทางใหแกผูบรรเลงสามารถแปรทํานองไดอยางหลากหลาย     

ดังโนตเพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว 7 บันไดเสียง ซ่ึงยกมาเปนตัวอยาง ตอไปนี้ 
 

ตัวอยางโนตเพลงแขกบรเทศ ช้ันเดียว ทางซอดวง 7 บันไดเสียง 

บันไดเสียงท่ี 1 บันไดเสียง โด 

ทอน 1 

ด ล ล ล ด ล ล ล  ด ซ ล ซ ด ล ซ ม ซ ม ร ด ซ ด ร ม  ซ ล ซ ม ซ ม ร ด 

กลับตน 

ทอน 2 

ซ ม ซ ร ม ร ด ล ซ ม ซ ล ซ ล ด ร ซ ม ร ด ซ ด ร ม  ซ ล ซ ม ซ ม ร ด 

กลับตน 

บันไดเสียงท่ี 2 บันไดเสียง ฟา 

ทอน 1 

ฟ ร ร ร ฟ ร ร ร  ฟ ด ร ด ฟ ร ด ล ด ล ซ ฟ  ม ฟ ซ ล ฟ ซ ร ม ฟ ล ซ ฟ 

กลับตน 

ทอน 2 

ด ล ด ซ ล ซ ฟ ร ด ล ด ร ด ร ฟ ซ ด ร ม ฟ ม ฟ ซ ล ฟ ซ ร ม ฟ ล ซ ฟ 

กลับตน 

บันไดเสียงท่ี 3 บันไดเสียง ที 

ทอน 1 

ท ซ ซ ซ ท ซ ซ ซ ท ฟ ซ ฟ ท ซ ฟ ร ฟ ร ด ท ล ท ด ร ฟ ซ ฟ ร ฟร ด ท 

กลับตน 

ทอน 2 

ฟ ร ด ท ร ด ท ซ ฟ ร ฟ ซ ฟ ซ ท ด ฟ ร ด ท ล ท ด ร ฟ ซ ฟ ร ฟ ร ด ท 

กลับตน 
 

บันไดเสียงท่ี 4 บันไดเสียง มี 

ทอน 1 

ม ด ด ด ม ด ด ด ม ท ด ท ม ด ท ซ ท ด ร ม ร ม ฟ ซ ฟ ม ซ ฟ ม ด ฟ ม 

กลับตน 
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ทอน 2 

ด ท ม ฟ ซ ฟ ม ด ท ซ ท ด ท ด ม ฟ ท ด ร ม ร ม ฟ ซ ฟ มซ ฟ  ม ด ฟ ม 

กลับตน 

บันไดเสียงท่ี 5 บันไดเสียง ลา 

ทอน 1 

ล ฟ ฟ ฟ ล ฟ ฟ ฟ ล ม ม ม ล ฟ ม ด ฟ ล ฟ ม ด ฟ ม ด ท ม ด ท ล ด ท ล 

กลับตน 

ทอน 2 

ม ด ม ท ด ท ล ฟ ม ด ม ฟ ม ฟ ล ท ฟ ล ฟ ม ด ฟ ม ด ท ม ด ท ล ด ท ล 

กลับตน 

บันไดเสียงท่ี 6 บันไดเสียง เร 

ทอน 1 

ร ท ท ท ร ท ท ท ร ล ท ล ร ด ท ฟ ล ฟ ม ร ล ร ม ฟ ล ท ล ฟ ล ฟ ม ร 

กลับตน 

ทอน 2 

ล ฟ ล ม ฟม ร ท ล ฟ ล ท ล ทร ม ล ฟ ม ร ล ร ม ฟ ล ท ล ฟ ล ฟ ม ร 

กลับตน 

บันไดเสียงท่ี 7 บันไดเสียง ซอล 

ทอน 1 

ซ ม ม ม ซ ม ม ม ซ ร ม ร ซ ม ร ท ร ท ล ซ ท ล ร ท ร ม ร ท ร ท ล ซ 

กลับตน 

ทอน 2 

ร ท ร ล ท ล ซ ม ร ท ร ม ร ม ซ ล ร ท ล ซ ท ล ร ท ร ม ร ท ร ท ล ซ 

กลับตน 
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3. การนําไปใช 

 ตามหลักของการบรรเลงเพลงเถา คือ เพลงเพลงเดียวกันบรรเลงตอเนื่องกันไป

ตั้งแตอัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น และชั้นเดียวตามลําดับ แตการนําไปใชสําหรับทํานอง

เพลงแขกบรเทศ เถา ซอดวง 7 บันไดเสียงนี้ เพ่ือฝกปฏิบัติทักษะการไลมือ การนําไปใชจึง

ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการเลือกใชพ้ืนฐานของผูเรียน เชน ถาเริ่มฝกหัดใหมไมมีพ้ืนฐาน

การเรียนดนตรีมากอน อาจนํามาบรรเลงเฉพาะอัตราจังหวะชั้นเดียว 7 บันไดเสียงกอน 

ปฏิบัติซํ้าหลาย ๆ รอบจนเกิดทักษะสามารถปฏิบัติไดคลองตัว แลวจึงเริ่มฝกปฏิบัติในอัตรา

สองชั้น 7 บันไดเสียง และอัตราจังหวะสามชั้น 7 บันไดเสียงตามลําดับ และไมจําเปนตอง

ฝกปฏิบัติเรียงตามบันไดเสียงดังกลาวขางตน คือเริ่มจากบันไดเสียงโด บันไดเสียงฟา บันได

เสียงที บันไดเสียงมี บันไดเสียงลา บันไดเสียงเร และสิ้นสุดท่ีบันไดเสียงซอล แตอาจหยิบ

ยกมาฝกในบันไดเสียงท่ีมีความงายกอน ดังตัวอยางการนําไปใช ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางการนําไปใช 

ท่ีมา : อิสรีย ฉายแผว และคณะ 

ที 

โด 

ฟา ม ี

เร ซอล ลา 

 สองช้ัน 

ที 

โด 

ฟา ม ี

เร ซอล ลา 

 ช้ัน

 

ที ฟา ม ี

 สาม

 

โด 

ลา เร ซอล 
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สรุปและอภิปรายผล 

การสรางสรรคเรื่อง การใชแนวทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ในการฝก

ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม สรุปผล ดังนี้ 

 แนวคิดในการสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียงทางซอดวงของ ครูจีรพล เพชรสม 

พบวา ครูจีรพล เพชรสม มีแนวคิดในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง โดยมี

วัตถุประสงคหลัก คือ 1) เพ่ือแกปญหาเรื่องทักษะการปฏิบัติ (Skills) ของผูเรียนเครื่องสายไทย 

และ 2) เพ่ือประโยชนในการไลมือเปนการสรางพ้ืนฐานการปฏิบัติบรรเลงใหผูเรียนเกิด

ทักษะการปฏิบัติท่ีมีความคลองตัวมากข้ึน ลักษณะของเพลงท่ีเลือกใชในการสรางทํานอง

เพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ควรเปนเพลงประเภททางพ้ืน ไมบังคับทาง ซ่ึงผูบรรเลง

สามารถคิดออกแบบ แปรทํานองเพลง โดยยึดหลักในการผูกกลอนใหเหมาะสมกับทํานอง

เพลง ครูจีรพล เพชรสม ไดเลือกเพลงตับตนเพลงฉ่ิง สามชั้น ซ่ึงเปนเพลงท่ีใชไลมือสําหรับ  

ผูฝกหัดเรียนเครื่องสาย ไดแก 1) เพลงตนเพลงฉ่ิง 2) เพลงจระเขหางยาว 3) เพลงตวง   

พระธาตุ และ 4) เพลงนกขม้ิน วิธีการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง คือ สราง

จากทํานองหลักกอน เพ่ือทําใหผูเรียนเขาใจทํานองเพลงท่ีเปนเนื้อแทของเพลง โดยเริ่มจาก

ทํานองหลัก 7 บันไดเสียง จากบันไดเสียง โด ฟา ที มี ลา เร ซอล ตามลําดับท้ัง 4 เพลง 

การเปลี่ยนบันไดเสียงจากบันไดเสียงหนึ่งไปหาอีกบันไดเสียงหนึ่ง จะหางกัน 4 เสียง 

จากนั้นจึงนําทํานองเพลง 7 บันไดเสียงจากทํานองหลักแตละบันไดเสียง มาแปรทํานอง 

ตามความเหมาะสมของทํานองเพลง การสรางสรรคทํานองเพลงทางซอดวงท่ีใช 7 บันไดเสียง 

ไดรับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของ ครูจีรพล เพชรสม มาสรางสรรคเพลงแขกบรเทศ เถา 

ทางซอดวง 7 บันไดเสียงข้ึน เพลงแขกบรเทศ เถา เปนเพลงประเภททางพ้ืนไมบังคับทาง 

ใชเปนเพลงพ้ืนฐานสําหรับไลมือ ประกอบดวยเพลงในอัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น และ   

ชั้นเดียว ซ่ึงผูเรียนหรือผูฝกปฏิบัติซอดวง สามารถเลือกปฏิบัติเฉพาะอัตราจังหวะใด อัตรา

จังหวะหนึ่งก็ได เปนแนวทางในการฝกทักษะปฏิบัติซอดวงท่ีเริ่มฝกหัดจากเพลงงายกอน 

เหมาะสําหรับผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานนอย วิธีการในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง 

คือ 1) สรางจากทํานองหลัก 2) นําทํานองหลักท่ีไดมาแปรทํานองตามความเหมาะสมของ

แตละบันไดเสียงโดยยึดลูกตกหรือเสียงตกเปนสําคัญ  

งานสรางสรรค เรื่อง การใชแนวทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ในการฝก

ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม คณะผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะอภิปรายผล คือ 
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การสรางสรรคทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม       

มีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาเรื่องทักษะการปฏิบัติของผูเรียน และเพ่ือประโยชนในการไลมือ

เปนสําคัญ วิธีการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง คือ สรางจากทํานองหลักกอน 

เพ่ือทําใหผูเรียนเขาใจทํานองเพลงท่ีเปนเนื้อแทของเพลง แลวนําทํานองหลัก 7 บันไดเสียง 

มาแปรทํานองตามความเหมาะสมของทํานองเพลง สอดคลองกับการศึกษาการเปลี่ยนบันได

เสียงทางฆองวงใหญเพลงชุดโหมโรงเย็น ของเอกสิทธิ์ สุนิมิต (2444, น. 124) พบวา       

การเปลี่ยนบันไดเสียงในเพลงสามารถจําแนกเปน 3 รูปแบบ คือ 1) การเปลี่ยนบันไดเสียง

แบบเปลี่ยนทันที 2) การเปลี่ยนบันไดเสียงแบบเปลี่ยนท้ังเพลง และ 3) การเปลี่ยนบันไดเสียง 

แบบมีวรรคเพลงมาเชื่อมอยูระหวางกลางของการเปลี่ยนบันไดเสียง และสอดคลองกับ

ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบทางจะเขกับทํานองหลัก เพลงตามเกณฑมาตรฐาน

สาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยข้ัน 1, 2 และ 3 ของศิรินลักษณ เพ่ือประดิษฐ (2542,       

น. 154-157) การวิเคราะหลูกตกและการแปรทํานอง พบวา เพลงลาวจอย มีลูกตกท่ีเปน

เสียงหลักอยู 4 เสียง เพลงสรอยสนตัดลูกตกมีความสัมพันธกันท้ัง 4 หนาทับ เพลงพมาเขว 

ใชเสียงโดเปนลูกตกหลักท้ังเพลง เพลงโยสลัม ลักษณะของลูกตกมีความสัมพันธตลอดท้ัง

เพลง การแปรทํานองของอาจารยปกรณ รอดชางเผื่อน พบวา มีการใชเสียงครบท้ัง 3 สาย 

และทางเพลงของอาจารยปกรณ รอดชางเผื่อน มีลักษณะเดนในเรื่องความกลมกลืนของ

ทํานองเพลงโดยรวม ซ่ึงการบรรเลงจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับทํานองหลัก ถือวา

สํานวนเพลงถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลง สวนในทางปลีกยอยพบวา มีการบรรเลง

รัว เก็บ และการดีดกระทบสามสาย ซ่ึงไมทําใหรูปแบบของเพลงเปลี่ยนไป ซ่ึงในการดีด

กระทบสามสายสวนใหญแลวจะตกท่ีเสียงโด ซ่ึงเปนเสียงท่ีงายตอระบบของการใชนิ้ว  

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเก่ียวกับบันไดเสียงและการเปลี่ยนบันไดเสียงดนตรีไทยนั้น ผูวิจัยควร

ศึกษาอยางละเอียดลึกซ้ึงท้ังจากเอกสาร ตํารา และจากผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย เพ่ือนํา

แนวคิด หลักการ และทฤษฏีท่ีเปนแบบแผนมาใชประกอบในการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงจะทํา

ใหเกิดทางเพลงท่ีหลากหลายข้ึนดวย เปนแนวทางใหผูสนใจศึกษา ไดทําการศึกษาเพ่ิมเติม

ในเรื่องทางเพลง สําเนียงเพลง และการประพันธเพลงตอไป 
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ภาพสะทอนจากลายเสนของเด็กในชุมชนแออดั 

CHILDREN’S DRAWINGS AS REFLECTIONS OF LIFE  

IN THE SLUMS 

กาญจนา ชลสุวัฒน0* 

KANCHANA CHOLSUWAT 

บทคัดยอ 

ภาพสะทอนลายเสนของเด็กในชุมชนแออัดครั้งนี้เปนการสรางสรรคผลงาน

จิตรกรรม 2 มิติ ในมุมมองสวนตัวท่ีมีประสบการณทํากิจกรรมรวมกันกับเด็กในชุมชน

แออัดและเกิดแรงบันดาลใจสรางสรรคผลงานในลักษณะท่ีตัดทอนรูปทรงคลายศิลปะเด็ก 

โดยเนนใหเสนและรูปทรงมีความอิสระ นําเนื้อหาเรื่องราวและลายเสนท่ีเด็กจินตนาการมา

ประมวลและสรางรูปทรงใหมตามแนวทางจิตรกรรมและแสดงออกใหเห็นถึงความฝนและ

จินตนาการของเด็ก ๆ รวมกันกับผูสรางสรรค 

ผลงานท้ังหมดมี 4 ชุด จํานวน 8 ชิ้นงาน โดยใชเทคนิควาดเสนบนวัสดุกระดาษ 

และผาใบ วัสดุ ท้ังสองชนิดสามารถตอบสนองแนวคิดในการสรางสรรคไดตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการสื่อสารและแสดงออกใหเห็นเรื่องราวท่ีสะทอนภาพจินตนาการท่ีอาจ

ปะปนอยูในความจริงและความฝนของเด็กในชุมชนแออัด  

คําสําคัญ: ภาพสะทอน ภาพลายเสน เด็กในชุมชนแออัด 

Abstract 

  These drawings by children living in slums are part of the creative 

series for Reflections on the Lives of Slum Children. Art work want to unique 

techniques for pen and acrylic on paper and canvas. The Art work were 

inspired by analyzing children’s drawings living in slums, resulting in artworks 

based on real life as well as on children's hopes and imagined fantasies. In 

* วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป 

 Suphanburi College of Fine Art, Bunditpatanasilpa Institute 

                                                           



78 Patanasilpa Journal Vol.2 No.1 (January-June 2018) 

this way we creatively employed real-life data from a specific environment. 

All four works, each combining two pieces, were done in pen and acrylic on 

paper and canvas. Each work reflects what children express in their art about 

life in a slum. 

Keywords: Reflections, Drawing, Children in slums 

บทนํา  

จากประสบการณการนําศิลปะไปสูกลุมเด็กในชุมชนแออัด ทําใหเห็นถึงประโยชน

และความสัมพันธระหวางศิลปะกับการดําเนินชีวิตของเด็กท่ีอยูในสภาพดอยโอกาสทาง

สังคม เม่ือเขาไดรับการฝกฝนทางดานศิลปะ พลังการแสดงออกนั้นมีมากมายโดยเฉพาะใน

ดานของรูปทรงท่ีมีความงดงามตามเสนสายท่ีขีดเขียนจากจิตใตสํานึกและจินตนาการ ทําให

พวกเขาไดปลดปลอยความรูสึกภายในท่ีเขาอยากแสดงออกท้ังทางดานบวกและลบ สราง

ความออนโยนตอจิตใจและความสุขกับการไดแสดงออก รวมถึงมีความภาคภูมิใจ และเห็น

คุณคาของผลงานท่ีสรางสรรคในขณะเดียวกันก็ไดซึมซับความมีศิลปะเขาไปดวย การวาดเสน

ในยามวางท่ีตองการขีดเขียนนั้นไดท้ังความเพลิดเพลินและเกิดการเรียนรูในประสบการณ

ใหม ๆ ในขณะขีดเขียน ถึงแมในบางครั้งการขีดเขียนลายเสนและการแสดงออกทางศิลปะท่ี

แสดงถึงความสับสนความทุกข ความสุขภายในจิตใจปะปนกันไปในรูปภาพท่ีแสดงออก แต

นั่นก็ถือไดวาเปนผลงานทางศิลปะท่ีมีความใสซ่ือบริสุทธิ์  

  จากสาระดังกลาว ผูสรางสรรคไดเห็นถึงความสดใหมของรูปทรงท่ีมีการแสดงออก

ดวยความใสซ่ือตรงไปตรงมา มีท้ังลายเสนฉวัดเฉวียนและพิถีพิถัน รูปทรงจากจินตนาการท่ี

แสดงออกมานั้น เม่ือเปรียบเทียบระหวางเด็กโตกับเด็กเล็กจะเห็นไดวา ภาพลายเสนของ

เด็กเล็กมีรูปทรงท่ีนาสนใจและแสดงออกไดมากกวาเด็กโต “สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเด็กเล็กมี

ความคิดสรางสรรคท่ีบริสุทธิ์และมากกวาเด็กโตก็เพราะเด็กเล็กอยูไกลจากกฎแหงความเปน

จริงมากกวาการอยูหางเรื่องราวมากมายท่ีรายลอมอยูรอบ ๆ ตัวและเต็มจํานวนมากข้ึนตาม

วันเวลาแหงการรับรู ทําใหเด็กเล็กสามารถแสดงออกไดอยางไมกลัวผิด เรื่องราวท่ีไมนาจะ

เกิดข้ึนจริงจึงเกิดข้ึนไดในความคิดของเด็ก สิ่งนี้แหละท่ีเรียกวาการสรางสรรคบริสุทธิ์” 

(มานพ ถนอมศรี, 2542, น.91) เด็กในชุมชนแออัดมีความตองการท่ีจะแสดงออกทางศิลปะ

อยางสมวัยในโลกแหงความสุขและจินตนาการ ลายเสนท่ีเชื่อมโยงเปนรูปทรงท่ีมีความงาม

และมีความหมายนั้น โดยท่ีพวกเขาไดแสดงถึงความจริงและความฝนผสมกับจินตนาการท่ี
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ตองการแสดงออกดวยความอิสระและความภาคภูมิใจในการสรางสรรคผลงานผูสรางสรรค

ไดนํากระบวนการทางศิลปะเขาไปจัดการสรางสรรคผลงาน ใหเกิดข้ึนโดยการเชื่อมโยง

ความจริงความฝนและจินตนาการของเด็กในชุมชนและผูสรางสรรครวมเขาดวยกันจาก

ลายเสนของเด็กในชุมชนแออัด นํามาสรางเปนรูปทรงใหม แสดงเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับ

จินตนาการของเด็กท่ีถายทอดเรื่องราวชีวิตท่ีมีท้ังความสุขและความทุกขและกิจกรรมตาง

ในชีวิตประจําวัน โดยจัดวางองคประกอบและจัดรูปทรงใหเกิดความสมบูรณในทางศิลปะท่ี

เก่ียวของกับทัศนธาตุและเทคนิควิธีการท่ีสอดคลองกับเรื่องราวท่ีตองการแสดงออกใน

รูปแบบการสรางสรรคงานจิตรกรรมรวมสมัย 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ท่ีใชเนื้อหาเรื่องราวรวมกันกับ

กิจกรรมของเด็กในชุมชนแออัด  

 2. สะทอนเนื้อหาเรื่องราวของชีวิตในชุมชนแออัดท่ีสรางสรรคในแนวทางตัดทอน

รูปทรงแบบศิลปะเด็กโดยเชื่อมโยงกันระหวางจินตนาการจากลายเสนของเด็กในชุมชน

แออัดและผูสรางสรรค 

วิธีการศึกษา 

1. คัดเลือกลายเสนจากการวาดเสนของเด็กในกลุมโรงเรียนท่ีอยูในชุมชน และ

นํามาสรางสรรคใหม เพ่ือนําเสนอมุมมองสะทอนเนื้อหาเรื่องราวและรวมจินตนาการไปกับ

ลายเสนงาย ๆ ของเด็ก 

2. รางภาพตนแบบจากการจัดรูปทรงใหมโดยใชอารมณของลายเสนในแบบศิลปะเด็ก 

3. สรางสรรคผลงานตามแบบภาพรางโดยใชเทคนิคการวาดเสนและสีอะคริลิกบน

ผาใบ บนกลองกระดาษ บนกระดาษ และเทคนิคภาพพิมพโฟม 

ในการสรางสรรคผลงานครั้งนี้ มีรูปแบบผลงานจิตรกรรมเทคนิคลายเสนและ      

สีอะคริลิกสามารถแบงข้ันตอนได 2 หลักใหญ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการศึกษาขอมูล 

ในการศึกษาคนควาขอมูลในการสรางสรรคครั้งนี้ ไดนําเรื่องราวเนื้อหาและ   

แรงบันดาลใจจากชุมชนแออัด โดยมุงเนนไปท่ีพักอาศัยท่ีมีโครงสรางท่ีมีความงามในมุมมอง

ของผูวิจัย รวมท้ังตอยอดดวยภาพลายเสนของเด็กในชุมชนท่ีสรางสรรคเรื่องราวท่ีเก่ียวของ
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กับชีวิตในโลกความจริง ความฝนของเขาท่ีจินตนาการ สรางโลกความสุขสวนตนในแบบท่ี

เขาอยากแสดงออก เสนท่ีวาดฉวัดเฉวียนเหลานั้นผูวิจัยเห็นถึงความหมายท่ีมีความพิเศษ 

สามารถนํามารอยเรียงใหเกิดแนวคิดและมุมมองในการสรางสรรคผลงานทางดานจิตรกรรม

รวมสมัยไดในอีกรูปแบบหนึง่ 

สาระเรื่องของลายเสนของเด็กในกลุมท่ีผูวิจัยไดเขารวมทํากิจกรรม สะทอนให

เห็นถึงความรูสึกนึกคิดท่ีแสดงออกมาอยางฉับไวและรวดเร็วตรงไปตรงมา ในความอิสระนี้

ทําใหเกิดเสนและรูปทรงท่ีเต็มไปดวยจินตนาการท่ีมีท้ังความจริงความฝนปะปนกัน 

“ภาพวาดเปนโลกสมมุติอยางหนึ่งท่ีทําใหเด็กไดจินตนาการถึงความสุขท่ีเขาฝนท่ีเขาอาจ

ตองการหรือไมตองการก็เปนได ซ่ึงเรื่องความสุขเปนเรื่องนามธรรมไมมีรูปรางไมมีตัวตน

เปนความวางเปลาและเปนอากาศธาตุท่ีกอข้ึนมาใหเกิดความกวางความยาว มีรูปราง        

มีรูปทรงนั้นมิใชเรื่องทํากันไดงายทุกข้ันตอนเต็มไปดวยปญหาและความยุงยากซ่ึงจําเปน 

ตองคนหาวิธีแกปญหา ใชวาเด็กทุกคนท่ีนํามาเปนกลุมตัวอยางจะวาดไดแกปญหาไดทุกคน

บางคนแกปญหาและสรางสรรคไดดีเยี่ยม สวนบางคนแกปญหาไดไมดีนักแตภาพท่ีออกมา

นั้นลวนมาจากสติปญญาของเด็ก เพราะความเจริญงอกงามเกิดข้ึนมาแลวนับตั้งแตวินาที

แรกท่ีเด็กจรดดินสอลงแผนกระดาษและลากเสนลงไป” (มานพ ถนอมศรี, 2542, น. 43) 

ในการสรางสรรคผลงานในครั้งนี้ มีผลงานท่ีผูวิจัยสะทอนภาพชุมชนแออัดดวย

ความรูสึกสวนตนภายใน และการเก็บขอมูลจากภาพลายเสนของเด็กในชุมชน นํามาตอ

ยอดสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยดวยเทคนิคสีอะคริลิกบนกระดาษลัง กลอง

กระดาษและผาใบ โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

ขอมูลท่ีไดจากประสบการณและส่ิงแวดลอม 

เก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับรูปทรงโครงสรางของท่ีพักอาศัยในชุมชนแออัด       

เปนการศึกษาในรูปแบบรูปธรรม คือ การบันทึกภาพโครงสรางและเรื่องราวความเปนอยู 

ดวยลายเสนและภาพถาย เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการสรางผลงานใหบรรลุวัตถุประสงค

สําคัญหลักของการสรางสรรคผลงาน โดยหลักใหญจะเปนการเก็บขอมูลดวยภาพลายเสน 

เพราะทําใหสามารถลดเพ่ิมรายละเอียดท่ีตองการไดโดยไมยุงยากและไดภาพตามท่ีตองการ 

บางสวนสามารถเพ่ิมจินตนาการเขาไปดวย หรือในบางสวนอาจตองการรายละเอียดการตอ 

การแปะ การทับ หรือรอยฉีก รอยคราบน้ําท่ีติดกับวัสดุ การใชชีวิตในแบบวิถีชุมชนแออัด 

และโครงสรางท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพโยเอียงทับซอนกันของวัสดุท่ีนํามาสรางเปนท่ีพักพิง     
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ท้ังถาวรและชั่วคราว รวมท้ังวัสดุตาง ๆ เชน ถุงพลาสติก เศษกระดาษ เศษเหล็ก เศษไม 

เหลานั้นท้ังหมดท้ังมวลไดเปนขอมูลเบื้องตนในการสรางสรรคผลงานสวนการบันทึกภาพนั้น 

จะใชบันทึกบางสวนท่ีไมสามารถใชลายเสนได เชนสีสัน หรือมุมมองท่ีตองการ เพราะกลอง

สามารถขยายและเก็บรายละเอียดระยะท่ีไกล ๆ ได 

ขอมูลจากกลุมเด็กในชุมชนแออัด 

รวบรวมขอมูลจากประสบการณท่ีไดเขาไปรวมจัดกิจกรรมกับเด็กในชุมชน

แออัดไดคนพบการสรางสรรคท่ีมีคุณภาพในแบบเด็ก ๆ และความสมวัยของพวกเขา      

โดยการเขียนลายเสนในแบบไมมีกําหนดกฎเกณฑใด ๆ เนนเรื่องความสุขความสนุกสนาน 

ในพ้ืนท่ีท่ีตนเองอยากจะสรางอยากใหมีใหเปนท้ังในความจริงท่ีเปนอยูหรือความฝนเฟอง

ตามจินตนาการท่ีตองการ จากการสังเกตภาพวาดลายเสนและภาพวาดอ่ืน ๆ เด็กสวนหนึ่ง

วาดภาพบานหลังใหญมีของใชครบครันในแบบฝน ๆ โดยเปนลายเสนท่ีเขียนครั้งเดียวจาก

การตัดสินใจวาดโดยไมลบ ไมกลัวผิดถูก ในอีกกลุมหนึ่งซ่ึงเปนสวนนอย ยังคงวาดสิ่งของ

เรื่องราวกับความจริงในสภาพปจจุบันและอาจมีปรุงแตงบางเพียงเล็กนอย ในกลุมนี้รูปภาพ

ท่ีแสดงออกคือภาพรถเข็น รถเก็บของเกา เพิงพักท่ีขยุกขยิก ท่ีนอนแบบเกะกะ ซ่ึงขอมูล

เหลานี้เปนขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงความรูสึกนึกคิดใหกับผูสรางสรรค และการแสดงออก

ของภาพลายเสนของเด็ก เพ่ือใหรวมกันเปนภาพผลงานสรางสรรคทางจิตรกรรมท่ีมีความ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ผลการศึกษา 

แนวความคิด  

 ตองการสรางสรรคผลงานทางดานจิตรกรรมรวมสมัยท่ีทํารวมกันกับเด็กในชุมชน

แออัด โดยไดแรงบันดาลจากภาพลายเสนของเด็กในชุมชนท่ีแสดงออกแบบตรงไปตรงมา 

นํามาสรางรูปทรงและจัดองคประกอบ สรางสรรคผลงานท่ีแสดงใหเห็นภายในพ้ืนท่ีมีท้ัง

ความฝนท่ีอยากใหมีและความจริงท่ีเปนอยูตามสภาพของชุมชน ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม 

 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงานแบงออกไดเปน 2 ข้ันตอน คือ การสรางภาพรางและ 

การสรางสรรคผลงานจริง 
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1. การสรางภาพราง 

 เม่ือการรวบรวมขอมูลไดอยางเพียงพอตอความตองการในการสรางสรรค

ผลงานแลว ข้ันตอนตอมาคือการสรางภาพราง โดยใชลายเสนเปนหลักเพ่ือตองการใหภาพมี

ความเปนอิสระแสดงออกแบบตรงไปตรงมาในแบบศิลปะเด็กในรูปทรงท่ีมีการตัดทอนโดย

ผานการกลั่นกรองจากขอมูล ตาง ๆ ท่ีไดรวบรวมไวและตอยอดใหเกิดองคประกอบท่ี

สามารถแสดงออกทางเรื่องเนื้อหาสาระท่ีสามารถสื่อสารใหเห็นภาพ สะทอนจาก             

ผูสรางสรรคและลายเสนของเด็กใหเปนไปในแนวทางท่ีตองการแสดงออก รางภาพในแบบ

คราว ๆ เพ่ือหารูปทรงองคประกอบและเนื้อหาท่ีตองการแสดงออก ในการสรางสรรค

ผลงานครั้งนี้แบงออกเปน 4 ชุด 
 

 
ภาพท่ี 1 ภาพขอมูลเบ้ืองตน  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  
ภาพท่ี 2 ภาพขอมูลเบ้ืองตน ท่ีมา (นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดประตูสาร) 

ภาพท่ี 3 ภาพรางลายเสนบนกลองกระดาษ ในผลงานชุดท่ี 1 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 4 ภาพรางบนแผนโฟมอัด ในผลงานชุดท่ี 2 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

   
ภาพท่ี 5-7 ภาพรางลายเสน ในผลงานชุดท่ี 3 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  
ภาพท่ี 8-9 ภาพรางลายเสน ในผลงานชุดท่ี 4  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

2. การสรางสรรคผลงานจริง 

การสรางสรรคชิ้นงานจริงเริ่มจากขยายภาพตนแบบดวยการวาดเสนลงวัสดุท่ี

จัดเตรียมไว ข้ันแรกเขียนลงกลองกระดาษเพ่ือศึกษาการเขียนโครงสรางเพิงพัก บานพักท่ี

แออัด ใหเกิดรูปแบบท่ีตัดทอนงาย ๆ และโครงสีท่ีแสดงถึงภาพท่ีตองการสะทอนจาก        

ผูสรางสรรค เม่ือทดลองเขียนลงกลองกระดาษเสร็จสิ้นแลวจึงดําเนินการสรางสรรคผลงาน



84 Patanasilpa Journal Vol.2 No.1 (January-June 2018) 

ข้ันตอไปโดยใชผาใบเปนวัสดุในการเขียนภาพ ซ่ึงไดสีสันท่ีมีความสดแรง การแสดงออก

สื่อสารไดอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นเขียนลงกระดาษลังท่ีนํามาปะติดเพ่ือใหมีขนาดใหญตาม

ขนาดท่ีตองการในแบบภาพรางโดยเขียนลายเสนดวยปากกาลงไปในกระดาษ เพ่ือการสราง

รูปทรงท่ีไมตองการผิดหรือถูก และเขียนเพียงครั้งเดียวเพ่ือใหไดรูปทรงใกลเคียงกับแบบราง

มากท่ีสุดเพ่ิมเติมรายละเอียดยอยใหภาพมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ลงสีโดยรวมเพ่ือหาโครง

สีและบรรยากาศท่ีตองการแสดงออกและลงทับซํ้าดวยสีท่ีขนทึบ เพ่ือไมใหเกิดการซีดจาง

ของการดูดซับของเนื้อกระดาษลัง บางจังหวะของภาพเพ่ิมและปลอยลายเสนเพ่ือใหเกิด

ความอิสระของผลงาน สวนกระดาษลังท่ีเปนวัสดุรองรับนั้นบางสวนท่ีมีรอยเวาแหวงหรือฉีก

ขาด มีความไมสมบูรณ หรือเคยเปนของปกปดหอหุม เพ่ือตองการสื่อสารความหมายหรือ

เปดเผยใหเห็น สิ่งท่ีมีความจริง ความฝน ความเปนอยูในสภาพสังคมของคนกลุมหนึ่งซ่ึงคน

ผานไปมามองเห็นจนชินตา ความมุงหมายในการสรางสรรคผลงานครั้งนี้ ตองการสะทอน

ใหเห็นในอีกแนวทางหนึ่งของการแสดงออกดวยกระบวนการสรางสรรคทางจิตรกรรมโดย

สรางพ้ืนท่ีแหงหนึ่ง ผานภาพผลงานในมุมท่ีตางออกไปจากความคุนชินในแบบการ

ผสมผสานจินตนาการรวมกับความเปนจริง โดยการใชวัสดุรองรับท่ีสามารถสื่อสารผลงาน

ใหแสดงออกไดอยางสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 การดําเนินการสรางสรรคครั้งนี้ประกอบดวยผลงาน 4 ชุด มีท้ังหมด 8 ชิ้นงาน 

วัสดุท่ีนํามาสรางสรรคผลงานท้ังหมดสี่ชนิดคือ กลองกระดาษ กระดาษ ผาใบ และกระดาษ

ลัง ในการท่ีเลือกใชวัสดุตาง ๆ ท่ีมีหลากหลายชนิดนั้น เพ่ือคนหาแนวทางปรับปรุงผลงาน

ใหมีความกาวหนาและไดผลงานท่ีมีความแตกตาง และการแสดงออกเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

 การสรางสรรคผลงานชุด ภาพสะทอนจากลายเสนของเด็กในชุมชนแออัดใน

ครั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหภาพผลงานโดยเรียงลําดับการสรางสรรคเปนจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 

ผลงานชุดท่ี 1 ชื่อผลงาน Full House ขนาด 120x150 ซม. เทคนิคสีอะคริลิก

บนกลองกระดาษ (ภาพท่ี 10) ผลงานชุดนี้ ไดสรางสรรคดวยลายเสนบนกลองกระดาษโดย

เปนลายเสนท่ีเกิดจากรูปทรงเพิงพักในชุมชนแออัดท่ีมีความเอียง โย มีรูปทรงท่ีไมแนนนอน 

ทับซอนดวยเสนโครงสรางท่ีผันแปรตามรูปรางของการปะ ตอก พาด พิง ยึดแบบงาย 

รวมท้ังสีสันของวัสดุท่ีนํามาปะ ทับ ซ่ึงสรางสีสันท่ีสด และสีหมนสลับกัน เชน ถุงกระดาษ 

ถุงพลาสติก ปายโฆษณา เศษไม ขาวของเครื่องใชท่ีเก็บมาจากของเหลือใชเหลานี้ลวน

แลวแตเกิดองคประกอบท่ีมีความงามและความหมายตรงตามแนวคิดท่ีตองการแสดงออก 
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โดยผานการวิเคราะหดวยจินตนาการจากลายเสนของเด็กเพ่ือนํามาสรางสรรคเปนรูปทรง

ใหมถายทอดผานผลงานทางจิตรกรรม การใชวิธีวาดเสนลงบนกลองกระดาษไดสงผลท่ีเสน 

รวมเปนรูปทรงอิสระ มีความลดทอนและเกิดรูปทรงใหม การตอ ปะติดรวมกันเปนชิ้นงาน

ใหญหนึ่งชิ้นงาน สรางจังหวะการจัดวางและแทรกองคประกอบจุดรองเขาดวยกันทําให

ผลงานแสดงความหมายท่ีตองการแสดงออกไดเปนอยางดี รอยตอหรือการตอกันของขอบ

กลองกระดาษเปนจุดเชื่อมโยงความคิดท่ีตองการนําเสนอใหเห็นความงาม ความจริง ความฝน

ท่ีมีปะปนกันในชุมชนแหงหนึ่ง ซ่ึงผลงานสามารถจัดรูปทรงและขนาดผันแปรไปตามพ้ืนท่ีท่ี

ตองการจัดได  

ผลงานชุดท่ี 2 ไดสรางสรรคผลงานจํานวน 2 ชิ้นงาน ดังนี้  

ผลงานชิ้นท่ี 1 และชิ้นท่ี 2 ชื่อผลงาน Full House 2, 3 ขนาด 20x30 ซม. 

