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บทบรรณาธิการ 

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษ โดยบทความที่นามาตีพิมพ์คัดเลือกจาก
ผลงานวิชาการ ที่นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ จานวน 30 บทความ ประกอบด้วยบทความด้านนาฏศิลป์ 8 เรื่อง
ด้านดุริยางคศิลป์ 9 เรื่อง ด้านทัศนศิลป์ 7 เรื่อง และด้านการศึกษา 6 เรื่อง บทความทุกเรื่องได้
ผ่านการตรวจคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง รวมทั้งผู้เขียนบทความได้นาเสนอผลงานของ
ตนเองบนเวทีก ารประชุม วิช าการระดับ ชาติ ความหลากหลายของเนื้ อหาและวิธี การวิจั ยใน
บทความต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรฐานในการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นส่วนสาคัญ
ที่แสดงถึงคุณภาพและการพัฒนางานวิจัยในแวดวงการศึกษาด้านศิลปะและวิชาการด้านต่าง ๆ
กองบรรณาธิก ารมีค วามมุ่ง มั่น ในการพัฒ นาวารสารพัฒ นศิล ป์ วิช าการให้ ได้ คุณภาพ
เพื่อให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการศึกษา โดยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัย ครู อาจารย์ นักศึกษา ที่จะใช้เป็นแหล่งเผยแพร่และ
สืบค้นองค์ความรู้ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคา
บรรณาธิการ
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MANANSHAYA PHETRUCHEE AND PHAKAMAS JIRAJARUPAT
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง สารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสารัตถะของ
การรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ อันหมายรวมถึงการศึกษารวบรวมประวัติความเปนมา องคประกอบการแสดง
รูปแบบการแสดง รวมทั้งเทคนิคกระบวนรําของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ และสัญศาสตรที่ปรากฏในการ
รําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม พรอมกับการรับถายทอด
กระบวนทารํา ผลการวิจัยพบวา กระบวนรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณถูกรอยเรียงทารําโดย คุณทาววรจันทร
(เจาจอมมารดาวาดในรัชกาลที่ 4) เมื่อราวปพุทธศักราช 2454-2462 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชบวงสรวง เทวา
อารักษในวังสวนกุหลาบ กระบวนรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณเปนกระบวนการประกอบสรางจากโครงสรางของ
กระบวนรําเพลงชาเพลงเร็วระบํา หากแตมีการเลือกสรรทารําที่มีความหมายที่ดีและมีการสรางลักษณะมือพิเศษ
รวมทั้งทิศทางในการเคลื่อนไหวที่มีความงดงามตามขอกําหนดกฎเกณฑอันเปนจารีตของการแสดงนาฏศิลป
แบบหลวง กลวิธีการแสดงจะถูกถายทอดโดยใชทารําที่สงางาม สงบ สุภาพ เครงขรึมอยางลีลาทารําแบบโขน
และละครใน นอกจากนี้ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามือลอแกวหรือมือนารายณเปนสัญญะอยางหนึ่งประเภท
สัญลักษณซึ่งหมายถึงพระนารายณและเปนที่เขาใจกันในสังคมนาฏกรรมของไทยมากวา 95 ป แกนของกระบวน
รําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ คือ การสะทอนรูปแบบของการแสดงเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณ
โดยเฉพาะในพิธีกรรมของหลวงที่ตองการความงามพรอมในทุกดานทุกมิติของการแสดง สะทอนความประณีต
ละเอียดละออในการสรางสรรคงานนาฏกรรมตั้งแตแนวคิด ความหมายของการเคลื่อนไหวอวัยวะ การใชพื้นที่
องคประกอบทุกดานของการแสดงและกระบวนทารํา โดยเฉพาะสัญญะอันสื่อถึงความหมายและลักษณะของ
ความเปนพระนารายณ เทพเจาองคสําคัญและเปนพระอวตารเพื่อปราบยุคเข็ญบนโลกมนุษย
คําสําคัญ: เพลงชาเพลงเร็วนารายณ มือนารายณ สัญศาสตร

*
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Abstract
The essence of Pleng Cha Pleng Reow Narai aims to study the history, the dance
movements and dance techniques, and the semiology of Pleng Cha Pleng Reow Narai. This
research employs various kinds of research methodologies including documents, interviews,
analysis of dance structure, principal of choreography and analysis of semiology of Pleng Cha
Pleng Reow Narai. The research found that the choreography of the Pleng Cha Pleng Reow
Narai created by Khun Tao Worachan (Drawn by Chaochom Manda Wad in the reign of King
Rama IV) in the year 1910 – 1918. The purpose of this dance is to worship the guardian god at
Suan Kularb Palace. The dance structure of the Pleng Cha Pleng Reow Narai derived on the
selective choreography of the Pleng Reow Rabum dance. The choreographer selected the set
of dance movement creating the new specially hand gesture form and new movement
direction, which represent the good meaning and uniqueness of Thai classical dance. The
characteristic of this dance was based on the rules and customs of Royal Thai court dance
style, which presented in Knon and Lakhon Nai dance styles. The forms and structure of this
dance must be strong, powerful, smooth, and proceed with gentleness. The research result
also demonstrated that Mue Ro Keaw or Mue Narai, the special hand gesture of this dance, is
a semilogy implicating the symbolic of Narayana God in Thai classical dance for more than 95
years. Moreover, the choreography of the Pleng Cha Pleng Reow Narai dance also reflects the
sacred ancient worshipping of the past especially for royal rituals that requires all round
beauty in every aspect of the performances. The dance reflects the intricacy in the creativity
of this innovative dance starting from the ideas, the meaning of each body movements to the
use of areas and in every aspect of the performance’s choreography, especially the symbolic
meaning and characteristic traits of Narayana God, an important God and incarnates which
subdue sufferings on earth.
Keywords: Pleng Cha Pleng Reow Narai, Mue Narai, Semiology
บทนํา
เพลงชาเพลงเร็วนารายณเปนกระบวนรําสําคัญของคณะละครวังสวนกุหลาบซึ่งคุณครูลมุล ยมะคุปต
ไดรับถายทอดจากครูที่สอนพิเศษนอกเหนือจากครูที่ทําการสอนประจําอยูในวังคือ ทาววรจันทร (เจาจอมมารดา
วาดในรัชกาลที่ 4) เพลงชาเพลงเร็วนารายณเปนกระบวนรําที่มีความพิเศษหลายประการอาทิ ชื่อกระบวนทารํา
มาจากเทพเจาสูงสุดหนึ่งในสามพระองคของศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ พระนารายณ เปนกระบวนรําอยางพิเศษ
ที่ถูกประดิษฐขึ้นมาจากสาแหรกเพลงชาเพลงเร็วที่ปรากฏในนาฏศิลปไทย เปนกระบวนรําที่ใชในโอกาสพิเศษ
สําหรับการบวงสรวงเทพยดา เปนกระบวนรําที่ถูกรําโดยผูที่รํางามเปนพิเศษคือ ผูรํานั้นจะตองเปนตัวนายโรง
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เปนพระเอกและนางเอกของละครคณะนั้น เปนกระบวนทารํา ที่รอยเรียงโดยเจาจอมมารดาวาด ซึ่งเปนผูที่มี
ชื่อเสียงและเปนครูละครหลวงที่สําคัญแหงยุคผูหนึ่ง (ศุภชัย จันทรสุวรรณ, สัมภาษณ, 26 ตุลาคม 2558)
เพลงช าเพลงเร็ วนารายณ เป น หนึ่ งในสาแหรกกระบวนรํ าเพลงชา เพลงเร็ วในนาฏศิ ลป ไ ทย 4
รูปแบบอันไดแก เพลงชาเพลงเร็วเต็ม เพลงชาเพลงเร็วตัด เพลงชาเพลงเร็วระบํา และเพลงชาเพลงเร็วนารายณ
(วี ร ะชั ย มี บ อ ทรั พ ย , สั ม ภาษณ , 28 เมษายน 2559) อนึ่ ง เพลงช า เพลงเร็ ว แต ล ะชุ ด นั้ น ถู ก สร า งขึ้ น ด ว ย
วัตถุประสงคที่แตกตางกัน หากแตเพลงชาเพลงเร็วทั้งสามชนิดแรกไดรับการบรรจุอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน
นาฏศิลปในสถาบันการศึกษาตาง ๆ หากแตเพลงชาเพลงเร็วนารายณนั้นไมปรากฏวาถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียน
การสอนนาฏศิลปไทย ผูที่ไดรับการถายทอดกระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วโดยตรงจากคุณครูลมุล ยมะคุปต
ปจจุบันมีอยูทานเดียวคือ ครูอุดม กุลเมธพนธ (อังศุธร) ในการรับถายทอดกระบวนทารําในครั้งนั้น มิไดนําออก
แสดงแตประการใด ซึ่งในปจจุบัน ครูอุดม กุลเมธพนธ (อังศุธร) มีอายุ 80 ปและมีโรคประจําตัวคือโรคพารกินสัน
คุณคาของกระบวนทารําสําคัญกําลังจะสูญไปพรอมกับครูซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง อนึ่ง เพลงชา
เพลงเร็ว นารายณ นั้นนอกจากจะมีคุ ณคา ในแงของเป นกระบวนรํา ที่พิเ ศษในดา นของชื่อ โอกาสที่ใช แสดง
กระบวนรําและผูแสดงแลว กระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณยังสะทอนสัญญะ บางประการตามหลัก
สัญศาสตรที่ปรากฏในสังคมไทย การวิจัยเรื่องสารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ เปนการรวบรวม
ขอมูลที่เปนประโยชนทางดานนาฏกรรมของไทยและบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
แวดวงวิชาการนาฏศิลปไทยและเปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูยืนยาวสืบตอไป
วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณอันหมายรวมถึง
การศึกษารวบรวมประวัติความเปนมา องคประกอบการแสดง รูปแบบการแสดง รวมทั้งเทคนิคกระบวนรําของ
การรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ และสัญศาสตรที่ปรากฏในการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาคนควาในแตละดานดังนี้
ในดานเนื้อหา ผูวิจัยศึกษาประวัติ องคประกอบ และรูปแบบการแสดงเพลงชาเพลงเร็วนารายณ
ศึกษากระบวนทาและเทคนิคการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ และศึกษาสัญศาสตรที่ปรากฏในการรําเพลงชา
เพลงเร็วนารายณ เพื่อนํามาสูการวิเคราะหหาสารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ
ในดานพื้นที่การศึกษา ครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกศึกษาการรําเพลงชาเพลงเร็วตามแบบฉบับคณะละครวัง
สวนกุหลาบที่มีการสืบทอดกระบวนทารําในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและกรมศิลปากร
ดานกลุมผูใหขอมูล บุคคลผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ เปนกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับ
สารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ โดยแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมนาฏศิลปนที่ไดรับการถายทอด
ทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ ทําหนาที่ถายทอดกระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณและตรวจสอบความ
ถูกตองของทารํา กลุมที่ 2 คือ กลุมนาฏศิลปนและนักวิชาการดานนาฏศิลปไทย ทําหนาที่ใหขอมูลในเชิงวิชาการ
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ เนื่องจากเปนผูมีประสบการณความสามารถและทํา
หนาที่สืบทอดองคความรูดานนาฏศิลปไทยและกลุมที่ 3 คือ กลุมดุริยางคศิลปนและนักวิชาการดานดนตรีไทย
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ทําหนาที่ใหขอมูลในเชิงวิชาการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ เนื่องจากเปนผูมี
ประสบการณความสามารถและทําหนาที่สืบทอดองคความรูดานดนตรีไทย
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยเรื่อง สารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณนั้น ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม
และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษาคนควา อันจะนําไปสูประเด็นของการวิเคราะหขอมูล
ตามวัตถุประสงคของงานวิจัยดังนี้
เพลงชาเพลงเร็วถือวาเปนเกณฑมาตรฐานของนาฏศิลปไทยและการศึกษานาฏศิลปไทยจะตองเริ่ม
จากการฝกหัดแมทาเพลงชาเพลงเร็วตามลําดับ (ลมุล ยมะคุปต, 2526, น. 77) กระบวนรําเพลงชาเพลงเร็ว
ถูกนําไปผลิตซ้ําเปนการแสดงชุดตาง ๆ มากมาย การทราบถึงประวัติ จุดมุงหมาย ประโยชนและกระบวนทารํา
เพลงชาเพลงเร็วมีความสําคัญในการวิเคราะหเพื่อหาสารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณเปนอยางยิ่ง
เพราะจะชวยอธิบายความสอดคลองกระบวนทารําอันเปนภูมิปญญาตั้งแตโบราณกาล
คณะละครวังสวนกุหลาบนั้นเปนตัวแทนของละครหลวงที่สืบทอดมาจากราชสํานัก ทรงคุณคาและ
งดงามเทียบเสมอไดกับละครหลวงในรัชกาลที่ 2 (ประเมษฐ บุญยะชัย, 2539, น. 60) นอกจากแสดงเพื่อถวาย
ทอดพระเนตรสวนพระองคแลว สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
ไมโปรดใหไปแสดงขางนอก นอกเสียจากเปนงานเกียรติยศที่สําคัญและแสดงถวายพระบรมวงศ คณะละคร
วังสวนกุหลาบนั้นเปรียบไดกับคณะละครหลวงของพระมหากษัตริยมาแตกอน มีความงดงามทั้งกระบวนทารํา
เครื่องแตงกาย ประกอบกับรูปโฉมของผูแสดงและเพลงดนตรีการขับรองที่ไพเราะ เปนสุดยอดของการละครไทย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (ประเมษฐ บุญยะชัย, 2558, 25 ธันวาคม)
ครั้นเมื่อราวป พ.ศ. 2454-2462 เกิดการแสดงชุดหนึ่งซึ่งคิดและประดิษฐทารํามาจากแมทาของ
เพลงชาเพลงเร็ว กระบวนทารําชุดนั้นถูกรอยเรียงขึ้นโดยทาววรจันทรบรมธรรมิกภักดี (เจาจอมมารดาวาดใน
รัชกาลที่ 4) ผูเปนลูกศิษยของเจาจอมมารดาแยมอิเหนาในรัชกาลที่ 2 เจาจอมมารดาวาดเปนผูที่มีปญญาดีมี
ความกตัญู มีชื่อเสียงวารํางาม รูปงาม เปนตัวละครหลวงตัวสําคัญแหงยุค (พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศเธอ
กรมหมื่น, 2507, น. 3) ขอมูลดังนี้เปนเครื่องยืนยันวากระบวนรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณนั้น ถูกประดิษฐโดย
ครูละครผูมีความเชี่ยวชาญ มีฝมือในการรายรําและมีชื่อเสียงมากที่สุดผูหนึ่งในยุคนั้น ตอมาทาววรจันทรหรือ
เจาจอมมารดาวาดถายทอดทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณใหคุณครูลมุล ยมะคุปต และคุณครูอุนเรือน ธนูปกรณ
แสดงเปนคูแรกเพื่อใชสําหรับการแสดงรําบวงสรวงเทวาอารักษที่ประดิษฐานอยูในวังสวนกุหลาบ เมื่อคุณครูลมุล
ยมะคุปต เขามารับราชการ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปแลว กระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณถูกถายทอดใหกับ
คุณครูอุดม กุลเมธพนธ (อังศุธร) หลังจากนั้นคุณครูอุดม กุลเมธพนธ (อังศุธร) ไดถายทอดทารําเพลงชาเพลงเร็ว
นารายณใหกับคณาจารยผูเชี่ยวชาญที่อยูในวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปหลายทาน แตก็มิได
จัดการแสดง ภายหลังคุณครูอุดม กุลเมธพนธ (อังศุธร) จัดงานรําลึกคุณครูลมุล ยมะคุปต ขึ้น ภายในงานมีการ
สอนรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ ทําใหมีผูสนใจเขามาเรียนกันมาก แตก็เปนเพียงแตการถายทอดทารํามิได
จัดการแสดง (ศุภชัย จันทรสุวรรณ, 2558, 26 ตุลาคม)

