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บทบรรณาธิการ 

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรความรูทาง
วิชาการในสาขาวิชาปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสําหรับผูทรงคุณวุฒิ ครู อาจารย
นักวิชาการ ตลอดจนผูสรางสรรคงานศิลปะทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันเปนรูปแบบหนึ่ง
ของการบริการวิชาการแกสังคม สําหรับวารสารฉบับนี้เปนวารสารฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน
2561) นําเสนอบทความจํานวน 10 เรื่อง ประกอบดวยดานนาฏศิลปสรางสรรค จํานวน 3 เรื่อง
ดานดนตรีไทย จํานวน 2 เรื่อง ดานทัศนศิลป จํานวน 2 เรื่อง และดานการศึกษา จํานวน 4 เรื่อง
ทุกบทความไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานในมิติของวิธีวิจัยและเนื้อหา
เชิงวิชาการอยางเขมขน เพื่อมุงมั่นพัฒนาวารสารพัฒนศิลปวิชาการใหมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกอ.)
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ครู อาจารย นักวิชาการ ผูสรางสรรคงานตลอดจน
ผูสนใจจะไดรับประโยชนจากวารสารฉบับนี้ นําสูการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อสราง
คุณคาแกสังคมไทยและประเทศชาติตอไป

รองศาสตราจารย ดร. จินตนา สายทองคํา
บรรณาธิการ
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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 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคนาฏศิลปชุดใหม
โดยศึกษาแนวทางจากความเปนมาและการดําเนินการตาง ๆ ของโครงการในพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อันเกี่ยวของกับผืนดิน ผืนน้ํา ผืนปา ที่สรางความสุข
ถาวรแก ป ระชาชนชาวไทย ผลการสร า งสรรค ง านมี อ งค ป ระกอบดั ง นี้ 1) สร า งสรรค
ทวงทํานองเพลงแทรกการเลียนเสียงธรรมชาติ 2) คัดเลือกผูแสดงชายหญิงจํานวน 16 คน
3) กระบวนทารํา ผสมผสานการเคลื่ อนไหวของรางกายที่เลียนแบบการเคลื่อนไหวของ
ธรรมชาติ 4) การแตงกายเปนการนุงหมแบบชาวบานที่ไมเจาะจงวาเปนภาคใดของไทย
5) อุปกรณการแสดง ไดแก ตะกราไมไผสานใสตนไมดอกไมสื่อถึงปา 6) การออกแบบแถว
และการใชพื้นที่เวทีที่หลากหลาย ทั้งนี้รูปแบบการแสดงแบงเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1) ปา น้ํา
นําสรางสรรพสิ่ง ชวงที่ 2) ยากยิ่งขาดน้ํา ขาดปา ชวงที่ 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
ของไทยทรงปกครองประเทศด ว ยทศพิ ธ ราชธรรม ประชาชนอยู เ ย็ น เป น สุ ข ภายใต ร ม
พระบารมี คนไทยมีความจงรักภักดีและผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริยอยางแนนแฟน
พระมหากษัตริยไทยจึงเปนสัญลักษณของความรมเย็นเชนเดียวกับรมไมใหญที่ใหสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายได อาศัย อยู ภ ายใต รมเงาที่ รมรื่น ดุจ พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงที่ไดเกิดมาบนผืน
แผนดินไทยใตรมพระบรมโพธิสมภารอยางเปนสุข (กรมสงเสริมวัฒนธรรม, 2560, น. ก)
สภาพแวดล อ มส ง ผลต อ วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมของมนุ ษ ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ปรากฏอยางชัดเจนเปนที่ประจักษวา การรักษาสิ่งแวดลอมเปนประเด็นสําคัญเรงดวนของ
มนุษยชาติ การอนุรักษดูแลรักษาสิ่งแวดลอมจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง สิ่งแวดลอมกับ
วิถีชีวิตของมนุษยจึงไมอาจแยกออกจากกันได สิ่งแวดลอมที่เปนทรัพยากรสําคัญตอชีวิต
กอใหเกิดสรรพสิ่งและการดํารงอยู คือ ผืนดิน ปา และน้ํา แมวาประเทศไทยจะตั้งอยูในเขต
ภูมิประเทศรอนชื้นมีฝนตกชุก แตทั้งนี้ปริมาณน้ําตนทุนจํานวนมาก ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
หากขาดการจัดการน้ําที่ดีจะไมสามารถกักเก็บน้ําจํานวนมากนั้นมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ปาตนน้ําลําธารทําใหปริมาณน้ําลดนอยลงไปจนเกิดปญหาภัยแลง
และเมื่อถึงฤดูฝนก็ไมมีกําแพงตามธรรมชาติที่จะปองกันการไหลของน้ํา น้ําที่ไหลบาเขามา
ปะทะอยางรวดเร็วจึงสรางความเสียหายแกบานเมืองจนเปนปญหาอุทกภัย ขณะที่ชุมชน
ในเขตเมืองตองเผชิญปญหาจากน้ําทวมขังและเนาเสีย
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พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ บรมนาถบพิ ต ร ทรงให
ความสําคัญกับการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอน
ของราษฎรทั้งจากภัย น้ําแลง ภัย น้ําลน และภัยน้ําเสีย ดวยแนวพระราชดําริการพัฒนา
แหลงน้ําและระบบชลประทานเพื่อใหราษฎรมีน้ํากินน้ําใชที่พอเพียงไมมากเกินความจําเปน
ไมนอยกวาความตองการและมีคุณภาพที่ดี เปลี่ยนจากสภาพปญหาที่มีอยูไปสูการดํารงชีวิต
ที่เปยมดวยความสุข ประกอบกับพระราชปณิธานอันแนวแนของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่มุงมั่นบรรเทาวิกฤตการณขาดแคลนน้ําและตระหนักถึง
ความสําคัญของปา จากการตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ไปเยี่ยม
ราษฎรในจังหวัดตาง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเปนเวลายาวนานทําใหทรงทราบวาปาไม
ถูกทําลายดวยฝมือมนุษยอยางมากมาย กอใหเกิดภาวะฝนแลง พืชพรรณธัญญาหารและ
สัตวปาที่เคยชุกชุมลดจํานวนอยางรวดเร็ว เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรแหลงน้ํา เรื่องดินเพื่อพัฒนา
ที่ทํากินแกราษฎร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จึงเสนอแนว
พระราชดําริใหประชาชนรวมมือรวมใจปลูกปาเพื่อใหปาไมเปนที่ดูดซับกักเก็บน้ําไวใตดิน
คืนความอุดมสมบูรณสูธรรมชาติ เกิดโครงการในพระราชดําริสรางความสุขถาวรแกปวงชน
ชาวไทยมากมายหลายโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับผืนดิน ผืนน้ํา ผืนปา อาทิ โครงการปารักน้ํา
แนวทางปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง โครงการแกมลิง โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธ
เขื่อนคลองทาดาน และเขื่อนตาง ๆ ในภูมิภาค โครงการอางเก็บน้ํา โครงการพัฒนาลุมน้ํา ฯลฯ
การสรางสมดุลของทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริที่วา “น้ําคือชีวิต” สงผลตอ
การบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน ทั้งในเรื่องการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา
การพัฒนารูปแบบปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง การจัดการน้ําแลงและน้ําหลากนอกเขต
ชลประทาน รวมทั้งอีกหลายแนวทางที่ทั้งสองพระองคทรงทําเปนตัวอยางเพื่อเปนตนแบบ
สูการนําไปใชในชุมชน พั ฒนาสูความอุดมสมบูรณของประเทศชาติและความผาสุกของ
อาณาประชาราษฎร จึงเปนแรงบันดาลใจใหคณะศิลปนาฏดุริยางคนอมนําแนวพระราชดําริ
และพระราชปณิธ านที่มุงมั่ นพระราชทานความผาสุกยั่งยืนแกป วงประชาชนชาวไทยสู
การสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปที่รอยเรียงรังสรรคกระบวนทารําถายทอดพระราชปณิธาน
โดยใชกระบวนท ารํ า แนวเพลงที่ ส รา งขึ้ นผสมผสานการเคลื่อนไหวรางกายที่ เลี ยนแบบ
การเคลื่อนไหวของธรรมชาติ แนวคิดการออกแบบแถวรวมทั้งการใชพื้นที่เวทีที่หลากหลาย
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เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุ ดมิไดแหงองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 ในชื่อการแสดงชุด พนาธาร
วัตถุประสงค
เพื่อสรางสรรคผลงานนาฏศิลปชุด พนาธาร
วิธีการศึกษา
1. ศึ กษาวิ เคราะหเ อกสารที่เกี่ ยวของกับ การดํ าเนิน งานต าง ๆ ของโครงการ
พระราชดําริที่เกี่ยวของกับผืนดิน ผืนน้ํา ผืนปา ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
งานสรางสรรคจากแหลงขอมูล แหลงวิทยบริการของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ศูนยรักษศิลป
หอสมุดแหงชาติ ฯลฯ
2. ศึกษาข อมู ลจากการสั มภาษณ โดยกํ าหนดกรอบประเด็ นคํ าถามเกี่ ยวกั บ
องคประกอบศิลปและการสรางสรรคงานจากผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปที่มี
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 การใชพื้นที่เวทีที่มีความหลากหลาย
6. จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการนําเสนอผลงานเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ สูการปรับพัฒนา
ผลงานใหมีความสมบูรณ โดยกําหนดคุณสมบัติเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณจํานวน
8 คน ประกอบดวย

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

5

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 4 คน ไดแก
1) นางรัตติยะ วิกสิตพงษ
(ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2560)
2) นายประสิทธิ์ 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. จัดทําเอกสารพรอมบันทึกวีดิทัศนเพื่อเผยแพร
9. นําผลงานจดสิทธิบัตรเปนทรัพยสินทางปญญาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผลการศึกษา
นาฏศิ ล ป ส ร า งสรรค ชุ ด พนาธารมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความเป น มาและ
การดําเนินการตาง ๆ เพื่อนอมนําแนวความคิดจากโครงการในพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไวในคําขวัญวันแม กลาวถึง ดิน น้ํา
ลม ฟา ปา เขา รวมกันเปนทรัพยสินแผนดินแมที่พวกเราทุกคนตองรวมใจกันรักษาดูแล
สูการคิดสรางสรรคการแสดงบนพื้นฐานความเปนนาฏศิลปไทย เพื่อแสดงถึงความสําคัญ
ตระหนักในคุณคาของปาและน้ําที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและแผนดินเกิด สรุปผลการศึกษาได
ดังนี้
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1. การศึกษาความเปนมาและการดําเนินการตาง ๆ ของโครงการในพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวของกับปาและน้ํามี ดังนี้
1.1 โครงการในพระราชดําริที่เกี่ยวกับปา
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรทรง
ตระหนักถึงความสําคัญของปาไมซึ่งเปนตนทางแหงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติที่ยัง
ประโยชนสูพสกนิกร ทรงมีโครงการในพระราชดําริที่เกี่ยวของกับปามากมาย ทั้งโครงการ
ใหญและโครงการเล็กที่เขาถึงทุกพื้นที่ โครงการสําคัญ ๆ ไดแก โครงการปาสาธิตสวน
พระองค โครงการชุมชนพัฒนาปาชายเลน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย จังหวัดเพชรบุรี
ศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส ฯลฯ
นอกจากนี้ทรงพระราชทานพระราชดําริเพื่ออนุรักษ และฟนฟูปาไมดว ย
ทฤษฎีตาง ๆ อยางไดผลอยางยิ่ง ไดแก การปลูกปาทดแทน การปลูกปาในที่สูง การปลูกปา
3 อยางไดประโยชน 4 อยาง ทฤษฎีการทําปาเปยก ทฤษฏีการสรางภูเขาปา เปนตน
1.2 โครงการในพระราชดําริที่เกี่ยวกับน้ํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงความสําคัญของ
ความอยูรอดของปาไม ซึ่งปญหาสําคัญที่เปนตัวแปรแหงความอยูรอดของปาคือ น้ํา นําสู
พระราชดําริโครงการที่เกี่ยวของกับน้ําหลายโครงการ ไดแก ฝายชะลอความชุมชื่น (Check
Dam) ฝนหลวงพระราชทาน พระราชดําริจัดการดานชลประทาน เขื่อนเอนกประสงค เปนตน
การจัดการน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพและวิธีกลศาสตร อาทิ โครงการแกมลิง
โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ โครงการเขื่อนคลองดาน โครงการคลองลัดโพธิ์ โครงการขุดสระ
กักเก็บน้ําตามทฤษฎีใหม โครงการอางเก็บน้ําตาง ๆ กังหันน้ําชัยพัฒนา ฯลฯ
จากโครงการในพระราชดําริมากกวา 4,000 โครงการนํามาซึ่งการบําบัด
ทุกขบํารุงสุข สรางความผาสุกรมเย็นอยางยั่งยืนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางใหพสกนิกรดําเนินชีวิตและปฏิบัติตามรอยพระบาท จากการศึกษาความเปนมา
ของโครงการตาง ๆ นําสูแนวคิดในการสรางงานสรางสรรคที่ใหผูชมตระหนักรูในคุณคาของ
ปาและน้ํา รวมทั้งสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดที่ทั้งสองพระองคทรงมีตอ
ปวงชนชาวไทยที่พรอมนอมนําเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และชวยกันสืบสานปฏิบัติ
ตามพระราชปณิธานดวยความมุงมั่นจงรักภักดีตราบนิรันดร
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2. กระบวนการสรางสรรคงานนาฏศิลป ชุด พนาธาร มีขั้นตอนวิธีการในการสราง
งาน 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสรางแนวคิดของการแสดงที่ตระหนักถึงความสําคัญของปา
และน้ํารวมทั้งเพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได แหงองคพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ บรมนาถบพิ ต ร และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยดําเนินการคนควาขอมูลทางเอกสารตําราที่เกี่ยวของ
กับโครงการพระราชดําริในรัชกาลที่ 9 และการสัมภาษณ สรุปสาระเป นกรอบแนวทาง
ในการสรางสรรคงาน
ขั้นตอนที่ 2 สรางสรรคทํานองเพลง ดนตรีประกอบการแสดง โดยใชเครื่อง
ดนตรีไทยเปนหลักในการบรรเลง ผสมผสานเครื่องประกอบจังหวะและอุปกรณเลียนเสียง
ธรรมชาติ

ภาพที่ 1 เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
ที่มา: ผูวิจัย

เครื่องดนตรีประกอบดวย
1. ระนาดเอก 2. ระนาดทุม
5. ทับ
6. อังกะลุง
9. กลองใหญ
10. แฉ
13. กรับพวง
14. กรับไมไผ
17. จักจั่น
18. ขลุยนก

3. เปงมาง
7. ปจุม
11. ฉิ่ง
15. เกราะ
19. กระบอกเสียง

4. ตะโพน
8. ขลุยเพียงออ
12. ฉาบเล็ก
16. ระฆังราว
20. กังสะดาล
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ทวงทํานองแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้
ช ว งที่ 1: ลั กษณะทํ า นองเพลงสื่อถึงธรรมชาติที่อุ ดมสมบู ร ณใช เครื่อ ง
ดนตรีที่กอใหเกิดเสียงเลียนเสียงธรรมชาติ เชน ปจุม อังกะลุง ขลุยนก และใชเครื่องดนตรีไทย
ที่เปนเครื่องไมเปนเครื่องดําเนินทํานองเพลง
ชวงที่ 2: ลักษณะอารมณเพลงที่สื่อถึงความตื่นตระหนก ความตื่นเตน
เครื่องดนตรี ที่ใชในชวงนี้จึงเนนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง คือ กลองใหญ และ เครื่อง
ประกอบจังหวะ แนวจังหวะเพลงเรงความเร็วสื่อถึงความตื่นตระหนก
ชวงที่ 3: ลั กษณะทํานองเพลงสื่ออารมณการมี ความหวังความสุ ข การ
บรรเลงทํานองใชวงปพาทยแสดงถึงความเปนราชสํานัก
ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกผูแสดงที่มีความรูความสามารถในการแสดงโดยใชวิธีการ
เป ด รั บ สมั ค รนั ก แสดง ซึ่ ง เป น นั ก ศึ ก ษาในคณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค สาขานาฏศิ ล ป ไ ทย
โดยคัดเลือกนักแสดงที่มีความเต็มใจ ตั้งใจ พอใจ ดีใจ และภาคภูมิใจสูการมีสวนรวมใน
ความสําเร็จของการแสดง ไดนักแสดงจํานวน 16 คน ประกอบดวยนักแสดงชาย 9 คน และ
นักแสดงหญิง 7 คน
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบกระบวนทารําโดยใชพื้นฐานนาฏศิลปไทย กําหนดเปน
3 ชวง คือ
ชวงที่ 1 ปา น้ํา นําสรางสรรพสิ่ง: แสดงถึงความสัมพันธระหวางปาและน้ําที่
สําคัญกับสิ่งมีชีวิต

ภาพที่ 2 สื่อถึงความงดงามของธรรมชาติปาและน้ํา
ภาพที่ 3 ความสัมพันธที่อยูรวมกันของสรรพสัตว
ใชการกระดกเทาสื่อถึงการยืนตนของตนไม
ธรรมชาติ ตนไม ปาเขา ลําเนาธาร ใชกิริยาหลากหลาย
ที่มา: ผูวิจัย
ของผูแสดง การนั่งยอตัวการเดินเลียนแบบกิริยาสัตว
มา ชาง การใชมือสื่อถึงดอกไมทกี่ ําลังเบงบาน
ที่มา: ผูวิจัย
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ชวงที่ 2 ยากยิ่ง ขาดน้ํา ขาดปา: แสดงใหเห็นถึงการผิดสมดุลแหงธรรมชาติ
เมื่อน้ําและปาถูกทําลาย นําไปสูหายนะแกสรรพสัตวและมวลมนุษยชาติ

ภาพที่ 4 สื่อถึงการทําลายธรรมชาติดวยฝมือมนุษย ภาพที่ 5 สื่อถึงความสูญสิ้นธรรมชาติกอเกิดภัยพิบัติ
ใชกระบวนทาเตนแบบโขน
ใชกระบวนทาโขนแสดงการทําลายและนําลีลา
แสดงถึงพลังในการทําลาย
การกมตัวตามธรรมชาติสื่อถึงการสูญสิ้น
ที่มา: ผูวิจัย
ที่มา: ผูวิจยั

ภาพที่ 6 สื่อถึงมรสุมจากธรรมชาติ และความเศราหมองจากการสูญเสีย
ใชทาธรรมชาติและนําลักษณะการจีบหงายแตะที่ตาและยืดอกเงยหนาแสดงความเศราหมอง
ที่มา: ผูวิจัย

ชวงที่ 3 ปารักน้ําตามรอยพระบาท: แสดงใหเห็นถึงพระราชกรณียกิจ
พระมหากรุ ณาธิ คุณอั น หาที่ สุ ดมิ ได ขององคผูนําที่ยิ่งใหญที่พลิกฟน ผืน น้ํา ผืน ปา สราง
แนวทางเพื่อใหสรรพสัตวกลับมาดํารงชีวิตอยางพอเพียง มีความสุขอีกครั้ง พรอมความ
เขาใจตระหนักในคุณคาปาและน้ํา
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ภาพที่ 7 สื่อถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
นําสื่อสัญลักษณ “สก.” มาประกอบการแสดงใชทาไหวสูง
แสดงการสักการะดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 8 สื่อถึงความปลื้มปติ
ใชทารําพรหมสี่หนาแสดงความยิ่งใหญ
แหงพระบารมีสูความปลื้มปติของปวงชน

ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 9 สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณสูพสกนิกร
ใชทารําการตั้งมือตอกันเปนสัญลักษณเลข 9

ภาพที่ 10 สื่อถึงความเจริญเติบโตงอกงามอีกครั้ง
ใชทารําจีบคว่ําสอดมือคลายจีบสอดสูงแสดงความงอกงาม

ภาพที่ 11 สื่อถึงความสุข ความรื่นเริงของมนุษย
ใชกิริยาการเคลื่อนกาวกระโดดยกเทาไขว
แปรแถวอยางรวดเร็ว

ภาพที่ 12 สื่อถึงการกลับคืนสูความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ
ใชทารํากิริยาตั้งเขากระดกเทา ผสมผสานกับการถืออุปกรณ
ตางระดับกัน เปนมิติที่สื่อถึงการกลับสูความสมบูรณ

ที่มา: ผูวิจัย

ที่มา: ผูวิจัย

ที่มา: ผูวิจัย

ที่มา: ผูวิจัย

กระบวนการแปรแถว นําแนวคิดการใชพื้นที่เวที ทั้งในรูปแบบความสมดุล
และไมสมดุล ใชพื้นที่กลางเวที มุมเวทีอยางหลากหลาย จัดกลุมการแปรแถว ดังนี้
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ภาพที่ 13 แถวขนานกับผูชม
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 14 แถวแบบกลุม
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 15 แถวไมสมดุล
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 16 แถวทแยงมุม
ที่มา: ผูวิจัย
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ขั้น ตอนที่ 5 การออกแบบประดิ ษฐเครื่องแตงกาย เปน ลักษณะนุงหมแบบ
ชาวบา นไม เจาะจงว าเปนภาคใดของประเทศไทย ผูหญิ งนุงผาถุ ง ผาพั นรอบอก ชายนุ ง
กางเกงมีผ ารั ดบริ เวณเอว ใช โ ทนสี น้ํ า ตาลแทนพื้น ดิน แทรกสีตาง ๆ แทนดอกไม ใบไม
เครื่องประดับใชลูกไม ลูกปด หินสี การเย็บปกถักรอย มีตะกราไมไผเปนอุปกรณ สื่อถึง
ปาไม ธรรมชาติ นอกจากนี้ไดแรงบันดาลใจในการพรางหนาของชนเผา ผูใกลชิดธรรมชาติ
เปนแนวทางในการแตงหนาของผูแสดง
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนองานสรางสรรคตอผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ
ไดรับคําแนะนํา ดังนี้
1) การใชสีเครื่องประดับควรปรับใหมีสีสันใหนาสนใจ
2) ควรเพิ่มเสียงสรรพสัตวในเสียงดนตรี
ซึ่งผูสรางสรรคงานไดดําเนินการปรับตามขอเสนอแนะ ทําใหการแสดงชุด
พนาธารมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 เผยแพรการแสดงสูสาธารณชนในการแสดงระดับชาติ อาทิ
- งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม “ใตรมพระบารมีจักรีวงศ”ณ โรงละครแหงชาติ
- งานศิรากรานพระภูบาลนวมินทร ณ หอประชุมราชแพทย โรงพยาบาลศิริราช
จากนั้นนําจดสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญาตอไป
สรุปและอภิปรายผล
นาฏศิ ล ป ส ร า งสรรค ชุ ด พนาธาร มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ ก ษาความเป น มาและ
การดํ า เนิ น การต า ง ๆ ของโครงการในพระราชดํ าริ อ งค พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิ ตร และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี นาถใน
รัชกาลที่ 9 เปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลป ซึ่งไดแนวคิดจากความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิไดแหงองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
บรมนาถบพิ ต ร และสมเด็ จ พระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชินี น าถในรัช กาลที่ 9 ที่ ท รง
พระราชทานแนวทางในการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม คืนความสมบูรณสู
ธรรมชาติ แกปญหาบรรเทาความเดือดรอนของราษฎร กอใหเกิดโครงการในพระราชดําริที่
เกี่ยวของกับผืนดิน ผืนน้ํา ผืนปา ที่สรางความสุขถาวรแกประชาชนชาวไทย
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คณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป น อ มนํ า พระราชดํ า ริ สู ก าร
สรางสรรคการแสดงนาฏศิลป โดยสรางงานจากแนวคิดธรรมชาติ ผูคน ตนไม สรรพสัตว
ผสมผสานวิถีชีวิต ประกอบดวยอารมณที่หลากหลาย อันเปนองคประกอบของชีวิตมนุษย
ใช ก ระบวนท า รํ า แนวเพลงที่ ส ร า งขึ้ น ผสมผสานการเคลื่ อ นไหวร า งกายที่ เ ลี ย นแบบ
การเคลื่อนไหวของธรรมชาติ แนวคิดการออกแบบแถว รวมทั้งการใชพื้นที่เวทีที่หลากหลาย
มี ขั้ น ตอนในการสร า งงาน 7 ขั้ น ตอนคื อ 1) สร า งแนวคิ ด 2) สร า งสรรค ทํ า นองเพลง
3) คัดเลือกผูแสดง 4) ออกแบบทารําและการแปรแถวใชพื้นที่เวที 5) ออกแบบประดิษฐ
เครื่ อ งแต ง กาย เครื่ อ งประดั บ อุ ป กรณ 6) นํ า เสนองานต อ ผู เ ชี่ ย วชาญ/ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
7) เผยแพรงานสูสาธารณะชน มีองคประกอบสําคัญของการแสดง ประกอบดวย ผูแสดง
จํานวน 16 คน แตงกายโดยนุงหมแบบชาวบานที่ไมเจาะจงวาเปนภาคใดของไทย มีตะกรา
ไมไผสานใสตนไม ดอกไมเปนอุปกรณการแสดงสื่อถึงปาที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ทวงทํานองเพลงสรางสรรคขึ้นใหมแทรกการเลียนธรรมชาติ เสียงน้ํา เสียงสัตว สอดคลอง
กับการแสดง
การแสดงแบงเปน 3 ชวงดังนี้
ชวงที่ 1 ปา น้ํา นําสรางสรรพสิ่ง: แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปา
และน้ําที่มีความสําคัญกับสิ่งมีชีวิต
ชวงที่ 2 ยากยิ่ง ขาดน้ํา ขาดปา: แสดงใหเห็นถึงการผิดสมดุลแหงธรรมชาติ
เมื่อน้ําและปาถูกทําลายนําไปสูหายนะแกสรรพสัตวและมวลมนุษยชาติ
ชวงที่ 3 ปารักน้ําตามรอยพระบาท: แสดงใหเห็นถึงพระราชกรณียกิจองคผูนํา
ที่ยิ่งใหญ พลิกผืนปาและน้ํา สรางแนวทางเพื่อใหสรรพสัตวกลับมาดํารงชีวิตอยางพอเพียง
ที่มีความสุขอีกครั้ง พรอมความเขาใจตระหนักในคุณคาปาและน้ํา
อภิปรายผล
จากการสรางสรรคนาฏศิลปชุด พนาธาร อภิปรายผลเปน 2 ตอน ดังนี้
1. กระบวนการสร างสรรค งาน จากการวิจัย พบว า การแสดงชุด พนาธาร
มีแนวความคิดการสรางงานจากแนวคิดธรรมชาติ ผูคน ตนไม สรรพสัตว ผสมผสานวิถีชีวิต
ประกอบดวยอารมณที่หลากหลาย ความสุข ความเศรา ความหวัง อันเปนองคประกอบของ
ชีวิตมนุษย ซึ่งเปนแนวคิดในการสรางงานที่พบไดในการสรางสรรคนาฏศิลปในปจจุบัน อาทิ
รับขวัญขาว นําแนวคิดวิถีชีวิตของชาวนาและความผูกพันกับธรรมชาติเสนอเปนเรื่องราว
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ในการแสดง ซึ่งสอดคลองกับการจัดการความรูของคณะศิลปนาฏดุริยางค (2557, น. 87)
ที่พบวา กรอบแนวคิดของการสรางสรรคงานนาฏศิลปเกิดขึ้นตามจุดมุงหมายของการแสดง
ซึ่งสรุปไดวามีกรอบแนวคิดที่นํามาใช 6 ประการ คือ 1) แนวคิดจากวิถีชีวิต 2) แนวคิดจาก
ภาพจิตรกรรมประติมากรรมรวมทั้งประวัติศาสตร 3) แนวคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม
ตํานาน 4) แนวคิดจากกลุมชาติพันธุ 5) แนวคิดจากธรรมชาติ 6) แนวคิดจากจินตนาการ
และความใฝฝน ซึ่งการแสดงชุดพนาธารสอดคลองกับแนวคิดขอที่ 1 แนวคิดจากวิถีชีวิต
และขอที่ 5 แนวคิดจากธรรมชาติ ทั้งนี้ขั้นตอนในการดําเนินงานประกอบดวยขั้นตอน 7
ขั้นตอน คือ 1) การสรางแนวคิดสรุปสาระเปนกรอบแนวทาง 2) สรางสรรคทํานองเพลง
และดนตรีป ระกอบการแสดง 3) คัด เลือกผู แสดงที่มีความรูความสามารถ 4) ออกแบบ
กระบวนทารํา 5) ออกแบบประดิษฐเครื่องแตงกายศิราภรณและเครื่องประดับ 6) นําเสนอ
งานตอผูเชี่ยวชาญ 7) เผยแพรการแสดงสูสาธารณชนซึ่งสอดคลองกับ ธรรมรัตน โถวสกุล
(2543) ที่ ศึกษาวิ ธี การและรู ป แบบการสร างสรรคผลงานของนั กนาฏยประดิษฐที่ได รั บ
การยอมรับแลว พบวา มีขั้นตอนการสรางสรรคงาน คือ การคิดหัวขอ การหาขอมูลในการ
สรางผลงาน การกําหนดเนื้อหาและรูปแบบการแสดงเพื่อกําหนดรูปแบบงาน การหาเพลง
และดนตรีประกอบใหสอดคลองกับแนวคิดและรูปแบบการแสดง การคัดเลือกนักแสดง
การประดิษฐทารํา การออกแบบเครื่องแตงกาย การออกแบบฉากและแสง การฝกซอมและ
นําเสนอผลงาน
2. กระบวนการสร า งสรรคทา รํา และการแปรแถวจากการวิจัย พบว า มีการ
สรางสรรคทารําจากทาพื้นฐานนาฏศิลปไทย การใชลักษณะทาเตนแบบโขน รวมทั้งทาทาง
ตามธรรมชาติ ผสมผสานการเคลื่อนไหวของรางกาย ตามทวงทํานองเพลงสื่ออารมณดวย
กิริ ย าต าง ๆ ตามจิ น ตนาการ เช น เดี ย วกั บ แนวคิ ด ในการออกแบบนาฏยประดิ ษฐ ของ
คุ ณ ครู สุ ว รรณี ชลานุ เ คราะห (ศิ ล ป น แห ง ชาติ ) ที่ ก ล า วในการศึ ก ษาของ ณั ฏ ฐนั น ท
จั น นิ น วงศ (2557) ว า คุ ณ ครู สุ ว รรณี ชลานุ เ คราะห มี แ นวคิ ด ในการออกแบบจาก
ประสบการณการแสดง ประกอบกับแรงบันดาลใจนํามาออกแบบโดยใชหลักการออกแบบ
ลีล าท า รํ า 4 ประการ ได แ ก หลั ก การจิ น ตนาการ หลั ก การสื บ ทอดผสมผสานท า ทาง
ธรรมชาติ หลั กการนํ าท ารํ าเก ามาพั ฒนาใหม หลั กการสร างสรรค กระบวนท ารํ าใหม ใน
รูปแบบการตีบทตามคํารองและทํานองเพลง กระบวนทารําแบบมาตรฐาน มีการนําแมทา
นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปตางชาติมารอยเรียงกระบวนลีลาทารําใหมอยางมีเอกลักษณ
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ในส วนการสรางสรรครู ปแบบการแปรแถว มีการนํ าแนวคิ ดการใชพื้น ที่เวทีที่มี
ความหลากหลายประกอบดวยลักษณะแถวขนานกับผูชม แถวทแยงมุม แถวแบบสมดุล
และไมสมดุล แถวแบบกลุม ตามการใชพื้นที่และทิศทางที่ผูแสดงเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง ในสวนของการคิดรูปแบบการแปรแถว พบวา มีรูปแบบการแปรแถว 5 ลักษณะ
คือ แถวขนานกับผูชม แถวทแยงมุม แถวแบบสมดุลและไมสมดุล แถวแบบกลุมและแถวตอน
ซึ่ ง เป น ไปตามการใช พื้ น ที่ แ ละทิ ศ ทางที่ ผู แ สดงเคลื่ อ นที่ จ ากจุ ด หนึ่ ง ไปยั ง อี ก จุ ด หนึ่ ง
มีความสัมพันธกับตําแหนงของคนดู ตามหลักทฤษฎีการเคลื่อนไหว ที่สุรพล วิรุฬหรักษ
(2543, น. 231-232) กลาวไวในหลักการแสดงนาฏยศิลปปริทรรศน คือ การเขาหาคนดู
เปนการเรียกรองความสนใจ นาเกรงขาม แสดงความยิ่งใหญ การถอยออกจากคนดู แสดง
ความอางวาง สูญเสีย หวาดกลัว ลังเล การขนานกับคนดูเนนใหคนดูในจุดตาง ๆ มองเห็น
ผู แ สดงได เ ท า ๆ กั น เป น การนํ า สายตาของคนดู ไ ปสู อี ก จุ ด หนึ่ ง การทแยงมุ ม กั บ คนดู
แสดงความผู กพั น ความอ อ นโยน ความสามั ค คี การฉวั ด เฉวี ย นหรื อ เลี้ ย วไปมาแสดง
ความปราดเปรียว การยกสูง แสดงความเบา ความสงางาม ความยิ่งใหญ และการกดต่ํา
แสดงความหวาดกลัว ความออนนอม ความดอยคา เปนตน
การคิดรูปแบบการแปรแถวใชรูปแบบแปรแถวในลักษณะของนาฏศิลปไทยทั่วไป
ตามที่ คุณครูจําเรียง พุธประดับ (อางถึงใน ไพโรจน ทองคําสุก, 2547, น. 175) กลาวไวคือ
การแปรแถวในรูป แบบแถวปากพนัง แถวเฉี ยง แถวหนากระดาน แถวตอนเดี่ ยว แถวคู
เป น ต น นอกจากนี้ มี ก ารใช รู ป แบบแถวสอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาวิ ธี ก ารและรู ป แบบ
การสรางสรรคผลงานของนักนาฏยประดิษฐที่ไดรับการยอมรับแลว มีการศึกษาถึงรูปแบบ
และกระบวนการสรางสรรคผลงานของนิสิตที่ศึกษาภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวาง พ.ศ. 2534-2541 (ธรรมรัตน โถวสกุล, 2543) ที่พบวา
รูปแบบงานสรางสรรคเปนลักษณะนาฏศิลปไทยประยุกตมีลักษณะทารําของการรําแมบท
หรือการนํามาจากนาฏศิลปตะวันตกผสมผสานกับรําไทย ลักษณะการจัดแถว แปรแถวและ
การตั้งซุมในรูปเรขาคณิตและรูปรางของเสนตาง ๆ ใชเพื่อสื่อความหมายเชิงปรัชญา
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ขอเสนอแนะ
การสร า งงานนาฏศิ ล ป ส ร า งสรรค ต ามโครงการที่ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป
มอบหมายใหทุกหนวยงานในสถาบันดําเนินการสรางสรรคเปนประจําทุกปนั้น พบวา แตละ
หนวยงานมีการสรางสรรคอยางหลากหลายแนวคิ ด โดยไม มีการกําหนดประเด็น ในการ
สรางสรรคแตละป สงผลใหรูปแบบการแสดงงานสรางสรรคหลายชุดเริ่มมีความซ้ําหรือ
คล า ยคลึ งกั น ดั ง นั้ น ควรจั ด กลุ มและกํ า หนดประเด็น ในการสรางงานเพื่อ เปน แนวทาง
ในการสรางงานของหนวยงานตาง ๆ นําสู การประกวดคั ดเลือกสนับสนุ นสูการเผยแพร
ในเวทีระดับชาติและนานาชาติตอไป
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ฟอนตะคัน
TA-KAN DANCE
เหมือนขวัญ สุวรรณศิลป *
0

MUANKHWAN SUWANNASILP

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง ฟอนตะคัน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสรางสรรคและ
วิเคราะหนาฏยลักษณการแสดงชุด ฟอนตะคัน ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว า
ฟอนตะคันเปนผลงานสรางสรรคการแสดงของคณะครูภาควิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลป
วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ โ ขทั ย เมื่ อ พ.ศ. 2531 ภายใต ก ารนํ า ของนายจตุ พ ร รั ต นวราหะ
ผูอํานวยการวิทยาลัย ดวยตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีการเผาเทียนแบบโบราณใน
ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย ผูเรียบเรียงทํานองเพลงฟอนตะคัน คือ
นายสมุทร อิงควระ แนวคิดในการประดิษฐทารําอาศัยหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1
และหลักฐานการคนพบซากตะคันตามโบสถวิหารในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยระหวาง
พ.ศ. 2520-2530 และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความสวยงามของแสงเทียนในค่ําคืนของเทศกาล
ลอยกระทง องคประกอบการแสดงใชนักแสดงหญิงลวนไมจํากัดจํานวน ลักษณะการแตงกาย
มี 3 แบบตามโอกาส ใช “ตะคัน” เปนอุปกรณจุดไฟใหแสงสวาง ดนตรีประกอบใชวงปพาทย
ไมนวม รวมวงแบบเฉพาะกาล โครงสรางของเพลงแบงเปน 3 สวน อัตราจังหวะ 2 ชั้น และ
ชั้นเดียว จังหวะหนาทับลาว กระบวนทารํามี 4 ขั้นตอน ทารําหลัก 13 ทาและทาเชื่อม 2 ทา
ลักษณะการเคลื่อนไหวรางกาย 5 สวน 8 ทิศทางและการแปรแถว 7 รูปแบบ การวิเคราะห
นาฏยลักษณ พบวา ฟอนตะคันเปนการแสดงที่สะทอนเอกลักษณทองถิ่นของสุโขทัยในดาน
ประเพณีและวัฒนธรรม ใช “ตะคัน” เปนอุปกรณประกอบเพื่อสื่อใหเห็นถึงประเพณีเผาเทียน
เลนไฟ เพื่อเปนพุทธบูชาตามแบบโบราณ เครื่องแตงกายใชผาซิ่นตีนจกและผาทอพื้นเมืองที่
เปนภูมิปญญาชาวสุโขทัย ลักษณะเดนของการแสดงฟอนตะคันเปนการรําหมูที่มีลีลาการฟอน
แบบผสมผสานระหวางการฟอนแบบภาคเหนือและภาคกลางที่มีความสวยงามนาชม
คําสําคัญ: ฟอน ตะคัน การสรางสรรค
*

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 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
สุโขทัยเปนที่ตั้งราชธานีแหงแรกของราชอาณาจักรไทยมากวา 700 ป นับเปน
ดิ น แดนปฐมของชนชาติ ไ ทยที่ ไ ด ก อ กํ า เนิ ด ความเป น ไทย นั บ ตั้ ง แต พ อ ขุ น รามคํ า แหง
มหาราชผูเปน มหาราชองคแรกของไทยพระองค ทรงปกครองไพรฟาขาแผนดิ นให ไดรั บ
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ความรมเย็นเปนสุขรวมถึงขยายดินแดนออกไปอยางกวางใหญไพศาลและเจริญรุงเรืองอยาง
สูงสุด ในชวงเวลานั้นจากรองรอยหลักฐานทางประวัติศาสตรไดชี้ใหเห็นวาศิลปวัฒนธรรม
ของความเป น ไทยได เ ริ่ ม ต น ขึ้ น ในอาณาจั ก รสุ โ ขทั ย รวมถึ ง ด า นวิ ท ยาการความรู
ความสามารถและเทคโนโลยีแขนงตาง ๆ และที่สําคัญยิ่ง คือ การมีภาษาและหนังสือของ
ตนเองได บ งบอกถึงอารยธรรมอั น สู งส งของคนไทยไดเริ่มขึ้นและวิวัฒ นาการเปน มรดก
ตกทอดถึงลูกหลานไทยไดสืบทอดตอกันมาจนตราบเทาทุกวันนี้
จากการศึกษาประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยพบวา กรุงสุโขทัยมีประเพณีเผาเทียนเลนไฟ
ตลอดสมั ย พ อ ขุ น รามคํ า แหงมหาราช ซึ่ งปรากฏตามหลัก ศิล าจารึก หลั กที่ 1 ดา นที่ 2
บรรทัดที่ 1-23 (อางถึงใน บานชื่น ผกามาศ, 2561) วา “…คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน
มักทรงศีล มักโอยทาน พอขุนรามคําแหง เจาเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม ชาวเจา ทวยปว
ทวยนาง ลูกเจาลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผูชายผูญีง ฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษากรานกฐิน เดือนณื่ง จึ่งแลว เมื่อกรานกฐิน มีพนม
เบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม มีหมอนนั่งหมอนโนน บริพารกฐินโอยทานแลป แลญิบลาน
ไปสูดญัติกฐิน เถิงอไรญิกพูน เมื่อจักเจามาเวียง เรียงกันแต อไรญิกพูน เทาหัวลาน ดํบงคํ
กลอง ดวยเสียงพาทย เสียงพิณ เสียงเลื้อน เสียงขับ ใครจักมักเลน เลน ใครจักมักหัว หัว
ใครจักมักเลื้อน เลื้อน เมืองสุโขทัยนี้ มีสี่ปากประตูหลวง เที้ยรยอมคนเสียดกันเขามาดูทาน
เผาเทียน ทานเลนไฟ เมืองสุโขทัยนี้ มีดั่งจักแตก” ซึ่งไดกลาวถึงใน วันเพ็ญกัตติกาอันเปน
วันสุดทายของการถวายผากฐิน พรอมบริพารนําไปถวายพระภิกษุสงฆผูจําพรรษา ณ วัดเขา
ตะพานหิน และทรงจัดงานมหรสพสมโภชเปนการฉลองที่ไดจากการถวายผากฐินอันเปน
“กาลทาน” กลางคืนมีการแสดง “เลนไฟ” และ “เผาเทียน” ซึ่งสันนิษฐานวานาจะมีการใช
“ตะคัน” ถวยเทียนจุดเผาบูชาพระทอง “พระอัฏฐารส” พระพุทธรูปใหญอันงดงามในเมือง
สุโขทัยนั่นเอง
ตอมาเมื่ อกรุงศรีอยุธยาเจริญรุงเรืองขึ้น อาณาจักรสุโขทั ยเสื่อมอํานาจลง และ
ผนวกรวมเขากับกรุงศรีอยุธยาในที่สุด การใช “ตะคัน” เพื่อจุดเผาเทียนบูชาก็พลอยเสื่อม
ไปดวยทิ้งเพียงรอยอารยธรรมไวใตดินตามซากวัดวาอารามทั่วไปในกรุงสุโขทัย แตถวยดิน
ก็มิไดสูญสิ้นไปจากชาติไทย ดวยปรากฏวาชาวไทยลานนาอันมีเชียงใหมเปนศูนยกลางยังคง
รักษา “ถวยเทียนบูชา” ไวไดถึงทุกวันนี้โดยเรียกวา“ผางประทีป” ใชจุดเผาบูชาในวันสําคัญ
เชน วันยี่เปง เปนตน
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จังหวัดสุโขทัยมีการรื้อฟนประเพณีเผาเทียนเลนไฟแบบโบราณขึ้นมาใหม ในชวง
พ.ศ. 2520 โดยอาศั ย หลั กฐานการค น พบซากตะคัน ที่ขุด คน พบทั่ว บริเวณโบสถ วิห าร
ภายในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย โดยไดคนควาและหารูปแบบของเดิมจากพิพิธภัณฑ
รามคําแหง มาเปนตนแบบและสรางขึ้นใหมโดยใหชาวบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย ซึ่งมีอาชีพปนหมอดินและอื่น ๆ โดยปนตามรูปแบบเดิม ใชดายดิบฟนเปนไสเทียน
จุดในการเผาเทียนเลนไฟในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย อันเปน
ประเพณีสําคัญที่จัดตอเนื่องตั้งแตนั้นมา
นายจตุพร รัตนวราหะ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยในขณะนั้น (พ.ศ.
2531-2540) ไดเล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของจังหวัดสุโขทัย รวมถึงการสรางสรรคดานนาฏศิลปและดนตรี
ให มีความสอดคล องกัน เพื่ อให เกิ ดภาพพจนที่สุนทรีในรูป แบบของการนําตะคัน ไปบูช า
พระรัตนตรัย พ.ศ. 2531 จึงไดมอบหมายใหคณะครูภาควิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลป
สรางสรรคชุดการแสดง “ฟอนตะคัน” ขึ้น โดยอาศัยขอมูลเชิงประวัติศาสตรในสมัยสุโขทัย
เกี่ยวกับความเชื่อของคนในสมัยสุโขทัยดวยการจุดเทียนเพื่อเปนพุทธบูชาตามประเพณี
ดั้งเดิมที่เคยสืบทอดมา โดยการถายทอดผานการแสดงนาฏศิ ลปดนตรีไทยและนํามาใช
แสดงประกอบในการแสดงแสงและเสียงประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย
ประจําป พ.ศ. 2531 เป นครั้ งแรก ณ อุ ทยานประวัติศาสตร จังหวัดสุโขทัย ซึ่งไดรั บ
การยอมรับในดานสามารถนําเสนอเอกลักษณดานประเพณีอยางโดดเดน กระบวนทาฟอน
ที่เรียงรอยไวอยางกลมกลืน การใชรูปแบบของแถวใหเปนแสงไฟอยางเปนริ้วขบวนที่ชวย
สรางบรรยากาศในการแสดงไดเปนอยางดี นอกจากนี้องคประกอบดานการแตงกายของ
ฟอนตะคัน ก็ชวยสงเสริมใหคนทั่วไปไดรูจักผลิตภัณฑทองถิ่นของสุโขทัย เชน ผาซิ่น ตีนจก
ผาทอพื้นเมืองและเครื่องปนดินเผาของสุโขทัยอีกทางหนึ่งดวย
กระบวนการสร า งสรรค ก ารแสดงชุ ด ฟ อ นตะคั น นั บ เป น การแสดงชุ ด หนึ่ ง
ที่สรางสรรคขึ้นจากการหลอหลอมแนวคิด วิถีการดํารงชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ในสมั ย สุ โ ขทั ย ไว ไ ด อ ย า งแยบยล รวมถึ ง มี น าฏยลั ก ษณ ที่ โ ดดเด น มี สุ น ทรี ย ภาพด า น
นาฏศิลปดนตรี อันทรงคุณคาคูควรตอการอนุรักษสืบสานใหยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษากระบวนการสรางสรรคและวิเคราะหนาฏยลักษณการแสดงชุด ฟอนตะคัน
วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูลในลักษณะ
ของการผสมผสานระหว า งการศึ ก ษาจากเอกสาร (Documentary Research) และ
การศึกษาภาคสนาม (Field Research) ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับฟอนตะคัน เพื่อเปนความรูพื้นฐานและแนวทางในการดําเนิน
งานวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหในเชิงพรรณนาตามขอบเขตดานเนื้อหา
2. รวบรวมขอมูลภาคสนาม ดานประวัติความเปนมาและแนวคิดในการสรางสรรค
การแสดง ฟอนตะคัน และองคประกอบของการแสดงจากกลุมผูใหขอมูลซึ่งแบงออกเปน 3
กลุม คือ
2.1 ผูใหขอมูลเชิงประวัติศาสตร 1 คน
2.2 ผูใหขอมูลดานแนวคิดในการสรางสรรคการแสดงฟอนตะคัน 10 คน
2.3 ผูสาธิตทารําฟอนตะคัน 8 คน
3. การสนทนากลุม จัดสนทนากลุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยเชิญ
คณะครูภาควิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่เปนผูสรางสรรค
การแสดงและเรียบเรียงเพลงฟอนตะคัน 10 คน เปนผูรวมสนทนา
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจาการคนควา เอกสาร ตํารา หนังสือ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดนาฏยประดิษฐ แนวคิดทฤษฎี
นาฏยลั กษณ ของ สุ ร พล วิ รุ ฬห รั กษ (2547) แนวคิดองคป ระกอบของการฟอนรําของ
ประทิน พวงสําลี (2514) ทฤษฎีการวิเคราะหเพลงไทยของ มานพ วิสุทธิแพทย (2533)
และการศึ ก ษาข อมู ล ภาคสนามมาจั ด เรี ย งข อ มู ล และศึ กษาวิ เ คราะหเ ชิ งพรรณนาตาม
ประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา
5. การนํ า เสนอข อ มู ล ผู วิ จั ย นํ า เสนอผลการวิ จั ย แบบพรรณนาเชิ ง วิ เ คราะห
(Descriptive Analysis) ตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหาเพื่อสรุป เป น
เอกสารทางวิชาการ
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ผลการศึกษา
1. ความเปนมาและกระบวนการสรางสรรคการแสดงชุด ฟอนตะคัน
ตะคั น เป น เครื่ อ งป น ดิ น เผาที่ ใ ช ใ นการดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย ม าตั้ ง แต ยุ ค ก อ น
ประวัติศาสตร ในการขุดแตงโบราณสถานของกรมศิลปากร เมื่อราว พ.ศ. 2520-2530
ณ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร ไดพบซากเครื่องปนดินเผา
ขนาดเล็กจมดินอยูตามซากโบสถ วิหาร เจดีย เปนจํานวนมาก ชาวบานเรียกภาชนะ
รูปลักษณะนี้วา “ตะคัน” กรมศิลปากรจึงนํามาเปนหลักฐานสําคัญในการสันนิษฐานวา
“ตะคัน” คือ ถวยเทียนบูชาที่ชาวพุทธผูมักทานมักศีลในกรุงสุโขทัยเมื่อ 700 กวาปกอน
ใชจุดเผาเทียนบูชาพระพุทธรูปและเจดียหรือพระรัตนตรัย ซึ่งนําแบบอยางมาจากลังกา
ตั้ง แต คราวที่ พอ ขุ น รามคํ า แหงมหาราชทรงเลื่ อ มใสและนิ ม นต พระภิ ก ษุช าวลั งกาจาก
นครศรีธรรมราชมาตั้งนิกายลังกาวงศที่กรุงสุโขทัย ไดนําเอารูปแบบการบูชาพระรัตนตรัย
ดวยถวยเทียนมาใชในกรุงสุโขทัยดวย

ภาพที่ 1 ตะคันดินเผารูปแบบตาง ๆ สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16
ที่มา: www.kanchanapisek.or.th