เทคนิคภาพพิมพแมพิมพโฟมและสีอะคริลิก (ภาพท่ี 11, 12) ผลงานชุดนี้ยังคงนําเสนอ

ภาพรวมของโครงสรางเพิงพักท่ีนําเสนโครงสรางของรูปทรงมาตัดทอน เสริมเพ่ิมใหมี

รูปทรงท่ีรวมกันเปนประธานหลักของภาพ เสนท่ีไดจากการพิมพ การตัดกันของสีพ้ืนหลัง

และโครงสีของภาพประธานหลักทําใหภาพแสดงออกถึงพลังของการดํารงอยู ความตองการ

ความม่ันคงในการอยูอาศัย เทคนิคการพิมพดวยแมพิมพโฟม เกิดเสนและรูปทรงท่ีมีความ

อิสระสามารถบอกความหมายและแสดงออกทางดานสาระไดในรูปแบบหนึ่ง ความสดของ

โครงสี ความมืดของพ้ืนหลังเกิดความขัดแยงในเรื่องของความรูสึก แตกลับทําใหภาพมีมิติท่ี

ดูลึกลับเปนมุมมองท่ีสามารถสรางจุดสนใจใหกับภาพผลงานได  

ผลงานชุดท่ี 3 ไดสรางสรรคผลงานจํานวน 3 ชิ้นงาน ดังนี้ 

ผลงานชิ้นท่ี 1 ชื่อผลงาน Come Together ขนาด 100x120 ซม. เทคนิคสี

อะคริลิกบนผาใบ (ภาพท่ี 13) 

 สาระเรื่องของลายเสนของเด็กในกลุมท่ีผูวิจัยไดไปเก็บตัวอยางสะทอนใหเห็นถึง

ความรูสึกนึกคิดท่ีแสดงออกมาอยางฉับไวและรวดเร็วตรงไปตรงมา ในความอิสระนี้ทําให

เกิดเสนและรูปทรงท่ีเต็มไปดวยจินตนาการท่ีมีท้ังความจริงความฝนปะปนกัน จากสาระท่ี

กลาวไวนั้นเปนเรื่องราวท่ีนํามาสรางสรรคไวในผลงานชุดนี้ท่ีเต็มไปดวยจินตนาการท่ีฝนเฟอง

ดวยการสรางรูปทรงท่ีตอเติมสรางใหม เสนท่ีพุงฉวัดเฉวียน เอียงพาด ตั้งนอน สลับกัน 

สรางภาพใหมีลักษณะคลายขบวนแหแหนเทศกาลท่ีมีความสนุกสนานยิ่งใหญ ขาวของ

เครื่องใช หมอขาวเตาไฟบงบอกถึงการเลี้ยงชีพ การทํามาหากินท่ีดิ้นรนอยูภายใตความสุข
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เพลิดเพลินขับเคลื่อนอยูในกองคาราวานท่ียิ่งใหญหมุนเวียนไปตามความฝน แตในความ

เปนจริงนั้นมีความเหนื่อยยาก ความไมม่ันคง ความไมเทาเทียมแฝงอยูภายใน การวางโครง

สีสดรอนบนผาใบ เพ่ือตองการใหแสดงอารมณตามแนวคิดซ่ึงมีผลขับเคลื่อนและสรางพลัง

การขัดแยงและปะทะอารมณไดในมุมมองหนึ่ง 

ผลงานชิ้นท่ี 2 ชื่อผลงาน Supper Cat ขนาด 80x100 ซม. เทคนิคสีอะคริลิก

บนกระดาษลัง (ภาพท่ี 14) 

 สาระในชิ้นท่ีสองนี้เปนเรื่องจากจินตนาการและความเปนอยูจริง พัฒนาเทคนิค

เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับแนวคิดท่ีตองการเปดเผยมุมมองหนึ่งในสังคมโดยใชกระดาษ

ลังเปนวัสดุในการสรางสรรคแทนผาใบ ซ่ึงผลท่ีไดสามารถตอบสนองแนวความคิดได

มากกวา โดยจากจังหวะการคลี่ การแผออกของกระดาษลัง เกิดรูปทรงท่ีมีมุมเวา ตัดแหวง 

ทําใหเกิดองคประกอบโดยรวมของวัสดุท่ีนํามารองรับผลงาน และสงผลใหการสรางสรรคมี

ความอิสระในการสรางจินตนาการเกิดรูปทรงใหมข้ึนขณะรางภาพและขยายภาพราง      

การเชื่อมโยงกันกับพ้ืนท่ีความสุขของเด็กในชุมชนและการรวมกันระหวางความรูสึกนึกคิด

แรงบันดาลใจ ความสะเทือนใจของผูสรางสรรคทําใหแนวคิดนี้เดินทางไปสูเปาหมายท่ีวาง

ไวในข้ันแรก  

ผลงานชิ้นท่ี 3 ชื่อผลงาน Airplane ขนาด 80x100 ซม. เทคนิคสีอะคริลิกบน

กระดาษลัง (ภาพท่ี 15) 

 ผลงานชิ้นนี้สรางสรรคตอยอดจากชิ้นท่ี 2 โดยใชเทคนิคและวัสดุเชนเดียวกัน

ขยายภาพโดยการวาดเสนปากกาบนกระดาษลัง แลวจึงเพ่ิมรายละเอียดของรูปทรงและ

เนื้อหาสาระใหสมบูรณกอนท่ีจะวางโครงสีและรูปทรงโดยรวม ออกแบบรูปทรงใหคลายกับ

ของเลนเด็กท่ีมีสีสด รวมไปถึงสีสันจากวัสดุเหลือใช เชน พลาสติก ถุง เศษผาตาง ๆ พ้ืนท่ี

แหงความสุขท่ีถายทอดออกมาครั้งนี้เปนเรื่องของจินตนาการท่ีไดลองลอยไปกับยานพาหนะ

ท่ีสมมุติวากําลังจะลอยได โดยเนนกลุมประธานหลักของภาพเปนกลุมใหญ และปลอยพ้ืนท่ี

วางใหรองรับรูปทรงท่ีมีโครงสรางอยางอิสระ ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีมีสวนเวาแหวงของกระดาษสามารถ

รองรับผลงานและเกิดจังหวะท่ีลงตัว รูปทรงท่ีนํามาขีดเขียนปะติดประตอกันนั้นเปนรูปทรง

ของท่ีพักอาศัยและขาวของเครื่องใชท่ีเปนสวนหนึ่งของคนในชุมชน การคลี่กลองกระดาษ

ออกเปนการเพ่ิมความหมายของการบอกเลาเนื้อหาสาระท่ีตองการเปดเผยจากชุมชนใน  

มุมเล็ก ๆ ของเมืองใหญ 
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ผลงานชุดท่ี 4 ในผลงานชุดนี้ไดสรางสรรคผลงานจํานวน 2 ชิ้นงาน ดังนี้ 

ผลงานชิ้นท่ี 1 ชื่อผลงาน Car House ขนาด 100x140 ซม. เทคนิคสีอะคริลิก

บนกระดาษลัง (ภาพท่ี 16) 

 จากผลงานชุดท่ีสามท่ีไดสรางงานบนกระดาษลัง ทําใหเห็นการพัฒนาการ

ผลงานไดตรงตามเนื้อหาสาระและแนวความคิดท่ีตองการนําเสนอ จึงไดพัฒนาผลงานใน  

ชุดท่ี 4 ในรูปแบบและเทคนคิท่ีเปนไปในทางทิศเดียวกันเนื้อหาสาระประกอบดวยการสราง

รูปทรงท่ีตัดทอน และเพ่ิมในบางสวนใหมีรูปทรงใหมเพ่ือตอเติมจินตนาการใหมีสาระมากข้ึน 

การนํารูปทรงของลอรถเข็นมาเพ่ิมในบางสวนของผลงานเพ่ือใหเห็นถึงการเดินทางของ

แรงงาน การประกอบอาชีพท่ีตองตอสูกับความยากลําบากคลายกับฟนเฟองของชีวิตท่ีตอง

ตอสู ขนาดชิ้นงานขยายใหมีพ้ืนท่ีมากข้ึนเพ่ือรองรับแนวความคิดท่ีตองการแสดงออก 

รูปทรงท่ีนํามาใชในการสรางสรรคนั้นสรางข้ึนในรูปแบบท่ีลอยในบรรยากาศท่ีสดใสมากข้ึน 

เพ่ือใหดูสนุกสนานแตแฝงไวดวยความเศรา ความหวัง ความทุกขตามสภาพท่ีเปนอยูจริง 

ผลงานชิ้นท่ี 2 ชื่อผลงาน Last Night ขนาด 120x160 ซม. เทคนิคสีอะคริลิก

บนกระดาษลัง (ภาพท่ี 17) 

 การสรางสรรคผลงานในชิ้นนี้ ไดเพ่ิมขนาดชิ้นงานใหรองรับกับรูปทรงและ

จังหวะการวางองคประกอบท่ีตองการพ้ืนท่ีมากข้ึน โดยแสดงออกทางทัศนธาตุดวยเสน สี 

และรูปทรงเปนหลัก รูปทรงของกระดาษลังชวยใหมีความอิสระและเกิดความเคลื่อนไหว 

กระบวนการและเทคนิคเปนการวาดเสนบนกระดาษลังดวยปากกา แลวจึงลงสีโดยรวมแบบ

บาง ๆ เพ่ือรองพ้ืนกันการดูดซับของกระดาษลัง จากนั้นเก็บรายละเอียดและเนนสีเขมหนัก

ลงไปทับสองชั้นเพ่ือใหไดโครงสีท่ีสดตามความตองการท่ีแสดงออก สื่อสารความหมายจาก

ผลงานในชิ้นนี้ โดยพ้ืนหลังเขียนเปนรูปเงาดําของเมืองใหญท่ีนิ่งเงียบแตดานหนาเนนความมี

ชีวิตชีวาของชุมชนแออัดท่ีกําลังขับเคลื่อนดวยความดิ้นรนในการทํามาหาเลี้ยงชีพใหผาน

ขามคืนขามกาลเวลารอดพนไปในวันตอวัน การปะติดปะตอของรูปทรงโยเอียงของท่ีอยู

อาศัยรวมเขากับสิ่งของเครื่องใชสรางกลุมกอนขององคประกอบข้ึนมา ซ่ึงแสดงใหดูคลาย

ปราสาทท่ีหรูหราลองลอยผานเมือง พ้ืนท่ีขยายใหมีขนาดใหญมากข้ึนเพ่ือรองรับรูปทรงและ

จังหวะการวางองคประกอบใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน  
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ภาพท่ี 10 Full House สีอะคริลิกบนกลองกระดาษ 120x150 ซม. 2559 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 11 Full House 2 ภาพพิมพ แมพิมพโฟมและสีอะคริลิก 20x30ซม. 2559 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 12 ชื่อภาพ Full House3 เทคนิคภาพพิมพแมพิมพโฟมและสีอะคริลิก 20x30ซม. 2559 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 13 Come Together สีอะคริลิกบนผาใบ 100x120 ซม. 2559 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 14 Supper Cat สีอะคริลิกบนกระดาษลัง 80x100 ซม. 2559 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 15 Airplane อะคริลิกบนกระดาษลัง 80x100 ซม. 2559 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 16 Car House สีอะคริลกิบนกระดาษลัง100x140 ซม.2559 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 17 Last night อะคริลิกบนกระดาษลัง100x160ซม. 2559 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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สรุปและอภิปรายผล 

 การสรางสรรคผลงานในชุดภาพสะทอนจากภาพลายเสนของเด็กในชุมชนแออัด 

ในครั้งนี้ ทําใหขาพเจาไดพัฒนาการสรางสรรคผลงานในรูปแบบจิตรกรรมรวมสมัยใน

เทคนิคและวัสดุท่ีแตกตางกัน ในความแตกตางนั้นทําใหไดเปรียบเทียบและพัฒนาผลงานให

มีคุณภาพตอบสนองแนวความคิดไดตรงตามเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงไดผลงานท้ังหมด 4 ชุด 

จํานวน 8 ชิ้นงาน ผลงานในชุดนี้เปนการใชเทคนิควาดเสนบนกระดาษลังซ่ึงไดถายทอด

เรื่องราวความสุข ความจริงท่ีเปนอยูในพ้ืนท่ีท่ีสมมุติแหงหนึ่ง มุมหนึ่งของชุมชนแออัด      

ซ่ึงแรงบันดาลใจนั้นเกิดจากลายเสนของเด็กในชุมชน ลายเสนอิสระแบบศิลปะเด็กรวมท้ัง

รูปทรงขาวของเครื่องใชและสิ่งปลูกสรางสะทอนใหเห็นชีวิตของชุมชนท่ีมีความฝน 

ความหวังความจริงท่ีตองเผชิญ ซ่ึงเหลานี้คือสิ่งท่ีตองการแสดงออกในการสรางสรรคผลงาน

ชุดนี้ ซ่ึงประกอบดวยวัสดุท่ีนํามารองรับภาพผลงานท่ีเปนกระดาษลัง กระดาษเหลือใชท่ี

เด็กในชุมชนเก็บไวแลกเงินเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีตองการ

แสดงออกไดเปนอยางดี ดวยรูปทรงท่ีไมแนนอน เวาแหวงเพ่ิมความอิสระและการจินตนาการ

ไดอยางกวางขวาง ขยายแนวคิดใหตรงตามเปาหมาย และในเทคนิคการเขียนสีอะคริลิกบน

กระดาษลังสามารถตอบสนองแนวคิดและสื่อสารออกมาใหเห็นมุมมองท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

วัสดุท่ีนํามาใชสงเสริมผลงานใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

รายการอางอิง 

มานพ ถนอมศรี. (2542). ภาพวาดของลูก. กรุงเทพฯ: สิปประภา. 
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การศึกษาอัตลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี  

การทองเท่ียวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สูการออกแบบสรางสรรค

ผลิตภัณฑชุมชน 

THE STUDY OF ARTISTIC AND LOCAL CULTURE IDENTITIES  

IN THE TOURISM AREA AT CHIANG-KHAN DISTRICT, 

LOEI PROVIENCE FOR CREATIVE LOCAL PRODUCT DESIGN 

ไทยโรจน พวงมณี* 

THAIROJ PHOUNGMANEE 

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการสรางสรรค มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา

บริบทของศิลปะและวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) ศึกษากระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑชุมชนจากแนวคิดศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนท่ีการทองเท่ียวเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย การสัมภาษณ แบบบันทึกขอมูล แบบประเมินผล

การออกแบบ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา นําเสนอขอมูลดวย    

การพรรณนาเชิงวิเคราะหประกอบภาพถาย ผลการศึกษาพบวา 

 1) ศิลปะและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสรางข้ึนบนฐานของ     

การดําเนินชีวิตของผูคนท่ีเดินทางเขามาต้ังหลักแหลงในพ้ืนท่ีเชียงคาน ศิลปวัฒนธรรมท่ี

แสดงอัตลักษณเฉพาะประกอบดวยวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุไทดําจากเครื่องแตงกาย 

สถาปตยกรรมบานไม เรือนเฟยม ประเพณีแซปาง ตนปาง การละเลนผีขนน้ํา  

 2) การออกแบบผลิตภัณฑจะอยูบนฐานคิดของการคนหาอัตลักษณเฉพาะ โดยมี

กระบวนการสรางสรรคดังนี้ 2.1) การคนหาแนวคิด 2.2) การวิเคราะหแนวคิด 2.3) การตี 

ความหมาย 2.4) การออกแบบราง 2.5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 2.6) การพัฒนา

แบบราง 2.7) การดําเนินการสรางสรรค 2.8) การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการประเมินผลงาน 

คําสําคญั : อัตลักษณ อัตลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรม พ้ืนท่ีการทองเท่ียว อําเภอเชียงคาน  

 การออกแบบผลติภณัฑชุมชน 

*สาขาวชิาทัศนศิลป ภาควิชามนษุยศาสตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 Visual Arts Program, Humanities Department, Humanities and Social Science Faculty, Rajabhat loei University 
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Abstract 

This research is a creative action research. The objectives of the 

research were: 1) To analyze the context of art and culture of Chiang Khan 

district, Loei province; 2) To study process design a pattern of art and culture 

of Chiang Khan, Loei. The tools of this research consist of interviews, data 

collection forms, design evaluation forms. Qualitative analysis was 

performed with the narrative data and presented the data with analytical 

description together with photographs. The study indicate that 

1) Arts and culture of Chiang Khan district Loei Province has been 

built on the basis of the lifestyle of the people to settle in the area of 

Chiang Khan. In addition, arts and culture that display the specific identities 

of Tai Dam include ethnic culture can be seen from costumes, architecture 

of wooden house, hinged door, Saepang tradition, Pang tree, and Phi Khon 

Nam festival. 

2) The pattern design is based on the idea of finding unique 

identities. The creative process is as follows: 2.1) Concept Searching 2.2) 

Concept Analysis 2.3) Interpretation 2.4) Sketch Design 2.5) Learning for 

Development 2.6) Sketch Design Development 2.7) Creative Implementation 

2.8). Exchange of learning and evaluation 

Keywords: Identities, Artistic and local Culture Identities, Tourism Area, Chiang-khan District, 

Local Product Design 

  



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) 95 

บทนํา 

จังหวัดเลยเปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและวัฒนธรรมและความเชื่อท่ีนาสนใจและหลากหลาย ในรอบหนึ่งปจึงมี

นักทองเท่ียวตางก็เดินทางเขามาชื่นชมความงดงามเชิงธรรมชาติ เชน ภูกระดึง ภูเรือ หรือ

เขามาสัมผัสความงดงามเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท่ีมาจากประเพณีและความเชื่อทาง        

พุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อท่ีเปนพ้ืนฐานของชาวบานท่ีมีการนับถือผีอยางประเพณี

ผีขนน้ําท่ีอําเภอเชียงคาน ประเพณีผีตาโขน อําเภอดานซาย รวมถึงการเขามาสัมผัสกับ

ประสบการณใหมกับการรับรูภาพของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบานริมสองฝงแมน้ําโขง

ท่ีเปนเสนก้ันพรมแดนระหวางไทยลาวท่ีชวยสนับสนุนการเรียนรู และการพักผอนหยอนใจ

ไดเปนอยางดี 

  อําเภอเชียงคาน เปนพ้ืนท่ีหนึ่งในจังหวัดเลยท่ีมีการพัฒนาไปสูการจัดการทองเท่ียว

เชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีนักทองเท่ียวสนใจเดินทางเขามาทองเท่ียวสัมผัสกับคุณคาทาง

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมฝงแมน้ําโขงจํานวนมาก เชนเดียวกับพ้ืนท่ีของ

อําเภอเชียงคานก็มีผลงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสะทอนภาพของผูคนหลายเผาพันธุท้ัง    

ไทพวน ไทดําและญวนท่ีเขามาอยูในพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากสงครามและการอพยพจาก

ประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังการจัดงานตามประเพณี 12 เดือน เชน ประเพณีสงกรานต 

ประเพณีผีขนน้ํา งานบุญออกพรรษา และในพ้ืนท่ียังมีการกําหนดเปนยานเศรษฐกิจและ  

วิถีชีวิตเชิงการคาบนถนนชายโขงทําใหเห็นภาพของอาคารแบบเรือนแถวท่ีปลูกข้ึนสําหรับ

การคาขายท่ีมีความโดดเดน มีการประกอบอาชีพการทํามะพราวแกว เครื่องจักสาน ผาหม

นวมใชในครัวเรือนและพัฒนามาสูการเปนสินคาท่ีระลึกสําหรับนักทองเท่ียว นอกจากนี้ยังมี

อาหารท่ีมีอัตลักษณเฉพาะ เชน จุม กุงทอด ซ่ึงเปนสิ่งท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจและ

สามารถเดินทางเขามาสัมผัสคุณคาไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังมีวัดท่ีมีความเกาแกท่ีเหมาะ

กับการเรียนรูคุณคาท้ังในเชิงเนื้อหาและรูปแบบทางศิลปกรรม เชน วัดศรีคุณเมืองท่ีมี

รูปแบบการกอสรางสิมแบบหลวงพระบางและทองถ่ินผสมผสานอยูดวยกัน มีการประดับ

ตกแตงโครงสรางสวนบนหลังคาดวยปราสาทเฟอง ใบระกา หางหงส โหง (ชอฟา) และ   

การแกะสลักประตู มีการเขียน“ฮูปแตม” ลงบนผนังสิมท่ีมีเรื่องราวเก่ียวกับพุทธประวัติ 

ไตรภูมิ พระเวสสันดรชาดกซ่ึงอยูในทศชาติชาดก โดยชางแตมทองถ่ิน สวนวัดมหาธาตุก็มี

การสรางสิมแบบพ้ืนบาน และเขียนฮูปแตมเก่ียวกับนิทานพ้ืนบานและพุทธประวัติ 
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นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมอยางหมูบานวัฒนธรรมไทดําท่ีมีการสรางพ้ืนท่ีเปน

พิพิธภัณฑมีชีวิตท่ีนักทองเท่ียวสามารถรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชนการประดิษฐตุมนก

ตุมหนูและการละเลนแซปางได (ไทยโรจน พวงมณี, 2552, น. 199-203) 

จากการท่ีกระแสวัฒนธรรมทุนนิยมตะวันตกไดแพรขยายไปท่ัวโลกและเดินทางเขา

มาสูชุมชนทองถ่ินในไทย มีอิทธิพลครอบงํากับศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินท้ังการเขามา

ทําลายประวัติศาสตร ขนบประเพณี คติ คานิยมและความเชื่อท่ียึดถือด้ังเดิมทําใหชุมชน

การทองเท่ียวตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและพรอมท่ีจะเผชิญหนากับสังคมสมัยใหมท่ี

กําลังเกิดข้ึน ในขณะท่ีความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็ไดแสดงศักยภาพดานการสื่อสารท่ี   

บงบอกถึงความทันสมัย ความสะดวกและรวดเร็ว (ณัฐกานต ลิ่มสถาพร, 2546, น. 1) 

ปรากฏการณเหลานี้ทําใหชุมชนตองใชความคิดสรางสรรคมาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีหลงเหลืออยูผานการฟนฟู อนุรักษ และสรางสรรคข้ึนมาใหม 

กลาวถึงภาพลักษณของพ้ืนท่ีการทองเท่ียวในชุมชนท่ีมีวิถีวัฒนธรรมเฉพาะโดดเดน

และมีความแตกตางอยางอําเภอเชียงคานนั้น ถือวาเปนปจจัยท่ีชวยสรางความเชื่อม่ันใหกับ

นักทองเท่ียวไดเดินทางเขามาสัมผัสกับคุณคาความงาม โดยท่ีชุมชนอาจมีการนําเสนอ

เนื้อหาเรื่องราวเก่ียวกับการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม และการออกแบบสรางสรรค

ผลิตภัณฑท่ีตอบสนองตอการทองเท่ียวของชุมชนนั้น ๆ (ณัฐกานต ลิ่มสถาพร, 2546,       

น.34-41) โดยท่ีนักออกแบบนั้นจะตองชวยยกระดับผลิตภัณฑชุมชนดวยการสราง

มูลคาเพ่ิม จากการนําอัตลักษณชุมชนมาเปนจุดขาย และตัวผลิตภัณฑชุมชนจะตองสราง

ความรูความเขาใจใหกับนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี (เกษม กุณาศรี และคณะ, 2560, น. 

86-97) การออกแบบจึงถือวามีความสําคัญตอผลิตภัณฑชุมชนเพราะชวยใหเกิดความ

สวยงาม นาสนใจและยังชวยกําหนดราคาไดสูงกวาผลิตภัณฑท่ีไมมีการออกแบบ ซ่ึงท่ีผาน

มาชุมชนก็มีการสงเสริมและพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ มาอยางตอเนื่องเพ่ือการตอบโจทย

ความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางทรงคุณคา 

  จากการศึกษาพบวา ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนกลุมตาง ๆ ของอําเภอเชียงคานยังไมมี

การพัฒนารูปแบบและการสรางความนาสนใจและดึงดูดใจนักทองเท่ียวไดเพียงพอ ดังนั้น

บทบาทหนาท่ีของนักวิจัยจึงตองมีความคิดสรางสรรคดวยการนําเนื้อหาเรื่องราวของชุมชน

การทองเท่ียวมาผานกระบวนการทําใหมีอัตลักษณเฉพาะท่ีสามารถสื่อสารและเปนตัวแทน

ของพ้ืนท่ีการทองเท่ียวได สวนการสื่อสารอัตลักษณไดดีนั้นนักออกแบบจะตองเชื่อมโยงกับ
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คุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีความเดนในพ้ืนท่ีและจดจําไดงายอาจเปนรูปแบบสีสัน

หรือรูปทรง ซ่ึง อภิญญา เฟองฟูสกุล (2543, น. 4) กลาววา อัตลักษณเปนเครื่องแสดงและ

สื่อสารลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรม ถูกสรางความหมายข้ึนมาเพ่ือการรับรู

รวมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ โดย ปริตตา เฉลิมเผา กออนัตตกูล (2545, น. 201-202) 

กลาววา อัตลักษณเปนตัวแทนของการสํานึกถึงการมีตัวตน การเนนย้ําถึงการดํารงอยูทาง

ปญญาและอารมณความรูสึกของคนในชุมชนท่ีกอใหเกิดการกระทําข้ึน สําหรับอัตลักษณ

ทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นถือวาเปนสิ่งบงชี้ถึงความพิเศษในเชิงรูปแบบและเนื้อหา

ของสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนบนฐานของภูมิปญญาและการแกปญหาจากกระบวนการทางสังคม   

โดยท่ีอัตลักษณเม่ือมีความชัดเจนมาระยะหนึ่งแลวก็อาจเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบใหมอันมี

สาเหตุมาจากการตกผลึกและกระแสหลักของสังคมดวย (เครือจิต ศรีบุญนาค, 2550,      

น. 16-17) ดังนั้น อัตลักษณของศิลปะและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานจึงเปนสิ่งท่ีคนใน

พ้ืนท่ีและคนนอกรับรูรวมกันท้ังรูปแบบและเนื้อหาเรื่องราวผานเนื้อหาทางศิลปวัฒนธรรมท่ี

สามารถจับตองได เชน การตักบาตรขาวเหนียว ประเพณีผีขนน้ํา วัฒนธรรมไทดําท่ีมี

การละเลนแซปางและการแตงกาย กิจกรรมการใชน้ําในแมน้ําโขง เชน ประเพณีผาสาด 

ลอยเคราะห ประเพณีไหลเรือไฟ สถาปตยกรรมบานและวัด ฮูปแตม การปนตกแตงเรื่องเลา

และตํานาน งานหัตถกรรมเครื่องจักสานและการถักทอรวมถึงวิถีชีวิตการหาปลาในลุมน้ําโขง

ท่ีมีคุณคาและสามารถสรางประสบการณไดดีจากการเปนพ้ืนท่ีการทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมผานการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดซ้ือกลับไปเปนของท่ีระลึก 

จากท่ีกลาวมาจึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน

เพ่ือนํามาสูการออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนผานการออกแบบลวดลายลงบน

ผลิตภัณฑผาทอพ้ืนบานสําหรับการนําไปประกอบบนตัวผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาบริบทของศิลปะและวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

2. เพ่ือศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนจากแนวคิดศิลปะและ

วัฒนธรรมพ้ืนท่ีการทองเท่ียวเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย  
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วิธีการศึกษา 

1. ประเภทของการวิจัย  

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชงิปฏิบัติการสรางสรรค 

2. ประชากรเปาหมาย  

  ประชากรเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย กลุมผูใหขอมูลศิลปะและ

วัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จํานวน 10 คน กลุมผูผลิตสินคาสําหรับใหแนวคิดในการออกแบบ

จํานวน 13 คน และกลุมผูประเมินผลงานการออกแบบดวยการสัมภาษณ จํานวน 7 คน 

รวม 30 คน ไดมาโดยวิธีการเจาะจง 

  3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ภาพถาย 

การสนทนากลุม และแบบประเมินผลงานการออกแบบ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ท้ังในกระบวนการเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ 

การออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนผานเทคนิควิธีการบาติก 

5. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล  

  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ

นําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห 

ผลการศึกษา 

1. บริบทอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย 

 1.1 บริบทพ้ืนท่ีทองเท่ียวอําเภอเชียงคาน 

 อําเภอเชียงคานมีภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมริมฝงแมน้ําโขงติดกับสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนพ้ืนท่ีโดยรวมมีลักษณะลาดเทจากทิศใตสูทิศเหนือ      