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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ภาพที่ 1 คุณทาววรจันทร บรมธรรมิกภักดี นารีวรคณานุรักษา
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2558)
องคประกอบและรูปแบบการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณเปนสิ่งที่ผูวิจัยใหความสําคัญ เนื่องจาก
องคประกอบเหลานี้ มีสวนชวยสงเสริมใหการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณนั้นมีความสมบูรณงดงามและมีความ
แตกตางกับนาฏศิลปชุดอื่น ๆ อนึ่ง องคประกอบเหลานั้นสามารถอธิบายไดดังนี้ ผูรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ
จะคัดเลือกเฉพาะตัวพระเอกและนางเอกประจําโรงเพียง 2 คนเทานั้นเปนผูรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ การรํา
เพลงชาเพลงเร็วนารายณนั้นใชเพลงเตาเห เพลงเร็วและเพลงลาประกอบการแสดง การรําเพลงชาเพลงเร็ว
นารายณนั้นใชวงปพาทยบรรเลงประกอบการแสดง ผูแสดงจะแตงกายยืนเครื่องพระนาง โดยจะแตงกายลักษณะ
เดียวกับพระเอกนางเอกในการแสดงโขนและละครใน นอกจากนี้ในปจจุบันยังพบการแตงยืนเครื่องลักษณะ
พระราชนิยมในรัชกาลที่ 6 และการแตงกายตามรูปแบบเฉพาะของการแสดงโขนพระราชทานปรากฏอยูดวย
สถานที่และโอกาสที่ใชในการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณจะจัดแสดงในโอกาสบวงสรวงสมโภชเทวาอารักษหรือ
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสําคัญ
นอกจากองคความรูดานประวัติและองคประกอบของการแสดงแลว ผูวิจัยยังเสนอแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ สามารถสรุปความไดดังนี้
ทฤษฎีนาฏยศาสตรในศาสนาพราหมณ สามารถอธิบายไดถึงลักษณะการคัดเลือกผูแสดง การจัดการ
เรียนการสอนนาฏกรรม และการฟอนรําเพื่อบูชาเทพเจาตามคติของพราหมณ ซึ่งลวนแตเปนความเชื่อที่ฝงอยูใน
สังคมโดยเฉพาะในหมูนาฏศิลปน รวมไปถึงวิธีการแสดงออกดานอารมณบุคลิกลักษณะของตัวแสดงแตละประเภท
ดังกลาวไวในคัมภีรตรงกับลักษณะการแสดงของไทยทุกประการ (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ, 2466, น. 12)
นอกจากนี้ แนวคิดการสรางสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาก็มีสวนสําคัญในการแสดงออกทางดาน
ศิลปะโดยเฉพาะในนาฏกรรมของหลวง มีหลักธรรมบางประการที่สามารถนํามาอธิบายนาฏยลักษณของการรํา
เพลงชาเพลงเร็วนารายณไดเปนอยางดี อาทิ หลักธรรมที่เปนขอปฏิบัติสําหรับผูครองเรือนทั่วไปเรียกกันวา ศีล
สมาธิ ปญญา ธรรมะที่วาดวยสมาธิ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545, น. 830) นอกจากนี้ การประดิษฐลีลา
ทารําโดยผูนบั ถือพระพุทธศาสนามักจะประดิษฐทารําใหกับพวกประพฤติดีตามคติแนวความคิดของศาสนา คือ
ตองออกลีลาทารําที่แสดงถึงความเปนคนดี ภาพรวมที่แฝงไวในผูรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณไดแกความสงางาม
ความสงบ ความสุภาพและความนานิยมนับถือ
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สําหรับแนวคิดวัฒนธรรมกับสังคม สามารถสรุปความไดวา วัฒนธรรม คือ ขอตกลงรวมกันของคนใน
สังคม เมื่อการแสดงนาฏศิลปเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยและผูสรางสรรคศิลปะการแสดงก็คือชนชั้นผูดี
ผูรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอยางเครงครัด ดังนั้น ความรูสึกนึกคิดที่หลอหลอมเปนความดีงามในสังคมไทย
จะต อ งถ า ยทอดมาสู ข นบการแสดงด ว ยอย า งเสี ย มิ ได การปฏิ บั ติต นตามประเพณี วั ฒ นธรรมของไทยเป น
ขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแลว เปนสิ่งที่จะแยกจากกันไมไดเพราะศิลปะไทยกับวัฒนธรรมไทยเปนคูกันมาแต
โบราณกาล อันแสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่เปนเอกลักษณของตนเองอยางนาภาคภูมิใจ
การรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณผูรําจะใชพลังงานในสวนที่เปนกลามเนื้อเพื่อออกทารายรํา โดยใช
พลังงานเพื่อขับเคลื่อนสรีระรางกายกําหนดความหนักเบาชาเร็ว ขณะเดียวกันอวัยวะทุกสวนจะตองเคลื่อนไหว
สัมพันธกันและอยูในลักษณะสมดุลกันโดยใชสมาธิในการควบคุมการเคลื่อนไหว (ชมนาด กิจขันธ, 2547, น. 83)
สัญวิทยาเปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณท่ีปรากฏอยูในความคิดของมนุษย อันถือ
เปนทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวของเรา การศึกษาในเชิงสัญญะใหความสําคัญกับการหาความสัมพันธระหวาง
ตัวหมายกับตัวหมายถึง เพื่อศึกษาความหมายถูกสรางขึ้นและถูกถายทอดออกมาอยางไร โดยนําเอาตัวบทมา
วิเคราะหเพื่อดูวาตัวหมายนั้นสรางความหมายอยางไร (กาญจนา แกวเทพ, 2554, น. 25) อนึ่งผูวิจัยคนพบวา
การรําเพลงชาเพลงนารายณน้ี มีสัญญะบางประการปรากฏอยู ในการศึกษาเรื่องสัญญะที่ปรากฏอยูในเพลงชา
เพลงเร็วนารายณจึงศึกษาความหมายของสัญญะที่ปรากฏ พรอมทั้งวิเคราะหวาสัญญะนั้นถูกสรางและถูกเขาใจ
อยางไร การศึกษาเกี่ยวกับสัญศาสตรจะเปนการหาความสัมพันธระหวางรูปสัญญะและความหมายสัญญะ เพื่อดู
วาความหมายถูกสรางและถูกถายทอดอยางไร
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาไมมีตําราหรือวิทยานิพนธเลมใด ที่มีการศึกษารวบรวมประวัติ
ความเปนมา องคประกอบการแสดง รูปแบบการแสดง รวมทั้งเทคนิคกระบวนรําของการรําเพลงชาเพลงเร็ว
นารายณ อีกทั้งสัญศาสตรที่ปรากฏในการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคานิยม คุณคา และ
ความเชื่อ ในงานนาฏศิลปไทยโบราณที่ถูกสืบทอดจากอดีตมาสูปจจุบัน ทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญ
ในการศึกษาสารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณและเพื่อเปนการรวบรวมขอมูลบันทึกไวเปนลายลักษณ
อักษร อันจะกอใหเกิดประโยชนตอแวดวงวิชาการนาฏศิลปไทยและเปนการอนุรักษณมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติใหคงอยูยืนยาวสืบตอไป
วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง สารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค
ดังที่ไดกลาวมาแลว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดระเบียบวิธีวิจัย
ดังตอไปนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยเรื่อง สารัตถะของการรําเพลงชาเพลง
เร็วนารายณครั้งนี้ มีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใน 4 ลักษณะ คือ การศึกษาจากเอกสาร การสังเกตการณ
ทั้ง แบบมี สว นร ว ม (participant observation) และการสั ง เกตการณ แบบไม มี ส วนร ว ม (non-participant
observation) การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวของกับการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ ทั้งในลักษณะ
แบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ และการศึกษาจากวีดิทัศน