ในป พ.ศ. 2520 นายนิคม มุสิกะคามะ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรไดเสนอใหมีการจัด
งานเพื่อพลิกฟนประวัติศาสตรประเพณีเกี่ยวกับการลอยกระทงและเลนไฟขึ้นใหเปนงาน
ใหญระดับชาติ และจัดใหมีพิธีเผาเทียนตามแบบโบราณโดยจุดเทียนบูชาสิ่งที่เคารพ ไดแก
พระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งตอมาใน พ.ศ. 2531 นายไพศาล โอวาทตระกูล อดีต
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัยไดตอบสนองการจัดกิจกรรมการเผาเทียนเลนไฟแบบโบราณให
เปน รูป ธรรมมากขึ้ นและไดรับความร วมมือจาก นายอภิ นัน ท นาคเกษม และนายดํารง
สุวัฒนเมฆินทร เปนผูคนควารูปแบบตะคันของเดิม โดยใหชางปนชาวบาน ตําบลทุงหลวง
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อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปนเลียนแบบของเดิมแลวใชดายดิบฟนเปนไสเทียนหลอเทียน
บรรจุไวในตะคัน เพื่อใชในจุดรอบ ๆ บริเวณงานประดับตามโบราณสถานตาง ๆ ภายใน
อุทยานประวั ติ ศาสตร สุ โขทั ย เพื่ อให แสงสว างทํ าให เกิ ดความสวยงามไปทั่ ว บริ เวณงาน
รวมถึงการเปดโอกาสใหผูเขามารวมงานไดรวมกิจกรรมเผาเทียนเลนไฟเพื่อเปนพุทธบูชา
ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัยอีกดวย
ตอมา นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โขนยักษ)
ป พ.ศ. 2552 ขณะนั้ น ดํ า รงตํ า แหน งผู อํา นวยการวิทยาลัย นาฏศิล ปสุโ ขทัย ได เล็งเห็ น
ความสําคัญของประเพณีการเผาเทียนแบบโบราณจึงมอบหมายใหคณะครูภาควิชานาฏศิลป
และดุริยางคศิลป นายสมุทร อิงควระ เปนผูเรียบเรียงเพลงรวมกันสรางสรรคการแสดงชุด
“ฟ อ นตะคั น ” โดยใช ต ะคั น เป น อุ ป กรณ ใ นการแสดงเพื่ อ เป น การอนุ รั ก ษ สื บ สานและ
เผยแพรการเผาเทียนเลนไฟอยางโบราณใหรูจักกันแพรหลายผานการแสดงนาฏศิลปไทย
เพื่อใหเกิดภาพพจนอันสุนทรียและใชแสดงประกอบการแสดงแสงและเสียงในงานประเพณี
เผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต พ.ศ. 2531 ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
การสรางสรรคการแสดงชุด ฟอนตะคัน มีแนวคิดหลัก คือ เพื่อสรางสรรคการแสดง
นาฏศิลปไทยที่มีคุณภาพสามารถสะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตความเปนอยูประเพณี ศาสนา
และวั ฒ นธรรมของอาณาจั ก รสุ โ ขทั ย ในอดี ต โดยเฉพาะประเพณี การเผาเที ย นเล น ไฟ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณทางวัฒนธรรมสงเสริมภูมิปญญาไทยของทองถิ่นสุโขทัย โดยอาศัย
หลักฐานจากแนวสําเนียงถอยคําในศิล าจารึกหลักที่ 1 ที่กลาวถึงการเผาเที ยนเลนไฟใน
อาณาจักรสุโขทัยและหลักฐานทางประวัติศาสตรชวง พ.ศ. 2520-2530 เกี่ยวกับการเผาเทียน
เลนไฟที่มีการขุดคนพบซากตะคันตามโบสถวิหารตาง ๆ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย เปนขอมูลเบื้องตนในการออกแบบสรางสรรคการแสดงประกอบแรงบันดาลใจ คือ
ความสวยงามของแสงเทียนยามค่ําคืนที่จุดทั่วบริเวณอุทยานประวัติศาสตรในงานประเพณี
ลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดขึ้นอยางยิ่งใหญเปนประจําทุกปและเปนที่
ยอมรับในระดับชาติวามีความสวยงามควรคาแกการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
เผาเทียนเลนไฟใหดํารงอยูคูกับจังหวัดสุโขทัยตอไป
การออกแบบสรางสรรคการแสดง ยึดหลักนาฏยจารีตในการประดิษฐทารําไทย
ในรูปแบบการแสดงประเภทฟอนที่มีลีลาทารําผสมผสานระหวางฟอนแบบภาคเหนือและ
ภาคกลาง เนื่ อ งจากจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เป น จั ง หวั ด แถบภาคเหนื อ ตอนล า งมี วั ฒ นธรรม
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ความเปนอยูทั้งแบบภาคเหนือและภาคกลางผสมผสานกันอยางกลมกลืน และพิจารณาจาก
เพลงประกอบฟ อนตะคั นที่มีการเรี ยบเรียงใหมเป นเพลงสําเนียงลาวและใช หน าทับ ลาว
บรรเลง โดยวงปพาทยที่มีการรวมวงแบบเฉพาะกาล ทวงทํานองเพลงฟอนตะคัน มีทั้งชา
และเร็วตามรูปแบบการแสดง ระบํา รํา ฟอน ใชเวลาในการแสดง 7-10 นาที โดยใชผูหญิง
แสดงล ว นไม ต่ํ า กว า 6 คน เพื่ อ ความสวยงามและอ อ นช อ ยตามรู ป แบบการฟ อ น
การสรางสรรคกระบวนทารํามีการนําหลักและวิธีประดิษฐทารําของบรมครูดานนาฏศิลป
โดยใช ทารํ ามาตรฐานจากเพลงช า เพลงเร็ ว และรํา แมบ ท รวมถึ งนาฏยศั พท เ กี่ ย วกั บ
การเคลื่อนไหวมือและเทาเปนหลักในการประดิษฐทารํา และเรียบเรียงกระบวนทาฟอนขึ้น
ใหม เ พื่ อสื่ อให เ ห็ น ภาพหญิ งสาวชาวสุ โ ขทั ย ถื อตะคัน จุดเทีย นฟอนรําเพื่อเปน พุทธบูช า
เนนการแปรแถวดวยริ้วขบวนที่พรอมเพรียงสวยงามที่สอดคลองกลมกลืนกับทํานองเพลง
2. องคประกอบการแสดงฟอนตะคัน
2.1 ผูแสดง
ฟอนตะคัน ใชผูแสดงเปนหญิงลวนไมจํากัดจํานวน แตตองไมนอยกวา 6 คน
ใบหนาสวยงาม ผิวขาว สรีระโปรงบางมีระดับความสูง 158-165 เซนติเมตร โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของโอกาสและสถานที่แสดง
2.2 เครื่องแตงกาย
เครื่องแตงกายฟอนตะคันออกแบบโดยใชกรอบแนวคิดตามลักษณะการแตงกาย
สมัยสุโขทัย และการเลือกใชสีตามหลักองคประกอบศิลปและความหมายของสีเชิงจิตวิทยา
รวมถึงการคํานึงถึงการสงเสริมเอกลักษณทองถิ่นไดอยางสอดคลองสวยงามและกลมกลืน
มีกําหนดรูปแบบเครื่องแตงกายไว 3 ลักษณะเพื่อเลือกใชใหเหมาะสมตามโอกาสที่แสดง ดังนี้
2.2.1 การแตงกายฟอนตะคันแบบที่ 1 ใชสําหรับแสดงบนเวที
ลักษณะการแตงกาย เกลาผมมุนมวยสูงประดับดวยเกี้ยวผมและสรอยผม
สวมเครื่องประดับ ตางหู สรอยคอ และสรอยขอมือ ใสเสื้อเกาะอกคาดทับดวยผาคาดอก
ตัดเย็บดวยผาตาดสีทองหรือสีอื่น ๆ นุงผาซิ่นตีนจกสุโขทัยยาวกรอมเทา มีผาคลองคอหอย
ทิ้งชายสองขาง คาดเข็มขัดพรอมหัวเข็มขัด
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ภาพที่ 2 ลักษณะการแตงกายฟอนตะคันแบบที่ 1
ที่มา: ผูวิจัย

2.2.2 การแตงกายฟอนตะคันแบบที่ 2 ใชสําหรับแสดงบนเวที
ลักษณะการแตงกาย เกลาผมมุนมวยสูงประดับดวยเกี้ยวผมและสรอยผม
สวมเครื่ องประดั บ ต า งหู สรอยคอ และสรอยขอมื อ ใสเสื้อเกาะอกคาดทับ ดว ยผาไหม
สีเขียวสด นุงผาถุงไหมสีเดียวกับผาคาดอกปกเชิงยาวกรอมเทา

ภาพที่ 3 ลักษณะการแตงกายฟอนตะคันแบบที่ 2
ที่มา: ผูวิจัย

2.2.3 การแตงกายฟอนตะคันแบบที่ 3 ใชสําหรับประกอบการแสดงแสงและ
เสียงในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย
ลักษณะการแตงกาย เกลาผมมุนมวยต่ํา ใสเสื้อเกาะอกคาดทับดวยผาฝาย
สีออนนุงผาซิ่นฝายทอลายพื้นเมือง

26

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

ภาพที่ 4 ลักษณะการแตงกายฟอนตะคันแบบที่ 3
ที่มา: ผูวิจัย

3. อุปกรณการแสดง
ฟอนตะคัน ใช “ตะคัน” ถวยดินเผาบรรจุดวยเทียนที่มีรูปแบบเฉพาะของสุโขทัย
เปนหัตถกรรมฝมือของชาวบานหมูบานเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย เปนอุปกรณที่ใชประกอบการแสดง ผูแสดง 1 คน ตอตะคัน 1 คู มีลักษณะเปน
ถวยทรงกลมเสนผาศูนยกลางราว 6 เซนติเมตร ฐานกวางราว 5 เซนติเมตร ถวยตะคัน
บรรจุไส เที ยนที่ ทําดวยดายดิบ และเทียนใชสํ าหรั บจุ ดไฟขณะแสดง ปน ใหบ ริเ วณถวยมี
ความหนาเพิ่มความสูงของถวยจากฐานถึงปากถวยราว 7 เซนติเมตร เพื่อปองกันความรอน
และความสะดวกในการแสดง การถือตะคันในการฟอน วางบนฝามือทั้งสองขางของผูแสดง
ใชนิ้วหัวแมมือกดทับฐานของตะคันเพื่อบังคับไมใหตะคันเคลื่อนที่หรือเอียง

ภาพที่ 5 ตะคัน อุปกรณสําหรับการแสดงฟอนตะคัน
ที่มา : 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. ฉิ่ง
4.2 ทํานองเพลง นายสมุทร อิงควระ ครูอาวุโสดานดุริยางคไทย วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัยไดเรียบเรียงขึ้นใหม โดยนําทํานองเพลงลาวลําปางใหญเถา มาเรียบเรียงโดยนํา
อัตราจังหวะ 3 ชั้น ทอน 1 เพียงทอนเดียวมาบรรเลงประกอบในเที่ยวชาและปรับเปลี่ยน
อัตราจังหวะเปน 2 ชั้นใชหนาทับลา สวนของเที่ยวเร็วไดนําสวนชั้นเดียวทอน 1 มาบรรเลง
โดยใชหนาทับสองไม และแตงทํานองของเที่ยวลงขึ้นใหมใหกลมกลืนกับเที่ยวชาและเที่ยวเร็ว
4.3 โครงสรางทํานองเพลง เปนเพลงทอนเดียว มีโครงสรางแบงเปน 3 สวน คือ
- ส ว นที่ 1 เรี ย กว า เที่ ย วช า ใช อั ต ราจั ง หวะ 2 ชั้ น มี 10 ประโยคเพลง
บรรเลงประกอบการแสดง 4 เที่ยว ใชหนาทับลาว
- ส ว นที่ 2 เรี ย กว า เที่ ย วเร็ ว ใช อัตราจั งหวะชั้น เดี ย ว มี 5 ประโยคเพลง
ซึ่งเปนการตัดทอนมาจาก 2 ชั้น บรรเลงประกอบการแสดง 2 เที่ยว ใชหนาทับสองไม
- สวนที่ 3 เรียกวา เที่ยวลง ใชอัตราจังหวะชั้นเดียว มี 4 ประโยคเพลงบรรเลง
ประกอบการแสดง 2 เที่ยว ใชหนาทับสองไมและวรรคสุดทายใชวิธีการบรรเลงแบบทอดลงชา
เปน 2 ชั้น
5. กระบวนทารํา
ฟอนตะคันเปนการแสดงหมูที่มีลีลาแชมชอย เชื่องชาตามรูปแบบของการฟอนซึ่งมี
เอกลักษณเฉพาะแบบผสมผสานระหวางลีลาการย่ําเทาในการฟอนแบบภาคเหนือกับลีลา
การเคลื่ อนไหวมือและเท าแบบนาฏศิ ลปไทยภาคกลางได อย างกลมกลื น การรําแบ งเปน
ขั้นตอนตาง ๆ ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รําออกมาตามทํานองเพลง
ขั้นตอนที่ 2 ทําทารําตามกระบวนเพลงชา และเร็ว จนจบกระบวนทา
ขั้นตอนที่ 3 ทําทาจบดวยการตั้งซุมกลางเวที
ขั้นตอนที่ 4 รําเขาเวทีตามทํานองเพลง
กระบวนทารําไดสรางสรรคขึ้นใหมโดยใชทารํามาตรฐานจากเพลงชา เพลงเร็วและ
รําแมบทของนาฏศิลปไทย รวมถึงนาฏยศัพทการเคลื่อนไหวมือและเทาเปนตนแบบ โดย
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เรียงรอยกระบวนทารําสื่อใหเห็นภาพหญิงสาวถือตะคันฟอนรําเปนริ้วขบวนอยางสวยงามเพือ่
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) การใช แ ขน 4 ลั ก ษณะ คื อ 1. การงอแขนหงายท อ งแขนระดั บ ไหล
2. การหักศอกขึ้นตั้งฉากดานขางลําตัว 3. การงอแขนแบบหักศอกหงายตั้งฉากดานหนา
4. การเหยียดแขนตึงหงายทองแขนสงไปขางหลัง
5) การใช ขาและเท า 8 ลั กษณะ คื อ 1. กาวเทา 2. การย่ําเทา 3. ยกเทา
4. แตะเทา 5. เขยงเทา 6. สูดเทา 7. จรดเทา 8. เขยิบเทา
ลักษณะทิศทางการเคลื่อนไหวในการแสดงฟอนตะคัน มีการเคลื่อนไหว 8 ทิศทาง
ซึ่งสอดคล องกั บ ตํ า แหน งของผู ช ม โดยอาศั ย มุมมองคนดูเปน แกนใหความรูสึกแกคนดู
แตกตางกันทําใหการแสดงดูแปลกตาและนาชมยิ่งขึ้นรูปแบบการเคลื่อนไหวของผูแสดง
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

ภาพที่ 6 ฟอนตะคัน
ที่มา : ผูวิจัย
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6. นาฏยลักษณฟอนตะคัน
ฟอนตะคันเปนการแสดงสรางสรรคที่มีลักษณะเดนเฉพาะตามแบบฉบับการฟอนที่
แตกตางกับการแสดงประเภทฟอนชุดอื่น ๆ สามารถจําแนกไดดังนี้
6.1 เครื่องแตงกาย มีการออกแบบใหเหมาะสมกับโอกาสที่ใชแสดง รวม 3 แบบ
สําหรับใชสําหรับแสดงบนเวที 2 แบบ และใชประกอบการแสดง แสงและเสียงในประเพณี
ลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟจังหวัดสุโขทัย 1 แบบ มีลักษณะเฉพาะในดานการออกแบบให
สอดคลองกับลักษณะการแตงกายของหญิงในสมัยสุโขทัยเนนการใชผานุงที่เปนงานหัตถศิลป
ประจําทองถิ่นคือ ผาซิ่นตีนจกและผาทอพื้นเมือง
6.2 อุปกรณการแสดง ใช “ตะคัน” เปนอุปกรณประเภทเครื่องมือเครื่องใชที่
นํามาใชประกอบการแสดงมีรูปแบบเฉพาะของในทองถิ่นสุโขทัย กลาวคือ เปนถวยดินเผาที่
ปนขึ้นใหมเลียนแบบถวยซากตะคันที่ขุดคนพบตามวัดในสมัยสุโขทัย และใชเทียนหลอใสลง
ในตะคั นสําหรับ จุดเพื่ อใหแสงสว าง มี การพัฒนารูปแบบให มีฐ านสูงขึ้น เพื่ อสะดวกและ
เหมาะสมกับการแสดง
6.3 ดนตรีประกอบการแสดง ใชวงปพาทยไมนวม มีการรวมวงแบบเฉพาะกาล
ประกอบดวยเครื่องตีและเครื่องเปา ใชเครื่องดนตรีหลักแบบวงปพาทยไมนวมทั่วไป เพิ่ม
ระนาดทุ ม เหล็ ก 1 ราง เพื่ อ ให เ สี ย งของท ว งทํ า นองเพลงมี ค วามไพเราะขึ้ น ลั ก ษณะ
โครงสรางทํานองเพลง มีการแบงเปน 3 สวน 2 อัตราจังหวะ คือ จังหวะ 2 ชั้นและชั้นเดียว
ใชหนาทับลาว รูปแบบจังหวะมีลักษณะเดนของทํานองเพลง 3 รูปแบบ ลักษณะการเคลื่อนที่
ของทํานองเพลงอยูในบันไดเสียง “เร”
6.4 กระบวนทารํา โครงสรางการแสดงชุด ฟอนตะคัน แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. รําออกมาตามทํานองเพลง 2. ทําทารําตามกระบวนเพลงชาและเร็ว 3. ทําทาจบดวย
การหยุดตั้งซุมกลางเวที 4. รําเขาเวทีตามทํานองเพลง กระบวนทารําเนนการเคลื่อนไหว
ของมือและแขนในลักษณะมือหงายเพียงลักษณะเดียว ใชการวางตําแหนงของแขนและมือ
ที่ตางกัน มีการใชทิศทางในการเคลื่อนไหว 8 ทิศทางและการแปรแถว 7 รูปแบบ ซึ่งมีความ
หลากหลายและมีมุมมองหลายดานทําใหเกิดความแปลกตา การเคลื่อนตําแหนงของผูแสดง
ในชวงขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใชจังหวะ 2 ชั้น ลักษณะการกาวเทาแบบเชื่องชาไมเนนจังหวะ
เขาตามรูปแบบของการฟอนภาคเหนือ ใสลีลาการใชเทาเพิ่มขึ้นในกระบวนทาฟอนในชวง
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 จังหวะชั้นเดียว เชน การสูดเทา การจรดเทา การเขยิบเทา และการยกเทา
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ในลีลาแบบนาฏศิลปไทยมาตรฐานหรือแบบภาคกลาง ซึ่งเปนการผสมผสานในลักษณะ
เฉพาะที่มีความกลมกลืนและคงความงดงามออนชอยตามรูปแบบของการฟอนอยางลงตัว
สรุปและอภิปรายผล
การแสดงชุด ฟอนตะคัน เปนการแสดงที่สรางสรรคขึ้นใหม โดยคณะครูภาควิชา
นาฏศิลปและดุริยางคศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยการนําของ นายจตุพร รัตนวราหะ
ศิลปนแหงชาติ ขณะดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2531 โดยมีแนวคิดหลัก
เพื่ อ สร า งสรรค ก ารแสดงนาฏศิ ล ป ไ ทยที่ ส ะท อ นถึ ง ภาพวิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู ป ระเพณี
วั ฒ นธรรมโดยเฉพาะประเพณี ล อยกระทงเผาเที ย นเล น ไฟ โดยอาศั ย หลั ก ฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร เ กี่ ย วกั บ การเผาเที ย นเพื่ อเป น พุ ทธบู ช าเมื่อ ในอดีต โดยใช ตะคั น ซึ่ง เป น
ถวยเทียนที่ใชในการเผาเทีย นมาเปนอุปกรณประกอบการแสดง สรางสรรคกระบวนรํา
โดยยึดหลักนาฏยจารีตในการประดิษฐทารําไทยของบรมครูดานนาฏศิลปไทย ในรูปแบบ
การฟอนที่มีลีลาทารําผสมผสานระหวางฟอนแบบภาคเหนือภาคกลาง เพลงที่ใชประกอบ
การแสดงเรี ย บเรีย งขึ้น ใหม โดยนายสมุทร อิ งควระ ครู อาวุโ สดานดนตรี ไทย วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย ซึ่งกําหนดองคประกอบการแสดง ดังนี้
1. ผูแสดง ใชผูแสดงหญิงลวนไมนอยกวา 6 คน
2. เครื่องแตงกาย มีลักษณะเปนการแตงกายพื้นเมืองออกแบบตามความเหมาะสม
ของโอกาสที่ใชแสดง รวม 3 แบบ แบงเปนสําหรับการแสดงบนเวที 2 แบบ และสําหรับ
การแสดงประกอบแสงเสียง 1 แบบ ทรงผมเกลามวยสูง ใสเสื้อเกาะอก คาดทับดวยผาคาดอก
นุงผาซิ่นตีนจกหรือผาทอพื้นเมืองสุโขทัยมีผาคลองคอ สวมเครื่องประดับโลหะสีทอง
3. อุปกรณการแสดง ใชตะคัน 1 คู ตอผูแสดง 1 คน
4. ดนตรีและทวงทํานองเพลง ใชวงปพาทยไมนวม และเพิ่มระนาดทุมเหล็ก 1 ราง
ทวงทํานองเพลงดัดแปลงมาจากเพลงลาวลําปางใหญเถา โครงสรางทํานองเพลงแบงเปน 3
สวน 2 อัตราจังหวะ คือ จังหวะสองชั้นและชั้นเดียว ใชหนาทับลาวกํากับจังหวะหนาทับ
5. กระบวนทารํา เปนการฟอนหมูที่มีซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะแบบผสมผสานระหวาง
ภาคเหนือและภาคกลาง รูปแบบการแสดงแบงเปน 4 ขั้นตอน 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 เปนการแสดงสรางสรรคที่มีลักษณะเดนที่แตกตางกับ
การแสดงประเภทฟ อ นชุ ด อื่ น เพราะใช ลี ล าท า รํ า แบบผสมผสานแบบการฟ อ นของ
ภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งสามารถจําแนกนาฏยลักษณ ดังนี้
1. เครื่องแตงกาย เปนการแตงกายแบบพื้นเมืองที่เรียบงายสอดคลองกับลักษณะ
การแตงกายของหญิงในสมัยสุโขทัย ทรงผมเกลาสูงประดับดวยเครื่องประดับหรือดอกไม
นุงผาซิ่นตีนจกและผาทอพื้นเมืองที่เปนเอกลักษณทองถิ่น และออกแบบใหเหมาะสมกับ
โอกาสที่ใชแสดงรวม 3 แบบ
2. อุปกรณการแสดง “ตะคัน” เปนถวยเทียนดินเผาที่สรางเลียนแบบถวยตะคัน
แบบโบราณที่คนพบและใชการหลอเทียนไขเพื่อใชจุดใหแสงสวางมีการพัฒนารูปทรงใหมี
ฐานสูงขึ้นเพื่อสะดวกและเหมาะสมกับการแสดง
3. ดนตรีประกอบการแสดง ใชวงปพาทยไมนวม ที่สรางเอกลักษณดวยการเพิ่ม
ระนาดทุ ม เหล็ ก 1 รางเพื่ อ ให เ สี ย งของท ว งทํ า นองเพลงมี ค วามไพเราะขึ้ น ลั ก ษณะ
โครงสรางทํานองเพลงแบงเปน 3 สวน มี 2 อัตราจังหวะ คือ จังหวะ 2 ชั้นและชั้นเดียว
ใชหนาทับลาวกํากับจังหวะหนาทับ มีรูปแบบจังหวะที่แสดงลักษณะเดนของทํานองเพลง 3
รูปแบบ การเคลื่อนที่ของทํานองเพลงอยูในบันไดเสียง “เร” โครงสรางการแสดงฟอนตะคัน
ที่แบงเปน 4 ขั้นตอน มีความไพเราะและสอดคลองกับกระบวนทํารําอยางลงตัว
4. กระบวนทารําเนนการเคลื่อนไหวของมือและแขนในลักษณะมือหงายเพียง
ลักษณะเดียว แตใชการวางตําแหนงของแขนและมือที่ตางกัน ใชทิศทางในการเคลื่อนไหว 8
ทิศทาง และการแปรแถว 7 รูปแบบ ซึ่งมีความหลากหลายและมีมุมมองหลายดานทําใหเกิด
ความแปลกตา การเคลื่อนตําแหนงของผูแสดง การกาวเทาแบบเชื่องชาไมเนนจังหวะเขา
ตามรูปแบบของการฟอนภาคเหนือและลีลาแบบนาฏศิลปไทยมาตรฐานหรือแบบภาคกลาง
ซึ่งเปนการผสมผสานอยางมีเอกลักษณไวอยางนาชม
จากสรุ ป ผลการวิ จั ยและวิ เ คราะหตามแนวคิ ด ทฤษฎี น าฏยลั กษณ มีป ระเด็น ที่
นาสนใจนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
1. ประวัติความเปนมาและแนวคิดในการสรางสรรคการแสดงชุด ฟอนตะคันเปน
ชุดการแสดงซึ่งสรางสรรคขึ้นใหมที่มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่น โดยใช “ตะคัน” ซึ่งเปน
เครื่ อ งใช ใ นการเป น อุ ป กรณ ป ระกอบการแสดงในการสร างสรรคก ารแสดงยึ ดรู ป แบบ
นาฏยประดิษฐของไทยที่มีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ ทารํา การแปรแถว และการตั้งซุม
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อยางครบถวน สอดคลองกับแนวคิดในการประดิษฐทารําของบรมครูดานนาฏศิลปไทย ดังนี้
(พจนมาลย สมรรคบุตร, 2538, น. 43)
1) คํานึงถึงประเภทและรูปแบบการแสดงเพื่อนําเสนอเนื้อหาตามความมุงหมาย
ของการแสดงและสื่อเรื่องราวได
2) ออกแบบการแสดง โดยคํานึงถึงองคประกอบหลัก คือ การแปรแถว การเชื่อม
ทารําและวิธีเขาออกของการแสดง
3) พิจารณาทํานองและจังหวะของเพลงแลวกําหนดทารําใหเขากับทารําโดยยึด
หลักความสัมพันธ
4) ยึดแมทาของนาฏศิลปไทยในเพลงชา เพลงเร็ว แมบทและนาฏยศัพท
5) การยึดลีลาทารําของทองถิ่นเพื่อแสดงเอกลักษณ เชน ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคอีสานและภาคใต
6) การออกแบบทาหลักและทาเชื่อมใหกลมกลืน
7) หลีกเลี่ยงการใชทารําซ้ํา ๆ
8) ระบํา หมู ใชผู แสดงมากควรใช การแปรแถวเพื่อเปลี่ย นอารมณผูชมไมใหเกิด
ความเบื่อหนาย ควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการเคลื่อนไหว การแปรแถวหลาย ๆ ครั้ง
ทําใหความนุมนวลของทารําไทยลดนอยลง
การออกแบบสร างสรรค การแสดง ชุ ด ฟอนตะคันมีความสอดคลองกับ แนวคิ ด
นาฏยประดิษฐของสุรพล วิรุฬหรักษ (2547, น. 125) คือ มีการกําหนดแนวคิดหลักในการ
ออกแบบสร า งสรรค ก ารแสดงทั้ ง ในระดั บ เป า หมายและระดั บ วั ต ถุ ป ระสงค มี ก าร
ประมวลผลขอมูลจากที่เปนขอเท็จจริงและขอมูลที่เปนแรงบันดาลใจ มีการกําหนดขอบเขต
การแสดงรูปแบบการแสดงและองคประกอบอื่น ๆ อยางชัดเจน การออกแบบการแปรแถว
คํานึงถึงทฤษฎีทางทัศนศิลป เชน จุด เสน จิตวิทยาของสี พื้นผิว ซึ่งเปนไปตามหลักการจัด
องค ประกอบศิล ป มี ความเปน เอกภาพ ความแตกตาง ความสมดุล อยางกลมกลืน ตาม
องคประกอบทางทัศนศิลป ใชทฤษฎีการเคลื่อนไหวกําหนดการใชพลัง และการใชที่วางได
อยางสอดคลอง ขั้นตอนในการออกแบบมีการกําหนดโครงสรางรวม การแบงการแสดงตาม
ชวงของอารมณเพลง 2 ชวง คือ ชาและเร็ว มีการกําหนดรายละเอียดของการแสดงเพื่อใหมี
ความสวยงามโดดเดน เชน ใชทิศทางการเคลื่อนไหว 8 ทิศทางที่สัมพันธกับตําแหนงของผูชม
ทําใหผูชมไดสัมผัสความสุนทรียที่แตกตางในแตละมุมของการแสดง การกําหนดระดับของ
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มือที่ถือตะคันอยูในตําแหนงที่สองสวางใบหนาของผูแสดง การใชลีลากาวเทาแบบฟอนเมือง
เพื่อใหทาฟอนมีความนิ่งและสงางาม การกําหนดลีลาทาฟอนแบบผสมผสานแบบภาคเหนือ
และภาคกลางใหมีเอกลักษณสอดคลองกับวัฒนธรรมความเปนอยูของจังหวัดแถบภาคเหนือ
ตอนลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม (2550) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ฟอนเมืองรูปแบบพระราชชายาเจาดารารัศมี ผลการวิจัยพบวา ฟอนเมืองรูปแบบพระ
ราชชายาเจาดารารัศมีเปนวัฒนธรรมสองแผนดิน (ลานนาและรัตนโกสินทร) ที่พระราช
ชายาเจาดารารัศมีทรงฟนฟูขึ้นมีทาฟอนเมือง 16 ทา ทาเชื่อม 3 ทาเรียกชื่อ ทาฟอนตาม
ทารําแมบทของภาคกลาง มีการแปรแถว 4 รูปแบบ คือ แถวเรียง 2 แถว เรียง 4 เขาวงเล็ก
และเขาวงใหญ
2. ฟอนตะคัน เปนการแสดงที่สามารถแสดงเอกลักษณของทองถิ่นไดเดนชัดและ
ทรงคุณคา กลาวคือ มีองคประกอบครบถวนและสอดคลองกับแนวคิดองคประกอบการแสดง
ของประทิน พวงสําลี (2514, น. 97) ได แก ผูแสดง เครื่องแตงกาย อุปกรณ การแสดง
ดนตรี แ ละท ว งทํ า นองเพลง โอกาสที่ แ สดงและกระบวนท า รํ า เมื่ อ พิ จ ารณาตาม
องคประกอบทุกขอพบวา มีการหลอมรวมจากงานหัตถศิลปที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นอยาง
กลมกลืน
3. ฟอนตะคัน เปนการแสดงสรางสรรคที่มีนาฏยลักษณในดานเครื่องแตงกาย
อุปกรณการแสดง ดนตรีและทวงทํานองเพลงประกอบการแสดง ดานการแสดงมีความโดดเดน
ดานความพรอมเพรียงสวยงามของการเคลื่อนไหวรางกายในสวนแขนและมือที่ถือตะคันใน
ระดับและทิศทางที่ตางกันตามกระบวนทา ความวูบวาวของแสงเทียนในถวยตะคันกระทบ
กับสีของเครื่องแตงกายในความมืดทําใหแสงเทียนลอยเดนขึ้น ประกอบกับใชการเคลื่อนที่
อยางเปนระเบียบตามรูปแบบแถวที่เรียบงาย ไมซับซอน จึงทําใหมองเห็นความงามของ
แสงเทียนในหลายมิติที่แปลกตาและสรางสุนทรียภาพใหผูชมไดเปนอยางดี กระบวนทารํา
ฟอนตะคันจัดเปนการฟอนในรูปแบบดั้งเดิม คือ มีการฟอนทาเดียวตอเนื่องหลายจังหวะ
และการนําทาฟอนหลายทามาตอกันเปนกระบวนทา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัตน
จงดา (2541) เรื่อง ฟอนผีฟานางเทียม: การฟอนรําในพิธีกรรมและความเชื่อของชาวอีสาน
ผลการวิจัยพบวา ทาฟอนผีฟาปจจุบันยังคงรูปแบบการฟอนแบบดั้งเดิม ซึ่งพบวามีวาดทา
ฟ อน 3 ลั ก ษณะ คื อ 1. วาดฟ อ นท า เดี ย ว เปน การฟอ นโดยใชท าฟอนเดีย วไปเรื่ อย ๆ
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2. วาดทาฟอนหลายทาเปนการฟอนโดยการนําทาฟอนหลายทามาเชื่อมตอกันเปนกระบวน
3. วาดฟอนเขาคูเปนการฟอนซึ่งมักเปนหญิงกับหญิงในทาฟอนตาง ๆ กัน
กระบวนทารํา ฟอนตะคัน มีลักษณะเดน ในดานการเคลื่อนไหวรางกาย 5 สว น
ไดแก ศีรษะ ลําตัว มือ แขน ขาและเทาที่สอดคลองกลมกลืนกับทวงทํานองเพลง สอดคลอง
กับงานวิ จัยของ รัตติยา โกมิ นทรชาติ (2549, น. 274) เรื่อง การฟอนของชาวภูไท:
กรณีศึกษาหมูบานวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ทาฟอนภูไท
ยุคดั้งเดิมมีนาฏยลักษณที่เปนรูปแบบเฉพาะ จําแนกลักษณะเฉพาะตามการใชสวนตาง ๆ
ของรางกาย ไดแก 1. การใชสวนศีรษะ พบวามีการใชศีรษะสอดคลองกับมือ ลําตัวและเทา
ศีรษะมีลักษณะการเอียงตามการใชมือ เชน มือซายอยูในทาสอดสูงศีรษะเอียงตามมือซาย
และการเอี ย งตามการย่ํ า เท า 2. การใช ส ว นของลํ า ตั ว พบว า มี ก ารใช ลํ า ตั ว เอนลํ า ตั ว
ทางซาย-ขวา ลําตัวตรง 3. การใชมือ พบวา มีการแกวงมือตามธรรมชาติแบบอิสระในทาเดิน
4. การตั้งมือไขวทั้งสองขางใชในทาดอกบัวตูมดอกบัวบาน ทายอขาเดียวแบมือและหักขอมือ
ใชในทาฟอนในทาลอยหนามวนมือและสอดสูงในทาฟอน ยอขาเดียว 5. การใชสวนขาและ
เทา พบวา มีการย่ําเทาอยูกับที่และย่ําเทากาวเดินไปขางหนา การยกขาขางเดียว
กระบวนทารําฟอนตะคัน มีลักษณะเฉพาะในการเคลื่อนไหวสวนมือ เนื่องจากถือ
ตะคัน ทั้งสองข างจึงมีการใชมือในลักษณะแบบหงายซึ่งมีการเคลื่อนไหวมือหลายระดั บ
เพื่อใหเห็นความสวยงามของแสงเทียนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการใชเทาหลายลักษณะเพื่อให
สอดคลองกับทวงทํานองของเพลงและเพิ่มลีลาใหแตกตางกันในแตละทารํา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พจนมาลย สมรรคบุตร (2541) เรื่อง การฟอนผูไทยในเรณูนคร ผลการวิจัย
พบวา ลักษณะเฉพาะของการฟอนผูไทย มีการใช เทา ขา ลําตัว มือและแขน การใชเทามี
5 แบบ คื อ การเปดปลายเทาตอนยืน การลงสน เทาตอนเดิน 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
ขนานกับพื้น การใชมือมี 4 แบบ คือ การเหยียดแขนตึงหงายทองแขน การงอแขนเปนวง
ระดับไหล การหักศอกขึ้นตั้งฉาก การงอแขนแบบหักศอกหงายตั้งฉาก
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ขอเสนอแนะ
1. หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนควรให ก ารสนั บ สนุ น การวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การสรางสรรคการแสดงดานนาฏศิลป ดนตรี เพื่อเปดโลกทัศนใหเห็นความหลากหลาย
ในมิติทางวัฒนธรรมอันเปนมรดกไทยใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปควรจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
ใหเพียงพอ รวมถึงควรกําหนดมาตรฐานในการทํางานวิจัยเชิงสรางสรรคอยางเปนระบบ
และเปนรูปธรรมเพื่อกระตุนใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินงานวิจัยเพื่อสรางสรรคอยาง
ตอเนื่อง
3. สถานศึกษาควรพิจารณานําการแสดงสรางสรรคชุด ฟอนตะคัน กําหนดลงใน
หลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรทองถิ่นเพื่อการอนุรักษสืบทอดตอไป
4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและรูปแบบการแสดงฟอนตะคันเพื่อประกอบ
การแสดงแสงและเสียงประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัยอีกรูปแบบหนึ่งดวย
5. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการแสดงฟอนในทองถิ่นใกลเคียง เพื่อเปนขอมูล
ในการดํารงเอกลักษณหรือเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคและพัฒนาในโอกาสตอไป
รายการอางอิง
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ผลงานการแสดงสรางสรรคชุด ยกธงสงกรานต
CREATIVE WORK OF FOLK DANCE: YOKTONG SONGKRAN
พนิดา บุญทองขาว *
0

PANIDA BOONTHONGKHAO

บทคัดยอ
การแสดงสรางสรรคชุด ยกธงสงกรานต มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเพณียกธง
ของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และ
สรางสรรคการแสดงชุด “ยกธงสงกรานต” ในรูปแบบนาฏศิลปพื้นบาน โดยนําขอมูลมาจาก
ประวั ติ ศ าสตร ประเพณี และวิ ถี ชุ ม ชนของลาวครั่ ง บ า นบ อ กรุ โดยผ า นกระบวนการ
สรางสรรคงานศิลปะและกระบวนการวิจัยที่ตองการสรางสิ่งใหมใหไดประโยชนทางดาน
นาฏศิลป ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปนมาของประเพณียกธงสงกรานตนั้นเกิดขึ้นมาจาก
การอพยพของกลุมชาติพัน ธุล าวครั่งเขามาในพื้ นที่ ตําบลบอกรุ อํ าเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี ไดมีการยกธงขึ้นเพื่อแสดงถึงความสําเร็จที่สามารถหาพื้นที่อุดมสมบูรณได
ตอมานําการยกธงมาเปนสวนหนึ่งของประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษและปลูกฝงใหเห็น
ความสําคัญของบรรพบุรุษ 2) กระบวนการสรางสรรคใชหลักการทํางานนาฏยประดิษฐเปน
กรอบในการทํางาน รูปแบบการแสดงและกระบวนทาฟอน คือ ชวงที่ 1 ที่มาของลาวครั่ง
แสดงใหเห็นถิ่นฐานดั้งเดิมที่บรรพบุรุษอพยพมาจากหลวงพระบาง ผานทางทํานองเพลง
และกระบวนทาฟอนของหญิ งสาวที่ร าเริง ทาฟอนของฝายชายแสดงถึงความแข็งแกรง
ความเปนผูนํา ชวงที่ 2 วิถีลาวครั่ง แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของหนุมสาว ใชทาฟอนเกี้ยว
พาราสี และชวงที่ 3 ประเพณีลาวครั่ง เปนการแสดงออกถึงความสามัคคีและรวมมือรวมใจ
ของคนในชุ มชน ผูแสดงจะนําธงออกมาแห แหนและปกลงบนพื้นดิ น ดนตรีและเพลงได
สรางสรรคขึ้นใหม ผลงานชุดยกธงสงกรานตนี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทของกลุมชาติพันธุใน
จังหวัดสุพรรณบุรีที่พยายามใชยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวมาเพิ่มรายไดแกชุมชน ถือไดวา
ผลงานชุดนี้สามารถชวยใหสังคมรูจักและเขาใจกลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีได
อยางละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น
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
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เ ป น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ ตั้ ง อยู ใ นเขตภาคกลาง มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
ประวั ติ ศาสตร ช าติไทยมาหลายยุ คหลายสมัย สภาพโดยทั่ว ไปมีความอุดมสมบูร ณและ
ถือเปนหัวเมืองชั้นนอกที่เปนเขตพระราชทานใหกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่ถูกกวาดตอนมาตั้ง
ถิ่นฐานอยูในตั้งแตอดีตเปนจํานวนมาก ปจจุบันพบวากลุมชาติพันธุตาง ๆ นั้น ประกอบดวย
กลุมชาติพันธุลาว กลุมชาติพันธุมอญ กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติ
พันธุละวา และกลุมคนไทยเชื้อสายจีนทําใหจังหวัดสุพรรณบุรีเปนดินแดนที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมแหงหนึ่งในประเทศไทย ในบรรดากลุมชาติพันธุตาง ๆ นั้น กลุมชาติพันธุลาว
นับไดวาเปนชนกลุมใหญที่ยังคงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อประจําถิ่นของตน
ไวอยางเหนียวแนน ประกอบไปดวย ลาวเวียงหรือลาวตี้ ลาวโซงหรือไททรงดํา ลาวครั่งหรือ
ลาวขี้คัง แตละกลุมมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยูที่แตกตางกันออกไปแต
ละกลุ ม ชน สํ า หรั บ กลุ ม ชาติ พั น ธุ ล าวครั่ ง นั้ น มี ป ระวั ติ ค วามเป น มาจากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตรที่ยาวนานคือ บรรพบุรุษอพยพมาจากอาณาจักรเวียงจันทนและหลวงพระบาง
พรอมกับลาวกลุมอื่น ๆ ที่อพยพเขามาประเทศไทยดวยเหตุผลทางการเมืองและเปนเชลยศึก
ยามสงคราม อาศั ย อยูบ ริ เ วณภาคกลางของประเทศไทย เชน จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี ฯลฯ (สิริวัฒน คําวันสา, 2529, น. 20) ลาวครั่ง
มักจะเรียกตนเองวา “ลาวขี้ครั่ง” หรือ “ลาวคั่ง” ความหมายของ คําวา “ลาวครั่ง” ยัง
ไมทราบความหมายที่แนชัด บางทานสันนิษฐานวามาจากคําวา “ภูคัง” ซึ่งเปนชื่อของภูเขา
ที่มีลักษณะคลายระฆังอยูทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระบางในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเปนถิ่นฐานเดิมของลาวครั่ง ลักษณะทั่วไปของลาวครั่งคือมี
รูปรางค อนขางสูงหรือสันทัด ทั้งหญิงและชายมี ผิวคอนขางเหลื อง ตาสองชั้น ใบหนาไม
เหลี่ ย มมาก จมู กมี สั น ผมเหยี ย ดตรง ชอบนุงผาซิ่น คลุมเขา นุงซิ่น หมี่มีดอก ลาวครั่ง มี
เอกลักษณทางวัฒนธรรมในการทอผาเพื่อใชในชีวิตประจําวันและใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเทศกาลสําคัญ
สําหรับคนไทยเชื้อสายลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีสวนมากปจจุบันอาศัยอยูใน
อําเภอเดิมบางนางบวช เชน ตําบลบอกรุ ตําบลหนองกระทุม ตําบลปาสะแก ในอําเภอ
ดานชาง เชน ตําบลหนองมะคาโมง การแตงกายของผูหญิงนิยมทอผามัดหมี่ตอซิ่นตีนจก
ใชสีแดงหรือสีของครั่งในการยอม สวนผูชายจะใชผาขาวมาคาดเอวเปนลายหมากรุก 5 สี
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ประเพณีที่สืบทอดมาแตบรรพบุรุษอันมีที่มาจากสมัยกอนตอนที่ชาวลาวครั่งอพยพมาไดพบ
กับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ จึงปกหลักตั้งฐานทํามาหากิน กลุมชนจัดใหมีการยกธงเพื่อ
เอาฤกษเอาชัยและแสดงถึงความสําเร็จที่ยายเขามา คือ ประเพณียกธง ประเพณีนี้ไดมีการ
สื บ สานต อ กั น มาจากอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น โดยจั ด ให มี ก ารยกธงในวั น สุ ด ท า ยของเทศกาล
สงกรานตของทุกปเปนวันยกธง (พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2559.)
กอนจะมีการยกธงชาวบานจะหาไมไผลําตรง ๆ ยาว ๆ เพื่อนํามาทําคันธง สวนผูหญิงก็จะ
เตรียมทําผาธงประดับดวยสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสวยงามเพื่อจะนําไปติดที่คันธง เมื่อถึง
วันสุด ทายของสงกรานต ชาวบานก็จะนํ าคัน ธงมารวมกันที่วัดและเมื่ อได เวลาก็จะทําพิ ธี
แห ธ งรอบวั ด คั น ธงละ 3 รอบ จากนั้ น ก็ จ ะนํ าคั น ธงมาป กลงหลุมที่ เตรี ย มไว จากนั้ น มี
การรองรํากันรอบคันธงของตนเองอยางสนุกสนาน ปจจุบันประเพณีนี้มีการสืบทอดกันอยู
4 หมูบาน คือ หมูบานบอกรุ หมูบานทุงกฐิน หมูบานหนองกระทุมและหมูบานสระบัวก่ํา
(สุพิศ ศรีพันธ, สัมภาษณ 21 ตุลาคม 2559.)
จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรางสรรคเห็นถึงความชัดเจนดานวัฒนธรรม
ประเพณี คุ ณ ความดี แ ละวิ ถี ชุ ม ชน “ลาวครั่ ง ” จึ ง นํ า มาสู กระบวนการการสร า งสรรค
การแสดงในรูปแบบนาฏศิลปพื้นบานในชื่อชุดวา “ยกธงสงกรานต” โดยผูวิจัยไดเลือกชุมชน
บานบอกรุเปนแหลงในการศึกษา ดวยวิธีแบบการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เนื่องดวย
เปนหมูบานที่มีศักยภาพและไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ที่จะเขามาสนับสนุน
การทองเที่ยวตามยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ถือไดวาผลงานชุดนี้ชวยใหสังคมสนใจ
และรูจักกลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรีไดอยางละเอียดและชัดเจน ทั้งนี้ผูวิจัยได
ดําเนินงานวิจัยภายใตโครงการพัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรค เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน ประจําปงบประมาณ 2560 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวง
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสรรคชุดการแสดง ยกธงสงกรานต จากประเพณียกธงของกลุมชาติ
พันธุลาวครั่ง ตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีในรูปแบบนาฏศิลป
พื้นบาน
2. นํ า เสนอผลงานสร า งสรรค โ ดยจั ด ให มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจจาก
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อแสดงถึงคุณภาพของผลงานการแสดง

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
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วิธีการศึกษา
ผลงานสรางสรรคชุดนี้เปนการวิจัยในลักษณะนาฏศิลปสรางสรรค เพื่อใหไดมาซึ่ง
การแสดงชุดใหมโดยผานกระบวนการสรางสรรคและใชกระบวนการวิจัยที่ตองการสรางสิ่งใหม
ใหไดเปนประโยชนทางดานนาฏศิลปหรือบูรณาการรวมกับงานในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. เก็บขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Documentary Research)
โดยรวบรวมข อมู ล ความรู เ กี่ ย วกั บ กลุ มชาติพัน ธุล าวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ประเพณี
วัฒนธรรมจากหนังสือ เอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ สื่อวีดิทัศน และสื่อ
อินเทอรเน็ต
2. การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ภาคสนาม (Field Research) โดยใช วิ ธี ก ารสั ง เกต
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง สนทนากลุมกับบุคคลที่เปนกลุมเปาหมายโดยตรง ไดแก ผูนํา
ชุมชน ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน และเปนประโยชน โดยเลือกชุมชนบาน
บอกรุเปนแหลงในการศึกษา ดวยวิธีแบบการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเนื่องดวยเปน
หมู บ า นที่ มี ศั ก ยภาพและได รั บ การยอมรั บ จากหน ว ยงานต า ง ๆ ที่ จ ะเข า มาสนั บ สนุ น
การทองเที่ยวตามยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
2.1 พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ เจาอาวาสวัดบอกรุ ตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบาง
นางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 นางสาวสุ พิ ศ ศรี พั น ธุ หั ว หน า สํ า นั ก ปลั ด เทศบาลตํ า บลบ อ กรุ อํ า เภอ
เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
3. การจดบันทึก (Field Note) โดยการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งใช
อุปกรณชวยเพิ่มเติมรายละเอียด เชน กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง
4. ใชหลั กกระบวนการสรางสรรค งานนาฏยประดิษฐ โดยเริ่มตั้งแต การคิ ดให มี
นาฏยประดิ ษฐ (การคิ ดงาน) การกําหนดความคิ ดหลัก การประมวลขอมูล การกําหนด
ขอบเขต การกํ า หนดรู ป แบบทางด า นดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป การกํ า หนดองค ป ระกอบ
การแสดงดานเครื่องแตงกาย เพลง ดนตรี และการออกแบบนาฏศิลป
5. นําเสนอรูปแบบการแสดง ยกธงสงกรานต ครบองคประกอบใหผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณาเพื่อรับขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข
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6. รวบรวมองคความรูมาในรูปแบบงานวิจัยสรางสรรคเพื่อการเผยแพรกลุมชาติ
พัน ธุ ล าวครั่ งของจั งหวั ดสุพรรณบุ รีใหเ ป น ที่รู จัก เพื่อพัฒ นาดานการทองเที่ย วและเพิ่ม
รายไดแกชุมชนตอไป
ผลการศึกษา
ที่มาของลาวครั่ง
ลาวครั่งหรือลาวขี้คัง คือ กลุมชาติพันธุในตระกูลภาษาไท-กะได กลุมชนดังกลาวมี
ถิ่นฐานเดิมอยูในเมืองภูคัง ปรากฏหลักฐานเพียงวาเมืองดังกลาวตั้งอยูทางฝงซายของลุมโขง
สุพิศ ศรีพันธุ (2555, น.15) ไดอางไววา การปรากฏตัวของชาวลาวครั่งในประเทศ
ไทยพบวามีการอพยพโยกยายถิ่นฐานในสมัยกรุงธนบุรี ดังปรากฏหลักฐานในป พ.ศ. 2314
เจาพระยามหากษัตริยศึกและเจาพระยาสุรสีหเปนผูนําทัพไปชวยเหลือตีเวียงจันทนโดย
ไดรับความรวมมือจากเจาเมืองหลวงพระบางซึ่งเปนคูสงครามกับเวียงจันทนมากอน และ
เมื่ อ ได รั บ ชั ย ชนะได มี ก ารกวาดต อ นผู ค นชาวลาวทั้ ง เชื้ อ พระวงศ สนม กํ า นั ล ขุ น นาง
ขาราชการชั้นผูใหญ ทหารและประชาชน พรอมทั้งริบทรัพยและเกลี้ยกลอมหัวเมืองรายทาง
ตาง ๆ มายังกรุงธนบุรี โดยใหตั้งบานเรือนอยูเพชรบุรี สุพรรณบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 2 แหง
กรุงรัตนโกสินทรเจาเมืองเวียงจันทนไดสงครอบครัวลาวเมืองภูคังมายังกรุงเทพมหานคร
โปรดใหไปตั้งบานเรือนที่นครชัยศรี และในสมัยของรัชกาลที่ 3 ชาวลาวครั่ง ซึ่งมีถิ่นฐานเดิม
อยูที่เมืองภูคัง ซึ่งตั้งอยูบนฝงซายของแมน้ําโขง ไดถูกกวาดตอนมาในประเทศไทยอีกครั้งใน
สมัยที่ไทยไดทําสงครามกับญวน โดยในการยกทัพกลับจากญวนยกทัพผานลาว ไดตั้งมั่น
ชั่ว คราวอยู ที่เ มื อ งภู คัง แล ว จึ งนํ า ชาวลาวเหล า นี้มาดว ยและโปรดให ไปตั้ง มั่น อยู ที่เมือ ง
สุพรรณบุรแี ละเมืองนครชัยศรี
ในจังหวัดสุพรรณบุรีพบกลุมชาติพันธุลาวครั่งในเขตอําเภออูทอง อําเภอดานชาง
และอําเภอเดิมบางนางบวช โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอเดิมบางนางบวช นั้นมีชาวลาวครั่ง
อาศัยอยูเปนจํานวน 3 ตําบล ไดแก ตําบลปาสะแก ตําบลบอกรุ และตําบลหนองกระทุม
ซึ่งจํานวนประชากรสวนใหญเกือบรอยละ 80 เปนชาวลาวครั่งที่มีภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
ที่แตกตางออกไป ในตําบลปาสะแกจะใชนามสกุล “ภูฆัง” สวนลาวครั่งที่อาศัยอยูที่ตําบล
หนองกระทุมและตําบลบอกรุ สวนใหญใชนามสกุล “กาฬภักดี” (สุพิศ ศรีพันธุ, 2555, น.28)
เอกลักษณเฉพาะตัวของชาวลาวครั่งที่สามารถแบงแยกไดทันทีที่พบคือ ภาษาพูด ซึ่งมีเสียง