ดานทิศตะวันออกเปนท่ีราบสูงอยูติดกับภูทอกและภูหมอน ฤดูฝนฝนตกชุก ฤดูหนาว 

อากาศหนาวจัด และฤดูรอนอากาศรอนจัด อําเภอเชียงคานมีแหลงน้ําธรรมชาติ สําหรับใช

อุปโภคและบริโภค การคมนาคมขนสง การจัดการทองเท่ียว การประมงและการใชน้ําจาก 

แมน้ําโขง แมน้ําเลย และแมน้ําเหือง สามารถเดินทางไดท้ังรถโดยสารสาธารณะ รถรับจาง 

รถยนตสวนบุคคลท่ีทางหลวงหมายเลข 201 อําเภอเมืองเลย-อําเภอเชียงคาน ประชาชน
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สวนใหญมีอาชีพท่ีหลากหลายแตกตางกันไป เชน ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจางท่ัวไป 

คาขาย การประมง และเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว เชน 

ท่ีพัก รานอาหารและรานจําหนายของท่ีระลึก มีสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระจายอยูท่ัวไปในเขตการปกครองตาง ๆ ของอําเภอเชียงคาน ดานความเชื่อความศรัทธา

นั้นประชาชนสวนใหญนับถือพุทธศาสนามีการยึดม่ันและศรัทธาอยางแรงกลา โดยการไปวัด

เพ่ือฟงเทศนฟงธรรมท้ังในวันปกติและวันสําคัญทางศาสนา และยังมีพิธีกรรมเก่ียวกับผีปูตา

ใหเห็นอยูบาง สําหรับการดําเนินชีวิตนั้นยึดตามแนวทางฮีต 12 คอง 14 ท่ีมีการปฏิบัต ิ   

สืบทอดตอกันมา ดานภูมิปญญาทองถ่ินในเขตอําเภอเชียงคานนั้นมีหลากหลายลักษณะ

สวนใหญทําข้ึนมาเพ่ือใชสนับสนุนการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ผาหมนวมจากฝาย 

มะพราวแกว การทอผา การประดิษฐตนดอกไมไทดํา ทําหนากากผีขนน้ํา และทอเสื่อกก 

อยางไรก็ตามพ้ืนท่ีการทองเท่ียวอําเภอเชียงคานก็ไดมีการจัดการการทองเท่ียวโดยเนน  

การทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผานถนนเสนชายโขง รวมถึงพ้ืนท่ีของวัฒนธรรม

บานนาซาวและบานนาปาหนาดในการขายการทองเท่ียว 

 1.2 อัตลักษณศิลปะและวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จากการศึกษาพบวา    

อัตลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีการทองเท่ียวของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

มีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตและความเปนอยูท่ีอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อและความศรัทธาจึงสงผล

ทําใหศิลปะและวัฒนธรรมมีความเรียบงาย มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.2.1 พ้ืนท่ีทางผลงานศิลปกรรม สวนใหญเปนพ้ืนท่ีทางศาสนาท่ีถูก

สรางข้ึนมาบนพ้ืนฐานความเชื่อความศรัทธาท้ังท่ีเก่ียวกับผีและพุทธ และวิถีการดําเนินชีวิต

ของคนเชียงคานท่ีเชื่อมโยงเขากับการอพยพและการรับอิทธิพลมาจากการคาขาย 

ประกอบดวย 
 

 
ภาพท่ี 1 สถาปตยกรรมบานกลุมชาติพันธุไทดํา สถาปตยกรรมบานทรงปนหยา 

ริมถนนชายโขง และสิมวัดทาแขก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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  1) ผลงานสถาปตยกรรม ประเภท สิม ศาลาการเปรียญ โดยชางพ้ืนบาน

จะมีการออกแบบลวดลายประกอบลงไปบนอาคารสถาปตยกรรมใหเกิดความสวยงามดวย

การแกะสลักบนฮังผึ้ง เชิงชาย ดังปรากฏอยูท่ีวัดมหาธาตุ วัดศรีคุนเมือง วัดทาคก วัดปาใต 

สวนสถาปตยกรรมท่ีอยูอาศัยอยางบานไทดําท่ีมีรูปแบบเรียบงายทําจากไมไผและหญาคา 

ในการมุงหลังคา และบานทรงปนหยาท่ีรับอิทธิพลมาจากเมืองหลวง 

 2) ฮูปแตม เปนการเขียนแบบโบราณท่ีนําเรื่องราวทางพุทธศาสนาและ

พุทธประวัติมาใชในการเขียนเลาเรื่อง สวนใหญเขียนบนผนังดานนอกโดยใชสีฝุน ดังปรากฏ

ใหเห็นท่ีวัดมหาธาตุดานหนาของศาลาการเปรียญ นอกจากนี้ยังมีการเขียนฮูปแตมโดยใช

วิธีการและสื่อสมัยใหมเขาไปเขียนบนผนังท้ังดานในและดานนอกอาคารเพ่ือการตกแตงและ

ใหญาติโยมท่ีมาทําบุญท่ีวัดไดเกิดการรับรูและเขาถึงเรื่องราวของพระพุทธองค ดังปรากฏ

ภาพเขียนท่ีวัดศรีคุนเมืองและวัดปาใต 
 

 
ภาพท่ี 2 ผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีคุนเมือง ผลงานประติมากรรมแบบทองถิ่น 

และฮูปแตมวัดมหาธาตุ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 3) ประติมากรรม สวนใหญเปนพระพุทธรูปใหญท่ีเปนพระประธาน

ของวัดมีการสรางข้ึนโดยใชวัสดุและวิธีการแบบโบราณในลักษณะปูนปนโดยชางพ้ืนบาน

โดยมีรูปแบบของพระพุทธรูปมาจากภาคกลาง นอกจากนี้ยังมีการสรางประติมากรรมท่ีมี

เนื้อหาเรื่องราวสัมพันธกับพุทธศาสนา เชน การปนรูปนาคตามแนวราวบันได ดังเชนทางข้ึน

สิม วัดมหาธาตุ วัดศรีคุนเมืองและวัดปาใต และยังมีการสรางประติมากรรมรูปยักษสองตน

ประดับไวบริเวณทางข้ึน 

 4) ผลงานหัตถกรรมท่ีผลิตโดยชางพ้ืนบาน เชน ผาหมนวมท่ีนําเอาฝาย

ท่ีปลูกตามหัวไรปลายนามาเปนองคประกอบสําคัญในการผลิต และหัตถกรรมสิ่งทอของ

กลุมชาติพันธุไทดําอยางเชนผาทอลายแตงโมและผาทอลายนางหาญ ซ่ึงเปนผามัดหม่ีจาก
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ฝายและไหมท่ีนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับนาค และตํานานของผูหญิงไทดํา 3 คนท่ีตองการ

ทอผาเพ่ือถวายผีเจานาย 
 

 
ภาพท่ี 3 วัฒนธรรมการละเลนรอบตนปางของกลุมชาติพันธุไทยดํา 

และประเพณีการแหผาสาดลอยเคราะห 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 1.2.2 พ้ืนท่ีทางประเพณีและวัฒนธรรม เปนพ้ืนท่ีท่ีมีอัตลักษณเฉพาะ         

มีชวงเวลาและพิธีกรรมในการสื่อสารและนําเสนอข้ึนมาผานผูนําทางจิตวิญญาณของชุมชน 

และถูกนํามาเปนจุดขายเพ่ือการทองเท่ียว ประกอบดวย 

  1) ประเพณีผีขนน้ํา จัดข้ึนในพ้ืนท่ีของบานนาซาวชวงเดือนพฤษภาคม

ของทุกป มีความเก่ียวเนื่องกับการเลี้ยงศาลปูตาประจําปและงานบุญบั้งไฟท่ีชุมชนถือปฏิบัติ

มาอยางตอเนื่อง เปนงานบุญท่ีชาวบานตองมาประกอบพิธีกรรมท่ีศาลปูตาเพ่ือใหเจาปูลง

มาประทับรางทรงท่ีเรียกวาบัวนางและนางเทียม โดยเจาปูจะอบรมสั่งสอนชาวบานในสิ่งท่ี

ไดทําผิดพลาดไปพรอมกับการอวยชัยใหพรใหชาวบานอยูอยางมีความสุข ผลผลิตทาง

การเกษตรอุดมสมบูรณ ฝนตกตองตามฤดูกาล ซ่ึงผีขนน้ําถูกประดิษฐสรางข้ึนมารวมใน

พิธีกรรมแทนสัญญะของควายท่ีเปนเครื่องมือในการชวยทํานาทําไรของชาวบาน เพ่ือให 

เจาปูมีความโปรดปราน ท้ังนี้ในพิธีกรรมเจาปูจะรวมฟอนดวย 
 

 
ภาพท่ี 4 วัฒนธรรมผีขนน้ําบานนาซาว อําเภอเชียงคาน 

ท่ีมา: ผูจัย 
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  2) ประเพณีการลอยผาสาดลอยเคราะห ชาวบานจัดข้ึนหลังวันออกพรรษา 

เพ่ือการลอยเคราะหลอยโศกของตนเองในรอบปท่ีผานมา รวมถึงลอยเคราะหลอยโศกของ

หมูบานใหลอยไปกับแมน้ําโขง วิธีการลอยนั้นผูลอยจะเดินลงไปท่ีชายตลิ่งแมน้ําโขงและ

ลอยผาสาดลงไป เม่ือลอยไปแลวจะไมหันกลับไปมอง ผาสาดลอยเคราะหท่ีนํามาใช

ประกอบพิธีกรรม มี 2 รูปแบบคือ ผาสาดท่ีทําข้ึนจากกาบกลวยและใบตองมีการตกแตง

ดวยดอกผึ้งขนาดเล็กใชสําหรับนําไปลอยเคราะหในแมน้ําโขง สวนผาสาดกระทงสามเหลี่ยม

ขนาดใหญท่ีมีการจัดดวยอาหารคาวหวานจะใชประกอบพิธีกรรมหลักของการลอยผาสาด 

  3) ประเพณีแหตนดอกไมเขาผาม จัดข้ึนหลังวันสงกรานต มีเปาหมายเพ่ือ

การขอขมาลาโทษตอพระพุทธองค อันเนื่องจากการอัญเชิญพระพุทธรูปมาใหชาวบานได

สรงน้ําพระเนื่องในวันสงกรานต จึงไดมีการจัดงานข้ึนมาโดยนําตนดอกไมท่ีรวมกันประดิษฐ

รวมขบวนแหแหนไปรอบหมูบานและไปจบขบวนแหท่ีวัดโพธิ์ศรีอันเปนพ้ืนท่ีทําพิธีกรรม

ถวายตนดอกไม 

  4) วัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียว พระสงฆจะเริ่มออกบิณฑบาตเวลา 

06.00 น. และจะกลับถึงวัดเวลา 07.00 น. ใสเฉพาะขาวเหนียว โดยมีเง่ือนไขการตักบาตร

ท่ีถูกสอนมาวา “ใหยกขาวทูนหัวเพ่ืออธิษฐาน ตั้งจิตถวายขาวตอพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ” ซ่ึงในการตักบาตรนั้นชาวบานก็ตองนอบนอม เพ่ือแสดงความเคารพศรัทธาตอ

พระรัตนตรัย โดยชาวบานผูตักบาตรตองถอดรองเทายืนบนพ้ืนไมใชยืนบนรองเทา 

  5) วัฒนธรรมการแซปาง พิธีกรรมการแซปางมีการประกอบพิธีในวันข้ึน   

1 คํ่า เดือน 3 และเดือน 6 ท่ีคนไทดําท่ีจะตองแสดงออกถึงความเคารพตอหมอมดประจํา

หมูบานท่ีเปนตัวแทนสื่อสารกับผีบรรพบุรุษและผีเจานาย หมอมดจะมีการสวมเสื้อฮี ซ่ึงเปน

เสื้อแขนยาวสีดํา และมีการสวมซ่ินสีดํา มือถือดาบ พรอมกับการขับรองรายมนตรเปน

ทํานองเพ่ือการอัญเชิญผีเจานายและผีบรรพบุรุษท่ีชาวไทดํานับถือมารับเครื่องเซนไหว   

โดยชาวบานท่ีเขารวมพิธีกรรมจะมีการรายรําไปรอบ ๆ ตนปาง 

 2. กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนจากแรงบันดาลใจทางศิลปะและ

วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน พบวา 

  2.1 แรงบันดาลใจ มาจากหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีท้ังท่ี

เก่ียวของกับกลุมชาติพันธุ การแสดงออกทางวัฒนธรรมผานประเพณีผาสาดลอยเคราะห 

การละเลนแซปางของกลุมชาติพันธุไทยดํา และพิธีกรรมผีขนน้ํา เรื่องเลาเดียวกับตํานาน
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แกงคุดคูเรื่องจึ่งข่ึงดังแดง ถนนชายโขงท่ีเปนพ้ืนท่ีการคาขายและพ้ืนท่ีการทองเท่ียวโดย

พ้ืนท่ีแตละพ้ืนท่ี ถามีการนํามาสรางสรรคลวดลายท่ีตอเนื่องกันหรือนําเหตุการณหลาย

เหตุการณมาอยูบนพ้ืนท่ีเดียวกัน ก็จะสงผลใหเกิดความงามและเกิดคุณคาของวัฒนธรรมท่ี

นําเอาไปประยุกตบนผลิตภัณฑตาง ๆ ได 

 2.2 แนวคิดในการออกแบบ ผูวิจัยนําแนวคิดเก่ียวกับความเรียบงายในวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมท่ีหลากหลายมาใชในการออกแบบลวดลายใหเกิดเปนเนื้อหาเรื่องราวใน

ลักษณะตอเนื่องและมีจังหวะท่ีเหมาะสมบนผืนผาทอพ้ืนบานดวยการใชเทคนิคบาติกท่ีมี

ลักษณะของการกันเสนเทียน การระบายสีท่ีซึมและการผสานสี โดยการระบายสีจะระบาย

ลงในชองวางของเสนเทียน อันจะชวยสรางมิติใหมของการนําเสนอผานผลงานการออกแบบ

ผลิตภัณฑชุมชนผานลวดลายท่ีสรางข้ึน 

 2.3 การตีความหมายศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเชียงคานเพ่ือการออกแบบ 

  ศิลปะและวัฒนธรรมอําเภอเชียงคานเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนบนฐานจากนัยยะ

ทางการสื่อสารความคิดและประสบการณของคนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับวัตถุสิ่งของท้ังท่ีมี

ความหมายตรงและความหมายเชิงประหวัด เชน วัด สื่อความหมายถึงพ้ืนท่ีในการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการนําเอาวัฒนธรรมการแซปางและตนปางท่ีสื่อความ

หมายถึง การประกอบพิธีกรรมและการละเลนในพิธีกรรมการรักษาและการเรียกขวัญของ

กลุมชาติพันธุไทดํา ตุมนก ตุมหนู สื่อความหมายถึงเครื่องรางของขลังท่ีชาวไทดํานํามาติด

ไวท่ีบริเวณหนาบานเพ่ือขับไลสิ่งไมดีออกไปจากชีวิตและครอบครัวและเสริมความเปน    

สิริมงคลดวยมาใชในการสรางรูปแบบและความหมาย รวมถึงวัฒนธรรมท่ีเปนจุดสําคัญคือ 

การตักบาตรขาวเหนียวท่ีตองการสื่อความหมายถึงการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและ

หลักการในพุทธศาสนาอันเปนการแสดงใหเห็นถึงการเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี สวนรูปภาพ

ของผีขนน้ํา ตองการสื่อความหมายถึงสิ่งท่ีเปนองคประกอบหลักในการประกอบพิธีกรรม

เลี้ยงเจาปูจิรมานพประจําบานนาซาว โดยมีบัวนางเปนรางทรงของเจาปูโดยเม่ือเจาปู

ประทับรางและหลังประกอบพิธีกรรมเสร็จแลวจะมีการฟอนรวมกับผีขนน้ําตามจํานวนท่ี

เจาปูแจงไวใหกับผูนําชุมชน ซ่ึงสิ่งตาง ๆ ท่ีนํามาประกอบสรางข้ึนจนเกิดเปนภาพของ   

การออกแบบลวดลายก็สามารถเลาท่ีมาเชิงพ้ืนท่ี ประวัติศาสตร และความเชื่อท่ีอยูใน

ผลงานท่ีถูกสรางสรรคข้ึนมาได 
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 2.4 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑจากอัตลักษณพ้ืนท่ีการทองเท่ียวอําเภอ

เชียงคาน 

  ผลการศึกษาพบวา กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑจากอัตลักษณพ้ืนท่ี

การทองเท่ียว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมีกระบวนการดังนี้ 

   2.4.1 ข้ันการกําหนดประเด็นปญหาและการสืบคนขอมูลศิลปะและ

วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน เปนปญหาท่ีมาจากชุมชนท่ีตองการนําเนื้อหาเรื่องราวเก่ียวกับ

ศิลปะและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานในฐานะเปนพ้ืนท่ีการทองเท่ียวมาใชในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ซ่ึงกลุมเปาหมายเห็นวาผลิตภัณฑท่ีจําหนายในพ้ืนท่ีการทองเท่ียวยังไมสามารถท่ี

จะแสดงอัตลักษณของอําเภอเชียงคานไดอยางชัดเจน ซ่ึงผูวิจัยไดมีการศึกษาเอกสาร และ

การลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังขอมูลเชิงหลักการและภาพถายศิลปะและ

วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงคานเพ่ือนําสูการเรียนรูวิเคราะหและตีความขอมูลตอไป 

  2.4.2 ข้ันการวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหขอมูล และการตีความหมาย

ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน มีการนําผลการศึกษามาจัดระบบขอมูลและวิเคราะห 

สังเคราะหออกมาเพ่ือใหเห็นถึงความเชื่อ สัญลักษณ รูปแบบของศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมี

อยู ในลักษณะของบทสรุปของอัตลักษณ เชน ความเรียบงายของการดําเนินชีวิต        

ความหลากหลายเชิงรูปแบบของศิลปะและวัฒนธรรม การอยูรวมกันของวัฒนธรรม       

ซ่ึงชาวบานและนักทองเท่ียวรับรูรวมกัน 

  2.4.3 การสรางแนวคิดเพ่ือการออกแบบ เปนกระบวนการนําเอาเนื้อหา

เรื่องราวหรือองคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะหและการตีความแลวมาสูการกําหนดเนื้อหา

เรื่องราว การใชเทคนิควิธีการในการสรางสรรคผลงานการออกแบบ โดยอยูบนแนวคิดวา

ท่ีวา ความเรียบงายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีประกอบกันข้ึนดวยการจัดวางองคประกอบ

ของภาพแบบเลาเรื่องจากความหลากหลายเรื่องราวและมาสูการสรางงานผานเทคนิคบาติก 

  2.4.4 การออกแบบราง เปนกระบวนการนําแนวความคิดท่ียังเปน

นามธรรมและยังเปนขอความมาสูการสรางรูปแบบ ผานการรางและการจัดองคประกอบ

เปนภาพรางจํานวนมากเพ่ือการนําไปคัดเลือกภาพท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑและเทคนิค   

การสรางงานบาติก เม่ือไดแบบท่ีตองการแลวก็นําไปทดลองปฏิบัติงานสรางตนแบบจริง 
 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) 105 

   
ภาพท่ี 5 การออกแบบรางลวดลายจากอัตลักษณศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนท่ี 

การทองเท่ียวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

   2.4.5 การทดลองปฏิบัติการและการประเมินผลการออกแบบ เปน

กระบวนการนําแบบรางท่ีมีความลงตัวมาสูการปฏิบัติการจริงโดยใชกรณีเทคนิคการสราง

ลวดลายบาติก พรอมกับการประเมินผลการออกแบบโดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหแนวคิด

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป ซ่ึงพบวา 1) ดานเนื้อหาของลวดลายสามารถแสดงอัตลักษณ

ของเชียงคานไดชัดเจนอยูในระดับมาก 2) ดานรูปแบบการจัดวางเนนความกลมกลืนและ

เอกภาพของเนื้อหา ใชสีฟาเปนโครงสรางสีหลักของผืนผาทําใหเกิดความสวยงามอยูใน

ระดับมาก 3) ดานการสื่อความหมายพบวามีการผสมผสานอยูในระดับมาก 
 

 
ภาพท่ี 6 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑจากอัตลกัษณพ้ืนท่ีการทองเท่ียวอําเภอเชียงคาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

สรุปและอภิปรายผล 

1. อัตลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 อัตลักษณของอําเภอเชียงคานถูกนําเสนอในลักษณะของเมืองโบราณรอยปและ

เมืองท่ีมีประวัติศาสตรรวมกับอาณาจักรลานชางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมบน

พ้ืนฐานของความเรียบงาย โดยศิลปะและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานนั้นมีท้ังวัฒนธรรม

ท่ีจับตองได เชน ศิลปะ อาหาร เสื้อผาเครื่องแตงกาย สถาปตยกรรม ประติมากรรม อาคาร
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สิ่งกอสราง และวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดอยางภาษา ศีลธรรม จริยธรรม ศาสนา และความเชื่อ

ทองถ่ินท่ีชุมชนยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอเนื่องกันมา (สุภาวดี สําราญ และคณะ, 2553, 

น. 78) ชุมชนมีการนําเอาศิลปะและวัฒนธรรมมาสูการจัดการทองเท่ียวตั้งแตป พ.ศ. 2529 

ดวยการนําเสนอกิจกรรมการลองเรือชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสองฝงโขง การรับประทาน

อาหารพ้ืนบาน เชน มะพราวแกว กุงเสียบ กุงเตน ปลาเนื้อออนลวกจิ้ม และเม่ียงคํา     

รวมกิจกรรมตามความเชื่อและศาสนาของชุมชน เชน การใสบาตรขาวเหนียว การละเลน 

แซปางของกลุมชาติพันธุไทดําและงานบุญออกพรรษา (พระไพรเวศน จิตตตทนโต และ 

กัญจน วงศอาจ, 2555, น. 1) ซ่ึงแตละประเพณีก็จะแสดงอัตลักษณทางศิลปะและ

วัฒนธรรมเฉพาะพ้ืนท่ีออกมา ซ่ึง วันทกาญจน สีมาโรจนฤทธิ์ และสุวิชชา ศรีถาน (2555, 

น. 1-12) กลาววา อัตลักษณเชียงคานมาจากวิถีชีวิต เชน อาหารอยางขาวปุนน้ําแจว     

การทําผาหมนวม การแตงกาย สวนอัตลักษณของอาคารสถาปตยกรรมนั้นถูกนําเสนอผาน

บานไมเรือนแถวแบบบานชั้นเดียวและเรือนแถวสองชั้นท่ีอาจกอสรางแบบครึ่งไมครึ่งปูน

แบบโบราณเชนเรือนปนหยาหรือบานสมัยใหม ซ่ึง วันทกาญจน สีมาโรจนฤทธิ์ และสุวิชชา 

ศรีถาน (2555, น. 1-12) กลาววา การสืบทอดวัฒนธรรมของเชียงคานนั้นมีการรับอิทธิพล

มาจากหลวงพระบางนับแตอดีตผสมผสานกับศิลปะและวัฒนธรมของคนในพ้ืนท่ีเองทําให

เกิดอัตลักษณเฉพาะข้ึน และผลการวิจัยของ สุรชัย จันทรจรัส และอารม นาครทรรพ 

(2556, น. 146-147) ท่ีพบวา อัตลักษณของอําเภอเชียงคานจากวัดพ้ืนบานและประเพณีทาง

ศาสนาท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสนใจท่ีจะเดินทางเขามา ซ่ึงศิลปะ

และวัฒนธรรมเหลานี้ชวยสรางบรรยากาศของพ้ืนท่ีการทองเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ีผานจินตภาพ

ท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผูคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีนั้น  

2. การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนจากอัตลักษณเชียงคาน 

การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนมีกระบวนการเฉพาะท่ีสําคัญ จากการศึกษา

ผูวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 

 2.1 กระบวนการออกแบบ 

  การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนนั้นนักออกแบบจําเปนตองมีการวางแผน 

การดําเนินการศึกษาพรอมกับการคนหากระบวนการและข้ันตอนท่ีชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิด

ความเขาใจในศิลปะและวัฒนธรรมท่ีจะนํามาใช จากการศึกษาพบวาการออกแบบมี

กระบวนการดังนี้ 1) การคนหาแนวคิด 2) การวิเคราะหแนวคิด 3) การตีความหมาย        
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4) การออกแบบราง 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 6) การพัฒนาแบบราง         

7) การดําเนินการสรางสรรค 8) การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการประเมินผลงาน สอดคลอง

กับผลการดําเนินการวิจัยของ ตวงรัก รัตนพันธุ และชัชวาลย รัตนพันธุ (2560, น. 1-14 ) 

ท่ีพบวา กระบวนการออกแบบนั้นนักออกแบบตองมีการศึกษาพ้ืนท่ี การเก็บขอมูลจาก

แหลงปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ กําหนดแนวคิดจากการวางเนื้อหา การใชวัสดุ และวิธีการผลิต 

ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการท่ีจะนํามาสูการสรางตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ เกษม กุณาศรี และคณะ (2560, น. 86-97) ท่ีพบวา การสรางผลิตภัณฑ

ชุมชนท่ีมีอัตลักษณนั้นตองผานข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันการคนหาศักยภาพและอัตลักษณทองถ่ิน 

โดยการลงพ้ืนท่ีศึกษา สังเกตและตั้งคําถามเพ่ือการสืบคน เชน ชุมชนมีอัตลักษณอะไรบาง 

จะนําอัตลักษณมาใชอยางไร และจะเกิดผลลัพธอยางไรบาง 2) ข้ันการตัดสินเลือกอัตลักษณ

ท่ีเหมาะสมท่ีอยูบนหลักการจากเปาหมายของตัวผลิตภัณฑ ความเหมาะสมท่ีจะทําเปน

ผลิตภัณฑ ความงามของอัตลักษณ ความสนใจของนักทองเท่ียว ความแปลกใหม และ     

การสื่อสาร 3) ข้ันการวิเคราะหความสอดคลองระหวางผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินกับ        

การพัฒนาผลิตภัณฑ และ 4) ข้ันการทดสอบทางการตลาด 
 

 
ภาพท่ี 7 ผลงานการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑผาทอจากแนวคิดของอัตลักษณเชียงคาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 8 ผลงานการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑผาทอจากแนวคิดของอัตลักษณเชียงคาน  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

2.2 เนื้อหาเรื่องราวในการออกแบบ 

 ผูวิจัยเลือกตอยอดผลิตภัณฑผาทอพ้ืนบานโดยการสรางเนื้อหาเรื่องราวผาน

ลวดลายท่ีไดมาจากสังเคราะหและตีความมาถายทอดลงบนผืนผาผานเทคนิคบาติกดวย  

การจัดองคประกอบศิลปโดยนําเรื่องราววิถีชีวิตชายโขง การละเลนผีขนน้ํา ตนปางของไทดํา 

การตักบาตรขาวเหนียว ประเพณีการไหลเรือไฟ ประเพณีการลอยผาสาดลอยเคราะห

อาคารสถาปตยกรรมสิม ศาลาการเปรียญ บานและอาคารเรือน มาจัดวางในจังหวะและ

ตําแหนงท่ีเหมาะสม โดยเนนย้ําใหรายละเอียดของเนื้อหาสามารถเรียนรูไดในระยะเวลา 

อันสั้น สอดคลองกับ ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง และศุภรัก สุวรรณวัจน (2560, น. 24-39) ท่ีกลาววา 

การออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะพ้ืนท่ีนั้นจะตองดึงอัตลักษณเดนของเรื่องราวเฉพาะพ้ืนท่ี

ออกมา แลวตีความใหมออกมาเปนรูปราง รูปทรง สีตามจินตนาการของนักออกแบบ 

เชนเดียวกับผลการวิจัยของ เกษม กุณาศรี และคณะ (2560, น. 86-97) ท่ีพบวา อัตลักษณ

ของเรื่องราวไดมาจากการสืบคนหาความเดนของชุมชน เม่ือไดมาแลวนักออกแบบจะตอง

นํามาสูการคิดวิเคราะหถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดในการนําเรื่องราวเหลานั้นมา

ใชในการออกแบบราง มีการเพ่ิมเติมเสริมแตงเขาไปและนําสูกระบวนการผลิตตอไป  

อยางไรก็ตามจากการดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนคนพบวาเปนเทคนิค   

การสรางสรรคลวดลายในลักษณะจิตรกรรมท่ีสามารถเลาเรื่องราวและสรางความรูความเขาใจ

ใหกับนักทองเท่ียวได โดยนักทองเท่ียวเห็นวามีความเดนและแตกตาง ผานการคิด

สรางสรรคและจินตนาการ ดังคํากลาวท่ีวา “การนําวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานมาผาน

การออกแบบเปนลายเสนดวยการเขียนเทียนและลงสีชวยใหผาเกิดความสวยงามและมี
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ความนาสนใจ อาจนํามาสูการทําเปนกิจกรรมการทองเท่ียวใหกับโฮมสเตยได” อาจกลาวได

วาการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนท่ีนําเสนออัตลักษณจึงเกิดข้ึนจากกระบวนการถูกผลิต 

(Produced) การถูกบริโภค (Consumed) และการถูกควบคุมจัดการ (Regulated) ภายใต

วัฒนธรรมพรอมกับการสรางความหมายตาง ๆ ผานระบบการสรางภาพตัวแทน (Symbolic 

Systems of Representation) ลงไปในผลงาน (พีรวัส เจนตระกูลโรจน, 2560 น. 33-35)   

ซ่ึงจากผลการออกแบบลวดลายท่ีออกมาเปนลายเสนท่ีเรียบงาย การลงสีเปนแบบระนาบ 

การจัดวางเปนไปอยางอิสระ สามารถมองเห็นหลายเรื่องราวในพ้ืนท่ีเดียวกันจึงทําใหเกิด

ความสวยงาม สื่อความหมายไดและนาสนใจ ซ่ึงสอดคลองกับ มาริญา ทรงปญญา (2561, 

น.462-472) ท่ีพบวา การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสื่อสารอัตลักษณท่ีดีนั้นนักออกแบบ

จะตองผานกระบวนการเพ่ิมใส (Add) การผสมรูปแบบ (Combine) การลดทอน (Subtract) 

และการยอยใหดูงาย (Simplified) ใหมีความเรียบงายเหมาะสมและสอดคลองกับผลิตภัณฑ

ชุมชนจนนําสูการรับรูและจดจําของนักทองเท่ียวไดงาย อาจกลาวไดวาความงามของ     

การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนท่ีตองอางอิงกับเนื้อหาเรื่องราวท่ีสะทอนอัตลักษณของชุมชน 

โดยนักออกแบบจะตองเขาใจกระบวนการในการแปรเปลี่ยนภาพท่ีเปนจริงมีมิติจริงไปสู

ภาพในเชงิลายเสนหรือกราฟกท่ีมีเพียงสองมิติเพ่ือใหเขาถึงการรับรูของกลุมผูบริโภคในทุก
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การศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ         

ชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน      

ดานการอาน และทัศนคติตอการเรียนภาษาองักฤษ ของนักเรียน  

ระดับช้ัน ปวช. ปท่ี 2 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช  

THE STUDY OF EFFECTIVENESS OF ENGLISH SUPPLEMENTARY 

READING PACKAGES ENTITLED NAKHON SI THAMMARAT 

LOCAL WISDOM, ENGLISH READING ACHIEVEMENT,  

AND STUDENT’S ATTITUDE OF THE SECOND YEAR 

VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS IN  

NAKHON SI THAMMARAT COLLEGE OF FINE ARTS 

จุฬาลักษณ สุทิน0

* 

JULALAK SUTIN 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออาน

เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดานการอานโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมของนักเรียนชั้น ปวช. ปท่ี 2 กอนและ

หลังเรียน และ 3) ศึกษาทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด   

ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้น ปวช. ปท่ี 2 วิทยาลัย    

ชางศิลปนครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน โดยทําการสุม

แบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุม เครื่องมือ

ท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุดภูมิปญญาทองถ่ิน

นครศรีธรรมราช แผนการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติม แบบทดสอบวัด

* วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 Nakhon Sri Thammarat College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอหนังสืออานเพ่ิมเติม สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t–test 

ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสืออานเพ่ิมเติมชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราชมีประสิทธิภาพ

เทากับ 84.60/81.07 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติม

ภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีทัศนคติตอหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญา

ทองถ่ินนครศรีธรรมราชในระดับดีมาก  

คําสําคญั: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอาน ทัศนคตติอการเรียนภาษาอังกฤษ  

  หนังสืออานเพ่ิมเตมิภาษาอังกฤษ ภูมิปญญาทองถ่ิน 

Abstract 

The objectives of the study were: 1) To create and determine the 

efficiency of supplementary reading packages entitled Nakhon Si Thammarat 

local wisdom; 2) To compare the reading achievement of the students 

before and after studying supplementary reading packages entitled Nakhon 

Si Thammarat local wisdom; 3) To evaluate student’s attitude to the 

packages. (the supplementary reading packages) The sampling groups are the 

second year vocational certificate students in Nakhon Si Thammarat College 

of Fine Arts in the first semester of the year educational 2017 by using 

cluster random sampling. The statistics utilized in the analysis of data were 

percentage: mean and standard deviation. A t-test (Dependent Sample) was 

used to test the hypotheses. The results of this study were: 1) Efficiency of 

the supplementary reading packages entitled Nakhon Si Thammarat local 

wisdom were 84.60/81.07; 2) Discipline achievement of the second year 

vocational certificate students that studied by supplementary reading 

packages entitled Nakhon Si Thammarat local wisdom were significantly 

higher than studied at .05 level; 3) Attitude of the second year vocational 
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certificate students that studied by supplementary reading packages entitled 

Nakhon Si Thammarat local wisdom are at very good level.  