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยมีการดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาจากเอกสารและการศึกษา
ภาคสนามซึ่งประกอบไปดวยการสังเกตการณแบบมีสวนรวมโดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในการฝกซอมการรํา
การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมจากการไดชมการแสดง การศึกษาองคประกอบและรูปแบบการแสดงเพลงชา
เพลงเร็วนารายณ การศึกษากระบวนทาและเทคนิคการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ การสัมภาษณเพื่อการศึกษา
ประวัติ องคประกอบ และรูปแบบการแสดงเพลงชาเพลงเร็วนารายณ การวิเคราะหสัญศาสตรท่ีปรากฏในการ
แสดงเพลงชาเพลงเร็วนารายณ และการศึกษาจากวีดิทัศน เพื่อศึกษาองคประกอบและรูปแบบการแสดงเพลงชา
เพลงเร็วนารายณ การศึกษากระบวนทาและเทคนิคการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ โดยกลุมผูใหขอมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม
ไดแก กลุมนาฏศิลปนที่ไดรับการถายทอดทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ กลุมที่ 2 คือ กลุมนาฏศิลปนและ
นักวิชาการดานนาฏศิลปไทย และกลุมที่ 3 คือ กลุม ดุริยางคศิลปนและนักวิชาการดานดนตรีไทย
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนการหาขอมูลเบื้องตนเพื่อนํามาสรางเปนเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือ 1. แบบสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวยประเด็นคําถาม อาทิ การรําเพลงชาเพลง
เร็วนารายณสะทอนเรื่องราวคติความเชื่อหรือไม อยางไร การรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณนําออกแสดงในโอกาส
ใดบาง การรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณมีที่มาจากสิ่งใด ทารําในแตละทาสื่อความหมายถึงสิ่งใด เปนตน 2. แบบ
สังเกตการณ โดยมีประเด็นในการสังเกตการณ อาทิ ลักษณะทารําที่เปนเอกลักษณของกระบวนทารําเพลงชา
เพลงเร็วนารายณ ลักษณะการใชพื้นที่บนเวทีแสดง การแตงกายของผูแสดงเปนอยางไร เปนตน 3. อุปกรณ
บันทึกภาพนิ่ง 4. อุปกรณบันทึกภาพเคลื่อนไหว 5. เครื่องบันทึกเสียง
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผูวิจัยตรวจสอบขอมูลภาคสนามทุกครั้งที่เก็บขอมูล การ
ตรวจสอบขอมูลจะใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลที่แมนยําและ
เชื่อถือมากที่สุด จากการสัมภาษณและการสังเกตการณจากกลุมตาง ๆ โดยมีการตรวจสอบสามเสาในแตละดาน
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและการศึกษาภาคสนาม ตลอดจนฝกปฏิบัติ
กระบวนรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ โดยนําขอมูลมาวิเคราะหตีความและรวบรวมนําเสนอขอมูลโดยการ
พรรณนาความ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง สารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงเนนศึกษา
และคนหาถึงแกนสาร เนื้อแท หรือหัวใจสําคัญของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
โดยการศึก ษา ค นคว า รวบรวมขอมูล ในดานของความหมายและจุด มุงหมายของการรําเพลงช าเพลงเร็ ว
นารายณ องคประกอบการแสดง เนื้อหาการแสดง ตลอดจนศึกษาวิเคราะหที่มาของกระบวนทารํา กลวิธีและ
เทคนิคการรํา คุณคาและวัฒนธรรมที่ปรากฏรวมไปถึงสัญศาสตรที่ปรากฏในรําชุดนี้ เพื่อนําไปสูการอภิปราย
ผลการวิจัยของงานวิจัย
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ผลการวิจัยพบวาเพลงชาเพลงเร็วนารายณ เปนกระบวนรําที่มีความพิเศษหลายประการ ซึ่งนอกจาก
จะมีคุณคาในแงของเปนกระบวนรําที่พิเศษในดานของชื่อ โอกาสที่ใชแสดง กระบวนรําและผูแสดงแลว ทารํา
เพลงชาเพลงเร็วนารายณยังสะทอนสัญญะบางประการตามหลักสัญศาสตรที่ปรากฏในสังคมไทย
นอกจากนีจ้ ากการวิเคราะหที่มาของกระบวนทารํา กลวิธีและเทคนิคการรํา คุณคาและวัฒนธรรมที่
ปรากฏรวมไปถึงสั ญศาสตร ที่ปรากฏในรํ าชุด นี้ สามารถอธิบายผลการวิจัย ในแงของกระบวนทา รําไดดัง นี้
คุณทาววรจันทรสรางกระบวนรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณจากโครงสรางกระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วระบํา
โดยมีการเติมทารําบางชวงบางตอนแลวกลับมาสูโครงสรางเดิมของกระบวนทารําซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
สลับไปมาจนตลอดกระบวนทา หรือการใชทารําเดิมแตเปลี่ยนมือใหมีลักษณะพิเศษ กระบวนทารําเพลงชาเพลง
เร็วนารายณทั้งตัวพระและตัวนางใชทารําเดียวกัน ซึ่งประกอบไปดวยทาหลัก (กรณะ) จํานวน 26 ทารํา จาก
โครงสรางของแขนและมือที่ชัดเจน 3 ลักษณะ คือ มือแบ มือจีบและมือลอแกว ปรากฏในตําแหนงและทิศทาง
ตาง ๆ กันของรางกาย อนึ่งทารําทั้ง 26 ทานั้น มีลักษณะของการประสมมือ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของแขน
และมือในตําแหนงทิศทางและระดับที่เหมือนกัน ลักษณะของแขนและมือในตําแหนงทิศทางและระดับที่แตกตาง
กัน สําหรับทาชุดอาจมีการสลับทิศทางและสลับขางของอวัยวะ มีการเชื่อมทารําเพื่อสรางความสมดุลของรางกาย
ทําใหเปนทารําที่มีความตอเนื่องตามทฤษฎีทาตน ทาตอ ทาตาม ซึ่งมีลักษณะเปนลูกโซไปจนตลอดทั้งเพลง
ในกระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณซึ่งมีทาหลักจํานวน 26 ทานั้น พบวากระบวนทารําหรือลักษณะของ
ทารําดังกลาวมีที่มาจาก 3 แหลง คือ 1. ทารําที่มาจากตําราฟอนรํา 2. ทารําและการใชจังหวะที่มาจากกระบวน
ทารําเพลงชาเพลงเร็วและ 3. ทารําที่เจาจอมมารดาวาดปรับปรุงขึ้นใหม

ภาพที่ 2 มือลอแกวในทานาคามวนหาง พบในตํารารําฉบับรัชกาลที่ 2 – 3 โดยตัวพระปฏิบัติมือลอแกว
ทั้งสองมือ สวนตัวนางปฏิบัติมือลอแกวเฉพาะมือขวา มือซายจีบ
ที่มา: มงคล จํารูญจารีต (2559)
จากการวิเคราะหลักษณะทารําโดยพิจารณาคุณลักษณะของอวัยวะตาง ๆ การใชอวัยวะ ลักษณะ
การเคลื่อนไหว ตําแหนงและการจัดวางอวัยวะ พบวามือเปนอวัยวะที่ถูกกําหนดใหใชมากที่สุดในการแสดง และ
มีบทบาทในการสื่อความหมายมากกวา อวัยวะอื่น ๆ มีทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบการใชมือและลักษณะการ
เคลื่อนที่มือที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้กระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ ผูรําจะตองควบคุมกลามเนื้อ
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ทุกสวนของรางกายตั้งแตทาเริ่มตนจนถึงทาสุดทายของเพลง การรําจะตองมีการเกร็งกลามเนื้อแขน ขาและ
ลําตัว ทั้งยังตองคุมสติซึ่งก็คือระบบประสาทและแยกแยะกลวิธีการรําใหถูกตอง อีกทั้งจะตองรําใหลงตามจังหวะ
หนาทับ ผูรําจะตองมีสติและสมาธิแมนยํา จึงจะทําใหรําไดถูกตองงดงาม

ทาตน
ในขณะที่รําทานิ่งอยูนั้น
ทาทางของขายังตองนิ่ง
ไวไมใหเสร็จกอนหมด
วรรคเพลงเหมือนการ
หนวงน้ําหนักตัวไวที่ขา
ขางที่รบั น้ําหนักอยูกอน

ทาตอ

ทาตาม

คอยๆยืดเขา แลวหมเขา
กอนปลอยน้ําหนักตัวลง
ไปที่ขาอีกขางหนึ่งหรือ
หมเขาลงสั้นๆ ที่ขาขาง
เดิม

การปลอยน้ําหนักตัวนั้น
ตองบรรจงผอนชาๆ ซึ่ง
จะตรงกับจังหวะของทา
รําและตรงทายวรรค
เพลงพอดี

ภาพที่ 3 ลักษณะลีลาการเชื่อมตอทารํา
ที่มา: ผูวิจัย
กระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณโดยมากผูรํามักจะรําอยูตรงกลางเวที เมื่อเกิดการเคลือ่ นทีจ่ ะ
มีลักษณะการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางแนนอนตามรูปแบบอันเปนมาตรฐานของการแสดง การเคลื่อนตัวจะหมุนอยูใน
รัศมีวงกลมรอบ ๆ ตัวและไมไปไกลจากจุดที่ยืนเดิม เมื่อมีการเคลื่อนที่ในระยะทางมากกวาบริเวณรอบตัว
เสนทางของการเคลื่อนที่จะเปนเสนตรงไปทางซายและขวา ขางหนาเวทีและขางหลังเวที ไมมีการเคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางเฉียง กระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณนั้น การจัดวางตําแหนงของลําตัวจะเปนแนวตั้ง ทารําจะมี
ทั้งการนั่งคุกเขา การตั้งเขา การเดิน การยืน ทุกทารํายืดลําตัวตรง ผูรํามีกลวิธีที่สงาภาคภูมิ
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1 ทาตน (พักทา)

2 ทาตอ

3 ทาตนและทาตาม
(พักทา)

3 ทาตนและทาตาม(พักทา)

4 ทาตอ

5 ทาตาม (พักทา)