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

43

วรรณยุกตเปนเสียงสูง ชาวลาวครั่ง มักเรียกตัวเองตามสําเนียงภาษาทองถิ่นวา “ลาวขี้คัง”
หรือ “ลาวคัง”
วิถีชีวิตและประเพณีของชาวลาวครั่ง
สภาพความเปนอยูโดยทั่วไปของกลุมชนลาวครั่งในเขตตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบาง
นางบวช จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ในป จ จุ บั น จะมี ลั ก ษณะคล า ยกั บ ชาวภาคกลางโดยทั่ ว ไป
ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม สวนวิถีการดําเนินชีวิตของชาวลาวครั่งเปนการดําเนิน
ชีวิต ที่อาศั ยป จจั ยสี่ เป นหลัก มี ระบบความสัมพันธแบบให ความชวยเหลื อกันและมีระบบ
ครอบครัวแบบเครือญาติ ถึงแมวาความเจริญทางดานเทคโนโลยีจะแผขยายเขามาถึงหมูบาน
แลวก็ ตามแตชาวลาวครั่งก็ยังคงตองอาศั ยธรรมชาติและระบบความเชื่อใหความเคารพ
นับถือสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติเหมือนกับในอดีต
การแตงกายของคนไทยเชื้อสายลาวครั่งจะมีแบบฉบับเปนของตนเองซึ่งนําวัสดุจาก
ธรรมชาติในทองถิ่นคือ ฝายและไหมมาเปนวัสดุในการทอ เทคนิคที่ใชมีทั้งการจกและมัดหมี่
ผาที่โดดเดนของชาวลาวครั่งคือ ผาซิ่นมัดหมี่ตอตีนจก ซึ่งมีลายผาเปนเอกลักษณเฉพาะ
ทองถิ่น และผาขาวมา 5 สี ซึ่งมีลวดลายหลากหลายและสีที่ใชเปนสีที่ไดจากธรรมชาติ
สํ า หรั บ ประเพณี ที่ ล าวครั่ ง ถื อ ปฏิ บั ติ ได แ ก ประเพณี ส ารทลาว ประเพณี บ วช
ประเพณีไหวศาลเจานายและประเพณียกธง ซึ่งประเพณีดังกลาวมีลักษณะของการปลูกฝง
การเคารพบูชาบรรพบุรุษ ปูยาตายายที่ลวงลับไปแลว นับวาเปนพิธีกรรมที่แตกตางจาก
ชุมชนทั่วไปและมีการปฏิบัติอยางเครงครัดควรคาแกการอนุรักษ
ประเพณียกธงวันสงกรานตบานบอกรุ
กลุมชาติพันธุลาวครั่งบานบอกรุมีประวัติวาอพยพมาจากเวียงจันทนและเมืองหลวง
พระบาง มาพบกับพื้นที่ทมี่ ีความอุดมสมบูรณ จึงปกหลักตั้งฐานทํามาหากินอยู ณ ตําบลบอกรุ
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีในปจจุบัน ไดมีการยกธงเพื่อเอาฤกษเอาชัยและ
เปนการแสดงถึงความสําเร็จของกลุมชนที่ยายเขามาอยูในที่อุดมสมบูรณ ครั้นสมัยตอมาใน
วันที่ 13 เมษายนของทุกป ซึ่งเปนวันสงกรานตนั้น ชาวบานถือวาเปนวันสงกรานต บรรดา
เทวดาและนางฟาจะลงจากสวรรคเพื่อมาเลนสงกรานต เมื่อสงกรานตเลิกชาวบานก็จะทํา
พิธียกธงขึ้นเพื่อสงบรรดาเทวดาและนางฟากลับขึ้นสวรรคจึงกําหนดใหวันที่ 19 เมษายนของ
ทุกปเปนวันยกธง (พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ, สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2559.)
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ในสวนของการเตรียมการนั้น ชาวบานจะหาไมไผลําตรง ๆ ยาว ๆ เพื่อนํามาทําคันธง
สวนผูหญิงก็จะเตรียมทําผาธงประดับดวยสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสวยงามเพื่อจะนําไปติด
ที่คันธง เมื่อถึงวันสุดทายของสงกรานตชาวบานก็จะนําคันธงมารวมกันที่วัดและเมื่อไดเวลา
ก็จะทําพิธีแหธงรอบวัดคันละ 3 รอบ จากนั้นก็จะนําคันธงมาปกลงหลุมที่เตรียมไว จากนั้นมี
การรองรํากัน รอบคันธงของตนเองอยางสนุกสนาน ปจจุบันประเพณีนี้มีการสืบทอดกันอยู
4 หมูบาน คือ หมูบานบอกรุ หมูบานทุงกฐิน หมูบานหนองกระทุม และหมูบานสระบัวก่ํา
ในปจจุบันชวงกลางวันจะมีการแขงกีฬาและการละเลนตาง ๆ ของผูสูงอายุ รวมทั้งมีการรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุเพิ่มขึ้นมา เพื่อใหเกียรติและแสดงความเคารพนับถือตอผูสูงอายุ
สถานที่ในการยกธงของชาวบานบอกรุนั้นจะจัดขึ้นที่วัดบอกรุ นับเปนงานใหญของ
ชุมชน งานนี้มีขึ้นทั้งวันตั้งแตเชาตรูจนมืดค่ํา โดยชาวบานจะนําคันธงหรือเสาธงและธงที่
แตละหมูบานเตรียมเอาไวแหมาที่วัด คันธงนั้นทําดวยไมไผทั้งลําโดยมีการประกวดประขัน
กันดวย ซึ่งจะแบงออกเปนการประกวดความยาวโดยวัดจากโคนถึงปลายยอด การประกวด
ความใหญ โ ดยวั ด โดยรอบของโคนเสา การประกวดความสวยงามของธงซึ่งชาวบานจะ
ชวยกันเย็บธง การประกวดความสามัคคีของคนในชุมชนโดยการนับจํานวนของคนที่มา
รวมงานวาหมู บา นใดสามารถดึ งคนมารว มแหไดมากที่สุด สําหรับผูห ญิงนั้น จะนัดกันใส
ผา ซิ่ น ตี น แดงซึ่ งทอเองด ว ยมื อของกลุ มแม บ า น มารว มงานกัน เพื่ อเปน การอนุรักษงาน
หัตถกรรมพื้นบาน เมื่อขบวนแหมาถึงวัดก็จะมีการละเลนตาง ๆ ที่จัดขึ้น เสร็จแลวก็เตรียม
แหธงรอบวัดสามรอบกอนจะนําไปปกลงหลุมที่เตรียมขุดเอาไว การแหธงของแตละหมูบาน
นั้นก็จะมีแตรวงบรรเลงและรําวงกันอยางสนุกสนาน ในตอนที่จะนําธงไปปกลงหลุมนั้นบาง
ที ก็ จ ะมี ก ารแกล ง กั น เพื่ อ ไม ใ ห อี กฝ า ยนํ า ธงไปป ก ไดง า ย แกล ง กั น พอหอมปากหอมคอ
หลังปกธงไดแลวชาวบานก็จะรําวงรอบเสาธงอีกสามรอบ เพื่อเปนการเฉลิมฉลองที่ทําการ
ปกคันธงสําเร็จ (เบญจมาศ กาฬภักดี, 2558)

ภาพที่ 1 ขบวนประเพณียกธงสงกรานตตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา: www.suphan.biz
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ภาพที่ 2 การยกธงสงกรานตตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา: www.suphan.biz

จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยไดใชหลักกระบวนการสรางสรรคงานนาฏยศิลปมา
ดําเนินงาน โดยเริ่มตั้งแตการคิดใหมีนาฏยประดิษฐ (การคิดงาน) การกําหนดความคิดหลัก
การประมวลขอมูล การกําหนดขอบเขต การกําหนดรูปแบบทางดานดนตรีและนาฏศิลป
การกําหนดองคประกอบอื่น ๆ และการออกแบบนาฏศิลป ดังตอไปนี้
กระบวนการสรางสรรค
1. การคิด เกิดจากการสงเสริมกิจกรรมประเพณี เอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่นของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ในสวนของการทองเที่ยวรวมถึงผลิตภัณฑสินคา OTOP คือ ผาทอลาว
ครั่งอันเปนเอกลักษณและไดรับการสืบทอดตอกันมาอยางยาวนานจากบรรพบุรุษ
2. การกําหนดความคิดหลักในการกําหนดความคิดหลักนี้มีอยู 2 ระดับดวยกัน คือ
2.1 ระดับเปาหมาย สําหรับการแสดงชุดนี้มีเปาหมายเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการวิจัยสรางสรรคผลงานการแสดงดานนาฏดุริยางคศิลปไทย
และสนับสนุนยุทธศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรีในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและเพิ่ม
รายไดแกชุมชน
2.2 ระดับวัตถุประสงคในการกําหนดแนวคิดนี้เนนการสรางงานจากประเพณี
ยกธงของกลุมชาติพันธุลาวครั่งตําบลบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เนน
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีในชุมชนที่ยังคง
รักษาไวใหเปนที่รูจักกวางขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงนําเสนอ “ผาทอลาวครั่ง” ผลผลิตที่เกิด
จากการรังสรรคของชางทอผาที่ไดอาศัยองคความรูและภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมา
จากบรรพบุรุษมาเปนเวลาหลายชั่วอายุคน มีคุณคาทางประวัติศาสตรเปนความภาคภูมิใจ
ของชุมชน
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3. การประมวลขอมูลนําขอมูลที่มาของลาวครั่ง วัฒนธรรม ประเพณี การรวมมือ
รวมใจของคนในชุมชนของประเพณียกธงสงกรานตมานําเสนอในรูปแบบการแสดง
4. การกําหนดขอบเขตการแสดงชุดนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตคลอบคลุมในสวน
ตาง ๆ จากแนวคิดและขอมูล คือ กลุมชาติพันธุลาวครั่งจากบานบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งยังคงมีการรักษาวัฒนธรรมของกลุมไวอยางเหนียวแนน โดยเฉพาะ
ประเพณียกธงสงกรานต สวนขอบเขตขององคประกอบในการแสดงนั้น เพื่อใหเห็นความ
ชัดเจนตามรู ป แบบ จึ ง มี ผู แสดงทั้ ง ชายและหญิ ง อุ ป กรณ ป ระกอบการแสดงคือธงและ
การแตงกายอันเปนเอกลักษณของชาวลาวครั่งที่ชัดเจน
5. การกําหนดรูปแบบในการแสดงชุดนี้ กําหนดใหรูปแบบจารีตนาฏศิลปไทยมี
ความเป น ระเบี ย บ มี ข อ กํ า หนดที่ ชั ด เจนเป น โครงสร า งหลั ก ของการแสดงและใช
ศิลปะการแสดงพื้ นบ านในสว นของกระบวนทารํา ดนตรี ทํานองเพลง ให สอดคลองกั บ
วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ซึ่งจะขออธิบายสองประเด็นหลัก อันไดแก
5.1 ดนตรี
การสรางสรรคทํานองเพลงสําหรับการแสดงชุด ยกธงสงกรานต ในครั้งนี้
ผู รั บ ผิ ด ชอบฝ า ยดนตรี ไ ด นํ า เอาข อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร ข องชุ ม ชนลาวครั่ ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี และขอมูลในปจจุบัน มาเปนการกําหนดรูปแบบในการประพันธทํานองเพลง
และเรียบเรียงเพลงรวมถึงเครื่องดนตรีที่ใชประกอบการบรรเลง ซึ่งประกอบไปดวยสวนที่
ประพันธทํานองขึ้นมาใหม โดยใชสําเนียงการขับซําเหนือของเมืองหลวงพระบาง ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สื่ อถึ งถิ่น ฐานที่มามีเครื่องดนตรีแคนเปน หลั ก
ใชบรรเลงในชวงที่ 1 ที่มาของลาวครั่ง ตอมาทํานองที่ในชวงที่ 2 วิถีลาวครั่ง มีลายเพลง
ดั้ ง เดิ ม และลายเพลงที่ มี ก ารหยิ บ ยื ม จากวั ฒ นธรรมดนตรี ท างภาคอี ส านมาผสมผสาน
ซึ่งลายเพลงเหล า นี้ ชุ มชนนิ ย มใช บ รรเลงในงานเทศกาลตาง ๆ ทั้ งนี้ ได มีการออกแบบ
สรางสรรครอยเรียงใหมใหมีความไพเราะสนุกสนาน เพิ่มเครื่องดนตรีของทองถิ่นเขาไป
ไดแก ระนาด ซอ กลอง เพื่อแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณประจําชุมชน เนนเปนจังหวะรําวง
และช ว งสุ ด ท า ย ประเพณี ล าวครั่ ง ดนตรี ป รั บ ให มี จั ง หวะรุ ก เร า กระชั บ สร า งความ
สนุกสนานสอดคลองกับทารําที่แสดงใหเห็นถึงการรวมแรงรวมใจในการปกคันธง
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5.2 นาฏศิลป
การกําหนดรูปแบบในการแสดง ผูวิจัยและคณะทํางานไดกําหนดใหมีรูปแบบ
ตามขอมูลที่คนควาไดและสอดคลองกับการกําหนดรูปแบบของการสรางสรรคเพลง ดังนี้
1) กําหนดใหอยูในจารีตของนาฏศิลปไทย ซึ่งแนวทางนี้นําระเบียบแบบแผน
ของระบํา ซึ่งเนน ความพรอมเพรีย ง กระบวนแถวที่ห ลากหลาย เครื่องแตงกายสวยงาม
แสดงความชัดเจนของชุ ดการแสดงที่กลาวถึงกลุ มชาติพันธุ ลาวครั่ ง และจํานวนผูแสดง
มากกวาสองคนขึ้นไปมาเปนรูปแบบหลักของการแสดง
2) กําหนดใหเปนการผสมผสานหลายจารีต การกําหนดรูปแบบในที่นี้เนน
กระบวนทาฟอนรําแบบพื้นบานผสมผสานกับการใชจังหวะเทาแบบการเตนลีลาศในทาฟอน
ของฝายหญิง สวนทาฟอนฝายชายเปนทาพื้นบานเชนกันผสมผสานกับการนําทาพื้นฐาน
ของโขน คือ การเตน การวางเหลี่ยม มาใชประกอบ
6. องคประกอบอื่น ๆ ไดแก ผูแสดง เครื่องแตงกาย เครื่องดนตรีที่สรางสรรคขึ้น
มาใหม และอุปกรณประกอบการแสดง ดังนี้
6.1 ผูแสดง แบงออกเปน 2 กลุม คือ ฝายชายและฝายหญิง และตองทําหนาที่
เป น ทั้ ง ผู ฟอ นและผู ย กธง (จํ า นวนผู แสดงสามารถปรั บ เปลี่ย นตามความเหมาะสมของ
สถานที่และโอกาสในการแสดงในที่นี้กําหนดใหมีผูแสดงฝายหญิงจํานวน 8 คน ผูแสดงฝาย
ชายจํานวน 8 คน)
6.2 การออกแบบเครื่องแตงกาย เนนรูปแบบใหใกลเคียงกับการแตงกายของ
กลุ มชาติ พัน ธุ ล าวครั่ งให มากที่ สุ ด โดยเนนเอกลักษณของลายผา สําหรับ การออกแบบ
เครื่องแตงกายครั้งนี้ไดนําลายตีนซิ่นมาใชหลากหลายลาย แตที่สําคัญซิ่นตองประกอบดวย
หัวซิ่น ตัวซิ่นและตีนซิ่น โดยนุงซิ่นริ้วลายตั้งขนานไปกับลําตัว ตอหัวซิ่นดวยผาฝาย ตอตีนซิ่น
ดว ยแถบผ า ขนาดเล็ กส ว นการแต งกายทอนบนจะใชการหมผาเบี่ย งตามรูป แบบดั้งเดิม
ไมสวมเสื้อ ผาเบี่ยงหรือสไบที่ใช คือ ผาขาวมาลายตารางหมากรุก 5 สี ซึ่งเปนเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวครั่งบานบอกรุเชนเดียวกัน
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ภาพที่ 3 เครื่องแตงกายผูแสดงหญิง
ที่มา: ผูวิจัย

สวนรูปแบบของทรงผมนั้นนํามาจากรูปแบบทรงผมของแมหญิงลาว ซึ่งจะเกลา
มวยสูงเฉียงดานขวา อันเปนเอกลักษณที่ปรากฏอยางชัดเจน

ภาพที่ 4 ทรงผมผูแสดงหญิงชุดยกธงสงกรานต
ที่มา: ผูวิจัย

สว นการแต ง กายของผู แ สดงชายเน น รู ป แบบดั้ ง เดิ ม เช น เดี ย วกั น คื อ สวมเสื้ อ
นุงกางเกงขาหยั กรั้ ง คาดผ าขาวมา และผ าขาวมาพาดไหลหอยชายลงสองดาน ซึ่งเปน
ผาขาวมาลายตารางหมากรุก 5 สี ที่สําคัญ คือ การสักขาลาย ซึ่งเปนวัฒนธรรมของคนลาว
ลานชางที่อยูสองฝงแมน้ําโขง ผูชายชาวลาวครั่งก็เชนเดียวกันที่นิยมสักขาลายเปนรูปตัวมอม
หรือสิงหมอมตามความเชื่อที่วามอมเปนสัตวที่ทรงฤทธานุภาพ แข็งแรง ทรงกําลังมหาศาล
โดยสักตั้งแตบริเวณใตเขาหรือเหนือเขาขึ้นไปถึงตนขาหรือขาสวนบน (วิศัลย โฆษิตานนท,
2557) สําหรับการแสดงนั้นใชการเขียนลายดวยสีแทนการสักลายที่ขาของผูแสดง
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ภาพที่ 6 การเขียนลายในการแสดงชุดยกธงสงกรานต
ที่มา: ผูวิจัย

6.3 เครื่องดนตรีที่ใชในการผสมวง ประกอบไปดวยแคนทั้งหมด 3 ขนาด คือ
เล็ก กลาง และใหญ ระนาดเอก (ผืนระนาดไมไผ) ซอดวง ซออู พิณ กลองพื้นเมืองสองหนา
กลองหาง ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ และโหมง

ภาพที่ 7 วงดนตรีประกอบการแสดงชุด “ยกธงสงกรานต”
ที่มา: ผูวิจัย

6.4 อุปกรณประกอบการแสดง คือ ธงสงกรานต ประกอบไปดวย ไมไผรวก ยาว
ประมาณ 2 เมตร 50 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 2-4 เซนติเมตร ที่เลือกใชไมไผลักษณะนี้
เนื่องจากมีความทนทาน น้ําหนักพอประมาณที่จะรับน้ําหนักของผืนธง ปลายเรียว ทําให
ผืนธงพลิ้วไหวไปมา ดูสวยงาม ขนาดเหมาะสมที่จะใหผูแสดงถือไดสองคน สวนผืนธงเปน
ผาทอยาว 1 เมตร 30 เซนติเมตร กวาง 30 เซนติเมตร ประดับดวยดอกไมและตาขาย
หนาชางทําด วยดอกรักสําเร็จรู ป ประดับดานบนและดานลางของผืน ธง เพื่ อชวยใหเกิ ด
ความสวยงามและสะดวกสําหรับการแขวนผืนธง
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ภาพที่ 8 ธงประกอบการแสดงชุด “ยกธงสงกรานต”
ที่มา : ภูมิพัฒน ธรรมวงศ

7. การออกแบบนาฏศิลป แบงการแสดงออกเปน 3 ชวง คือ การออกแบบผลงาน
สรางสรรคชุด “ยกธงสงกรานต” ในที่นี่ผูวิจัยไดมีขั้นตอนในการออกแบบไวดังนี้
7.1 การกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการแสดง ไดกําหนดไวเปน 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 ที่มาของลาวครั่ง แสดงออกใหเห็นถึงถิ่นฐานดั้งเดิมที่สันนิษฐานวา
บรรพบุรุษอพยพมาจากหลวงพระบาง เนนกระบวนทาที่เรียบงายและสงางาม
ช ว งที่ 2 วิ ถี ล าวครั่ ง แสดงใหเ ห็น ถึง การดํ าเนิน ชีวิ ตและความสงบสุ ข
โดยเนนกระบวนทารําคู เกี้ยวพาราสีระหวางชายหนุม-หญิงสาว
ชวงที่ 3 ประเพณีลาวครั่ง เปนการแสดงออกถึงความสามัคคีและรวมมือ
รวมใจของคนในชุมชน ผานกระบวนทาแหธงและยกธงตามแบบประเพณียกธงสงกรานต
7.2 การแบงชวงอารมณผูแสดงที่จะสื่อออกมานั้นจะแบงตามชวงการแสดง คือ
ชวงที่ 1 ผูแสดงจะแสดงถึงอารมณของหญิงสาวยามแรกรุนที่สดใสราเริง
แตยังคงไวถึงจารีตประเพณีของผูหญิงที่มีกิริยามารยาทเรียบรอย งดงาม สวนผูชายจะแสดง
ถึงความแข็งแกรง ความเปนผูนํา มีพละกําลัง มีทวงทาที่องอาจสงางาม
ชวงที่ 2 ผูแสดงจะแสดงใหเห็นถึงวิถีของหนุมสาวที่มีการเกี้ยวพาราสีกัน
ผานการฟอนรําที่สนุกสนาน โดยยังคงไวซึ่งจารีตที่ดีงาม อารมณจะแสดงถึงความรื่นเริง
บันเทิงใจ
ชวงที่ 3 ผูแสดงจะนําธงออกมาแหแหนและปกลงบนพื้นดิน อารมณของ
การแสดงครั้ งนี้ จ ะเน น ถึ งความมุ งมั่ น ความสามัคคีข องผูย กธง การร ว มใหกําลังใจของ
หญิงสาวและสุดทายแสดงถึงความสําเร็จที่ไดรับ
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7.3 ทาทางและทิศทาง ทาทางหรือทาฟอนมีการใชทารําเปนลักษณะทาชุดที่
เชื่อมตอกัน คือ มีทารําหลายทาในหนึ่งชุดแลวมีการทําซ้ํา ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับจังหวะ
และทํ า นองเพลงที่ ส ร า งสรรค ขึ้น รวมถึ งการหันหรือหมุน ตัว ในขณะปฏิบัติทารําใหเกิด
ความนาสนใจและปรับกระบวนทารําใหดูหลากหลายแมจะเปนการรําซ้ําทากัน สวนทิศทาง
ของการเขาออก ยังคงไวถึงจารีตของการแสดงนาฏศิลปไทยที่ออกทางดานขวาของเวทีและ
เขาทางดานซายของเวที แตเพิ่มเติมใหมีการเขาออกทั้งสองดานเพื่อความเหมาะสมของ
การแสดงและสอดคล อ งกั บ รู ป แบบการแปรแถว ประกอบไปด ว ย แถวหน า กระดาน
แถวกลุม แถววงกลมและมีการตั้งซุมในแตละชวงการแสดง ภาพประกอบ ดังนี้
ตารางที่ 1 ภาพกระบวนทารํา “ยกธงสงกรานต”
ที่
ภาพ
1

รายละเอียด
ที่มาของลาวครั่ง : แสดงออกผานทาง
ทํานองเพลง กระบวนทาที่เรียบงาย
ออนชอย ทาฟอนที่ใชเปนทาฟอน
พื้นบานลักษณะรอยเรียงตอเนื่องกัน
เปนทาชุด มีการทําซ้ําในแตละชุด

ชวงที่ 1 : ทาฟอนของฝายหญิง
2

ที่มาของลาวครั่ง : ทาฟอนแสดงถึง
ความแข็งแกรง ความเปนผูนาํ
มีพละกําลัง มีทวงทาที่องอาจ สงางาม
ของผูชาย เนนการยกเทา การนั่งบน
สนเทาแลวกาวขยับเทา
ชวงที่ 1 : ทาฟอนของฝายชาย

3

วิถีลาวครั่ง : แสดงใหเห็นถึงวิถีของ
หนุมสาวที่สนุกสนานในจังหวะรําวง
ทาฟอนเปนการเกี้ยวพาราสี และ
รําตอนในคูของตน โดยจัดรูปแบบแถว
เปนวงกลม
ชวงที่ 2 : กระบวนทาเกี้ยวพาราสี
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่
4
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ภาพ

ชวงที่ 2 : การใชจังหวะเทา
5

ชวงที่ 3 :การแหธงสงกรานต
6

ชวงที่ 3 : การปกธงสงกรานต

รายละเอียด
วิถีลาวครั่ง : เนนการใชจังหวะเทา
เตนรําจังหวะชะ ชะ ชา คือ การกาว
เทาและขยับเทาตามจังหวะและ
ทํานองเพลง มีการขยับมือ ไหล
สะโพก ใหสอดรับกับการกาวเทาดวย
(ถือเปนอิทธิพลของวัฒนธรรม
สมัยใหมทเี่ ขาสูชุมชน)
ประเพณีลาวครั่ง : คือ ขบวนแหธง
สงกรานตของแตละหมูบา น การแสดง
เนนถึงพละกําลัง ความสามัคคี
การรวมใหกําลังใจของหญิงสาว
กระบวนทาที่ใชเปนทาทางตาม
ธรรมชาติ ใชการย่ําเทาเปนหลัก
ประเพณีลาวครั่ง : ใหเห็นถึง
ความสําเร็จที่ไดรับ คือ การปกธงลง
บนพื้น กระบวนทาเปนธรรมชาติ
เลียนแบบการยกเสาขึ้นเพื่อปกลง
บนพื้น การแสดงทาทางใหกําลังใจ
และจบลงดวยการตั้งซุมที่คิดขึ้นเปน
เฉพาะสําหรับการแสดงชุดนี้

7.4 การลงรายละเอียดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทารํากับผูแสดง
เปนหลัก รวมถึงการใชอุปกรณและการแตงกายที่อาจกอใหเกิดอุปสรรคในการแสดง เชน
ขนาดของไมธง ความยาวของผืนธง ความรัดกุมของเครื่องแตงกายที่มีผลตอการเคลื่อนไหว
ของนักแสดง สิ่งเหลานี้ถาไมใหความสําคัญอาจทําใหการแสดงขาดความสมบูรณได
การนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ ไดนําเสนอในโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ครั้งที่ 2 “ผลงานสรางสรรคสูงานวิจัย” ณ โรงละครวังหนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ผูวิจัยเปนผูนําเสนอ
รวมกับผูนําเสนอดานดนตรีในรูปแบบการพูดประกอบ power point แลวตอดวยการแสดง
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โดยมี ศิ ล ป น แห ง ชาติ ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละนั ก วิ ช าการเป น คณะกรรมการให
ข อ เสนอแนะด ว ยวาจาหลั งจบการแสดง ผลปรากฏวา คณะกรรมการชื่น ชมที่ ส ามารถ
สรางสรรคศิลปะตอบโจทยชุมชนไดเปนอยางดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2560) ตอมาไดมี
การนํ าเสนอผลงานชุ ด ยกธงสงกรานต อีกครั้งในวัน ที่ 24 มกราคม 2561 เนื่องในงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค“ใตรมพระบารมีจักรีวงศ” จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูสรางสรรคงานดานศิลปะแขนงตาง ๆ
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเขารับชม และประเมินความพึงพอใจตอชุด
การแสดง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2561)
สรุป
ยกธงสงกรานต คือ การแสดงสรางสรรคจากประเพณียกธงของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง
บานบอกรุ อํ าเภอเดิ มบางนางบวช จั งหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นในวัน สุดทายของเทศกาล
สงกรานตเปนประเพณีระหวางความสําเร็จของกลุมชนที่ยายเขามาอยูในที่อุดมสมบูรณกับ
งานเทศกาลสํ าคั ญ แนวคิ ดในการสร า งสรรคไ ดจ ากขอ มู ล ทางประวั ติศ าสตร ที่ป รากฏ
นับตั้งแตถิ่นฐานที่ตั้งดั้งเดิมจากหลวงพระบางจนกระทั่งอพยพโยกยายเขาสูประเทศไทย
ดนตรี แ ละเครื่ อ งดนตรี เ ป น การสร า งสรรค ทํ า นองเพลงขึ้ น ใหม โดยนํ า ข อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตรและสิ่งที่ทางชุมชนลาวครั่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนิยมใชในปจจุบัน มาเปน
การกําหนดรูปแบบในการประพันธทํานองเพลงและเรียบเรียงเพลง เพิ่มเครื่องดนตรีของ
ทองถิ่นเขาไป ไดแก ระนาด ซอ กลอง เพื่อแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณประจําชุมชน กระบวน
ทาฟอนรําเนนความสวยงาม เรียบงาย ความสนุกสนานเกิดขึ้นในชวงของการยกธง ทาฟอน
ของฝายหญิงที่ปรากฏมี 3 ลักษณะ คือ ทาฟอนแบบพื้นบานรอยเรียงตอกันเปนชุดทารํา
ทา เต น รํ าที่ ช าวบ า นนิ ย มโดยเน น จั งหวะเทา การขยับ มือ ไหล สะโพก เปน สําคัญ และ
สุดทายคือทาทางตามธรรมชาติของขบวนแหที่เนนการเดินตามรูปแบบมีการแสดงออกอยาง
เปนธรรมชาติโดยไมใชทารําเพื่อรวมใหกําลังใจในการยกธง สวนทาฟอนฝายชาย แบงไดเปน
3 ลักษณะเชนกัน คือ ทาพื้นบานผสมผสานกับทาพื้นฐานของโขน มีการเตน การวางเหลี่ยม
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความแข็งแรงและแข็งแกรง สงางาม ทาเกี้ยวพาราสีตอหญิงสาว เนน
การรําตอนในคูของตนเองและทาทางตามธรรมชาติในการแหธง ยกธงและปกธงลงบนพื้น
โดยมี ผื น ธงประดั บ ด ว ยตาข า ยหน า ช า งและดอกไม แ ขวนบนปลายไม ไ ผ เ ป น อุ ป กรณ
ประกอบการแสดงชุดนี้ เนนใหเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน รวมถึงวิถีการแตงกายที่มี
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แบบฉบับ เปนของตนเอง ถือเป นการเผยแพรวิ ถีชุมชนกลุมชาติ พันธุลาวครั่งของจังหวั ด
สุพรรณบุรีใหเปนที่รูจัก สงผลตอการพัฒนาดานการทองเที่ยว เพิ่มรายไดแกชุมชนตอไป
สําหรับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน คือการถายทอดทารําใหกับผูแสดง
ซึ่งไมเขาใจถึงที่มาและความหมายของกระบวนทาที่ผูวิจัยตองการสื่อใหเห็น จําเปนตอง
สรางความเขาใจและอธิบายถึงที่มาของประเพณียกธงสงกรานต การแสดงออกของทาฟอน
ตาง ๆ ตลอดจนอารมณ รว มในการแสดงซึ่ งจะชว ยใหการแสดงเกิดความสมบูรณเปน ที่
ประทับใจตอผูชมมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผล
จากผลของการสร างสรรค ชุ ดการแสดง ยกธงสงกรานต แสดงให เห็ นถึงรู ปแบบ
การสรางสรรคจากประเพณีของชุมชนที่เปนกลุมชาติพันธุอันมีเอกลักษณดานเครื่องแตงกาย
และการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของกลุมชนตนเองที่โดดเดน ผูวิจัยไดนําสิ่งเหลานี้มาสราง
งานภายใต รู ป แบบจารี ต ของนาฏศิ ล ป ไ ทยที่ เ น น กระบวนความพร อ ม กระบวนแถวที่
หลากหลาย เครื่ อ งแต งกายสวยงาม ดนตรี ไ พเราะ สว นแนวคิดของทารํ านั้ น มี การใช
รูปแบบนาฏศิลปไทยเปนหลักผสมผสานกับแบบอยางทารําของของกลุมชนที่เปนพื้นบาน
สอดคลองกับแนวคิดของ ปรานี วงษเทศ ที่วาการแสดงนาฏศิลปพื้นบานมีลักษณะเรียบงาย
แสดงความเปนเอกลักษณของทองถิ่น มีความสัมพันธกับชีวิตพื้นบาน (ชมพูนาฏ ชมภูพันธ
และคณะ, 2558, น. 88) นอกจากนี้การสรางสรรคงานสงผลตอความสนใจการทองเที่ยว
ทางวั ฒ นธรรมที่ นํ า การแสดงพื้ น บ า นมาเพิ่ ม คุ ณ ค า โดยวางบทบาทให ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของชุมชนและสังคมไทย ในปจจุบันเกิดปรากฏการณถวิลหาอดีตหรืออนุรักษ
คุณคาแบบเกา ซึ่งเปนวิธีการใหความหมายประสบการณชีวิตมนุษยที่เนนความสําคัญของ
จินตนาการและอารมณความรูสึก สอดคลองกับแนวคิดของ รุงนภา ยรรยงเกษมสุข (2555,
น. 60) ที่พบวาการโหยหาอดีตนําผูคนไปสูการสรางจินตนาการถึงสังคมในอดีตและ
การสรา งสั ญญะภาพลั ก ษณ แ ละภาพจํ า ลองของอดี ต เท า นั้ น ถื อ เป น แนวทางหนึ่ ง ของ
การพัฒนางานดานนาฏศิลปในโลกยุคปจจุบัน แตอยางไรก็ตามตองไมสรางผลกระทบตอ
ชุมชนอันจะเปนการลดทอนคุณคาทางวัฒนธรรมดั้งเดิม องคความรูที่เกิดขึ้น คือ วิธีการ
สรางสรรคผลงานที่มาจากวิถีชุมชนผนวกกับแนวคิดจินตนาการของผูวิจัยที่เกิดขึ้นทําใหได
ชุดการแสดงขึ้ นมา รวมถึงการสร างงานใหกับชุ มชน เกิดมูล คาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมในสวนของการทองเที่ยวตอไปในอนาคต
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ขอเสนอแนะ
จากการสร างสรรค ผลงานชุ ด ยกธงสงกรานต ผูวิ จัย พบวามีป ระเด็นที่นาสนใจ
สามารถนํามาศึ กษาวิจัย ไดตอไป คือ องคความรูจากแกนแทของวัฒนธรรมของกลุมชน
นําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยผานนวัตกรรมการสรางสรรคงาน
ในรูปแบบตาง ๆ และการศึกษาพัฒนาการของชุดการแสดงสรางสรรคที่นําองคความรูมา
จากประเพณี วิถีชีวิตของกลุมชนชาติพันธุตาง ๆ ในประเทศไทย
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การใชทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ในการฝกทักษะปฏิบัติ
ตามแนวคิดของครูจรี พล เพชรสม
THE INSTRUCTION OF “SAW DUANG SEVEN SCALE” IN
COGNITIVE FOLLOWING KRU JEERAPON PETSOM CONCEPT
อิสรีย ฉายแผว *, จันทรพลอย เดชภิมล*, และชนาญวัต ไชยศิร*ิ
IDSAREE CHAIPAEW, CHANPLOY DETPIMON, AND CHANANWAT CHAISIRI

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดในการสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียง
ซอดวงของครูจีรพล เพชรสม และเพื่อสรางสรรคทํานองเพลงที่ใช 7 บันไดเสียงซอดวง
วิธี การวิ จั ย เน น การวิ จัย เชิ งคุ ณภาพ โดยการศึ กษาวรรณกรรมและงานวิจัย ที่เกี่ย วของ
การสัมภาษณ การสังเกต และการวิเคราะหขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมาจัดเรียบเรียงเปน
หมวดหมูตามวัตถุประสงค นําเสนอขอมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห สรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้
ผลการวิ จั ย พบว า ครู จี ร พล เพชรสม มี แนวคิดในการแกปญ หาการฝก ทักษะ
ปฏิบัติของผูเรียนเครื่องสายไทย และเพื่อประโยชนในการไลมือใหผูเรียนเกิดทักษะปฏิบัติที่
มีความคลองตัว ลักษณะของเพลงที่นํามาใชในการสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียง ควรเปน
เพลงประเภททางพื้นไมบังคับทาง การแปรทํานองยึดทํานองหลักของเพลง ครูจีรพล เพชรสม
ไดเ ลือกเพลงตั บต นเพลงฉิ่งสามชั้น ซึ่งเปน เพลงที่ใชไลมือสําหรับ ผูเรี ยนเครื่ องสายไทย
ไดแก 1) เพลงตนเพลงฉิ่ง 2) เพลงจระเขหางยาว 3) เพลงตวงพระธาตุ 4) เพลงนกขมิ้น
วิธีการสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียง ผูเรียนตองเรียนรูทํานองหลักกอน จากบันไดเสียงโด
ฟา ที มี ลา เร และซอล ตามลําดับ การเปลี่ยนบันไดเสียงจากเสียงหนึ่งไปหาอีกเสียงหนึ่ง
จะหางกัน 4 เสียง หลังจากนั้นจึงนําทํานองเพลงจากทํานองหลักแตละบันไดเสียงมาแปร
ทํานองตามความเหมาะสม คณะผูวิจัยไดเลือกเพลงแขกบรเทศเถามาสรางสรรคเปนทํานอง
*

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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เพลง 7 บันไดเสียงตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม โดยมีวิธีการดังนี้ 1) ยึดทํานองหลัก
2) นําทํานองหลักที่ไดมาแปรทํานองในลักษณะ 7 บันไดเสียง เนื่องจากเปนเพลงทางพื้นไม
บังคับทาง และเปนเพลงพื้นฐานที่ใชสําหรับไลมือ ประกอบดวย อัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น
และชั้นเดียว ตามรูปแบบของเพลงเถา ผูเรียนสามารถเลือกฝกปฏิบัติเฉพาะอัตราจังหวะใด
จังหวะหนึ่งก็ได อีกทั้งเปนเพลงที่มีรูปแบบและทํานองไมซับซอน
คําสําคัญ: 7 บันไดเสียง ซอดวง จีรพล 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.
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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
ดนตรีไทยเปนมรดกอันล้ําคาทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษ ซึ่งไดรวมกันสรางสรรคและสั่งสมกันมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาอันยาวนาน
เกินกวาจะประมาณได เห็นไดวานานาชาติที่เจริญแลวดนตรีเปนเครื่องเชิดหนาชูตาของชาติ
ที่กลาวเชนนี้ก็เพราะวาศิลปะเปนปจจัยหนึ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษยใหพนสภาพ
ความเปนอนารยชน ดนตรีไทยนั้นเปนศิลปกรรมประเภทหนึ่งที่อยูคูกับความเปนไทยมาชา
นานซึ่งมีความงามและความสมบูรณในตัวเอง วัฒนธรรมสิ่งหนึ่งซึ่งบงบอกถึงความเป น
เอกลักษณของไทยอยางเห็นไดชัดนั้นคือ “ดนตรีไทยและเพลงไทย” ที่เกิดขึ้นโดยบรรพบุรุษ
ของไทยเอง แลวสั่ งสมจนกลายเปนรู ปแบบอยางในปจจุ บัน นี้ และนับเปนเครื่ องมื ออัน
สําคัญยิ่งที่ช วยกลอมเกลาจิ ต ใจของคนไทยใหมีความสุขทางใจ มี ความเบิกบานแจมใส
เพลิ ดเพลิ นตามความไพเราะ ความประณีตงดงามของลั กษณะดนตรีไทยและเพลงไทย
(สงบศึก ธรรมวิหาร, 2542, น. 1)
สําหรับการเรียนการสอนเลนดนตรีไทยประเภทซอนั้นสิ่งที่ตองฝกหัดใหผูเรียนมี
ความชํานาญ คือ การลงนิ้วและการใชคันชัก โดยควรฝกกับบทเพลงที่เปนการสีที่ใชวิธีการ
ขั้นพื้นฐานประกอบดวย การฝกหัดปฏิบัติทานั่งใหถูกตอง ขั้นตอนการสี ควรฝกการเทียบเสียง
การสีสายเปลา คือ ยังไมตองลงนิ้ว โดยเริ่มฝกสีทีละสาย เมื่อฝกจนทักษะชํานาญดีแลวจึง
ฝกไลเสียง ฝกกดนิ้วแตละนิ้วลงบนสายซอใหมีความสัมพันธและกลมกลืนสําหรับการใช
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คันชัก จนการปฏิบัติเปนไปอยางอัตโนมัติแลวจึงฝกวิธีแบบงาย ๆ คือ การสีแบบคันชักหนึ่ง
หรือเรียกวาการสีแบบเก็บ ฝกสีตามวิธีการนี้จนมีทักษะที่ชํานาญในการลงนิ้วและใชคันชัก
แลวคอยฝกหัดทักษะการสีที่ยากขึ้นเปนลําดับตามความสามารถของแตละคน อาจเปนการฝก
ทั ก ษะการพรมนิ้ ว รู ด นิ้ ว สะบั ด นิ้ ว หรื อ สะบั ด คั น ชั ก ตามแต บ ทเพลงที่ นํ า มาฝ ก หั ด
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2533, น. 24-25; สมพงษ กาญจนผลิน,
2536, น. 175-180)
ราวปลายสมัยรัชกาลที่ 3 และตนรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทรมีโบราณาจารย
นําเพลงมโหรีตับตนเพลงฉิ่ง ซึ่งมีเพลงตนเพลงฉิ่ง จระเขหางยาว (สามเสา) ตวงพระธาตุและ
นกขมิ้น มาแตงขึ้นเปนอัตรา 3 ชั้น ทั้ง 4 เพลง เพลงมโหรีตับนี้ในสมัยโบราณถือวาเปน
เพลงสําคัญตับหนึ่ง เพราะไมวาจะเปนนักรอง นักบรรเลงมโหรีจะตองเริ่มฝกหัดดวยเพลงใน
ตับนี้ตามลําดับไปกอนที่จะเรียนเพลงอื่น ๆ (มนตรี ตราโมท, 2423) ซึ่งการฝกหัดในลําดับ
ขั้น ตอไปก็ ได ทักษะพื้ นฐานต าง ๆ จากเพลงตับ ตน เพลงฉิ่ง ทําใหพัฒ นาไดงายขึ้น ทําให
การฟงเสียง การหาเสียง ตลอดจนการหลบเสียงทําไดสะดวกขึ้น
การเรียนการสอนดนตรีไทยแตโบราณนั้นเปนการถายทอดแบบดั้งเดิม คือ ไดรับ
ถายทอดจากครูไปสูลูกศิษยโดยรับถายทอดจากครูโดยตรง นักเรียนปฏิบัติตามที่ครูบอกโดย
ครูสาธิตใหดู จากนั้นใหนักเรียนปฏิบัติตามเปนลักษณะของการเลียนแบบ การทองจําและ
การจดบัน ทึกตามที่ ได เรี ย นรู ในเรื่องนั้น ๆ เป น ความรูไดรับการปอนจากตัวครูโ ดยตรง
เนื่องจากเปนการเรียนรูที่มุงเนนเพื่อการอนุรักษสืบทอดมรดกอันดีงามที่ไดรับการถายทอด
สืบตอกันมาจากรุนสูรุน เพื่อไมใหมีความผิดเพี้ยนและพยายามรักษาทวงทํานองเพลงเดิมไว
จึงมีความระมัดระวังในการถายทอด การถายทอดจะตอทางของเครื่องดนตรีเลย คือ ทาง
ซอดวง ทางซออู ทางจะเข แตไมไดตอจากทํานองหลัก แมจะเปนเพลงทางพื้น ซึ่งไมได
บังคับทาง แตครูจะตอทางพื้นซึ่งไดแปรทํานองแลวใหแกผูเรียนเลย เสมือนวาเปนเพลง
บังคับทาง ทําใหผูเรียนจําทางนั้น โดยไมกลาที่จะปรับเปลี่ยน ไมกลาออกแบบ นานเขาก็จะ
คิดไมออก ไมสามารถสรางสรรคทํานองเพลงที่แปลกใหมจากเดิม
ครูจีรพล เพชรสม ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยและอดีตผูอํานวยวิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ ด เป น บุ คคลที่ ได รั บ การยกย องและยอมรั บ อย างกวางขวางในวงการดนตรีไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีในวงเครื่องสาย ครูจีรพล เพชรสม
ไดนําเอาเพลงตับตน เพลงฉิ่ง สามชั้น มาคิดประดิษฐเปนทํานองเพลงตับตนเพลงฉิ่ง 3 ชั้น
7 บั น ไดเสี ยงขึ้น เมื่ อป พ.ศ. 2558 เพื่ อใช ในการฝกปฏิบัติไลมือไลเสีย ง สําหรับผูเรีย น
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เครื่ องสายใหเ กิ ดทั กษะการบรรเลงและความชํานาญในการปฏิบัติเครื่องดนตรีมากขึ้น
จนทําใหผูเรียนมีความกาวหนาและมีพัฒนาการในการเรียนดีขึ้น
คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการใชทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง
ในการฝกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม เพื่อศึกษาแนวคิดในการสราง
ทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงของครูจีรพล เพชรสม และสรางสรรคแนวเพลงที่ใช 7
บันไดเสียงซอดวง เปนแนวทางในการฝกทักษะปฏิบัติซอดวงที่เริ่มฝกหัดจากเพลงงาย ๆ
เพลงที่ มีทํา นองไม ซับ ซ อน เหมาะสํ าหรับ ผูเรีย นที่มีพื้น ฐานนอย ทั้งยังเปน การอนุ รั กษ
เผยแพรวิธีการฝกทักษะปฏิบัติซอดวงแตละบันไดเสียงใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายเปน
ประโยชนแกผูสนใจฝกหัดซอดวงในการนําทักษะที่ไดจากการเรียนรูไปปฏิบัติไดถูกตองตาม
ขั้นตอนการฝกหัดซอดวงอยางมีระบบ ตามหลักการและวิธีการอยางเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. ศึกษาแนวคิดในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงของครูจีรพล เพชรสม
2. สรางสรรคทํานองเพลงทางซอดวงที่ใช 7 บันไดเสียง
วิธีการศึกษา
การสรางสรรคผลงานครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ หองสมุด หองสมุดออนไลน โดยแบง
หัวขอศึกษา ดังนี้ 1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย 2. ประวัติความเปนมาและลักษณะ
การบรรเลงซอดวง 3. เพลงตับตนเพลงฉิ่ง 4. เพลงแขกบรเทศ 5. ระบบเสียงดนตรีไทย
6. แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย และ 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นศึกษาขอมูล
ภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ (Interviews) ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบ
ไมมีโครงสราง การสังเกต (Observation) ใชแบบสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
2. การวิ เ คราะห ข อ มู ล คณะผู วิ จั ย ได วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
การศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การลงภาคสนาม โดยการสัมภาษณ
การสังเกต และการวิเคราะหขอมูล โดยการนํ าขอมูล ที่ไดมาจัดเรียบเรีย งเปนหมวดหมู
ตามวัตถุประสงค นําเสนอขอมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห
3. การนําเสนอขอมูล คณะผูวิจัยนําเสนอขอมูลดวยวิธีการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห
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ผลการศึกษา
ผลงานสรางสรรค เรื่ อง การใชทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงในการฝก
ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ ครูจีรพล เพชรสม มีผลการศึกษา ดังนี้
แนวคิดในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ของครูจีรพล เพชรสม
สําหรับการเรียนการสอนเลนดนตรีไทยประเภทซอนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกทักษะ
ปฏิบั ติขั้นพื้ นฐานใหเกิดความคลองแคล วและชํานาญในการใชคันชักและการวางนิ้วใน
ระดับหนึ่ง กอนที่จะเริ่มฝกในขั้นตอไป การฝกปฏิบัติทักษะซอดวงเบื้องตนของครูจีรพล
เพชรสม ครูจะเริ่มถายทอดโดยใหฝกปฏิบัติเ พลงงาย ๆ กอน คือ เพลงแขกบรเทศ เถา
แตเริ่มตอที่อัตราชั้นเดียวกอน เพราะเปนเพลงสั้น ๆ ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดงายและตอ
เพลงจบในระยะเวลาอั น สั้ น ทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ดความรูสึ กภาคภูมิใจว าสามารถปฏิบัติไ ด
มีกําลังใจในการฝกปฏิบัติในขั้นตอ ๆ ไป จากนั้นตอเพลงแขกบรเทศ สองชั้น และสามชั้น
ตามลําดับ แลวจึงเริ่มตอเพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น แตจะเริ่มจากเพลงจระเขหางยาว
สามชั้ น เป น เพลงแรก เพราะสั้ น และมี ทํ า นองเพลงหรื อประโยคของเพลงที่มักใชห รื อ
ปรากฏอยูในเพลงอื่นเกือบทุกเพลง ถาปฏิบัติเพลงจระเขหางยาวไดแลว ก็สามารถตอเพลง
และบรรเลงเพลงอื่น ๆ ไดคลองขึ้น แลวจึงตอเพลงตนเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงตวงพระธาตุ
และเพลงนกขมิ้น ตามลําดับ เมื่อตอเพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้นจบแลว อาจหาเพลงอื่น ๆ
เพลงงาย ๆ สั้น ๆ มาตอสอดแทรกใหอีกเพิ่มเติมแลวแตความเหมาะสม เชน เพลงสําเนียง
ลาว เพลงที่จะเลือกมาสอดแทรกนี้ขึ้นอยูกับสถานการณในการใชงานหรืออาจสอดแทรก
เพิ่มเติม ตั้งแตจบเพลงแขกบรเทศก็ได ดังภาพและคําสัมภาษณตอไปนี้