Keywords: Effectiveness of Reading Study, Attitude of English Study, Supplementary 

Books, Local Wisdom 

บทนํา 

 การอานเปนทักษะสําคัญและจําเปนตอการดําเนินชีวิต เปนปจจัยสําคัญในการ

พัฒนามนุษย เนื่องจากชวยสงเสริมใหมนุษยแสวงหาขอมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและพัฒนา

สติปญญา สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาตนในการศึกษาเลาเรียนและพัฒนางาน 

การอานเปนเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุนหนึ่งไปสูคนรุนตอ ๆ ไป 

สงเสริมใหคนมีความคิดและฉลาดรอบรู มีสติปญญา การอานจัดเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิด

ความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนามนุษยใหมีความสมบูรณท้ัง

ดานจิตใจและบุคลิกภาพ การอานเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง 

ศาสนา ประวัติศาสตร และสังคม รวมท้ังเปนวิถีทางท่ีชวยพัฒนาระบบสื่อสาร และการใช

เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549, น. 24). 

การอานเปนทักษะท่ีใชในการรับสาร เชนเดียวกับทักษะการฟง และเปนทักษะท่ีมี

ความสําคัญเนื่องจากบุคลจํานวนมากมักสื่อสารโดยใชตัวหนังสือ ซ่ึงพฤติกรรมหลังการอาน 

ผูอานจะสรุปเรื่องราวท่ีอาน รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน อันสงผลให

ไดฝกใชทักษะภาษาเพ่ิมข้ึนจากการอาน เชน ฝกทักษะการฟง และพูดโดยการถาม       

การสนทนาโตตอบระหวางกัน หรือการเขียนเพ่ือตอบคําถาม เปนตน จึงสรุปไดวาการพัฒนา

ทักษะการอานจะสงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการใชภาษาท้ังการพูด ฟง และเขียน 

สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและถายทอดความคิดของตน (วิภาดา ประสารทรัพย, 

2542, น. 76)  

การเรียนรูภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน 

เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู          

การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรม และวิสัยทัศนของชุมชนโลก 

และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซ่ึง      

มิตรไมตรี และความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ภาษาอังกฤษเปนสื่อนําในการพัฒนาผูเรียน

ใหมีความเขาใจตนเองและผู อ่ืนไดดี เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและ
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วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

สงผลใหผูเรียนมีทัศคติท่ีดีตอการใชภาษา สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร และถายทอด

ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค รวมถึงชวยใหสามารถเขาถึง

องคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

2551, น. 1) ซ่ึงหนังสืออานเพ่ิมเติมจัดเปนหนังสือท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการเรียน     

การสอนโดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเรื่องราวและเนื้อหาท่ีสัมพันธ

สอดคลองกับหลักสูตร มุงใหความรูเพ่ือตอบสนองความตองการและความสนใจของ

นักเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการอาน และสรางนิสัยรักการอาน (Good, 1973,     

น. 187) โดยหนังสืออานเพ่ิมเติมมีประโยชนในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน สงผลให

นักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน (กาญจนา 

สุริยะวิทยะ, 2553, น. 22) 

 ผูวิจัยเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในวิทยาลัยชางศิลป

นครศรีธรรมราช รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแกนักเรียน 

นักศึกษาในทุกระดับชั้นในวิทยาลัย เนื่องจากมีครูผูสอนภาษาอังกฤษเพียงคนเดียว ไดทํา

การรวบรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในป 2559-2560 พบวา ผลสัมฤทธิ์

โดยรวมในการเรียนภาษาอังกฤษยังไมประสบผลสําเร็จ เม่ือเปรียบเทียบกับการกําหนด

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ไดกําหนดมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาในระดับ 2.50 

หรือเทากับรอยละ 65 เปนอยางต่ํา (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2556, น. 39) ซ่ึงผลการเรียน

เฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 2559 เทากับ 1.98 

และปการศึกษา 2560 เทากับ 2.24 คิดเปนรอยละ 59.8 และ 62.4 ตามลําดับ (วิทยาลัย

ชางศิลปนครศรีธรรมราช, 2558, น. 16) และเม่ือวิเคราะหผลการเรียนเปนรายทักษะ 

พบวา นักเรียนมีคะแนนในทักษะการอานต่ําสุด โดยพบวานักเรียนมีปญหาดานการอาน

ภาษาอังกฤษ ไมเขาใจเรื่องท่ีอาน ไมสามารถจับใจความสําคัญ และรายละเอียดในเรื่องท่ี

อานได สรุปไดวานักเรียนมีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษในระดับท่ีควรปรับปรุง 

นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2553 ซ่ึงเปนหลักสูตรเฉพาะทางวิทยาลัยชางศิลป ยังขาด

สื่อการจัดการเรียนการสอน ในฐานะครูผูสอนไดแกปญหาโดยการจัดหาสื่อการจัดการเรียน
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การสอนใหตรงกับหลักสูตร โดยการจัดหาหนังสือจํานวนหลายเลมเพ่ือใชในการจัด       

การเรียนการสอน ซ่ึงเกิดความไมสะดวกและสิ้นเปลืองงบประมาณเนื่องจากในหนังสือแต

ละเลมจะมีเนื้อหาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดประมาณ 1-2 หนวย   

การเรียนเทานั้น ตองหาขอมูลจากหลายแหลงสงผลใหนักเรียนเกิดความสับสนในเนื้อหาท่ี

ใชเรียนและในการจัดเก็บหนังสือท่ีเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีมีจํานวนหลายเลมในวิชาเดียว 

และจากการศึกษาความตองการของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช พบวา นักเรียนมีความ

ตองการเรียนภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อานและเขียน ในเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับ

ศิลปวัฒนธรรมและวิชาชีพดานศิลปกรรม ซ่ึงสอดคลองกับวิชาชีพของตน (จุฬาลักษณ      

สุทิน, 2553, น. 42).  

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

ชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช เพ่ือนํามาแกปญหาในการพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แกปญหาในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน และ

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน

ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับชั้น ปวช. ปท่ี 2 ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนได

พัฒนาทักษะการอาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษากําหนด และเกิดประโยชนตอ

นักเรียนในการนําทักษะการอานไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และนําไปใชเพ่ือ

การศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ ชุด       

ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ี

ใชหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ปวช.ปท่ี 2  

 3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติม

ภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช  
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วิธีการศึกษา  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  1.1 ประชากร  

 ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 48 คน จํานวน 2 หองเรียน 

 1.2 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2560 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช โดยใชการสุมแบบกลุม (Cluster random 

sampling) โดยการใชหองเรียนเปนหนวยของการสุมดวยการจับฉลากมา 1 หองเรียน   

จากหองเรียนจํานวน 2 หองเรียน โดยแตละหองมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานไมแตกตางกัน 

เนื่องจากวิทยาลัยไดจัดหองเรียนโดยคละความสามารถทางการอานของนักเรียน 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา  

 2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด      

ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช  

 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด  

ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช  

2. ทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญา

ทองถ่ินนครศรีธรรมราช  

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

ไดแบงเครื่องมือเปน 4 ชนิด ดังนี้  

1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน ใชเวลาสอนแผนละ 3-4 ชั่วโมง รวม 

18 ชั่วโมง โดยมีกระบวนการในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 

2. หนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช 

จํานวน 5 เรื่อง ไดแก เลมท่ี 1 Introduction to Nakhon Si Thammarat local wisdom 

(ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช) เลมท่ี 2 Nielloware (เครื่องถม) 

เลมท่ี 3 Prabot cloth (ผาพระบฏ) เลมท่ี 4 Shadow puppet (หนังตะลุง) และเลมท่ี 5 

Tenth lunar Homrap (สารทเดือนสิบ)  
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิ ชาภาษา อังกฤษ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  

4. แบบวัดทัศนคติของนักเรียนในการใชหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด       

ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช 1 ฉบับ จํานวน 10 ขอ 

4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  

 1. แผนการจัดการเรียนรู โดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมชุด ภูมิปญญาทองถ่ิน 

นครศรีธรรมราช ระดับชั้น ปวช. ปท่ี 2 โดยมีข้ันตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้  

  1.1 ศึกษาวิธีการเรียนรูโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมจากเอกสาร เว็บไซต และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

  1.2 วิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู จุดประสงคการ

เรียนรู และศึกษารายละเอียดเนื้อหาวิชาเพ่ือนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู  

  1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชโดยจัดการเรียนรูแกนักเรียนชั้น 

ปวช. 2/1 จํานวน 23 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษา การสื่อความหมาย 

และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการเรียนรูกอนนําไปใชจริง  

  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง

ท่ีศึกษา  

  1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมชุด 

ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช  

  1.6 ปรึกษาผู เชี่ยวชาญ โดยนําแผนการจัดการเรียนรู ท่ี ไดสราง ข้ึนให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความยากงาย ความเหมาะสมของเนื้อหา และความสอดคลองของ

ตัวชี้วัด ทําการประเมินคุณภาพโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการ

ประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 

2. หนังสืออานเพ่ิมเติมชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลอง

กับผลการศึกษาความตองการในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปวช.    

ในวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จึงไดนํามาใชเพ่ือจัดการเรียนรู โดยไดดําเนินการสราง

และหาประสิทธิภาพเครื่องมือดังนี้ 

  2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รวมท้ังนําผลวิจัยความตองการ
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ของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

พบวา ดานการอาน นักเรียนสนใจอานเรื่องราวเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากสามารถ

นํามาประยุกตใชในการทํางานศิลปะซ่ึงเปนวิชาชีพของตน 

  2.2 ศึกษารูปแบบการจัดทําหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษจากเอกสารและ

ตําราทางวิชาการ 

  2.3 ศึกษาหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํา

หนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน 

  2.4 วางแผนการเขียนหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถ่ิน

นครศรีธรรมราช โดยจัดทําโครงสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ กําหนดหัวขอหลัก

และหัวขอยอย 

  2.5 ศึกษาพฤติกรรมของตัวละคร การดําเนินเรื่อง ฉาก และจินตนาการ

บทบาทของตัวละคร 

  2.6 จัดทํารายละเอียดหัวขอยอยของหนังสืออานเพ่ิมเติม 

  2.7 จัดทําและนําหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถ่ิน

นครศรีธรรมราช กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับชั้น ปวช.ปท่ี 2 ให

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเสนอแนะในเรื่องรูปแบบเนื้อหา    

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบปรนัย (Objective type test) ประเภท

เลือกตอบ (Multiple choices) ใหเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว มีจํานวนท้ังสิ้น 

30 ขอ เกณฑการใหคะแนนแตละขอ คือถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบให 

0 คะแนน โดยมีข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง      

การเรียน ดังนี้ 

 3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสรางขอสอบและการวัดผลประเมินผล 

 3.2 นําผลวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาในหนวยการจัดการ

เรียนรูมาสรางแบบทดสอบแบบปรนัยประเภทเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

โดยแบงพฤติกรรมการวัดออกเปน 5 ดาน คือ ดานความรู (Knowledge) ดานความเขาใจ 

(Comprehension) ดานการวิเคราะห (Analysis) ดานการนําไปใช (Application) และ

ดานการประเมินคา (Evaluation) 
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 3.3 นําแบบทดสอบท่ีสรางเรียบรอยแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบ โดยพิจารณา   

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรม (IOC) ซ่ึงผลคา IOC มีคาระหวาง 

0.67-1.00 หลังจากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ข้ึนไป 

และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข  

 3.4 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 

ปท่ี 2/1 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 23 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง   เพ่ือหา

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.824 

 3.5 นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง  

 4. แบบวัดทัศนคติท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออาน

เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช โดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปท่ี 

2/2 ท่ีเปนกลุมตัวอยางเปนผูประเมินแบบวัดทัศนคติ โดยไดดําเนินการสรางและหา

คุณภาพตามลําดับดังนี้ 

 4.1 ศึกษาเอกสารและตําราเก่ียวกับการสรางแบบสอบถามวัดทัศนคติของ

นักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

 4.2 สรางแบบสอบถามวัดทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอหนังสืออานเพ่ิมเติม

ภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช จํานวน 1 ชุด จํานวน 10 ขอ นําสงให

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถามและสํานวนภาษา ความชัดเจนในขอ

คําถาม และความครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการ วัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.74 นําแบบสอบถามมาจัดพิมพเปนตนฉบับจริงเพ่ือนําไปใช

กับกลุมตัวอยาง 

ผลการศึกษา  

 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมชุดภูมิปญญาทองถ่ิน

นครศรีธรรมราช ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพภาคสนาม  

กิจกรรม 
n= 25 

รอยละ 
 

X� S.D.  

กิจกรรมท่ี 1 33.44 1.61 83.60  

กิจกรรมท่ี 2 33.92 1.80 84.80  

กิจกรรมท่ี 3 33.80 1.73 84.50  

กิจกรรมท่ี 4 33.96 1.59 84.90  

กิจกรรมท่ี 5 34.08 2.00 85.20  

รวม (200) 169.20 8.10 84.60 E1=84.60 

Posttest (30) 24.32 2.30 81.07 E2=81.07 
  

 จากตารางท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพภาคสนาม โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช

หนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ระดับชั้น ปวช. ปท่ี 

2 ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปท่ี 2 จํานวน 25 คน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 80/80 โดย ( E1 ) เทากับ 84.60 ( E2 ) เทากับ 81.07 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติม

ภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนในจัดการเรียน

การสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ของ

นักเรียนระดับช้ัน ปวช. ปท่ี 2  

คะแนน X� S.D. t 
Sig. 

(1-tailed) 

คะแนนกอนเรียน 16.32 3.705 12.850 0.000* 

คะแนนหลังเรียน 24.16 2.115   

หมายเหตุ * นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนดวยหนังสืออาน

เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ระดับชั้น ปวช. ปท่ี 2 วิชา

ภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา 1-1-15-03 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยชางศิลป

นครศรีธรรมราช จํานวน 25 คน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ย 16.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.705 สวนคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 24.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.115 เม่ือทดสอบ
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ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนพบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวา

คะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. ผลการศึกษาทัศนคติตอหนังสืออานเพ่ิมเติมอานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด        

ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหทัศนคติของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. ปท่ี 2 ในการเรียนโดยใชหนังสืออาน

เพ่ิมเตมิภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ระดับช้ัน ปวช. ปท่ี 2  

ขอคําถาม / รายการประเมิน 
n=25 ระดับ 

ความคิดเห็น X� S.D. 

1. นักเรียนเรยีนภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติม

ภาษาอังกฤษอยางมีความสุข 

4.76 0.44 มากท่ีสุด 

2. หนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษมีเน้ือหาเหมาะสมไม

ยากเกินไปและอานเขาใจงาย 

4.84 0.37 มากท่ีสุด 

3. หนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 

4. หนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูสนใจอยากเรียนตอไมนาเบ่ือ 

4.92 0.28 มากท่ีสุด 

5. หนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนมีทักษะ

การอานภาษาอังกฤษมากข้ึน 

4.88 0.33 มากท่ีสุด 

6. หนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษทําใหนักเรียนเกิดความ

สนใจใฝรูภาษาอังกฤษ 

4.84 0.37 มากท่ีสุด 

7. นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช

หนังสืออานเพ่ิมเตมิภาษาอังกฤษ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

8. นักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ ในกลุมขณะ

ทํากิจกรรมในหนังสืออานเพ่ิมเตมิภาษาอังกฤษเสมอ 

4.68 0.48 มากท่ีสุด 

9. หนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนประสบ

ความสําเร็จในการอานมากข้ึน 

4.84 0.37 มากท่ีสุด 

10. นักเรียนชอบเรียนการอานภาษาอังกฤษโดยใชหนังสือ

อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

4.92 0.28 มากท่ีสุด 

รวม 4.85 0.09 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 3 พบวาทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

ชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ระดับชั้น ปวช. ปท่ี 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 และมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.09 เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับทัศนคติสูงท่ีสุดคือ นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียน

ภาษาอังกฤษ โดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 และมีคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 รองลงมาคือหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชวยให

นักเรียนเกิดการเรียนรู สนใจอยากเรียนตอ ไมนาเบื่อ และนักเรียนชอบเรียนการอาน

ภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 และมี     

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 และนอยท่ีสุดคือนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น

กับเพ่ือน ๆ ในกลุมขณะทํากิจกรรมในหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.68 และมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการทดลองโดยการวิเคราะหประสิทธิภาพหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด

ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 

สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. หนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2    

มีประสิทธิภาพเทากับ 84.60/81.07 หมายความวา นักเรียนไดคะแนนจากการทําแบบฝก

และแบบทดสอบระหวางเรียน มีคะแนนรวมกัน รอยละ 84.60 และนักเรียนไดคะแนนจาก

การทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกัน รอยละ 81.07 แสดงวาหนังสืออาน

เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพเปนไปตาม

เกณฑ 80/80 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของทิวา อนันตเมฆ (2556) ศึกษาเรื่อง รายงาน

การใชหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด English Reading Comprehension with 

Wonderful People, Wonderful Things ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และสอดคลองกับ 

ปพิชญา แอนดอน ชาตรี มณีโกศล และผจงกาญจน ภูวิภาดาวรรธน (2558) ศึกษาเรื่อง

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมท่ีมีเนื้อหา

ทองถ่ิน อําเภอจอมทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ อังคณา จินะรักษ 

(2557) ศึกษาเรื่อง รายงานผลการใชหนังสืออานเพ่ิมเติม เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
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ชุด Let’s visit my Hometown สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซ่ึงอาจมาจาก

สาเหตุ ดังนี้ 

  1) เนื้อหาของหนังสืออานเ พ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด ภู มิปญญาทองถ่ิน

นครศรีธรรมราช ไดสรางข้ึนตามลําดับข้ันตอน ไดศึกษาความตองการของผูเรียน และมี

เนื้อหาสอดคลองกับวิชาชีพดานศิลปกรรม ซ่ึงถือเปนเนื้อหาสาระท่ีผูเรียนสามารถนําไป

ประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะ และเก่ียวของกับเหตุการณในชีวิตประจําวันของ

ผูเรียน  

 2) การนําเสนอภาพประกอบเนื้อหา ผูวิจัยใชภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา 

สามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณจริง สงผลใหภาพชวยสงเสริมการอาน สงผลใหนักเรียน

เขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชหนังสืออาน

เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของทิวา อนันตเมฆ (2556) ศึกษาเรื่อง รายงานการใชหนังสืออานเพ่ิมเติม

ภาษาอังกฤษ ชุด English Reading Comprehension with Wonderful People, 

Wonderful Things ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปพิชญา แอนดอน ชาตรี มณีโกศล และ       

ผจงกาญจน ภูวิภาดาวรรธน (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเขาใจ โดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมท่ีมีเนื้อหาทองถ่ิน อําเภอจอมทอง สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ อังคณา จินะรักษ (2557) ศึกษาเรื่อง รายงานผลการใชหนังสือ

อานเพ่ิมเติม เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ ชุด Let’s visit my Hometown สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท้ังนี้อาจเนื่องจากเนื้อหาดานภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช 

เปนเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ความสนใจ และเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการ

ปลูกฝงในตัวนักเรียนนับแตวัยเยาว โดยผูวิจัยไดเพ่ิมเติมเนื้อหาใหมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน

เพ่ือใหผูอานไดรับความรูดานรายละเอียดของเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และการใช

ภาพประกอบเนื้อหากระตุนใหนักเรียนซ่ึงเรียนในสาขาศิลปกรรมเกิดความสนใจ เกิดความ

เพลิดเพลิน และอยากอานเนื้อหามากกวาเรื่องราวท่ีไมมีภาพประกอบ 
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 3. ผลการศึกษาทัศนคติตอหนังสืออานเพ่ิมเติมอานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษชุด       

ภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับ ปวช.    

ชั้นปท่ี 2 ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.85 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   

ซ่ึงสอดคลองกับ ผลการวิจัยของทิวา อนันตเมฆ (2556) ศึกษาเรื่อง รายงานการใชหนังสือ

อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ ชุด English Reading Comprehension with Wonderful 

People, Wonderful Things ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปพิชญา แอนดอน ชาตรี มณีโกศล 

และผจงกาญจน ภูวิภาดาวรรธน (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเขาใจ โดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมท่ีมีเนื้อหาทองถ่ิน อําเภอจอมทอง สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ อังคณา จินะรักษ (2557) ศึกษาเรื่อง รายงานผลการใช

หนังสืออานเพ่ิมเติม เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ ชุด Let’s visit my Hometown 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท้ังนี้แสดงวา นักเรียนมีทัศนคติท่ีดี และมีแรงจูงใจใน

การเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติม 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

ชุดภูมิปญญาทองถ่ินนครศรีธรรมราช ระดับชั้น ปวช.ปท่ี 2 วิชาภาษาอังกฤษ 3 สามารถ

สรุปขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนดังนี้ 

 1. การจัดการเรียนรูโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมควรคํานึงถึงรายละเอียดและ    

ความยากงายของเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมตองวางแผนการทําสื่อให

รัดกุม มีความสอดคลองกับเนื้อหา เวลา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด 

3. สื่อท่ีนํามาใชควรเนนสื่อท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันใหมากท่ีสุด 

4. การสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดาน

ความมีระเบียบวินัยใหเกิดข้ึนกับนักเรียนใหนักเรียนรูจักบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ตนเอง การทํางานเปนทีมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และท่ีสําคัญคือการใชเวลาใหเกิด

ประโยชน 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมในลักษณะบูรณาการกับเนื้อหาสาระในกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานในเนื้อหาสาระท่ีหลากหลาย 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการจัดการเรียนการสอน โดยใช

หนังสืออานเพ่ิมเติมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อหรือนวัตกรรมชนิดอ่ืน 

3. ควรเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน โดยใช

หนังสืออานเพ่ิมเติมกับการเรียนโดยวิธีอ่ืน เชน การจัดการเรียนการสอนโดยใช E-BOOK 

เปนตน เพ่ือท่ีจะเปรียบเทียบขอมูล อันเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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ภาษาเพ่ือการสื่อสารในการแสดงลเิก 

LANGUAGE FOR COMMUNICATION IN LIKAY PERFORMANCE 

มณี เทพาชมภ 0ู

* 

MANEE THEPHACHOMPHU 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการสื่อสาร องคประกอบและ

วัตถุประสงคของการสื่อสารในการแสดงลิเก 2) ศึกษาวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีใชสื่อสาร

ในการแสดงลิเก 3) วิเคราะหลักษณะภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเก โดยใชกรณีศึกษา

ขอมูลจากคณะลิเกพรเทพ พรทวี ซ่ึงเปนคณะท่ีมีชื่อเสียงในปจจุบัน เก็บรวบรวมขอมูลจาก

เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ สื่ออิเล็กทรอนิกส ขอมูลภาคสนามจากการสังเกตและการ

สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา  

1. การแสดงลิเกมีรูปแบบการสื่อสาร ประกอบดวย การไหวครู การโหมโรง การรํา

ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การออกแขก การแสดง และการลาโรง ทุกข้ันตอนมีองคประกอบของ

การสื่อสารครบถวน ไดแก ผูสงสาร ผูรับสาร สาร สื่อ และผลท่ีปรากฏ มีวัตถุประสงคของ

การสื่อสารชัดเจน กระบวนการสื่อสารในการแสดงลิเกสะทอนใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวาง

ผูสงสารกับผูรับสาร คือ ผูแสดงกับผูชม ไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  

2. ภาษาท่ีใชสื่อสารแบงเปน 2 ประเภท คือ 1) วัจนภาษา ไดแก การใชคําพูด   

เนื้อเรื่อง และบทรอง 2) อวัจนภาษา ไดแก ดนตรีและเพลงบรรเลง การรํา กิริยาทาทาง    

สีหนา แววตา น้ําเสียง อารมณ การแตงกาย การแตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ  

3. ลักษณะภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเก ประกอบดวย การใชคํา ไดแก คํางาย 

สื่อความหมายชัดเจนตรงไปตรงมา คําไพเราะสละสลวย สัมผัสคลองจอง คําซอน คําสรรพนาม 

คําราชาศัพท คําภาษาตางประเทศ คําสแลง คําท่ีเปนสํานวน คําแสดงอารมณความรูสึก 

คําศัพทเฉพาะของลิเก การใชภาพพจน ไดแก อุปมา อุปลักษณ และสัญลักษณ  

คําสําคญั: ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การแสดงลิเก 

* วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

Suphanburi College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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Abstract 

 This research aim: to identify the communication style, communication 

elements and purposes of communication in Likay performance; to study 

the verbal and nonverbal language, and to analyze the language used to 

communicate in Likay performance. Use case study data from Pronthep 

Pronthawee Likay Troupe that has been well-known so far. The data were 

collected from documents, electronic media and field study by observing and 

interviewing. Describe the results by descriptive analysis. The study indicate that:  

 1. Likay performance has the different communication styles. Consist 

of Waikru (pay respect), Homrong (prelude), Ram Thawaymua (sacred offering), 

Ookkhaek (prelude), Playing (start the story, the continuity, the end) and 

Larong (bid farewell). Composition of communication is complete. The 

purpose of the communication is clear. It reflects the successful interaction 

between the messengers and the receivers.  

 2. Communication languages are divided into 2 types: 1) Verbal, 

consisting of speech, story and lyrics. 2) Nonverbal, music, dance, action, face, 

eye, tone, emotion, costume, make up, stage, scene, effect and accessories.  

 3. The use of language in communication: The meaning of the 

message is clearly straight, sweet words rhyme, stacked words, pronoun, 

royal word, foreign language, slang, idioms, feeling words, Likay' s vocabulary. 

Imagery includes simile, metaphor, symbol.  

Keywords: Language for Communication, Likay performance 

บทนํา 

   การสื่อสารมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย เปนสิ่งท่ีใชสื่อความหมาย 

สรางความเขาใจและการมีปฏิสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ทําใหดําเนินชีวิตอยูรวมกันได

อยางปกติสุข ในยุคปจจุบันท่ีเรียกวา ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารนับวามี

ความสําคัญตอบุคคลและสังคมอยางยิ่ง เพราะการเขาถึงขอมูลขาวสารทําใหบุคคลมีความรู 
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ความคิด และโลกทัศนกวางไกลยิ่งข้ึน สรางความเจริญกาวหนาใหแกชุมชนและสังคมใน 

ทุกดาน สงผลใหประเทศพัฒนาไดอยางม่ันคง ยั่งยืน “การสื่อสารเปนเครื่องมือในการ

สนองตอบความตองการและความพึงพอใจของมนุษย ชวยใหมนุษยเขาใจตนเองและ

สิ่งแวดลอมรอบตัว เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางและธํารงรักษาความสัมพันธท่ีดีระหวาง

กัน ชวยเสริมสรางสุขภาพจิตใจและรางกายของมนุษยใหดีข้ึน เปนทักษะสําคัญซ่ึงสงผลตอ

ความสําเร็จในวิชาชีพของมนุษย” (ธนู ทดแทนคุณ และ กานตรวี แพทยพิทักษ, 2557, น. 