ภาพที่ 4 ตัวอยางลักษณะการหยุดพักทารําชั่วขณะซึ่งเรียกวา พักทา หมายถึง เมื่อรําทาตน ทาตอ
ทาตามครบหนึ่งหนวยแลว จะมีการพักทานิ่งชั่วเสี้ยววินาทีคางทานั้นไว แลวจึงจะรําทาตอ ทาตาม
แลวก็พักทานิ่งชั่วเสี้ยววินาทีอีก เปนแบบนี้จนครบกระบวนทา
ที่มา: ผูวิจัย
นอกจากนี้ จากการวิเคราะหกลวิธีและเทคนิคการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ พบวากระบวนรํา
เพลงชาเพลงเร็วนารายณเปนนาฏกรรมเพื่อการบวงสรวงเทพเจา ผูรําจะตองมีกลวิธีและเทคนิคการรําโดยขณะ
รําจะตองทําจิตใหเปนสมาธิ ดูแลวใหเกิดความขลังนาศรัทธาเคารพ สอดคลองกับหลักปรัชญาของศาสนาฮินดู
ปรัชญาของพระพุทธศาสนาและปรัชญาของสังคมไทย โดยผูรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณจะตองรําดวยความ
สุภาพ มั่นคง และสงบนิ่ง มีการใชลีลาทารําแบบโขนและแบบละครใน การตั้งทารํานั้นจะตองมีความสมดุลอยูในตัว
การออกทารําจะใชพลังงานเพื่อขับเคลื่อนสรีระรางกายโดยกําหนดความหนักเบา ชาเร็ว อาจจะเปนทาที่สมดุล
หรืออสมดุล และมีการใชพลังงานแตกตางกัน อวัยวะทุกสวนจะตองเคลื่อนไหวสัมพันธกันและอยูในลักษณะ
สมดุลยกันโดยใชสมาธิในการควบคุมการเคลื่อนไหว การถายเทน้ําหนักใหอวัยวะทั้งดานซายและดานขวารับกัน
พอดีเพื่อมิใหลมหรือเสียการทรงตัว การกําหนดทารําอยูในใจลวงหนา และการฝกรําบอย ๆ จนเกิดความชํานาญ
สัญศาสตรเปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ ทฤษฎีสัญศาสตร (Semiology) เปน
ทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงวัฏสงสารของสัญญะ ในนาฏกรรมของไทยก็เชนเดียวกัน มีการนําสัญลักษณคือ
ทาทางและองคประกอบของการแสดงตาง ๆ มาใชเพื่อการสื่อสารตั้งแตสมัยโบราณกาล อนึ่ง ผูวิจัยขออธิบาย
ถึงสัญญะที่ปรากฏในกระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
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ตามทฤษฎี ข อง Charles Sanders Peirce ซึ่ ง เป น นั ก ปรั ช ญาชาวอเมริ กั น มื อ ล อ แก ว หรื อ มื อ
นารายณจัดเปนสัญญะประเภทสัญลักษณ เปนลักษณะของการถูกกําหนดขึ้นเองและไดรับการยอมรับจนเปน
แบบแผน (convention) มีการเรียนรูเครื่องหมายเพื่อทําความเขาใจหรือเปนการแสดงถึงการเปนตัวแทน
(representation) และสั ง คมยอมรั บ ความสํ า คั ญ นี้ (Peirce อ า งถึ ง ในกาญจนา แก ว เทพ, 2554, น. 79)
นอกจากนี้ ในการทํางานของขั้นตอนการแสดงความหมายของสัญญะนั้นจะมีความสัมพันธระหวางรูปสัญลักษณ
และความหมายสัญลักษณ มือลอแกวหรือมือนารายณนั้น เปนการตีความหมายของสัญญะแบบความหมายแฝง
โดยเปนระดับที่พวงเอาปจจัยทางวัฒนธรรมพราหมณฮินดูเขามาเกี่ยวของดวย เปนการอธิบายถึงปฏิสัมพันธที่
เกิดขึ้นกับอารมณความรูสึกของผูใชและคุณคาทางวัฒนธรรม (วรรณพิมล อังคศิริสรรพ, 2551, น. 10) และ
ระดับของการศึกษาความหมายอยูในระดับของปจเจก หมายความวา ในการทําความเขาใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ
บุคคลนั้น เปนการเรียนรูวิธีการมองโลกและการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับโลก ซึ่งการเรียนรูเหลานี้จะทําใหบุคคล
มีความเขาใจและใหนิยามตอสิ่งตาง ๆ ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางกันก็ได เรียกวาประสบการณ (สมเกียรติ ตั้งนโม,
2550, น. 19)
การใชมือลอแกวในนาฏกรรมของไทยเมื่อพิจารณาจากหลักฐานตาง ๆ พบวามีการใชมาตั้งแตกอน
สมัยรัชกาลที่ 2 แตไมมีหลักฐานในการใชหรือเรียกเปนสัญญะแทนองคพระนารายณ แตอยางไรผูวิจัยไดศึกษา
ที่มาของการใชมือลอแกวเปนสัญญะแทนองคพระนารายณโดยเริ่มจากการเปรียบเทียบลักษณะการใชมือใน
นาฏกรรมแถบเอเชียและลักษณะการใชมือของนาฏศิลปอินเดีย (มุทรา) หากแตเมื่อผูวิจัยพิจารณามุทราที่มี
ความหมายถึงพระนารายณของนาฏศิลปของอินเดียเทียบเคียงกับมือลอแกวของไทยแลว พบวาไมมีความ
คลายคลึงกับนาฏกรรมของไทยแตอยางไร จึงมีความเห็นวา ลักษณะมือลอแกวกับสัญญะขององคพระนารายณ
นาจะเปนเรื่องที่ปรมาจารยดานนาฏศิลปไทยกําหนดขึ้นมาเอง โดยพิจารณาจากความตองการความพิเศษกวา
มือแบและมือจีบที่ใชอยูทั่วไปของครูโบราณ ประกอบกับลักษณะการถือจักรซึ่งใชมือลอแกวในการถือประกอบ
การรํ า นอกจากนี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง หลั ก ฐานและการยอมรั บ มื อ ล อ แก ว กั บ สั ญ ญะแทนองค พ ระนารายณ
ผลการวิจัยพบวามีการใชมือลอแกวในการแสดงรําฉุยฉายพราหมณเมื่อป พ.ศ. 2464 (กรมศิลปากร, 2551,
น. 97) และมีการใชมือลอแกวแทนความเปนพระนารายณอวตาร และในป พ.ศ. 2477 มีการรอยเรียงกระบวน
รําแมบทใหญขึ้นและปรากฏมือนารายณในทารําที่มีความหมายถึงพระนารายณ นอกจากนี้เมื่อป พ.ศ. 2497
ครูอาคม สายาคม ไดกลาวถึงมือลอแกว โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “มือนารายณ” ในเอกสารวิชาการเรื่องนาฏยศัพท
ดวยเหตุนี้มือลอแกวจึงกลายเปนสัญญะแทนองคพระนารายณ เปนที่เขาใจและยอมรับกันในวงการนาฏศิลปไทย
เทาที่ปรากฏหลักฐานแนชัดก็เปนเวลากวา 95 ป

12

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

ภาพที่ 5 ครูลมุล ยมะคุปต พระเอกคณะละครวังสวนกุหลาบ แสดงเปนพระนารายณ
ที่มา: อสุรผัด (2555)

ภาพที่ 6 ลักษณะการถืออาวุธของพระนารายณ
ที่มา: ชมนาด กิจขันธ (2547, น. 72)
สัญศาสตรที่ปรากฏในการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณสะทอนใหเห็นถึงคานิยม คุณคา และความ
เชื่อในงานนาฏศิลปไทยโบราณที่ถูกสืบทอดจากอดีตมาสูปจจุบัน สามารถวิเคราะหไดวากระบวนทารําเพลงชา
เพลงเร็วนารายณมีการใชมือลอแกวแทนองคพระนารายณ เปนการสื่อสารใหคนในวัฒนธรรมเดียวกัน นอกจาก
ในแงของความสวยงามแลวยังเปนการเสริมใหระบําชุดนี้ มีความพิเศษเหมาะสมกับโอกาสที่ใชในการแสดง
นอกจากมือลอแกวที่เปนสัญญะแทนองคพระนารายณแลว กระบวนรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณยังมีการรําสี่ทิศ
สะทอนความเชื่อเรื่องทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 สิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้ผูวิจัยวิเคราะหวาเปนรูปแบบของการแสดงเพื่อ
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณโดยเฉพาะในพิธีกรรมของหลวงที่ตองการความงามพรอมในทุกดาน ความ
งามพรอมในทุกมิติของการแสดง สะทอนความประณีตละเอียดลออในการสรางสรรคงานนาฏกรรมตั้งแตแนวคิด
ความหมายของการเคลื่อนไหวอวัยวะและการใชพื้นที่ องคประกอบทุกดานของการแสดง และกระบวนทารํา
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มือแบ มือจีบและมือลอแกวแบบไทย
พ.ศ. 2464 นํามือลอแกวไปประดิษฐเปนทารําที่สื่อถึงพระนารายณใน
รําฉุยฉายพราหมณ
พ.ศ. 2477 นํามือลอแกวไปประดิษฐเปนทารําที่สื่อถึงพระนารายณใน
รําแมบท
พ.ศ. 2497 ครูอาคม สายาคม บันทึกมือนารายณลงในตําราวิชาการ