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

63

ยาขม
ขนม

ขนม
หวาน
ยาขม

วิธีการ
ฝกปฏิบัติ
ซอดวง

หวาน
ยาขม

ขนม
หวาน
ภาพที่ 1 วิธีการถายทอดการฝกปฏิบัติซอดวง
ที่มา: 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 เมื่อฝกปฏิบัติจนคลองตัวแลว เริ่มตอเพลงตับตน
เพลงฉิ่ง สามชั้น 7 บันไดเสียง โดยใหเริ่มตอทีละบันไดเสียง จากบันไดเสียงงาย ๆ ที่เปน
เสียงที่คุนหูและปฏิบัติไดงายกอน อาจหาเพลงที่มีสําเนียงเพลงตรงกันในบันไดเสียงนั้น ๆ
มาตอสอดแทรกเพื่อใหคุนกับบันไดเสียงนั้น เชน ตอเพลงลาวจอย แลวตอบันไดเสียงโด
ตอเพลงสําเนียงเขมรแลวตอบันไดเสียงฟา ตอเพลงสําเนียงมอญแลวตอบันไดเสียง ซอล
เปนตน ตอเพลงทีละบันไดเสียง ทีละเพลง จนครบ 4 เพลง ครบเปนเพลงสําหรับไลมือ
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีฝกปฏิบัติไลมือของครูจีรพล เพชรสม จึงจัดเรียงลําดับเพลง ไดดังนี้
1. ตอทํานองหลักเพลงแขกบรเทศ เถา
2. ตอทางซอดวงเพลงแขกบรเทศ เถา โดยเริ่มตอเพลงจากอัตราจังหวะ ดังนี้
- ชั้นเดียว
- สองชั้น
- สามชั้น
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3. ตอทํานองหลักเพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น
4. ตอทางซอดวงเพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น โดยเริ่มตอเพลงเปนลําดับ ตอไปนี้
4.1 เพลงจระเขหางยาว สามชั้น
4.2 เพลงตนเพลงฉิ่ง สามชั้น
4.3 เพลงตวงพระธาตุ สามชั้น
4.4 เพลงนกขมิ้น สามชั้น
5. ตอทํานองหลักเพลงมุลง ชั้นเดียว
6. ตอทางซอดวงเพลงมุลง ชั้นเดียว
7. ตอทํานองหลักเพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น 7 บันไดเสียง
8. ตอทางซอดวงเพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น 7 บันไดเสียง โดยเริ่มตอเพลงเปนลําดับ
ตอไปนี้
8.1 เพลงตนเพลงฉิ่ง สามชั้น 7 บันไดเสียง
8.2 เพลงจระเขหางยาว สามชั้น 7 บันไดเสียง
8.3 เพลงตวงพระธาตุ สามชั้น 7 บันไดเสียง
8.4 เพลงนกขมิ้น สามชั้น 7 บันไดเสียง
วัตถุประสงคในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงของครูจีรพล เพชรสม
ทานมีแนวคิดในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ
1. เพื่ อ แก ป ญ หาเรื่ องทั กษะการปฏิ บั ติ (Skills) ของผูเ รีย นเครื่ องสาย การฝ ก
ปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากปญหาหลายอยางดวยกัน เชน เวลาตอเพลงพบวา ผูเรียนตอเพลงชา
เนื่องจากมีพื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีนอยไมเพียงพอ ทําใหตอเพลงชา หาเสียงไดชา
หาเสียงไมทัน ไมคอยทบทวนมากอน ไมศึกษาเพลงมากอน เกียจครานไมไลมือ จึงทําให
ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนระดับสูง
ขึ้นไปยิ่งพบปญหามากขึ้น คือ การเลนเครื่องสายปชวาถาผูเรียนมีพื้นฐานการบรรเลงไมแนน
จะทําใหเกิดปญหามาก เนื่องจากเครื่องสายปชวามีการเปลี่ยนบันไดเสียงทําใหการบรรเลงมี
ความยากมากขึ้นในการหาเสียงและปรับเปลี่ยนกลอนเพลงไปตามลักษณะของบันไดเสียงนั้น
ผูเรียนที่ไมคุนเคยจะขาดความคลองตัวในการปฏิบัติอยางมาก
2. เพื่อประโยชนในการไลมือ เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติใหมีความคลองตัวสูงขึ้นมากขึ้น
แรงขึ้น และเร็วขึ้น ครอบคลุมทุกบันไดเสียง ครูจีรพล เพชรสม ไดคิดสรางแนวทํานองเพลง
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7 บันไดเสียง ขึ้นเปนการสรางพื้นฐานการปฏิบัติทักษะการบรรเลงใหแกผูเรียนใหเกิดทักษะ
การปฏิ บั ติ ที่ มีความคล องตั วมากขึ้ นเนื่ องจากการบรรเลงซอนั้ นจํ าเป นอย างยิ่ งที่ต องใช
หลักการบรรเลงในการหลบเสียง เนื่องจากเสียงหรือทํานองเพลงมีความยาก คิดกลอนไมเปน
ใหเกิดความคลองตัวมากขึ้นในการปฏิบัติบรรเลงของผูเรียนเครื่องสาย โดยนําการบรรเลง
ทํานองเพลง 7 บันไดเสียงมาใชประโยชนในการไลมือ
ลักษณะของเพลงที่เลือกใชในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงนั้น
ครูจีรพล เพชรสม ไดอธิบายลักษณะของเพลงที่นํามาใชในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง
7 บันไดเสียง วาควรเปนเพลงประเภททางพื้นหรือเพลงไมบังคับทาง ผูบรรเลงจะสามารถ
คิดออกแบบแปรทํานองเพลง โดยยึดหลักในการผูกกลอนใหเหมาะสมกับทํานองเพลง
ครูจีร พล เพชรสม จึงได เลือกเพลงตับ ตนเพลงฉิ่ งสามชั้น ซึ่งเปนเพลงที่ ใชไล มือสําหรั บ
ผูฝกหัดเรียนดนตรีไทยเครื่องสายมาแตโบราณ เปนเพลงทางพื้น หรือเพลงไมบังคับทาง
มาออกแบบสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียง
วิธีการในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ครูจีรพล เพชรสม ใหมุงที่
ประโยชนของการนําไปใชเปนหลัก การนําเพลงตับตนเพลงฉิ่งมาสรางแนวทํานอง 7 บันได
เสียง จึงมีความมุงหมายหลักในเรื่องของการใชประโยชนในการไลมือ เพื่อใหเกิดทักษะ
การบรรเลงเทานั้น ครูจีรพล เพชรสม นําเพลงตับตนเพลงฉิ่ง 3 ชั้นมาสรางเปนแนวทํานอง
7 บันไดเสียง เนื่องจากเปนเพลงที่ใชไลมือสําหรับคนที่ฝกหัดเครื่องสายมาแตโบราณ การที่
จะนําเพลงอื่นมาสรางเปนแนวทํานอง 7 บันไดเสียงก็สามารถทําไดหลายเพลง ในเพลง
ประเภทเดียวกันที่เปนเพลงทางพื้นใชไลมือได แตครูจีรพล เพชรสม ไดใหแนวคิดวา เพลง
แตละเพลงนั้นมีคุณคาในตัวเอง ผูแตงมีความประสงคในการแตงออกมาใหมีรายละเอียด
ของเพลงเป นแบบเฉพาะของแต ล ะเพลง ถาไปหยิบมาสรางเปน แบบอื่น การทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทํานองและรายละเอียดของทํานองเพลง อาจจะมีผลทําใหอารมณเพลง
เปลี่ยนไปดวย ซึ่งจะไมเปนไปตามความประสงคเดิมของผูแตง
“...การที่ เ ราไปเอาเพลงเขามาทํา ถาทํ าแยก วาของเดิม ก็อายเขา ถาทํา ดีกว า
ก็เหมือนกับไปลางเขา ดังนั้นควรคิดอะไรใหม ๆ ที่ไมซ้ํา ทําใหเกิดเปนความรูใหม การนํา
เพลงอะไรมาทําใหดูที่ประโยชนของการนําไปใชเปนหลัก การเอาเพลงตับตนเพลงฉิ่งมาทํา
7 บันไดเสียงก็เพื่อประโยชนในการไลมือเทานั้น ไมไดคิดเรื่องอื่น...”
(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 ซึ่งในการแปรทํานองในแตละบันไดเสียงนั้น ทํานองหรือ
กลอนเพลงจะเปลี่ ยนไป เนื่องจากความเหมาะสมในการหลบเสี ยงของซอดว ยแต ใหยึ ด
ลูกตกเปนสําคัญ
ตารางที่ 1 ตําแหนงของนิ้วและเสียงซอดวง
ซอดวง
สายเปลา
นิ้วที่ 1
สายเอก
เร
สายทุม
ซอลต่ํา
ที่มา: อิสรีย ฉายแผว และคณะ

มี
ลาต่ํา

นิ้วที่ 2

นิ้วที่ 3

นิ้วที่ 4

ฟา
ที

ซอลสูง
โด

ลาสูง
เรต่ํา

การสีซอตองใชศิลปะในการหลบเสียง หมายความวา การสีซอนั้นจําเปนอยางยิ่งที่
ตองใชทักษะในเลือกใชเสียงทีเ่ หมาะสมตามลักษณะของทํานองเพลงและตําแหนงของเสียง
ที่ตองมีการหลบเสียงเนื่องจากตําแหนงเสียงหรือนิ้วของซอนั้นจํากัดดังตารางที่ 1 ตําแหนง
ของนิ้วและเสียงซอดวง เมื่อสิ้นสุดตําแหนงเสียงจากสายเอกก็ตองหลบเสียงลงมาสีสายทุม
เมื่อสิ้นสุดสายทุมก็ตองหลบไปสายเอกวนอยูอยางนั้น ตามความเหมาะสมของทํานองเพลง
และเสียงที่จะตองเลือกใชเหมาะสมมากที่สุดเพื่อใหเกิดความกลมกลืนของทวงทํานองเพลง
จึงเปนสาเหตุที่บางครั้งผูบรรเลงอาจเกิดปญหาในการหลบเสียง ความสับสนในการหาเสียง
หาเสียงไมถูกบาง หลงเสียงหรือหลงทํานองไปบาง เพราะการหลบเสียงไปมา ดังนั้น จึงตอง
มีการฝ กทั กษะการใช นิ้ ว และการหาเสี ย งจากการหลบเสีย งใหเกิด ทักษะความชํานาญ
ซึ่งการฝกทักษะปฏิบัติแนวทํานองเพลง 7 บันไดเสียงตามแนวคิดของ ครูจีรพล เพชรสม
จึงเป นวิธี การชวยแก ปญหาและพั ฒนาทั กษะปฏิบัติใหเกิดความชํานาญในระดับหนึ่งเพื่อ
การพัฒนาฝมือในขั้นสูงตอไป
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การสรางสรรคทํานองเพลงทางซอดวงที่ใช 7 บันไดเสียง
คณะผู วิ จั ย ได นํ า แนวคิ ด ของครูจี ร พล เพชรสม มาคิ ด สร า งสรรค ทํ า นองเพลง
ทางซอดวง 7 บันไดเสียง โดยมีแนวทางดังนี้ คือ ลักษณะของเพลงที่เลือกใชในการสราง
ทํานองเพลงนั้น คณะผูวิจัยไดนําเพลงแขกบรเทศ เถา มาสรางสรรคเปนทํานองเพลงทาง
ซอดวง 7 บันไดเสียงขึ้น เพลงแขกบรเทศ เถาเปนเพลงประเภททางพื้น ใชเปนเพลงพื้นฐาน
สําหรับไลมือ และอยูในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพดุริยางคไทย (วิทยาลัย
นาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, มปป, น. 26) ประกอบดวยเพลงในอัตราจังหวะสามชั้น
สองชั้น และชั้นเดียว ซึ่งผูเรียนหรือผูฝกปฏิบัติซอดวง สามารถเลือกปฏิบัติเฉพาะอัตรา
จังหวะใด อัตราจังหวะหนึ่งก็ได เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีความหลากหลายเปนแนวทางใน
การฝกทักษะปฏิบัติซอดวงที่เริ่มฝกหัดจากเพลงงาย ๆ เพลงที่มีทํานองไมซับซอนหรือมี
ความยาวมากเกินไป เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีพื้นฐานในการบรรเลงเครื่องดนตรีแตกตางกัน
ผูที่เริ่มฝกหัด ผูที่มีพื้นฐานนอย หรือมีเวลาในการเรียนรูไมมากนัก อาจหยิบยกมาฝกปฏิบัติ
เฉพาะอัตราจังหวะชั้นเดียว 7 บันไดเสียงก็ได จึงเปนเหตุผลในการเลือกที่จะสรางสรรค
เพลงแขกบรเทศ เถา ตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม
วิธีการในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง
1. สรางจากทํานองหลักของเพลง
เพลงแขกบรเทศเปนเพลงในบันไดเสียงโด โดยมีโนตเสียง ด ร ม ซ ล เปนโนต
หลัก ซึ่งมีโนตเสียง ฟ และ ท เปนโนตรอง ทํานองเพลงสวนมากใชโนตหลักในการสราง
ทํานองเพลง มีแตเพียงที่หองสุดทายของบรรทัดที่ 1 ในทอน 1 กับหองที่ 7 และ 8 ของ
บรรทั ด ที่ 1 ในท อ น 2 ที่ มี ก ารใช โ น ต เสี ย ง ท ซึ่ ง เป น โน ต ขั้ น ที่ 7 ของบั น ไดเสี ย ง โด
ทําหนาที่เปนโนตจร โนตหลักที่ใชคือ ด ร ม ซ ล นั้น โนตเสียง ด เปนโนตขั้นที่ 1 โนตเสียง
ร เปนโนตขั้นที่ 2 โนตเสียง ม เปนโนตขั้นที่ 3 โนตเสียง ซ เปนโนตขั้นที่ 5 และโนตเสียง ล
เปนโนตขั้นที่ 6 ตามลําดับ (มานพ วิสุทธิแพทย, 2556, น. 70-72)
แนวคิดของครูจีรพล เพชรสมนั้น ใหเรียนรูและฝกปฏิบัติจากทํานองหลักของ
เพลงกอน เมื่อฝกปฏิบัติจนสามารถจําและปฏิบัติทํานองหลักไดอยางคลองแคลวแมนยํา
แลว ผูเรียนหรือผูฝกหัดจะมีแนวทํานองเพลงสําหรับยึดเปนหลักในการแปรทํานองตอไป
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คณะผูวิจัยจึงนําเพลงแขกบรเทศ เถา ทางซอดวง มาสรางทํานองเพลง 7 บันไดเสียง ตาม
แนวคิดของครูจีรพล เพชรสม ดังนี้
ตารางที่ 2 ทํานองหลักเพลงแขกบรเทศ เถา ทางซอดวง 7 บันไดเสียง
เพลงแขกบรเทศ เถา
ชื่อบันไดเสียง
นับไปอีก 4 เสียง
7 บันไดเสียง
บันไดเสียงที่ 1
บันไดเสียงที่ 2
บันไดเสียงที่ 3
บันไดเสียงที่ 4
บันไดเสียงที่ 5
บันไดเสียงที่ 6
บันไดเสียงที่ 7
ที่มา : อิสรีย ฉายแผว และคณะ

ชื่อบันไดเสียงใหม

โด
ฟา
ที
มี
ลา
เร
ซอล

ฟา
ที
มี
ลา
เร
ซอล
โด

การบรรเลงตามทํา นองเพลง 7 บั นไดเสียงนั้น จะตองมีการเปลี่ยนบัน ไดเสีย ง
เปลี่ยนตําแหนงของเสียง มีการเคลื่อนที่ของเสียงไปตามทํานองของเพลง โดยมีหลักวิธีการ
คือ นําลูกตกสุดทายของทอนทายสุดของเพลงในบันไดเสียงแรก มาเปนโนตตัวแรกในบันได
เสียงถัดไป ดังตัวอยาง
บันไดเสียงแรก ทํานองหลักเพลงแขกบรเทศ เถา บันไดเสียง โด
ชั้นเดียว
ทอน 2
- มํ – รํ - ดํ - ล
-ม–ร -ด-ม
กลับตน

--ซล
-ฟ--

- ดํ – รํ
-ด–ร

- ซ - ดํ
-ร-ด

- รํ - มํ
-ร-ม

- มํ – มํ - รํ - ดํ
-ซ–ม -ร-ด

ทอนทายสุดของเพลงแขกบรเทศ เถา คือ ชั้นเดียว ทอน 2 นําลูกตกลูกสุดทายของ
ทอน 2 คือ เสียง ซอล มาเป นโนต ตัวแรกในบัน ไดเสี ยงถัด ไป คื อ เพลงแขกบรเทศ เถา
สามชั้น ทอน 1
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บันไดเสียง ที่ 2 ทํานองหลักเพลงแขกบรเทศ เถา บันไดเสียง ฟา
สามชั้น
ทอน 1
- - - ดํ
---ด

- - รํ รํ
-ร--

- - - ฟ
---ฟ

- - รํ รํ
-ร--

- ดํ - -ซ--

- ดํ - ฟ
ซ--ฟ

-ลซฟ -ม–ร
- ม ร ด - ลฺ – ซฺ

-ล-- ซซ-- ลฺ – ซฺ - - - ลฺ

ลล-- - - ดฺ

ดํ ดํ – รํ - รํ- รํ
---ร -ฟ-ซ

-ร-- ฟ– ร

รํ รํ - ---ด

ดํ ดํ-ล
- -- - ลฺ

---ฟ
-ด--

--ซล
-ฟ--

- รํ - - - ดํ ล

ดํ ล - --ซฟ

-ม-- - ร ดฺ

-ล---ซฟ

---ฟ
-ด--

- ฟ- --ซล

- - ซ ล - ดํ–รํ
- ฟ - - - ด– ร
กลับตน

- รํ– รํ
- ฟ– ร

- ดํ– ล
- ด– ล

- ดํ – รํ
-ด–ร

- ดํ - - ล ล - - ด – ลฺ - - - ซฺ

ซซ-ฟ
- - - ฟฺ

การที่โนตตัวแรกของเพลงแขกบรเทศ เถา คือ ทอน 1 สามชั้น ขึ้นตนดวยเสียง
ซอล ในบั น ไดเสี ย งถั ด ไป คื อ บั น ไดเสี ย งที่ 2 เพลงแขกบรเทศ เถา ท อ น 1 สามชั้ น
จะเปลี่ย นไปขึ้น ตน ด วยเสี ยง โด ดั งกล าวขางตน นั้น ทําใหตําแหนงของเสียงและลูกตก
ในการดําเนินทํานองเพลงแขกบรเทศ เถา ในแตละบันไดเสียงเคลื่อนที่ตามไปดวย
2. นําทํานองหลักที่ไดมาแปรทํานอง
การสรางสรรคเพลงแขกบรเทศ เถา ทางซอดวง 7 บันไดเสียง ตามแนวคิดของ
ครูจีรพล เพชรสม ไดดําเนินการสรางสรรคโดยเริ่มจากบันไดเสียงโด บันไดเสียงฟา บันได
เสียงที บันไดเสียงมี บันไดเสียงลา บันไดเสียงเร และสิ้นสุดที่บันไดเสียงซอล เปนบันไดเสียง
ที่ 7 เปนการเปลี่ยนบันไดเสียงจากบันไดเสียงหนึ่งไปอีกบันไดเสียงหนึ่ง มีความหางของ
เสียงจากบันไดเสียงแรก 4 เสียง โดยยึดทํานองหลักในการแปรทํานอง ทํานองในแตละ
บันไดเสียงจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของแตละบันไดเสียง และความเหมาะสมในการ
ที่สามารถหลบเสียงใหมีความกลมกลืนกันไปตามทวงทํานองเพลงโดยยึดลูกตกหรือเสียงตก
เป น สํ า คั ญ เนื่ องจากเพลงแขกบรเทศ เถา เปน เพลงที่ไมบังคับ ทางในการบรรเลงตาม
ทํานองเพลง 7 บันไดเสียง ซึ่งตองมีการเปลี่ยนบันไดเสียง มีการเคลื่อนที่ของตําแหนงเสียง
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ไปโดยตลอดนั้น จึงเปนการเปดทางใหแกผูบรรเลงสามารถแปรทํานองไดอยางหลากหลาย
ดังโนตเพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว 7 บันไดเสียง ซึ่งยกมาเปนตัวอยาง ตอไปนี้
ตัวอยางโนตเพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว ทางซอดวง 7 บันไดเสียง
บันไดเสียงที่ 1 บันไดเสียง โด
ทอน 1
ดลลล

ดลลล

ดซลซ

ดลซม

ซมรด

ซดรม

ซลซม ซมรด

มรดล

ซมซล

ซลดร

ซมรด

ซดรม

ซลซม ซมรด

กลับตน
ทอน 2
ซมซร

กลับตน
บันไดเสียงที่ 2 บันไดเสียง ฟา
ทอน 1
ฟรรร

ฟรรร

ฟดรด

ฟรดล

ดลซฟ

มฟซล

ฟซรม

ฟลซฟ

ลซฟร

ดลดร

ดรฟซ

ดรมฟ

มฟซล

ฟซรม

ฟลซฟ

กลับตน
ทอน 2
ดลดซ

กลับตน
บันไดเสียงที่ 3 บันไดเสียง ที
ทอน 1
ทซซซ

ทซซซ

ทฟซฟ

ทซฟร

ฟรดท

ลทดร

ฟซฟร

ฟร ด ท

รดทซ

ฟรฟซ

ฟซทด

ฟรดท

ลทดร

ฟซฟร

ฟรดท

มดทซ

ทดรม

รมฟซ

ฟมซฟ

มดฟม

กลับตน
ทอน 2
ฟรดท

กลับตน
บันไดเสียงที่ 4 บันไดเสียง มี
ทอน 1
มดดด

กลับตน

มดดด

มทดท
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ทอน 2
ดทมฟ

ซฟมด

ทซทด

ทดมฟ

ทดรม

รมฟซ

ฟ มซ ฟ

มดฟม

กลับตน
บันไดเสียงที่ 5 บันไดเสียง ลา
ทอน 1
ลฟฟฟ

ลฟฟฟ

ลมมม

ลฟมด

ฟลฟม

ดฟมด

ทมดท

ลดทล

ดทลฟ

มดมฟ

มฟลท

ฟลฟม

ดฟมด

ทมดท

ลดทล

กลับตน
ทอน 2
มดมท

กลับตน
บันไดเสียงที่ 6 บันไดเสียง เร
ทอน 1
รททท

รททท

รลทล

รดทฟ

ลฟมร

ลรมฟ

ลทลฟ

ลฟมร

ฟม ร ท

ลฟลท

ล ทร ม

ลฟมร

ลรมฟ

ลทลฟ

ลฟมร

กลับตน
ทอน 2
ลฟลม

กลับตน
บันไดเสียงที่ 7 บันไดเสียง ซอล
ทอน 1
ซมมม

ซมมม

ซรมร

ซมรท

รทลซ

ทลรท

รมรท

รทลซ

ทลซม

รทรม

รมซล

รทลซ

ทลรท

รมรท

รทลซ

กลับตน
ทอน 2
รทรล

กลับตน
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3. การนําไปใช
ตามหลักของการบรรเลงเพลงเถา คือ เพลงเพลงเดียวกันบรรเลงตอเนื่องกันไป
ตั้งแตอัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น และชั้นเดียวตามลําดับ แตการนําไปใชสําหรับทํานอง
เพลงแขกบรเทศ เถา ซอดวง 7 บันไดเสียงนี้ เพื่อฝกปฏิบัติทักษะการไลมือ การนําไปใชจึง
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการเลือกใชพื้นฐานของผูเรียน เชน ถาเริ่มฝกหัดใหมไมมีพื้นฐาน
การเรียนดนตรีมากอน อาจนํามาบรรเลงเฉพาะอัตราจังหวะชั้นเดียว 7 บันไดเสียงกอน
ปฏิบัติซ้ําหลาย ๆ รอบจนเกิดทักษะสามารถปฏิบัติไดคลองตัว แลวจึงเริ่มฝกปฏิบัติในอัตรา
สองชั้น 7 บันไดเสียง และอัตราจังหวะสามชั้น 7 บันไดเสียงตามลําดับ และไมจําเปนตอง
ฝกปฏิบัติเรียงตามบันไดเสียงดังกลาวขางตน คือเริ่มจากบันไดเสียงโด บันไดเสียงฟา บันได
เสียงที บันไดเสียงมี บันไดเสียงลา บันไดเสียงเร และสิ้นสุดที่บันไดเสียงซอล แตอาจหยิบ
ยกมาฝกในบันไดเสียงที่มีความงายกอน ดังตัวอยางการนําไปใช ดังนี้
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ฟา

ที

มี

ซอล

เร

ลา

ฟา

ที

มี

ซอล

เร

ลา

ภาพที่ 2 ตัวอยางการนําไปใช
ที่มา : อิสรีย ฉายแผว และคณะ
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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) เพื่อแกปญหาเรื่องทักษะการปฏิบัติ (Skills) ของผูเรียนเครื่องสายไทย
และ 2) เพื่อประโยชนในการไลมือเปนการสรางพื้นฐานการปฏิบัติบรรเลงใหผูเรียนเกิด
ทักษะการปฏิบัติที่มีความคลองตัวมากขึ้น ลักษณะของเพลงที่เลือกใชในการสรางทํานอง
เพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ควรเปนเพลงประเภททางพื้น ไมบังคับทาง ซึ่งผูบรรเลง
สามารถคิดออกแบบ แปรทํานองเพลง โดยยึดหลักในการผูกกลอนใหเหมาะสมกับทํานอง
เพลง ครูจีรพล เพชรสม ไดเลือกเพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น ซึ่งเปนเพลงที่ใชไลมือสําหรับ
ผูฝกหัดเรียนเครื่องสาย ไดแก 1) เพลงตนเพลงฉิ่ง 2) เพลงจระเขหางยาว 3) เพลงตวง
พระธาตุ และ 4) เพลงนกขมิ้น วิธีการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง คือ สราง
จากทํานองหลักกอน เพื่อทําใหผูเรียนเขาใจทํานองเพลงที่เปนเนื้อแทของเพลง โดยเริ่มจาก
ทํานองหลัก 7 บันไดเสียง จากบันไดเสียง โด ฟา ที มี ลา เร ซอล ตามลําดับทั้ง 4 เพลง
การเปลี่ ย นบั น ไดเสี ย งจากบั น ไดเสี ย งหนึ่ งไปหาอีก บัน ไดเสีย งหนึ่ง จะหา งกั น 4 เสี ย ง
จากนั้นจึงนําทํานองเพลง 7 บันไดเสียงจากทํานองหลักแตละบันไดเสียง มาแปรทํานอง
ตามความเหมาะสมของทํานองเพลง การสรางสรรคทํานองเพลงทางซอดวงที่ใช 7 บันไดเสียง
ไดรับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของ ครูจีรพล เพชรสม มาสรางสรรคเพลงแขกบรเทศ เถา
ทางซอดวง 7 บันไดเสียงขึ้น เพลงแขกบรเทศ เถา เปนเพลงประเภททางพื้นไมบังคับทาง
ใชเปนเพลงพื้นฐานสําหรับไลมือ ประกอบดวยเพลงในอัตราจังหวะสามชั้น สองชั้น และ
ชั้นเดียว ซึ่งผูเรียนหรือผูฝกปฏิบัติซอดวง สามารถเลือกปฏิบัติเฉพาะอัตราจังหวะใด อัตรา
จังหวะหนึ่งก็ได เปนแนวทางในการฝกทักษะปฏิบัติซอดวงที่เริ่มฝกหัดจากเพลงงายกอน
เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีพื้นฐานนอย วิธีการในการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง
คือ 1) สรางจากทํานองหลัก 2) นําทํานองหลักที่ไดมาแปรทํานองตามความเหมาะสมของ
แตละบันไดเสียงโดยยึดลูกตกหรือเสียงตกเปนสําคัญ
งานสรางสรรค เรื่อง การใชแนวทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง ในการฝก
ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม คณะผูวิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายผล คือ
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การสร างสรรคทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียงตามแนวคิดของครูจี รพล เพชรสม
มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาเรื่องทักษะการปฏิบัติของผูเรียน และเพื่อประโยชนในการไลมือ
เปนสําคัญ วิธีการสรางทํานองเพลงทางซอดวง 7 บันไดเสียง คือ สรางจากทํานองหลักกอน
เพื่อทําใหผูเรียนเขาใจทํานองเพลงที่เปนเนื้อแทของเพลง แลวนําทํานองหลัก 7 บันไดเสียง
มาแปรทํานองตามความเหมาะสมของทํานองเพลง สอดคลองกับการศึกษาการเปลี่ยนบันได
เสี ย งทางฆ อ งวงใหญ เ พลงชุ ด โหมโรงเย็ น ของเอกสิ ท ธิ์ สุ นิ มิต (2444, น. 124) พบว า
การเปลี่ยนบันไดเสียงในเพลงสามารถจําแนกเปน 3 รูปแบบ คือ 1) การเปลี่ยนบันไดเสียง
แบบเปลี่ยนทันที 2) การเปลี่ยนบันไดเสียงแบบเปลี่ยนทั้งเพลง และ 3) การเปลี่ยนบันไดเสียง
แบบมีวรรคเพลงมาเชื่อมอยูร ะหวางกลางของการเปลี่ยนบันไดเสียง และสอดคลองกั บ
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบทางจะเขกับทํานองหลัก เพลงตามเกณฑมาตรฐาน
สาขาวิ ช าและวิ ชาชี พดนตรี ไทยขั้ น 1, 2 และ 3 ของศิริน ลักษณ เพื่อประดิษฐ (2542,
น. 154-157) การวิเคราะหลูกตกและการแปรทํานอง พบวา เพลงลาวจอย มีลูกตกที่เปน
เสียงหลักอยู 4 เสียง เพลงสรอยสนตัดลูกตกมีความสัมพันธกันทั้ง 4 หนาทับ เพลงพมาเขว
ใชเสียงโดเปนลูกตกหลักทั้งเพลง เพลงโยสลัม ลักษณะของลูกตกมีความสัมพันธตลอดทั้ง
เพลง การแปรทํานองของอาจารยปกรณ รอดชางเผื่อน พบวา มีการใชเสียงครบทั้ง 3 สาย
และทางเพลงของอาจารยปกรณ รอดชางเผื่อน มีลักษณะเดนในเรื่องความกลมกลืนของ
ทํานองเพลงโดยรวม ซึ่งการบรรเลงจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับทํานองหลัก ถือวา
สํานวนเพลงถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลง สวนในทางปลีกยอยพบวา มีการบรรเลง
รัว เก็บ และการดีดกระทบสามสาย ซึ่งไมทําใหรูปแบบของเพลงเปลี่ยนไป ซึ่งในการดีด
กระทบสามสายสวนใหญแลวจะตกที่เสียงโด ซึ่งเปนเสียงที่งายตอระบบของการใชนิ้ว
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเกี่ยวกับบันไดเสียงและการเปลี่ยนบันไดเสียงดนตรีไทยนั้น ผูวิจัยควร
ศึกษาอยางละเอียดลึกซึ้งทั้งจากเอกสาร ตํารา และจากผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย เพื่อนํา
แนวคิด หลักการ และทฤษฏีที่เปนแบบแผนมาใชประกอบในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งจะทํา
ใหเกิดทางเพลงที่หลากหลายขึ้นดวย เปนแนวทางใหผูสนใจศึกษา ไดทําการศึกษาเพิ่มเติม
ในเรื่องทางเพลง สําเนียงเพลง และการประพันธเพลงตอไป
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ภาพสะทอนจากลายเสนของเด็กในชุมชนแออัด
CHILDREN’S DRAWINGS AS REFLECTIONS OF LIFE
IN THE SLUMS
กาญจนา ชลสุวัฒน *
0

KANCHANA CHOLSUWAT

บทคัดยอ
ภาพสะท อ นลายเส น ของเด็ ก ในชุ ม ชนแออั ด ครั้ ง นี้ เ ป น การสร า งสรรค ผ ลงาน
จิตรกรรม 2 มิติ ในมุมมองสวนตัวที่มีประสบการณทํากิจกรรมรวมกันกับเด็กในชุมชน
แออัดและเกิดแรงบันดาลใจสรางสรรคผลงานในลักษณะที่ตัดทอนรูปทรงคลายศิลปะเด็ก
โดยเนนใหเสนและรูปทรงมีความอิสระ นําเนื้อหาเรื่องราวและลายเสนที่เด็กจินตนาการมา
ประมวลและสรางรูปทรงใหมตามแนวทางจิตรกรรมและแสดงออกใหเห็นถึงความฝนและ
จินตนาการของเด็ก ๆ รวมกันกับผูสรางสรรค
ผลงานทั้งหมดมี 4 ชุด จํานวน 8 ชิ้นงาน โดยใชเทคนิควาดเสนบนวัสดุกระดาษ
และผ า ใบ วั ส ดุ ทั้ ง สองชนิ ด สามารถตอบสนองแนวคิ ด ในการสร า งสรรค ไ ด ต รงตาม
วัตถุประสงคที่ตองการสื่อสารและแสดงออกใหเห็นเรื่องราวที่สะทอนภาพจินตนาการที่อาจ
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 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Suphanburi College of Fine Art, Bunditpatanasilpa Institute
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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
และความสัมพันธระหวางศิลปะกับการดําเนินชีวิตของเด็กที่อยูในสภาพดอยโอกาสทาง
สังคม เมื่อเขาไดรับการฝกฝนทางดานศิลปะ พลังการแสดงออกนั้นมีมากมายโดยเฉพาะใน
ดานของรูปทรงที่มีความงดงามตามเสนสายที่ขีดเขียนจากจิตใตสํานึกและจินตนาการ ทําให
พวกเขาไดปลดปลอยความรูสึกภายในที่เขาอยากแสดงออกทั้งทางดานบวกและลบ สราง
ความออนโยนตอจิตใจและความสุขกับการไดแสดงออก รวมถึงมีความภาคภูมิใจ และเห็น
คุณคาของผลงานที่สรางสรรคในขณะเดียวกันก็ไดซึมซับความมีศิลปะเขาไปดวย การวาดเสน
ในยามวางที่ตองการขีดเขียนนั้นไดทั้งความเพลิดเพลินและเกิดการเรียนรูในประสบการณ
ใหม ๆ ในขณะขีดเขียน ถึงแมในบางครั้งการขีดเขียนลายเสนและการแสดงออกทางศิลปะที่
แสดงถึงความสับสนความทุกข ความสุขภายในจิตใจปะปนกันไปในรูปภาพที่แสดงออก แต
นั่นก็ถือไดวาเปนผลงานทางศิลปะที่มีความใสซื่อบริสุทธิ์
จากสาระดังกลาว ผูสรางสรรคไดเห็นถึงความสดใหมของรูปทรงที่มีการแสดงออก
ดวยความใสซื่อตรงไปตรงมา มีทั้งลายเสนฉวัดเฉวียนและพิถีพิถัน รูปทรงจากจินตนาการที่
แสดงออกมานั้น เมื่อเปรียบเทียบระหวางเด็กโตกับเด็กเล็กจะเห็นไดวา ภาพลายเสนของ
เด็กเล็กมีรูปทรงที่นาสนใจและแสดงออกไดมากกวาเด็กโต “สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเด็กเล็กมี
ความคิดสรางสรรคที่บริสุทธิ์และมากกวาเด็กโตก็เพราะเด็กเล็กอยูไกลจากกฎแหงความเปน
จริงมากกวาการอยูหางเรื่องราวมากมายที่รายลอมอยูรอบ ๆ ตัวและเต็มจํานวนมากขึ้นตาม
วันเวลาแหงการรับรู ทําใหเด็กเล็กสามารถแสดงออกไดอยางไมกลัวผิด เรื่องราวที่ไมนาจะ
เกิดขึ้นจริงจึงเกิดขึ้นไดในความคิดของเด็ก สิ่งนี้แหละที่เรี ยกวาการสรางสรรคบริสุทธิ์”
(มานพ ถนอมศรี, 2542, น.91) เด็กในชุมชนแออัดมีความตองการที่จะแสดงออกทางศิลปะ
อยางสมวัยในโลกแหงความสุขและจินตนาการ ลายเสนที่เชื่อมโยงเปนรูปทรงที่มีความงาม
และมีความหมายนั้น โดยที่พวกเขาไดแสดงถึงความจริงและความฝนผสมกับจินตนาการที่
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ตองการแสดงออกดวยความอิสระและความภาคภูมิใจในการสรางสรรคผลงานผูสรางสรรค
ไดนํากระบวนการทางศิลปะเขาไปจัดการสรางสรรคผลงาน ใหเกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยง
ความจริงความฝนและจินตนาการของเด็กในชุมชนและผูสรางสรรครวมเขาดวยกันจาก
ลายเสน ของเด็ กในชุมชนแออั ด นํา มาสรางเปน รูปทรงใหม แสดงเนื้อหาที่เกี่ย วของกับ
จินตนาการของเด็กที่ถายทอดเรื่องราวชีวิตที่มีทั้งความสุขและความทุกขและกิจกรรมตาง
ในชีวิตประจําวัน โดยจัดวางองคประกอบและจัดรูปทรงใหเกิดความสมบูรณในทางศิลปะที่
เกี่ย วข องกั บทั ศนธาตุ และเทคนิ ควิ ธีการที่สอดคลองกับเรื่องราวที่ตองการแสดงออกใน
รูปแบบการสรางสรรคงานจิตรกรรมรวมสมัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม 2 มิติ ที่ใชเนื้อหาเรื่องราวรวมกันกับ
กิจกรรมของเด็กในชุมชนแออัด
2. สะทอนเนื้อหาเรื่องราวของชีวิตในชุมชนแออัดที่สรางสรรคในแนวทางตัดทอน
รูปทรงแบบศิลปะเด็กโดยเชื่อมโยงกันระหวางจินตนาการจากลายเสนของเด็กในชุมชน
แออัดและผูสรางสรรค
วิธีการศึกษา
1. คัดเลือกลายเสนจากการวาดเสนของเด็กในกลุมโรงเรียนที่อยูในชุมชน และ
นํามาสรางสรรคใหม เพื่อนําเสนอมุมมองสะทอนเนื้อหาเรื่องราวและรวมจินตนาการไปกับ
ลายเสนงาย ๆ ของเด็ก
2. รางภาพตนแบบจากการจัดรูปทรงใหมโดยใชอารมณของลายเสนในแบบศิลปะเด็ก
3. สรางสรรคผลงานตามแบบภาพรางโดยใชเทคนิคการวาดเสนและสีอะคริลิกบน
ผาใบ บนกลองกระดาษ บนกระดาษ และเทคนิคภาพพิมพโฟม
ในการสร า งสรรค ผ ลงานครั้ งนี้ มีรูป แบบผลงานจิตรกรรมเทคนิคลายเสน และ
สีอะคริลิกสามารถแบงขั้นตอนได 2 หลักใหญ ดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษาขอมูล
ในการศึกษาคนควาขอมูล ในการสรางสรรคครั้งนี้ ไดนําเรื่องราวเนื้อหาและ
แรงบันดาลใจจากชุมชนแออัด โดยมุงเนนไปที่พักอาศัยที่มีโครงสรางที่มีความงามในมุมมอง
ของผูวิจัย รวมทั้งตอยอดดวยภาพลายเสนของเด็กในชุมชนที่สรางสรรคเรื่องราวที่เกี่ยวของ
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กับชีวิตในโลกความจริง ความฝนของเขาที่จินตนาการ สรางโลกความสุขสวนตนในแบบที่
เขาอยากแสดงออก เสนที่วาดฉวัดเฉวียนเหลานั้นผูวิจัยเห็นถึงความหมายที่มีความพิเศษ
สามารถนํามารอยเรียงใหเกิดแนวคิดและมุมมองในการสรางสรรคผลงานทางดานจิตรกรรม
รวมสมัยไดในอีกรูปแบบหนึง่
สาระเรื่องของลายเสนของเด็กในกลุมที่ผูวิจัยไดเขารวมทํากิจกรรม สะทอนให
เห็นถึงความรูสึกนึกคิดที่แสดงออกมาอยางฉับไวและรวดเร็วตรงไปตรงมา ในความอิสระนี้
ทํ า ให เ กิ ด เส น และรู ป ทรงที่ เ ต็ ม ไปด ว ยจิ น ตนาการที่ มี ทั้ ง ความจริ ง ความฝ น ปะปนกั น
“ภาพวาดเปนโลกสมมุติอยางหนึ่งที่ทําใหเด็กไดจินตนาการถึงความสุขที่เขาฝนที่เขาอาจ
ตองการหรือไมตองการก็เปนได ซึ่งเรื่องความสุขเปนเรื่องนามธรรมไมมีรูปรางไมมีตัวตน
เป น ความว า งเปล าและเป น อากาศธาตุที่กอขึ้ น มาใหเกิดความกวางความยาว มีรูป ราง
มีรูปทรงนั้นมิใชเรื่องทํากันไดงายทุกขั้นตอนเต็มไปดวยปญหาและความยุงยากซึ่งจําเปน
ตองคนหาวิธีแกปญหา ใชวาเด็กทุกคนที่นํามาเปนกลุมตัวอยางจะวาดไดแกปญหาไดทุกคน
บางคนแกปญหาและสรางสรรคไดดีเยี่ยม สวนบางคนแกปญหาไดไมดีนักแตภาพที่ออกมา
นั้นลวนมาจากสติปญญาของเด็ก เพราะความเจริญงอกงามเกิดขึ้นมาแลวนับตั้งแตวินาที
แรกที่เด็กจรดดินสอลงแผนกระดาษและลากเสนลงไป” (มานพ ถนอมศรี, 2542, น. 43)
ในการสรางสรรคผลงานในครั้งนี้ มีผลงานที่ผูวิจัยสะทอนภาพชุมชนแออัดดวย
ความรูสึกสวนตนภายใน และการเก็บขอมูลจากภาพลายเสนของเด็กในชุมชน นํามาตอ
ยอดสร างสรรค ผ ลงานจิ ต รกรรมร ว มสมั ย ด ว ยเทคนิ คสี อ ะคริ ลิ ก บนกระดาษลั ง กล อ ง
กระดาษและผาใบ โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้
ขอมูลที่ไดจากประสบการณและสิ่งแวดลอม
เก็ บ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รู ป ทรงโครงสร า งของที่ พั ก อาศั ย ในชุ ม ชนแออั ด
เปนการศึกษาในรูปแบบรูปธรรม คือ การบันทึกภาพโครงสรางและเรื่องราวความเปนอยู
ดวยลายเสนและภาพถาย เพื่อนํามาเปนขอมูลในการสรางผลงานใหบรรลุวัตถุประสงค
สําคัญหลักของการสรางสรรคผลงาน โดยหลักใหญจะเปนการเก็บขอมูลดวยภาพลายเสน
เพราะทําใหสามารถลดเพิ่มรายละเอียดที่ตองการไดโดยไมยุงยากและไดภาพตามที่ตองการ
บางสวนสามารถเพิ่มจินตนาการเขาไปดวย หรือในบางสวนอาจตองการรายละเอียดการตอ
การแปะ การทับ หรือรอยฉีก รอยคราบน้ําที่ติดกับวัสดุ การใชชีวิตในแบบวิถีชุมชนแออัด
และโครงสร างที่อยู อาศัย ที่มีส ภาพโยเ อี ยงทับ ซอนกัน ของวัส ดุที่นํามาสรางเปนที่พักพิง
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ทั้งถาวรและชั่วคราว รวมทั้งวัสดุตาง ๆ เชน ถุงพลาสติก เศษกระดาษ เศษเหล็ก เศษไม
เหลานั้นทั้งหมดทั้งมวลไดเปนขอมูลเบื้องตนในการสรางสรรคผลงานสวนการบันทึกภาพนั้น
จะใชบันทึกบางสวนที่ไมสามารถใชลายเสนได เชนสีสัน หรือมุมมองที่ตองการ เพราะกลอง
สามารถขยายและเก็บรายละเอียดระยะที่ไกล ๆ ได
ขอมูลจากกลุมเด็กในชุมชนแออัด
รวบรวมข อมู ล จากประสบการณที่ไดเขาไปรว มจัดกิจกรรมกับ เด็กในชุ มชน
แออัด ไดค น พบการสร างสรรค ที่มี คุณ ภาพในแบบเด็ ก ๆ และความสมวั ย ของพวกเขา
โดยการเขียนลายเสนในแบบไมมีกําหนดกฎเกณฑใด ๆ เนนเรื่องความสุขความสนุกสนาน
ในพื้นที่ที่ตนเองอยากจะสรางอยากใหมีใหเปนทั้งในความจริงที่เปนอยูหรือความฝนเฟอง
ตามจินตนาการที่ตองการ จากการสังเกตภาพวาดลายเสนและภาพวาดอื่น ๆ เด็กสวนหนึ่ง
วาดภาพบานหลังใหญมีของใชครบครันในแบบฝน ๆ โดยเปนลายเสนที่เขียนครั้งเดียวจาก
การตัดสินใจวาดโดยไมลบ ไมกลัวผิดถูก ในอีกกลุมหนึ่งซึ่งเปนสวนนอย ยังคงวาดสิ่งของ
เรื่องราวกับความจริงในสภาพปจจุบันและอาจมีปรุงแตงบางเพียงเล็กนอย ในกลุมนี้รูปภาพ
ที่แสดงออกคือภาพรถเข็น รถเก็บของเกา เพิงพักที่ขยุกขยิก ที่นอนแบบเกะกะ ซึ่งขอมูล
เหลานี้เปนขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงความรูสึกนึกคิดใหกับผูสรางสรรค และการแสดงออก
ของภาพลายเสนของเด็ก เพื่อใหรวมกันเปนภาพผลงานสรางสรรคทางจิตรกรรมที่มีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษา
แนวความคิด
ตองการสรางสรรคผลงานทางดานจิตรกรรมรวมสมัยที่ทํารวมกันกับเด็กในชุมชน
แออัด โดยไดแรงบันดาลจากภาพลายเสนของเด็กในชุมชนที่แสดงออกแบบตรงไปตรงมา
นํามาสรางรูปทรงและจัดองคประกอบ สรางสรรคผลงานที่แสดงใหเห็นภายในพื้นที่มีทั้ง
ความฝนที่อยากใหมีและความจริงที่เปนอยูตามสภาพของชุมชน ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม
ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานแบงออกไดเปน 2 ขั้นตอน คือ การสรางภาพรางและ
การสรางสรรคผลงานจริง
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1. การสรางภาพราง
เมื่ อการรวบรวมข อ มู ล ได อย า งเพี ย งพอตอ ความตอ งการในการสรา งสรรค
ผลงานแลว ขั้นตอนตอมาคือการสรางภาพราง โดยใชลายเสนเปนหลักเพื่อตองการใหภาพมี
ความเปนอิสระแสดงออกแบบตรงไปตรงมาในแบบศิลปะเด็กในรูปทรงที่มีการตัดทอนโดย
ผา นการกลั่ น กรองจากข อมู ล ต า ง ๆ ที่ ได ร วบรวมไวและตอยอดใหเกิดองคป ระกอบที่
สามารถแสดงออกทางเรื่ อ งเนื้ อ หาสาระที่ ส ามารถสื่ อ สารให เ ห็ น ภาพ สะท อ นจาก
ผูสรางสรรคและลายเสนของเด็กใหเปนไปในแนวทางที่ตองการแสดงออก รางภาพในแบบ
คร าว ๆ เพื่ อหารูป ทรงองค ป ระกอบและเนื้อหาที่ตองการแสดงออก ในการสร างสรรค
ผลงานครั้งนี้แบงออกเปน 4 ชุด

ภาพที่ 1 ภาพขอมูลเบื้องตน
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 2 ภาพขอมูลเบื้องตน ที่มา (นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดประตูสาร)
ภาพที่ 3 ภาพรางลายเสนบนกลองกระดาษ ในผลงานชุดที่ 1
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 4 ภาพรางบนแผนโฟมอัด ในผลงานชุดที่ 2
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 5-7 ภาพรางลายเสน ในผลงานชุดที่ 3
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 8-9 ภาพรางลายเสน ในผลงานชุดที่ 4
ที่มา: ผูวิจัย