48) องคประกอบของการสื่อสาร ไดแก ผูสงสาร คือผูถายทอดขอมูล ผูรับสาร คือผูรับ

ขอมูลจากผูสงสาร สาร คือเนื้อหาของขอมูล สื่อ คือสิ่งท่ีนําขอมูลจากผูสงสารไปสูผูรับสาร 

ผลท่ีปรากฏคือการตอบสนองของผูรับสาร หากขาดสวนใดสวนหนึ่งถือวาการสื่อสารไม

สัมฤทธิผล วัตถุประสงคของการสื่อสารสามารถกลาวไดวามนุษยติดตอสื่อสารกัน “เพ่ือแจง

ใหทราบ เพ่ือใหการศึกษา เพ่ือโนมนาวใจ เพ่ือสรางความพึงพอใจหรือใหความบันเทิง     

เพ่ือสอบถามหรือขอความชวยเหลือและเพ่ือรักษาสัมพันธไมตรีทางสังคม” (คณะกรรมการ

วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร, 2557, น. 23-26) การสื่อสารของมนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือ

สําคัญในการถายทอดความรู แนวคิด ประสบการณ วิถีการดําเนินชีวิต “เปนเครื่องมือ

แสดงความสะเทือนใจและจรรโลงใจคนในสังคม แสดงความรูสึกนึกคิด ตลอดจนโนมนาว

จิตใจของคนในชาติใหรักใครสมานฉันทเปนเผาพันธุเดียวกัน” (จุไรรัตน ลักษณะศิริ และ

วีรวัฒน อินทรพร, 2558, น. 21) นับวาภาษาเปนสื่ออยางหนึ่งในกระบวนการสื่อสารของ

มนุษย นอกจากนี้ภาษายังเปนเครื่องมือสําคัญในการบันทึกและถายทอดวัฒนธรรมออกมา

ในรูปแบบของวรรณกรรม งานเขียน งานประพันธท่ีเปนลายลักษณอักษรและมุขปาฐะ 

รวมถึงงานสรางสรรคทางศิลปะท่ีใชภาษาเปนสื่อทุกเนื้อหาและรูปแบบ เชน วรรณคดี 

วรรณกรรม บทเพลง และการแสดงทุกประเภท ไดแก โขน ละคร ระบํารําฟอน และการ

แสดงพ้ืนบานท่ียังเปนท่ีนิยมของประชาชนในปจจุบันคือ ลิเก 

   ลิเก เปนการแสดงท่ีมีรูปแบบการสื่อสารโดยใชภาษาเปนสื่อถายทอด ซ่ึงตองใช

ความสามารถของผูแสดงท้ังการรอง การรํา การพูดสนทนา และการแสดงบทบาท โดย

แสดงเปนเรื่องราวแบบละคร มีวงปพาทยบรรเลงประกอบ เอกลักษณสําคัญของลิเกคือ    

การขับรองทํานอง รานิเกลิง และการแตงกายท่ีสวยงามดวยชุดเพชร “รูปแบบการแสดง

ลิเก เริ่มดวยการโหมโรง การรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การออกแขก แลวจึงแสดงเปนเรื่อง โดย

เริ่มจากการประกาศชื่อเรื่อง การเปดเรื่องหรือเปดตัวผูแสดงในฉากแรก จากนั้นดําเนินเรื่อง
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ตามเหตุการณตั้งแตตนจนจบในฉากสุดทาย แลวลาโรงโดยการบรรเลงปพาทยและขับรอง

เพลงท่ีเปนสัญลักษณของคณะซ่ึงทําใหผูชมทราบวาการแสดงจบลงแลว จากนั้นผูแสดง

กลาวลาผูชม หัวหนาคณะกลาวขอบคุณ และเชิญชวนใหติดตามชมการแสดงคณะของตน

ในโอกาสตอไป” (กรองแกว แรงเพ็ชร, 2549, น. 100-101) จุดเดนสําคัญซ่ึงเปนแรงจูงใจ

ใหผูชมสนใจและติดตามชมการแสดงลิเกคือ เนื้อเรื่องสนุกสนาน การดําเนินเรื่องเร็ว และมี

บทตลกขบขัน การแสดงลิเกเปนกระบวนการสื่อสารท่ีมีองคประกอบของการสื่อสาร

ครบถวน ไดแก ผูสงสาร ผูรับสาร สาร สื่อ และผลท่ีปรากฏ มีวัตถุประสงคหลักของการ

สื่อสารชัดเจนคือเพ่ือสรางความบันเทิง ความพึงพอใจใหแกผูชม “เสนหของลิเกคือการ

สรางอารมณความรูสึกรวมแกผูชมไดหลากหลายอรรถรส คํารองท่ีเขาใจงาย สอดแทรก

ความคิด คานิยม ศีลธรรม ประเพณี อุปนิสัยของมนุษยท้ังดีและเลว ตลอดจนทัศนคติตาง ๆ 

ในการดําเนินชีวิต” (รัตนะ บัวสนธ และคณะ, 2554, น.1) 

   ภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเกแบงเปน 2 ประเภท คือ วัจนภาษา ไดแก การใช

คําพูด เนื้อเรื่อง และบทรอง อวัจนภาษา ไดแก ดนตรีและเพลง การรํา กิริยาทาทาง สีหนา 

แววตา น้ําเสียง อารมณ การแตงกาย การแตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ    

เนื้อเรื่องท่ีใชแสดงลิเกจัดเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งท่ีประกอบดวยภาษาท้ังรอยแกวและ

รอยกรอง สวนท่ีเปนรอยแกว ไดแก คําพูดหรือบทสนทนาของผูแสดง สวนท่ีเปนรอยกรอง 

ไดแก คํารองท่ีเปนเอกลักษณของลิเก คือ เพลงรานิเกลิง นอกจากนี้ยังมีเพลงไทยสองชั้น

และชั้นเดียว รวมถึงเพลงลูกทุงและเพลงอ่ืน ๆ ดวย “ผูแสดงลิเกเปนปฏิภาณกวีท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในดานการใชภาษา มีการเลือกสรรคําท่ีไพเราะ ใชสํานวนโวหาร และกวีโวหารได

เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง มีการใชภาพพจนทําใหผูชมไดรับรสภาษาและเกิดจินตนาการ”      

(เฉิดฉันท ดอกแกว, 2543) นับวาผูแสดงลิเกเปนผูมีความสามารถดานการใชภาษาและ   

การสื่อสารเปนอยางดี เพราะการแสดงลิเกนั้นผูแสดงตองใชท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษาได

อยางเหมาะสมสอดคลองกันท้ังการขับรองตามทวงทํานองของเพลงตาง ๆ การพูดสนทนา 

และการใชกิริยาทาทาง น้ําเสียง เปนตน จึงนับวาภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเกเปนสิ่งท่ี

นาศึกษาอยางยิ่ง แมวาปจจุบันนี้มีการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับภาษากันอยางแพรหลาย 

แตมักเปนการศึกษาทางดานวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ เชน นวนิยาย เรื่องสั้น 

นิทาน เพลงลูกทุง เปนตน แมจะมีผูสนใจศึกษาลิเกมากข้ึน แตก็มีแนวโนมไปในทางศึกษา

ประวัติความเปนมา รูปแบบและองคประกอบในการแสดงลิเก รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับ



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) 133 

การประกอบอาชีพของลิเก สวนการศึกษาดานภาษาและการสื่อสารนั้นแมจะมีผูศึกษาอยู

บาง แตก็มีขอแตกตางไปจากสิ่งท่ีผูวิจัยมุงศึกษา กลาวคืองานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาภาษา

จากรูปแบบการสื่อสารในการแสดงลิเกทุกข้ันตอนตั้งแตเริ่มตนจนจบการแสดง โดยสัมพันธ

กับองคประกอบและวัตถุประสงคของการสื่อสาร ศึกษาวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีใช

สื่อสารในการแสดงลิเก รวมท้ังศึกษาลักษณะของภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเกท้ังการใช

คําและการใชภาพพจน 

   ผูวิจัยเลือกคณะลิเกพรเทพ พรทวี เปนกรณีศึกษาเนื่องจากเปนคณะท่ีแสดงลิเก

เปนอาชีพหลัก มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักและไดรับความนิยมจากประชาชนอยางกวางขวางมา

เปนเวลายาวนานถึง 23 ป มีผลงานการแสดงท่ีสรางความประทับใจใหแกผูชม และมีผู

ติดตอจัดหาไปแสดงในงานตาง ๆ อยูเสมอจนถึงปจจุบัน สามารถกลาวไดวาการแสดงของ

คณะพรเทพ พรทวี เปนกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล จึงนาสนใจ

ศึกษาภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเก สะทอนใหเห็นวาภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเกมี

คุณคาเชิงวรรณศิลป สมควรท่ีจะศึกษา อนุรักษ สงเสริม และเผยแพรการแสดงลิเกซ่ึงถือ

เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของไทยใหธํารงอยูสืบไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสาร องคประกอบและวัตถุประสงคของการสื่อสาร   

ในการแสดงลิเก 

2. เพ่ือศึกษาวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเก 

3. เพ่ือวิเคราะหลักษณะภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเก 

วิธีการศึกษา 

   ผูวิจัยเลือกใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษา

วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Document) สื่ออิเล็กทรอนิกส และเก็บขอมูลภาคสนาม 

(Field Study) มีข้ันตอนวิธีการดําเนินการศึกษา ดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูล  

1.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาษาและการสื่อสาร ศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชภาษา ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับลิเก 
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1.2 ศึกษารูปแบบการแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี โดยชมการแสดงหนาเวที

ตามงานตาง ๆ และศึกษาเพ่ิมเติมจากแถบบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหว (วีดิทัศน)       

สื่ออิเล็กทรอนิกส การสังเกตและสัมภาษณ แหลงขอมูลในการศึกษาคนควา ไดแก 

  1) หอสมุดแหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 

  2) หองสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

  3) แหลงขอมูลภาคสนาม ไดแก สถานท่ีจัดงานแสดงลิเก  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

(Documentary Research) รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามประเด็นการศึกษาท่ีกําหนดไว 

2.2 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) โดยเดินทางไปศึกษา   

การแสดงของคณะลิเกตามงานท่ีจัดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 

และปทุมธาน ีใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participative Observation) ศึกษา

ข้ันตอนการใชภาษาในการแสดงลิเกทุกกระบวนการต้ังแตเริ่มตนจนจบการแสดง โดยใช

เวลาครั้งละ 6 ชั่วโมง จํานวน 5 ครั้ง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 

2.3 รวบรวมเนื้อเรื่องท่ีใชแสดงในงานตาง ๆ ของคณะลิเกพรเทพ พรทวี โดย

สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนเรื่องท่ีชาวคณะจัดแสดงบอย และ

ผูชมนิยมชมชอบ จํานวน 5 เรื่อง ไดแก กาหลงกรุง จอมทัพสุโขทัย ปาฏิหาริยแหงรัก 

ลูกผูชายกูชาติ และอานุภาพแหงความรัก เพ่ือนํามาวิเคราะหการใชภาษาดานการใชคําและ

การใชภาพพจนตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว  

2.4 สัมภาษณหัวหนาคณะลิเก โฆษกประจําคณะและผูแสดงในคณะ โดยผูวิจัย

ใชวิธีสนทนากับผูตอบในลักษณะท่ีมีปฏิสัมพันธตอกัน (Face to Face Interaction) เพ่ือ

สอบถามขอมูลตามประเด็นการศึกษาท่ีตั้งไว เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน และเปน

ประโยชน ใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนด

ขอคําถามท่ีจะใชในการสัมภาษณไวลวงหนากอนการไปเก็บขอมูลโดยผานการตรวจสอบ

จากผูเชี่ยวชาญแลวนําไปสัมภาษณผูใหขอมูลตามขอคําถามท่ีไดกําหนดไว นอกจากนี้ยังใช

วิธีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ดวยซ่ึงเปนการสัมภาษณ

เพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากคําถามท่ีกําหนดไว 
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2.5 จดบันทึก (Field Note) ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและการสัมภาษณเปน

ลายลักษณอักษร รวมท้ังใชอุปกรณชวยเพ่ิมเติมรายละเอียด เชน กลองถายรูป เทป

บันทึกเสียง แถบบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือใหไดขอมูลครบถวนตามประเด็น

การศึกษาท่ีกําหนด 

3. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส และขอมูลภาคสนาม        

มาตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองครบถวน แลวนํามาจัดหมวดหมูตามประเด็นวิจัย 

ท่ีตั้งไว จากนั้นสรุปขอมูลและเรียบเรียงตามวัตถุประสงคของการศึกษาเชิงพรรณนา

วิเคราะห โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1 วิเคราะหรูปแบบการสื่อสารในการแสดงลิเก ซ่ึงปรากฏตามลําดับ ไดแก 

การไหวครู การโหมโรง การรําถวายสิ่งศักด์ิสิทธิ์ การออกแขก การแสดง และการลาโรง 

โดยวิเคราะหความสอดคลองกับทฤษฎีองคประกอบของการสื่อสาร 5 ประการ คือ ผูสงสาร 

สาร สื่อ ผูรับสาร และผลท่ีปรากฏ รวมท้ังวิเคราะหวัตถุประสงคของการสื่อสาร 

3.2 วิเคราะหภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเก ประกอบดวย วัจนภาษา ไดแก 

การใชคําพูด เนื้อเรื่อง และบทรอง อวัจนภาษา ไดแก ดนตรีและเพลง การรํา กิริยาทาทาง 

บทบาท อารมณ สีหนา น้ําเสียง การแตงกาย การแตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ 

3.3 วิเคราะหลักษณะภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเกจากบทรองในเนื้อเรื่องท่ี

ใชแสดง ประกอบดวย การใชคํา ไดแก คํางาย สื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา         

คําไพเราะสละสลวย สัมผัสคลองจอง คําซอน คําสรรพนาม คําราชาศัพท คําภาษา 

ตางประเทศ คําสแลง คําท่ีเปนสํานวน คําแสดงอารมณความรูสึก คําศัพทเฉพาะของลิเก 

การใชภาพพจน ไดแก อุปมา อุปลักษณ และสัญลักษณ  

3.4 ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญดาน

การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะการใชภาษา ผูเชี่ยวชาญดาน

ศิลปะการแสดง และศิลปนลิเก 

3.5. การสรุปและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปและนําเสนอผล   

การวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลมาเรียบเรียง ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ี

กําหนดไวในเชิงพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
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ผลการศึกษา 

1. รูปแบบการส่ือสารในการแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี 

การแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี มีรูปแบบการแสดงท่ียึดขนบธรรมเนียมดั้งเดิมซ่ึง

เปนแบบแผนจากอดีตมาจนถึงปจจุบันเปนเวลายาวนานถึง 23 ป โดยมีการปฏิบัติ

ตามลําดับข้ันตอนประกอบดวย การไหวครูกอนแสดง การโหมโรง การรําถวายสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

การออกแขก การแสดง และการลาโรง ซ่ึงสัมพันธกับองคประกอบและวัตถุประสงคของ

การสื่อสาร ดังนี้ 

1.1 การไหวครูกอนแสดง 

1.1.1 รูปแบบการสื่อสาร เปนการแสดงความเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันมี

พระฤาษี หรือ พอแก ท่ีคณะลิเกนํามาตั้งบูชาท่ีโรงลิเกทุกครั้งท่ีแสดง มีเครื่องบูชา ไดแก 

ดอกไม ธูป เทียน พวงมาลัย และเงินกํานล 

1.1.2 องคประกอบของการสื่อสาร ผูสงสารคือ ผูทําพิธีไหวครู ผูรับสารคือ     

ครูบาอาจารยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีมองไมเห็น โดยมีศีรษะพอแกเปนตัวแทนท่ีมองเห็นได    

สาร คือคําบูชาครูท่ีผูทําพิธีทอง สวด หรืออธิษฐานขอพรตอครู สื่อ คือเสียงท่ีพูดหรือทอง

คําสวด และควันธูปท่ีจุดเปนเครื่องบูชานั้น เปรียบเสมือนสื่อนําพาคําสวด คําขอพรของ      

ผูกลาวไปถึงพอแกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายใหทานไดรับรูถึงคําบูชากราบไหวของผูทําพิธ ี   

ผลท่ีปรากฏคือ ผูทําพิธีไหวครูมีความรูสึกสบายใจ มีขวัญ กําลังใจท่ีดีในการจัดการแสดงให

ประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพึงพอใจ ไมมีปญหาและอุปสรรคใด ๆ  

1.1.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร เพ่ือแสดงความเคารพบูชาครูบาอาจารย

ใหการแสดงในแตละครั้งสําเร็จลุลวงดวยดี  

1.2 การโหมโรง 

1.2.1 รูปแบบการสื่อสาร เปนการบรรเลงปพาทยพรอมกับพิธีไหวครูกอนเริ่ม

การแสดง โดยใชเพลงท่ีเปนแบบแผน  

1.2.2 องคประกอบของการสื่อสาร ผูสงสาร คือ นักดนตรีหรือผูบรรเลงดนตร ี

สาร คือเพลงตาง ๆ ท่ีอยูในชุดโหมโรง สื่อ คือเครื่องดนตรีและเสียงเพลงจากการบรรเลงใน

ทวงทํานองตาง ๆ ผูรับสาร คือผูชม ผูฟง และชาวคณะลิเก ผลท่ีปรากฏคือ ทุกคนรับรูวา

การแสดงใกลจะเริ่มข้ึนแลว  
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1.2.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร เพ่ือแสดงความเคารพสืบทอดธรรมเนียม

ปฏิบัติท่ีมีมาแตดั้งเดิม เปนสัญญาณนัดหมายใหผูแสดงเตรียมตัวใหพรอมเพราะใกลจะถึง

เวลาแสดงเปนเครื่องประกาศแจงแกผูชมวาใกลถึงเวลาแสดงแลวจะไดชักชวนกันมาชม 

1.3 การรําถวายส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

1.3.1 รูปแบบการสื่อสาร เปนการรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสถานท่ีท่ี     

คณะลิเกแสดง ถือเปนการเบิกโรงกอนท่ีจะมีการแสดงเปนเรื่องในลําดับตอไป  

1.3.2 องคประกอบของการสื่อสาร ผูสงสาร คือ ผูรํา ผูบรรเลงดนตรี สาร คือ 

เพลงท่ีบรรเลงประกอบการรํา สื่อ คือ กิริยาทารําของผูรํา และเสียงดนตรีท่ีใชบรรเลง

ประกอบการรํา ผูรับสาร คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผูชม แมจะเปนเรื่องของความเชื่อท่ีกลาววา

ผูรับสารคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตคณะลิเกไดถือปฏิบัติสืบตอกันมา ผลท่ีปรากฏคือ ผูรํา รวมถึง

คณะลิเกเกิดความสบายใจ  

1.3.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร เพ่ือแสดงความเคารพตอสถานท่ี 

เสริมสรางกําลังใจใหแกคณะลิเก  

1.4 การออกแขก 

1.4.1 รูปแบบการสื่อสารเปนการบรรเลงเพลงประกอบการขับรองเพลงทํานอง

แขก ซ่ึงมีเนื้อหากลาวถึงคุณสมบัติอันโดดเดนของคณะลิเก เชิญชวนใหมาชม ทวงทํานอง

เพลงมีความสนุกสนาน เราใจ และมีเด็ก ๆ ออกมาเตนตามทวงทํานองเพลงเพ่ือสรางสีสัน  

1.4.2 องคประกอบของการสื่อสาร ผูสงสาร คือ ผูแสดง ผูขับรอง ผูบรรเลง    

ปพาทย และเด็กเตนแขก สาร คือ คํารองเพลงออกแขก ทวงทํานองเพลงออกแขก สื่อ คือ 

เสียงรอง เสียงดนตรี ทาเตนแขกของเด็ก ๆ รวมถึงไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียงท่ีนําเสียง

ตาง ๆ ขณะออกแขกไปสูผูรับสาร คือ ผูฟง ผูชม ใหไดยินเสียงและมองเห็นภาพการออกแขก

บนเวที ผลท่ีปรากฏคือทําใหเกิดการรับรู เกิดความสนุกสนาน มีความสุข และประทับใจ    

ในผลงานการแสดงโดยภาพรวมของชาวคณะ ทําใหอยากติดตามชมอีกในโอกาสตอไป  

1.4.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร เพ่ือรักษาและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติท่ี

มีมาแตดั้งเดิม เพ่ือเชิญชวน สรางแรงจูงใจ โนมนาวใจ สรางความพึงพอใจแกผูชม 

1.5 การแสดง 

1.5.1 รูปแบบการสื่อสาร เปนการแสดงแบบละคร มีเนื้อเรื่อง ตัวละคร บทรอง 

บทสนทนาของผูแสดง มีการเปดเรื่อง ดําเนินเรื่อง จนจบเรื่อง 
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1.5.2 องคประกอบของการสื่อสาร ผูสงสาร คือ ผูแสดง ผูบรรเลงดนตรี 

ผูบรรยาย สวนผูรับสารคือ ผูชม สาร คือ เนื้อเรื่องท่ีแสดง ซ่ึงถายทอดออกมาเปนคํารอง

หรือคําพูด สื่อ คือ เสียงรอง เสียงพูด กิริยาทาทาง หรือบทบาทท่ีแสดง การรํา รวมถึง

สวนประกอบอ่ืน ๆ เชน การแตงกาย แตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณตาง ๆ ท่ี

ใชในการแสดง ผลท่ีปรากฏคือ ทําใหผูชมรับรูเรื่องราว เขาใจเหตุการณตามเนื้อเรื่อง เกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชื่นชมและประทับใจในความสามารถของผูแสดงจนเกิด

ความรูสึกคลอยตาม เชน ซาบซ้ึงไปกับบทบาทของผูแสดง หัวเราะชอบใจ ปรบมือและ

แสดงความชื่นชม ใหรางวัลผูแสดง รวมถึงติดตอจัดหาไปแสดงในงาน หรือติดตามชม

ผลงานการแสดงในงานตาง ๆ ท่ีคณะลิเกไปแสดง  

1.5.3 วัตถุประสงคของการสื่อสารเพ่ือสรางความบันเทิง ความสุข ความพึงพอใจ

ใหแกผูชม และถือเปนการประชาสัมพันธคณะลิเกดวย 

1.6 การลาโรง 

1.6.1 รูปแบบการสื่อสาร เปนการสื่อสารในลําดับสุดทายหลังจากท่ีการแสดง

ตามเนื้อเรื่องจบลง ผูแสดงในฉากสุดทายทุกคนรองเพลงอําลาประจําคณะ จากนั้นหัวหนา

คณะกลาวขอบคุณผูชม กลาวลา กลาวอวยพร แลวปดไฟหนาเวที 

1.6.2. องคประกอบของการสื่อสาร ผูสงสาร คือ คณะลิเก ประกอบดวย

หัวหนาคณะซ่ึงเปนพระเอกของเรื่อง พรอมดวยผูรวมแสดงในฉากสุดทาย ผูรับสารคือ ผูชม 

สาร คือ เพลงประจําคณะท่ีผูแสดงทุกคนขับรองพรอมกันเปนเพลงลาผูชม คํากลาว

ขอบคุณ กลาวอําลา กลาวอวยพรของหัวหนาคณะ สื่อ คือ เสียงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงจบ

การแสดง กิริยาทาทางการโบกมือลา และการไหวผูชม ผลท่ีปรากฏคือ ผูชมรับรูวาจบ การ

แสดงแลว รูสึกชื่นชมและมีความสุขท่ีไดชมการแสดง  

1.6.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร เพ่ือแจงใหผูชมทราบวาการแสดงจบลงแลว 

เปนการอําลา ขอบคุณผูชม และเชิญชวนใหติดตามชมการแสดงในโอกาสตอไป 

2. วัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีใชส่ือสารในการแสดงลิเก 

2.1 วัจนภาษา คือ คําพูด การขับรอง และการเขียนท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเก 

ประกอบดวย 1) การใชคําพูด ไดแก การนําเขาสูชวงเริ่มตนของการแสดง การพูดนําเขาสู  

การออกแขก การประกาศเรื่องท่ีแสดง การพูดบรรยายขณะลิเกแสดง การพูดสนทนาของ   

ผูแสดงสื่อสารกันตามบทบาทของเรื่องท่ีแสดง การพูดสนทนาของผูแสดงกับผูชม การกลาว
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ลาผูชมเม่ือจบการแสดง 2) เนื้อเรื่อง ไดแก ท่ีมาของเรื่อง ชื่อเรื่องและชื่อตัวละคร         

ชื่อสถานท่ีในเรื่อง 3) บทรอง ไดแก เพลงออกแขก เพลงรานิเกลิง เพลงไทยสองชั้นและ    

ชั้นเดียว เพลงเก้ียว เพลงลูกทุงและเพลงอ่ืน ๆ  

2.2 อวัจนภาษา ไดแก ดนตรีและเพลง การรํา กิริยาทาทาง สีหนา แววตา น้ําเสียง 

อารมณ การแตงกาย การแตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณตาง ๆ ดนตรีและเพลง

นับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีใชในการแสดงลิเกตั้งแตเริ่มตนจนจบการแสดง ประกอบดวย เพลง

โหมโรง เพลงออกแขก เพลงประกอบการรํา และเพลงบรรเลงประกอบการแสดงหรือ

ดําเนินเรื่อง ดานการรําก็ถือวาสําคัญเชนกัน โดยมีการรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสถานท่ี

ทุกงานท่ีไปแสดง รําหนาเวทีกอนออกแขก รําประกอบการออกแสดงในฉากแรกของผูแสดง 

และรําตีบทประกอบการขับรอง ดานการแตงกายและการแตงหนาของลิเกนั้นผูแสดงท้ัง

ชายและหญิงสวนใหญแตงกายดวยชุดเพชรท่ีมีรูปแบบและสีสันสดใส สวมเครื่องประดับ

แพรวพราว แตงหนาสวยงาม คมเขม เพ่ือใหเขากับแสงไฟและสรางความตื่นตา ตื่นใจใหแก

ผูชม สวนเวที ฉาก แสง เสียง ท่ีลิเกใชในปจจุบันมีความทันสมัยมากข้ึนโดยใชเทคโนโลยี

สมัยใหม เชน ฉากพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร ระบบแสง เสียงท่ีมีคุณภาพ ใชไมโครโฟน

แบบไรสาย เปนตน นอกจากนี้ยังใชอุปกรณประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่องไดอยาง

เหมาะสม เชน ดาบ ทวน มาแผง ตุกตาเด็ก หมอนอิง หัวมา หัวนก ฯลฯ 

 3. ลักษณะภาษาท่ีใชส่ือสารในการแสดงลิเก 

จากการศึกษาลักษณะภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเก พบวามีรูปแบบเฉพาะตัว

ของการใชถอยคําท่ีเปนภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึงบทรองท่ีใชสื่อสาร ดังนี้ 

3.1 การใชคํา 

3.1.1 คํางายสื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา ภาษาท่ีใชในการแสดงลิเก   

ไมวาจะเปนเนื้อเรื่อง บทรอง บทสนทนาของผูแสดง รวมถึงการพูดสื่อสารกับผูชม       

สวนใหญใชภาษาระดับไมเปนทางการและภาษาระดับกันเอง คือใชคําธรรมดา ฟงแลว

เขาใจงาย สอดคลองกับบรรยากาศของความเปนชาวบาน เพราะผูชมลิเกสวนใหญเปน

ชาวบาน ซ่ึงมานั่งชมลิเกตามงานวัด และตัวละครในเรื่องท่ีแสดงก็มักเปนวิถีชีวิตของ

ชาวบานสามัญชนจึงใชคําภาษาชาวบานซ่ึงถือวา สมจรงิ 

ตัวอยางการใชคํางายสื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา 

ขอด สาวสาวแถวนี้นะเนื้อนวล แตไมเหมือนอีควรของขา 
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 ใจไอขอดระห่ําอยากตามไปหา รักเหมือนบาติดบวง 

 ถาเอ็งชอบอีคางเนื้อนวล เฮย! กูขออีควรไปควง 

 (พรเทพ พรทวี : กาหลงกรุง) 

ถอยคําท่ีใชในบทรองนี้ใชภาษาพูดแบบชาวบาน เรียกหญิงสาวโดยใช      

คํานําหนาวา “อี” ซ่ึงเปนคําเรียกปกติของชาวบาน มิไดถือวาเปนคําหยาบคาย และมักจะ

เรียกชื่อเพียงคําเดียวหรือพยางคเดียว ซ่ึงถือเปน “ชื่อเลน” เชน ชื่อสมควร เรียกวา “อีควร” 

ชื่อน้ําคาง เรียกวา “อีคาง” การใชคํางายในบทรองลิเกทําใหผูชมเกิดความเขาใจไดชัดเจน 

ฟงไดทุกเพศ ทุกวัย แสดงความเปนกันเอง สรางความสนุกสนาน ผอนคลายความเครียด 

3.1.2 คําไพเราะ สละสลวย สัมผัสคลองจอง ภาษาในการแสดงลิเกมีท้ังภาษา

รอยแกว คือ สวนท่ีเปนบทพูดหรือเจรจาและรอยกรอง คือสวนท่ีเปนคํารอง การใชถอยคํา

ในบทพูดและบทรองของลิเกมีลักษณะเดนอยูท่ีการเลือกสรรคําใชไดอยางไพเราะสละสลวย 

ถึงแมจะใชคําธรรมดาท่ีไมใชศัพทสูง แตก็สามารถรอยเรียงใหมีสัมผัสคลองจอง มีการเลน

คําเลนเสียง มีลีลาจังหวะและทวงทํานอง ตัวอยางการใชคําไพเราะสละสลวยในบทรอง 

สุริยา   เม่ือแรกเจอฉันนั่งจอง เริ่มรักนวลนองนางนี้ 

   ชางสวยถูกใจอยากเอยวจี  รักแตนางนี้หนักหนา 

วันเพ็ญ    เม่ือฟงคําชายมาเอยชม  มาใชคารมชวเลข 

   มาพูดออม ๆ คิดกลอมนางเอก  อยามาสรรเสกพ่ีจา 

สุริยา   เธอสวยเหมือนนางฟาท่ีขาใฝฝน  แหวกมานวิมานลงมา 

 (พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก) 

บทรองดังกลาวมีความไพเราะดวยการใชคําสัมผัสเชื่อมโยงในแตละวรรค 

การเลนคําท่ีมีเสียงพยัญชนะเดียวกัน การใชคําซอนเพ่ือเสียง ซ่ึงคําเหลานี้เปนคําธรรมดา

แตเม่ือนํามารอยเรียงอยูในบทรองลิเกทําใหเกิดความไพเราะไดเปนอยางดี นอกจากนี้มีการ

ใชอุปมาเปรียบความสวยงามของหญิงสาวเหมือนนางฟาลงมาจากสวรรค 

3.1.3 คําซอน การใชคําซอนนับเปนศิลปะการใชถอยคําอีกอยางหนึ่งท่ีทําให

เสียงไพเราะและมีความหมายแจมชัดยิ่งข้ึน ดังตัวอยางบทรองตอไปนี้ 

 ผูเกงกลาผกาแกว  ดูชางเพริศแพรวสวยพริ้ง 

  สมศักดิ์ศรีดีไปทุกสิ่ง  ไมเยอหย่ิงริษยา 

 (พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก) 
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3.1.4 คําสรรพนาม เปนการใชคําแทนผูสงสาร ผูรับสาร และผูถูกกลาวถึง

ปรากฏชัดเจนท้ังในบทรองและบทพูดของผูแสดง ดังตัวอยางบทรองตอไปนี้ 

  อดีตเคยดับเกิดกับบิดา  ไอขุนมันฆาพิฆาต 

  บิดาของขาชะตาตองขาด  กูจะขออาฆาตตามเขน 

 (พรเทพ พรทวี : จอมทัพสุโขทัย) 

คําสรรพนามในบทรองนี้ ไดแก ขา กู เปนคําแทนตัวผูพูด มัน เปนคําใช

เรียกบุคคลท่ีผูพูดกลาวถึง 

3.1.5 คําราชาศัพท เปนการใชคําใหเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะตาม     

เนื้อเรื่องท่ีแสดงสวนใหญมักเปนเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ เชนเดียวกับละครไทยในอดีต จึงตองมี

การใชคําราชาศัพทดวย ถึงแมการใชคําราชาศัพทของลิเกอาจจะไมถูกตองตามแบบแผนนัก

เนื่องจากจําตอ ๆ กันมาจากนักแสดงรุนเกา หรือบางครั้งใชในลักษณะจงใจใหตลกขบขัน  

ก็ไมถือวาเปนขอบกพรอง ในยุคปจจุบันแมเนื้อเรื่องท่ีใชแสดงลิเกจะเปลี่ยนไป โดยมักนิยม

แตงเรื่องข้ึนใหมใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม แตก็ยังมีเรื่องเก่ียวกับกษัตริย 

เจาเมือง หรือเจานายชั้นสูง ดังนั้นจึงยังคงมีการใชคําราชาศัพทอยู นับวาเปนการรักษา

เอกลักษณและวัฒนธรรมทางภาษาท่ีนาชื่นชมอยางหนึ่งของการแสดงลิเก ตัวอยางบทรองท่ี

ใชคําราชาศัพท 

  พระจอมสุรางคเกศรา  เปนพระชายามียศ 

  พรอมราชธิดาและพระโอรส  มาคอยฟงกฎไมเก่ียง 

 (พรเทพ พรทวี : ปาฏิหาริยแหงรัก) 

บทรองนีมี้คําราชาศัพทปรากฏอยู ไดแก พระชายา แปลวา ภรรยา ราชธิดา 

แปลวา ลูกสาว พระโอรส แปลวา ลูกชาย นับวาสามารถใชคําไดเหมาะสมกับบทบาทของ

ตัวละครในเรื่องซ่ึงกลาวถึงกษัตริย 

3.1.6 คําภาษาตางประเทศ คําภาษาตางประเทศท่ีลิเกนํามาใชมักเปนคําทับศัพท

ภาษาอังกฤษซ่ึงปรากฏในบทรองเพลงออกแขก บทสนทนาของผูแสดง และบทรองดําเนิน

เรื่อง ดังนี้ 

“วันหยุดฮอลิเดยมาชมลิเกกันใหสําราญ” คําวา ฮอลิเดย มาจากคํา 

holiday ในภาษาอังกฤษ แปลวา วันหยุด  
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“เชิญครับทุกทานพิสูจนผลงานมาเชียรมาชม” คําวา เชียร มาจากคํา 

cheer ในภาษาอังกฤษ แปลวา ชื่นชม 

“ผมทําความดีมีเครดิต รับใชองคกฤษฎา” คําวา เครดิต มาจากคําวา 

credit ในภาษาอังกฤษ แปลวา ความเชื่อถือ  

3.1.7 คําสแลง คําสแลง คือ ถอยคําหรือสํานวนท่ีใชเขาใจกันเฉพาะกลุมหรือชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง ไมใชภาษาท่ียอมรับกันวาถูกตอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1181) 

การแสดงลิเกนําคําสแลงมาใชในการขับรองและการเจรจาของผูแสดง ดังตัวอยางตอไปนี ้

  ทูลสังขทัตไอคนท่ีเรามาทา  นี่แหละคือไอจอมซาขุนศึก 

 (พรเทพ พรทวี : จอมทัพสุโขทัย) 

  คําวา จอมซา หมายถึง อวดเกง เกเร  

  ไอพวกข้ีเมาอยาเกามาก  ไอพวกกาก ๆ เหม็นกลิ่น 

 (พรเทพ พรทวี : ลูกผูชายกูชาติ) 

คําวา เกา หมายถึง แน เกงกลาไมกลัวใคร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 

148) คําวา กาก ๆ หมายถึง คนเหลือเดน ไมมีใครตองการ 

3.1.8 คําท่ีเปนสํานวน การใชสํานวนปรากฏอยูในบทรองและบทสนทนา    

แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทางภาษาของผูแสดงท่ีสามารถเลือกสรรถอยคําใชไดอยาง

เหมาะสมกับบริบทของเหตุการณหรือเรื่องราวท่ีตนกําลังสื่อสารหรือแสดงอยู นับวาการใช

สํานวนเปนลักษณะเดนประการหนึ่งของลิเกท่ีสรางความประทับใจใหแกผูชม ตัวอยางการใช

สํานวนในบทสนทนา 

กํานันฉ่ิง: เขาวาลูกนะ เลี้ยงไดแตตัว หัวใจนะเลี้ยงไมไดใชไหม เขาเรียกอะไรนะ  

เขาเรียกปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน พอพูดถูกไหม 

กํานันฉ่ิง: มึงกลาลวงคองูเหาอยางนั้นรึไอไพรวัน ถึงไดคิดจะพาวันเพ็ญลูกสาวกูหนีไปกับมึง 

 (พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก) 

สํานวน ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน หมายถึง ทําตามความ

พอใจของผูท่ีจะไดรับผลโดยตรง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 726) 

สํานวน ลวงคองูเหา หมายถึง บังอาจลักขโมยหรือลอลวงเอาทรัพยสิน    

เปนตน จากผูท่ีนาเกรงขาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1038) 
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3.1.9 คําแสดงอารมณความรูสึก 

3.1.9.1 คําแสดงอารมณความรูสึกเศรา เสียใจ จากการเสียชีวิตของบิดา 

มารดา สามี ภรรยา บุตร คนรักหรือผิดหวังจากคนรัก ถูกแยงชิงคนรัก ดังตัวอยางบทรองนี้ 

  ยืนหวั่นไหวเจาไพรวัน  ผมยืนตัวสั่นเหง่ือกระเซ็น 

  ความรักของผมกับวันเพ็ญ  ถูกเขาขีดเสนเสียจนสั้น 

  ผมคงวุนวายเพราะไมไดวิวาห  ไปตายเสียดีกวาไพรวัน 

 (พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก) 