มือลอแกวเปนสัญญะแทนพระนารายณ
ภาพที่ 7 วัฏจักรของสัญญะมือลอแกว
ที่มา: ผูวิจัย
สรุปและอภิปรายผล
จากวัตถุประสงคแรกเริ่มในการประดิษฐกระบวนรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ สะทอนใหเห็นถึงสัญญะ
ในแงมุม ตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในองคประกอบของการแสดง ทั้งนี้จึง กลาวได วา กระบวนรําเพลงชาเพลงเร็ ว
นารายณ เปนสัญญะของการแสดงเพื่อบวงสรวง ซึ่งคุณทาววรจันทร (เจาจอมมารดาวาด) รังสรรคกระบวนรํา
ขึ้นอยางประณีตและมีกลวิธีที่แยบคาย โดยองคประกอบของการแสดงและกระบวนทารํานั้นแสดงใหเห็นสัญญะ
ตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยสามารถอธิบายไดโดยเริ่มตั้งแตการคัดเลือกผูแสดงที่มีฝมือและรูปรางหนาตางดงาม ในแงของ
ดนตรีซึ่งเปนสื่อรวบรวมจิตใจของผูรวมพิธีใหถึงพรอมดวยความศรัทธา ก็คัดสรรกระบวนเพลงเดียวกันกับเพลง
ในพระราชพิธีหลวง มีระเบียบการบรรเลง มีความไพเราะ ไมมีทํานองโลดโผน เครื่องแตงกายซึ่งเปนองคประกอบที่
สําคัญก็เลือกสรรการแตงกายยืนเครื่องที่มีรูปแบบเฉพาะอันเปนศิลปะสรางสรรคในแบบฉบับที่ประดิษฐขึ้นดวย
ความประณีตวิจิตรบรรจง (กรมศิลปากร, 2550, น. 9) เปนศิลปวัตถุท่ีทรงคุณคาทางวัฒนธรรมการละครของ
ไทย มีความงดงาม อลังการ สมกับเปนการแสดงเพื่อบําบวงเทพเจา
ในแงของความหมายของทารํา มีการเลือกใชทารําที่มีความหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทาเฉพาะของพระ
นารายณ พระพรหม เทพเจา บิดามารดาหรืออื่น ๆ ที่เปนที่เคารพ การไหว เสกมนต บูชา การระลึกถึงผูมี
พระคุณ ความยิ่งใหญ ความประเสริฐ ความเจริญรุงเรือง (สุภาวดี โพธิเวชกุล, 2559, น. 259) ลักษณะการ
เคลื่อนที่มีทิศทางแนนอนตามรูปแบบอันเปนมาตรฐานของการแสดง มีการรําสี่ทิศซึ่งเปนการสะทอนความเชื่อ
ที่วาเกี่ยวกับทาวจตุโลกบาล ซึ่งในการทําพลีกรรมจะตองมีการทําความเคารพทาวจตุโลกบาลอยูเสมอ ลักษณะ
การรําสี่ทิศแบบเดียวกันนี้สอดคลองกับลักษณะการรําบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ เพลงหนาพาทยสาธุการ รํา
กริชสุหรานากง รําดรสาแบหลา รําคําปนขอฝน ระบํากฤดาภินิหาร ในแงของระดับของอวัยวะ มีการเลือก ทารํา
ที่มีระดับของอวัยวะสูงมาใชเปนจํานวนมากที่สุดเปนจํานวน 12 ทารํา สงผลใหการแสดงมีความโออาสอดคลอง
กับวัตถุประสงค กระบวนทารําเพลงชาเพลงเร็วนารายณนั้น มือเปนอวัยวะที่ถูกกําหนดใหใชมากที่สุดในการ
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แสดงและมีบทบาทในการสื่อความหมายมากกวาอวัยวะอื่น ๆ ในที่นี้ผูวิจัยใหความสําคัญกับลักษณะของมือลอ
แกว เนื่องจากเปนมือลักษณะพิเศษที่คุณทาววรจันทร (เจาจอมมารดาวาด) นํามาใชเพิ่มเติมโดยดัดแปลงจาก
ลักษณะการใชแบบมือแบและมือจีบแบบเดิม มือลอแกวหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวามือนารายณ (อาคม สายาคม,
2525, น. 109) เปนสัญญะหลักที่ปรากฏในกระบวนรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ อีกทั้งลักษณะการใชมือลอแกว
หรือมือนารายณนี้ ยังเปนที่มาของชื่อกระบวนทารําคือเพลงชาเพลงเร็วนารายณอีกดวย
การรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณเปนการแสดงที่สะทอนภาพความคิดในการสรางนาฏกรรมเพื่อ การ
บวงสรวงของคุณทาววรจันทร (เจาจอมมารดาวาด) ในรัชกาลที่ 4 โดยพิจารณาจากความหมาย จุดมุงหมายของ
การรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ องคประกอบการแสดง และเนื้อหาการแสดง
สารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณคือการสะทอนรูปแบบของการแสดงเพื่อบวงสรวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณโดยเฉพาะในพิธีกรรมของหลวงที่ตองการความงามพรอมในทุกดานทุกมิติของการ
แสดง สะทอนความประณีตละเอียดละออในการสรางสรรคงานนาฏกรรมตั้งแตแนวคิด ความหมายของการ
เคลื่อนไหวอวัยวะและการใชพื้นที่ องคประกอบทุกดานของการแสดงและกระบวนทารํา โดยเฉพาะสัญญะอันสื่อ
ถึงความหมายและลักษณะของความเปนพระนารายณ เทพเจาองคสําคัญและเปนพระอวตารเพื่อปราบยุคเข็ญ
บนโลกมนุษย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง สารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ ผูวิจัยใชความวิริยะอุตสาหะใน
การรวบรวมขอมูลและประเมินผล โดยหวังใจเปนอยางยิ่งวาจะยังประโยชนสําหรับการศึกษาในแวดวงวิชาการ
นาฏศิลปและการสื่อสารการแสดง เปนงานที่จะไดขยายผลไปปรับใชเพื่อพัฒนาความรูดานการสรางการสงเสริม
ความรูความเขาใจในการชมการแสดงนาฏกรรมโบราณไดเขาใจมากขึ้นและจะชวยทําใหการแสดงนาฏกรรมใน
บริบทที่เปนการสื่อสารการแสดงไดขยายผลออกไปอยางกวางขวางหรือแมแตการที่นักวิชาการดานนาฏศิลปและ
การละครก็อาจนําผลการวิจัยไปขยายผลเพื่อพัฒนางานวิจัยดานนาฏศิลปที่อาศัย ทฤษฎีสัญศาสตรและการ
สื่อสารเขามาเกี่ยวของ
การอภิปรายผล มีขอสังเกตที่นาสนใจซึ่งผูวิจัยนํามาอภิปรายในที่นี้ 4 ประเด็น คือ 1. การสรางงาน
นาฏกรรมของราชสํานักที่ประกอบไปดวยความงามพรอมและความสมบูรณแบบ โดยเฉพาะนาฏยลักษณของ
นาฏกรรมเพื่อการบวงสรวงในราชสํานักซึ่งมักจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน 2. นาฏกรรมไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
การบวงสรวงเทพเจ า สะท อนวิ ถี แ ละวิ ธี คิ ด ตามทฤษฎี น าฏยศาสตรซึ่ ง เป น ทฤษฎี ข องการแสดงตะวั น ออก
3. การใชไวยากรณทารําในนาฏกรรมไทย โดยพิจารณาเปรียบเทียบการสื่อความหมายระหวางมุทราอินเดียและ
ลักษณะมือในนาฏกรรมของไทย 4. กระบวนการสรางการถอดโครงสรางในนาฏกรรมไทย ซึ่งเปนลักษณะการ
สรางงานนาฏกรรมของไทยลักษณะหนึ่ง หมายถึง การสรางสรรคนาฏกรรมใหมจากเคาโครงนาฏกรรมหนึ่ง โดย
ผูส รา งเพีย งแต ปรั บปรุง กระบวนรํ านั้ นใหมี ความพิ เศษแตกต างหากแตยั งคงอยู ภายใตโ ครงสร างหลั กของ
นาฏกรรมเดิม
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง สารัตถะของการรําเพลงชาเพลงเร็วนารายณ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมี
การวิเคราะหวิจัยในลักษณะนี้จากกลุมนาฏกรรมเพื่อการบวงสรวงใหมีความหลากหลาย เพื่อศึกษาการสะทอน
แนวคิด คติและคานิยมโบราณที่แสดงออกผานงานนาฏศิลปและเพื่อหานาฏยลักษณของนาฏกรรมเพื่อบวงสรวง
ของไทยเพิ่มเติม นอกจากนี้ กลุมงานนาฏกรรมเพื่อการบวงสรวงในอาเซียนก็มีความนาสนใจและอาจมีลักษณะ
บางอยางรวมกัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยตอยอดเพื่อคนหานาฏยลักษณของนาฏกรรมเพื่อการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในอาเซียนดวยอีกแนวทางหนึ่ง 2. สัญญะและนาฏกรรมของไทยเปนเรื่องที่นาสนใจ ควรมีการศึกษาสัญญะใน
นาฏกรรมชนิดอื่นของไทยในวงกวาง เพราะจะชวยใหเขาใจการสื่อสารระหวางผูสรางงานและผูชม กอใหเกิด
ความกาวหนาในแวดวงวิชาการนาฏกรรมของไทยและแวดวงวิชาการนิเทศศาสตร 3. ควรมีการศึกษาไวยากรณ
ของทารํา ฉันทลักษณของทารํา การสรางวลีและการสรางประโยคของทารํา หรือการศึกษาภาษาทาทางของ
นาฎศิลปเพื่อนําไปหารากเหงาหรือตนตระกูลของนาฏศิลปไทย หรือเพื่อนําไปวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับ
นาฏศิลปชาติอื่น ๆ ในโลก เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความหลากหลายในการสื่อสารผานการแสดงนาฏกรรม
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งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการสรางกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ) โดยมุงศึกษาการใชทฤษฎีความคิดสรางสรรค
เปรียบเทียบกอนและหลังการใชกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ) โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 จํานวน 25 คน กําหนดแบบการวิจัยเปนแบบแผน การทดลองแบบ One Group Pretest–Posttest Design
ทดลองกลุมเดียวศึกษาผลกอนและหลังการทดลอง เก็บรวบรวมขอมูลและทดลองจากกลุมตัวอยางวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) การสรางกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิด
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สอดคลองกันและเหมาะสมของกิจกรรม ผลการประเมินมีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา 0.50 2) ผลการทดลอง
กอนและหลังการใชกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ) คาคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองใชกิจกรรมนาฏศิลปสูงกวากอนการใชกิจกรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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Abstract
The purpose of this research was to study the creation of Thai performing arts for the
creative development of students in Prathom Suksa 1 students at Wattan-En School by focusing
on the development of creativity in the Thai performing arts using the theory of creativity as a
guideline. After studying the results before and after the activity, the sample group consisted
of twenty-five students at the first elementary level. The research was designed to be an
experimental study with a One Group Pretest-Posttest Design. The data were collected from