2. การสรางสรรคผลงานจริง
การสรางสรรคชิ้นงานจริงเริ่มจากขยายภาพตนแบบดวยการวาดเสนลงวัสดุที่
จัดเตรียมไว ขั้นแรกเขียนลงกลองกระดาษเพื่อศึกษาการเขียนโครงสรางเพิงพัก บานพักที่
แออั ด ให เกิ ดรู ป แบบที่ ตัดทอนง า ย ๆ และโครงสีที่แสดงถึงภาพที่ตองการสะทอนจาก
ผูสรางสรรค เมื่อทดลองเขียนลงกลองกระดาษเสร็จสิ้นแลวจึงดําเนินการสรางสรรคผลงาน
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ขั้นตอไปโดยใชผาใบเปนวัสดุในการเขียนภาพ ซึ่งไดสีสันที่มีความสดแรง การแสดงออก
สื่อสารไดอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นเขียนลงกระดาษลังที่นํามาปะติดเพื่อใหมีขนาดใหญตาม
ขนาดที่ตองการในแบบภาพรางโดยเขียนลายเสนดวยปากกาลงไปในกระดาษ เพื่อการสราง
รูปทรงที่ไมตองการผิดหรือถูก และเขียนเพียงครั้งเดียวเพื่อใหไดรูปทรงใกลเคียงกับแบบราง
มากที่สุดเพิ่มเติมรายละเอียดยอยใหภาพมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ลงสีโดยรวมเพื่อหาโครง
สีและบรรยากาศที่ตองการแสดงออกและลงทับซ้ําดวยสีที่ขนทึบ เพื่อไมใหเกิดการซีดจาง
ของการดูดซับของเนื้อกระดาษลัง บางจังหวะของภาพเพิ่มและปลอยลายเสนเพื่อใหเกิด
ความอิสระของผลงาน สวนกระดาษลังที่เปนวัสดุรองรับนั้นบางสวนที่มีรอยเวาแหวงหรือฉีก
ขาด มีความไมสมบูรณ หรือเคยเปนของปกปดหอหุม เพื่อตองการสื่อสารความหมายหรือ
เปดเผยใหเห็น สิ่งที่มีความจริง ความฝน ความเปนอยูในสภาพสังคมของคนกลุมหนึ่งซึ่งคน
ผานไปมามองเห็นจนชินตา ความมุงหมายในการสรางสรรคผลงานครั้งนี้ ตองการสะทอน
ใหเห็นในอีกแนวทางหนึ่งของการแสดงออกดวยกระบวนการสรางสรรคทางจิตรกรรมโดย
สร า งพื้ น ที่ แ ห ง หนึ่ ง ผ า นภาพผลงานในมุ ม ที่ ต า งออกไปจากความคุ น ชิ น ในแบบการ
ผสมผสานจินตนาการรวมกับความเปนจริง โดยการใชวัสดุรองรับที่สามารถสื่อสารผลงาน
ใหแสดงออกไดอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น
การดําเนินการสรางสรรคครั้งนี้ประกอบดวยผลงาน 4 ชุด มีทั้งหมด 8 ชิ้นงาน
วัสดุที่นํามาสรางสรรคผลงานทั้งหมดสี่ชนิดคือ กลองกระดาษ กระดาษ ผาใบ และกระดาษ
ลัง ในการที่เลือกใชวัสดุตาง ๆ ที่มีหลากหลายชนิดนั้น เพื่อคนหาแนวทางปรับปรุงผลงาน
ใหมีความกาวหนาและไดผลงานที่มีความแตกตาง และการแสดงออกเพิ่มมากยิ่งขึ้น
การสรางสรรคผลงานชุด ภาพสะทอนจากลายเสนของเด็กในชุมชนแออัดใน
ครั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหภาพผลงานโดยเรียงลําดับการสรางสรรคเปนจํานวน 4 ชุด ดังนี้
ผลงานชุดที่ 1 ชื่อผลงาน Full House ขนาด 120x150 ซม. เทคนิคสีอะคริลิก
บนกลองกระดาษ (ภาพที่ 10) ผลงานชุดนี้ ไดสรางสรรคดวยลายเสนบนกลองกระดาษโดย
เปนลายเสนที่เกิดจากรูปทรงเพิงพักในชุมชนแออัดที่มีความเอียง โย มีรูปทรงที่ไมแนนนอน
ทับ ซ อนด ว ยเส น โครงสร า งที่ ผั น แปรตามรู ป ร า งของการปะ ตอก พาด พิง ยึดแบบงา ย
รวมทั้งสีสันของวัสดุที่นํามาปะ ทับ ซึ่งสรางสีสันที่สด และสีหมนสลับกัน เชน ถุงกระดาษ
ถุงพลาสติก ป ายโฆษณา เศษไม ขาวของเครื่องใชที่เ ก็บ มาจากของเหลือใช เหล านี้ ลว น
แลวแตเกิดองคประกอบที่มีความงามและความหมายตรงตามแนวคิดที่ตองการแสดงออก
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โดยผานการวิเคราะหดวยจินตนาการจากลายเสนของเด็กเพื่อนํามาสรางสรรคเปนรูปทรง
ใหมถายทอดผานผลงานทางจิตรกรรม การใชวิธีวาดเสนลงบนกลองกระดาษไดสงผลที่เสน
รวมเปนรูปทรงอิสระ มีความลดทอนและเกิดรูปทรงใหม การตอ ปะติดรวมกันเปนชิ้นงาน
ใหญ หนึ่ งชิ้ นงาน สร างจังหวะการจั ดวางและแทรกองค ประกอบจุดรองเข าดว ยกันทําให
ผลงานแสดงความหมายที่ตองการแสดงออกไดเปนอยางดี รอยตอหรือการตอกันของขอบ
กลองกระดาษเปนจุดเชื่อมโยงความคิดที่ตองการนําเสนอใหเห็นความงาม ความจริง ความฝน
ที่มีปะปนกันในชุมชนแหงหนึ่ง ซึ่งผลงานสามารถจัดรูปทรงและขนาดผันแปรไปตามพื้นที่ที่
ตองการจัดได
ผลงานชุดที่ 2 ไดสรางสรรคผลงานจํานวน 2 ชิ้นงาน ดังนี้
ผลงานชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน Full House 2, 3 ขนาด 20x30 ซม.
เทคนิคภาพพิมพแมพิมพโฟมและสีอะคริลิก (ภาพที่ 11, 12) ผลงานชุดนี้ยังคงนําเสนอ
ภาพรวมของโครงสร า งเพิ งพั กที่ นํ า เส น โครงสรางของรูป ทรงมาตัดทอน เสริมเพิ่มให มี
รูปทรงที่รวมกันเปนประธานหลักของภาพ เสนที่ไดจากการพิมพ การตัดกันของสีพื้นหลัง
และโครงสีของภาพประธานหลักทําใหภาพแสดงออกถึงพลังของการดํารงอยู ความตองการ
ความมั่นคงในการอยูอาศัย เทคนิคการพิมพดวยแมพิมพโฟม เกิดเสนและรูปทรงที่มีความ
อิสระสามารถบอกความหมายและแสดงออกทางดานสาระไดในรูปแบบหนึ่ง ความสดของ
โครงสี ความมืดของพื้นหลังเกิดความขัดแยงในเรื่องของความรูสึก แตกลับทําใหภาพมีมิติที่
ดูลึกลับเปนมุมมองที่สามารถสรางจุดสนใจใหกับภาพผลงานได
ผลงานชุดที่ 3 ไดสรางสรรคผลงานจํานวน 3 ชิ้นงาน ดังนี้
ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน Come Together ขนาด 100x120 ซม. เทคนิคสี
อะคริลิกบนผาใบ (ภาพที่ 13)
สาระเรื่องของลายเสนของเด็กในกลุมที่ผูวิจัยไดไปเก็บตัวอยางสะทอนใหเห็นถึง
ความรูสึกนึกคิดที่แสดงออกมาอยางฉับไวและรวดเร็วตรงไปตรงมา ในความอิสระนี้ทําให
เกิดเสนและรูปทรงที่เต็มไปดวยจินตนาการที่มีทั้งความจริงความฝนปะปนกัน จากสาระที่
กลาวไวนั้นเปนเรื่องราวที่นํามาสรางสรรคไวในผลงานชุดนี้ที่เต็มไปดวยจินตนาการที่ฝนเฟอง
ดวยการสรางรูปทรงที่ตอเติมสรางใหม เส นที่พุงฉวัดเฉวีย น เอียงพาด ตั้งนอน สลับกั น
สรางภาพใหมีลักษณะคลายขบวนแห แหนเทศกาลที่มีความสนุกสนานยิ่งใหญ ขาวของ
เครื่องใช หมอขาวเตาไฟบงบอกถึงการเลี้ยงชีพ การทํามาหากินที่ดิ้นรนอยูภายใตความสุข
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เพลิดเพลินขับเคลื่อนอยูในกองคาราวานที่ยิ่งใหญหมุนเวียนไปตามความฝน แตในความ
เปนจริงนั้นมีความเหนื่อยยาก ความไมมั่นคง ความไมเทาเทียมแฝงอยูภายใน การวางโครง
สีสดรอนบนผาใบ เพื่อตองการใหแสดงอารมณตามแนวคิดซึ่งมีผลขับเคลื่อนและสรางพลัง
การขัดแยงและปะทะอารมณไดในมุมมองหนึ่ง
ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน Supper Cat ขนาด 80x100 ซม. เทคนิคสีอะคริลิก
บนกระดาษลัง (ภาพที่ 14)
สาระในชิ้นที่สองนี้เปนเรื่องจากจินตนาการและความเปนอยูจริง พัฒนาเทคนิค
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับแนวคิดที่ตองการเปดเผยมุมมองหนึ่งในสังคมโดยใชกระดาษ
ลั ง เป น วั ส ดุ ใ นการสร างสรรค แทนผ า ใบ ซึ่ ง ผลที่ ได ส ามารถตอบสนองแนวความคิ ด ได
มากกวา โดยจากจังหวะการคลี่ การแผออกของกระดาษลัง เกิดรูปทรงที่มีมุมเวา ตัดแหวง
ทําใหเกิดองคประกอบโดยรวมของวัสดุที่นํามารองรับผลงาน และสงผลใหการสรางสรรคมี
ความอิ ส ระในการสร า งจิ น ตนาการเกิ ดรู ป ทรงใหมขึ้ น ขณะรา งภาพและขยายภาพรา ง
การเชื่อมโยงกันกับพื้นที่ความสุขของเด็กในชุมชนและการรวมกันระหวางความรูสึกนึกคิด
แรงบันดาลใจ ความสะเทือนใจของผูสรางสรรคทําใหแนวคิดนี้เดินทางไปสูเปาหมายที่วาง
ไวในขั้นแรก
ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน Airplane ขนาด 80x100 ซม. เทคนิคสีอะคริลิกบน
กระดาษลัง (ภาพที่ 15)
ผลงานชิ้นนี้สรางสรรคตอยอดจากชิ้นที่ 2 โดยใชเทคนิคและวัสดุเชนเดียวกัน
ขยายภาพโดยการวาดเสนปากกาบนกระดาษลัง แลวจึงเพิ่มรายละเอียดของรูปทรงและ
เนื้อหาสาระใหสมบูรณกอนที่จะวางโครงสีและรูปทรงโดยรวม ออกแบบรูปทรงใหคลายกับ
ของเลนเด็กที่มีสีสด รวมไปถึงสีสันจากวัสดุเหลือใช เชน พลาสติก ถุง เศษผาตาง ๆ พื้นที่
แหงความสุขที่ถายทอดออกมาครั้งนี้เปนเรื่องของจินตนาการที่ไดลองลอยไปกับยานพาหนะ
ที่สมมุติวากําลังจะลอยได โดยเนนกลุมประธานหลักของภาพเปนกลุมใหญ และปลอยพื้นที่
วางใหรองรับรูปทรงที่มีโครงสรางอยางอิสระ ซึ่งพื้นที่ที่มีสวนเวาแหวงของกระดาษสามารถ
รองรับผลงานและเกิดจังหวะที่ลงตัว รูปทรงที่นํามาขีดเขียนปะติดประตอกันนั้นเปนรูปทรง
ของที่พักอาศัยและขาวของเครื่องใชที่เปนสวนหนึ่งของคนในชุมชน การคลี่กลองกระดาษ
ออกเปนการเพิ่มความหมายของการบอกเลาเนื้อหาสาระที่ตองการเปดเผยจากชุมชนใน
มุมเล็ก ๆ ของเมืองใหญ
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ผลงานชุดที่ 4 ในผลงานชุดนี้ไดสรางสรรคผลงานจํานวน 2 ชิ้นงาน ดังนี้
ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน Car House ขนาด 100x140 ซม. เทคนิคสีอะคริลิก
บนกระดาษลัง (ภาพที่ 16)
จากผลงานชุ ดที่ ส ามที่ ได ส ร า งงานบนกระดาษลัง ทํา ใหเห็น การพัฒ นาการ
ผลงานไดตรงตามเนื้อหาสาระและแนวความคิดที่ตองการนําเสนอ จึงไดพัฒนาผลงานใน
ชุดที่ 4 ในรูปแบบและเทคนิคที่เปนไปในทางทิศเดียวกันเนื้อหาสาระประกอบดวยการสราง
รูปทรงที่ตัดทอน และเพิ่มในบางสวนใหมีรูปทรงใหมเพื่อตอเติมจินตนาการใหมีสาระมากขึ้น
การนํารูปทรงของลอรถเข็นมาเพิ่มในบางสวนของผลงานเพื่อใหเห็นถึงการเดินทางของ
แรงงาน การประกอบอาชีพที่ตองตอสูกับความยากลําบากคลายกับฟนเฟองของชีวิตที่ตอง
ต อสู ขนาดชิ้ น งานขยายให มีพื้น ที่ มากขึ้น เพื่อรองรับ แนวความคิ ดที่ตองการแสดงออก
รูปทรงที่นํามาใชในการสรางสรรคนั้นสรางขึ้นในรูปแบบที่ลอยในบรรยากาศที่สดใสมากขึ้น
เพื่อใหดูสนุกสนานแตแฝงไวดวยความเศรา ความหวัง ความทุกขตามสภาพที่เปนอยูจริง
ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน Last Night ขนาด 120x160 ซม. เทคนิคสีอะคริลิก
บนกระดาษลัง (ภาพที่ 17)
การสร า งสรรค ผ ลงานในชิ้ น นี้ ไดเพิ่มขนาดชิ้น งานใหร องรับ กับรูป ทรงและ
จังหวะการวางองคประกอบที่ตองการพื้นที่มากขึ้น โดยแสดงออกทางทัศนธาตุดวยเสน สี
และรูปทรงเปนหลัก รูปทรงของกระดาษลังชวยใหมีความอิสระและเกิดความเคลื่อนไหว
กระบวนการและเทคนิคเปนการวาดเสนบนกระดาษลังดวยปากกา แลวจึงลงสีโดยรวมแบบ
บาง ๆ เพื่อรองพื้นกันการดูดซับของกระดาษลัง จากนั้นเก็บรายละเอียดและเนนสีเขมหนัก
ลงไปทับสองชั้นเพื่อใหไดโครงสีที่สดตามความตองการที่แสดงออก สื่อสารความหมายจาก
ผลงานในชิ้นนี้ โดยพื้นหลังเขียนเปนรูปเงาดําของเมืองใหญที่นิ่งเงียบแตดานหนาเนนความมี
ชีวิตชีวาของชุมชนแออัดที่กําลังขับเคลื่อนดวยความดิ้นรนในการทํามาหาเลี้ยงชีพใหผาน
ขามคืนข ามกาลเวลารอดพนไปในวันตอวัน การปะติดปะต อของรู ปทรงโยเอียงของที่อยู
อาศัยรวมเขากับสิ่งของเครื่องใชสรางกลุมกอนขององคประกอบขึ้นมา ซึ่งแสดงใหดูคลาย
ปราสาทที่หรูหราลองลอยผานเมือง พื้นที่ขยายใหมีขนาดใหญมากขึ้นเพื่อรองรับรูปทรงและ
จังหวะการวางองคประกอบใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
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ภาพที่ 10 Full House สีอะคริลิกบนกลองกระดาษ 120x150 ซม. 2559
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 11 Full House 2 ภาพพิมพ แมพิมพโฟมและสีอะคริลิก 20x30ซม. 2559
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 12 ชื่อภาพ Full House3 เทคนิคภาพพิมพแมพิมพโฟมและสีอะคริลิก 20x30ซม. 2559
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 13 Come Together สีอะคริลิกบนผาใบ 100x120 ซม. 2559
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 14 Supper Cat สีอะคริลิกบนกระดาษลัง 80x100 ซม. 2559
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 15 Airplane อะคริลิกบนกระดาษลัง 80x100 ซม. 2559
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 16 Car House สีอะคริลกิ บนกระดาษลัง100x140 ซม.2559
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 17 Last night อะคริลิกบนกระดาษลัง100x160ซม. 2559
ที่มา: ผูวิจัย
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สรุปและอภิปรายผล
การสรางสรรคผลงานในชุดภาพสะทอนจากภาพลายเสนของเด็กในชุมชนแออัด
ในครั้ งนี้ ทํ าใหขา พเจ า ได พัฒนาการสร า งสรรคผ ลงานในรูป แบบจิตรกรรมรว มสมัย ใน
เทคนิคและวัสดุที่แตกตางกัน ในความแตกตางนั้นทําใหไดเปรียบเทียบและพัฒนาผลงานให
มีคุณภาพตอบสนองแนวความคิดไดตรงตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งไดผลงานทั้งหมด 4 ชุด
จํานวน 8 ชิ้นงาน ผลงานในชุดนี้เปนการใชเทคนิควาดเสนบนกระดาษลังซึ่งไดถายทอด
เรื่ องราวความสุ ข ความจริ งที่ เ ป นอยู ในพื้ น ที่ที่ส มมุติแหงหนึ่ง มุมหนึ่งของชุมชนแออัด
ซึ่งแรงบันดาลใจนั้นเกิดจากลายเสนของเด็กในชุมชน ลายเสนอิสระแบบศิลปะเด็กรวมทั้ง
รู ป ทรงข า วของเครื่ อ งใช แ ละสิ่ ง ปลู ก สร า งสะท อ นให เ ห็ น ชี วิ ต ของชุ ม ชนที่ มี ค วามฝ น
ความหวังความจริงที่ตองเผชิญ ซึ่งเหลานี้คือสิ่งที่ตองการแสดงออกในการสรางสรรคผลงาน
ชุดนี้ ซึ่งประกอบดวยวัสดุที่นํามารองรับภาพผลงานที่เปนกระดาษลัง กระดาษเหลือใชที่
เด็ ก ในชุ ม ชนเก็ บ ไว แ ลกเงิ น เพี ย งเล็ ก ๆ น อย ๆ ซึ่ง สามารถเชื่ อมโยงเนื้ อ หาที่ ต องการ
แสดงออกไดเปนอยางดี ดวยรูปทรงที่ไมแนนอน เวาแหวงเพิ่มความอิสระและการจินตนาการ
ไดอยางกวางขวาง ขยายแนวคิดใหตรงตามเปาหมาย และในเทคนิคการเขียนสีอะคริลิกบน
กระดาษลังสามารถตอบสนองแนวคิดและสื่อสารออกมาใหเห็นมุมมองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
วัสดุที่นํามาใชสงเสริมผลงานใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
รายการอางอิง
มานพ ถนอมศรี. (2542). ภาพวาดของลูก. กรุงเทพฯ: สิปประภา.

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

93

การศึกษาอัตลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นในเขตพื้นที่
การทองเที่ยวอําเภอเชียงคาน 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 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
บริบทของศิลปะและวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) ศึกษากระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑชุมชนจากแนวคิดศิลปะและวัฒนธรรมพื้นที่การทองเที่ยวเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย การสัมภาษณ แบบบันทึกขอมูล แบบประเมินผล
การออกแบบ วิ เ คราะห ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา นําเสนอขอมูล ดว ย
การพรรณนาเชิงวิเคราะหประกอบภาพถาย ผลการศึกษาพบวา
1) ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของอํ า เภอเชีย งคาน จั งหวัด เลยสรา งขึ้ น บนฐานของ
การดําเนินชีวิตของผูคนที่เดินทางเขามาตั้งหลักแหลงในพื้นที่เชียงคาน ศิลปวัฒนธรรมที่
แสดงอั ต ลั ก ษณ เ ฉพาะประกอบด ว ยวั ฒ นธรรมกลุ ม ชาติ พั น ธุ ไ ทดํ า จากเครื่ องแต งกาย
สถาปตยกรรมบานไม เรือนเฟยม ประเพณีแซปาง ตนปาง การละเลนผีขนน้ํา
2) การออกแบบผลิตภัณฑจะอยูบนฐานคิดของการคนหาอัตลักษณเฉพาะ โดยมี
กระบวนการสรางสรรคดังนี้ 2.1) การคนหาแนวคิด 2.2) การวิเคราะหแนวคิด 2.3) การตี
ความหมาย 2.4) การออกแบบราง 2.5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนา 2.6) การพัฒนา
แบบราง 2.7) การดําเนินการสรางสรรค 2.8) การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการประเมินผลงาน
คําสําคัญ : อัตลักษณ อัตลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรม พื้นที่การทองเที่ยว อําเภอเชียงคาน
การออกแบบผลิตภัณฑชุมชน
*

สาขาวิชาทัศนศิลป ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 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
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บทนํา
จังหวัดเลยเปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ที่ น า สนใจและหลากหลาย ในรอบหนึ่ ง ป จึ ง มี
นักทองเที่ยวตางก็เดินทางเขามาชื่นชมความงดงามเชิงธรรมชาติ เชน ภูกระดึง ภูเรือ หรือ
เข า มาสั ม ผั ส ความงดงามเชิ ง วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมที่ ม าจากประเพณี แ ละความเชื่ อ ทาง
พุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อที่เปนพื้นฐานของชาวบานที่มีการนับถือผีอยางประเพณี
ผีขนน้ําที่อําเภอเชียงคาน ประเพณีผีตาโขน อําเภอดานซาย รวมถึงการเขามาสัมผัสกับ
ประสบการณใหมกับการรับรูภาพของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบานริมสองฝงแมน้ําโขง
ที่เปนเสนกั้นพรมแดนระหวางไทยลาวที่ชวยสนับสนุนการเรียนรู และการพักผอนหยอนใจ
ไดเปนอยางดี
อําเภอเชียงคาน เปนพื้นที่หนึ่งในจังหวัดเลยที่มกี ารพัฒนาไปสูการจัดการทองเที่ยว
เชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวสนใจเดินทางเขามาทองเที่ยวสัมผัสกับคุณคาทาง
ประวั ติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมฝ งแมน้ําโขงจํ านวนมาก เช นเดี ยวกั บพื้น ที่ของ
อําเภอเชียงคานก็มีผลงานศิลปะและวัฒนธรรมที่สะทอนภาพของผูคนหลายเผาพันธุทั้ง
ไทพวน ไทดํ าและญวนที่ เ ข า มาอยู ใ นพื้ น ที่ อั น เนื่ อ งมาจากสงครามและการอพยพจาก
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ งการจั ดงานตามประเพณี 12 เดือน เช น ประเพณีส งกรานต
ประเพณีผีขนน้ํา งานบุญออกพรรษา และในพื้นที่ยังมีการกําหนดเปนยานเศรษฐกิจและ
วิถีชีวิตเชิงการคาบนถนนชายโขงทําใหเห็นภาพของอาคารแบบเรือนแถวที่ปลูกขึ้นสําหรับ
การคาขายที่มีความโดดเดน มีการประกอบอาชีพการทํามะพราวแกว เครื่องจักสาน ผาหม
นวมใชในครัวเรือนและพัฒนามาสูการเปนสินคาที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมี
อาหารที่มีอัตลักษณเฉพาะ เชน จุม กุงทอด ซึ่งเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวใหความสนใจและ
สามารถเดินทางเขามาสัมผัสคุณคาไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังมีวัดที่มีความเกาแกที่เหมาะ
กับ การเรี ยนรูคุณคา ทั้งในเชิงเนื้ อหาและรูป แบบทางศิลปกรรม เช น วัดศรีคุณเมืองที่มี
รูปแบบการกอสรางสิมแบบหลวงพระบางและทองถิ่นผสมผสานอยูดวยกัน มีการประดับ
ตกแตงโครงสรางสวนบนหลังคาดวยปราสาทเฟอง ใบระกา หางหงส โหง (ชอฟา) และ
การแกะสลักประตู มีการเขียน“ฮูปแตม” ลงบนผนังสิมที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ไตรภูมิ พระเวสสันดรชาดกซึ่งอยูในทศชาติชาดก โดยชางแตมทองถิ่น สวนวัดมหาธาตุก็มี
การสร า งสิ ม แบบพื้ น บ า น และเขี ย นฮู ป แต ม เกี่ ย วกั บ นิ ท านพื้ น บ า นและพุ ท ธประวั ติ
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นอกจากนี้ ยั ง มี พื้น ที่ ทางวั ฒ นธรรมอย า งหมู บ า นวั ฒ นธรรมไทดําที่มีการสรางพื้น ที่เป น
พิพิธภัณฑมีชีวิตที่นักทองเที่ยวสามารถรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชนการประดิษฐตุมนก
ตุมหนูและการละเลนแซปางได (ไทยโรจน พวงมณี, 2552, น. 199-203)
จากการที่กระแสวัฒนธรรมทุนนิยมตะวันตกไดแพรขยายไปทั่วโลกและเดินทางเขา
มาสูชุมชนทองถิ่นในไทย มีอิทธิพลครอบงํากับศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นทั้งการเขามา
ทําลายประวัติศาสตร ขนบประเพณี คติ คานิยมและความเชื่อที่ยึดถือดั้งเดิมทําใหชุมชน
การทองเที่ยวตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและพรอมที่จะเผชิญหนากับสังคมสมัยใหมที่
กําลังเกิดขึ้น ในขณะที่ความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็ไดแสดงศักยภาพดานการสื่อสารที่
บงบอกถึงความทัน สมัย ความสะดวกและรวดเร็ว (ณัฐ กานต ลิ่ มสถาพร, 2546, น. 1)
ปรากฏการณ เ หล า นี้ ทํา ให ชุ มชนต อ งใช ความคิดสรา งสรรคม าเชื่อมโยงกั บ วิถี ชีวิตและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลงเหลืออยูผานการฟนฟู อนุรักษ และสรางสรรคขึ้นมาใหม
กลาวถึงภาพลักษณของพื้นที่การทองเที่ยวในชุมชนที่มีวิถีวัฒนธรรมเฉพาะโดดเดน
และมีความแตกตางอยางอําเภอเชียงคานนั้น ถือวาเปนปจจัยที่ชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับ
นักทองเที่ย วไดเ ดิน ทางเขา มาสัมผัส กับ คุณค าความงาม โดยที่ชุ มชนอาจมีการนําเสนอ
เนื้ อหาเรื่องราวเกี่ย วกับ การอนุ รักษศิลปะและวั ฒนธรรม และการออกแบบสร างสรรค
ผลิ ต ภั ณฑ ที่ต อบสนองต อการท องเที่ ย วของชุมชนนั้น ๆ (ณัฐ กานต ลิ่มสถาพร, 2546,
น.34-41) โดยที่ นั ก ออกแบบนั้ น จะต อ งช ว ยยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนด ว ยการสร า ง
มูลคาเพิ่ม จากการนําอัตลักษณชุมชนมาเปนจุดขาย และตัวผลิตภัณฑชุมชนจะตองสราง
ความรูความเขาใจใหกับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี (เกษม กุณาศรี และคณะ, 2560, น.
86-97) การออกแบบจึ งถื อว า มี ความสํ า คั ญ ต อผลิตภัณฑชุ ม ชนเพราะชว ยใหเกิดความ
สวยงาม นาสนใจและยังชวยกําหนดราคาไดสูงกวาผลิตภัณฑที่ไมมีการออกแบบ ซึ่งที่ผาน
มาชุมชนก็มีการสงเสริมและพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ มาอยางตอเนื่องเพื่อการตอบโจทย
ความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางทรงคุณคา
จากการศึกษาพบวา ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนกลุมตาง ๆ ของอําเภอเชียงคานยังไมมี
การพัฒนารูปแบบและการสรางความนาสนใจและดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดเพียงพอ ดังนั้น
บทบาทหนาที่ของนักวิจัยจึงตองมีความคิดสรางสรรคดวยการนําเนื้อหาเรื่องราวของชุมชน
การทองเที่ยวมาผานกระบวนการทําใหมีอัตลักษณเฉพาะที่สามารถสื่อสารและเปนตัวแทน
ของพื้นที่การทองเที่ยวได สวนการสื่อสารอัตลักษณไดดีนั้นนักออกแบบจะตองเชื่อมโยงกับ
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คุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความเดนในพื้นที่และจดจําไดงายอาจเปนรูปแบบสีสัน
หรือรูปทรง ซึ่ง อภิญญา เฟองฟูสกุล (2543, น. 4) กลาววา อัตลักษณเปนเครื่องแสดงและ
สื่อสารลั กษณะเฉพาะทางสังคมและวั ฒ นธรรม ถู กสรางความหมายขึ้น มาเพื่อการรั บ รู
รวมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ โดย ปริตตา เฉลิมเผา กออนัตตกูล (2545, น. 201-202)
กลาววา อัตลักษณเปนตัวแทนของการสํานึกถึงการมีตัวตน การเนนย้ําถึงการดํารงอยูทาง
ปญญาและอารมณความรูสึกของคนในชุมชนที่กอใหเกิดการกระทําขึ้น สําหรับอัตลักษณ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นนั้นถือวาเปนสิ่งบงชี้ถึงความพิเศษในเชิงรูปแบบและเนื้อหา
ของสิ่งที่ ถูกสรางขึ้นบนฐานของภูมิปญญาและการแกป ญหาจากกระบวนการทางสังคม
โดยที่อัตลักษณเมื่อมีความชัดเจนมาระยะหนึ่งแลวก็อาจเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบใหมอันมี
สาเหตุ มาจากการตกผลึ กและกระแสหลักของสังคมดว ย (เครื อจิต ศรีบุญ นาค, 2550,
น. 16-17) ดังนั้น อัตลักษณของศิลปะและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานจึงเปนสิ่งที่คนใน
พื้นที่และคนนอกรับรูรวมกันทั้งรูปแบบและเนื้อหาเรื่องราวผานเนื้อหาทางศิลปวัฒนธรรมที่
สามารถจั บ ต องได เช น การตั กบาตรข า วเหนีย ว ประเพณีผีขนน้ํา วัฒ นธรรมไทดําที่ มี
การละเลนแซปางและการแตงกาย กิจกรรมการใชน้ําในแมน้ําโขง เชน ประเพณีผาสาด
ลอยเคราะห ประเพณีไหลเรือไฟ สถาปตยกรรมบานและวัด ฮูปแตม การปนตกแตงเรื่องเลา
และตํานาน งานหัตถกรรมเครื่องจักสานและการถักทอรวมถึงวิถีชีวิตการหาปลาในลุมน้ําโขง
ที่มีคุณคาและสามารถสรางประสบการณไดดีจากการเปนพื้นที่การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมผานการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนเพื่อใหนักทองเที่ยวไดซื้อกลับไปเปนของที่ระลึก
จากที่กลาวมาจึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคาน
เพื่ อ นํ า มาสู ก ารออกแบบสร า งสรรค ผ ลิ ต ภั ณ ฑชุ ม ชนผ า นการออกแบบลวดลายลงบน
ผลิตภัณฑผาทอพื้นบานสําหรับการนําไปประกอบบนตัวผลิตภัณฑอื่น ๆ ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทของศิลปะและวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนจากแนวคิ ด ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมพื้นที่การทองเที่ยวเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย
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วิธีการศึกษา
1. ประเภทของการวิจัย
ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการสรางสรรค
2. ประชากรเปาหมาย
ประชากรเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย กลุมผูใหขอมูลศิลปะและ
วัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จํานวน 10 คน กลุมผูผลิตสินคาสําหรับใหแนวคิดในการออกแบบ
จํานวน 13 คน และกลุมผูประเมินผลงานการออกแบบดวยการสัมภาษณ จํานวน 7 คน
รวม 30 คน ไดมาโดยวิธีการเจาะจง
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ภาพถาย
การสนทนากลุม และแบบประเมินผลงานการออกแบบ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ทั้งในกระบวนการเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ
การออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑชุมชนผานเทคนิควิธีการบาติก
5. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ
นําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห
ผลการศึกษา
1. บริบทอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย
1.1 บริบทพื้นที่ทองเที่ยวอําเภอเชียงคาน
อําเภอเชียงคานมีภูมิประเทศเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ําโขงติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ส ว นพื้ น ที่ โ ดยรวมมี ลั ก ษณะลาดเทจากทิ ศ ใต สู ทิ ศ เหนื อ
ดานทิ ศตะวั น ออกเป น ที่ ร าบสู งอยู ติ ดกั บ ภู ทอกและภู ห มอ น ฤดูฝ นฝนตกชุก ฤดูห นาว
อากาศหนาวจัด และฤดูรอนอากาศรอนจัด อําเภอเชียงคานมีแหลงน้ําธรรมชาติ สําหรับใช
อุปโภคและบริโภค การคมนาคมขนสง การจัดการทองเที่ยว การประมงและการใชน้ําจาก
แมน้ําโขง แมน้ําเลย และแมน้ําเหือง สามารถเดินทางไดทั้งรถโดยสารสาธารณะ รถรับจาง
รถยนตสวนบุคคลที่ทางหลวงหมายเลข 201 อําเภอเมืองเลย-อําเภอเชียงคาน ประชาชน
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สว นใหญมีอาชีพที่ หลากหลายแตกต างกั นไป เชน ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจางทั่วไป
คาขาย การประมง และเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน
ที่พัก รานอาหารและรานจําหนายของที่ระลึก มีสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระจายอยูทั่วไปในเขตการปกครองตาง ๆ ของอําเภอเชียงคาน ดานความเชื่อความศรัทธา
นั้นประชาชนสวนใหญนับถือพุทธศาสนามีการยึดมั่นและศรัทธาอยางแรงกลา โดยการไปวัด
เพื่อฟงเทศนฟงธรรมทั้งในวันปกติและวันสําคัญทางศาสนา และยังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับผีปูตา
ใหเห็นอยูบาง สําหรับการดําเนินชีวิตนั้นยึดตามแนวทางฮีต 12 คอง 14 ที่มีการปฏิบั ติ
สืบทอดตอกันมา ดานภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอเชียงคานนั้นมีหลากหลายลักษณะ
ส ว นใหญ ทํา ขึ้ น มาเพื่ อ ใช ส นั บ สนุ น การดํ าเนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น เช น ผ า หม นวมจากฝ า ย
มะพราวแกว การทอผา การประดิษฐตนดอกไมไทดํา ทําหนากากผีขนน้ํา และทอเสื่อกก
อยางไรก็ตามพื้นที่การทองเที่ยวอําเภอเชีย งคานก็ไดมีการจัดการการทองเที่ยวโดยเน น
การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผานถนนเสนชายโขง รวมถึงพื้นที่ของวัฒนธรรม
บานนาซาวและบานนาปาหนาดในการขายการทองเที่ยว
1.2 อัต ลั กษณ ศิ ล ปะและวั ฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จากการศึกษาพบวา
อัตลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่การทองเที่ยวของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตและความเปนอยูที่อยูบนพื้นฐานความเชื่อและความศรัทธาจึงสงผล
ทําใหศิลปะและวัฒนธรรมมีความเรียบงาย มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 พื้ นที่ ทางผลงานศิลปกรรม สวนใหญเปนพื้นที่ทางศาสนาที่ถูก
สรางขึ้นมาบนพื้นฐานความเชื่อความศรัทธาทั้งที่เกี่ยวกับผีและพุทธ และวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนเชี ย งคานที่ เ ชื่ อ มโยงเข า กั บ การอพยพและการรั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากการค า ขาย
ประกอบดวย

ภาพที่ 1 สถาปตยกรรมบานกลุมชาติพันธุไทดํา สถาปตยกรรมบานทรงปนหยา
ริมถนนชายโขง และสิมวัดทาแขก
ที่มา: ผูวิจัย
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1) ผลงานสถาปตยกรรม ประเภท สิม ศาลาการเปรียญ โดยชางพื้นบาน
จะมีการออกแบบลวดลายประกอบลงไปบนอาคารสถาปตยกรรมใหเกิดความสวยงามดวย
การแกะสลักบนฮังผึ้ง เชิงชาย ดังปรากฏอยูที่วัดมหาธาตุ วัดศรีคุนเมือง วัดทาคก วัดปาใต
สวนสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยอยางบานไทดําที่มีรูปแบบเรียบงายทําจากไมไผและหญาคา
ในการมุงหลังคา และบานทรงปนหยาที่รับอิทธิพลมาจากเมืองหลวง
2) ฮูปแตม เปนการเขียนแบบโบราณที่นําเรื่องราวทางพุทธศาสนาและ
พุทธประวัติมาใชในการเขียนเลาเรื่อง สวนใหญเขียนบนผนังดานนอกโดยใชสีฝุน ดังปรากฏ
ใหเห็นที่วัดมหาธาตุดานหนาของศาลาการเปรียญ นอกจากนี้ยังมีการเขียนฮูปแตมโดยใช
วิธีการและสื่อสมัยใหมเขาไปเขียนบนผนังทั้งดานในและดานนอกอาคารเพื่อการตกแตงและ
ใหญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดไดเกิดการรับรูและเขาถึงเรื่องราวของพระพุทธองค ดังปรากฏ
ภาพเขียนที่วัดศรีคุนเมืองและวัดปาใต

ภาพที่ 2 ผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีคุนเมือง ผลงานประติมากรรมแบบทองถิ่น
และฮูปแตมวัดมหาธาตุ
ที่มา: ผูวิจัย

3) ประติมากรรม สวนใหญเปนพระพุทธรู ปใหญที่เปนพระประธาน
ของวัดมีการสรางขึ้นโดยใชวัสดุและวิธีการแบบโบราณในลักษณะปูนปนโดยชางพื้นบาน
โดยมีรูปแบบของพระพุทธรูปมาจากภาคกลาง นอกจากนี้ยังมีการสรางประติมากรรมที่มี
เนื้อหาเรื่องราวสัมพันธกับพุทธศาสนา เชน การปนรูปนาคตามแนวราวบันได ดังเชนทางขึ้น
สิม วัดมหาธาตุ วัดศรีคุนเมืองและวัดปาใต และยังมีการสรางประติมากรรมรูปยักษสองตน
ประดับไวบริเวณทางขึ้น
4) ผลงานหัตถกรรมที่ผลิตโดยชางพื้นบาน เชน ผาหมนวมที่นําเอาฝาย
ที่ปลูกตามหัวไรปลายนามาเปนองคประกอบสําคัญในการผลิต และหัตถกรรมสิ่งทอของ
กลุมชาติพันธุไทดําอยางเชนผาทอลายแตงโมและผาทอลายนางหาญ ซึ่งเปนผามัดหมี่จาก
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ฝายและไหมที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนาค และตํานานของผูหญิงไทดํา 3 คนที่ตองการ
ทอผาเพื่อถวายผีเจานาย

ภาพที่ 3 วัฒนธรรมการละเลนรอบตนปางของกลุม ชาติพันธุไทยดํา
และประเพณีการแหผาสาดลอยเคราะห
ที่มา: ผูวิจัย

1.2.2 พื้ น ที่ ท างประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม เป น พื้ น ที่ ที่ มี อั ต ลั ก ษณ เ ฉพาะ
มีชวงเวลาและพิธีกรรมในการสื่อสารและนําเสนอขึ้นมาผานผูนําทางจิตวิญญาณของชุมชน
และถูกนํามาเปนจุดขายเพื่อการทองเที่ยว ประกอบดวย
1) ประเพณีผีขนน้ํา จัดขึ้นในพื้นที่ของบานนาซาวชวงเดือนพฤษภาคม
ของทุกป มีความเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงศาลปูตาประจําปและงานบุญบั้งไฟที่ชุมชนถือปฏิบัติ
มาอยางตอเนื่อง เปนงานบุญที่ชาวบานตองมาประกอบพิธีกรรมที่ศาลปูตาเพื่อใหเจาปูลง
มาประทับรางทรงที่เรียกวาบัวนางและนางเทียม โดยเจาปูจะอบรมสั่งสอนชาวบานในสิ่งที่
ได ทําผิ ด พลาดไปพร อมกั บ การอวยชัย ใหพรใหช าวบานอยูอยางมีความสุข ผลผลิตทาง
การเกษตรอุดมสมบูรณ ฝนตกตองตามฤดูกาล ซึ่งผีขนน้ําถูกประดิษฐสรางขึ้นมารวมใน
พิธีกรรมแทนสัญญะของควายที่เปนเครื่องมือในการชวยทํานาทําไรของชาวบาน เพื่อให
เจาปูมีความโปรดปราน ทั้งนี้ในพิธีกรรมเจาปูจะรวมฟอนดวย

ภาพที่ 4 วัฒนธรรมผีขนน้ําบานนาซาว อําเภอเชียงคาน
ที่มา: ผูจัย
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2) ประเพณีการลอยผาสาดลอยเคราะห ชาวบานจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา
เพื่อการลอยเคราะหลอยโศกของตนเองในรอบปที่ผานมา รวมถึงลอยเคราะหลอยโศกของ
หมูบานใหลอยไปกับแมน้ําโขง วิธีการลอยนั้นผูลอยจะเดินลงไปที่ชายตลิ่งแมน้ําโขงและ
ลอยผาสาดลงไป เมื่ อ ลอยไปแล ว จะไม หั น กลั บ ไปมอง ผาสาดลอยเคราะห ที่ นํ า มาใช
ประกอบพิธีกรรม มี 2 รูปแบบคือ ผาสาดที่ทําขึ้นจากกาบกลวยและใบตองมีการตกแตง
ดวยดอกผึ้งขนาดเล็กใชสําหรับนําไปลอยเคราะหในแมน้ําโขง สวนผาสาดกระทงสามเหลี่ยม
ขนาดใหญทมี่ ีการจัดดวยอาหารคาวหวานจะใชประกอบพิธีกรรมหลักของการลอยผาสาด
3) ประเพณีแหตนดอกไมเขาผาม จัดขึ้นหลังวันสงกรานต มีเปาหมายเพื่อ
การขอขมาลาโทษตอพระพุทธองค อันเนื่องจากการอัญเชิญพระพุทธรูปมาใหชาวบานได
สรงน้ําพระเนื่องในวันสงกรานต จึงไดมีการจัดงานขึ้นมาโดยนําตนดอกไมที่รวมกันประดิษฐ
รวมขบวนแหแหนไปรอบหมูบานและไปจบขบวนแหที่วัดโพธิ์ศรีอันเปนพื้นที่ทําพิธีกรรม
ถวายตนดอกไม
4) วัฒนธรรมการตักบาตรขาวเหนียว พระสงฆจะเริ่มออกบิณฑบาตเวลา
06.00 น. และจะกลับถึงวัดเวลา 07.00 น. ใสเฉพาะขาวเหนียว โดยมีเงื่อนไขการตักบาตร
ที่ถูกสอนมาวา “ใหยกขาวทูนหัวเพื่ออธิษฐาน ตั้งจิตถวายขาวตอพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ” ซึ่งในการตักบาตรนั้นชาวบานก็ตองนอบนอม เพื่อแสดงความเคารพศรัทธาตอ
พระรัตนตรัย โดยชาวบานผูตักบาตรตองถอดรองเทายืนบนพื้นไมใชยืนบนรองเทา
5) วัฒนธรรมการแซปาง พิธีกรรมการแซปางมีการประกอบพิธีในวันขึ้น
1 ค่ํา เดือน 3 และเดือน 6 ที่คนไทดําที่จะตองแสดงออกถึงความเคารพตอหมอมดประจํา
หมูบานที่เปนตัวแทนสื่อสารกับผีบรรพบุรุษและผีเจานาย หมอมดจะมีการสวมเสื้อฮี ซึ่งเปน
เสื้อแขนยาวสีดํา และมีการสวมซิ่นสี ดํา มือถือดาบ พรอมกับ การขับร องร ายมนตร เป น
ทํานองเพื่อการอั ญเชิญผีเ จานายและผีบรรพบุรุษที่ช าวไทดํานับถือมารับเครื่องเซนไหว
โดยชาวบานที่เขารวมพิธีกรรมจะมีการรายรําไปรอบ ๆ ตนปาง
2. กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนจากแรงบันดาลใจทางศิลปะและ
วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน พบวา
2.1 แรงบันดาลใจ มาจากหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่ทั้งที่
เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุ การแสดงออกทางวัฒนธรรมผานประเพณีผาสาดลอยเคราะห
การละเลนแซปางของกลุมชาติพันธุไทยดํา และพิธีกรรมผีขนน้ํา เรื่องเลาเดียวกับตํานาน
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แกงคุดคูเรื่องจึ่งขึ่งดังแดง ถนนชายโขงที่เปนพื้นที่การคาขายและพื้นที่การทองเที่ยวโดย
พื้นที่แตละพื้นที่ ถามีการนํามาสรางสรรคล วดลายที่ตอเนื่ องกันหรือนําเหตุการณหลาย
เหตุการณมาอยูบนพื้นที่เดียวกัน ก็จะสงผลใหเกิดความงามและเกิดคุณคาของวัฒนธรรมที่
นําเอาไปประยุกตบนผลิตภัณฑตาง ๆ ได
2.2 แนวคิดในการออกแบบ ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับความเรียบงายในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใชในการออกแบบลวดลายใหเกิดเปนเนื้อหาเรื่องราวใน
ลักษณะตอเนื่องและมีจังหวะที่เหมาะสมบนผืนผาทอพื้นบานดวยการใชเทคนิคบาติกที่มี
ลักษณะของการกันเสนเทียน การระบายสีที่ซึมและการผสานสี โดยการระบายสีจะระบาย
ลงในชองวางของเสนเทียน อันจะชวยสรางมิติใหมของการนําเสนอผานผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑชุมชนผานลวดลายที่สรางขึ้น
2.3 การตีความหมายศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเชียงคานเพื่อการออกแบบ
ศิลปะและวัฒนธรรมอําเภอเชียงคานเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นบนฐานจากนัยยะ
ทางการสื่ อ สารความคิ ด และประสบการณ ข องคนในพื้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ วั ต ถุ สิ่ ง ของทั้ ง ที่ มี
ความหมายตรงและความหมายเชิงประหวัด เชน วัด สื่อความหมายถึงพื้นที่ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการนําเอาวัฒนธรรมการแซปางและตนปางที่สื่อความ
หมายถึง การประกอบพิธีกรรมและการละเลนในพิธีกรรมการรักษาและการเรียกขวัญของ
กลุมชาติพันธุไทดํา ตุมนก ตุมหนู สื่อความหมายถึงเครื่องรางของขลังที่ชาวไทดํานํามาติด
ไวที่บ ริเวณหนาบานเพื่ อขับ ไลสิ่งไมดี ออกไปจากชี วิตและครอบครัวและเสริมความเป น
สิริมงคลดวยมาใชในการสรางรูปแบบและความหมาย รวมถึงวัฒนธรรมที่เปนจุดสําคัญคือ
การตักบาตรขาวเหนียวที่ตองการสื่อความหมายถึงการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและ
หลักการในพุทธศาสนาอันเปนการแสดงใหเห็นถึงการเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี สวนรูปภาพ
ของผีขนน้ํา ตองการสื่อความหมายถึงสิ่งที่เปนองคประกอบหลักในการประกอบพิธีกรรม
เลี้ ย งเจ าปูจิ ร มานพประจํ า บา นนาซ า ว โดยมีบัว นางเปน รางทรงของเจาปูโ ดยเมื่อเจาปู
ประทับรางและหลังประกอบพิธีกรรมเสร็จแลวจะมีการฟอนรวมกับผีขนน้ําตามจํานวนที่
เจาปูแจงไวใหกับผูนําชุมชน ซึ่งสิ่งตาง ๆ ที่นํามาประกอบสรางขึ้นจนเกิดเปนภาพของ
การออกแบบลวดลายก็ส ามารถเล า ที่ มาเชิงพื้ น ที่ ประวัติศาสตร และความเชื่อที่อยูใน
ผลงานที่ถูกสรางสรรคขึ้นมาได
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2.4 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑจากอัตลักษณพื้นที่การทองเที่ยวอําเภอ
เชียงคาน
ผลการศึกษาพบวา กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑจากอัตลักษณพื้นที่
การทองเที่ยว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมีกระบวนการดังนี้
2.4.1 ขั้ น การกํ าหนดประเด็ น ป ญหาและการสืบคน ขอมูลศิลปะและ
วัฒนธรรมเมืองเชียงคาน เปนปญหาที่มาจากชุมชนที่ตองการนําเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานในฐานะเปนพื้นที่การทองเที่ยวมาใชในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ซึ่งกลุมเปาหมายเห็นวาผลิตภัณฑที่จําหนายในพื้นที่การทองเที่ยวยังไมสามารถที่
จะแสดงอัตลักษณของอําเภอเชียงคานไดอยางชัดเจน ซึ่งผูวิจัยไดมีการศึกษาเอกสาร และ
การลงพื้ นที่ เก็ บรวบรวมข อมู ล ที่เ กี่ย วข องทั้งขอมูล เชิงหลักการและภาพถายศิลปะและ
วัฒนธรรมในพื้นที่อําเภอเชียงคานเพื่อนําสูการเรียนรูวิเคราะหและตีความขอมูลตอไป
2.4.2 ขั้นการวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหขอมูล และการตีความหมาย
ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน มีการนําผลการศึกษามาจัดระบบขอมูลและวิเคราะห
สังเคราะหออกมาเพื่อใหเห็นถึงความเชื่อ สัญลักษณ รูปแบบของศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
อยู ใ นลั ก ษณะของบทสรุ ป ของอั ต ลั ก ษณ เช น ความเรี ย บง า ยของการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ความหลากหลายเชิ ง รู ป แบบของศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม การอยู ร ว มกั น ของวั ฒ นธรรม
ซึ่งชาวบานและนักทองเที่ยวรับรูรวมกัน
2.4.3 การสรางแนวคิดเพื่อการออกแบบ เปนกระบวนการนําเอาเนื้อหา
เรื่องราวหรือองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหและการตีความแลวมาสูการกําหนดเนื้อหา
เรื่องราว การใชเทคนิควิธีการในการสรางสรรคผลงานการออกแบบ โดยอยูบนแนวคิดวา
ที่วา ความเรียบงายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ประกอบกันขึ้นดวยการจัดวางองคประกอบ
ของภาพแบบเลาเรื่องจากความหลากหลายเรื่องราวและมาสูการสรางงานผานเทคนิคบาติก
2.4.4 การออกแบบร า ง เป น กระบวนการนํ า แนวความคิ ด ที่ ยั ง เป น
นามธรรมและยังเปนขอความมาสูการสรางรูปแบบ ผานการรางและการจัดองคประกอบ
เปนภาพรางจํานวนมากเพื่อการนําไปคัดเลือกภาพที่เหมาะสมกั บผลิตภัณฑและเทคนิ ค
การสรางงานบาติก เมื่อไดแบบที่ตองการแลวก็นําไปทดลองปฏิบัติงานสรางตนแบบจริง
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ภาพที่ 5 การออกแบบรางลวดลายจากอัตลักษณศิลปะและวัฒนธรรมพื้นที่
การทองเที่ยวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ที่มา: ผูวิจัย

2.4.5 การทดลองปฏิ บั ติ ก ารและการประเมิ น ผลการออกแบบ เป น
กระบวนการนําแบบรางที่มีความลงตัวมาสูการปฏิบัติการจริงโดยใชกรณีเทคนิคการสราง
ลวดลายบาติก พรอมกับการประเมินผลการออกแบบโดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหแนวคิด
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป ซึ่งพบวา 1) ดานเนื้อหาของลวดลายสามารถแสดงอัตลักษณ
ของเชียงคานไดชัดเจนอยูในระดับมาก 2) ดานรูปแบบการจัดวางเนนความกลมกลืนและ
เอกภาพของเนื้อหา ใชสีฟาเปนโครงสรางสีหลักของผืนผาทําใหเกิดความสวยงามอยูใน
ระดับมาก 3) ดานการสื่อความหมายพบวามีการผสมผสานอยูในระดับมาก

ภาพที่ 6 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑจากอัตลักษณพื้นที่การทองเที่ยวอําเภอเชียงคาน
ที่มา: ผูวิจัย

สรุปและอภิปรายผล
1. อัตลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
อัตลักษณของอําเภอเชียงคานถูกนําเสนอในลักษณะของเมืองโบราณรอยปและ
เมืองที่มีประวัติศาสตรรวมกับอาณาจักรลานชางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของความเรียบงาย โดยศิลปะและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานนั้นมีทั้งวัฒนธรรม
ที่จับตองได เชน ศิลปะ อาหาร เสื้อผาเครื่องแตงกาย สถาปตยกรรม ประติมากรรม อาคาร
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สิ่งกอสราง และวัฒนธรรมที่จับตองไมไดอยางภาษา ศีลธรรม จริยธรรม ศาสนา และความเชื่อ
ทองถิ่นที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอเนื่องกันมา (สุภาวดี สําราญ และคณะ, 2553,
น. 78) ชุมชนมีการนําเอาศิลปะและวัฒนธรรมมาสูการจัดการทองเที่ยวตั้งแตป พ.ศ. 2529
ดวยการนําเสนอกิจกรรมการลองเรือชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสองฝงโขง การรับประทาน
อาหารพื้ น บ า น เช น มะพร า วแก ว กุ งเสี ย บ กุ ง เต น ปลาเนื้อ ออ นลวกจิ้ ม และเมี่ย งคํ า
รวมกิจกรรมตามความเชื่อและศาสนาของชุมชน เชน การใสบาตรขาวเหนียว การละเลน
แซปางของกลุมชาติพันธุ ไทดําและงานบุ ญออกพรรษา (พระไพรเวศน จิ ตตตทนโต และ
กัญจน วงศอาจ, 2555, น. 1) ซึ่งแตละประเพณีก็จะแสดงอัตลักษณทางศิลปะและ
วัฒนธรรมเฉพาะพื้นที่ออกมา ซึ่ง วันทกาญจน สีมาโรจนฤทธิ์ และสุวิชชา ศรีถาน (2555,
น. 1-12) กลาววา อัตลักษณเชียงคานมาจากวิถีชีวิต เชน อาหารอยางขาวปุนน้ําแจว
การทําผาหมนวม การแตงกาย สวนอัตลักษณของอาคารสถาปตยกรรมนั้นถูกนําเสนอผาน
บานไมเรือนแถวแบบบานชั้นเดียวและเรือนแถวสองชั้นที่อาจกอสรางแบบครึ่งไมครึ่งปูน
แบบโบราณเชนเรือนปน หยาหรือบานสมัยใหม ซึ่ง วันทกาญจน สีมาโรจนฤทธิ์ และสุวิชชา
ศรีถาน (2555, น. 1-12) กลาววา การสืบทอดวัฒนธรรมของเชียงคานนั้นมีการรับอิทธิพล
มาจากหลวงพระบางนับแตอดีตผสมผสานกับศิลปะและวัฒนธรมของคนในพื้นที่เองทําให
เกิ ด อั ต ลั กษณ เ ฉพาะขึ้ น และผลการวิ จั ย ของ สุร ชัย จั น ทร จ รั ส และอาร ม นาครทรรพ
(2556, น. 146-147) ที่พบวา อัตลักษณของอําเภอเชียงคานจากวัดพื้นบานและประเพณีทาง
ศาสนาที่แตกตางจากพื้นที่อื่นทําใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางเขามา ซึ่งศิลปะ
และวัฒนธรรมเหลานี้ชวยสรางบรรยากาศของพื้นที่การทองเที่ยวเฉพาะพื้นที่ผานจินตภาพ
ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผูคนที่อยูในพื้นที่นั้น
2. การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนจากอัตลักษณเชียงคาน
การออกแบบผลิ ตภั ณฑ ชุ ม ชนมี กระบวนการเฉพาะที่สําคัญ จากการศึ กษา
ผูวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
2.1 กระบวนการออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนนั้นนักออกแบบจําเปนตองมีการวางแผน
การดําเนินการศึกษาพรอมกับการคนหากระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเข า ใจในศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ จ ะนํ า มาใช จากการศึ กษาพบวา การออกแบบมี
กระบวนการดั งนี้ 1) การค น หาแนวคิ ด 2) การวิเคราะหแนวคิ ด 3) การตีความหมาย

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

107

4) การออกแบบร า ง 5) การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู เพื่ อการพั ฒ นา 6) การพัฒ นาแบบร า ง
7) การดําเนินการสรางสรรค 8) การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการประเมินผลงาน สอดคลอง
กับผลการดําเนินการวิจัยของ ตวงรัก รัตนพันธุ และชัชวาลย รัตนพันธุ (2560, น. 1-14 )
ที่พบวา กระบวนการออกแบบนั้นนักออกแบบตองมีการศึกษาพื้นที่ การเก็บขอมูลจาก
แหลงปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ กําหนดแนวคิดจากการวางเนื้อหา การใชวัสดุ และวิธีการผลิต
ซึ่ งถื อว า เป น กระบวนการที่ จ ะนํ า มาสู การสรางตน แบบที่ มีป ระสิทธิภ าพ สอดคลองกั บ
ผลการวิจัยของ เกษม กุณาศรี และคณะ (2560, น. 86-97) ที่พบวา การสรางผลิตภัณฑ
ชุมชนที่มีอัตลักษณนั้นตองผานขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นการคนหาศักยภาพและอัตลักษณทองถิ่น
โดยการลงพื้นที่ศึกษา สังเกตและตั้งคําถามเพื่อการสืบคน เชน ชุมชนมีอัตลักษณอะไรบาง
จะนําอัตลักษณมาใชอยางไร และจะเกิดผลลัพธอยางไรบาง 2) ขั้นการตัดสินเลือกอัตลักษณ
ที่เหมาะสมที่อยู บนหลักการจากเปาหมายของตัวผลิตภัณฑ ความเหมาะสมที่จะทําเปน
ผลิ ตภั ณฑ ความงามของอั ตลักษณ ความสนใจของนักทองเที่ย ว ความแปลกใหม และ
การสื่ อ สาร 3) ขั้ น การวิ เ คราะห ค วามสอดคล อ งระหว า งผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น กั บ
การพัฒนาผลิตภัณฑ และ 4) ขั้นการทดสอบทางการตลาด