3.1.9.2 คําแสดงอารมณความรูสึกโกรธ ไมพอใจ จากเหตุการณขาศึกยกทัพ

มาประชิดติดเมือง การตอสูแยงชิงคนรัก สูขอหญิงสาวแตถูกปฏิเสธ ดังตัวอยางบทรองนี้ 

  กูจะบุกน้ําขามแดน  จะทวงความแคนกลับคืน 

  ชีวิตผมตองขมข่ืน  สุดจะขืนคํ่าเชา 

  ถาไดเปรียบแลวกูจะเหยียบอก ฆามันใหตกตายตาม 

 (พรเทพ พรทวี : จอมทัพสุโขทัย) 

3.1.9.3 คําแสดงอารมณความรูสึกตกใจ หวาดกลัว จากเหตุการณเม่ือมีลาง

บอกเหตุ เชน เงาหัวไมมี ขณะกาวจากเรือนแลวบันไดหัก ดังตัวอยางบทรองตอไปนี้ 

นี่ตัวผมเมาใชไหม  หรือจิตฝกใฝตาฝาด 

  นั่งใจรอนผาวหรือเงาพลัด  เลนเอายอดหวาดผวา 

  ตองนั่งใจตกอกเตน  ยอดมองไมเห็นเงาหัว 

  หรือเงาตามติดถึงตัว  นั่งคิดไปท่ัวหมดทา 

  จึงรองเรียกพอ พอ พอ  ใหรีบมาตอชะตา 

 (พรเทพ พรทวี : ลูกผูชายกูชาติ) 

3.1.9.4 คําแสดงความกลาหาญ เด็ดเดี่ยว จากเหตุการณท่ีไดรับมอบหมาย

ใหยกทัพไปทําศึกสงคราม ดังตัวอยางบทรองตอไปนี้ 

  เกลาขออาสาพาตัวเสี่ยง  โดยท่ีไมเลี่ยงหลีกลี้ 

  นําราชธิดาพาคนดี  ชีวิตยอมพลีไมพาย 

  ขอยกกองทัพเขาไปเถือ  จะไมใหมันเหลือลวดลาย 

 (พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก) 
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3.1.9.5 คําตลกขบขันหรือท่ีเรียกวา “มุกตลก” คือ การใชคําพูดหรือคํารอง 

ท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียด ซ่ึงมักเปนคําพูดหรือคํารองของ      

ตัวตลก รวมถึงผูแสดงคนอ่ืน ๆ แมแตพระเอก นางเอก หรือตัวโกงก็มีคําพูดท่ีเปนมุกตลก

อยูในการแสดงเสมอ การใชคําตลกขบขันนี้ถือเปนภูมิปญญาเฉพาะตัวของ ผูแสดง ถือวา

เปนผูมีปฏิภาณไหวพริบในการใชภาษา เพราะนอกจากจะพูดไดอยางแคลวคลอง ชัดเจน 

ไมติดขัด แลวยังตองหาวิธีพูดท่ีทําใหผูฟงเกิดความสนุกสนานอีกดวย  

3.1.10 คําศัพทเฉพาะของลิเก เปนคําท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชเรียกสิ่งตาง ๆ      

ท่ีเก่ียวของในวงการลิเก บางคําใชกับลิเกโดยเฉพาะ เชน ยี่เก นาฏดนตรี รานิเกลิง ออกแขก 

เตนแขก ลงโรง ลาโรง ตัวโกง นางโกง ตัวโจก นางโจก แมยก ฯลฯ บางคําอาจใชรวมกับ

ศิลปะการแสดงชนิดอ่ืนได เชน ไหวครู โหมโรง พระเอก นางเอก นายโรง กํานล เปนตน  

3.2 การใชภาพพจน 

ภาพพจนหมายถึง ถอยคําท่ีเปนสํานวนโวหารทําใหนึกเห็นเปนภาพถอยคําท่ี

เรียบเรียงอยางมีชั้นเชิง เปนโวหาร มีเจตนาใหมีประสิทธิผลตอความคิด ความเขาใจ         

ใหจินตนาการและถายทอดอารมณไดอยางกวางขวางลึกซ้ึงกวาการบอกเลาท่ีตรงไปตรงมา 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 867) ภาพพจนท่ีมักปรากฏในบทรองและบทพูดการแสดง

ลิเก ไดแก อุปมา อุปลักษณ และสัญลักษณ 

3.2.1 อุปมา (Simile) หมายถึง สิ่งหรือขอความท่ียกมาเปรียบ มักใชเขาคูกับ 

อุปไมยในประโยค เชน เรื่องนี้มีอุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น หรือหมายถึง เปรียบเทียบ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1427) ตัวอยางการใชอุปมาในบทรอง  

  อุตสาหปลูกรักไวกลางรก  ยังมีตนโศกข้ึนแซง 

  รักผมตองโรยโหยแหง  ไมอาจจะแยงยอดหญิง 

  ผมยืนตัวชาเย็นเฉียบ  เหมือนโดนเขาเสียบอกยิง 

 (พรเทพ พรทว ี: อานุภาพแหงความรัก) 

การใชอุปมา ในบทรองนี้ เปนการเปรียบเทียบความรูสึกเจ็บปวดท่ีถูกกีดกัน

ความรักวาเหมือนกับถูกยิงท่ีอก 

3.2.2 อุปลักษณ (Metaphor) หมายถึง กลาวเปรียบโดยตรงระหวางสิ่งท่ีมี

คุณสมบัติรวมบางประการของสองสิ่งหรือมากกวานั้น โดยมีคําแสดงเปรียบเทียบนั้นวา 

“เปน” “คือ” “เทากับ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, น. 569) ตัวอยางอุปลักษณในบทรอง 
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  องคนาฏนารีผูมีหลัก  รักษายศศักดิ์สูงสง 

  เปนเชื้อหงสทรงหวงแหน  ใครไมดูแคลนสูงคา 

 (พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก) 

การใชอุปลักษณ ในบทรองนี้ เปนการเปรียบความสูงศักด์ิของหญิงสาววา

เปนหงสซ่ึงถือวาเปนผูเกิดในตระกูลสูงสง 

3.2.3 สัญลักษณ (Symbol) หมายถึง สิ่ง ท่ีกําหนดนิยมกันข้ึนเพ่ือใหใช

หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง เชน ตัวหนังสือเปนสัญลักษณแทนเสียงพูด (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556, น. 1163) ตัวอยางการใชสัญลักษณในบทรอง 

  องครามสิงหเลี้ยงเสือ  เลี้ยงไวใหเหนือมนุษย 

 เราฝกซอมพรอมพิสูจน  เปนวีรบุรุษท้ังหลาย 

 (พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก) 

การใชสัญลักษณ ในบทรองนี้ กลาวถึง เสือ เพ่ือสื่อความหมายวา เปนสิ่ง

แทนของ ความดุราย วีรบุรุษ สื่อความหมายถึง ผูมีความกลาหาญ 
 

สรุปและอภิปรายผล 

  การแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี มีรูปแบบการสื่อสารท่ียังคงรักษาวัฒนธรรม    

การแสดงท่ีมีแบบแผนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือ เริ่มดวยการไหวครู การโหมโรง การรํา

ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การออกแขก การแสดง และจบลงดวยการลาโรง ซ่ึงในแตละข้ันตอนของ

การสื่อสารมีองคประกอบครบถวน ไดแก ผูสงสาร ผูรับสาร สาร สื่อ และผลท่ีปรากฏ 

นอกจากนี้การสื่อสารแตละเหตุการณยังมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนคือ ใหความบันเทิงแกผูชม 

โดยข้ันตอนการแสดงถือวามีความสําคัญมากท่ีสุด การแสดงลิเกเนนดานการรอง การเจรจา 

การแสดงบทบาทและดําเนินเรื่องอยางสนุกสนาน ถูกใจผูชม สอดคลองกับ พิเชฐ สายพันธ 

และ นฤพนธ ดวงวิเศษ (2541, 13) ท่ีกลาววา “การแสดงตองทําใหเปนท่ีตองตา ติดใจมาก

ท่ีสุด เพราะมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา โอกาสของการแสดง สถานท่ี คนดู” ซ่ึงผลงาน     

การแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี มีคุณสมบัติเดนท้ังดานการรอง การรํา การเจรจา และ

การแสดงบทบาทซ่ึงสรางความสนุกสนาน ความประทับใจ และเปนท่ีนิยมชมชอบของ

ประชาชนทุกครั้งท่ีแสดง นับวาเปนกระบวนการสื่อสารท่ีมีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผล 

สอดคลองกับ จิรวัฒน เพชรรัตน และ อัมพร ทองใบ (2555, 92) ท่ีกลาววา “การสื่อสาร
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สามารถสรางความบันเทิงผานสื่อหลากหลายชนิด ซ่ึงการสื่อสารเพ่ือความบันเทิงเปน

พฤติกรรมเชิงคุณภาพของบุคคลท่ีชวยใหเกิดสมดุลในจิตใจ ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูได

อยางมีความสุข” นอกจากนี้การแสดงลิเกยังเปนการสื่อสารท่ีมีสวนชวยประสานคนใน

สังคมใหมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข นับวาสอดคลองกับ 

ธนู ทดแทนคุณ และ กานตรวี แพทยพิทักษ (2557, 48) ท่ีกลาววาการสื่อสาร “เปน

เครื่องมือในการสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของมนุษย ชวยใหมนุษยเขาใจ

ตนเองและสิ่งแวดลอมรอบตัว เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางและธํารงรักษาความสัมพันธ

ท่ีดีระหวางกัน ชวยเสริมสรางสุขภาพ จิตใจและรางกายของมนุษยใหดีข้ึน” 

   ภาษาท่ีใชในการแสดงลิเกมีท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพ่ือสื่อความหมายให

ผูชมเกิดการรับรูและเขาใจรวมกัน วัจนภาษา ไดแก คําพูด เนื้อเรื่อง และบทรอง         

อวัจนภาษา ไดแก ดนตรีและเพลง การรํา การใชกิริยาทาทาง สีหนา แววตา น้ําเสียงและ

อารมณ การแตงกาย การแตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ การแสดงลิเกคณะ  

พรเทพ พรทวี ท้ังผูแสดงและผูประกาศการแสดงสามารถใชวัจนภาษาสื่อสารกับผูชมได

อยางถูกตองตามหลักภาษา ออกเสียงชัดเจน น้ําเสียงแจมใส ไพเราะนาฟง ระดับภาษาท่ีใช

เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัตถุประสงค สอดคลองกับ จุไรรัตน ลักษณะศิริ และ

วีรวัฒน อินทรพร (2558, น. 3) ท่ีกลาววา “ผูสงสารจะตองเลือกใชภาษาท่ีถูกตองตามหลัก

ไวยากรณ ชัดเจน กะทัดรัด และสละสลวย เลือกใชภาษาใหเหมาะกับระดับของบุคคล 

วัตถุประสงค และกาลเทศะในการสื่อสาร เพ่ือใหการสื่อสารทุกครั้งมีประสิทธิภาพและ

สัมฤทธิ์ผลสูงสุด” และสอดคลองกับ สัญรญา นวลศิริ (2560, น. 30) ท่ีกลาววา “การใชคํา

ท่ีถูกตองตรงความหมาย เหมาะกับบุคคล เหมาะกับกาลเทศะ เหมาะกับบริบท เหมาะกับ

ความรูสึก และเหมาะกับวัฒนธรรมของคูสื่อสารจะทําใหเขาใจความหมายตรงกัน คูสื่อสาร

พอใจเพราะรูสึกวาผูสงสารใหเกียรติเลือกใชคําไดเหมาะกับฐานะตําแหนงของผูรับสาร และ

ท่ีสําคัญคือเลือกคํามาใชไดเหมาะกับวัฒนธรรมของผูรับสาร ยอมทําใหคูสื่อสารเกิด

ความรูสึกท่ีดีตอกัน ผลการสื่อสารยอมสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค”  

   สําหรับการใชอวัจนภาษาในการสื่อสารนั้น ดนตรีและเพลงนับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีใช

ตั้งแตเริ่มตนจนจบการแสดง การรําถือวาเปนสวนหนึ่งท่ีเปนแรงจูงใจแกผูชมโดยมีขอสังเกต

วาศิลปนลิเกท่ีรําไดออนชอย งดงาม จะสรางความประทับใจและความเพลิดเพลินไดเปน

อยางดี ดังนั้นการแสดงลิเกในปจจุบันจึงยังคงรักษาการรําไวเปนแบบแผนของการแสดง 
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การแตงกายและแตงหนาถือเปนอวัจนภาษาท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของลิเก จะเห็นไดวา     

ผูแสดงท้ังชายและหญิงสวนใหญแตงกายดวยชุดเพชรท่ีมีรูปแบบและสีสันสดใส          

สวมเครื่องประดับแพรวพราว แตงหนาสวยงาม คมเขม เพ่ือใหเขากับแสงไฟและสรางความ

ตื่นตาตื่นใจใหแกผูชม จุดเดนของการแตงกายคือ เม่ือออกมาแสดงในฉากเดียวกันผูแสดง

ทุกคนแตงกายดวยชุดสีโทนเดียวกันทําใหดูสวยงาม มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน       

หากพิจารณาโดยภาพรวมถือไดวาการแสดงลิเกมีการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาไดอยาง

สอดคลองกัน ซ่ึงสรางความประทับใจใหแกผูชมไดเปนอยางดี ท้ังนี้เพราะ “ผูชมสวนใหญ

ท่ีมาชมการแสดงลิเกตองการฟงการรองกลอนลิเก ไดชมการเจรจาโตตอบกันไปมาของ

นักแสดง หรือนักแสดงกับผูชม ตองการชมการแตงตัว แตงหนาดวยเสื้อผาชุดลิเกท่ีสวยงาม 

ซ่ึงถือเปนเอกลักษณสําคัญของลิเก” (ศุภมน อาภานันท, 2554, น. 200) 

   ลักษณะภาษาท่ีใชสื่อสารในการแสดงลิเก จําแนกได 2 ลักษณะ คือ 1) การใชคํา 

ไดแก คํางาย สื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา คําไพเราะ สละสลวย สัมผัสคลองจอง 

คําซอน คําสรรพนาม คําราชาศัพท คําภาษาตางประเทศ คําสแลง คําท่ีเปนสํานวน         

คําแสดงอารมณความรูสึก คําศัพทเฉพาะของลิเก 2) การใชภาพพจน ไดแก อุปมา         

อุปลักษณ และสัญลักษณ ลิเกเปนศิลปะการแสดงพ้ืนบาน ผูชมสวนใหญเปนชาวบาน 

ดังนั้นจึงใชภาษาแบบชาวบานคือ คํางาย สื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา แมจะมี     

คําเรียกผูหญิงวา “อี” ผูชายวา “ไอ” ใชคําสรรพนามวา “กู มึง มัน” หรือแมจะมีคําดาบาง

ก็นับวาเปนธรรมชาติ ถือเปนการสรางสีสัน มีความเปนกันเอง ไมถือวาหยาบคาย ทําให

ผูชมรูสึกมีอารมณรวมในการชมดวย แตโดยภาพรวมแลวลิเกใชคําไพเราะ สละสลวย และมี

สัมผัสคลองจองมากกวา เพราะลิเกเนนการขับรอง บทรองของลิเกมีลักษณะเปนรอยกรอง

ชนิดหนึ่งจึงมีจุดเดนอยูท่ีคําสัมผัส การเลนคํา เลนเสียง แมคําพูด คําเจรจาก็ยังมีสัมผัส

คลองจอง มีคําซอนเพ่ือเสียง และมีการใชคําใหเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะคือ        

คําราชาศัพท นับวารักษาแบบแผน รักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไวอยางนาชื่นชม การใชคํา

ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งคําทับศัพทภาษาอังกฤษและคําสแลง แสดงใหเห็นถึง

ความทันสมัยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีลิเกสามารถนําถอยคําท่ีไดยินไดฟงทางสื่อตาง ๆ 

มาประยุกตใชกับการแสดงท้ังในบทรองและบทสนทนา สอดคลองกับ ศุภมน อาภานันท 

(2554, 197) ท่ีกลาววา “การใชคําภาษาอังกฤษและคําสแลงทําใหเห็นความสามารถทางกวี

หรือปฏิภาณในการใชภาษาของผูรวมเหตุการณฝายคณะลิเกท่ีปรับ รับ หรือสรางคําข้ึนมา
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ใชใหมในการแสดงลิเก นอกจากจะมีคําท่ีสื่อความหมายมากข้ึน ยังชวยใหแตงบทรองหรือ

บทพูดในการดําเนินเรื่องไดหลากหลายท่ียังคงสื่อความหมายไดชัดเจน และถูกตองตาม

ฉันทลักษณดวย” สวนการใชคําแสดงอารมณความรูสึกนั้นจะเห็นไดวา ผูแสดงเปนผูสื่อสาร

ดวยตนเองท้ังการรอง การรํา การพูดสนทนา การแสดงสีหนา ทาทาง หรือบทบาท        

จึงพบวามีการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีสะทอนอารมณความรูสึกนึกคิดของตัวละคร

หรือผูแสดงไดสอดคลองกันเปนอยางดี  

   การใชภาพพจนซ่ึงมักปรากฏอยูในบทรองมากกวาบทพูดนั้นทําใหเกิดความ

ไพเราะสละสลวยและชวยเพ่ิมความสะเทือนอารมณ เชน การใชอุปมาเปรียบสิ่งหนึ่งวา

เหมือนอีกสิ่งหนึ่งเพราะสิ่งท่ีนํามาเปรียบนั้นมีความหมายสอดคลองกับความหมายของ    

คํารองหรือคําพูด เชน เปรียบความรูสึกเจ็บปวดหัวใจเพราะถูกกีดกันความรักวาเหมือนถูก

เสียบอก เปรียบความสูงสงสงางามของราชธิดากษัตริยเปนหงส นอกจากนี้ยังชวยใหผูฟง 

ผูชมสามารถจินตนาการเห็นภาพไดชัดเจน คุณคาของการใชภาพพจนดังกลาวสอดคลอง

กับ สุจริต เพียรชอบ (2539, 84) ท่ีกลาววา “ภาพพจนเปนสิ่งท่ีชวยใหผูอานหรือผูฟงเห็น

ภาพไดกระจางชัด เขาใจความหมาย เขาถึงความคิดและความรูสึกของผูประพันธ และ

สามารถถายทอดความรูสึกและความคิดเหลานั้นมาเปนของผูอานเองจนเกิดความซาบซ้ึง

ในวรรณกรรม ขอความหรือคําพูดเหลานั้นอาจจะเปนรอยแกวหรือรอยกรองก็ได” 

  จากคุณลักษณะเดนของการใชภาษาดังกลาวแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทางภาษาท่ี

ผูแสดงลิเกมีความคิดสรางสรรคในการใชถอยคําใหไพเราะ สละสลวย มีชั้นเชิง เพ่ือสื่อ

ความหมายใหผูฟงหรือผูชมเกิดความเขาใจ เกิดจินตนาการ และเขาถึงอารมณความรูสึก  

ในการแสดงท่ีลิเกถายทอดออกมาไดอยางลึกซ้ึงประทับใจ สอดคลองกับ เฉิดฉันท ดอกแกว 

(2543) ท่ีกลาววา “มีการเลือกสรรคําท่ีไพเราะ ใชสํานวนโวหารไดเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง     

มีการใชภาพพจนทําใหผูชมไดรับรสภาษาและเกิดจินตนาการ” นับวาภาษาท่ีใชสื่อสาร    

ในการลิเกมีคุณคาในเชิงวรรณศิลป และเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคา 

สมควรอนุรักษใหธํารงสืบไป 
 

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

1. สามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหภาษาเพ่ือการสื่อสารในวรรณกรรม

หรือการแสดงประเภทอ่ืน ๆ ได นอกจากนี้ยังสามารถนําไปเปนแนวทางใหนักศึกษาหรือ
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ผูสนใจท่ัวไปดูลิเกอยางมีวิจารณญาณและเขาใจมากยิ่งข้ึน รวมถึงศิลปนลิเกสามารถนําไป

เปนแนวทางพัฒนาทักษะทางภาษาในการแสดงลิเก 

   2. เปนแนวทางสําหรับครู อาจารย และนักศึกษา สามารถนํางานวิจัยนี้ไป

ประกอบการศึกษารายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เก่ียวกับภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาภาษาเพ่ือการสื่อสารในการแสดงลิเกของคณะอ่ืนและคณะลิเกภาคอ่ืน ๆ  

2. ควรศึกษาภาษาเพ่ือการสื่อสารในศิลปะการแสดงประเภทอ่ืน ๆ เชน การแสดง

โขน ละคร และเพลงพ้ืนบาน 
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การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมฟิเคช่ัน
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการเรียน

การสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของนักศึกษา และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียน

การสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของนักศึกษาท่ีอยูตางสาขาวิชากัน กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนนักศึกษากลุมเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน

ท่ี 2/2560 และสภาพแวดลอมหองเรียนเอ้ืออํานวย มีจํานวน 42 คน ประกอบดวย

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน และ 

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร เอกดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 

12 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ โปรแกรม Kahoot และแบบสอบถามความพึง

พอใจ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน independent t-test 

ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นอยู

ในระดับมากท่ีสุด และผลจากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา ตางสาขาวิชากันมีความพึงพอใจ

ไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ การเรียนการสอน เกมมิฟเคช่ัน  
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Abstract 

 The objectives of this research were: (1) To study the satisfaction of 

undergraduate students with regard to learning through the use of 

gamification and; (2) To compare the satisfaction of undergraduate students 

in different faculties with regard to learning through the use of gamification. 

The sample of students used in this study consist of undergraduate students 

from the Academic Year 2/2560 at Phetchaburi Rajabhat University, selected 

by purposive sampling. They consisted of 42 students from the Department 

of Mathematics and Computing, Faculty of Science and Technology and 30 

students from the Department of Performing and Musical Arts, Music, Faculty 

of Humanities and Social Sciences. The tools used in this study were the 

Kahoot program and a questionnaire measuring their satisfaction with the 

use of gamification. The statistics used in this study was t-test independents, 

Mean and Standard Deviation. The results show that: student satisfaction 

with regard to using online learning was at a high level overall. A comparison 

of the level of satisfaction with regard to learning through the use of 

gamification on the part of the two different sets of undergraduate students 

indicate that there was no difference in each field of study. 

Keyword: Satisfaction, Learning, Gamification 

บทนํา 

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้นมุงเนนไปท่ีผูเรียน

เปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากท่ีสุด ใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนในการ

เรียนรู มีปฏิสัมพันธกับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดลอมรอบขาง การเลือกใชรูปแบบ การจัดการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหบรรลุเปาหมาย (ชนัตถ พูนเดช และ 

ธนิตา เลิศพรกุลรัตน, 2559) แตจากสภาพปญหาการเรียนการสอนโดยสวนใหญ พบวา 

ผูเรียนขาดแรงจูงใจ รูสึกเบื่อหนายในการเรียน (กุลชัย กุลตวนิช และ รัตตมา รัตนวงศา, 

2559; เกรียงไกร ลิ่มทอง, 2560) จึงเกิดรูปแบบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนใหมข้ึน 
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คือ เกมมิฟเคชั่น (Gamification) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีชวยกระตุน    

สรางแรงจูงใจ สงเสริมทําใหเกิดความสนใจ ความทาทายและความสนุกในการเรียนรู 

สงเสริมการมีสวนรวมในชั้นเรียน (Barata et.al., 2013) เกมมิฟเคชั่น (Gamification)    

กับการเรียนรูแบบเกม (Game-based Learning) เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 

กลาวคือ เกมมิฟเคชั่น เปนการนําแนวคิด กลไกในการออกแบบเกมมาใชในกิจกรรมเพ่ือ

กระตุนใหผูเรียนจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกิจกรรมท่ีไมใชเกม มีการใหคะแนนหรือ

รางวัลเพ่ือเปนแรงจูงใจในแบบตาง ๆ ในกิจกรรมมุงเนนไปท่ีการสรางแรงจูงใจใหผูเลนเริ่ม

ปฏิบัติการ โดยท่ีผูสอนไมจําเปนตองออกแบบหรือสรางโปรแกรมเกม ในขณะท่ีการเรียนรู

แบบเกมผูสอนตองใชโปรแกรมชวยสรางเกม กําหนดจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหา  

การเรียนรูไวในเกม (Al-Azawi, Al-Faliti, & Al-Blushi, 2016) 

การจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น มีเปาหมายหลักคือ ออกแบบกิจกรรม

การเรียนรูท่ีสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรูมากยิ่งข้ึนและสรางความผูกพันในการเรียน 

สงผลทางบวกตอผลลัพธในการเรียนรูของผูเรียนหลายดาน เชน การฝกทักษะการแกไข

ปญหา การตัดสินใจ เสริมสรางจินตนาการ มีความสุข สนุกสนานกับการเรียน (ชนัตถ     

พูนเดช และ ธนิตา เลิศพรกุลรัตน, 2559) โดยกลไกของเกมมิฟเคชั่น ประกอบดวย 

รูปแบบวิธีการเลน กติกาขอบังคับ ของรางวัล เปาหมายของการเลน วิธีการโตตอบ       

โดยกลไกท่ีนิยมนํามาใช ไดแก แตมสะสม (Point) ระดับชั้น (Levels) รางวัล (Rewards) 

เปนตน ซ่ึงกระบวนการในการจัดกิจกรรมแบบเกมมิฟเคชั่นมักเก่ียวของกับการมอบหมาย

ภารกิจ (Quest) จากผูสอน ซ่ึงผูเรียนลงมือปฏิบัติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายผาน

กิจกรรมไมวาจะเปนการอาน การดู การตอบคําถาม เลนเกม หรือแสดงความคิดเห็น 

จากนั้นผูสอนจะใหผลปอนกลับทันทีอาจจะดวยแตมคะแนนสะสม หรือรางวัล เพ่ือเปนการ

เสริมแรงใหผู เรียน (กุลชัย กลตวนิช และ รัตตมา รัตนวงศา, 2559) จากรูปแบบ

กระบวนการดังกลาว ปจจุบันมีโปรแกรมท่ีชวยอํานวยความสะดวก ชวยสงเสริมสนับสนุน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นอยูหลากหลายโปรแกรมดวยกัน โดย

โปรแกรมฟรีท่ีไดรับความนิยมในการนํามาประยุกตใช นั่นคือ Kahoot (Baldeón et al., 

2015; Kiryakova, Angelova, & Yordanova, 2014) 

Kahoot เปนโปรแกรมท่ีสามารถใชงานไดท้ังผานทางเว็บเบราวเซอรหรือแอฟฟลิเคชัน

บนโทรศัพทมือถือ รูปแบบของโปรแกรมสามารถสรางคําถาม กําหนดเวลาในแตละขอได   
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มีรายงานสรุปผลคะแนน มีการใหผลปอนกลับอยางตอเนื่อง (Continuous Feedback)   

อีกท้ังโปรแกรมมีเสียงดนตรีประกอบเพ่ือชวยสรางความตื่นเตน สนุกสนานใหกับผูเรียน ได

อีกดวย ซ่ึงจากการศึกษาทบทวนงานวิจัยเก่ียวของ พบวา Kahoot ชวยสรางความ

สนุกสนานในการเรียนรูและทําใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนมากเพ่ิมข้ึน (ณัฐวราพร 

เปลี่ยนปราณ และ สุทัศน นาคจั่น, 2558; เกรียงไกร ลิ่มทอง, 2560; ศุภวัฒน ดวงรอด 

และ เกริก ศักด์ิสุภาพ, 2560) ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงดําเนินการจัดการเรียนการสอน    

แบบเกมมิฟเคชั่น โดยใช Kahoot ในการดําเนินกิจกรรมและทําการศึกษาเปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนตอไป 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของนักศึกษา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของ

นักศึกษาตางสาขาวิชา  

วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น โดยมีรายละเอียดวิธีการวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

กลุมตัวอยาง คือ เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเปนนักศึกษา

กลุมเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 และสภาพแวดลอมหองเรียน

เอื้ออํานวย มีตัวอยางจํานวน 42 คน ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน และสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร 

เอกดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 12 คน  
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. โปรแกรม Kahoot ท่ีดําเนินการสรางขอคําถามเพ่ือในการเรียนการสอนแบบ

เกมมิฟเคชั่น 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา โดยพัฒนาจากแบบสอบถามในการ

วิจัยของ เกรียงไกร ลิ่มทอง (2560) ท้ังนี้แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตาม

แบบลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยใหเกณฑระดับ 5 คะแนน และมีเกณฑการแปล

ความหมายเปนชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

คาน้ําหนัก   ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย 

 5   มากท่ีสุด  4.50-5.00 

 4   มาก   3.50-4.49 

 3   ปานกลาง  2.50-3.49 

2   นอย   1.50-2.49 

1   นอยท่ีสุด  1.00-1.49 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

  ศึกษาทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น 

1. วางแผนกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นดวยการใช 

Kahoot ในการดําเนินการ 

2. สรางขอคําถามคําตอบในโปรแกรม Kahoot จํานวน 10 ขอ กําหนดเวลา 

ขอละ 10-20 วินาทีข้ึนอยูกับความยากงาย  

3. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของ

นักศึกษา แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบลิเคิรท (Likert’s Scale) จํานวน 5 ขอ 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นตามท่ีวางแผน 

5. โดยเม่ือจบคําถามในแตละขอระบบจะแสดงคะแนนของนักศึกษาท่ีไดคะแนน

สูงสุด 5 อันดับแรก และสุดทายเม่ือจบขอคําถามท้ังหมดระบบจะแสดงคะแนนรวมของ

นักศึกษาพรอมจัดอันดับ 3 อันดับแรกท่ีไดคะแนนสูงสุด 

6. เม่ือดําเนินการเรียนการสอนเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามความ

พึงพอใจ  

7. ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
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 (1) หนาแสดงผลของผูสอน    (2) หนาแสดงผลของผูเรียน 

ภาพท่ี 1 หนาแสดงผลของ Kahoot 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

ภาพท่ี 2 บรรยากาศการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นดวย Kahoot 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
  

การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน independent t-test 

วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยสามารถรายงานผลไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของนักศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นโดยใช 

Kahoot สามารถแสดงผลไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาท้ังหมด 

รายการประเมิน n=42 ระดับ 

ความพึงพอใจ x� S.D. 