ภาพที่ 7 ผลงานการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑผาทอจากแนวคิดของอัตลักษณเชียงคาน
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 8 ผลงานการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑผาทอจากแนวคิดของอัตลักษณเชียงคาน
ที่มา: ผูวิจัย

2.2 เนื้อหาเรื่องราวในการออกแบบ
ผูวิจัยเลือกตอยอดผลิตภัณฑผาทอพื้นบานโดยการสรางเนื้อหาเรื่องราวผาน
ลวดลายที่ไดมาจากสังเคราะหและตีความมาถายทอดลงบนผืนผาผานเทคนิคบาติกดวย
การจัดองคประกอบศิลปโดยนําเรื่องราววิถีชีวิตชายโขง การละเลนผีขนน้ํา ตนปางของไทดํา
การตักบาตรขาวเหนีย ว ประเพณี การไหลเรือไฟ ประเพณีการลอยผาสาดลอยเคราะห
อาคารสถาปตยกรรมสิม ศาลาการเปรียญ บานและอาคารเรือน มาจัดวางในจังหวะและ
ตําแหนงที่เหมาะสม โดยเนนย้ําใหรายละเอียดของเนื้อหาสามารถเรียนรูไดในระยะเวลา
อันสั้น สอดคลองกับ ศักดิ์สิทธิ์ คําหลวง และศุภรัก สุวรรณวัจน (2560, น. 24-39) ที่กลาววา
การออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะพื้นที่นั้นจะตองดึงอัตลักษณเดนของเรื่องราวเฉพาะพื้นที่
ออกมา แล ว ตี ความใหม ออกมาเป น รู ป ร าง รู ป ทรง สี ตามจิ น ตนาการของนั กออกแบบ
เชนเดียวกับผลการวิจัยของ เกษม กุณาศรี และคณะ (2560, น. 86-97) ที่พบวา อัตลักษณ
ของเรื่องราวไดมาจากการสืบคนหาความเดนของชุมชน เมื่อไดมาแลวนักออกแบบจะตอง
นํามาสูการคิดวิเคราะหถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดในการนําเรื่องราวเหลานั้นมา
ใชในการออกแบบราง มีการเพิ่มเติมเสริมแตงเขาไปและนําสูกระบวนการผลิตตอไป
อยางไรก็ตามจากการดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑชุมชนคนพบวาเปนเทคนิค
การสรางสรรคลวดลายในลักษณะจิตรกรรมที่สามารถเลาเรื่องราวและสรางความรูความเขาใจ
ให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วได โดยนั ก ท อ งเที่ ย วเห็ น ว า มี ค วามเด น และแตกต า ง ผ า นการคิ ด
สรางสรรคและจินตนาการ ดังคํากลาวที่วา “การนําวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานมาผาน
การออกแบบเปนลายเสนดวยการเขียนเทียนและลงสีชวยใหผาเกิดความสวยงามและมี
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ความนาสนใจ อาจนํามาสูการทําเปนกิจกรรมการทองเที่ยวใหกับโฮมสเตยได” อาจกลาวได
วาการออกแบบผลิตภัณฑ ชุมชนที่ นําเสนออัต ลักษณจึงเกิ ดขึ้น จากกระบวนการถูกผลิ ต
(Produced) การถูกบริโภค (Consumed) และการถูกควบคุมจัดการ (Regulated) ภายใต
วัฒนธรรมพรอมกับการสรางความหมายตาง ๆ ผานระบบการสรางภาพตัวแทน (Symbolic
Systems of Representation) ลงไปในผลงาน (พีรวัส เจนตระกูลโรจน, 2560 น. 33-35)
ซึ่งจากผลการออกแบบลวดลายที่ออกมาเปนลายเสนที่เรียบงาย การลงสีเปนแบบระนาบ
การจัดวางเปนไปอยางอิสระ สามารถมองเห็นหลายเรื่องราวในพื้นที่เดียวกันจึงทําใหเกิด
ความสวยงาม สื่อความหมายไดและนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับ มาริญา ทรงปญญา (2561,
น.462-472) ที่พบวา การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสื่อสารอัตลักษณที่ดีนั้นนักออกแบบ
จะตองผานกระบวนการเพิ่มใส (Add) การผสมรูปแบบ (Combine) การลดทอน (Subtract)
และการยอยใหดูงาย (Simplified) ใหมีความเรียบงายเหมาะสมและสอดคลองกับผลิตภัณฑ
ชุ มชนจนนํ า สู การรั บ รู และจดจํ า ของนั ก ทองเที่ย วไดงาย อาจกลาวไดวาความงามของ
การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนที่ตองอางอิงกับเนื้อหาเรื่องราวที่สะทอนอัตลักษณของชุมชน
โดยนักออกแบบจะตองเขาใจกระบวนการในการแปรเปลี่ยนภาพที่เปนจริงมีมิติจริงไปสู
ภาพในเชิงลายเสนหรือกราฟกที่มีเพียงสองมิติเพื่อใหเขาถึงการรับรูของกลุมผูบริโภคในทุก
กลุมอายุและอาชีพไดงาย
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การศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
ชุดภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานการอาน และทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. ปที่ 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 สุทิน *
0

JULALAK SUTIN

บทคัดยอ
การวิ จัยครั้ งนี้มีวั ตถุประสงคเพื่อ 1) สร างและหาประสิ ทธิภาพของหนังสื ออาน
เพิ่มเติ มภาษาอังกฤษ ชุด ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช 2) เปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานการอานโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมของนักเรียนชั้น ปวช. ปที่ 2 กอนและ
หลังเรียน และ 3) ศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด
ภู มิป ญ ญาท อ งถิ่ น นครศรี ธ รรมราช กลุ มตัว อยางคือนัก เรีย นชั้น ปวช. ปที่ 2 วิ ท ยาลั ย
ชางศิลปนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน โดยทําการสุม
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุม เครื่องมือ
ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ยหนั ง สื อ อ า นเพิ่ ม เติ ม ภาษาอั ง กฤษชุ ด ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
นครศรี ธ รรมราช แผนการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ห นั ง สื อ อ า นเพิ่ ม เติ ม แบบทดสอบวั ด
*

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Nakhon Sri Thammarat College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดทัศนคติของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติม สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t–test
ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสืออานเพิ่มเติมชุดภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราชมีประสิทธิภาพ
เทากับ 84.60/81.07 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีทัศนคติตอหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญา
ทองถิ่นนครศรีธรรมราชในระดับดีมาก
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอาน ทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ
หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ภูมิปญญาทองถิ่น

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 เนื่องจากชวยสงเสริมใหมนุษยแสวงหาขอมูลเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนา
สติปญญา สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาตนในการศึกษาเลาเรียนและพัฒนางาน
การอ า นเป น เครื่ องมื อสื บ ทอดมรดกทางวั ฒ นธรรมของคนรุ น หนึ่ ง ไปสู ค นรุ น ต อ ๆ ไป
สงเสริมใหคนมีความคิดและฉลาดรอบรู มีสติปญญา การอานจัดเปนกิจกรรมที่กอใหเกิด
ความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนามนุษยใหมีความสมบูรณทั้ง
ดานจิตใจและบุคลิกภาพ การอานเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
ศาสนา ประวัติศาสตร และสังคม รวมทั้งเปนวิถีทางที่ชวยพัฒนาระบบสื่อสาร และการใช
เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549, น. 24).
การอ า นเป น ทั ก ษะที่ ใ ช ใ นการรั บ สาร เช น เดี ย วกั บ ทั ก ษะการฟ ง และเป น ทั ก ษะที่ มี
ความสําคัญเนื่องจากบุคลจํานวนมากมักสื่อสารโดยใชตัวหนังสือ ซึ่งพฤติกรรมหลังการอาน
ผูอานจะสรุปเรื่องราวที่อาน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน อันสงผลให
ได ฝ ก ใช ทั ก ษะภาษาเพิ่ ม ขึ้ น จากการอ า น เช น ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง และพู ด โดยการถาม
การสนทนาโตตอบระหวางกัน หรือการเขียนเพื่อตอบคําถาม เปนตน จึงสรุปไดวาการพัฒนา
ทักษะการอานจะสงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการใชภาษาทั้งการพูด ฟง และเขียน
สามารถใช ภาษาเพื่ อการสื่อสารและถ ายทอดความคิดของตน (วิภาดา ประสารทรัพย ,
2542, น. 76)
การเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษมี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น อย า งยิ่ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น
เนื่ อ งจากเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการติ ด ต อ สื่ อ สาร การศึ ก ษา การแสวงหาความรู
การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิสัยทัศนของชุมชนโลก
และตระหนั ก ถึ ง ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและมุ ม มองของสั ง คมโลก นํ า มาซึ่ ง
มิตรไมตรี และความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ภาษาอังกฤษเปนสื่อนําในการพัฒนาผูเรียน
ให มี ค วามเข า ใจตนเองและผู อื่ น ได ดี เรี ย นรู แ ละเข า ใจความแตกต า งของภาษาและ

116

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

วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี การคิ ด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
สงผลใหผูเรียนมีทัศคติที่ดีตอการใชภาษา สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร และถายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค รวมถึงชวยใหสามารถเขาถึง
องค ความรู ตาง ๆ ได งายและกว า งขึ้น (สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน,
2551, น. 1) ซึ่งหนังสื ออ า นเพิ่ มเติ มจั ดเป น หนังสือที่จัดทําขึ้น เพื่อใชป ระกอบการเรีย น
การสอนโดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเรื่องราวและเนื้อหาที่สัมพันธ
สอดคล อ งกั บ หลั ก สู ต ร มุ ง ให ค วามรู เ พื่ อ ตอบสนองความต อ งการและความสนใจของ
นักเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการอาน และสรางนิสัยรักการอาน (Good, 1973,
น. 187) โดยหนังสืออานเพิ่มเติมมีประโยชนในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน สงผลให
นักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน (กาญจนา
สุริยะวิทยะ, 2553, น. 22)
ผูวิจัยเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในวิทยาลัยชางศิล ป
นครศรี ธ รรมราช รั บ ผิ ดชอบในการจั ดการเรี ย นการสอนวิช าภาษาอังกฤษแกนั กเรีย น
นักศึกษาในทุกระดับชั้นในวิทยาลัย เนื่องจากมีครูผูสอนภาษาอังกฤษเพียงคนเดียว ไดทํา
การรวบรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในป 2559-2560 พบวา ผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในการเรียนภาษาอังกฤษยังไมประสบผลสําเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับการกําหนด
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ไดกําหนดมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาในระดับ 2.50
หรือเทากับรอยละ 65 เปนอยางต่ํา (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2556, น. 39) ซึ่งผลการเรียน
เฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 2559 เทากับ 1.98
และปการศึกษา 2560 เทากับ 2.24 คิดเปนรอยละ 59.8 และ 62.4 ตามลําดับ (วิทยาลัย
ชางศิลปนครศรีธรรมราช, 2558, น. 16) และเมื่อวิเคราะหผลการเรียนเปนรายทักษะ
พบวา นักเรียนมีคะแนนในทักษะการอานต่ําสุด โดยพบวานักเรียนมีปญหาดานการอาน
ภาษาอังกฤษ ไมเขาใจเรื่องที่อาน ไมสามารถจับใจความสําคัญ และรายละเอียดในเรื่องที่
อานได สรุปไดวานักเรียนมีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษในระดับที่ควรปรับปรุง
นอกจากนี้การจัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามหลั กสูตรประกาศนีย บัตรวิ ชาชี พ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนหลักสูตรเฉพาะทางวิทยาลัยชางศิลป ยังขาด
สื่อการจัดการเรียนการสอน ในฐานะครูผูสอนไดแกปญหาโดยการจัดหาสื่อการจัดการเรียน
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การสอนให ต รงกั บ หลั ก สู ต ร โดยการจั ด หาหนั ง สื อ จํ า นวนหลายเล ม เพื่ อ ใช ใ นการจั ด
การเรียนการสอน ซึ่งเกิดความไมสะดวกและสิ้นเปลืองงบประมาณเนื่องจากในหนังสือแต
ละเลมจะมีเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดประมาณ 1-2 หนวย
การเรียนเทานั้น ตองหาขอมูลจากหลายแหลงสงผลใหนักเรียนเกิดความสับสนในเนื้อหาที่
ใชเรียนและในการจัดเก็บหนังสือที่เปนสื่อการเรียนการสอนที่มีจํานวนหลายเลมในวิชาเดียว
และจากการศึกษาความตองการของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช พบวา นักเรียนมีความ
ตอ งการเรี ย นภาษาอั ง กฤษด า นการฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น ในเรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ศิลปวัฒ นธรรมและวิ ชาชี พด านศิลปกรรม ซึ่งสอดคลองกับ วิช าชีพของตน (จุฬาลั กษณ
สุทิน, 2553, น. 42).
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
ชุด ภู มิปญ ญาทองถิ่ นนครศรี ธ รรมราช เพื่อนํามาแกปญหาในการพัฒ นาทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แกปญหาในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน และ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนได
พัฒนาทักษะการอาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษากําหนด และเกิดประโยชนตอ
นั ก เรี ย นในการนํ า ทั ก ษะการอ า นไปใช ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น และนํ า ไปใช เ พื่ อ
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่ อสร า งและหาประสิ ทธิภ าพของหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุ ด
ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
ใชหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ปวช.ปที่ 2
3. เพื่ อศึ กษาทั ศนคติ ของนั กเรีย นที่มีตอการเรียนโดยใชห นังสืออานเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช
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วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 48 คน จํานวน 2 หองเรียน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช โดยใชการสุมแบบกลุม (Cluster random
sampling) โดยการใชหองเรียนเปนหนวยของการสุมดวยการจับฉลากมา 1 หองเรียน
จากหองเรียนจํานวน 2 หองเรียน โดยแตละหองมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานไมแตกตางกัน
เนื่องจากวิทยาลัยไดจัดหองเรียนโดยคละความสามารถทางการอานของนักเรียน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด
ภูมปิ ญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด
ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช
2. ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญา
ทองถิ่นนครศรีธรรมราช
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแบงเครื่องมือเปน 4 ชนิด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน ใชเวลาสอนแผนละ 3-4 ชั่วโมง รวม
18 ชั่วโมง โดยมีกระบวนการในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดังนี้
2. หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช
จํานวน 5 เรื่อง ไดแก เลมที่ 1 Introduction to Nakhon Si Thammarat local wisdom
(ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช) เลมที่ 2 Nielloware (เครื่องถม)
เลมที่ 3 Prabot cloth (ผาพระบฏ) เลมที่ 4 Shadow puppet (หนังตะลุง) และเลมที่ 5
Tenth lunar Homrap (สารทเดือนสิบ)
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3. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ซึ่งเปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
4. แบบวัดทัศนคติของนักเรียนในการใชหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด
ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช 1 ฉบับ จํานวน 10 ขอ
4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ห นั ง สื อ อ า นเพิ่ ม เติ ม ชุ ด ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
นครศรีธรรมราช ระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 โดยมีขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
1.1 ศึกษาวิธีการเรียนรูโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมจากเอกสาร เว็บไซต และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 วิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู จุดประสงคการ
เรียนรู และศึกษารายละเอียดเนื้อหาวิชาเพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู
1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชโดยจัดการเรียนรูแกนักเรียนชั้น
ปวช. 2/1 จํานวน 23 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษา การสื่อความหมาย
และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการเรียนรูกอนนําไปใชจริง
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษา
1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมชุด
ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช
1.6 ปรึ ก ษาผู เ ชี่ ย วชาญ โดยนํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ไ ด ส ร า งขึ้ น ให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความยากงาย ความเหมาะสมของเนื้อหา และความสอดคลองของ
ตัวชี้วัด ทําการประเมินคุณภาพโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการ
ประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26
2. หนังสืออานเพิ่มเติมชุดภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลอง
กับผลการศึกษาความตองการในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปวช.
ในวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จึงไดนํามาใชเพื่อจัดการเรียนรู โดยไดดําเนินการสราง
และหาประสิทธิภาพเครื่องมือดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รวมทั้งนําผลวิจัยความตองการ
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ของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช
พบวา ดานการอาน นักเรียนสนใจอานเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากสามารถ
นํามาประยุกตใชในการทํางานศิลปะซึ่งเปนวิชาชีพของตน
2.2 ศึกษารูปแบบการจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษจากเอกสารและ
ตําราทางวิชาการ
2.3 ศึ กษาหลั ก การและทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการจัด ทํ า
หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน
2.4 วางแผนการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถิ่น
นครศรีธรรมราช โดยจัดทําโครงสรางหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ กําหนดหัวขอหลัก
และหัวขอยอย
2.5 ศึกษาพฤติ กรรมของตัวละคร การดําเนิ นเรื่อง ฉาก และจิน ตนาการ
บทบาทของตัวละคร
2.6 จัดทํารายละเอียดหัวขอยอยของหนังสืออานเพิ่มเติม
2.7 จัดทําและนํ าหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถิ่ น
นครศรี ธ รรมราช กลุ มสาระการเรี ย นรู ภ าษาตา งประเทศ ระดั บ ชั้น ปวช.ปที่ 2 ให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเสนอแนะในเรื่องรูปแบบเนื้อหา
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย (Objective type test) ประเภท
เลือกตอบ (Multiple choices) ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว มีจํานวนทั้งสิ้น
30 ขอ เกณฑการใหคะแนนแตละขอ คือถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบให
0 คะแนน โดยมี ขั้น ตอนการสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางขอสอบและการวัดผลประเมินผล
3.2 นํ า ผลวิ เ คราะห จุ ดประสงค การเรี ย นรู และเนื้อ หาในหนว ยการจัด การ
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 นําแบบทดสอบที่สรางเรียบรอยแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบ โดยพิจารณา
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรม (IOC) ซึ่งผลคา IOC มีคาระหวาง
0.67-1.00 หลังจากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป
และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
3.4 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้น ปวช.
ปที่ 2/1 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 23 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.824
3.5 นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง
4. แบบวัดทัศนคติที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออาน
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช โดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปที่
2/2 ที่เปนกลุมตัวอยางเปนผูประเมินแบบวัดทัศนคติ โดยไดดําเนินการสรางและหา
คุณภาพตามลําดับดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารและตําราเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามวัดทัศนคติของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
4.2 สรางแบบสอบถามวัดทัศนคติของนักเรียนที่มีตอหนั งสืออานเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช จํานวน 1 ชุด จํานวน 10 ขอ นําสงให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถามและสํานวนภาษา ความชัดเจนในขอ
คําถาม และความครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการ วัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.74 นําแบบสอบถามมาจัดพิมพเปนตนฉบับจริงเพื่อนําไปใช
กับกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษา
1. ผลการศึ กษาประสิ ทธิ ภ าพของหนังสืออา นเพิ่มเติมชุดภูมิปญ ญาทองถิ่ น
นครศรีธรรมราช ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพภาคสนาม
n= 25
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
รวม (200)
Posttest (30)

�
X

33.44
33.92
33.80
33.96
34.08
169.20
24.32

S.D.
1.61
1.80
1.73
1.59
2.00
8.10
2.30

รอยละ
83.60
84.80
84.50
84.90
85.20
84.60
81.07

E1=84.60
E2=81.07

จากตารางที่ 1 พบวาประสิทธิภาพภาคสนาม โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช
หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช ระดับชั้น ปวช. ปที่
2 ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 จํานวน 25 คน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ที่กําหนด 80/80 โดย ( E1 ) เทากับ 84.60 ( E2 ) เทากับ 81.07 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนในจัดการเรียน
การสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช ของ
นักเรียนระดับชัน้ ปวช. ปที่ 2
Sig.
�
S.D.
t
คะแนน
X
(1-tailed)
คะแนนกอนเรียน
16.32
3.705
12.850
0.000*
คะแนนหลังเรียน
24.16
2.115
หมายเหตุ * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนที่เรีย นดวยหนั งสืออาน
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธ รรมราช ระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 วิช า
ภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา 1-1-15-03 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช จํานวน 25 คน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ย 16.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.705 สวนคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 24.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.115 เมื่อทดสอบ
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ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนพบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวา
คะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึ กษาทั ศนคติ ตอหนังสืออานเพิ่ มเติ มอ านเพิ่ มเติ มภาษาอั งกฤษชุ ด
ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหทัศนคติของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 ในการเรียนโดยใชหนังสืออาน
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช ระดับชัน้ ปวช. ปที่ 2
n=25
ระดับ
ขอคําถาม / รายการประเมิน
�
ความคิดเห็น
S.D.
X
1. นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม
4.76
0.44
มากที่สุด
ภาษาอังกฤษอยางมีความสุข
2. หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษมีเนื้อหาเหมาะสมไม
4.84
0.37
มากที่สุด
ยากเกินไปและอานเขาใจงาย
3. หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนนํา
4.80
0.41
มากที่สุด
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
4. หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนเกิดการ
4.92
0.28
มากที่สุด
เรียนรูส นใจอยากเรียนตอไมนาเบือ่
5. หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนมีทักษะ
4.88
0.33
มากที่สุด
การอานภาษาอังกฤษมากขึ้น
6. หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษทําใหนักเรียนเกิดความ
4.84
0.37
มากที่สุด
สนใจใฝรภู าษาอังกฤษ
7. นักเรียนรูส ึกสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช
5.00
0.00
มากที่สุด
หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
8. นักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ในกลุมขณะ
4.68
0.48
มากที่สุด
ทํากิจกรรมในหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเสมอ
9. หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนประสบ
4.84
0.37
มากที่สุด
ความสําเร็จในการอานมากขึ้น
10. นักเรียนชอบเรียนการอานภาษาอังกฤษโดยใชหนังสือ
4.92
0.28
มากที่สุด
อานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
รวม
4.85
0.09
มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 พบวาทัศนคติของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
ชุดภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช ระดับชั้น ปวช. ปที่ 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 และมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.09 เมื่อพิจารณาเปน
รายข อ พบว า ข อ ที่ มี ร ะดั บ ทั ศ นคติ สู ง ที่ สุ ด คื อ นั ก เรี ย นรู สึ ก สนุ ก สนานกั บ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษ โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 และมีคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 รองลงมาคือหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชวยให
นักเรี ยนเกิ ดการเรี ย นรู สนใจอยากเรี ยนต อ ไมนาเบื่อ และนักเรีย นชอบเรีย นการอาน
ภาษาอั งกฤษโดยใชห นังสืออานเพิ่มเติ มภาษาอั งกฤษโดยมีคาเฉลี่ย เท ากั บ 4.92 และมี
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 และนอยที่สุดคือนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อน ๆ ในกลุมขณะทํากิจกรรมในหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.68 และมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48
สรุปและอภิปรายผล
ผลการทดลองโดยการวิเคราะหประสิทธิภาพหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด
ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2
มีประสิทธิภาพเทากับ 84.60/81.07 หมายความวา นักเรียนไดคะแนนจากการทําแบบฝก
และแบบทดสอบระหวางเรียน มีคะแนนรวมกัน รอยละ 84.60 และนักเรียนไดคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกัน รอยละ 81.07 แสดงวาหนังสืออาน
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพเปนไปตาม
เกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของทิวา อนันตเมฆ (2556) ศึกษาเรื่อง รายงาน
การใชหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด English Reading Comprehension with
Wonderful People, Wonderful Things ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และสอดคลองกับ
ปพิชญา แอนดอน ชาตรี มณีโกศล และผจงกาญจน ภูวิภาดาวรรธน (2558) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมที่มีเนื้อหา
ทองถิ่น อําเภอจอมทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ อังคณา จินะรักษ
(2557) ศึกษาเรื่อง รายงานผลการใชหนังสืออานเพิ่มเติม เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
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ชุด Let’s visit my Hometown สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งอาจมาจาก
สาเหตุ ดังนี้
1) เนื้ อ หาของหนั ง สื อ อ า นเพิ่ ม เติ ม ภาษาอั ง กฤษชุ ด ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
นครศรีธรรมราช ไดสรางขึ้นตามลําดับขั้นตอน ไดศึกษาความตองการของผูเรียน และมี
เนื้อหาสอดคลองกับวิชาชีพดานศิลปกรรม ซึ่งถือเปนเนื้อหาสาระที่ผูเรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะ และเกี่ยวของกับเหตุการณในชีวิตประจําวันของ
ผูเรียน
2) การนําเสนอภาพประกอบเนื้อหา ผูวิจัยใชภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา
สามารถเชื่อมโยงกั บเหตุการณจริง สงผลใหภาพชวยสงเสริมการอาน สงผลใหนักเรีย น
เขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชหนังสืออาน
เพิ่ ม เติ ม ภาษาอั ง กฤษชุ ด ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น นครศรี ธ รรมราช กลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของทิวา อนันตเมฆ (2556) ศึกษาเรื่อง รายงานการใชหนังสืออานเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ ชุด English Reading Comprehension with Wonderful People,
Wonderful Things ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปพิชญา แอนดอน ชาตรี มณีโกศล และ
ผจงกาญจน ภูวิภาดาวรรธน (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาทองถิ่น อําเภอจอมทอง สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ อังคณา จินะรักษ (2557) ศึกษาเรื่อง รายงานผลการใชหนังสือ
อานเพิ่มเติม เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ ชุด Let’s visit my Hometown สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องจากเนื้อหาดานภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช
เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ความสนใจ และเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการ
ปลูกฝงในตัวนักเรียนนับแตวัยเยาว โดยผูวิจัยไดเพิ่มเติมเนื้อหาใหมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
เพื่ อ ให ผู อ า นได รั บ ความรู ด า นรายละเอี ย ดของเรื่ อ งราวในชี วิ ต ประจํ า วั น และการใช
ภาพประกอบเนื้อหากระตุนใหนักเรียนซึ่งเรียนในสาขาศิลปกรรมเกิดความสนใจ เกิดความ
เพลิดเพลิน และอยากอานเนื้อหามากกวาเรื่องราวที่ไมมีภาพประกอบ
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3. ผลการศึ กษาทั ศนคติตอหนั งสื ออานเพิ่มเติมอานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด
ภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับ ปวช.
ชั้นปที่ 2 ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.85 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของทิวา อนันตเมฆ (2556) ศึกษาเรื่อง รายงานการใชหนังสือ
อานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด English Reading Comprehension with Wonderful
People, Wonderful Things ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปพิชญา แอนดอน ชาตรี มณีโกศล
และผจงกาญจน ภูวิภาดาวรรธน (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพื่ อความเขา ใจ โดยใชห นั งสื ออ า นเพิ่ มเติ มที่ มีเนื้อหาทองถิ่น อําเภอจอมทอง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ อังคณา จินะรักษ (2557) ศึกษาเรื่อง รายงานผลการใช
หนังสืออานเพิ่มเติม เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ ชุด Let’s visit my Hometown
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้งนี้แสดงวา นักเรียนมีทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงใจใน
การเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
ชุดภูมิปญญาทองถิ่นนครศรีธรรมราช ระดับชั้น ปวช.ปที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ 3 สามารถ
สรุปขอเสนอแนะที่เปนประโยชนดังนี้
1. การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ห นั ง สื อ อ า นเพิ่ ม เติ ม ควรคํ า นึ งถึ ง รายละเอี ย ดและ
ความยากงายของเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมตองวางแผนการทําสื่อให
รัดกุม มีความสอดคลองกับเนื้อหา เวลา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากที่สุด
3. สื่อที่นํามาใชควรเนนสื่อที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด
4. การสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดาน
ความมีระเบียบวินัยใหเกิดขึ้นกับนักเรียนใหนักเรียนรูจักบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง การทํ า งานเป น ที ม ช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และที่ สํ า คั ญ คื อ การใช เ วลาให เ กิ ด
ประโยชน
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรสรางหนังสืออานเพิ่มเติมในลักษณะบูรณาการกับเนื้อหาสาระในกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น ๆ เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานในเนื้อหาสาระที่หลากหลาย
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการจัดการเรียนการสอน โดยใช
หนังสืออานเพิ่มเติมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อหรือนวัตกรรมชนิดอื่น
3. ควรเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน โดยใช
หนังสืออานเพิ่มเติมกับการเรียนโดยวิธีอื่น เชน การจัดการเรียนการสอนโดยใช E-BOOK
เปนตน เพื่อที่จะเปรียบเทียบขอมูล อันเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
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ภาษาเพื่อการสื่อสารในการแสดงลิเก
LANGUAGE FOR COMMUNICATION IN LIKAY PERFORMANCE
มณี เทพาชมภู *
0

MANEE THEPHACHOMPHU

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการสื่อสาร องคประกอบและ
วัตถุประสงคของการสื่อสารในการแสดงลิเก 2) ศึกษาวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใชสื่อสาร
ในการแสดงลิเก 3) วิเคราะหลักษณะภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก โดยใชกรณีศึกษา
ขอมูลจากคณะลิเกพรเทพ พรทวี ซึ่งเปนคณะที่มีชื่อเสียงในปจจุบัน เก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ สื่ออิเล็กทรอนิกส ขอมูลภาคสนามจากการสังเกตและการ
สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา
1. การแสดงลิเกมีรูปแบบการสื่อสาร ประกอบดวย การไหวครู การโหมโรง การรํา
ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การออกแขก การแสดง และการลาโรง ทุกขั้นตอนมีองคประกอบของ
การสื่อสารครบถวน ไดแก ผูสงสาร ผูรับสาร สาร สื่อ และผลที่ปรากฏ มีวัตถุประสงคของ
การสื่อสารชัดเจน กระบวนการสื่อสารในการแสดงลิเกสะทอนใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวาง
ผูสงสารกับผูรับสาร คือ ผูแสดงกับผูชม ไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
2. ภาษาที่ใชสื่อสารแบงเป น 2 ประเภท คือ 1) วัจ นภาษา ไดแก การใชคําพู ด
เนื้อเรื่อง และบทรอง 2) อวัจนภาษา ไดแก ดนตรีและเพลงบรรเลง การรํา กิริยาทาทาง
สีหนา แววตา น้ําเสียง อารมณ การแตงกาย การแตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ
3. ลักษณะภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก ประกอบดวย การใชคํา ไดแก คํางาย
สื่อความหมายชัดเจนตรงไปตรงมา คําไพเราะสละสลวย สัมผัสคลองจอง คําซอน คําสรรพนาม
คําราชาศัพท คําภาษาตางประเทศ คําสแลง คําที่เปนสํานวน คําแสดงอารมณความรูสึก
คําศัพทเฉพาะของลิเก การใชภาพพจน ไดแก อุปมา อุปลักษณ และสัญลักษณ
คําสําคัญ: ภาษาเพื่อการสื่อสาร 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 เปนสิ่งที่ใชสื่อความหมาย
สรางความเขาใจและการมีปฏิสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ทําใหดําเนินชีวิตอยูรวมกันได
อย า งปกติ สุ ข ในยุ ค ป จ จุ บั น ที่ เ รี ย กว า ยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสื่ อ สารนั บ ว า มี
ความสําคัญตอบุคคลและสังคมอยางยิ่ง เพราะการเขาถึงขอมูลขาวสารทําใหบุคคลมีความรู
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ความคิด และโลกทัศนกวางไกลยิ่งขึ้น สรางความเจริญกาวหนาใหแกชุมชนและสังคมใน
ทุกดาน สงผลใหป ระเทศพัฒ นาได อย างมั่ นคง ยั่งยืน “การสื่อสารเปนเครื่องมือในการ
สนองตอบความต องการและความพึ งพอใจของมนุษ ย ชว ยใหม นุษยเ ขาใจตนเองและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางและธํารงรักษาความสัมพันธที่ดีระหวาง
กัน ชวยเสริมสรางสุขภาพจิตใจและรางกายของมนุษยใหดีขึ้น เปนทักษะสําคัญซึ่งสงผลตอ
ความสําเร็จในวิชาชีพของมนุษย” (ธนู ทดแทนคุณ และ กานตรวี แพทยพิทักษ, 2557, น.
48) องคประกอบของการสื่อสาร ไดแก ผูสงสาร คือผูถายทอดขอมูล ผูรับสาร คือผูรับ
ขอมูลจากผูสงสาร สาร คือเนื้อหาของขอมูล สื่อ คือสิ่งที่นําขอมูลจากผูสงสารไปสูผูรับสาร
ผลที่ปรากฏคือการตอบสนองของผูรับสาร หากขาดสวนใดสวนหนึ่งถือวาการสื่อสารไม
สัมฤทธิผล วัตถุประสงคของการสื่อสารสามารถกลาวไดวามนุษยติดตอสื่อสารกัน “เพื่อแจง
ใหทราบ เพื่ อใหการศึกษา เพื่ อโนมนาวใจ เพื่อสร างความพึงพอใจหรือให ความบัน เทิ ง
เพื่อสอบถามหรือขอความชวยเหลือและเพื่อรักษาสัมพันธไมตรีทางสังคม” (คณะกรรมการ
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, 2557, น. 23-26) การสื่อสารของมนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการถายทอดความรู แนวคิด ประสบการณ วิถีการดําเนินชี วิต “เปน เครื่องมื อ
แสดงความสะเทือนใจและจรรโลงใจคนในสังคม แสดงความรูสึกนึกคิด ตลอดจนโนมนาว
จิตใจของคนในชาติใหรักใครสมานฉันทเปนเผาพันธุเดียวกัน” (จุไรรัตน ลักษณะศิริ และ
วีรวัฒน อินทรพร, 2558, น. 21) นับวาภาษาเปนสื่ออยางหนึ่งในกระบวนการสื่อสารของ
มนุษย นอกจากนี้ภาษายังเปนเครื่องมือสําคัญในการบันทึกและถายทอดวัฒนธรรมออกมา
ในรูป แบบของวรรณกรรม งานเขียน งานประพั นธที่เปนลายลักษณอักษรและมุขปาฐะ
รวมถึ งงานสร า งสรรค ทางศิ ล ปะที่ ใชภ าษาเปนสื่อทุกเนื้อหาและรูปแบบ เชน วรรณคดี
วรรณกรรม บทเพลง และการแสดงทุกประเภท ไดแก โขน ละคร ระบํารําฟอน และการ
แสดงพื้นบานที่ยังเปนที่นิยมของประชาชนในปจจุบันคือ ลิเก
ลิเก เปนการแสดงที่มีรูปแบบการสื่อสารโดยใชภาษาเปนสื่อถายทอด ซึ่งตองใช
ความสามารถของผูแสดงทั้งการรอง การรํา การพูดสนทนา และการแสดงบทบาท โดย
แสดงเปนเรื่องราวแบบละคร มีวงปพาทยบรรเลงประกอบ เอกลักษณสําคัญของลิเกคือ
การขับรองทํานอง รานิเกลิง และการแตงกายที่สวยงามดวยชุดเพชร “รูปแบบการแสดง
ลิเก เริ่มดวยการโหมโรง การรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การออกแขก แลวจึงแสดงเปนเรื่อง โดย
เริ่มจากการประกาศชื่อเรื่อง การเปดเรื่องหรือเปดตัวผูแสดงในฉากแรก จากนั้นดําเนินเรื่อง
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ตามเหตุการณตั้งแตตนจนจบในฉากสุดทาย แลวลาโรงโดยการบรรเลงปพาทยและขับรอง
เพลงที่เปนสัญลักษณของคณะซึ่งทําใหผูชมทราบวาการแสดงจบลงแลว จากนั้นผูแสดง
กลาวลาผูชม หัวหนาคณะกลาวขอบคุณ และเชิญชวนใหติดตามชมการแสดงคณะของตน
ในโอกาสตอไป” (กรองแกว แรงเพ็ชร, 2549, น. 100-101) จุดเดนสําคัญซึ่งเปนแรงจูงใจ
ใหผูชมสนใจและติดตามชมการแสดงลิเกคือ เนื้อเรื่องสนุกสนาน การดําเนินเรื่องเร็ว และมี
บทตลกขบขั น การแสดงลิ เ กเป น กระบวนการสื่ อสารที่ มีอ งค ป ระกอบของการสื่ อสาร
ครบถวน ไดแก ผูสงสาร ผูรับสาร สาร สื่อ และผลที่ปรากฏ มีวัตถุประสงคหลักของการ
สื่อสารชัดเจนคือเพื่อสรางความบันเทิง ความพึงพอใจใหแกผูชม “เสนหของลิเกคือการ
สรางอารมณความรูสึกรวมแกผูชมไดหลากหลายอรรถรส คํารองที่เขาใจงาย สอดแทรก
ความคิด คานิยม ศีลธรรม ประเพณี อุปนิสัยของมนุษยทั้งดีและเลว ตลอดจนทัศนคติตาง ๆ
ในการดําเนินชีวิต” (รัตนะ บัวสนธ และคณะ, 2554, น.1)
ภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเกแบงเปน 2 ประเภท คือ วัจนภาษา ไดแก การใช
คําพูด เนื้อเรื่อง และบทรอง อวัจนภาษา ไดแก ดนตรีและเพลง การรํา กิริยาทาทาง สีหนา
แววตา น้ํ าเสี ย ง อารมณ การแตงกาย การแต งหนา เวที ฉาก แสง เสีย ง และอุป กรณ
เนื้อเรื่องที่ใชแสดงลิเกจัดเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่ประกอบดวยภาษาทั้งรอยแกวและ
รอยกรอง สวนที่เปนรอยแกว ไดแก คําพูดหรือบทสนทนาของผูแสดง สวนที่เปนรอยกรอง
ไดแก คํารองที่เปนเอกลักษณของลิเก คือ เพลงรานิเกลิง นอกจากนี้ยังมีเพลงไทยสองชั้น
และชั้นเดียว รวมถึงเพลงลูกทุงและเพลงอื่น ๆ ดวย “ผูแสดงลิเกเปนปฏิภาณกวีที่มีความ
เชี่ยวชาญในดานการใชภาษา มีการเลือกสรรคําที่ไพเราะ ใชสํานวนโวหาร และกวีโวหารได
เหมาะสมกั บเนื้ อเรื่ อง มี การใช ภ าพพจนทํา ใหผูช มไดรับ รสภาษาและเกิดจิน ตนาการ”
(เฉิดฉันท ดอกแกว, 2543) นับวาผูแสดงลิเกเปนผูมีความสามารถดานการใชภาษาและ
การสื่อสารเปนอยางดี เพราะการแสดงลิเกนั้นผูแสดงตองใชทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได
อยางเหมาะสมสอดคลองกันทั้งการขับรองตามทวงทํานองของเพลงตาง ๆ การพูดสนทนา
และการใชกิริยาทาทาง น้ําเสียง เปนตน จึงนับวาภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเกเปนสิ่งที่
นาศึกษาอยางยิ่ง แมวาปจจุบันนี้มีการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับภาษากันอยางแพรหลาย
แตมักเปนการศึกษาทางดานวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ เชน นวนิยาย เรื่องสั้น
นิทาน เพลงลูกทุง เปนตน แมจะมีผูสนใจศึกษาลิเกมากขึ้น แตก็มีแนวโนมไปในทางศึกษา
ประวัติความเปนมา รูปแบบและองคประกอบในการแสดงลิเก รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ
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การประกอบอาชีพของลิเก สวนการศึกษาดานภาษาและการสื่อสารนั้นแมจะมีผูศึกษาอยู
บาง แตก็มีขอแตกตางไปจากสิ่งที่ผูวิจัยมุงศึกษา กลาวคืองานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาภาษา
จากรูปแบบการสื่อสารในการแสดงลิเกทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนจบการแสดง โดยสัมพันธ
กับองคประกอบและวัตถุ ประสงค ของการสื่ อสาร ศึกษาวั จนภาษาและอวัจนภาษาที่ใช
สื่อสารในการแสดงลิเก รวมทั้งศึกษาลักษณะของภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเกทั้งการใช
คําและการใชภาพพจน
ผูวิจัยเลือกคณะลิเกพรเทพ พรทวี เปนกรณีศึกษาเนื่องจากเปนคณะที่แสดงลิเก
เปนอาชีพหลัก มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและไดรับความนิยมจากประชาชนอยางกวางขวางมา
เปนเวลายาวนานถึง 23 ป มีผลงานการแสดงที่สรางความประทับใจใหแกผูชม และมีผู
ติดตอจัดหาไปแสดงในงานตาง ๆ อยูเสมอจนถึงปจจุบัน สามารถกลาวไดวาการแสดงของ
คณะพรเทพ พรทวี เปนกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล จึงนาสนใจ
ศึกษาภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก สะทอนใหเห็นวาภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเกมี
คุณคาเชิงวรรณศิลป สมควรที่จะศึกษา อนุรักษ สงเสริม และเผยแพรการแสดงลิเกซึ่งถือ
เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของไทยใหธํารงอยูสืบไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสาร องคประกอบและวัตถุประสงคของการสื่อสาร
ในการแสดงลิเก
2. เพื่อศึกษาวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก
3. เพื่อวิเคราะหลักษณะภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก
วิธีการศึกษา
ผูวิจัยเลือกใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษา
วิเ คราะหขอมู ล จากเอกสาร (Document) สื่ออิเล็กทรอนิกส และเก็บ ขอมูลภาคสนาม
(Field Study) มีขั้นตอนวิธีการดําเนินการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาขอมูล
1.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาและการสื่อสาร ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชภาษา ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลิเก
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1.2 ศึกษารูปแบบการแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี โดยชมการแสดงหนาเวที
ตามงานต า ง ๆ และศึ กษาเพิ่ มเติ มจากแถบบั น ทึ กเสี ย งและภาพเคลื่อนไหว (วีดิทั ศน )
สื่ออิเล็กทรอนิกส การสังเกตและสัมภาษณ แหลงขอมูลในการศึกษาคนควา ไดแก
1) หอสมุดแหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
2) หองสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
3) แหลงขอมูลภาคสนาม ไดแก สถานที่จัดงานแสดงลิเก
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(Documentary Research) รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามประเด็นการศึกษาที่กําหนดไว
2.2 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) โดยเดินทางไปศึกษา
การแสดงของคณะลิเกตามงานที่จัดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา
และปทุมธานี ใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participative Observation) ศึกษา
ขั้นตอนการใชภาษาในการแสดงลิเกทุกกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนจบการแสดง โดยใช
เวลาครั้งละ 6 ชั่วโมง จํานวน 5 ครั้ง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561
2.3 รวบรวมเนื้อเรื่องที่ใชแสดงในงานตาง ๆ ของคณะลิเกพรเทพ พรทวี โดย
สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนเรื่องที่ชาวคณะจัดแสดงบอย และ
ผูช มนิย มชมชอบ จํ านวน 5 เรื่อง ได แก กาหลงกรุง จอมทัพสุโ ขทัย ปาฏิหาริยแหงรัก
ลูกผูชายกูชาติ และอานุภาพแหงความรัก เพื่อนํามาวิเคราะหการใชภาษาดานการใชคําและ
การใชภาพพจนตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว
2.4 สัมภาษณหัวหนาคณะลิเก โฆษกประจําคณะและผูแสดงในคณะ โดยผูวิจัย
ใชวิธีสนทนากับผูตอบในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธตอกัน (Face to Face Interaction) เพื่อ
สอบถามขอมูลตามประเด็นการศึ กษาที่ตั้งไว เพื่อใหได ขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน และเปน
ประโยชน ใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
ขอคําถามที่จะใชในการสัมภาษณไวลวงหนากอนการไปเก็บขอมูลโดยผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญแลวนําไปสัมภาษณผูใหขอมูลตามขอคําถามที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้ยังใช
วิธีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ดวยซึ่งเปนการสัมภาษณ
เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากคําถามที่กําหนดไว
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2.5 จดบันทึก (Field Note) ขอมูลที่ไดจากการสังเกตและการสัมภาษณเปน
ลายลั ก ษณ อั ก ษร รวมทั้ ง ใช อุ ป กรณ ช ว ยเพิ่ มเติ ม รายละเอี ย ด เช น กล อ งถ า ยรู ป เทป
บัน ทึ กเสี ย ง แถบบั น ทึกเสี ย งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใหไดขอมูลครบถว นตามประเด็น
การศึกษาที่กําหนด
3. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากเอกสาร สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และข อ มู ล ภาคสนาม
มาตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองครบถวน แลวนํามาจัดหมวดหมูตามประเด็นวิจัย
ที่ ตั้ ง ไว จากนั้ น สรุป ข อมู ล และเรี ย บเรี ย งตามวั ต ถุ ป ระสงคข องการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา
วิเคราะห โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 วิเคราะหรูปแบบการสื่อสารในการแสดงลิเก ซึ่งปรากฏตามลําดับ ไดแก
การไหวครู การโหมโรง การรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การออกแขก การแสดง และการลาโรง
โดยวิเคราะหความสอดคลองกับทฤษฎีองคประกอบของการสื่อสาร 5 ประการ คือ ผูสงสาร
สาร สื่อ ผูรับสาร และผลที่ปรากฏ รวมทั้งวิเคราะหวัตถุประสงคของการสื่อสาร
3.2 วิเคราะหภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก ประกอบดวย วัจนภาษา ไดแก
การใชคําพูด เนื้อเรื่อง และบทรอง อวัจนภาษา ไดแก ดนตรีและเพลง การรํา กิริยาทาทาง
บทบาท อารมณ สีหนา น้ําเสียง การแตงกาย การแตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ
3.3 วิเคราะหลักษณะภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเกจากบทรองในเนื้อเรื่องที่
ใช แ สดง ประกอบด ว ย การใช คํ า ได แ ก คํ า ง า ย สื่ อ ความหมายชั ด เจน ตรงไปตรงมา
คํ า ไพเราะสละสลวย สั ม ผั ส คล อ งจอง คํ า ซ อ น คํ า สรรพนาม คํ า ราชาศั พ ท คํ า ภาษา
ตางประเทศ คําสแลง คําที่เปนสํานวน คําแสดงอารมณความรูสึก คําศัพทเฉพาะของลิเก
การใชภาพพจน ไดแก อุปมา อุปลักษณ และสัญลักษณ
3.4 ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญดาน
การใช ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร ผู เ ชี่ ย วชาญด า นศิ ล ปะการใช ภ าษา ผู เ ชี่ ย วชาญด า น
ศิลปะการแสดง และศิลปนลิเก
3.5. การสรุปและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปและนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลมาเรียบเรียง ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่
กําหนดไวในเชิงพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
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ผลการศึกษา
1. รูปแบบการสื่อสารในการแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี
การแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี มีรูปแบบการแสดงที่ยึดขนบธรรมเนียมดั้งเดิมซึ่ง
เป น แบบแผนจากอดี ต มาจนถึ ง ป จ จุ บั น เป น เวลายาวนานถึ ง 23 ป โดยมี ก ารปฏิ บั ติ
ตามลําดับขั้นตอนประกอบดวย การไหวครูกอนแสดง การโหมโรง การรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การออกแขก การแสดง และการลาโรง ซึ่งสัมพันธกับองคประกอบและวัตถุประสงคของ
การสื่อสาร ดังนี้
1.1 การไหวครูกอนแสดง
1.1.1 รูปแบบการสื่อสาร เปนการแสดงความเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันมี
พระฤาษี หรือ พอแก ที่คณะลิเกนํามาตั้งบูชาที่โรงลิเกทุกครั้งที่แสดง มีเครื่องบูชา ไดแก
ดอกไม ธูป เทียน พวงมาลัย และเงินกํานล
1.1.2 องค ประกอบของการสื่ อสาร ผูสงสารคือ ผูทําพิธีไหวครู ผูรับสารคือ
ครู บาอาจารยและสิ่ งศั กดิ์ สิ ทธิ์ ที่มองไม เ ห็ น โดยมีศี ร ษะพอแกเปน ตัว แทนที่มองเห็น ได
สาร คือคําบูชาครูที่ผูทําพิธีทอง สวด หรืออธิษฐานขอพรตอครู สื่อ คือเสียงที่พูดหรือทอง
คําสวด และควั นธูปที่จุ ดเปนเครื่องบู ชานั้น เปรียบเสมือนสื่อนําพาคําสวด คําขอพรของ
ผูกลาวไปถึงพอแกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใหทานไดรับรูถึงคําบูชากราบไหวของผูทําพิธี
ผลที่ปรากฏคือ ผูทําพิธีไหวครูมีความรูสึกสบายใจ มีขวัญ กําลังใจที่ดีในการจัดการแสดงให
ประสบความสําเร็จเปนที่นาพึงพอใจ ไมมีปญหาและอุปสรรคใด ๆ
1.1.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร เพื่อแสดงความเคารพบูชาครูบาอาจารย
ใหการแสดงในแตละครั้งสําเร็จลุลวงดวยดี
1.2 การโหมโรง
1.2.1 รูปแบบการสื่อสาร เปนการบรรเลงปพาทยพรอมกับพิธีไหวครูกอนเริ่ม
การแสดง โดยใชเพลงที่เปนแบบแผน
1.2.2 องคประกอบของการสื่อสาร ผูสงสาร คือ นักดนตรีหรือผูบรรเลงดนตรี
สาร คือเพลงตาง ๆ ที่อยูในชุดโหมโรง สื่อ คือเครื่องดนตรีและเสียงเพลงจากการบรรเลงใน
ทวงทํานองตาง ๆ ผูรับสาร คือผูชม ผูฟง และชาวคณะลิเก ผลที่ปรากฏคือ ทุกคนรับรูวา
การแสดงใกลจะเริ่มขึ้นแลว

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

137

1.2.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร เพื่อแสดงความเคารพสืบทอดธรรมเนียม
ปฏิบัติที่มีมาแตดั้งเดิม เปนสัญญาณนัดหมายใหผูแสดงเตรียมตัวใหพรอมเพราะใกลจะถึง
เวลาแสดงเปนเครื่องประกาศแจงแกผูชมวาใกลถึงเวลาแสดงแลวจะไดชักชวนกันมาชม
1.3 การรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
1.3.1 รู ป แบบการสื่ อ สาร เป น การรํ า ถวายสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระจํ า สถานที่ ที่
คณะลิเกแสดง ถือเปนการเบิกโรงกอนที่จะมีการแสดงเปนเรื่องในลําดับตอไป
1.3.2 องคประกอบของการสื่อสาร ผูสงสาร คือ ผูรํา ผูบรรเลงดนตรี สาร คือ
เพลงที่บ รรเลงประกอบการรํา สื่อ คื อ กิริย าทารําของผูรํ า และเสีย งดนตรีที่ใชบรรเลง
ประกอบการรํา ผูรับสาร คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผูชม แมจะเปนเรื่องของความเชื่อที่กลาววา
ผูรับสารคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตคณะลิเกไดถือปฏิบัติสืบตอกันมา ผลที่ปรากฏคือ ผูรํา รวมถึง
คณะลิเกเกิดความสบายใจ
1.3.3 วั ต ถุ ป ระสงค ข องการสื่ อ สาร เพื่ อ แสดงความเคารพต อ สถานที่
เสริมสรางกําลังใจใหแกคณะลิเก
1.4 การออกแขก
1.4.1 รูปแบบการสื่อสารเปนการบรรเลงเพลงประกอบการขับรองเพลงทํานอง
แขก ซึ่งมีเนื้อหากลาวถึงคุณสมบัติอันโดดเดนของคณะลิเก เชิญชวนใหมาชม ทวงทํานอง
เพลงมีความสนุกสนาน เราใจ และมีเด็ก ๆ ออกมาเตนตามทวงทํานองเพลงเพื่อสรางสีสัน
1.4.2 องคประกอบของการสื่อสาร ผูสงสาร คือ ผูแสดง ผูขับรอง ผูบรรเลง
ปพาทย และเด็กเตนแขก สาร คือ คํารองเพลงออกแขก ทวงทํานองเพลงออกแขก สื่อ คือ
เสียงรอง เสียงดนตรี ทาเตนแขกของเด็ก ๆ รวมถึงไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียงที่นําเสียง
ตาง ๆ ขณะออกแขกไปสูผ ูรับสาร คือ ผูฟง ผูชม ใหไดยินเสียงและมองเห็นภาพการออกแขก
บนเวที ผลที่ปรากฏคือทําใหเกิดการรับรู เกิดความสนุกสนาน มีความสุข และประทับใจ
ในผลงานการแสดงโดยภาพรวมของชาวคณะ ทําใหอยากติดตามชมอีกในโอกาสตอไป
1.4.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร เพื่อรักษาและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติที่
มีมาแตดั้งเดิม เพื่อเชิญชวน 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 องค ป ระกอบของการสื่ อ สาร ผู ส ง สาร คื อ ผู แ สดง ผู บ รรเลงดนตรี
ผูบรรยาย สวนผูรับสารคือ ผูชม สาร คือ เนื้อเรื่องที่แสดง ซึ่งถายทอดออกมาเปนคํารอง
หรือคําพูด สื่ อ คือ เสียงรอง เสียงพู ด กิริย าทาทาง หรื อบทบาทที่แสดง การรํา รวมถึง
สวนประกอบอื่น ๆ เชน การแตงกาย แตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณตาง ๆ ที่
ใชในการแสดง ผลที่ปรากฏคือ ทําใหผูชมรับรูเรื่องราว เขาใจเหตุการณตามเนื้อเรื่อง เกิด
ความสนุ กสนานเพลิ ด เพลิ น ชื่ น ชมและประทั บ ใจในความสามารถของผู แ สดงจนเกิ ด
ความรูสึกคลอยตาม เชน ซาบซึ้งไปกับบทบาทของผูแสดง หัวเราะชอบใจ ปรบมือและ
แสดงความชื่ น ชม ให ร างวั ล ผู แสดง รวมถึ งติ ด ตอจัดหาไปแสดงในงาน หรือติดตามชม
ผลงานการแสดงในงานตาง ๆ ที่คณะลิเกไปแสดง
1.5.3 วัตถุประสงคของการสื่อสารเพื่อสรางความบันเทิง ความสุข ความพึงพอใจ
ใหแกผูชม และถือเปนการประชาสัมพันธคณะลิเกดวย
1.6 การลาโรง
1.6.1 รูปแบบการสื่อสาร เปนการสื่อสารในลําดับสุดทายหลังจากที่การแสดง
ตามเนื้อเรื่องจบลง ผูแสดงในฉากสุดทายทุกคนรองเพลงอําลาประจําคณะ จากนั้นหัวหนา
คณะกลาวขอบคุณผูชม กลาวลา กลาวอวยพร แลวปดไฟหนาเวที
1.6.2. องค ป ระกอบของการสื่ อ สาร ผู ส ง สาร คื อ คณะลิ เ ก ประกอบด ว ย
หัวหนาคณะซึ่งเปนพระเอกของเรื่อง พรอมดวยผูรวมแสดงในฉากสุดทาย ผูรับสารคือ ผูชม
สาร คื อ เพลงประจํ า คณะที่ ผู แ สดงทุ ก คนขั บ ร อ งพร อ มกั น เป น เพลงลาผู ช ม คํ า กล า ว
ขอบคุณ กลาวอําลา กลาวอวยพรของหัวหนาคณะ สื่อ คือ เสียงดนตรีที่บรรเลงเพลงจบ
การแสดง กิริยาทาทางการโบกมือลา และการไหวผูชม ผลที่ปรากฏคือ ผูชมรับรูวาจบ การ
แสดงแลว รูสึกชื่นชมและมีความสุขที่ไดชมการแสดง
1.6.3 วัตถุประสงคของการสื่อสาร เพื่อแจงใหผูชมทราบวาการแสดงจบลงแลว
เปนการอําลา ขอบคุณผูชม และเชิญชวนใหติดตามชมการแสดงในโอกาสตอไป
2. วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก
2.1 วัจนภาษา คือ คําพูด การขับรอง และการเขียนที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก
ประกอบดวย 1) การใชคําพูด ไดแก การนําเขาสูชวงเริ่มตนของการแสดง การพูดนําเขาสู
การออกแขก การประกาศเรื่องที่แสดง การพูดบรรยายขณะลิเกแสดง การพูดสนทนาของ
ผูแสดงสื่อสารกันตามบทบาทของเรื่องที่แสดง การพูดสนทนาของผูแสดงกับผูชม การกลาว
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ลาผู ช มเมื่ อ จบการแสดง 2) เนื้ อ เรื่ อ ง ได แ ก ที่ ม าของเรื่ อ ง ชื่ อ เรื่ อ งและชื่ อ ตั ว ละคร
ชื่อสถานที่ในเรื่อง 3) บทรอง ไดแก เพลงออกแขก เพลงรานิเกลิง เพลงไทยสองชั้นและ
ชั้นเดียว เพลงเกี้ยว เพลงลูกทุงและเพลงอื่น ๆ
2.2 อวัจนภาษา ไดแก ดนตรีและเพลง การรํา กิริยาทาทาง สีหนา แววตา น้ําเสียง
อารมณ การแตงกาย การแตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณตาง ๆ ดนตรีและเพลง
นับวาเปนสิ่งสําคัญที่ใชในการแสดงลิเกตั้งแตเริ่มตนจนจบการแสดง ประกอบดวย เพลง
โหมโรง เพลงออกแขก เพลงประกอบการรํ า และเพลงบรรเลงประกอบการแสดงหรื อ
ดําเนินเรื่อง ดานการรําก็ถือวาสําคัญเชนกัน โดยมีการรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสถานที่
ทุกงานที่ไปแสดง รําหนาเวทีกอนออกแขก รําประกอบการออกแสดงในฉากแรกของผูแสดง
และรําตีบทประกอบการขับรอง ดานการแตงกายและการแตงหนาของลิเกนั้นผูแสดงทั้ง
ชายและหญิงสวนใหญแตงกายดวยชุดเพชรที่มีรูปแบบและสีสันสดใส สวมเครื่องประดับ
แพรวพราว แตงหนาสวยงาม คมเขม เพื่อใหเขากับแสงไฟและสรางความตื่นตา ตื่นใจใหแก
ผูชม สวนเวที ฉาก แสง เสียง ที่ลิเกใชในปจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้นโดยใชเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน ฉากพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร ระบบแสง เสียงที่มีคุณภาพ ใชไมโครโฟน
แบบไร ส าย เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง ใช อุ ป กรณ ป ระกอบการแสดงตามเนื้ อ เรื่อ งได อ ย า ง
เหมาะสม เชน ดาบ ทวน มาแผง ตุกตาเด็ก หมอนอิง หัวมา หัวนก ฯลฯ
3. ลักษณะภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก
จากการศึกษาลักษณะภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก พบวามีรูปแบบเฉพาะตัว
ของการใชถอยคําที่เปนภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึงบทรองที่ใชสื่อสาร ดังนี้
3.1 การใชคํา
3.1.1 คํางายสื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา ภาษาที่ใชในการแสดงลิเก
ไม ว า จะเป น เนื้ อ เรื่ อ ง บทร อ ง บทสนทนาของผู แ สดง รวมถึ ง การพู ด สื่ อ สารกั บ ผู ช ม
สวนใหญใชภ าษาระดับไมเปน ทางการและภาษาระดั บกันเอง คื อใชคําธรรมดา ฟงแลว
เขาใจงาย สอดคลองกับบรรยากาศของความเปนชาวบาน เพราะผูชมลิเกสวนใหญเปน
ชาวบ าน ซึ่ ง มานั่ งชมลิ เ กตามงานวั ด และตัว ละครในเรื่องที่แสดงก็ มักเปน วิ ถีชีวิ ตของ
ชาวบานสามัญชนจึงใชคําภาษาชาวบานซึ่งถือวา สมจริง
ตัวอยางการใชคํางายสื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา
ขอด สาวสาวแถวนี้นะเนื้อนวล แตไมเหมือนอีควรของขา

140

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

ใจไอขอดระห่ําอยากตามไปหา รักเหมือนบาติดบวง
ถาเอ็งชอบอีคางเนื้อนวล เฮย! กูขออีควรไปควง
(พรเทพ พรทวี : กาหลงกรุง)
ถ อ ยคํ า ที่ ใ ช ใ นบทร อ งนี้ ใ ช ภ าษาพู ด แบบชาวบ า น เรี ย กหญิ ง สาวโดยใช
คํานําหนาวา “อี” ซึ่งเปนคําเรียกปกติของชาวบาน มิไดถือวาเปนคําหยาบคาย และมักจะ
เรียกชื่อเพียงคําเดียวหรือพยางคเดียว ซึ่งถือเปน “ชื่อเลน” เชน ชื่อสมควร เรียกวา “อีควร”
ชื่อน้ําคาง เรียกวา “อีคาง” การใชคํางายในบทรองลิเกทําใหผูชมเกิดความเขาใจไดชัดเจน
ฟงไดทุกเพศ ทุกวัย แสดงความเปนกันเอง สรางความสนุกสนาน ผอนคลายความเครียด
3.1.2 คําไพเราะ สละสลวย สัมผัสคลองจอง ภาษาในการแสดงลิเกมีทั้งภาษา
รอยแกว คือ สวนที่เปนบทพูดหรือเจรจาและรอยกรอง คือสวนที่เปนคํารอง การใชถอยคํา
ในบทพูดและบทรองของลิเกมีลักษณะเดนอยูที่การเลือกสรรคําใชไดอยางไพเราะสละสลวย
ถึงแมจะใชคําธรรมดาที่ไมใชศัพทสูง แตก็สามารถรอยเรียงใหมีสัมผัสคลองจอง มีการเลน
คําเลนเสียง มีลีลาจังหวะและทวงทํานอง ตัวอยางการใชคําไพเราะสละสลวยในบทรอง
สุริยา
เมื่อแรกเจอฉันนั่งจอง
เริ่มรักนวลนองนางนี้
ชางสวยถูกใจอยากเอยวจี
รักแตนางนี้หนักหนา
วันเพ็ญ
เมื่อฟงคําชายมาเอยชม
มาใชคารมชวเลข
มาพูดออม ๆ คิดกลอมนางเอก
อยามาสรรเสกพี่จา
สุริยา
เธอสวยเหมือนนางฟาที่ขาใฝฝน
แหวกมานวิมานลงมา
(พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก)
บทรองดังกลาวมีความไพเราะดวยการใชคําสัมผัสเชื่อมโยงในแตละวรรค
การเลนคําที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกัน การใชคําซอนเพื่อเสียง ซึ่งคําเหลานี้เปนคําธรรมดา
แตเมื่อนํามารอยเรียงอยูในบทรองลิเกทําใหเกิดความไพเราะไดเปนอยางดี นอกจากนี้มีการ
ใชอุปมาเปรียบความสวยงามของหญิงสาวเหมือนนางฟาลงมาจากสวรรค
3.1.3 คําซอน การใชคําซอนนับเปนศิลปะการใชถอยคําอีกอยางหนึ่งที่ทําให
เสียงไพเราะและมีความหมายแจมชัดยิ่งขึ้น ดังตัวอยางบทรองตอไปนี้
ผูเกงกลาผกาแกว
ดูชางเพริศแพรวสวยพริ้ง
สมศักดิ์ศรีดีไปทุกสิ่ง
ไมเยอหยิ่งริษยา
(พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก)
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3.1.4 คําสรรพนาม เปนการใชคําแทนผูสงสาร ผูรับสาร และผูถูกกลาวถึง
ปรากฏชัดเจนทั้งในบทรองและบทพูดของผูแสดง ดังตัวอยางบทรองตอไปนี้
อดีตเคยดับเกิดกับบิดา
ไอขุนมันฆาพิฆาต
บิดาของขาชะตาตองขาด
กูจะขออาฆาตตามเขน
(พรเทพ พรทวี : จอมทัพสุโขทัย)
คําสรรพนามในบทรองนี้ ไดแก ข า กู เปนคําแทนตัวผูพูด มัน เปน คําใช
เรียกบุคคลที่ผูพูดกลาวถึง
3.1.5 คํ าราชาศั พท เป นการใช คําให เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะตาม
เนื้อเรื่องที่แสดงสวนใหญมักเปนเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ เชนเดียวกับละครไทยในอดีต จึงตองมี
การใชคําราชาศัพทดวย ถึงแมการใชคําราชาศัพทของลิเกอาจจะไมถูกตองตามแบบแผนนัก
เนื่องจากจําตอ ๆ กันมาจากนักแสดงรุนเกา หรือบางครั้งใชในลักษณะจงใจใหตลกขบขัน
ก็ไมถือวาเปนขอบกพรอง ในยุคปจจุบันแมเนื้อเรื่องที่ใชแสดงลิเกจะเปลี่ยนไป โดยมักนิยม
แตงเรื่องขึ้นใหมใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม แตก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย
เจาเมือง หรือเจานายชั้นสูง ดังนั้นจึ งยั งคงมีการใชคําราชาศั พทอยู นับว าเปนการรั กษา
เอกลักษณและวัฒนธรรมทางภาษาที่นาชื่นชมอยางหนึ่งของการแสดงลิเก ตัวอยางบทรองที่
ใชคําราชาศัพท
พระจอมสุรางคเกศรา
เปนพระชายามียศ
พรอมราชธิดาและพระโอรส
มาคอยฟงกฎไมเกี่ยง
(พรเทพ พรทวี : ปาฏิหาริยแหงรัก)
บทรองนีม้ ีคําราชาศัพทปรากฏอยู ไดแก พระชายา แปลวา ภรรยา ราชธิดา
แปลวา ลูกสาว พระโอรส แปลวา ลูกชาย นับวาสามารถใชคําไดเหมาะสมกับบทบาทของ
ตัวละครในเรื่องซึ่งกลาวถึงกษัตริย
3.1.6 คําภาษาตางประเทศ คําภาษาตางประเทศที่ลิเกนํามาใชมักเปนคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษซึ่งปรากฏในบทรองเพลงออกแขก บทสนทนาของผูแสดง และบทรองดําเนิน
เรื่อง ดังนี้
“วั น หยุ ดฮอลิ เ ดย มาชมลิเกกันใหสําราญ” 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 ถอยคําหรือสํานวนที่ใชเขาใจกันเฉพาะกลุมหรือชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง ไมใชภาษาที่ยอมรับกันวาถูกตอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1181)
การแสดงลิเกนําคําสแลงมาใชในการขับรองและการเจรจาของผูแสดง ดังตัวอยางตอไปนี้
ทูลสังขทัตไอคนที่เรามาทา
นี่แหละคือไอจอมซาขุนศึก
(พรเทพ พรทวี : จอมทัพสุโขทัย)
คําวา จอมซา หมายถึง อวดเกง เกเร
ไอพวกขี้เมาอยาเกามาก
ไอพวกกาก ๆ เหม็นกลิ่น
(พรเทพ พรทวี : ลูกผูชายกูชาติ)
คําวา เกา หมายถึง แน เกงกลาไมกลัวใคร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น.
148) คําวา กาก ๆ หมายถึง คนเหลือเดน ไมมีใครตองการ
3.1.8 คําที่เปนสํานวน การใชสํานวนปรากฏอยูในบทรองและบทสนทนา
แสดงให เ ห็ น ถึ ง ภู มิ ป ญ ญาทางภาษาของผู แ สดงที่ ส ามารถเลื อ กสรรถ อ ยคํ า ใช ไ ด อ ย า ง
เหมาะสมกับบริบทของเหตุการณหรือเรื่องราวที่ตนกําลังสื่อสารหรือแสดงอยู นับวาการใช
สํานวนเปนลักษณะเดนประการหนึ่งของลิเกที่สรางความประทับใจใหแกผูชม ตัวอยางการใช
สํานวนในบทสนทนา
กํานันฉิ่ง: เขาวาลูกนะ เลี้ยงไดแตตัว หัวใจนะเลี้ยงไมไดใชไหม เขาเรียกอะไรนะ
เขาเรียกปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน พอพูดถูกไหม
กํานันฉิ่ง: มึงกลาลวงคองูเหาอยางนั้นรึไอไพรวัน ถึงไดคิดจะพาวันเพ็ญลูกสาวกูหนีไปกับมึง
(พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก)
สํานวน ปลูกเรือนตามใจผู อยู ผูกอูตามใจผูน อน หมายถึง ทําตามความ
พอใจของผูที่จะไดรับผลโดยตรง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 726)
สํ า นวน ล ว งคองู เ ห า หมายถึ ง บัง อาจลักขโมยหรือลอลวงเอาทรัพยสิ น
เปนตน จากผูที่นาเกรงขาม (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
ผมยืนตัวสั่นเหงื่อกระเซ็น
ความรักของผมกับวันเพ็ญ
ถูกเขาขีดเสนเสียจนสั้น
ผมคงวุนวายเพราะไมไดวิวาห
ไปตายเสียดีกวาไพรวัน
(พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก)
3.1.9.2 คําแสดงอารมณความรูสึกโกรธ ไมพอใจ จากเหตุการณขาศึกยกทัพ
มาประชิดติดเมือง การตอสูแยงชิงคนรัก สูขอหญิงสาวแตถูกปฏิเสธ ดังตัวอยางบทรองนี้
กูจะบุกน้ําขามแดน
จะทวงความแคนกลับคืน
ชีวิตผมตองขมขื่น
สุดจะขืนค่ําเชา
ถาไดเปรียบแลวกูจะเหยียบอก
ฆามันใหตกตายตาม
(พรเทพ พรทวี : จอมทัพสุโขทัย)
3.1.9.3 คําแสดงอารมณความรูสึกตกใจ หวาดกลัว จากเหตุการณเมื่อมีลาง
บอกเหตุ เชน เงาหัวไมมี ขณะกาวจากเรือนแลวบันไดหัก ดังตัวอยางบทรองตอไปนี้
นี่ตัวผมเมาใชไหม
หรือจิตฝกใฝตาฝาด
นั่งใจรอนผาวหรือเงาพลัด
เลนเอายอดหวาดผวา
ตองนั่งใจตกอกเตน
ยอดมองไมเห็นเงาหัว
หรือเงาตามติดถึงตัว
นั่งคิดไปทั่วหมดทา
จึงรองเรียกพอ พอ พอ
ใหรีบมาตอชะตา
(พรเทพ พรทวี : ลูกผูชายกูชาติ)
3.1.9.4 คําแสดงความกลาหาญ เด็ดเดี่ยว จากเหตุการณที่ไดรับมอบหมาย
ใหยกทัพไปทําศึกสงคราม ดังตัวอยางบทรองตอไปนี้
เกลาขออาสาพาตัวเสี่ยง
โดยที่ไมเลี่ยงหลีกลี้
นําราชธิดาพาคนดี
ชีวิตยอมพลีไมพาย
ขอยกกองทัพเขาไปเถือ
จะไมใหมันเหลือลวดลาย
(พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก)
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3.1.9.5 คําตลกขบขันหรือที่เรียกวา “มุกตลก” คือ การใชคําพูดหรือคํารอง
ที่ทําใหเ กิด ความสนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครีย ด ซึ่ งมักเปน คําพูด หรือคํารองของ
ตัวตลก รวมถึงผูแสดงคนอื่น ๆ แมแตพระเอก นางเอก หรือตัวโกงก็มีคําพูดที่เปนมุกตลก
อยูในการแสดงเสมอ การใชคําตลกขบขันนี้ถือเปนภูมิปญญาเฉพาะตัวของ ผูแสดง ถือวา
เปนผูมีปฏิภาณไหวพริบในการใชภาษา เพราะนอกจากจะพูดไดอยางแคลวคลอง ชัดเจน
ไมติดขัด แลวยังตองหาวิธีพูดที่ทําใหผูฟงเกิดความสนุกสนานอีกดวย
3.1.10 คํ า ศัพทเ ฉพาะของลิเ ก เปน คําที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเรีย กสิ่งตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในวงการลิเก บางคําใชกับลิเกโดยเฉพาะ เชน ยี่เก นาฏดนตรี รานิเกลิง ออกแขก
เตนแขก ลงโรง ลาโรง ตัวโกง นางโกง ตัวโจก นางโจก แมยก ฯลฯ บางคําอาจใชรวมกับ
ศิลปะการแสดงชนิดอื่นได เชน ไหวครู โหมโรง พระเอก นางเอก นายโรง กํานล เปนตน
3.2 การใชภาพพจน
ภาพพจนหมายถึ ง ถอยคําที่เปนสํานวนโวหารทํ าใหนึ กเห็นเปนภาพถ อยคําที่
เรี ยบเรี ย งอย างมี ชั้ นเชิ ง เป น โวหาร มี เจตนาให มี ประสิ ทธิ ผ ลต อความคิ ด ความเข าใจ
ใหจินตนาการและถายทอดอารมณไดอยางกวางขวางลึกซึ้งกวาการบอกเลาที่ตรงไปตรงมา
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 867) ภาพพจนที่มักปรากฏในบทรองและบทพูดการแสดง
ลิเก ไดแก อุปมา อุปลักษณ และสัญลักษณ
3.2.1 อุปมา (Simile) หมายถึง สิ่งหรือขอความที่ยกมาเปรียบ มักใชเขาคูกับ
อุปไมยในประโยค เชน เรื่องนี้มีอุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น หรือหมายถึง เปรียบเทียบ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1427) ตัวอยางการใชอุปมาในบทรอง
อุตสาหปลูกรักไวกลางรก
ยังมีตนโศกขึ้นแซง
รักผมตองโรยโหยแหง
ไมอาจจะแยงยอดหญิง
ผมยืนตัวชาเย็นเฉียบ
เหมือนโดนเขาเสียบอกยิง
(พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก)
การใชอุปมา ในบทรองนี้ เปนการเปรียบเทียบความรูสึกเจ็บปวดที่ถูกกีดกัน
ความรักวาเหมือนกับถูกยิงที่อก
3.2.2 อุป ลักษณ (Metaphor) หมายถึง กลาวเปรีย บโดยตรงระหว างสิ่งที่ มี
คุณสมบัติรวมบางประการของสองสิ่งหรือมากกวานั้น โดยมีคําแสดงเปรียบเทียบนั้นวา
“เปน” “คือ” “เทากับ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, น. 569) ตัวอยางอุปลักษณในบทรอง
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องคนาฏนารีผูมีหลัก
เปนเชื้อหงสทรงหวงแหน

รักษายศศักดิ์สูงสง
ใครไมดูแคลนสูงคา
(พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก)
การใชอุปลักษณ ในบทรองนี้ เปนการเปรียบความสูงศักดิ์ของหญิงสาววา
เปนหงสซึ่งถือวาเปนผูเกิดในตระกูลสูงสง
3.2.3 สั ญ ลั ก ษณ (Symbol) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ กํ า หนดนิ ย มกั น ขึ้ น เพื่ อ ให ใ ช
หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง เชน ตัวหนังสือเปนสัญลักษณแทนเสียงพูด (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556, น. 1163) ตัวอยางการใชสัญลักษณในบทรอง
องครามสิงหเลี้ยงเสือ
เลี้ยงไวใหเหนือมนุษย
เราฝกซอมพรอมพิสูจน
เปนวีรบุรุษทั้งหลาย
(พรเทพ พรทวี : อานุภาพแหงความรัก)
การใชสัญลักษณ ในบทรองนี้ กลาวถึง เสือ เพื่อสื่อความหมายวา เปนสิ่ง
แทนของ ความดุราย วีรบุรุษ สื่อความหมายถึง ผูมีความกลาหาญ
สรุปและอภิปรายผล
การแสดงลิเ กคณะพรเทพ พรทวี มีรูป แบบการสื่อสารที่ยังคงรักษาวัฒ นธรรม
การแสดงที่มีแบบแผนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือ เริ่มดวยการไหวครู การโหมโรง การรํา
ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การออกแขก การแสดง และจบลงดวยการลาโรง ซึ่งในแตละขั้นตอนของ
การสื่ อสารมีองคป ระกอบครบถ วน ได แก ผูสงสาร ผูรับ สาร สาร สื่อ และผลที่ป รากฏ
นอกจากนี้การสื่อสารแตละเหตุการณยังมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนคือ ใหความบันเทิงแกผูชม
โดยขั้นตอนการแสดงถือวามีความสําคัญมากที่สุด การแสดงลิเกเนนดานการรอง การเจรจา
การแสดงบทบาทและดําเนินเรื่องอยางสนุกสนาน ถูกใจผูชม สอดคลองกับ พิเชฐ สายพันธ
และ นฤพนธ ดวงวิเศษ (2541, 13) ที่กลาววา “การแสดงตองทําใหเปนที่ตองตา ติดใจมาก
ที่สุด เพราะมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา โอกาสของการแสดง สถานที่ คนดู” ซึ่งผลงาน
การแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี มีคุณสมบัติเดนทั้งดานการรอง การรํา การเจรจา และ
การแสดงบทบาทซึ่ งสรางความสนุกสนาน ความประทับใจ และเป นที่นิยมชมชอบของ
ประชาชนทุ ก ครั้ ง ที่ แ สดง นั บ ว า เป น กระบวนการสื่ อ สารที่ มี คุ ณ ภาพและสั ม ฤทธิ์ ผ ล
สอดคลองกับ จิรวัฒน เพชรรัตน และ อัมพร ทองใบ (2555, 92) ที่กลาววา “การสื่อสาร
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สามารถสร างความบั น เทิ งผ านสื่ อหลากหลายชนิด ซึ่งการสื่อสารเพื่อความบัน เทิงเปน
พฤติกรรมเชิงคุณภาพของบุคคลที่ชวยใหเกิดสมดุลในจิตใจ ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีความสุข” นอกจากนี้การแสดงลิเกยังเป นการสื่อสารที่มีสวนช วยประสานคนใน
สังคมใหมีความเขาใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข นับวาสอดคลองกับ
ธนู ทดแทนคุณ และ กานตรวี แพทยพิทักษ (2557, 48) ที่กลาววาการสื่อสาร “เปน
เครื่องมือในการสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของมนุษย ชวยใหมนุษยเขาใจ
ตนเองและสิ่งแวดลอมรอบตัว เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางและธํารงรักษาความสัมพันธ
ที่ดีระหวางกัน ชวยเสริมสรางสุขภาพ จิตใจและรางกายของมนุษยใหดีขึ้น”
ภาษาที่ใชในการแสดงลิเกมีทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อสื่อความหมายให
ผู ช มเกิ ด การรั บ รู แ ละเข า ใจร ว มกั น วั จ นภาษา ได แ ก คํ า พู ด เนื้ อ เรื่ อ ง และบทร อ ง
อวัจนภาษา ไดแก ดนตรีและเพลง การรํา การใชกิริยาทาทาง สีหนา แววตา น้ําเสียงและ
อารมณ การแตงกาย การแตงหนา เวที ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ การแสดงลิเกคณะ
พรเทพ พรทวี ทั้งผูแสดงและผูประกาศการแสดงสามารถใชวัจนภาษาสื่อสารกับผูชมได
อยางถูกตองตามหลักภาษา ออกเสียงชัดเจน น้ําเสียงแจมใส ไพเราะนาฟง ระดับภาษาที่ใช
เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัตถุประสงค สอดคลองกับ จุไรรัตน ลักษณะศิริ และ
วีรวัฒน อินทรพร (2558, น. 3) ที่กลาววา “ผูสงสารจะตองเลือกใชภาษาที่ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ ชัดเจน กะทัดรัด และสละสลวย เลือกใชภาษาให เหมาะกับ ระดั บของบุคคล
วัตถุประสงค และกาลเทศะในการสื่อสาร เพื่อใหการสื่อสารทุกครั้งมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลสูงสุด” และสอดคลองกับ สัญรญา นวลศิริ (2560, น. 30) ที่กลาววา “การใชคํา
ที่ถูกตองตรงความหมาย เหมาะกับบุคคล เหมาะกับกาลเทศะ เหมาะกับบริบท เหมาะกับ
ความรูสึก และเหมาะกับวัฒนธรรมของคูสื่อสารจะทําใหเขาใจความหมายตรงกัน คูสื่อสาร
พอใจเพราะรูสึกวาผูสงสารใหเกียรติเลือกใชคําไดเหมาะกับฐานะตําแหนงของผูรับสาร และ
ที่ สํ า คั ญ คื อ เลื อ กคํ า มาใช ไ ด เ หมาะกั บ วั ฒ นธรรมของผู รั บ สาร ย อ มทํ า ให คู สื่ อ สารเกิ ด
ความรูสึกที่ดีตอกัน ผลการสื่อสารยอมสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค”
สําหรับการใชอวัจนภาษาในการสื่อสารนั้น ดนตรีและเพลงนับวาเปนสิ่งสําคัญที่ใช
ตั้งแตเริ่มตนจนจบการแสดง การรําถือวาเปนสวนหนึ่งที่เปนแรงจูงใจแกผูชมโดยมีขอสังเกต
วาศิลปนลิเกที่รําไดออนชอย งดงาม จะสรางความประทับใจและความเพลิดเพลินไดเปน
อยางดี ดังนั้นการแสดงลิเกในปจจุบันจึงยังคงรักษาการรําไวเปนแบบแผนของการแสดง

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
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การแตงกายและแตงหนาถือเปน อวัจ นภาษาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของลิเก จะเห็นไดว า
ผู แ สดงทั้ ง ชายและหญิ ง ส ว นใหญ แ ต ง กายด ว ยชุ ด เพชรที่ มี รู ป แบบและสี สั น สดใส
สวมเครื่องประดับแพรวพราว แตงหนาสวยงาม คมเขม เพื่อใหเขากับแสงไฟและสรางความ
ตื่นตาตื่นใจใหแกผูชม จุดเดนของการแตงกายคือ เมื่อออกมาแสดงในฉากเดียวกันผูแสดง
ทุ ก คนแต ง กายด ว ยชุ ด สี โ ทนเดี ย วกั น ทํ า ให ดู ส วยงาม มี ค วามเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
หากพิจารณาโดยภาพรวมถือไดวาการแสดงลิเกมีการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาไดอยาง
สอดคลองกัน ซึ่งสรางความประทับใจใหแกผูชมไดเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะ “ผูชมสวนใหญ
ที่มาชมการแสดงลิเกตองการฟงการรองกลอนลิเก ไดชมการเจรจาโตตอบกันไปมาของ
นักแสดง หรือนักแสดงกับผูชม ตองการชมการแตงตัว แตงหนาดวยเสื้อผาชุดลิเกที่สวยงาม
ซึ่งถือเปนเอกลักษณสําคัญของลิเก” (ศุภมน อาภานันท, 2554, น. 200)
ลักษณะภาษาที่ใชสื่อสารในการแสดงลิเก จําแนกได 2 ลักษณะ คือ 1) การใชคํา
ไดแก คํางาย สื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา คําไพเราะ สละสลวย สัมผัสคลองจอง
คํ า ซ อ น คํ า สรรพนาม คํ า ราชาศั พ ท คํ า ภาษาต า งประเทศ คํ า สแลง คํ า ที่ เ ป น สํ า นวน
คํ า แสดงอารมณ ค วามรู สึ ก คํ า ศั พ ท เ ฉพาะของลิ เ ก 2) การใช ภ าพพจน ได แ ก อุ ป มา
อุป ลั กษณ และสั ญลักษณ ลิ เ กเป น ศิ ล ปะการแสดงพื้น บาน ผูช มสวนใหญเปน ชาวบาน
ดังนั้ นจึ งใช ภาษาแบบชาวบ านคื อ คํา งาย สื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา แม จะมี
คําเรียกผูหญิงวา “อี” ผูชายวา “ไอ” ใชคําสรรพนามวา “กู มึง มัน” หรือแมจะมีคําดาบาง
ก็นับวาเปนธรรมชาติ ถือเปนการสรางสีสัน มีความเปนกันเอง ไมถือวาหยาบคาย ทําให
ผูชมรูสึกมีอารมณรวมในการชมดวย แตโดยภาพรวมแลวลิเกใชคําไพเราะ สละสลวย และมี
สัมผัสคลองจองมากกวา เพราะลิเกเนนการขับรอง บทรองของลิเกมีลักษณะเปนรอยกรอง
ชนิดหนึ่งจึงมีจุดเดนอยูที่คําสัมผัส การเลนคํา เลนเสียง แมคําพูด คําเจรจาก็ยังมีสัมผัส
คล อ งจอง มี คํ า ซ อ นเพื่ อเสี ย ง และมี ก ารใช คํ า ให เ หมาะสมกั บ บุ ค คลและกาลเทศะคื อ
คําราชาศัพท นับวารักษาแบบแผน รักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไวอยางนาชื่นชม การใชคํา
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งคําทับศัพทภาษาอังกฤษและคําสแลง แสดงใหเห็นถึง
ความทันสมัยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลิเกสามารถนําถอยคําที่ไดยินไดฟงทางสื่อตาง ๆ
มาประยุกตใชกับการแสดงทั้งในบทรองและบทสนทนา สอดคลองกับ ศุภมน อาภานันท
(2554, 197) ที่กลาววา “การใชคําภาษาอังกฤษและคําสแลงทําใหเห็นความสามารถทางกวี
หรือปฏิภาณในการใชภาษาของผูรวมเหตุการณฝายคณะลิเกที่ปรับ รับ หรือสรางคําขึ้นมา
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ใชใหมในการแสดงลิเก นอกจากจะมีคําที่สื่อความหมายมากขึ้น ยังชวยใหแตงบทรองหรือ
บทพูดในการดําเนินเรื่องไดหลากหลายที่ยังคงสื่อความหมายไดชัดเจน และถูกตองตาม
ฉันทลักษณดวย” สวนการใชคําแสดงอารมณความรูสึกนั้นจะเห็นไดวา ผูแสดงเปนผูสื่อสาร
ด ว ยตนเองทั้ ง การร อ ง การรํ า การพู ด สนทนา การแสดงสี ห น า ท า ทาง หรื อ บทบาท
จึงพบวามีการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่สะทอนอารมณความรูสึกนึกคิดของตัวละคร
หรือผูแสดงไดสอดคลองกันเปนอยางดี
การใช ภ าพพจน ซึ่ ง มั ก ปรากฏอยู ใ นบทร อ งมากกว า บทพู ด นั้ น ทํ า ให เ กิ ด ความ
ไพเราะสละสลวยและชวยเพิ่มความสะเทือนอารมณ เชน การใชอุปมาเปรียบสิ่งหนึ่งวา
เหมือนอีกสิ่งหนึ่งเพราะสิ่งที่นํามาเปรียบนั้นมีความหมายสอดคลองกับความหมายของ
คํารองหรือคําพูด เชน เปรียบความรูสึกเจ็บปวดหัวใจเพราะถูกกีดกันความรักวาเหมือนถูก
เสียบอก เปรียบความสูงสงสงางามของราชธิดากษัตริยเปนหงส นอกจากนี้ยังชวยใหผูฟง
ผูชมสามารถจินตนาการเห็นภาพไดชัดเจน คุณคาของการใชภาพพจนดังกลาวสอดคลอง
กับ สุจริต เพียรชอบ (2539, 84) ที่กลาววา “ภาพพจนเปนสิ่งที่ชวยใหผูอานหรือผูฟงเห็น
ภาพไดกระจางชัด เขาใจความหมาย เขาถึงความคิดและความรูสึกของผูประพันธ และ
สามารถถายทอดความรูสึกและความคิดเหลานั้นมาเปนของผูอานเองจนเกิดความซาบซึ้ง
ในวรรณกรรม ขอความหรือคําพูดเหลานั้นอาจจะเปนรอยแกวหรือรอยกรองก็ได”
จากคุณลักษณะเดนของการใชภาษาดังกลาวแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทางภาษาที่
ผูแสดงลิเกมีความคิดสรางสรรคในการใชถอยคําใหไพเราะ สละสลวย มีชั้นเชิง เพื่อสื่อ
ความหมายใหผูฟงหรือผูชมเกิดความเขาใจ เกิดจินตนาการ และเขาถึงอารมณความรูสึก
ในการแสดงที่ลิเกถายทอดออกมาไดอยางลึกซึ้งประทับใจ สอดคลองกับ เฉิดฉันท ดอกแกว
(2543) ที่กลาววา “มีการเลือกสรรคําที่ไพเราะ ใชสํานวนโวหารไดเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
มีการใชภาพพจนทําใหผูชมไดรับรสภาษาและเกิดจินตนาการ” นับวาภาษาที่ใชสื่อสาร
ในการลิเกมีคุณคาในเชิงวรรณศิลป และเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา
สมควรอนุรักษใหธํารงสืบไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. สามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหภาษาเพื่อการสื่อสารในวรรณกรรม
หรือการแสดงประเภทอื่น ๆ ได นอกจากนี้ยังสามารถนําไปเปนแนวทางใหนักศึกษาหรือ
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ผูสนใจทั่วไปดูลิเกอยางมีวิจารณญาณและเขาใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงศิลปนลิเกสามารถนําไป
เปนแนวทางพัฒนาทักษะทางภาษาในการแสดงลิเก
2. เป น แนวทางสํ า หรั บ ครู อาจารย และนั ก ศึ ก ษา สามารถนํ า งานวิ จั ย นี้ ไ ป
ประกอบการศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เกี่ยวกับภาษาเพื่อการสื่อสาร
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสารในการแสดงลิเกของคณะอื่นและคณะลิเกภาคอื่น ๆ
2. ควรศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสารในศิลปะการแสดงประเภทอื่น ๆ เชน การแสดง
โขน ละคร และเพลงพื้นบาน
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของนักศึกษา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของนักศึกษาที่อยูตางสาขาวิชากัน กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนนักศึกษากลุมเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ที่ 2/2560 และสภาพแวดล อ มห อ งเรี ย นเอื้ อ อํ า นวย มี จํ า นวน 42 คน ประกอบด ว ย
นักศึกษาสาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน และ
สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร เอกดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน
12 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ โปรแกรม Kahoot และแบบสอบถามความพึง
พอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน independent t-test
ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นอยู
ในระดับมากที่สุด และผลจากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา ตางสาขาวิชากันมีความพึงพอใจ
ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ การเรียนการสอน เกมมิฟเคชั่น
*
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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
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้นมุงเนนไปที่ผูเรียน
เปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด ใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนในการ
เรียนรู มีปฏิสัมพันธกับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดลอมรอบขาง การเลือกใชรูปแบบ การจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบรรลุเปาหมาย (ชนัตถ พูนเดช และ
ธนิตา เลิศพรกุลรัตน, 2559) แตจากสภาพปญหาการเรียนการสอนโดยสวนใหญ พบวา
ผูเรียนขาดแรงจูงใจ รูสึกเบื่อหนายในการเรียน (กุลชัย กุลตวนิช และ รัตตมา รัตนวงศา,
2559; เกรียงไกร ลิ่มทอง, 2560) จึงเกิดรูปแบบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนใหมขึ้น
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คื อ เกมมิ ฟ เ คชั่ น (Gamification) เป น รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นที่ ช ว ยกระตุ น
สร า งแรงจู งใจ ส งเสริ มทํ า ให เ กิ ดความสนใจ ความทาทายและความสนุกในการเรีย นรู
สงเสริมการมีสวนรวมในชั้นเรียน (Barata et.al., 2013) เกมมิฟเคชั่น (Gamification)
กับการเรียนรูแบบเกม (Game-based Learning) เปนรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน
กลาวคือ เกมมิฟเคชั่น เปนการนําแนวคิด กลไกในการออกแบบเกมมาใชในกิจกรรมเพื่อ
กระตุ นใหผู เรี ยนจดจออยู กับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกิจกรรมที่ไมใชเกม มีการให คะแนนหรื อ
รางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจในแบบตาง ๆ ในกิจกรรมมุงเนนไปที่การสรางแรงจูงใจใหผูเลนเริ่ม
ปฏิบัติการ โดยที่ผูสอนไมจําเปนตองออกแบบหรือสรางโปรแกรมเกม ในขณะที่การเรียนรู
แบบเกมผูสอนตองใชโปรแกรมชวยสรางเกม กําหนดจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหา
การเรียนรูไวในเกม (Al-Azawi, Al-Faliti, & Al-Blushi, 2016)
การจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น มีเปาหมายหลักคือ ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูที่สรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรูมากยิ่งขึ้นและสรางความผูกพันในการเรียน
สงผลทางบวกตอผลลัพธในการเรียนรูของผูเรียนหลายดาน เชน การฝกทักษะการแกไข
ปญหา การตั ดสิ นใจ เสริ มสรา งจิ นตนาการ มีความสุข สนุกสนานกับ การเรียน (ชนัตถ
พู น เดช และ ธนิ ต า เลิ ศ พรกุ ล รั ต น , 2559) โดยกลไกของเกมมิ ฟเ คชั่ น ประกอบด ว ย
รู ป แบบวิ ธี ก ารเล น กติ ก าข อ บั ง คั บ ของรางวั ล เป า หมายของการเล น วิ ธี ก ารโต ต อบ
โดยกลไกที่นิยมนํามาใช ไดแก แตมสะสม (Point) ระดับชั้น (Levels) รางวัล (Rewards)
เปนตน ซึ่งกระบวนการในการจัดกิจกรรมแบบเกมมิฟเคชั่นมักเกี่ยวของกับการมอบหมาย
ภารกิ จ (Quest) จากผู ส อน ซึ่ ง ผู เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายผ า น
กิจ กรรมไม ว า จะเป น การอ า น การดู การตอบคําถาม เลน เกม หรือแสดงความคิดเห็ น
จากนั้นผูสอนจะใหผลปอนกลับทันทีอาจจะดวยแตมคะแนนสะสม หรือรางวัล เพื่อเปนการ
เสริ ม แรงให ผู เ รี ย น (กุ ล ชั ย กลตวนิ ช และ รั ต ตมา รั ต นวงศา, 2559) จากรู ป แบบ
กระบวนการดังกลาว ปจจุบันมีโปรแกรมที่ชวยอํานวยความสะดวก ชวยสงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นอยูหลากหลายโปรแกรมดวยกัน โดย
โปรแกรมฟรีที่ไดรับความนิยมในการนํามาประยุกตใช นั่นคือ Kahoot (Baldeón et al.,
2015; Kiryakova, Angelova, & Yordanova, 2014)
Kahoot เปนโปรแกรมที่สามารถใชงานไดทั้งผานทางเว็บเบราวเซอรหรือแอฟฟลิเคชัน
บนโทรศัพทมือถือ รูปแบบของโปรแกรมสามารถสรางคําถาม กําหนดเวลาในแตละขอได
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มีรายงานสรุปผลคะแนน มีการใหผลปอนกลับอยางตอเนื่อง (Continuous Feedback)
อีกทั้งโปรแกรมมีเสียงดนตรีประกอบเพื่อชวยสรางความตื่นเตน สนุกสนานใหกับผูเรียน ได
อีกดว ย ซึ่ งจากการศึ กษาทบทวนงานวิ จั ย เกี่ ย วของ พบวา Kahoot ชวยสรางความ
สนุกสนานในการเรียนรูและทําใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนมากเพิ่มขึ้น (ณัฐวราพร
เปลี่ยนปราณ และ สุทัศน นาคจั่น, 2558; เกรียงไกร ลิ่มทอง, 2560; ศุภวัฒน ดวงรอด
และ เกริ ก ศั กดิ์ สุภ าพ, 2560) ดว ยเหตุนี้คณะผู วิจัย จึงดําเนิ นการจั ดการเรีย นการสอน
แบบเกมมิฟเคชั่น โดยใช Kahoot ในการดําเนินกิจกรรมและทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของนักศึกษา
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจต อการเรี ย นการสอนแบบเกมมิ ฟ เ คชั่ น ของ
นักศึกษาตางสาขาวิชา
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น โดยมีรายละเอียดวิธีการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ มตั ว อย า ง คื อ เลื อกกลุ มตั ว อย า งดว ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเปนนักศึกษา
กลุ ม เรี ย นที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรีย นที ่ 2/2560 และสภาพแวดลอ มหอ งเรีย น
เอื้อ อํา นวย มีตัว อยา งจํา นวน 42 คน ประกอบดว ยนัก ศึก ษาสาขาวิช าคณิต ศาสตร
คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี จํา นวน 30 คน และสาขาวิช านาฏดุริย างคศาสตร
เอกดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 12 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. โปรแกรม Kahoot ที่ดําเนินการสรางขอคําถามเพื่อในการเรียนการสอนแบบ
เกมมิฟเคชั่น
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา โดยพัฒนาจากแบบสอบถามในการ
วิจัยของ เกรียงไกร ลิ่มทอง (2560) ทั้งนี้แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตาม
แบบลิ เ คิ ร ท (Likert’s Scale) โดยให เ กณฑ ร ะดั บ 5 คะแนน และมี เ กณฑ ก ารแปล
ความหมายเปนชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับความพึงพอใจ
คาคะแนนเฉลี่ย
5
มากที่สุด
4.50-5.00
4
มาก
3.50-4.49
3
ปานกลาง
2.50-3.49
2
นอย
1.50-2.49
1
นอยที่สุด
1.00-1.49
ขั้นตอนการดําเนินการ
ศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น
1. วางแผนกิ จ กรรมในการจั ดการเรี ย นการสอนแบบเกมมิ ฟ เคชั่ นด ว ยการใช
Kahoot ในการดําเนินการ
2. สร างข อคํ า ถามคํ า ตอบในโปรแกรม Kahoot จํ า นวน 10 ข อ กํ า หนดเวลา
ขอละ 10-20 วินาทีขึ้นอยูกับความยากงาย
3. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของ
นักศึกษา แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบลิเคิรท (Likert’s Scale) จํานวน 5 ขอ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นตามที่วางแผน
5. โดยเมื่อจบคําถามในแตละขอระบบจะแสดงคะแนนของนักศึกษาที่ไดคะแนน
สูงสุด 5 อันดับแรก และสุดทายเมื่อจบขอคําถามทั้งหมดระบบจะแสดงคะแนนรวมของ
นักศึกษาพรอมจัดอันดับ 3 อันดับแรกที่ไดคะแนนสูงสุด
6. เมื่อดําเนินการเรียนการสอนเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจ
7. ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
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(1) หนาแสดงผลของผูสอน
(2) หนาแสดงผลของผูเรียน
ภาพที่ 1 หนาแสดงผลของ Kahoot
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 2 บรรยากาศการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นดวย Kahoot
ที่มา: ผูวิจัย

การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน independent t-test
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยสามารถรายงานผลไดดังนี้
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของนักศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นโดยใช
Kahoot สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งหมด
รายการประเมิน

n=42
S.D.
x�
1. ชวยใหผูเรียนมีความสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น
4.83 0.38
2. ชวยทบทวนความรูไดดยี ิ่งขึ้น
4.83 0.38
3. ชวยใหเขาใจในเนื้อหาไดดยี ิ่งขึ้น
4.79 0.42
4. กระตุนใหอยากเขาเรียนและรูส ึกสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น 4.88 0.33
5. ควรมีการใช Kahoot ในการเรียนการสอนตอไป
4.88 0.33
สรุปรายการประเมิน 4.84 0.29

157

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา การเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นนี้ นักศึกษามี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด (x�=4.84, S.D.=0.29) เมื่อพิจ ารณารายข อ
พบว า กระตุน ใหอยากเข าเรีย นและรู สึกสนุกกับการเรีย นมากยิ่งขึ้น อีกทั้ งควรมี การใช
Kahoot ในการเรียนการสอนตอไป โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.88,
S.D.=0.33) รองลงมาคือชวยใหผูเรียนมีสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น และชวยทบทวนความรูไดดี
ยิ่งขึ้น โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.83, S.D.=0.38) ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นของ
นักศึกษาที่อยูตางคณะสาขาวิชา กลุมตัวอยางคือเปนนักศึกษากลุมเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรี ย นที่ 2/2560 และสภาพแวดล อ มห อ งเรี ย นเอื้ อ อํ า นวย มี จํ า นวน 42 คน
ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน
และสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร เอกดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 12 คน จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาทั้ง
สองคณะวิ ช ามี ความพึงพอใจอยู ในระดับ มากที่สุด โดยนักศึกษาสาขาวิช าคณิตศาสตร
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 สวนนักศึกษาสาขาวิชา
นาฏดุริยางคศาสตร เอกดนตรีสากล มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.40 และจากผลการเปรียบเทียบโดยใชสถิติการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีคณะตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ดังสรุปรายการประเมินและ
รายขอคําถาม สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
เรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น จําแนกตามคณะ
รายการประเมิน
คณะ
วิทยาศาสตรและ มนุษยศาสตรและ
t-test
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร
(n=30)
(n=12)
S.D.
S.D.
t
Sig
x�
x�
1. ชวยใหผูเรียนมีความสนใจเรียน
4.87
0.34
4.75 0.45
.90 .37
มากยิ่งขึ้น
2. ชวยทบทวนความรูไดดยี ิ่งขึ้น
4.87
0.35
4.75 0.45
.90 .37
3. ชวยใหเขาใจในเนื้อหาไดดยี ิ่งขึ้น
4.80
0.40
4.75 0.45
.35 .73
4. กระตุนใหอยากเขาเรียนและรูส ึก
4.93
0.25
4.75 0.45
1.32 .21
สนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น
5. ควรมีการใช Kahoot ในการเรียน
4.90
0.30
4.83 0.38
.59 .56
การสอนตอไป
สรุปรายการประเมิน 4.87
0.24
4.77 0.40
.87
.40
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลโดยแยกตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น
ของนั กศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุรี กลุมตัว อยางคือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน และ
สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร เอกดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน
12 คน ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตางคณะกันมีความพึงพอใจ
ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่น โดยใช Kahoot
ชวยกระตุนใหอยากเขาเรียนและรูสึกสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ
เกรียงไกร ลิ่มทอง (2560) ที่ประยุกตใช Kahoot ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งพบวา
ผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บพบว า ถึ ง แม จ ะต างคณะสาขาวิช ากัน แตค วามพึ งพอใจ
ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นดวย Kahoot มี
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ความเหมาะสมสามารถนําไปประยุ กตใช ในการจัดการเรีย นการสอนไดกับนักศึกษาทั้ง
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตรที่มีธรรมชาติและลักษณะผูเรียน
ตางกัน นอกจากความสนุกสนานในการเรียนยังชวยกระตุนใหผูเรียนมีสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น
ชวยทบทวนความรูไดดียิ่งขึ้นอีกดวย ซึ่งใหผลสนับสนุนผลการวิจัยของ กุลชัย กุลตวนิช
และรัตตมา รัตนวงศา (2559) และ Baldeón, J. et al., 2015 เนื่องจาก Kahoot แสดง
คะแนนทุกทายขอคําถามซึ่งทําใหเกิดความสนุกในการแข งขัน นักศึ กษาจึงมีความตั้งใจ
และคอยทบทวนเนื้อหาเพื่อใหตอบคําถามไดถูกตองและตอบไดไวที่สุดเพื่อใหคะแนนติด
อั น ดั บ ซึ่ ง มี รู ป แบบและกลไกตามแนวคิ ด ของเกมมิ ฟ เ คชั่ น (ชนั ต ถ พู น เดช และธนิ ต า
เลิศพรกุลรัตน, 2559) ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยนี้กลาวสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอน
แบบเกมฟเคชั่นโดยใช Kahoot สามารถชวยกระตุนความสนใจ สรางแรงจูงใจ ทําใหผูเรียน
เกิดความสนุกมีความสุขในการเรียนรูได
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกมมิฟเคชั่นดวย
โปรแกรม Kahoot มีขอจํากัดในเรื่องของสัญญาณอินเทอรเน็ต หากไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ต
จะไมสามารถใชงานได ดังนั้นผูสอนควรศึกษาสภาพแวดลอมหองเรียน รวมทั้งวิเคราะห
ผูเรียน วิเคราะหเนื้อหาเปาหมายของรายวิชา เพื่อใหสามารถนํากิจกรรมการเรียนการสอน
นี้ไปใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
รายการอางอิง
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การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรือ่ งคํายืมในภาษาไทย เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เรื่อง คํายื มในภาษาไทยสําหรับ นักศึกษาชั้ นปที่ 2 ใหมีป ระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องคํายืมในภาษาไทย
โดยใช ห นั ง สื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส เรื่ อ งคํ า ยื ม ในภาษาไทย สํ าหรั บ นั กศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 และ
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมใน
ภาษาไทย กลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 (ห อ ง 3) สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตรและศิล ปศาสตร มหาวิทยาลัย หาดใหญ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
จํานวน 30 คน โดยใชวิธีสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือการวิจัย
ประกอบดวย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคํายืมในภาษาไทย 3) แผนการจัดการเรียนรู
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนั กศึกษาที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมใน
*

บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
Graduate School, Faculyt of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
**
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ภาษาไทย การวิ เ คราะห ข อมู ล ใช ค า สถิ ติ ร อยละ ค า เฉลี่ ย ค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบแบบที (T-test Dependent) ผลการวิจัย พบวา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส
เรื่ องคํ า ยื มในภาษาไทย เพื่ อพั ฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น สําหรับ นักศึกษาชั้น ปที่ 2
มีประสิทธิภาพเทากับ 81/86 สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดไว 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 ที่ เ รี ย นด ว ยการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 3) นักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง คํายืมใน
ภาษาไทยในระดับมาก
คําสําคัญ: 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
โลกในศตวรรษที่ 21 ก า วสู ยุ ค ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Information and Communications Technology: ICT) หรือไอซีที ที่ทําใหวิถีการ
เรี ย นรู แ ละการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ใ นสั ง คมเปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว ด ว ย
ความก า วหน า ของเทคโนโลยี แ ละการส ง เสริ ม จากทุ ก ภาคส ว น ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นา
นวัตกรรมตาง ๆ เปนจํานวนมาก ยิ่งเทคโนโลยีมีความกาวหนามากขึ้นเทาใดยิ่งทําใหมี
นวั ต กรรมรู ป แบบต า ง ๆ มากขึ้ น เท า นั้ น ทุ ก สั ง คมจึ ง ต อ งปรั บ ตั ว และรั บ มื อ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงนั้นอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาการนําเอานวัตกรรมมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการเรียนรูไดอยาง
เต็มที่ (วัชรพล วิบูลยศริน, 2557, น. 1)
ครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 จึงตองปรับตัวและรูจักนําเทคโนโลยีมาบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน ดังที่ วัชรพล วิบูลยศริน (2557, น. 1) กลาววา ผูสอนจําเปนตองพัฒนา
ตนเองใหมีความรูเทาทันผูอื่นในยุคดิจิตัล และรูจักเลือกใชหรือสรางสื่อและแหลงเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสที่มีรู ปแบบหลากหลายใหเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเ รียนที่เรียนรูไดไว
ทัน ยุ ค ทั นเหตุ การณ และตองการได ความรูในระยะเวลาอัน รวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยี
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ประกอบการเรี ยนการสอน เพื่ อสรางบทบาทใหผู เรีย นเรียนรูดว ยตนเองและสามารถมี
ปฏิสัมพันธโตตอบกับบทเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา สอดคลองกับแนวคิดของ ภาสกร เรืองรอง
และคณะ (2557, น. 195) กล า วถึ งความสํ า คัญ ของเทคโนโลยีการศึกษากับ ครูไทยใน
ศตวรรษที่ 21 วา เมื่อสังคมโลกไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยี
มาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงตองปรับตัวใหเขากับการเรียนรู
ใหเทาทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปดว ย ทั้งนี้ตองพั ฒนาทักษะด านตาง ๆ อยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ข า มามี บ ทบาทอยา งมากในวงการศึกษาทั้งใน
ปจ จุ บั น และอนาคต เพื่ อให ส ามารถชี้ แนะและสงเสริมใหนัก เรีย นเรี ย นรูไดด ว ยตนเอง
ตลอดเวลา
ผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาภาษาไทยจึงสนใจนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาท
สําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนั กศึกษาใหดี ขึ้น ผูวิจัย ไดทําการศึ กษารายวิช าตาง ๆ ของหลักสูตรภาษาไทย
คณะศึ กษาศาสตร และศิลปศาสตร มหาวิ ทยาลัยหาดใหญ โดยมีความสนใจในรายวิช า
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย เนื่องจากเปนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคํายืมภาษาตาง ๆ
ที่นาสนใจ ดังที่ จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ (2546, น. 158) กลาววา ภาษาทุกภาษายอมมี
การยืมคําจากภาษาตาง ๆ เขามาใชในภาษาของตน ภาษาไทยก็เชน เดียวกันได ปรากฏ
หลักฐานในเอกสารตาง ๆ วามีการนําคําภาษาตางประเทศเขามาใชนานแลว เชน การคนพบ
หลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงที่ปรากฏการใชคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตอยู
เปนจํานวนมาก นอกจากคําภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งเปนคําสวนใหญที่ไทยรับเขามาใชใน
ภาษาแลว ยังมีคําภาษาตางประเทศอื่น ๆ อีกหลายภาษาที่เรารับมาใชเชนเดียวกัน เชน
ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษามอญ ภาษาฝรั่งเศส และอังกฤษ เปนตน ดังนั้นการศึกษาเรื่อง
คํายืมจึงมีความสํ าคัญกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ตองมีความรูความเขาใจและใช
ภาษาไทยใหถูกตอง รวมทั้งเปนฐานความรูสําคัญสําหรับศึกษาภาษาไทยในแงมุมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของตอไป ดังที่ จงชัย เจนหัตถการกิจ (2555, น. 33) กลาวถึงการศึกษาเรื่องคํายืมใน
ภาษาไทยวา การยืมคําภาษาตางประเทศมาใช เปนการแสดงใหเห็นถึงความเจริญกาวหนา
ของภาษา ทํ า ให มีคํ า ใช มากขึ้ น สามารถสื่ อสารกั น ไดชั ด เจนและรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น
การศึกษาที่ มาของคําตางประเทศที่อยูในภาษาไทยจะทําใหเราทราบถึงพัฒ นาการของ
ภาษาไทยในอีกแงมุมหนึ่ง
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นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปญหาดานการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาตางประเทศในภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
หาดใหญ ปการศึกษา 2559 จํานวน 136 คน พบวานักศึกษามีผลการเรียนอยูในเกณฑต่ํา
คื อ มี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละ 51.5 โดยผู วิ จั ย ได สั ม ภาษณ อ าจารย ผู ส อนรายวิ ช า
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ
เกี่ยวกับปญหาดานการเรียนการสอน พบวาบรรยากาศการเรียนการสอนดวยวิธีบรรยาย
ความรู ทําให นักศึ กษามีพฤติกรรมพึ่ งผู ส อนมากกวาคิดไดดวยตนเอง ผูเรีย นขาดทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะหใชวิธีทองจําเนื้อหามากกวาการทําความเขาใจ โดยเฉพาะการเรียน
เรื่องคํายืมในภาษาไทยที่มีเนื้อหาและหลักเกณฑจํานวนมาก จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
อยูในระดับต่ํา
จากความสําคั ญของการศึกษาเรื่องคํายืมในภาษาไทยและปญหาดานการเรีย น
การสอนที่เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคนควาเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนเพื่อชวย
แก ไ ขป ญ หาดั ง กล า ว โดยคํ า นึ ง ถึ ง พฤติ ก รรมของผู เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 เป น สํ า คั ญ
ที่จะตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา และสอดคลองกับระบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ i-Learning ในระดับอุดมศึกษา คือการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน และถ ายทอดเนื้ อหาความรู ผา นสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยพบวาการใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เปนสื่อทางเลือกใหมที่กําลังไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน
เหมาะสําหรับนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนของผูเรียนในระดับอุดมศึกษาไดเปน
อยางดี โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554, น. 2) ไดอธิบายลักษณะของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสวา เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สามารถนําเสนอขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสี ยง วีดิ ทัศน และเชื่ อมโยงเนื้อหาสาระภายในแฟมเดีย วกัน หรือแฟมอื่น ๆ อาจมีการ
โตต อบหรื อเชื่ อมโยงเนื้ อหาสาระตามที่ ผูใชตองการ มีลั กษณะเหมื อนหนั งสือทั่ว ไป คื อ
มีปกหนา-ปกหลัง สารบัญ เนื้อหาภายในเลม และดัชนีเนื้อหาภายในเลมอาจแบงออกเปนบท
และมี จํ า นวนหน า มากน อ ยแตกต า งกั น แต ล ะหน า ประกอบด ว ยตั ว อั ก ษร ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน โดยอาจแสดงทันทีหรือปรากฏเปนปุมไวใหกดเรียกก็ได
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ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวากระบวนการเรียนการสอนที่ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพียงอยาง
เดียว ยังไมสามารถทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาไดอยางแทจริง จึงสนใจศึกษาวิธีการ
จัดการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียน มีความกระตือรือรนอยากเรียนรู อยากศึกษาคนควาหา
คําตอบดวยตนเอง มีทักษะการคิดที่ดีขึ้น สงผลใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาในบทเรียนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี ผูวิจัยจึงไดนําการจัดการเรียนรูแบบ 5E หรือวัฏจักร
การเรียนรู 5 ขั้น มาใชสอนรวมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดย จตุพร สมดี (2553, น. 16-17)
กลาวถึงลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบ 5E วา มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ซึ่งเนนใหผูเรียนสรางความรูจากความสัมพันธ
ระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูเดิมที่มีอยูและมีพื้นฐานมาจากวงจรการเรียนรู (Learning
Cycle) ซึ่ งเนนใหผู เรีย นสามารถสร างความคิดรวบยอดไดดวยตนเอง และนําความรู
ความคิ ด ที่ ได นั้ น ไปประยุก ต ใ ช ใ นสถานการณ อื่น ๆ วั ฏ จั กรการเรี ย นรู 5 ขั้น หรือ 5E
ประกอบดวยการสอน 5 ขั้น ไดแก (1) ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) (2) ขั้นสํารวจ
(Exploration) (3) ขั้นอธิบาย (Explanation) (4) ขั้นขยายหรือประยุกตใชมโนทัศน
(Expansion) (5) ขั้นประเมินผล (Evaluation)
ดั ง นั้ น การนํ า หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ม าจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนร ว มกั บ
การจัดการเรียนรูแบบ 5E จะชวยสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหดีขึ้น สอดคลองกับ งานวิจัยของ เยาวลักษณ ชื่นอารมณ (2549) ศึกษา
งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู 5E ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนดีขึ้น และ
งานวิจัยของ อาภา ธัญญะศิริกุล (2552) ศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการ
อ า นภาษาอั ง กฤษอย า งมี วิ จ ารณญาณและความพึ ง พอใจต อ วิ ธี จั ด การเรี ย นรู แ บบ 5E
รวมกับเทคนิคผังกราฟกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนรูดังกลาวอยูในเกณฑระดับมาก
จากที่ไดกลาวถึงความสําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสและการจัดการเรียนรูแบบ
5E มาแลวขางตนนั้น จะเห็นไดวาสิ่งสําคัญที่สุดของการทํางานวิจัยเรื่องนี้ คือ เนื้อหาสาระ
เรื่ องคํายื มในภาษาไทยที่ ผู วิจั ย ต องศึ กษาคน ควาและออกแบบเนื้อหาใหมีความชัดเจน
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ถูกต อง และครอบคลุมตรงตามวั ตถุประสงคในกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับ อุด มศึ กษา
แหงชาติ (มคอ.3) รหัสวิชา 604-202 รายวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย โดยมีหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสและการจัดการเรียนรูแบบ 5E เปนเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญในการนําพา
ความรูเรื่องคํายืมในภาษาไทยไปสูผูเรียน เพื่อประโยชนในการพัฒนากิจกรรมดานการเรียน
การสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคํายืมในภาษาไทย กอนเรียนกับหลัง
เรี ย น ด ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ รื่ อ งคํ า ยื ม ในภาษาไทย สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เรื่องคํายืมในภาษาไทย
สมมติฐานของการวิจัย
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2
มหาวิทยาลัยหาดใหญ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ
หลังจากใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย สูงกวากอนเรียน
3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมใน
ภาษาไทยในระดับมาก
วิธีการศึกษา
การสร า งหนั งสืออิ เล็ กทรอนิ กส เรื่องคํายืมในภาษาไทย เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากร
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 หอง รวมนักศึกษา
จํานวน 120 คน
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กลุมตัวอยาง
นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง (หอง 3) รวม
นักศึกษาจํานวน 30 คนโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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
ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยหาดใหญในคูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
1.2 ศึกษา มคอ. 3 รหัสวิชา 604-202 รายวิชา ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
หนวยกิต 3(3-0-6) เพื่อศึกษาแนวคิดหลัก จุดประสงค เนื้อหาการสอน แผนการสอน
ตลอดจนภาพรวมทั้งหมดของรายวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย
1.3 ศึกษาเนื้อหาเรื่องคํายืมในภาษาไทยอยางละเอียด โดยคนควาขอมูลจาก
หนังสือ ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.4 ศึ กษาแนวคิ ด หลั กการ ทฤษฎีเกี่ย วกับ การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อเปนแนวทางในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
1.5 กําหนดกรอบเนื้อหาเรื่องคํายืมในภาษาไทย โดยอางอิงเนื้อหาจากหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ นําเนื้อหาการสอนจาก
มคอ. 3 รหัสวิชา 604-202 รายวิชา ภาษาตางประเทศในภาษาไทยซึ่งในรายวิชาดังกลาว
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กําหนดระยะเวลาการสอนจํานวน 32 คาบ รวม 48 ชั่วโมง โดยผูวิจัยนําเนื้อหาเฉพาะคํายืม
ภาษาตางประเทศ ไดแก คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต คํายืมภาษาเขมร คํายืมภาษาจีน
คํายืมภาษาอังกฤษ และคํายืมภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย ใชเวลาการสอนจํานวน 14 คาบ
รวม 21 ชั่วโมง และนําเนื้อหาที่ไดมาจัดวางใหเปนระบบ โดยมีเนื้อหา กิจกรรมระหวาง
เรียน และแบบทดสอบทายบท ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปน 5 เรื่อง ไดแก คํายืมภาษาบาลีและ
สันสกฤต คํายืมภาษาเขมร คํายืมภาษาจีน คํายืมภาษาอังกฤษ และคํายืมภาษาอื่น ๆ (ชวา
มลายู อาหรับ เปอรเซีย โปรตุเกส และญี่ปุน)
1.6 นําเนื้อหาทั้ง 5 เรื่องจัดวางในโปรแกรม Adobe Captivate พรอมทั้ง
ออกแบบรู ป ภาพ ตั ว อั ก ษร แผนผั ง ต า ง ๆ เพื่ อ ให ห นั ง สื อ มี ค วามน า สนใจและง า ยต อ
การศึกษาคนควา
1.7 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยที่สรางขึ้นเสนอที่ปรึกษา
งานวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
1.8 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 คน เป น ผู เ ชี่ ย วชาญด า นเนื้ อ หาและการใช ภ าษา จํ า นวน 1 คน ผู เ ชี่ ย วชาญด า นสื่ อ
เทคโนโลยี จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการวัดผล จํานวน 1 คน เพื่อ
พิจารณาความถูกตองและประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวยแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 120-121)
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
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 เหมาะสมนอยที่สุด
ผลการประเมินคุ ณภาพหนั งสืออิเล็ กทรอนิกส เรื่องคํายื มในภาษาไทย
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 จากผูเชี่ยวชาญ 3 คน มีคุณภาพโดยรวมเฉลี่ยดานเนื้อหาเทากับ
4.24 อยูในระดับเหมาะสมมากและดานเทคโนโลยีการศึกษาเทากับ 4.61 อยูในระดับความ
เหมาะสมมากที่ สุ ด แสดงว า หนั งสื ออิ เ ล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย เพื่อพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความเหมาะสมสามารถนําไปทดลอง
กับกลุมตัวอยางตอไปได
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1.9 นํ า หนั งสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส เ รื่ อ งคํ ายื มในภาษาไทยไปปรับ ปรุง แก ไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใชและหาประสิทธิภาพกับนักศึกษาชั้นปที่ 2
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตรที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยเลือกสุม
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) มีหนวยการสุมคือหองเรียน โดยใชวิธีจับฉลาก
มา 1 หองเรียน จํานวน 30 คน นํามาแบงกลุมตามระดับผลการเรียนเฉลี่ยเปนกลุมเก ง
กลุมปานกลาง และกลุมออน และทําการทดลอง 3 ครั้ง เพื่อนําขอมูลจากการทดลองไป
ปรับปรุงแกไขใหนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1.9.1 ทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลองหาประสิทธิภาพรายบุคคล (1 : 1)
ทดลองใชกับนักศึกษาจํานวน 3 คน ซึ่งมีระดับผลการเรียนกลุมเกง 1 คน กลุมปานกลาง 1
คน และกลุมออน 1 คน พบวาประสิทธิภาพเทากับ 55/61.6
จากการสัมภาษณพบวา นักศึกษามีปญหาในเรื่องปริมาณเนื้อหา
และแบบฝ ก หั ด ระหว า งเรี ย นที่ มี ม ากเกิ น ไป ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถตอบคํ า ถาม
แบบฝกหัดในเวลาที่กําหนดได ผูวิจัยจึงนําปญหาดังกลาวมาปรับปรุง
1.9.2 ทดลองครั้งที่ 2 เปนการทดลองหาประสิทธิภาพรายกลุม (1 : 9)
ทดลองใชกับนักศึกษาจํานวน 9 คน ซึ่งมีระดับผลการเรียนกลุมเกง 3 คน กลุมปานกลาง 3
คน และกลุมออน 3 คน พบวาประสิทธิภาพเทากับ 58.6/74.3
จากการสั ม ภาษณ พ บว า นั ก ศึ ก ษารู สึ ก เบื่ อ หน า ยในการศึ ก ษา
คนควาขอมูลจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่มีเนื้อหาเปนตัวหนังสือจํานวนมาก การจัดวาง
หน า ไม มี ค วามน า สนใจ ที่ สํ า คั ญ การเชื่ อ มโยงไปยั ง แหล ง ข อ มู ล ต า ง ๆ ยั ง ไม มี ค วาม
หลากหลาย ผูวิจัยจึงนําประเด็นปญหาดังกลาวมาปรับปรุง
1.9.3 ทดลองครั้งที่ 3 เปนการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1 : 30)
ทดลองใชกับนักศึกษาจํานวน 30 คน ซึ่งมีระดับผลการเรียนกลุมเกง 10 คน กลุมปานกลาง
10 คน และกลุมออน 10 คน พบวาประสิทธิภาพเทากับ 82.4/89.2
จากการสั ม ภาษณ พ บว า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจที่ ดี ต อ การ
ออกแบบรูปเลมที่มีความนาสนใจมากขึ้น ปุมเมนูตาง ๆ ใชงานงาย และมีลิงกเว็บไซตตาง ๆ
ที่นักศึกษาสามารถกดเขาไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติมได แตยังมีบางลิงกที่เกิดปญหาในการใช
งาน และยังพบปญหาเรื่องเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีจํานวนมากเกินไป ซึ่งผูวิจัยได
นําปญหาดังกลาวมาแกไขปรับปรุงตอไป
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1.10 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยที่แกไขสมบูรณแลวไปใช
จริงกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 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 โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย
หาดใหญ ในคูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
2.2 ศึกษา มคอ.3 รหัสวิชา 604-202 รายวิชา ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
หนวยกิต 3(3-0-6) เพื่อศึกษาแนวคิดหลัก จุดประสงค เนื้อหาการสอน แผนการสอน
ตลอดจนภาพรวมทั้งหมดของรายวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย
2.3 ศึ ก ษาทฤษฎี หลั กการ และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเขีย นแผนการจัด การ
เรียนรู
2.4 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 5E เพื่อนํามาออกแบบกิจกรรมการสอน 5 ขั้น
2.5 สร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู แ บบ 5E
โดยใช ส อนร ว มกั บ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย จํานวน 5 แผน รวม 21 ชั่วโมง ดังนี้
แผนที่ 1 เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต จํานวน 6 ชั่วโมง
แผนที่ 2 เรื่องคํายืมภาษาเขมร
จํานวน 6 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่องคํายืมภาษาอังกฤษ
จํานวน 3 ชั่วโมง
แผนที่ 4 เรื่องคํายืมภาษาจีน
จํานวน 3 ชั่วโมง
แผนที่ 5 เรื่องคํายืมภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย จํานวน 3 ชั่วโมง
2.6 เมื่อสรางแผนการจัดการเรียนรูเสร็จแลว นําเสนอประธานและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข โดยไดคําแนะนําเรื่องการจัดสรรเวลาใน
แผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมในแตละขั้นสอนให
มีความสอดคลองกับวิธีสอนแบบ 5 E
2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตามคําแนะนําของที่

172

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

ปรึกษางานวิจัย หลังจากนั้นนําเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยกําหนดคะแนนความคิดเห็นไวดังนี้ (ทรง
ศักดิ์ ภูสีออน, 2556, น. 50)
ใหคะแนนเทากับ +1 เมื่อแนใจวาวัดไดตามจุดประสงค
ใหคะแนนเทากับ -1 เมื่อแนใจวาวัดไมตรงตามจุดประสงค
ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาวาวัดไดตามจุดประสงคหรือไม
โดยแผนการจัดการเรียนรูที่ใชไดจะตองมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 ซึ่ง
แผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเหมาะสม ไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00 ทุก
ขอ ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหปรับวิธีการสอนแตละขั้น ที่ยังไมสอดคลองกับการสอนแบบ
5E และระยะเวลาในการสอนแตละขั้นที่จัดเวลาไมความเหมาะสม ผูวิจัยไดนําคําแนะนํามา
ปรับแผนการเรียนรูใหมใหมีความถูกตองและสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2.8 นํ า แผนการเรี ย นรู ที่ ผ า นการตรวจสอบจากผู เ ชี่ ย วชาญและแก ไ ขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
โดยพบวากิจกรรมในแตละขั้นยังจัดสรรเวลาไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงนําปญหาดังกลาวมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความถูกตองสมบูรณพรอมที่จะนําไปใชจริง
2.9 นําแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขสมบูรณแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู วิ จั ย สร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น จากการใช ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย ดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วิธีหาคาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย
หาดใหญ ในคูมือนักศึกษาประจําปการศึกษา 2560
3.3 ศึกษา มคอ. 3 รหัสวิชา 604-202 รายวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย
เพื่อศึกษาแนวคิดหลัก จุดประสงค เนื้อหาการสอน แผนการสอน ตลอดจนภาพรวมทั้งหมด
ของรายวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคํายืมในภาษาไทย วิชา
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 120 ขอ
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3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางเสร็จแลว เสนอที่ปรึกษา
งานวิจัย เพื่อพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา โดยไดรับคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขหลาย
ประเด็น เชน แบบทดสอบบางขอตั้งคําถามคําตอบที่ผูเรียนสามารถเดาคําตอบไดงายเกินไป
การตั้งคําถามใหเพิ่มเติมคําถามที่ยกตัวอยางขอความหรือบทประพันธ เพื่อใหผูเรียนฝกการ
คิดวิเคราะหในการหาคําตอบ การตั้งคําถามควรมีเนื้อหาใหครอบคลุมเนื้อหาที่สอนทั้งหมด
3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของที่ปรึกษางานวิจัย เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการใชภาษา
จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและการวัดผล จํานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content
validity) ประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
โดยผู เ ชี่ ย วชาญด า นเนื้ อหาและการใช ภ าษาไดตรวจสอบความถูกต องของคํ าถามและ
คํ า ตอบ ซึ่ ง ยั ง มี คํ า ถามบางข อ ใช คํ า ถามคลุ ม เครื อ และบางข อ เฉลยคํ า ตอบไม ถู ก ต อ ง
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษาแนะนําใหผูวิจัยเพิ่มเติมขอสอบออนไลน ที่ผูเรียน
สามารถทําแบบทดสอบและดูผลคะแนนไดดวยตนเอง และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและ
การวั ด ผลตรวจสอบความสอดคล อ งและความถู ก ต อ งของแบบทดสอบ โดยพบว า
แบบทดสอบบางขอยังมีขอบกพรอง ซึ่งผูวิจัยไดนําคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุง
แกไขใหมีความถูกตองสมบูรณตอไป
3.7 วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับ
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้ วัดโดยใชสูตร IOC (ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2556, น. 50)
แลวพิจารณาเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ถึง 1.00 ซึ่งเปนขอสอบที่อยูในเกณฑ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อที่ใชได โดยไดขอสอบจํานวน 120 ขอ ซึ่งมีคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00
3.8 นํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ คั ด เลื อ กไว ไ ปทดลองใช
(Try-out) กับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ที่เคยเรียนวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทยมาแลว จํานวน 30 คน แลว
นํามาหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) รายขอ ซึ่งเกณฑความยากงายที่
ยอมรับไดมีคาอยูระหวาง 0.20 - 0.80 เกณฑอํานาจจําแนกที่ยอมรับไดจะมีคาอยูระหวาง
0.20-1.00 โดยใช เ ทคนิ ค 50% แบ ง กลุ ม สู ง และกลุ ม ต่ํ า ได ข อ สอบทั้ ง หมด 107 ข อ
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
ทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
จังหวัดสงขลาที่เคยเรียนวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทยมาแลว จํานวน 30 คน แลว
นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตรของ คูเดอร-ริชารดสัน (KuderRichardson) (KR-20) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.789
3.10 นํ า แบบทดสอบที่ ได คุณภาพ จากขอ 3.8 มาจัดพิมพเปน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์เพื่อนําไปใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในการวิจัยตอไป
4. แบบทดสอบความพึงพอใจ
4.1 กําหนดเปาหมายในการสรางแบบทดสอบความพึงพอใจ
4.2 ศึกษาทฤษฎี เนื้อหาสาระ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแบบทดสอบความพึงพอใจ
4.3 สร า งแบบทดสอบความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา เป น แบบมาตราส ว น
ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมีความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
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
เหมาะสมนอยที่สุด
4.4 นําแบบทดสอบความพึงพอใจที่สรางเสร็จ เรียบรอยแลว เสนอที่ปรึกษา
งานวิจัยโดยไดรับคําแนะนําใหแกไขขอคําถามบางขอที่ใชภาษาคลุมเครืออาจทําใหผูตอบ
แบบสอบถามไมเขาใจหรือเขาใจคําถามคลาดเคลื่อนได นอกจากนี้ยังใหเพิ่มขอคําถามใน
บางหัวขอ เพื่อใหมีเนื้อหาที่สมบูรณครบถวน ซึ่งผูวิจัยไดนําขอแนะนําดังกลาวมาปรับปรุง
แกไขใหถูกตองตอไป
4.5 นําแบบทดสอบความพึงพอใจที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของภาษา ความสอดคลองกับพฤติกรรมบงชี้ดาน
ความพึงพอใจ แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ ยวชาญ ไดแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจํานวน 14 ขอ
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4.6 นําแบบทดสอบความพึงพอใจไปทดลองใชกับนักศึกษา ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ ภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84
4.7 จั ด ทํ า แบบทดสอบความพึ ง พอใจฉบั บ สมบู ร ณ และนํ า ไปใช จ ริ ง กั บ
นักศึกษากลุมตัวอยาง
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทดสอบความรู พื้น ฐานของนักศึกษากลุมตัว อยางกอนเรีย นเรื่องคํายืมใน
ภาษาไทย โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่
2 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 100 ขอ โดยใชเวลาทําแบบทดสอบ 3 ชั่วโมง แลว
บันทึกคะแนนเก็บไวเปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน
2. นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยาง โดยใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E ในคาบ
เรียนปกติและนอกเวลาเรียน โดยใชเวลาการสอนจํานวน 14 คาบ รวม 21 ชั่วโมง
3. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคํายืมในภาษาไทย
หลังเรียน โดยใชเวลา 3 ชั่วโมง แลวบันทึกคะแนนเก็บไวเปรียบเทียบกับคะแนนสอบกอน
เรียน และใหผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืม
ในภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2
4. รวบรวมขอมูลวิเคราะหทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยนําคะแนนจากการแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละแผน
รวมกัน หาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ เปน E1 และคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนที่นักศึกษาทํา หาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ เปน E2 มาคํานวณหาคา E1/E2
2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นป
ที่ 2 โดยใชสถิติทดสอบ dependent t- test
3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมใน
ภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยใชคาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย ( X ) และ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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ผลการศึกษา
การวิจั ยครั้งนี้เปน การวิ จัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาความรูเรื่องคํายืมในภาษาไทย
ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยมีผลการวิจัยดังนี้
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการหาคาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย
แผน จํานวน ผลความกาวหนาจากการตอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสิทธิภาพ
ที่
นัก คําถามทายเรื่องระหวางเรียน (E1)
(E2)
(E1/E2)
ศึกษา คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย รอยละ คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย รอยละ
1-5 30
100
81
81
100
86
86
81/86

จากตารางที่ 1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมใน
ภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30
คน แสดงว า หนั ง สื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส มีป ระสิ ทธิ ภ าพเท ากับ 81/86 ซึ่ง เปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนดวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ผลสัมฤทธิ์
คะแนนเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
t-test
Sig
ทางการเรียน
มาตรฐาน (S.D.)
X
กอนเรียน
43
10.84
18.87** 0.000*
หลังเรียน
85.7
6.08
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 แสดงวานักศึกษาที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมใน
ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกอนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 43 คะแนน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
10.48 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 85.7 คะแนน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.08
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืม
ในภาษาไทย ปรากฏผลดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง
คํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ขอ
รายการประเมิน
X S.D. แปลผล ลําดับที่
ดานเนื้อหา
1 เนื้อหาครบถวน ถูกตอง
4.57 0.46 มากที่สุด
1
2 จัดลําดับเนื้อหาไดงายตอความเขาใจ
4.47 0.50
มาก
2
3 ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม
4.33 0.66
มาก
4
4 เนื้อหามีความหลากหลาย
4.37 0.55
มาก
3
5 รูสึกมีความเขาใจเนื้อหามากขึ้น เมื่อเรียนผาน ebook 4.23 0.43
มาก
5
ความพึงพอใจตอเนื้อหา
4.39 0.52
มาก
1
ดานรูปแบบสื่อ
6 รูปเลม ebook มีสสี ันสวยงาม
4.33 0.54
มาก
1
7 ตัวอักษรขนาดชัดเจน อานงาย
4.23 0.57
มาก
3
8 ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา 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 การเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังสวนตาง ๆ มีความเหมาะสม 4.33 0.54
มาก
2
13 สามารถควบคุมทิศทางการเรียน (ปุมคําสั่งตาง ๆ) ได
4.30 0.53
มาก
3
ดวยตนเอง
14 รูสึกพึงพอใจตอการใชงาน ebook
4.33 0.48
มาก
2
ความพึงพอใจดานการใชงาน
4.33 0.51
มาก
2
ความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสทุกประเด็น
4.31 0.52
มาก

จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เรื่องคํายืมในภาษาไทย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.31, S.D.=0.52 ) เมื่อพิจารณา
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) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีเนื้อหา
ครบถวน ถูกตอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.57, S.D.=0.46) รองลงมาคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส
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จัดลําดับเนื้อหาไดงายตอความเขาใจ ( X =4.47, S.D.=0.50) และหนังสืออิเล็กทรอนิกสมี
ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและสวยงามมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X =4.00, S.D.=0.64)
สรุปและอภิปรายผล
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องคํายืมในภาษาไทย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81/86 สูงกวา
เกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดไว สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 คือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหนาสนใจ ดวยการออกแบบเนื้อหา
ใหถูกตองครบถวนตรงตามหลักสูตร และมีความหลากหลายของเนื้อหาจากการศึกษาคนควา
ทั้งในหนั งสื อ ตํ ารา บทความวิ ชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเรียบเรียงเนื้อหาตาม
คําแนะนําของประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ ของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยแบงเนื้อหาเรื่องคํายืมในภาษาไทยออกเปน 5 บท ไดแก บทที่ 1 คํายืมภาษา
บาลี แ ละสั น สกฤต บทที่ 2 คํ า ยื ม ภาษาเขมร บทที่ 3 คํ า ยื ม ภาษาจี น บทที่ 4 คํ า ยื ม
ภาษาอั ง กฤษ และบทที่ 5 คํ า ยื มภาษาอื่ น ๆ ซึ่ ง ขั้ น ตอนการเรี ย บเรี ย งเนื้ อหาถื อ ว า มี
ความสํ าคั ญที่ สุ ดสํ าหรั บการสร างหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส ในงานวิ จั ยเล มนี้ สอดคล องกั บ
ความเห็นของ วารินทร รัศมีพรหม (2541, น. 46-75) ที่กล าวถึงขั้นตอนการสรางหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกสแบบสื่อผสมวา การวิเคราะหเนื้อหา เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาหนังสือ
อิเล็ กทรอนิ กส ซึ่ งขั้ นตอนนี้ มีความสํ าคั ญอย างยิ่งเพราะผลที่ไดจากขั้นตอนนี้จะสงผลถึ ง
ขั้นตอนตอไป หากวิเคราะหเนื้อหาไมสมบูรณสื่อที่สรางขึ้นอาจไมมีประสิทธิภาพพอ ขั้นตอนนี้
อาจตองใชผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะห โดยเริ่มจาก
การพิจารณาหลักสูตร การกําหนดวัตถุประสงค การเลือกชื่อ การกําหนดขอบขายของเนื้อหา
และการกํ าหนดวิ ธี การนํา เสนอ นอกจากการออกแบบเนื้อหาที่มีความสําคัญ แลว การ
ออกแบบรูปเลมก็มีความสําคัญเชนกัน โดยผูวิจัยออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืม
ในภาษาไทยใหมีความสวยงาม ชวนอาน และใชงานงาย ดวยการเลือกใชพื้นหลังที่มีสีสัน
สะดุดตา เพิ่มสีใหกับหัวขอตาง ๆ และทํากรอบสีใหกับขอความเพื่อสรางการจดจํา รวมทั้งมี
การเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังแหลงขอมูลตาง ๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อสรางแรงจูงใจให
นักศึกษาสนใจและอยากเรียนรูดวยตนเองผานหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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ทั้งนี้กอนนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชกับกลุมตัวอยาง ไดทดลองหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 3 ครั้ง โดยผูวิจัยนําผลการทดลองมาปรับปรุงแกไข
ใหดีขึ้นโดยคํานึงถึงความสะดวกของผูใชและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มี
ความโดดเดนกวาหนังสือทั่วไป สอดคลองกับที่ สุทิน ทองสไว (2547, น. 47) กลาวถึงลักษณะ
ที่ดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีระบบนาวิเกชั่น (Navigation) และ
ไฮเปอรลิงก (Hyperlinks) ทําใหผูใชสามารถคนหาขอมูล และเนื้อหาสาระสําคัญที่มีอยูภายใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสไดงายกวาคนหาจากหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการอางอิงถึง
เว็บไซตตาง ๆ ที่เปนประโยชน เพื่อใหผูใชสามารถเขาไปศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมได
เมื่อผูใชคลิกที่ลิงก (Link) หรือชื่อเว็บไซตนั้น ๆ ก็สามารถเขาสูเว็บไซตไดทันที นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัย สุพรรษา ติ๊บปาละวงศ (2556, น. 81-82) ไดรายงานผลประสิทธิภาพ
ของการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องชนิดของคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบวาหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิกสที่สร างขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 80.13/85.98 สูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว พิชญา สุวรรณโน (2556, น. 91) รายงานผลประสิทธิภาพ
หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิกส เพื่อพั ฒนาความรูเรื่องนิทานพื้นบานสงขลาสําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นสามารถพัฒนาความรู
และชวยใหผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องนิทานพื้นบานสงขลา
มีประสิทธิภาพเทากับ 86.35/83.78 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง คํายืมในภาษาไทย ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้ งไว ทั้งนี้เนื่ องจากหนังสื ออิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 เพราะดําเนินการสรางหนังสือโดยผานการพิจารณาตรวจสอบของประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผานการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยผูเชี่ยวชาญ
3 คน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพรวมอยูในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังไดนําไปทดลองใชกับ
นักศึกษา จนไดพบประเด็นปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําไปปรับปรุงแกไข ทําให
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยมีคุณภาพและสมบูรณยิ่งขึ้น สามารถนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนจนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2 กอนและหลังเรียนดวย
หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส เรื่ องคํายื มในภาษาไทยขางตน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธารั ตน
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ชํ า นาญเหนาะ (2554) ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ งการสร างหนั งสื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส (E-book)
ประกอบการสอนหลักสูตรทองถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา การสอนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสทําใหนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะสามารถพั ฒนาทั กษะการอ านของผู เรี ยนได เป นอย างดี ทั้ งนี้ ยั งสอดคล องกั บ
งานวิ จั ยของ นราภรณ ทองไชย (2555) ศึ กษางานวิ จัยเรื่ อง การเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การใชคําราชาศัพทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนคลองกะจะ
(พงษ ส มบั ติ บํ ารุ ง) ระหว างกลุ มที่ ใช บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร ช วยสอนกั บกลุ มที่ ใช หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นเมื่อใชสอนดวยคอมพิวเตอร
ช ว ยสอนและหนั งสื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส โดยเมื่ อนํ าผลการเรี ย นหลั งเรี ย นของนั กเรี ย นมา
เปรียบเทียบกันระหวางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกับเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส
นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นระดับเดียวกัน ทําใหเห็นวาการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
การเรี ยนการสอนทํ าให ผู เรี ยนมี ผลสั มฤทธิ์ ที่ดีขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิ ชญา
สุวรรณโน (2556) ศึกษางานวิจัยเรื่องการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนาความรู เรื่อง
นิทานพื้นบานสงขลา สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องนิทานพื้นบาน
สงขลา สามารถนํ ามาใชเป นสื่อการเรียนการสอนเพื่ อพั ฒนาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเรียนใหสูงขึ้นได โดยผูเรียนมีความสุขและชอบที่จะเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เนื่อง
ด ว ยหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส สามารถเล าเรื่ องที่ มี เนื้ อหาเกี่ ย วกั บ นิ ทานได ดี สามารถใส
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงลงในหนังสือได ทํ าให ผูเรียนชื่ นชอบและสนใจที่ อยากจะติดตาม
เนื้อหาในบทเรียน
3. นักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมใน
ภาษาไทยในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว การที่นักศึกษามีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีการออกแบบเนื้อหาและรูปเลมที่พัฒนาอยางเปนระบบ ผานการตรวจสอบความ
ถูกตองจากประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จากผูเชี่ ยวชาญ และการทดลองกับนักศึกษาเพื่ อหาคุณภาพหนั งสืออิเล็กทรอนิ กสเรื่อง
คํายืมในภาษาไทยกอนนําไปใชจริงทําใหไดขอแนะนําตาง ๆ ตลอดจนเห็นปญหาและความ
ตองการของผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส จึงนําปญหาและขอแนะนําเหลานั้นไปพัฒนาหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสไดคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสําคัญ ตาม
ทฤษฎีของมาสโลวที่ พงษพันธ พงษโสภา (2544, น. 125-128) ไดสรุปไววา การศึกษา
ความตองการตามลําดับขั้นของมนุษยในแนวทางของมาสโลว นํามาเปนขอมูลหรือแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนใหเหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ตองคํานึงถึง
ความพึงพอใจของผูเ รียน เพราะเมื่อผูเรี ยนมี ความพึงพอใจต อสิ่งที่ เรียนรูแล ว จะทําให
กิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดี
ขึ้น ของผู เ รี ย นในที่ สุ ด ดั งนั้ น เมื่ อนํ า หนั งสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องคํายืมในภาษาไทยไปใช
ประกอบการเรียนการสอน จึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไมเกิดความเบื่อ
หน า ย เนื่ อ งจากหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น สื่ อ การสอนที่ ส ามารถแสดงภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่ อนไหว เสี ย ง และการเชื่ อ มโยงเนื้อ หาไปยัง เว็บ ไซต ต าง ๆ ได สอดคลอ งกั บ
ความเห็นของ เสาวลักษณ ญาณสมบัติ (2545, น. 33-35) ที่อธิบายประโยชนของการเรียน
ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสชวยใหผูเรียนสามารถยอนกลับเพื่อ
ทบทวนบทเรี ยนหากไม เข า ใจ และสามารถเลือกเรีย นไดตามเวลาและสถานที่ที่ตนเอง
สะดวก มีการตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอรที่ใหทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ทําใหผูเรียน
เกิดความตื่นเตนและไมเบื่อหนาย
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยหลายฉบับที่พบวา เมื่อผูเรียนมีความพึงพอใจ
ที่ดีตอเครื่องมือที่ใชประกอบการเรียนการสอนแลว จะสงผลตอบรรยากาศการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นดวย สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นราภรณ ทองไชย (2555)
ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใชคําราชาศัพท
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษสมบัติบํารุง) พบวาการใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนที่จะ
เรียนรู ซึ่งเนื้อหาที่สอนเปนเรื่องเกี่ยวกับคําราชาศัพทที่มีกฎเกณฑในการใชคําราชาศัพทอยู
จํานวนมาก คําศัพทหลายคําเปนคํายืมจากภาษาเขมร บาลี และสันสกฤต จึงทําใหเนื้อหา
ในบทเรียนเปนเรื่องนาเบื่อหนายแกผูเรียน ดังนั้นการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สามารถ
ออกแบบดว ยการใสเ สียง ภาพเคลื่อนไหว คลิป วิดีโอตาง ๆ เขาไปในบทเรีย น จึงทําให
ผูเรียนรูสกึ อยากเรียนรูและสนใจในบทเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุธ ารั ตน ชํ านาญเหนาะ (2554) ศึกษาเรื่ อง การสร างหนังสืออิเ ล็ กทรอนิกส (e-book)
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ประกอบการสอนหลักสูตรทองถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 3 ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากเมื่ อ ได เ รี ย นกั บ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส แสดงใหเห็นวาการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเขามาใชป ระกอบการเรีย น
การสอนเพื่อ พัฒ นาทัก ษะดา นการอา น สามารถทํา ใหทัก ษะการอา นของผูเ รีย นดีขึ้น
และงานวิจัย ของ สุพรรษา ติ๊บปาละวงศ (2556) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI
พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสและการสอน
โดยการเทคนิค TAI ในระดับมาก สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นไดดวยเชนกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 นักศึกษาสามารถนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชสําหรับการศึกษาคนควา
ดวยตนเองอยางอิสระและตามความสะดวกทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ดวยคุณสมบัติ
ของหนังสืออิ เล็กทรอนิกส ที่สามารถเป ดอานขอมูลผ านคอมพิ วเตอรห รือสมาร ทโฟนได
ตลอดเวลา
1.2 การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชประกอบการเรียนการสอนนั้ น
จําเปนตองคํานึงถึงสภาพหองเรียนและความพรอมของอุปกรณเปนสําคัญ เชน คอมพิวเตอร
ระบบอินเตอรเน็ต เพราะหากหองเรียนหรืออุปกรณไมมีความพรอม จะทําใหกระบวนการ
เรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพ
1.3 ผูสอนควรคํานึงวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนเพียงเครื่องมือหรือสื่อ
การสอนชนิดหนึ่งเทานั้น ดังนั้นการสอนโดยครูดวยการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดเปนสิ่ง
สําคัญในการพัฒนาความรูข องผูเรียนไดเปนอยางดี
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยหรือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม
เนื่องจากปจจุบันคอมพิวเตอรถือเปนเครื่องมือสําคัญที่เอื้อประโยชนตอการดําเนินกิจการ
ตาง ๆ ของมนุษย ดังนั้นการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในกระบวนการเรียนการสอน
จึงสามารถชวยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นได
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2.2 ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสวิชาภาษาไทยในประเด็นอื่น ๆ
เพิ่ ม เติ ม โดยเฉพาะเนื้ อ หาที่ มี ค วามเข า ใจยากหรื อ เนื้ อ หาที่ มี ข อ มู ล จํ า นวนมาก เช น
ไวยากรณ สัทศาสตร การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในประเด็นดังกลาวจะเปนเครื่องมือ
หรือสื่อการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น
รายการอางอิง
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน
วารสารพั ฒ นศิ ล ปวิ ช าการเป น สื่ อกลางการเผยแพร แ ละแลกเปลี่ย นความรู ร ะหวา งครู อาจารย
นักวิชาการ และนักสรางสรรคผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและสถาบันหรือหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งผลงาน
ดังกลาวตองไมเคยลงตีพิมพที่ใดมากอน และไมอยูระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น และมิได
คัดลอก ทําซ้ํา หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใด วารสารมีกําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดเผยแพร : ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
ประเภทของผลงานตีพิมพ ไดแก บทความงานวิจัย งานสรางสรรค หรือบทความวิชาการในสาขาวิชา
ปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การจัดเตรียมตนฉบับ
ตองพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Words 2003 ขึ้นไป
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 นิ้ว
5. การเขี ย นอ า งอิ ง ในเนื้ อ หาให ใ ช ร ะบบนาม-ป ตามรู ป แบบ APA Style ของ American
Psychological Association
6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไมเกิน 15 หนา
ในบทความจะตองประกอบไปดวยหัวขอและรูปแบบการพิมพ ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title)
- มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ
2. ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
- พิมพเฉพาะชื่อและนามสกุลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 16 ตัวหนา
กลางหนากระดาษ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) หลังชื่อผูเขียนเพื่ออางอิงหนวยงาน ถามีผูเขียนมากกวา 1 คน
คั่นดวยเครื่องหมายลูกน้ํา (,) และถาผูเขียนอยูตางหนวยงานกันใหใสจํานวนดอกจันตางกัน
3. บทคัดยอ (Abstract)
- “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 18 ตัวหนา กลางกระดาษ
- เนื้อหาบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดาชิดขอบยอหนา
โดยจัดทําเปนความเรียงรอยแกวยอหนาเดียว มีความยาวไมเกิน 250 คํา
- ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ควรเลือกคําสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับบทความ 2-5 คํา ระบุไวทายบทคัดยอและทาย Abstract
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4. ที่อยูผูเขียน
- พิมพเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามดวยที่อยูผูเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 12 point
ไวมุมซายดานลางของหนาแรกเพื่ออางอิงหนวยงาน
5. สวนเนื้อหาบทความ
- หัวขอ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดดานซาย
- เนื้อความ ขนาด 16 point ชิดขอบยอหนา
- บทความวิจั ยหรือวิ จัยงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหั วขอ ไดแก บทนํา วัตถุป ระสงค
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง
- บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา เนื้อหา สรุป และรายการอางอิง
- บทความงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค กระบวนการ
สรางสรรค ผลการสรางสรรค สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง
- กรณีท่ีมีภาพหรือแผนภูมิ ใตภาพใหระบุคําวา “ภาพที่ ...” หรือ “แผนภูมิที่ ...” ใสเลขเรียง
ตามลําดับ ตอดวยขอความบรรยายภาพหรือแผนภูมิ และบรรทัดถัดไปใหระบุที่มา หากผูวิจัยจัดทําขึ้นเองใหระบุ
ที่มาวา “ที่มา: ผูวิจัย” จัดวางใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ (ใชตวั อักษรขนาด 14 หนา)
- กรณีที่ มี ตาราง ดา นบนตารางให ระบุ คํา ว า “ตารางที่ ...” ใส เ ลขเรีย งตามลํา ดั บ ต อด ว ย
ขอความบรรยายตาราง ชิดขอบดานซายของหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา) และขนาดของตารางตอง
มีขนาดไมเกินระยะขอบกระดาษที่กําหนดไว
6. การเขียนรายการอางอิง
การเขียนรายการอางอิงเพื่อระบุแหลงที่มาของเอกสารหรือขอมูลของผูอื่นหรือจากแหลงงานของ
ผูอื่นมาใชในงานของตน เพื่อใหผูอานทราบวาผูเขียนไดยกงานหรือแนวความคิดของผูใดมาเกี่ยวของบาง ทําให
สามารถคนหาและติดตามอานเพิ่มเติมได ซึ่งวารสารพัฒนศิลปวิชาการกําหนดใหเขียนอางอิงตามระบบนามป
(Name–Year System) ตามรูปแบบ APA Style ของ American Psychological Association ซึ่งเปนรูปแบบ
สากลที่นิยมแพรหลาย ดวยการอางอิงแหลงที่มาของขอความแทรกในเนื้อหา สามารถเขียนได 2 ลักษณะ ดังนี้
1. อางไวขางหนาขอความ ใชในกรณีตองการเนนชื่อผูแตงที่เปนเจาของขอความหรือแนวคิด
โดยอางชื่อผูแตง ตามดวยปและระบุเลขหนาของเอกสารที่อางใสไวในวงเล็บ จากนั้นตามดวยขอความที่อาง
2. อางไวขางทายขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดที่นํามาอาง โดยระบุชื่อนามสกุลของผูแตง ปที่พิมพและเลขหนาที่นํามาอางอิงตอจากขอความที่อางถึงหรือสรุปความใสไวในวงเล็บทั้งหมด
ตัวอยาง การอางอิงในเนื้อหาหนาและทายขอความ
หนาขอความ
ทายขอความ
ชื่อผูแตง (ปที่พิมพ, น. )
(ชื่อผูแตง, ปที่พิมพ, 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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ในกรณี ที่ เ อกสารที่ นํ า มาอ า งอิ ง ไม ป รากฏป ที่ พิม พ ใ ห ร ะบุ ม.ป.ป. (ไม ป รากฏป ที่ พิ ม พ ) ใน
บทความภาษาไทย และ n.d. (no date) ในขอความอางอิงจากเอกสารภาษาตางประเทศ แทนปที่พิมพ
การอางอิงทายเลมใหระบุหัวขอรายการอางอิงวา “รายการอางอิง” และจัดพิมพตามแบบ
มาตรฐานที่กําหนด หากรายการอางอิงเปนรายการสัมภาษณหรือเอกสารฉบับตัวเขียน ใหเขียนรวมกับรายการ
อางอิงรายการอื่น ๆ โดยไมตองแยกหัวขอเฉพาะ สําหรับรูปแบบการเขียนรายการอางอิงทายบทความใหเขียนดังนี้
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