1. ชวยใหผูเรียนมีความสนใจเรียนมากยิ่งข้ึน 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

2. ชวยทบทวนความรูไดดยีิ่งข้ึน 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

3. ชวยใหเขาใจในเน้ือหาไดดยีิ่งข้ึน 4.79 0.42 มากท่ีสุด 

4. กระตุนใหอยากเขาเรียนและรูสึกสนุกกับการเรยีนมากยิ่งข้ึน 4.88 0.33 มากท่ีสุด 

5. ควรมีการใช Kahoot ในการเรยีนการสอนตอไป 4.88 0.33 มากท่ีสุด 

สรุปรายการประเมิน 4.84 0.29 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา การเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นนี้ นักศึกษามี

ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x�=4.84, S.D.=0.29) เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา กระตุนใหอยากเขาเรียนและรูสึกสนุกกับการเรียนมากยิ่งข้ึน อีกท้ังควรมีการใช 

Kahoot ในการเรียนการสอนตอไป โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (x�=4.88, 

S.D.=0.33) รองลงมาคือชวยใหผูเรียนมีสนใจเรียนมากยิ่งข้ึน และชวยทบทวนความรูไดดี

ยิ่งข้ึน โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (x�=4.83, S.D.=0.38) ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของ

นักศึกษาท่ีอยูตางคณะสาขาวิชา กลุมตัวอยางคือเปนนักศึกษากลุมเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน

ในภาคเรียนท่ี 2/2560 และสภาพแวดลอมหองเรียนเอ้ืออํานวย มีจํานวน 42 คน 

ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน 

และสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร เอกดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน 12 คน จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาท้ัง

สองคณะวิชามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด โดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร        

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 สวนนักศึกษาสาขาวิชา

นาฏดุริยางคศาสตร เอกดนตรีสากล มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.40 และจากผลการเปรียบเทียบโดยใชสถิติการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ีมีคณะตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ดังสรุปรายการประเมินและ   

รายขอคําถาม สามารถแสดงผลไดดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ

เรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น จําแนกตามคณะ 

รายการประเมิน คณะ 

t-test 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

(n=30) 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

(n=12) 

x� S.D. x� S.D. t Sig 

1. ชวยใหผูเรียนมีความสนใจเรียน

มากยิ่งข้ึน 

4.87 0.34 4.75 0.45 .90 .37 

2. ชวยทบทวนความรูไดดยีิ่งข้ึน 4.87 0.35 4.75 0.45 .90 .37 

3. ชวยใหเขาใจในเน้ือหาไดดยีิ่งข้ึน 4.80 0.40 4.75 0.45 .35 .73 

4. กระตุนใหอยากเขาเรียนและรูสึก

สนุกกับการเรียนมากยิ่งข้ึน 

4.93 0.25 

 

4.75 0.45 1.32 .21 

5. ควรมีการใช Kahoot ในการเรยีน

การสอนตอไป 

4.90 0.30 

 

4.83 0.38 .59 .56 

สรุปรายการประเมิน 4.87 0.24 4.77 0.40 .87 .40 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลโดยแยกตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น

ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน และ 

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร เอกดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 

12 คน ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตางคณะกันมีความพึงพอใจ

ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น โดยใช Kahoot 

ชวยกระตุนใหอยากเขาเรียนและรูสึกสนุกกับการเรียนมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ

เกรียงไกร ลิ่มทอง (2560) ท่ีประยุกตใช Kahoot ในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงพบวา

ผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน  

2. ผลการเปรียบเทียบพบวาถึงแมจะตางคณะสาขาวิชากันแตความพึงพอใจ      

ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นดวย Kahoot มี
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ความเหมาะสมสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดกับนักศึกษาท้ัง

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตรท่ีมีธรรมชาติและลักษณะผูเรียน

ตางกัน นอกจากความสนุกสนานในการเรียนยังชวยกระตุนใหผูเรียนมีสนใจเรียนมากยิ่งข้ึน 

ชวยทบทวนความรูไดดียิ่งข้ึนอีกดวย ซ่ึงใหผลสนับสนุนผลการวิจัยของ กุลชัย กุลตวนิช 

และรัตตมา รัตนวงศา (2559) และ Baldeón, J. et al., 2015 เนื่องจาก Kahoot แสดง

คะแนนทุกทายขอคําถามซ่ึงทําใหเกิดความสนุกในการแขงขัน นักศึกษาจึงมีความตั้งใจ 

และคอยทบทวนเนื้อหาเพ่ือใหตอบคําถามไดถูกตองและตอบไดไวท่ีสุดเพ่ือใหคะแนนติด

อันดับซ่ึงมีรูปแบบและกลไกตามแนวคิดของเกมมิฟเคชั่น (ชนัตถ พูนเดช และธนิตา     

เลิศพรกุลรัตน, 2559) ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยนี้กลาวสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอน

แบบเกมฟเคชั่นโดยใช Kahoot สามารถชวยกระตุนความสนใจ สรางแรงจูงใจ ทําใหผูเรียน

เกิดความสนุกมีความสุขในการเรียนรูได  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นดวย

โปรแกรม Kahoot มีขอจํากัดในเรื่องของสัญญาณอินเทอรเน็ต หากไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ต

จะไมสามารถใชงานได ดังนั้นผูสอนควรศึกษาสภาพแวดลอมหองเรียน รวมท้ังวิเคราะห

ผูเรียน วิเคราะหเนื้อหาเปาหมายของรายวิชา เพ่ือใหสามารถนํากิจกรรมการเรียนการสอน

นี้ไปใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรือ่งคํายืมในภาษาไทย เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 2  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

THE CONSTRUCTION OF ELECTRONICS BOOK ON 

LOANWORDS IN THE THAI LANGUAGE FOR THE ACADEMIC 

ACHIEVEMENT DEVELOPMENT OF THE SECOND YEAR 

STUDENTS AT HATYAI UNIVERSITY 

อัจฉรา เทศขํา0

*, อนันต อารียพงศ1 **, และวิทวัฒน ขัตติยะมาน** 

ATCHARA TESKUM, ANAN AREEPONG, AND WITHAWAT KHATTIYAMARN 

บทคัดยอ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เรื่อง คํายืมในภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80      

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องคํายืมในภาษาไทย 

โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 และ        

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ท่ีมีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมใน

ภาษาไทย กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นป ท่ี 2 (หอง 3) สาขาวิชาภาษาไทย คณะ

ศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 30 คน โดยใชวิธีสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือการวิจัย

ประกอบดวย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคํายืมในภาษาไทย 3) แผนการจัดการเรียนรู 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมใน

* บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 Graduate School, Faculyt of Humanities and Social Sciences, Thaksin University 
** มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 Taksin University 
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ภาษาไทย การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ      

การทดสอบแบบที (T-test Dependent) ผลการวิจัย พบวา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เรื่องคํายืมในภาษาไทย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2        

มีประสิทธิภาพเทากับ 81/86 สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกําหนดไว 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นป ท่ี  2 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรู โดยใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 3) นักศึกษาชั้นปท่ี 2 มีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง คํายืมใน

ภาษาไทยในระดับมาก  

คําสําคญั: หนังสืออิเล็กทรอนิกส คํายืมในภาษาไทย 

Abstract 

 The purposes of this research: 1) To construct and test the efficiency 

of electronics book on loanwords in the Thai language for the academic 

achievement improvement of the Second Year Students at Hatyai University; 

2) To compare students’ achievement results before and after they study 

about loanwords in the thai language by using electronics book on 

loanwords in the thai language for the Second Year Students at Hatyai 

University; and 3) To explore students’ satisfaction towards electronics book 

on loanwords in the thai language for the academic achievement 

improvement of the Second Year Students at Hatyai University. The sample 

were 30 students in the Second Year Students (section 3), Hatyai University, 

Songkhla Province, semester 1, 2017 academic year. They were selected by 

using cluster random sampling technique. The instrument used in the 

research were: 1) Electronics book on loanwords in the thai language for the 

academic achievement improvement of the Second Year Students at Hatyai 

University; 2) An achievement test on loanwords in the thai language; 3) 

Lesson plans; and 4) The students’ satisfaction questionnaire towards an 

electronics book on loanwords in the thai language for the academic 
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achievement improvement of the Second Year Students at Hatyai University. 

Data analysis used the percentage, arithmetic mean, standard deviation and 

Dependent t-test. 

 The results of the research showed that: 1) The efficiency value of 

exercises on electronics book on loanwords in the thai language for the 

academic achievement improvement of the Second Year Students at Hatyai 

University was at 81/86; 2) The achievement results of the Second Year 

Students at Hatyai University found that the score of post-test higher than 

pre-test at the significance level 0.05, and; 3) The overall satisfaction of the 

Second Year Students at Hatyai University towards an electronics book on 

loanwords in the thai language was at high level.  

Keyword: Electronics Book, Loanwords in the Thai Language 

บทนํา 

 โลกในศตวรรษท่ี 21 กาวสูยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communications Technology: ICT) หรือไอซีที ท่ีทําใหวิถีการ

เรียนรูและการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดวย

ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสงเสริมจากทุกภาคสวน ทําใหเกิดการพัฒนา

นวัตกรรมตาง ๆ เปนจํานวนมาก ยิ่งเทคโนโลยีมีความกาวหนามากข้ึนเทาใดยิ่งทําใหมี

นวัตกรรมรูปแบบตาง ๆ มากข้ึนเทานั้น ทุกสังคมจึงตองปรับตัวและรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงนั้นอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาการนําเอานวัตกรรมมา

ใชในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการเรียนรูไดอยาง

เต็มท่ี (วัชรพล วิบูลยศริน, 2557, น. 1) 

 ครูผูสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงตองปรับตัวและรูจักนําเทคโนโลยีมาบูรณาการเขากับ

การเรียนการสอน ดังท่ี วัชรพล วิบูลยศริน (2557, น. 1) กลาววา ผูสอนจําเปนตองพัฒนา

ตนเองใหมีความรูเทาทันผูอ่ืนในยุคดิจิตัล และรูจักเลือกใชหรือสรางสื่อและแหลงเรียนรู

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีรูปแบบหลากหลายใหเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียนท่ีเรียนรูไดไว    

ทันยุค ทันเหตุการณ และตองการไดความรูในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยี
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ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือสรางบทบาทใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและสามารถมี

ปฏิสัมพันธโตตอบกับบทเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา สอดคลองกับแนวคิดของ ภาสกร เรืองรอง 

และคณะ (2557, น. 195) กลาวถึงความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยใน

ศตวรรษท่ี 21 วา เม่ือสังคมโลกไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยี

มาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ครูในศตวรรษท่ี 21 จึงตองปรับตัวใหเขากับการเรียนรู  

ใหเทาทันยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวย ท้ังนี้ตองพัฒนาทักษะดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขามามีบทบาทอยางมากในวงการศึกษาท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต เพ่ือใหสามารถชี้แนะและสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง

ตลอดเวลา  

 ผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาภาษาไทยจึงสนใจนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาท

สําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพ่ือชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาใหดีข้ึน ผูวิจัยไดทําการศึกษารายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ โดยมีความสนใจในรายวิชา

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย เนื่องจากเปนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับคํายืมภาษาตาง ๆ 

ท่ีนาสนใจ ดังท่ี จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ (2546, น. 158) กลาววา ภาษาทุกภาษายอมมี

การยืมคําจากภาษาตาง ๆ เขามาใชในภาษาของตน ภาษาไทยก็เชนเดียวกันไดปรากฏ

หลักฐานในเอกสารตาง ๆ วามีการนําคําภาษาตางประเทศเขามาใชนานแลว เชน การคนพบ

หลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงท่ีปรากฏการใชคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตอยู

เปนจํานวนมาก นอกจากคําภาษาบาลีและสันสกฤตซ่ึงเปนคําสวนใหญท่ีไทยรับเขามาใชใน

ภาษาแลว ยังมีคําภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายภาษาท่ีเรารับมาใชเชนเดียวกัน เชน 

ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษามอญ ภาษาฝรั่งเศส และอังกฤษ เปนตน ดังนั้นการศึกษาเรื่อง

คํายืมจึงมีความสําคัญกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยท่ีตองมีความรูความเขาใจและใช

ภาษาไทยใหถูกตอง รวมท้ังเปนฐานความรูสําคัญสําหรับศึกษาภาษาไทยในแงมุมอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของตอไป ดังท่ี จงชัย เจนหัตถการกิจ (2555, น. 33) กลาวถึงการศึกษาเรื่องคํายืมใน

ภาษาไทยวา การยืมคําภาษาตางประเทศมาใช เปนการแสดงใหเห็นถึงความเจริญกาวหนา

ของภาษา ทําใหมีคําใชมากข้ึน สามารถสื่อสารกันไดชัดเจนและรวดเร็วยิ่งข้ึน ดังนั้น

การศึกษาท่ีมาของคําตางประเทศท่ีอยูในภาษาไทยจะทําใหเราทราบถึงพัฒนาการของ

ภาษาไทยในอีกแงมุมหนึ่ง   
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  นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสํารวจขอมูลเก่ียวกับปญหาดานการเรียนการสอนในรายวิชา

ภาษาตางประเทศในภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย

หาดใหญ ปการศึกษา 2559 จํานวน 136 คน พบวานักศึกษามีผลการเรียนอยูในเกณฑตํ่า 

คือมีผลคะแนนเฉลี่ยรอยละ 51 .5 โดยผูวิจัยไดสัมภาษณอาจารยผูสอนรายวิชา

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

เก่ียวกับปญหาดานการเรียนการสอน พบวาบรรยากาศการเรียนการสอนดวยวิธีบรรยาย

ความรูทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมพ่ึงผูสอนมากกวาคิดไดดวยตนเอง ผูเรียนขาดทักษะ

กระบวนการคิดวิเคราะหใชวิธีทองจําเนื้อหามากกวาการทําความเขาใจ โดยเฉพาะการเรียน

เรื่องคํายืมในภาษาไทยท่ีมีเนื้อหาและหลักเกณฑจํานวนมาก จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

อยูในระดับต่ํา  

 จากความสําคัญของการศึกษาเรื่องคํายืมในภาษาไทยและปญหาดานการเรียน 

การสอนท่ีเกิดข้ึน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคนควาเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือชวย

แกไขปญหาดังกลาว โดยคํานึงถึงพฤติกรรมของผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 เปนสําคัญ          

ท่ีจะตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา และสอดคลองกับระบบการ

จัดการเรียนการสอนแบบ i-Learning ในระดับอุดมศึกษา คือการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนและถายทอดเนื้อหาความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยพบวาการใช

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เปนสื่อทางเลือกใหมท่ีกําลังไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน 

เหมาะสําหรับนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนของผูเรียนในระดับอุดมศึกษาไดเปน

อยางดี โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554, น. 2) ไดอธิบายลักษณะของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสวา เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถนําเสนอขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง วีดิทัศน และเชื่อมโยงเนื้อหาสาระภายในแฟมเดียวกันหรือแฟมอ่ืน ๆ อาจมีการ

โตตอบหรือเชื่อมโยงเนื้อหาสาระตามท่ีผูใชตองการ มีลักษณะเหมือนหนังสือท่ัวไป คือ      

มีปกหนา-ปกหลัง สารบัญ เนื้อหาภายในเลม และดัชนีเนื้อหาภายในเลมอาจแบงออกเปนบท 

และมีจํานวนหนามากนอยแตกตางกัน แตละหนาประกอบดวยตัวอักษร ภาพนิ่ ง 

ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน โดยอาจแสดงทันทีหรือปรากฏเปนปุมไวใหกดเรียกก็ได 
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 ท้ังนี้ผูวิจัยเห็นวากระบวนการเรียนการสอนท่ีใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพียงอยาง

เดียว ยังไมสามารถทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาไดอยางแทจริง จึงสนใจศึกษาวิธีการ

จัดการเรียนรูท่ีจะชวยใหผูเรียน มีความกระตือรือรนอยากเรียนรู อยากศึกษาคนควาหา

คําตอบดวยตนเอง มีทักษะการคิดท่ีดีข้ึน สงผลใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาในบทเรียนและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี ผูวิจัยจึงไดนําการจัดการเรียนรูแบบ 5E หรือวัฏจักร   

การเรียนรู 5 ข้ัน มาใชสอนรวมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดย จตุพร สมดี (2553, น. 16-17) 

กลาวถึงลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบ 5E วา มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎ ี

การสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ซ่ึงเนนใหผูเรียนสรางความรูจากความสัมพันธ

ระหวางสิ่งท่ีพบเห็นกับความรูเดิมท่ีมีอยูและมีพ้ืนฐานมาจากวงจรการเรียนรู (Learning 

Cycle) ซ่ึงเนนใหผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดไดดวยตนเอง และนําความรู

ความคิดท่ีไดนั้นไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืน ๆ วัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน หรือ 5E 

ประกอบดวยการสอน 5 ข้ัน ไดแก (1) ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) (2) ข้ันสํารวจ 

(Exploration) (3) ข้ันอธิบาย (Explanation) (4) ข้ันขยายหรือประยุกตใชมโนทัศน 

(Expansion) (5) ข้ันประเมินผล (Evaluation)  

 ดังนั้นการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับ      

การจัดการเรียนรูแบบ 5E จะชวยสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหดีข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ ชื่นอารมณ (2549) ศึกษา

งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู 5E ผลการวิจัยพบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนดีข้ึน และ

งานวิจัยของ อาภา ธัญญะศิริกุล (2552) ศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณและความพึงพอใจตอวิธีจัดการเรียนรูแบบ 5E 

รวมกับเทคนิคผังกราฟกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงข้ึน และนักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอการจัดการเรียนรูดังกลาวอยูในเกณฑระดับมาก 

 จากท่ีไดกลาวถึงความสําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสและการจัดการเรียนรูแบบ 

5E มาแลวขางตนนั้น จะเห็นไดวาสิ่งสําคัญท่ีสุดของการทํางานวิจัยเรื่องนี้ คือ เนื้อหาสาระ

เรื่องคํายืมในภาษาไทยท่ีผูวิจัยตองศึกษาคนควาและออกแบบเนื้อหาใหมีความชัดเจน 
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ถูกตอง และครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงคในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (มคอ.3) รหัสวิชา 604-202 รายวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย โดยมีหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสและการจัดการเรียนรูแบบ 5E เปนเพียงเครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญในการนําพา

ความรูเรื่องคํายืมในภาษาไทยไปสูผูเรียน เพ่ือประโยชนในการพัฒนากิจกรรมดานการเรียน

การสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย 

สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ตามเกณฑ 80/80 

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคํายืมในภาษาไทย กอนเรียนกับหลัง

เรียน ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส

เรื่องคํายืมในภาษาไทย 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

หลังจากใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย สูงกวากอนเรียน 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมใน

ภาษาไทยในระดับมาก 

วิธีการศึกษา 

 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 ประชากร 

นักศึกษาชั้นป ท่ี 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 หอง รวมนักศึกษา

จํานวน 120 คน 



168  Patanasilpa Journal Vol.2 No.1 (January-June 2018) 

 กลุมตัวอยาง 

 นักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง (หอง 3) รวม

นักศึกษาจํานวน 30 คนโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย 

 2. แผนการจัดการเรียนรูเรื่องคํายืมในภาษาไทย โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอน

แบบ 5E จํานวน 5 แผน  

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง

คํายืมในภาษาไทย แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา หลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส

เรื่องคํายืมในภาษาไทย 

 การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  

 1. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยมีการสรางตามลําดับ

ข้ันตอน ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร และศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยหาดใหญในคูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

 1.2 ศึกษา มคอ. 3 รหัสวิชา 604-202 รายวิชา ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

หนวยกิต 3(3-0-6) เพ่ือศึกษาแนวคิดหลัก จุดประสงค เนื้อหาการสอน แผนการสอน 

ตลอดจนภาพรวมท้ังหมดของรายวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย  

 1.3 ศึกษาเนื้อหาเรื่องคํายืมในภาษาไทยอยางละเอียด โดยคนควาขอมูลจาก

หนังสือ ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

 1.4 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

รวมท้ังโปรแกรม Adobe Captivate เพ่ือเปนแนวทางในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 1.5 กําหนดกรอบเนื้อหาเรื่องคํายืมในภาษาไทย โดยอางอิงเนื้อหาจากหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ นําเนื้อหาการสอนจาก 

มคอ. 3 รหัสวิชา 604-202 รายวิชา ภาษาตางประเทศในภาษาไทยซ่ึงในรายวิชาดังกลาว
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กําหนดระยะเวลาการสอนจํานวน 32 คาบ รวม 48 ชั่วโมง โดยผูวิจัยนําเนื้อหาเฉพาะคํายืม

ภาษาตางประเทศ ไดแก คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต คํายืมภาษาเขมร คํายืมภาษาจีน 

คํายืมภาษาอังกฤษ และคํายืมภาษาอ่ืน ๆ ในภาษาไทย ใชเวลาการสอนจํานวน 14 คาบ 

รวม 21 ชั่วโมง และนําเนื้อหาท่ีไดมาจัดวางใหเปนระบบ โดยมีเนื้อหา กิจกรรมระหวาง

เรียน และแบบทดสอบทายบท ซ่ึงแบงเนื้อหาออกเปน 5 เรื่อง ไดแก คํายืมภาษาบาลีและ

สันสกฤต คํายืมภาษาเขมร คํายืมภาษาจีน คํายืมภาษาอังกฤษ และคํายืมภาษาอ่ืน ๆ (ชวา 

มลายู อาหรับ เปอรเซีย โปรตุเกส และญี่ปุน) 

 1.6 นําเนื้อหาท้ัง 5 เรื่องจัดวางในโปรแกรม Adobe Captivate พรอมท้ัง

ออกแบบรูปภาพ ตัวอักษร แผนผังตาง ๆ เพ่ือใหหนังสือมีความนาสนใจและงายตอ

การศึกษาคนควา 

 1.7 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยท่ีสรางข้ึนเสนอท่ีปรึกษา

งานวิจัย เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  

 1.8 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน  

3 คน เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการใชภาษา จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ

เทคโนโลยี จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการวัดผล จํานวน 1 คน เพ่ือ

พิจารณาความถูกตองและประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวยแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 120-121) 

  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอยท่ีสุด 

  ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย 

สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 จากผูเชี่ยวชาญ 3 คน มีคุณภาพโดยรวมเฉลี่ยดานเนื้อหาเทากับ 

4.24 อยูในระดับเหมาะสมมากและดานเทคโนโลยีการศึกษาเทากับ 4.61 อยูในระดับความ

เหมาะสมมากท่ีสุด แสดงวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มีความเหมาะสมสามารถนําไปทดลอง

กับกลุมตัวอยางตอไปได  
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 1.9 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยไปปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใชและหาประสิทธิภาพกับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง โดยเลือกสุม

แบบกลุม (Cluster Random Sampling) มีหนวยการสุมคือหองเรียน โดยใชวิธีจับฉลาก

มา 1 หองเรียน จํานวน 30 คน นํามาแบงกลุมตามระดับผลการเรียนเฉลี่ยเปนกลุมเกง 

กลุมปานกลาง และกลุมออน และทําการทดลอง 3 ครั้ง เพ่ือนําขอมูลจากการทดลองไป

ปรับปรุงแกไขใหนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 1.9.1 ทดลองครั้งท่ี 1 เปนการทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล (1 : 1) 

ทดลองใชกับนักศึกษาจํานวน 3 คน ซ่ึงมีระดับผลการเรียนกลุมเกง 1 คน กลุมปานกลาง 1 

คน และกลุมออน 1 คน พบวาประสิทธิภาพเทากับ 55/61.6 

 จากการสัมภาษณพบวา นักศึกษามีปญหาในเรื่องปริมาณเนื้อหา

และแบบฝกหัดระหวางเรียนท่ีมีมากเกินไป ทําใหนักศึกษาไมสามารถตอบคําถาม

แบบฝกหัดในเวลาท่ีกําหนดได ผูวิจัยจึงนําปญหาดังกลาวมาปรับปรุง 

  1.9.2 ทดลองครั้งท่ี 2 เปนการทดลองหาประสิทธิภาพรายกลุม (1 : 9) 

ทดลองใชกับนักศึกษาจํานวน 9 คน ซ่ึงมีระดับผลการเรียนกลุมเกง 3 คน กลุมปานกลาง 3 

คน และกลุมออน 3 คน พบวาประสิทธิภาพเทากับ 58.6/74.3 

 จากการสัมภาษณพบวา นักศึกษารูสึกเบื่อหนายในการศึกษา

คนควาขอมูลจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส ท่ีมีเนื้อหาเปนตัวหนังสือจํานวนมาก การจัดวาง

หนาไมมีความนาสนใจ ท่ีสําคัญการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลตาง ๆ ยังไมมีความ

หลากหลาย ผูวิจัยจึงนําประเด็นปญหาดังกลาวมาปรับปรุง 

  1.9.3 ทดลองครั้งท่ี 3 เปนการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1 : 30) 

ทดลองใชกับนักศึกษาจํานวน 30 คน ซ่ึงมีระดับผลการเรียนกลุมเกง 10 คน กลุมปานกลาง 

10 คน และกลุมออน 10 คน พบวาประสิทธิภาพเทากับ 82.4/89.2  

 จากการสัมภาษณพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีดีตอการ

ออกแบบรูปเลมท่ีมีความนาสนใจมากข้ึน ปุมเมนูตาง ๆ ใชงานงาย และมีลิงกเว็บไซตตาง ๆ 

ท่ีนักศึกษาสามารถกดเขาไปศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมได แตยังมีบางลิงกท่ีเกิดปญหาในการใช

งาน และยังพบปญหาเรื่องเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีจํานวนมากเกินไป ซ่ึงผูวิจัยได

นําปญหาดังกลาวมาแกไขปรับปรุงตอไป 
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 1.10 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยท่ีแกไขสมบูรณแลวไปใช

จริงกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 2 (หอง 3) สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร

และศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประจําปการศึกษา 

2560 จํานวน 1 หอง มีนักศึกษาจํานวน 30 คน 

 2. การสรางแผนการจัดการเรียนรู 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E จํานวน 5 แผน รวม 

21 ชั่วโมง โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย

หาดใหญ ในคูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

 2.2 ศึกษา มคอ.3 รหัสวิชา 604-202 รายวิชา ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

หนวยกิต 3(3-0-6) เพ่ือศึกษาแนวคิดหลัก จุดประสงค เนื้อหาการสอน แผนการสอน 

ตลอดจนภาพรวมท้ังหมดของรายวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย  

 2.3 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิด เก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู 

 2.4 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบ 5E เพ่ือนํามาออกแบบกิจกรรมการสอน 5 ข้ัน 

 2.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E โดยใชสอนรวมกับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย จํานวน 5 แผน รวม 21 ชั่วโมง ดังนี้ 

  แผนท่ี 1 เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต  จํานวน 6 ชั่วโมง 

 แผนท่ี 2 เรื่องคํายืมภาษาเขมร  จํานวน 6 ชั่วโมง 

 แผนท่ี 3 เรื่องคํายืมภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ชั่วโมง 

 แผนท่ี 4 เรื่องคํายืมภาษาจีน จํานวน 3 ชั่วโมง 

 แผนท่ี 5 เรื่องคํายืมภาษาอ่ืน ๆ ในภาษาไทย จํานวน 3 ชั่วโมง 

 2.6 เม่ือสรางแผนการจัดการเรียนรูเสร็จแลว นําเสนอประธานและกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไข โดยไดคําแนะนําเรื่องการจัดสรรเวลาใน

แผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมในแตละข้ันสอนให

มีความสอดคลองกับวิธีสอนแบบ 5 E 

 2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตามคําแนะนําของท่ี
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ปรึกษางานวิจัย หลังจากนั้นนําเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยกําหนดคะแนนความคิดเห็นไวดังนี้ (ทรง

ศักดิ์ ภูสีออน, 2556, น. 50)  

  ใหคะแนนเทากับ +1 เม่ือแนใจวาวัดไดตามจุดประสงค 

  ใหคะแนนเทากับ -1 เม่ือแนใจวาวัดไมตรงตามจุดประสงค 

  ใหคะแนนเทากับ 0 เม่ือไมแนใจวาวาวัดไดตามจุดประสงคหรือไม  

  โดยแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชไดจะตองมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 ซ่ึง

แผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความเหมาะสม ไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00 ทุก

ขอ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหปรับวิธีการสอนแตละข้ัน ท่ียังไมสอดคลองกับการสอนแบบ 

5E และระยะเวลาในการสอนแตละข้ันท่ีจัดเวลาไมความเหมาะสม ผูวิจัยไดนําคําแนะนํามา

ปรับแผนการเรียนรูใหมใหมีความถูกตองและสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 2.8 นําแผนการเรียนรู ท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและแกไขตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

โดยพบวากิจกรรมในแตละข้ันยังจัดสรรเวลาไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงนําปญหาดังกลาวมา

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความถูกตองสมบูรณพรอมท่ีจะนําไปใชจริง 

 2.9 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีแกไขสมบูรณแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

 3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย ดังนี้ 

 3.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วิธีหาคาความยากงาย คาอํานาจ

จําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 3.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย

หาดใหญ ในคูมือนักศึกษาประจําปการศึกษา 2560 

 3.3 ศึกษา มคอ. 3 รหัสวิชา 604-202 รายวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

เพ่ือศึกษาแนวคิดหลัก จุดประสงค เนื้อหาการสอน แผนการสอน ตลอดจนภาพรวมท้ังหมด

ของรายวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย  

 3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคํายืมในภาษาไทย วิชา

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 120 ขอ 
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 3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสรางเสร็จแลว เสนอท่ีปรึกษา

งานวิจัย เพ่ือพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา โดยไดรับคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไขหลาย

ประเด็น เชน แบบทดสอบบางขอตั้งคําถามคําตอบท่ีผูเรียนสามารถเดาคําตอบไดงายเกินไป 

การตั้งคําถามใหเพ่ิมเติมคําถามท่ียกตัวอยางขอความหรือบทประพันธ เพ่ือใหผูเรียนฝกการ

คิดวิเคราะหในการหาคําตอบ การตั้งคําถามควรมีเนื้อหาใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีสอนท้ังหมด 

 3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของท่ีปรึกษางานวิจัย เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการใชภาษา 

จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดาน

หลักสูตรและการวัดผล จํานวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 

validity) ประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด     

โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการใชภาษาไดตรวจสอบความถูกตองของคําถามและ

คําตอบ ซ่ึงยังมีคําถามบางขอใชคําถามคลุมเครือ และบางขอเฉลยคําตอบไมถูกตอง 

ผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษาแนะนําใหผูวิจัยเพ่ิมเติมขอสอบออนไลน ท่ีผูเรียน

สามารถทําแบบทดสอบและดูผลคะแนนไดดวยตนเอง และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและ

การวัดผลตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองของแบบทดสอบ โดยพบวา

แบบทดสอบบางขอยังมีขอบกพรอง ซ่ึงผูวิจัยไดนําคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุง

แกไขใหมีความถูกตองสมบูรณตอไป 

 3.7 วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดโดยใชสูตร IOC (ทรงศักด์ิ ภูสีออน, 2556, น. 50)        

แลวพิจารณาเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ถึง 1.00 ซ่ึงเปนขอสอบท่ีอยูในเกณฑ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อท่ีใชได โดยไดขอสอบจํานวน 120 ขอ ซ่ึงมีคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00  

 3.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีคัดเลือกไวไปทดลองใช      

(Try-out) กับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา ท่ีเคยเรียนวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทยมาแลว จํานวน 30 คน แลว

นํามาหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) รายขอ ซ่ึงเกณฑความยากงายท่ี

ยอมรับไดมีคาอยูระหวาง 0.20 - 0.80 เกณฑอํานาจจําแนกท่ียอมรับไดจะมีคาอยูระหวาง 

0.20-1.00 โดยใชเทคนิค 50% แบงกลุมสูงและกลุมต่ํา ไดขอสอบท้ังหมด 107 ขอ         

มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.30-0.93 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0-0.93 คัดเลือก

ขอสอบไวจํานวน 100 ขอ  
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 3.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากขอ 3.8 จํานวน 100 ขอ ไป

ทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

จังหวัดสงขลาท่ีเคยเรียนวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทยมาแลว จํานวน 30 คน แลว

นํามาหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตรของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-

Richardson) (KR-20) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.789  

 3.10 นําแบบทดสอบท่ีไดคุณภาพ จากขอ 3.8 มาจัดพิมพเปนแบบทดสอบ     

วัดผลสัมฤทธิ์เพ่ือนําไปใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในการวิจัยตอไป 

 4. แบบทดสอบความพึงพอใจ 

 4.1 กําหนดเปาหมายในการสรางแบบทดสอบความพึงพอใจ 

 4.2 ศึกษาทฤษฎี เนื้อหาสาระ แนวคิด เอกสารท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 

เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแบบทดสอบความพึงพอใจ 

 4.3 สรางแบบทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษา เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงมีความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  เหมาะสมนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  เหมาะสมนอยท่ีสุด 

 4.4 นําแบบทดสอบความพึงพอใจท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอท่ีปรึกษา

งานวิจัยโดยไดรับคําแนะนําใหแกไขขอคําถามบางขอท่ีใชภาษาคลุมเครืออาจทําใหผูตอบ

แบบสอบถามไมเขาใจหรือเขาใจคําถามคลาดเคลื่อนได นอกจากนี้ยังใหเพ่ิมขอคําถามใน

บางหัวขอ เพ่ือใหมีเนื้อหาท่ีสมบูรณครบถวน ซ่ึงผูวิจัยไดนําขอแนะนําดังกลาวมาปรับปรุง

แกไขใหถูกตองตอไป 

 4.5 นําแบบทดสอบความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 

3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของภาษา ความสอดคลองกับพฤติกรรมบงชี้ดาน

ความพึงพอใจ แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไดแบบสอบถาม

ความพึงพอใจจํานวน 14 ขอ  

  



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) 175 

 4.6 นําแบบทดสอบความพึงพอใจไปทดลองใชกับนักศึกษา ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชา

ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ ภาคการศึกษาท่ี 1     

ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน พบวามีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.84 

 4.7 จัดทําแบบทดสอบความพึงพอใจฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงกับ

นักศึกษากลุมตัวอยาง 

 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ทดสอบความรูพ้ืนฐานของนักศึกษากลุมตัวอยางกอนเรียนเรื่องคํายืมใน

ภาษาไทย โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 

2 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 100 ขอ โดยใชเวลาทําแบบทดสอบ 3 ชั่วโมง แลว

บันทึกคะแนนเก็บไวเปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน 

 2. นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนไปใชกับกลุมตัวอยาง โดยใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E ในคาบ

เรียนปกติและนอกเวลาเรียน โดยใชเวลาการสอนจํานวน 14 คาบ รวม 21 ชั่วโมง  

 3. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคํายืมในภาษาไทย 

หลังเรียน โดยใชเวลา 3 ชั่วโมง แลวบันทึกคะแนนเก็บไวเปรียบเทียบกับคะแนนสอบกอน

เรียน และใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืม

ในภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

 4. รวบรวมขอมูลวิเคราะหทางสถิติตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย 

สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 โดยนําคะแนนจากการแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละแผน

รวมกัน หาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ เปน E1 และคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง

เรียนท่ีนักศึกษาทํา หาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ เปน E2 มาคํานวณหาคา E1/E2 

 2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียน ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นป

ท่ี 2 โดยใชสถิติทดสอบ dependent t- test  

 3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมใน

ภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 โดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย ( ) และ คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

X
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ผลการศึกษา  

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาความรูเรื่องคํายืมในภาษาไทย 

ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษา

ชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการหาคาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองคํายืมในภาษาไทย 

แผน

ท่ี 

 

จํานวน 

นัก 

ศึกษา 

ผลความกาวหนาจากการตอบ

คําถามทายเร่ืองระหวางเรียน (E1) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(E2) 

ประสิทธภิาพ 

(E1/E2) 

คะแนนเตม็ คาเฉลี่ย รอยละ คะแนนเตม็ คาเฉลี่ย รอยละ 

1-5 30 100 81 81 100 86 86 81/86 
 

 จากตารางท่ี 1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมใน

ภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 

คน แสดงวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพเทากับ 81/86 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย 

สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนดวยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเร่ืองคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

t-test Sig 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

43 

85.7 

10.84 

6.08 

18.87** 0.000* 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงวานักศึกษาท่ีเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมใน

ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยกอนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 43 คะแนน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

10.48 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 85.7 คะแนน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.08  

 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืม

ในภาษาไทย ปรากฏผลดังนี้ 

X
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ตารางท่ี 3 ผลคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ือง    

คํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
ขอ รายการประเมิน  S.D. แปลผล ลําดับท่ี 

ดานเนื้อหา 

1 เน้ือหาครบถวน ถูกตอง 4.57 0.46 มากท่ีสุด 1 

2 จัดลําดับเน้ือหาไดงายตอความเขาใจ 4.47 0.50 มาก 2 

3 ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม 4.33 0.66 มาก 4 

4 เน้ือหามีความหลากหลาย 4.37 0.55 มาก 3 

5 รูสึกมีความเขาใจเน้ือหามากข้ึน เมื่อเรียนผาน ebook 4.23 0.43 มาก 5 

 ความพึงพอใจตอเนื้อหา  4.39  0.52 มาก 1 

ดานรูปแบบสื่อ 

6 รูปเลม ebook มีสสีันสวยงาม 4.33 0.54 มาก 1 

7 ตัวอักษรขนาดชัดเจน อานงาย 4.23 0.57 มาก 3 

8 ภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหา และสวยงาม 4.00 0.64 มาก 4 

9 รูปแบบการนําเสนอแตละหนาสวยงาม อานงาย 4.23 0.43 มาก 3 

10 ปุมเครื่องมือตาง ๆ ออกแบบสวยงาม ชัดเจนใชงานงาย 4.30 0.53 มาก 2 

 ความพึงพอใจตอรูปแบบสื่อ 4.21 0.54 มาก 3 

ดานการใชงาน 

11 ebook ใชงานไดสะดวก และงาย 4.37 0.49 มาก 1 

12 การเช่ือมโยงเน้ือหาไปยังสวนตาง ๆ มีความเหมาะสม 4.33 0.54 มาก 2 

13 สามารถควบคุมทิศทางการเรียน (ปุมคําสั่งตาง ๆ) ได

ดวยตนเอง 

4.30 0.53 มาก 3 

14 รูสึกพึงพอใจตอการใชงาน ebook 4.33 0.48 มาก 2 

 ความพึงพอใจดานการใชงาน 4.33 0.51 มาก 2 

ความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสทุกประเด็น 4.31 0.52 มาก  
 

จากตารางท่ี 3 พบวานักศึกษาชั้นปท่ี 2 มีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส

เรื่องคํายืมในภาษาไทย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =4.31, S.D.=0.52 ) เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอดานเนื้อหาในระดับมาก (X =4.39, S.D.= 

0.52) ดานรูปแบบสื่อในระดับมาก (X =4.21, S.D.=0.54) ดานการใชงานในระดับมาก      

( X =4.33, S.D.=0.51) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีเนื้อหา

ครบถวน ถูกตอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X =4.57, S.D.=0.46) รองลงมาคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส

X
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จัดลําดับเนื้อหาไดงายตอความเขาใจ ( X =4.47, S.D.=0.50) และหนังสืออิเล็กทรอนิกสมี

ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและสวยงามมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (X =4.00, S.D.=0.64)  

สรุปและอภิปรายผล 

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81/86 สูงกวา

เกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกําหนดไว สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 คือ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 ท้ังนี้เนื่องจากผูวิจัยไดสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหนาสนใจ ดวยการออกแบบเนื้อหา

ใหถูกตองครบถวนตรงตามหลักสูตร และมีความหลากหลายของเนื้อหาจากการศึกษาคนควา

ท้ังในหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยเรียบเรียงเนื้อหาตาม

คําแนะนําของประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รวมท้ังขอเสนอแนะตาง ๆ ของ

ผูเชี่ยวชาญ โดยแบงเนื้อหาเรื่องคํายืมในภาษาไทยออกเปน 5 บท ไดแก บทท่ี 1 คํายืมภาษา

บาลีและสันสกฤต บทท่ี 2 คํายืมภาษาเขมร บทท่ี 3 คํายืมภาษาจีน บทท่ี 4 คํายืม

ภาษาอังกฤษ และบทท่ี 5 คํายืมภาษาอ่ืน ๆ ซ่ึงข้ันตอนการเรียบเรียงเนื้อหาถือวามี

ความสําคัญท่ีสุดสําหรับการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสในงานวิจัยเลมนี้ สอดคลองกับ

ความเห็นของ วารินทร รัศมีพรหม (2541, น. 46-75) ท่ีกลาวถึงข้ันตอนการสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสแบบสื่อผสมวา การวิเคราะหเนื้อหา เปนข้ันตอนแรกของการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงข้ันตอนนี้มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะผลท่ีไดจากข้ันตอนนี้จะสงผลถึง

ข้ันตอนตอไป หากวิเคราะหเนื้อหาไมสมบูรณสื่อท่ีสรางข้ึนอาจไมมีประสิทธิภาพพอ ข้ันตอนนี้

อาจตองใชผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาท่ีไดจากการวิเคราะห โดยเริ่มจาก

การพิจารณาหลักสูตร การกําหนดวัตถุประสงค การเลือกชื่อ การกําหนดขอบขายของเนื้อหา 

และการกําหนดวิธีการนําเสนอ นอกจากการออกแบบเนื้อหาท่ีมีความสําคัญแลว การ

ออกแบบรูปเลมก็มีความสําคัญเชนกัน โดยผูวิจัยออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืม

ในภาษาไทยใหมีความสวยงาม ชวนอาน และใชงานงาย ดวยการเลือกใชพ้ืนหลังท่ีมีสีสัน

สะดุดตา เพ่ิมสีใหกับหัวขอตาง ๆ และทํากรอบสีใหกับขอความเพ่ือสรางการจดจํา รวมท้ังมี

การเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังแหลงขอมูลตาง ๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือสรางแรงจูงใจให

นักศึกษาสนใจและอยากเรียนรูดวยตนเองผานหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
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 ท้ังนี้กอนนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชกับกลุมตัวอยาง ไดทดลองหาประสิทธิภาพ

เครื่องมือกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 3 ครั้ง โดยผูวิจัยนําผลการทดลองมาปรับปรุงแกไข

ใหดีข้ึนโดยคํานึงถึงความสะดวกของผูใชและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีมี

ความโดดเดนกวาหนังสือท่ัวไป สอดคลองกับท่ี สุทิน ทองสไว (2547, น. 47) กลาวถึงลักษณะ

ท่ีดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีระบบนาวิเกชั่น (Navigation) และ

ไฮเปอรลิงก (Hyperlinks) ทําใหผูใชสามารถคนหาขอมูล และเนื้อหาสาระสําคัญท่ีมีอยูภายใน

หนังสืออิเล็กทรอนิกสไดงายกวาคนหาจากหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการอางอิงถึง

เว็บไซตตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน เพ่ือใหผูใชสามารถเขาไปศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมได 

เม่ือผูใชคลิกท่ีลิงก (Link) หรือชื่อเว็บไซตนั้น ๆ ก็สามารถเขาสูเว็บไซตไดทันที นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับงานวิจัย สุพรรษา ต๊ิบปาละวงศ (2556, น. 81-82) ไดรายงานผลประสิทธิภาพ

ของการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องชนิดของคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.13/85.98 สูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว พิชญา สุวรรณโน (2556, น. 91) รายงานผลประสิทธิภาพ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนาความรูเรื่องนิทานพ้ืนบานสงขลาสําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีสรางข้ึนสามารถพัฒนาความรู

และชวยใหผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องนิทานพ้ืนบานสงขลา 

มีประสิทธิภาพเทากับ 86.35/83.78 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง คํายืมในภาษาไทย ของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 เพราะดําเนินการสรางหนังสือโดยผานการพิจารณาตรวจสอบของประธานและ

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผานการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยผูเชี่ยวชาญ 

3 คน ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพรวมอยูในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังไดนําไปทดลองใชกับ

นักศึกษา จนไดพบประเด็นปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีผูวิจัยนําไปปรับปรุงแกไข ทําให

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยมีคุณภาพและสมบูรณยิ่งข้ึน สามารถนําไปใช

ประกอบการเรียนการสอนจนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได  

 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 กอนและหลังเรียนดวย

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยขางตน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธารัตน 
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ชํานาญเหนาะ (2554) ศึกษางานวิจัยเรื่องการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

ประกอบการสอนหลักสูตรทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา การสอนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสทําใหนักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน 

โดยเฉพาะสามารถพัฒนาทักษะการอานของผูเรียนไดเปนอยางดี ท้ังนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นราภรณ ทองไชย (2555) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่อง การใชคําราชาศัพทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนคลองกะจะ 

(พงษสมบัติบํารุง) ระหวางกลุมท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมท่ีใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึนเม่ือใชสอนดวยคอมพิวเตอร

ชวยสอนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยเม่ือนําผลการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมา

เปรียบเทียบกันระหวางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกับเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

นักเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึนระดับเดียวกัน ทําใหเห็นวาการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในการ

การเรียนการสอนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ท่ีดีข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญา 

สุวรรณโน (2556) ศึกษางานวิจัยเรื่องการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนาความรู เรื่อง

นิทานพ้ืนบานสงขลา สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องนิทานพ้ืนบาน

สงขลา สามารถนํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนใหสูงข้ึนได โดยผูเรียนมีความสุขและชอบท่ีจะเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เนื่อง

ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถเลาเรื่องท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับนิทานไดดี สามารถใส

ภาพเคลื่อนไหวและเสียงลงในหนังสือได ทําใหผูเรียนชื่นชอบและสนใจท่ีอยากจะติดตาม

เนื้อหาในบทเรียน  

 3. นักศึกษาชั้นปท่ี 2 มีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมใน

ภาษาไทยในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว การท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนมีการออกแบบเนื้อหาและรูปเลมท่ีพัฒนาอยางเปนระบบ ผานการตรวจสอบความ

ถูกตองจากประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

จากผูเชี่ยวชาญ และการทดลองกับนักศึกษาเพ่ือหาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง   

คํายืมในภาษาไทยกอนนําไปใชจริงทําใหไดขอแนะนําตาง ๆ ตลอดจนเห็นปญหาและความ

ตองการของผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส จึงนําปญหาและขอแนะนําเหลานั้นไปพัฒนาหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน ท้ังนี้การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสไดคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสําคัญ ตาม

ทฤษฎีของมาสโลวท่ี พงษพันธ พงษโสภา (2544, น. 125-128) ไดสรุปไววา การศึกษา

ความตองการตามลําดับข้ันของมนุษยในแนวทางของมาสโลว นํามาเปนขอมูลหรือแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนใหเหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีตองคํานึงถึง

ความพึงพอใจของผูเรียน เพราะเม่ือผูเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งท่ีเรียนรูแลว จะทําให

กิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนท่ีดี

ข้ึนของผูเรียนในท่ีสุด ดังนั้นเม่ือนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยไปใช

ประกอบการเรียนการสอน จึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไมเกิดความเบื่อ

หนาย เนื่องจากหนังสืออิ เล็กทรอนิกส เปนสื่ อการสอนท่ีสามารถแสดงภาพนิ่ ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังเว็บไซตตาง ๆ ได สอดคลองกับ

ความเห็นของ เสาวลักษณ ญาณสมบัติ (2545, น. 33-35) ท่ีอธิบายประโยชนของการเรียน

ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสชวยใหผูเรียนสามารถยอนกลับเพ่ือ

ทบทวนบทเรียนหากไมเขาใจ และสามารถเลือกเรียนไดตามเวลาและสถานท่ีท่ีตนเอง

สะดวก มีการตอบสนองท่ีรวดเร็วของคอมพิวเตอรท่ีใหท้ังสีสัน ภาพ และเสียง ทําใหผูเรียน

เกิดความตื่นเตนและไมเบื่อหนาย 

 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยหลายฉบับท่ีพบวา เม่ือผูเรียนมีความพึงพอใจ

ท่ีดีตอเครื่องมือท่ีใชประกอบการเรียนการสอนแลว จะสงผลตอบรรยากาศการเรียนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึนดวย สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นราภรณ ทองไชย (2555) 

ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใชคําราชาศัพท 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษสมบัติบํารุง) พบวาการใช

หนังสืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนท่ีจะ

เรียนรู ซ่ึงเนื้อหาท่ีสอนเปนเรื่องเก่ียวกับคําราชาศัพทท่ีมีกฎเกณฑในการใชคําราชาศัพทอยู

จํานวนมาก คําศัพทหลายคําเปนคํายืมจากภาษาเขมร บาลี และสันสกฤต จึงทําใหเนื้อหา

ในบทเรียนเปนเรื่องนาเบื่อหนายแกผูเรียน ดังนั้นการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถ

ออกแบบดวยการใสเสียง ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอตาง ๆ เขาไปในบทเรียน จึงทําให

ผูเรียนรูสกึอยากเรียนรูและสนใจในบทเรียนมากข้ึน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุธารัตน ชํานาญเหนาะ (2554) ศึกษาเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 
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ประกอบการสอนหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากเม่ือไดเรียนกับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส แสดงใหเห็นวาการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเขามาใชประกอบการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาทักษะดานการอาน สามารถทําใหทักษะการอานของผูเรียนดีขึ้น 

และงานวิจัยของ สุพรรษา ติ๊บปาละวงศ (2556) ท่ีศึกษางานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี

ไดรับการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI 

พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสและการสอน

โดยการเทคนิค TAI ในระดับมาก สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึนไดดวยเชนกัน 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1.1 นักศึกษาสามารถนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชสําหรับการศึกษาคนควา

ดวยตนเองอยางอิสระและตามความสะดวกท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรยีน ดวยคุณสมบัติ

ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถเปดอานขอมูลผานคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนได

ตลอดเวลา  

1.2 การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชประกอบการเรียนการสอนนั้น 

จําเปนตองคํานึงถึงสภาพหองเรียนและความพรอมของอุปกรณเปนสําคัญ เชน คอมพิวเตอร 

ระบบอินเตอรเน็ต เพราะหากหองเรียนหรืออุปกรณไมมีความพรอม จะทําใหกระบวนการ

เรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพ 

1.3 ผูสอนควรคํานึงวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนเพียงเครื่องมือหรือสื่อ

การสอนชนิดหน่ึงเทาน้ัน ดังน้ันการสอนโดยครูดวยการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดเปนสิ่ง

สําคัญในการพัฒนาความรูของผูเรียนไดเปนอยางดี 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

2.1 ควรมีการวิจัยหรือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

เนื่องจากปจจุบันคอมพิวเตอรถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีเอ้ือประโยชนตอการดําเนินกิจการ

ตาง ๆ ของมนุษย ดังนั้นการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในกระบวนการเรียนการสอน 

จึงสามารถชวยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึนได 
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2.2 ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสวิชาภาษาไทยในประเด็นอ่ืน ๆ 

เพ่ิมเติม โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีมีความเขาใจยากหรือเนื้อหาท่ีมีขอมูลจํานวนมาก เชน 

ไวยากรณ สัทศาสตร การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในประเด็นดังกลาวจะเปนเครื่องมือ

หรือสื่อการสอนท่ีจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีข้ึน 

รายการอางอิง  

จงชัย เจนหัตถการกิจ. (2555). หลักภาษาไทย (พิมพครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ: ธนาเพรส. 

จตุพร สมดี. (2553). ผลของการเรียนการสอนโดยใชวงจรการเรียนรู 5E รวมกับแนวคิด

ของเดรสเซล ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความสามารถในการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3. วิทยานิพนธครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ. (2546). อิทธิพลภาษาตางประเทศในภาษาไทย. กรุงเทพฯ:   

กอปป แอนด พริ้นท. 

ทรงศักดิ์ ภูสีออน. (2556). การประยุกตใช SPSS วิเคราะหขอมูลงานวิจัย (พิมพครั้งท่ี 6). 

 มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ. 

นราภรณ ทองไชย. (2555). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช คําราชา

ศัพทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษสมบัติบํารุง) 

ระหวางกลุมท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมท่ีใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบ้ืองตน (พิมพครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 

พงษพันธ พงษโสภา. (2544). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: พัฒนาการศึกษา. 
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กิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู 5E. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ.  
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน 

 วารสารพัฒนศิลปวิชาการเปนสื่อกลางการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู อาจารย 

นักวิชาการ และนักสรางสรรคผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและสถาบันหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งผลงาน

ดังกลาวตองไมเคยลงตีพิมพท่ีใดมากอน และไมอยูระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอ่ืน และมิได

คัดลอก ทําซ้ํา หรือละเมิดลิขสิทธ์ิของผูใด วารสารมีกําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดเผยแพร : ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ประเภทของผลงานตีพิมพ ไดแก บทความงานวิจัย งานสรางสรรค หรือบทความวิชาการในสาขาวิชา

ปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

การจัดเตรียมตนฉบับ 

 ตองพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Words 2003 ข้ึนไป  

1. ตั้งคาหนากระดาษขนาด A4 ระยะขอบดานละ 1” (2.54 ซม.) เฉพาะดานซาย 1.5” (3.81 ซม.) 

2. ตัวอักษรใชแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขอารบิค 

3. ระยะหางระหวางบรรทัดปกติ 1 ชวงบรรทัด ยกเวนระยะหางระหวางหัวขอ 1½ ชวงบรรทัด  

4. หมายเลขหนา ขนาด 14 พิมพมุมขวาบน หางจากขอบกระดาษดานบน 0.50 น้ิว 

5. การเขียนอางอิงในเ น้ือหาใหใชระบบนาม-ป ตามรูปแบบ APA Style ของ American 

Psychological Association 

6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไมเกิน 15 หนา 

 ในบทความจะตองประกอบไปดวยหัวขอและรูปแบบการพิมพ ดังน้ี   

1. ชื่อเร่ือง (Title) 

- มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ  

2. ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 

- พิมพเฉพาะช่ือและนามสกุลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 16 ตัวหนา 

กลางหนากระดาษ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) หลังช่ือผูเขียนเพ่ืออางอิงหนวยงาน ถามีผูเขียนมากกวา 1 คน    

คั่นดวยเครื่องหมายลูกนํ้า (,) และถาผูเขียนอยูตางหนวยงานกันใหใสจํานวนดอกจันตางกัน  

3. บทคัดยอ (Abstract) 

- “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 18 ตัวหนา กลางกระดาษ   

- เน้ือหาบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดาชิดขอบยอหนา 

โดยจัดทําเปนความเรียงรอยแกวยอหนาเดียว มีความยาวไมเกิน 250 คํา  

- ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ควรเลือกคําสําคัญ      

ท่ีเก่ียวของกับบทความ 2-5 คํา ระบุไวทายบทคัดยอและทาย Abstract 
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4. ท่ีอยูผูเขียน 

- พิมพเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามดวยท่ีอยูผูเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 12 point 

ไวมุมซายดานลางของหนาแรกเพ่ืออางอิงหนวยงาน  

5. สวนเนื้อหาบทความ 

- หัวขอ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดดานซาย 

- เน้ือความ ขนาด 16 point ชิดขอบยอหนา 

- บทความวิจัยหรือวิจัยงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค       

วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง 

- บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา เน้ือหา สรปุ และรายการอางอิง 

- บทความงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค กระบวนการ

สรางสรรค ผลการสรางสรรค สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง  

- กรณีท่ีมีภาพหรือแผนภูมิ ใตภาพใหระบุคําวา “ภาพท่ี ...” หรือ “แผนภูมิท่ี ...” ใสเลขเรียง

ตามลําดับ ตอดวยขอความบรรยายภาพหรือแผนภูมิ และบรรทัดถัดไปใหระบุท่ีมา หากผูวิจัยจัดทําข้ึนเองใหระบุ

ท่ีมาวา “ท่ีมา: ผูวิจัย” จัดวางใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ (ใชตวัอักษรขนาด 14 หนา)  

- กรณีท่ีมีตาราง ดานบนตารางใหระบุคําวา “ตารางท่ี ...” ใสเลขเรียงตามลําดับ ตอดวย

ขอความบรรยายตาราง ชิดขอบดานซายของหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา) และขนาดของตารางตอง

มีขนาดไมเกินระยะขอบกระดาษท่ีกําหนดไว  

6. การเขียนรายการอางอิง 

การเขียนรายการอางอิงเพ่ือระบุแหลงท่ีมาของเอกสารหรือขอมูลของผูอ่ืนหรือจากแหลงงานของ

ผูอ่ืนมาใชในงานของตน เพ่ือใหผูอานทราบวาผูเขียนไดยกงานหรือแนวความคิดของผูใดมาเก่ียวของบาง ทําให

สามารถคนหาและติดตามอานเพ่ิมเติมได ซึ่งวารสารพัฒนศิลปวิชาการกําหนดใหเขียนอางอิงตามระบบนามป 

(Name–Year System) ตามรูปแบบ APA Style ของ American Psychological Association ซึ่งเปนรูปแบบ

สากลท่ีนิยมแพรหลาย ดวยการอางอิงแหลงท่ีมาของขอความแทรกในเน้ือหา สามารถเขียนได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. อางไวขางหนาขอความ  ใชในกรณีตองการเนนช่ือผูแตงท่ีเปนเจาของขอความหรือแนวคิด 

โดยอางช่ือผูแตง ตามดวยปและระบุเลขหนาของเอกสารท่ีอางใสไวในวงเล็บ จากน้ันตามดวยขอความท่ีอาง  

2. อางไวขางทายขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดท่ีนํามาอาง โดยระบุช่ือ-

นามสกุลของผูแตง ปท่ีพิมพและเลขหนาท่ีนํามาอางอิงตอจากขอความท่ีอางถึงหรือสรุปความใสไวในวงเล็บท้ังหมด   

ตัวอยาง  การอางอิงในเน้ือหาหนาและทายขอความ 

หนาขอความ ทายขอความ 

ช่ือผูแตง (ปท่ีพิมพ, น.  ) (ช่ือผูแตง, ปท่ีพิมพ, น.  ) 

Surname (Date, p.  ) (Surname, Date, p.  ) 

จินตนา  สายทองคํา  (2555, น. 50-51) (จินตนา  สายทองคํา, 2555, น. 50-51) 

ประเมษฐ  บุณยะชัย  (2543) (ประเมษฐ  บุณยะชัย, 2543) 

Kumar (1996, pp. 56-62) (Kumar, 1996, pp. 56-62) 

James, Slater, and Bucknam (2012, p. 25) (James, Slater, & Bucknam, 2012, p. 25) 
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ในกรณีท่ีเอกสารท่ีนํามาอางอิงไมปรากฏปท่ีพิมพใหระบุ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปท่ีพิมพ) ใน

บทความภาษาไทย และ n.d.  (no date)  ในขอความอางอิงจากเอกสารภาษาตางประเทศ แทนปท่ีพิมพ 

การอางอิงทายเลมใหระบุหัวขอรายการอางอิงวา “รายการอางอิง” และจัดพิมพตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนด หากรายการอางอิงเปนรายการสัมภาษณหรือเอกสารฉบับตัวเขียน ใหเขียนรวมกับรายการ

อางอิงรายการอ่ืน ๆ โดยไมตองแยกหัวขอเฉพาะ สําหรับรูปแบบการเขียนรายการอางอิงทายบทความใหเขียนดังน้ี 

- ช่ือวารสารหรือช่ือหนังสือใชตัวหนา   

- เริ่มเรียงเอกสารภาษาไทยกอนเอกสารภาษาอังกฤษโดยเรียงช่ือตามลําดับอักษรในพจนานุกรม  

- บรรทัดท่ีสองและบรรทัดตอ ๆ ไปของแตละรายการอางอิงใหยอหนาเขามา 5-7 ตัวอักษร  

หรือประมาณครึ่งน้ิว 

การอางอิงทายเลม ตัวอยาง 

หนังสือท่ัวไป 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ือง (ครั้งท่ีพิมพ). เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

ผูแตงคนเดยีว สุภาพรรณ ณ บางชาง. (2535). ขนบธรรมเนียมประเพณี: ความเชื่อและแนวการ

ปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ผูแตง 2 คน ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. (2533). พฤติกรรมบุคคลในองคการ (พิมพครั้งท่ี 2). 

กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ผูแตง 3 คน  James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012). Action research for business, 

nonprofit, & public administration: A tool for complex times. 

Los Angeles, CA: SAGE. 

ผูแตงมากกวา 3 คน สุมน อมรวิวัฒน และคณะ. (2535). ความคิดและภูมิปญญาไทยดานการศึกษา (Thai 

Wisdom in Education) (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

ผูเขียนท่ีมีอิสริยยศ ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. (2555). บันทึกเร่ืองความรู

ตาง ๆ (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป. 

ผูแตงเปนหนวยงาน กรมสงเสรมิวัฒนธรรม. (2560). รุกขมรดกของแผนดินใตรมพระบารม.ี กรุงเทพฯ: 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

บทความหรือบทวิจารณในหนังสือ  

บทความในวารสาร เจตน เจริญโท. (2536). “การทองเท่ียวกับสิ่งแวดลอมไทย ทําอยางไรจึงจะยั่งยืน”.  

นิตยสารโลกสีเขยีว, 2, 4: 16-20. 

บทความวิจารณ

หนังสือในวารสาร 

สุริชัย หวันแกว. (2536) วิจารณเร่ือง บริษัทญ่ีปุนกับการเปน NIC ของประเทศไทย 

โดย สุวินัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน, 11, 2: 79-83. 

บทความหนังสือพิมพ ประสงค วิสุทธ์ิ. (19 มีนาคม 1537). “สิทธิของเด็ก”. มติชน. หนา 18. 

บทความสารานุกรม ศักดิ์ศรี แยมนัดดา. (2532-2533). “มหาภารตะ”. สารานกุรมไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน 22. 14354-14369. 
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การอางอิงทายเลม ตัวอยาง 

วิทยานิพนธ ชุติมา สัจจานันท. (2520). การสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต (ปการศึกษา 

2502- 2516). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สัมภาษณ แมนมาศ ชวลิต, คณุหญิง. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. สัมภาษณ,            

11 มีนาคม 2537. 

สื่ออิเล็กทรอนกิส “ไอศกรีม”. (30 สิงหาคม 2557). [ออนไลน]. เขาถึงจาก 

http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-96/ice-cre.html  

กลุมพัฒนาและสงเสรมิวิทยบริการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (8 พฤษภาคม 2557). แนวทางการจัดซ้ือหนังสือและ

สื่อสิ่งพิมพเพ่ือใหบริการในหองสมุดโรงเรียน. [ออนไลน]. เขาถึงจาก 

http://academic.obec.go.th/new2551/ 

node/1/163/news_sec_detail/433  

การสงตนฉบับ 

  สงตนฉบับเปนกระดาษขนาด เอ 4 (พิมพหนาเดียว) จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD จํานวน 1 แผน 

และแบบฟอรมเสนอบทความท่ีกองบรรณาธิการกําหนด 

การปรับแกตนฉบับ 

 โดยท่ัวไปผูอานทบทวน (Reviewer) จะตรวจสอบความถูกตองและครบถวน ดานวิชาการแลวสงให

ผูเขียนปรับแก สิทธิในการปรับแกตนฉบับเปนของผูเขียน แตกองบรรณาธิการสงวนสิทธ์ิในการตีพิมพเฉพาะท่ี

ผานความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทาน้ัน ท้ังน้ีจะมีการประสานเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองดานวิชาการและอ่ืน ๆ ประมาณสองครั้ง 

การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (final proof) 

 ผูเขียนตองตรวจทานพิสูจนอักษรในลําดับสุดทายเพ่ือเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเน้ือหากอน

ลงตีพิมพ 

ลิขสิทธิ์ในบทความท่ีตีพิมพในวารสาร 

 บทความท่ีไดลงตีพิมพในวารสารเปนลิขสิทธ์ิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

ติดตอสอบถามกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการวารสารพัฒนศิลปวิชาการ   

ฝายวิจัยและนวัตกรรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

เลขท่ี 119/19 หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทร. 0 2482 2176-8 ตอ 357-8, 363 Fax. 0 2482 2173 

E-mail : research@bpi.mail.go.th   

Web : www.bpi.ac.th

http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-
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ผูเขียนสงตนฉบับมายังกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ 

และความถูกตองของตนฉบับ 

กองบรรณาธิการจัดสงตนฉบับให       

โรงพิมพดําเนินการจัดทํารูปเลม 

กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพร

วารสาร และประกาศรับตนฉบับ 

รับ/แกไข 

สงคืนผูเขียน 

แกไข 

แจงผูเขียน 

Reject 

แจงผูเขียนแกไข
ตนฉบับ 

รับ 

แกไข 

ไมผาน ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)    

อานประเมิน 

กองบรรณาธิการ

ตรวจสอบความถูกตอง 

ผานแบบมีเง่ือนไข 

ผาน 

ผาน 

กองบรรณาธิการจัดพิมพตนฉบับ 

สงคืนผูเขียน
แกไข 



190  Patanasilpa Journal Vol.2 No.1 (January-June 2018) 

 
 

ช่ือบทความภาษาไทย 

ช่ือบทความภาษาอังกฤษ 

  ช่ือผูเขียนภาษาไทย (ถามีมากกวา 1 คน ใส*,**,***ตามลําดับ) 

ช่ือผูเขียนภาษาอังกฤษ 

บทคัดยอ  

(บทนํา วิธีการศึกษาและผลการศึกษา ประมาณ 200 – 250 คํา) ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

คําสําคญั: คําท่ี 1 คําท่ี 2 คําท่ี 3  (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย) 

Abstract 

 (Introduction Method and Result 200 – 250 words)--------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Keywords: คําท่ี 1, คําท่ี 2, คําท่ี 3  (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย) 

* ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาไทย 

  ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาอังกฤษ 
** ทีอ่ยูผูเขียนคนที ่2 ภาษาไทย 

   ที่อยูผูเขียนคนที่ 2 ภาษาอังกฤษ 
*** ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาไทย 

     ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาอังกฤษ

(เลขหนาตัวธรรมดา 14  ชิดขวา)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 18 ก่ึงกลาง)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 12 ชิดซาย ไวมุมขวาลางสุดของหนาแรก)  

(ตัวหนา 18  ก่ึงกลาง)  

(1½)  

(1½)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 
(1½)  

 

(1½)  

 

1” 

1” 1½” 
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บทนํา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงค 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีการศึกษา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตารางท่ี 1 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

* คําอธิบายคาในตาราง 

ท่ีมา: ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

ตารางท่ี 2 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

ท่ีมา: ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  
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(1½)  

 

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  
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ภาพท่ี 1 --------------------------------------- (คําอธิบายรูป)  

ท่ีมา: (ถานํารูปภาพจากแหลงท่ีมาอ่ืน ไมไดสรางขึ้นเองใหอางอิงแหลงท่ีมาดวย เพราะมีลิขสิทธิ์) 

ผลการศึกษา 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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สรุปและอภิปรายผล 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ขอเสนอแนะ (ถามี) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายการอางอิง   

---------------------------------- (การอางอิงใชรูปแบบ APA)-------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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