the sample group and statistical analysis consisted of mean and standard deviation. The
results were as follows : 1) The creation of Thai performing arts for the creative development
of students using creative thinking with four components, included originality, fluency, flexibility,
and elaboration in developing the thinking skills in the form of Thai performing arts and the
group process. The activity was arranged for five weeks, twice a week at one hour per session,
The result of IOC by the experts revealed appropriateness of Thai performing arts for the
development of creativity with congruence index higher than 0.50. 2) Regarding the experiment
before and after the activity, the creativity of post-test mean score was higher than the pretest score with a statistical significance of 0.01.
Keywords: Thai Performing Arts, Creativity, Students in Year One
บทนํา
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาหลายประการ ที่สําคัญคือการจัด
การศึกษายึดหลักการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูดวยการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนการสอน
ยังใหความสําคัญกับภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น ดังมาตรา 7 ซึ่งกลาวถึงกระบวนการเรียนรูวามุง
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทย
และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545, น. 93)
การมีโอกาสไดฝกฝนทักษะการเรียนรู โดยมีครูเปนผูชวยสงเสริมใหเด็กสามารถริเริ่มความคิดใหม ๆ
ไดเองผานกระบวนการเรียนการสอนในสาระวิชาตาง ๆ อย างสม่ําเสมอ ทั กษะที่จําเปนจะตองนําไปใชใ น
กระบวนการพัฒนาผูเรียนในชวงศตวรรษที่ 21 ซึ่งไดใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรค ซึ่งคือกระบวนการคิด
ของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดไดหลากหลายและแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกตทฤษฎี
หรือหลักการไดอยางรอบคอบและมีความถูกตอง จนนําไปสูการคิดคนและสรางสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมหรือ
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รูปแบบความคิดใหม นอกจากลักษณะการคิดสรางสรรคดังกลาวนี้แลว ยังสามารถมองความคิดสรางสรรคใน
หลายมิติ ซึ่งอาจจะมองในแงที่เปนกระบวนการคิดมากกวาเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใชลักษณะการคิด
สรางสรรคในมิติที่กวางขึ้น การเรียนรูในสมัยใหมตองใชความคิดสรางสรรคเพื่อนํามาปรับใชกับวิถีชีวิตเพื่อ
การเรียนรู
ดังนั้น ตัวผูเรียนเองก็ตองมีการพัฒนาทั้งสมองทางดานความคิด หาเหตุผลในการนํามาปรับใชใหเขา
กับยุคสมัยใหม นอกจากนี้ความคิดสรางสรรคยังชวยยกระดับความสามารถ ความอดทนและความคิดริเริ่มของ
ผูนําใหเพิ่มมากขึ้นและยังเปนการพัฒนาความสนใจในงาน พัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและพัฒนา
ชีวิตใหทันสมัยมากขึ้น การสรางกระบวนการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 หรือ 21st Century Competencies
ซึ่งเนนใหเด็กมีทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตที่
ยั่งยืนในอนาคต อันเปนที่มาของทิศทางในการจัดการศึกษาใหมที่เนนกระบวนการเรียนรูสําคัญกวาความรู ดวย
ผลการวิจัยที่พบวานักเรียนควรมีโอกาสไดฝกฝนทักษะการเรียนรู โดยมีครูเปนผูชวยสงเสริมใหเด็กสามารถริเริ่ม
สรางสรรคความคิดใหม ๆ ไดเอง ผานกระบวนการเรียนการสอนในสาระวิชาตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
จากการศึกษาของนักการศึกษาและขอคนพบทางการแพทยพบวา ในชวงแรกของชีวิตจนถึง 6 ป
เปนระยะที่เซลลสมองเจริญสูงสุด การสงเสริมความคิดสรางสรรคเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูของเด็กวัยนี้
เพราะในชวง 6 ขวบแรกของชีวิตเปนระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพดานความคิดสรางสรรคกําลังพัฒนา
หากเด็กไดรับการจัดประสบการณหรือกิจกรรมที่เหมาะสมตอเนื่องเปนลําดับ ก็เทากับเปนการวางรากฐานที่
มั่นคงสําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กในวัยตอมา (เยาวพา เดชะคุปต, 2542, น. 86)
จากการศึ ก ษาของโลเวนเฟลด แ ละบริ ท เทน (Lowenfeld & Brittain, 1987, p. 76 อ า งถึ ง ใน
สุวรรณา กอนทอง, 2547, น. 1) พบวา พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กจะมีสูงมาก ตั้งแตอายุ 4 ป
ขึ้นไป เด็กในวัยนี้จะเต็มไปดวยความอยากรูอยากเห็น และจินตนาการ แตเมื่ออยางเขาอายุ 8–9 ป พัฒนาการ
ทางความคิดสรางสรรคของเด็กจะลดต่ําลง และจะต่ําลงอีกชวงหนึ่งประมาณอายุ 13–14 ป ซึ่งหากเด็กไดรับ
การพัฒนาตั้งแตในระยะแรก จะทําใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค และไดมีการพัฒนาเปนอยางดี คุณภาพของ
เด็กจะดีในอนาคต
การเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค
มีจินตนาการทางศิลปะ โดยเฉพาะสาระที่ 3 นาฏศิลป มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป
แสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ การจัดการเรียนการสอนไดมีการนํา
การสอนที่หลากหลายเขามาบูรณาการเขาดวยกัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการสอนนาฏศิลป เนื่องจาก
รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลปที่ผานมาครูจะเปนผูบอกและนักเรียนคอยปฏิบัติตาม โดยไมมีการใช
ทฤษฎีการสอนตาง ๆ เขามาประยุกตใช นักเรียนจึงไมกลาคิดและปฏิบัติเมื่อไมมีครูจึงทําใหการจัดการศึกษา
ในวิชานี้ไมบรรลุตามหลักสูตรกําหนดไว ซึ่งมีการศึกษาวิจัยไดกลาวไววาที่ผานมาครูผูสอนวิชานาฏศิลปไทยมี
จุดมุงหมายในการสอนเพียงใหผูเรียนเปนฝายรับรู โดยไมมีการพัฒนาวิธีการสอนที่แปลกใหม เพื่อใหผูเรียนเกิด
ทักษะ มีความคิดสรางสรรคทารําที่แปลกใหม (ชุติกาญจน รุงเรือง, 2552, น. 1) และการเรียนการสอนนาฏศิลป
ที่ใชวิธีเลียนแบบครู ทําใหเกิดปญหาวาผูเรียนไมสามารถคิดประดิษฐทารําประกอบเพลงเนื่องจากผูเรียนไมไดใช
ความคิดปฏิบัติดวยตนเองอยางอิสระ ผูเรียนจึงตองปฏิบัติตามครูผูสอนทําใหผูเรียนขาดทักษะในดานการคิด
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(อุษา สบฤกษ, 2545, น. 2) อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปยังคงเนนการสอนที่ครูบอกกฎเกณฑหรือ
ลอกเลียนแบบทาทางของครูที่สาธิตใหผูเรียนดู ทําใหผูเรียนไมมีความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งจากขอมูลดังกลาว
สะทอนใหเห็นวาวิธีการสอนโดยครูทําหนาที่เปนผูถายทอดความรู ผูเรียนทําหนาที่เปนผูรับ และใหความสําคัญ
แกผูเรียนนอยมากมุงเนนแตเนื้อหาโดยไมสนใจพื้นฐานความรูเดิมหรือความตองการของผูเรียนรวมทั้งไมคาํ นึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล สงผลใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ขาดความสุข ขาดจินตนาการในการเรียน
มีเจตคติที่ไมดีตอวิชานาฏศิลป ผูเรียนจึงไมสนใจการเรียนเพราะมองไมเห็นประโยชนที่ไดรับจากการเรียน
(บุษกร พรหมหลาวรรณ, 2549, น. 2)
จากความสํ า คั ญ และป ญ หาดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง สนใจการสร า งกิ จ กรรมนาฏศิ ล ป พั ฒ นาความคิ ด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ) ซึ่งเปนการเริ่มตนของ
การศึกษาความคิดสรางสรรคในนาฏศิลปสําหรับในวัยที่เหมาะสมของนักเรียน และมีการสอดคลองกับการใช
ประโยชนจากศาสตรศิลปะการแสดงดานนาฏศิลปเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีอายุ 6 ป ใหมีความสามารถในเชิง
ความคิดสรางสรรค และที่สําคัญโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ) เปนโรงเรียนที่ปรับเขาสูกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู โดยจะเปนเครื่องมือแหงการการเรียนรูที่จะเปนแนวทางในการนํากิจกรรมนาฏศิลปไปใชใน
โรงเรียนที่มีขนาดกลางที่จะพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคใหกับเด็กที่เหมาะสมกับการพัฒนาตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางกิจกรรมนาฏศิลปในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ในโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังรับการจัดกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรค
ความสําคัญของการวิจัย
ผลของการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงพัฒนาการความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับ การจั ดกิจกรรมนาฏศิล ป ชว ยใหเ ปนแนวทางและสามารถนําวิ ธีการจัดกิจ กรรมไปใช ในการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ)
จํานวน 1 หองเรียน ทั้งหมด 25 คน
ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการทดลอง ใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมนาฏศิลป
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดสรางสรรค
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจัดกิจกรรมนาฏศิลป

ตัวแปรตาม
ความคิดสรางสรรค

วิธีการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้มเี ครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้
1. แผนการจัดกิจรรมนาฏศิลป ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. แบบแบบสังเกตพฤติกรรมทางดานความคิดสรางสรรคกอนและหลังการจัดกิจกรรม
วิธีการดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและวิธีการสรางกิจกรรมนาฏศิลปที่สงเสริมกระบวนการคิดสรางสรรคซึ่งมี
ขั้นตอนในการสรางและหาประสิทธิภาของแผนกิจกรรม ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาแนวความคิด
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนนาฏศิลป และวิเคราะหทฤษฎีกระบวนการคิดสรางสรรคของ
ทอแรนซ เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมนาฏศิลปที่มีจุดมุงหมายเนนการสงเสริมกระบวนการคิดสรางสรรค
ซึ่งในกระบวนการคิดสรางสรรคนั้นตองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอน คือ 1. ขั้นเริ่มตน เกิดจาก
ความรูสึกจะพยายามรวบรวมขอเท็จจริง เรื่องราวและแนวคิดตาง ๆ ที่มีอยูเขาดวยกันเพื่อหาความกระจางใน
ปญหา 2. ขั้นครุนคิด เปนขั้นของการจัดกิจกรรมใหความรูขอมูลที่จําเปนความคิดและเรื่องราวตาง ๆ ที่รวบรวม
ไวมาผสมผสานกลมกลืนกันเขาเปนรูปราง 3. ขั้นเกิดความคิด เปนขั้นตอนของการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสังเกต
เห็นความสัมพันธของความคิดใหมที่แตกตางจากของเดิม 4. ขั้นปรับปรุง เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดนําเสนอความคิด
ใหมโดยดูผลจากการปฏิบัติ รวมถึงศึกษาทฤษฎีองคประกอบความคิดสรางสรรคมาเปนแนวทางในการสราง
กิจกรรมใหสอดคลองกับองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และ
ความคิดละเอียดลออ จากนั้นศึกษากิจกรรมการสอนนาฏศิลปที่มุงสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค จินตนาการ
มีหลายกิจกรรม คือ กิจกรรมกลุม กิจกรรมบทบาทสมมุติ การฝกปฏิบัติภาษาทานาฏยศัพท การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง เพื่อใชเปนกิจกรรมที่จะสอดคลองกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค จึงนํามาสรางแผน
กิจกรรมนาฏศิลปและนําไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบกอนนําไปใหอาจารยผูเชี่ยวชาญ
จึงนําไปเสนอแผนกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคตออาจารยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อประเมิน
ความถูกตองดานเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมนาฏศิลป หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางกิจกรรมกับ
วัตถุประสงคและความเที่ยงตรงในการวิจัย (IOC)
2. การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมทางดานความคิดสรางสรรคกอนและหลังการจัดกิจกรรมของ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคเปนแบบสังเกตการใหคะแนนตาม Rubric Score ที่กําหนดใหแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ความคิด
ริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ ซึ่งไดศึกษาแนวทางนํามาปรับจากงานวิจัย
ทางดานความคิดสรางสรรคและนํามาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ และไดเสนอแบบสังเกต
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พฤติกรรมทางดานความคิดสรางสรรคตออาจารยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดลําดับขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาระนาฏศิลป ของนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปที่ 1 จาก
เอกสารตาง ๆ และทฤษฎีนาฏศิลปที่สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมนาฏศิลปได
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินแผนกิจกรรมนาฏศิลปเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
กอนนําไปใช โดยใชแบบประเมินที่วิจัยสรางขึ้น
3. การเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางการทดลองใชกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรค
เก็บรวบรวมขอมูลขณะที่จัดกิจกรรม
4. หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามขั้นตอนตอไป
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินกิจกรรมนาฏศิลปกับวัตถุประสงคของงานวิจัยโดยใชสูตร IOC ขอมูล
การประเมินกิจกรรมนาฏศิลปมาจากกลุมตัวอยาง จําแนกออกเปนกอนและหลังการทดลอง (Pretest, Posttest)
ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชเพื่ออธิบาย
ขอมูลการเปรียบเทียบจากแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดสรางสรรคกอนและหลังการทํากิจกรรมนาฏศิลปของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชสถิติคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (T-Test for Dependent Samples)
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยการศึกษาคนควาเอกสารนํามาออกแบบการสรางกิจกรรมนาฏศิลปเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ประกอบดวยวัตถุประสงคของกิจกรรม กระบวนการจัดกิจกรรม อุปกรณในการทํากิจกรรม
โดยผูวิจัยไดแบงกิจกรรมจากองคประกอบของความคิดสรางสรรคออกเปน 5 ชวง ทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้
ชวงที่ 1 ความคิดริเริ่ม
กิจกรรมที่ 1 ลีลามนุษย
กิจกรรมที่ 2 ลีลาธรรมชาติ
ชวงที่ 2 ความคิดคลองแคลว
กิจกรรมที่ 3 เคลื่อนไหวอยางมีลีลา
กิจกรรมที่ 4 แสรงคิดประดิษฐทา
ชวงที่ 3 ความคิดยืดหยุน
กิจกรรมที่ 5 สรางทาลีลารํา
กิจกรรมที่ 6 ลีลาจินตนาการ
ชวงที่ 4 ความคิดละเอียดลออ
กิจกรรมที่ 7 เริงลีลารายรํา
กิจกรรมที่ 8 ดวยทาแหงลีลา
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ชวงที่ 5 ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ
กิจกรรมที่ 9 การแสดงผลงานซอมใหญ
กิจกรรมที่ 10 การแสดงผลงาน
กิจกรรมนาฏศิลปที่พัฒนาความคิดสรางสรรคนี้ ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมโดยนําหลักการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคและองคประกอบตามทฤษฎีของทอแรนซ มาผนวกกับทฤษฎีนาฏศิลปไทย กระบวนการกลุม
มาใชในการสรางกิจกรรมนาฏศิลปเพื่อใหเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดมีการพัฒนาความคิดสรางสรรค
โดยอิสระ กลาแสดงออก การเคลื่อนไหวอยางสรางสรรคใชหลักตามองคประกอบของทฤษฎีความคิดสรางสรรค
ออกมาเปนผลงาน ซึ่งระยะเวลาในการทํากิจกรรมทั้งหมด 5 สัปดาห ๆ ละ 2 ครั้ง ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู ทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
กิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การทดลองในกิจกรรม
นาฏศิลปพบวา กิจกรรมนาฏศิลปที่สงเสริมความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มนั้น นักเรียนเริ่มกลาคิด กลาแสดง
ทาทางตามความคิดของนักเรียนออกมาเองจากสิ่งที่ไดปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ถึงแมวาความคิดแรกของนักเรียนยัง
เปนทาทางที่มีลักษณะคลายกัน เนื่องจากนักเรียนมีความรูพื้นฐานในทาทางนั้น ๆ แตสวนใหญนักเรียนจะมี
ปฏิกิริยาในการเริ่มคิดมากขึ้น จากนั้นในกิจกรรมนาฏศิลปที่สงเสริมความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว
ในกิจกรรมจะเนนการปฏิบัติภาษาทาที่สื่อความหมายในรูปของประโยค และเนื้อเพลง นักเรียนจะมีกระบวนการ
คิดที่คลองขึ้น เห็นไดจากผลงานที่นักเรียนแสดงออกมาในชั่วโมงกิจกรรมนั้น ในการสื่อสารทาทางผานการคิดของ
นักเรียนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติภาษาทา การรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมกับเพื่อน สงผล
ใหเกิดความกลาคิด และคิดไดคลองแคลวอยางเห็นไดชัด ตอเนื่องในกิจกรรมนาฏศิลปที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
ดานความคิดยืดหยุน เปนการปฏิบัติทานาฏยศัพทซึ่งเปนพื้นฐานในเนื้อหาสาระนาฏศิลป แตในกิจกรรมนี้เราเนน
การสรางสรรคใหนักเรียนมีจินตนาการคือ การใหนักเรียนจินตนาการตัวเองเปนตุกตารําไทย ผนวกกับจังหวะกลอง
จึงทําใหเปนแรงกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิด ผูวิจัยเห็นวานักเรียนมีการปฏิบัติทานาฏยศัพทเกิดเปนทาใน
ตําแหนงใหม ๆ หลายทา ซึ่งในกิจกรรมผูวิจัยไมเนนการผิดถูกของตําแหนงมือและเทา จึงทําใหนักเรียนมีอิสระใน
การคิดมากขึ้น สงผลใหนักเรียนมีความคิดยืดหยุนไดหลายทางจากการปฏิบัติทานาฏยศัพทรวมถึงการตอยอด
ทารําสอดสรอยมาลา ใหเกิดเปนทารําใหมขึ้นไดอีกหลายทา อีกหนึ่งกิจกรรมนาฏศิลปที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
นั่นคือ ความคิดดานละเอียดลออ ซึ่งดานนี้เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดใสรายละเอียดความคิดใหมากขึ้น
จะเปนเรื่องของการประดิษฐทาประกอบตาง ๆ เชน นําสัตวตาง ๆ ใหนักเรียนออกแบบทาทางใหเหมือนกับสัตว
ตัวอยาง ซึ่งการปฏิบัตินั้นจะเนนที่กระบวนการกลุมใหนักเรียนชวยกันออกแบบทาแลวใหนักเรียนทุกคนไดลงมือ
ปฏิบัติทานั้นเอง ซึ่งทําใหการใสรายละเอียดลงไปจะทําไดดีกวาการปฏิบัติเพียงคนเดียว
กิจกรรมทั้งหมดที่สงเสริมความคิดสรางสรรคในองคประกอบดานตาง ๆ จะชวยกระบวนการคิดของ
นักเรียนไมวาจะเปนการคิดในแบบเดิม ๆ อาจจะเพิ่มรายละเอียดใหนักเรียนไดกลาคิดเกิดเปนสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาได

24

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยในแตละดานและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการทดลอง (n = 25)
กอนการทดลอง
หลังทดลอง
การแปรผล
สงเสริมความคิด
ดาน
สรางสรรค
x
x
S .D.
S .D.
1. ความคิดริเริม่
1.08
0.40
1.60
0.50
ดีมาก
2. ความคิดคลองแคลว
0.88
0.60
1.48
0.51
ดี
3. ความคิดยืดหยุน
0.60
0.58
1.40
0.50
ดี
4. ความคิดละเอียดลออ
0.40
0.50
1.36
0.49
ดี
รวม
2.96
0.89
5.80
0.86
ดี
ที่มา: ผูวิจัย
ระดับเกณฑในการแปลผล
1.50 - 2.00 ระดับดีมาก
1.00 - 1.49 ระดับดี
0.50 - 0.99 ระดับพอใช
0.00 - 0.49 ระดับควรปรับปรุง
ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 1 พบวา การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยในแตละดานและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการ
ทดลองพบวา ในแตละดานกลุมตัวอยางมีผลคะแนนความคิดสรางสรรคที่เพิ่มสูงขึ้นโดยคะแนนเรียงจากมากไป
นอย ดานความคิดริ เริ่ม คะแนนคือ 1.60 ดานความคิดคลองแคลว คะแนนคือ 1.48 ดานความคิดยืดหยุ น
คะแนนคือ 1.40 ดานความคิดละเอียดลออ คะแนนคือ 1.36
จากผลการวิเคราะหพบวา คะแนนความคิดสรางสรรคในแตละดานของกลุมตัวอยางหลังการทํา
กิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรค มีคาคะแนนที่สูงขึ้น โดยมีคะแนนในภาพรวมเทากับ 5.80 ซึ่งอยูใน
ระดับสูง โดยกิจกรรมที่สงเสริมความคิดริเริ่มนั้นมีคะแนนที่สูงขึ้นอยางเห็นไดชัดมีคะแนนคาเฉลี่ย 1.60 จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนกิจกรรมที่เนนดานความคิดริเริ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหว มีเนื้อหากิจกรรม
ตอเนื่องกัน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะมีความคิดแรกหรือความคิดริเริ่มอยูแลวใหคิดทาการเคลื่อนไหวของมนุษยหรือ
เคลื่อนไหวสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ นักเรียนสามารถออกแบบคิดทาออกมาไดจากความรูที่มีอยูแลวแสดงออกเปน
ทาทางซึ่งมีรูปแบบเปนของตัวเอง จึงทําใหดานความคิดริเริ่มมีคะแนนสูงขึ้นอยางชัดเจน
กิจกรรมสงเสริมดานความคิดคลองแคลวมีคะแนนที่สูงขึ้นคือ 1.48 ในการแปรผลอยูในเกณฑดี ซึ่งผล
การจากการทดลองในกิจกรรมที่ 3–4 นั้นสงเสริมใหนักเรียนไดมีความคิดที่คลองแคลว เปนกิจกรรมที่ใชรางกาย
สื่อความหมายใหผูอื่นไดทราบ ซึ่งนักเรียนไดเรียนรูเรื่องของภาษาทาที่ใชการปฏิบัติทานาฏศิลป นักเรียนบางคน
สามารถสื่อสารความหมายออกมาเปนทาไดดี เห็นไดจากการตอบโจทยจากภาษาทาของกลุมเพื่อนได ทําให
คะแนนในกิจกรรมนี้สูงขึ้นจากกอนการทดลอง
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กิจกรรมสงเสริมดานความคิดยืดหยุนมีคะแนนที่สูงขึ้นกวากอนการทดลองอยูที่คาเฉลี่ย 1.40 แปรผล
อยูในเกณฑดี อยูในกิจกรรมที่ 5–6 ที่ใหนักเรียนไดนํานาฏศัพทพื้นฐานมาปฏิบัติเปนทาใหมหรือวางมือและเทา
ในตําแหนงใหม ๆ ซึ่งนักเรียนสวนใหญสามารถคิดการวางทานาฏยศัพทไดใหมีความแปลกใหมไดดี แตสวนนอย
ที่ยังปฏิบัติทาในตําแหนงเดิม ๆ หรือทาซ้ํา ๆ ซึ่งอาจเปนผลมาจากในการกิจกรรมมีเวลาที่กระชับทําใหนักเรียน
เกิดความคิดยืดหยุนไดชา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่สงเสริมดานความคิดละเอียดลออเชนเดียวกัน ในกิจกรรมนี้ให
นักเรียนไดประดิษฐทาประกอบเรื่องเลา หรือทาสัตวตาง ๆ ในนิทาน ซึ่งตองใชความคิดที่ลึกซึ้งในการแสดง
เลียนแบบทานั้นออกมา แตนักเรียนสามารถปฏิบัติทาไดดี มีการใหสมาชิกในกลุมนั้นไดรวมมือในการแสดง
ทาทางออกมาไดเปนอยางดี ทําใหผลคะแนนสูงขึ้นคือ 1.36 อยูในเกณฑดี
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาคะแนนกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 กอนการทดลองและหลังการทดลอง (n=25)
Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
pretest
2.96
25
.889
.178
posttest
5.80
25
.866
.173
ที่มา: ผูวิจัย
จากตารางที่ 2 เปนตารางการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาคะแนนความคิด
สรางสรรคจะเห็นไดวา กอนการทดลองคาคะแนนเฉลี่ยรวมแลวคือ 2.96 แตไดทําการทดลองกิจกรรมนาฏศิลป
พัฒนาความคิดสรางสรรค 10 ครั้ง หลังการทดลองไดคะแนนคาเฉลี่ยอยูที่ 5.80 ซึ่งมีคะแนนคาเฉลี่ยสูงขึ้นกวา
กอนการทดลองกิจกรรมนาฏศิลป
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานของคาคะแนนกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 กอนการทดลองและหลังการทดลอง (n=25)
Paired Samples Test
Paired Differences
Sig. (2Std. 99% Confidence Interval
t
df
Std.
of the Difference
tailed)
Mean
Error
Deviation
Mean Lower
Upper
pretest -2.840 .624 .125 -3.189
-2.491 -22.738 24 .000
Pair 1
posttest
ที่มา: ผูวิจัย
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ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 3 พบวา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คาคะแนนกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา คาคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองใชกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของกลุมตัวอยางในการวิจัยสูงขึ้นแสดงนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
สรุปผล
การสรางกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ) แสดงผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีผลการวิจัยดังนี้
1. กิจกรรมนาฏศิลปพฒ
ั นาความคิดสรางสรรคที่ออกแบบขึ้นสอดคลองกับองคประกอบของความคิด
สรางสรรคคือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ไดทั้งหมด 10
กิจกรรม 10 ชั่วโมง จากผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวาผลการทดสอบหาคาความสอดคลอง
ระหวางกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคกับวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา 0.50 ซึ่งผานการประเมิน
2. ผลการทดลองระหวางกอนและหลังการใชกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของกลุมตัวอยางในการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยกอนทดลองเทากับ 2.96 และหลังจาก
การจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.80 โดยรวมอยูในระดับดี และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาคะแนนเฉลี่ยกอน
และหลังการใชกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคเทากับ 0.89 และ 0.87 ตามลําดับ
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาคะแนนกอนและหลังการใชกิจกรรมนาฏศิลป
พัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยขอมูลโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01 นักเรียนมีการพัฒนาความคิดสรางสรรค หลังการใชกิจกรรมนาฏศิลปมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.80 เมื่อพิจารณา
เปนแตละดานขององคประกอบความคิดสรางสรรค ดังนี้
ดานความคิดริเริ่ม ความสามารถของนักเรียนในการคิดที่แปลกใหม เมื่อไดแสดงออกอยางมีคุณคา
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.60
ดานความคิดคลองแคลว สามารถคิดไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และคํานึงถึงความยากงายเพื่อใหได
ความคิดที่ดีที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.48
ดานความคิดยืดหยุน สามารถคิดไดหลายทางอยางอิสระจากความรูที่มีอยูได นําไปสรางความคิด
ดัดแปลงไปจากสิ่งหนึ่งไปเปนหลายประเภทได โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.40
ดานความคิดละเอียดลออ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแตง หรือขยายความคิดหลักใหไดความหมาย
สมบูรณยิ่งขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.36
อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่องการสรางกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ) สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. กิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นพบวามีประสิทธิภาพจากประเมินหา
คาดัชนีความสอดคลอง เนื่องจากผูวิจัยมีการศึกษาในกระบวนการสรางเปนไปอยางมีระบบ ประกอบดวย ศึกษา
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนํามาใชในการกําหนดกิจกรรมนาฏศิลปให
สอดคลองกับจุดประสงคและการนําสาระนาฏศิลปสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มาสรางเปนกิจกรรม
นาฏศิลป รวมถึงศึกษาทฤษฎีกระบวนการคิดสรางสรรคของทอรแรนซ เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
นาฏศิลป และศึกษาองคประกอบความคิดสรางสรรค มาใชในการจัดกิจกรรมนาฏศิลปและการประเมินความคิด
สรางสรรคทั้ง 4 ดาน คือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ การจัด
กิจกรรมนาฏศิลปในวิจัยเรื่องนี้ ไดแก กิจกรรมกลุม บทบาทสมมุติ การเคลื่อนไหวรางกาย ภาษาทา นาฏยศัพท
และการประดิษฐทาประกอบเพลงหรือเรื่องเลานิทาน เปนตน ซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดอยาง
หลากหลาย เชื่อมโยงทาทางไดอยางกลมกลืนสอดคลองกัน มีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม สามารถ
ทํางานรวมกันอยางมีความสุข ทั้งนี้เปนเพราะกิจกรรมที่สรางขึ้นมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่เปนไปตามการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและกิจกรรมที่จัด เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระและตามศักยภาพของ
ตนเองอยางเต็มที่
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัชราภรณ ศรีกาญจน (2553) ไดศึกษาการสรางและการประเมิน
คุณภาพชุดกิจกรรมศิลปะ และเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกอนและหลังฝก สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา ชุดกิจกรรมศิลปะที่สรางขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และคะแนนความคิดสรางสรรค
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับวอลลาสและโคแกน (Wallach, & Kogan,
1965, p. 12-13) มีความเชื่อวาความคิดสรางสรรคเปนการเชื่อมโยงสัมพันธ คนที่มีความคิดสรางสรรคคือคนที่
สามารถคิดอะไรไดอยางสัมพันธกันเปนลูกโซยิ่งคิดมากเทาไร ยิ่งแสดงศักยภาพดานความคิดสรางสรรคมาก
เทานั้น
2. ผลจากการสรางกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่ง
ในแผนกิจกรรมนาฏศิลปประกอบไปดวยจุดมุงหมายของกิจกรรม แนวคิดทฤษฎีที่ใชในกิจกรรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคไดแบงกิจกรรมตามองคประกอบของความคิดสรางสรรคผสมผสานกับทฤษฎี
นาฏศิลป กระบวนการกลุม ซึ่งใชระยะเวลาในการทํากิจกรรมทั้งหมด 10 ครั้ง
โดยผลของระดั บ การใช กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป ส ง เสริ ม ด า นความคิ ด ริ เ ริ่ ม ซึ่ ง หลั ง การใช กิ จ กรรม
นาฏศิลปเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค สถิติโดยรวมสูงกวากอนทํากิจกรรมนาฏศิลป โดยมีคาเฉลี่ยหลังทํา 1.60
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สาเหตุที่ผลการทดลองเปนเชนนี้เพราะนักเรียนไดรับกิจกรรมที่ไดความคิดจาก
สิ่งที่เปนพื้นฐานของการเคลื่อนไหวรางกายไดอยางอิสระ จึงทําใหกลาคิด เพื่อทดสอบความคิดของตนเอง จึง
เปนการคิดริเริ่มจากประสบการณที่มีอยูในความคิดของตนเองปรับใชใหเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นและอาศัยจาก
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ทําใหนักเรียนเกิดความคิดและเขาใจสิ่งตาง ๆ ในกิจกรรมนี้ไดดี
กิจกรรมนาฏศิลปสงเสริมดานความคิดคลองแคลว ซึ่งหลังการใชกิจกรรมนาฏศิลปเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนทํากิจกรรมเทากับ 1.48 เนือ่ งจากเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนฝก
การหาคําตอบในการแสดงภาษาทาอยางรวดเร็ว จากการแสดงทาทางที่เปนธรรมชาติของตนเองอยูแลว มาแสดง
เปนทาที่สวยงามซึ่งใชเวลาจํากัดและผนวกกับกิจกรรมกลุมที่สามารถชวยแสดงความคิดออกมากับคนอื่นเพื่อให
ไดความคิดที่สมบูรณในการทํากิจกรรมดานนี้
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กิจกรรมนาฏศิลปที่มุงเนนดานความคิดยืดหยุนนั้น เปนการพัฒนาความคิดของนักเรียนใหรูจัก
ความคิดที่ไดหลายมุมจากความรูทางดานนาฏยศัพทที่มีอยูแลว สามารถนํามาประกอบทานาฏยศัพทใหเกิดเปน
ทารําไดอีกหลายทาซึ่งไมระบุวาเปนทาผิดหรือถูก จึงทําใหนักเรียนสามารถกลาคิดออกมาไดอยางอิสระ และไม
ซ้ํากับความคิดเดิม ๆ จึงเปนผลใหคาเฉลี่ยสูงกวากอนทํากิจกรรมเทากับ 1.40
สุดทายกิจกรรมนาฏศิลปที่พัฒนาความคิดสรางสรรคสงเสริมในดานความคิดละเอียดลออนั้น มีผล
ใหคาเฉลี่ยสูงกวากอนทํากิจกรรมเทากับ 1.36 เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ใชความคิดจากความรูในการทํากิจกรรม
ที่ผานมาแลวนั้น สามารถนํามาใสรายละเอียดเพื่อใหผลงานมีความแปลกใหมดวยกิจกรรมการแสดงทาสัตว
ประกอบการเลานิทานซึ่งเปนการแสดงที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนจึงทําใหนักเรียนมีความคิดที่สามารถแตงเติม
ในทาทางประกอบไดเปนอยางดี
โดยผลของระดับกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคที่อยูในระดับดีนั้นเกิดจากการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแตละครั้งนักเรียนจะคิดสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เพิ่มขึ้นทุกครั้งซึ่งทําใหผลงานมีรายละเอียดมาก
ขึ้นรวมทั้งการที่นักเรียนไดสรุปผลงานของตนเองและสะทอนความรูสึกนึกคิดของตน เปนการกระตุนใหเด็กเกิด
ความคิดสรางสรรค ซึ่งมะลิฉัตร เอื้ออานันท (2545, น. 35-36) กลาววาการทํางานของสมองที่สามารถทาทาย
ตองเกิดจากทํากิจกรรมที่สงผลตอการเจริญเติบโตของสมองซีกขวาที่เกี่ยวเนื่องเรื่องจินตนาการ ความคิ ด
สรางสรรค และความคิดแปลกใหม
ดวยกิจกรรมทั้งหมดนี้จากการพิจารณาหาคาความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน
พบวา กิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคมีคาความสอดคลองกับวัตถุประสงคเทากับ 1.00 เพราะ
กิจกรรมนาฏศิลปเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเชน เลนละคร แสดงบทบาทสมมุติ การเคลื่อนไหวรางกาย
ตามจังหวะ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดสรางสรรคทาทางดวยตนเอง แสดงออกเปนตัวของ
ตัวเองและมีการนําเสนอตอผูอื่น สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความสนุกสนานและทาทายความสามารถไดใช
ความคิด สรา งสรรคเ ปนอิ สระตามจินตนาการเพื่อไดค วามคิดไดมากและได เร็ว ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
ความคิดสรางสรรคของทอแรนซที่กลาวไววา กระบวนการคิดสรางสรรคเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อเราคิดไปสู
จุดมุงหมาย ทําใหเริ่มคิดพยายามรวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ มาผสมกลมกลืน เกิดจินตนาการ แลวแสดงออกมา
ในรูปผลงานประดิษฐสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่เริ่มคิดจะสรางสรรคผลงาน คัดเลือกทาทาง
ที่สรางสรรคขึ้นใหมใหมีความแปลกใหม สวยงามและเชื่อมโยงทาทางตาง ๆ ใหกลมกลืนกันได ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ อารี รังสินันท (2532) ที่กลาวไววา การสงเสริมความคิดสรางสรรคควรสนับสนุนใหมีความคิดหลาย ๆ
ดาน คิดตลอดจนการแกปญหาตาง ๆ นําไปสูความคิดสรางสรรคทําใหนักเรียนสนุกสนานและเกิดความคิดใหม ๆ
และชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคไดดีขึ้นตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ครูควรศึกษารายละเอียดของกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเขาใจและจัดเตรียม
สื่อการเรียนรูใหครบตามที่ระบุเอาไว หรืออาจมีการดัดแปลงใหเหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียนดําเนินไปอยางมีลําดับ และบรรลุตามวัตถุประสงค
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2. ผูดําเนินการจัดกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรค ตองเปนผูที่มีความรูและเขาใจ
พัฒนาการของนักเรียนที่อยูในชวงวัยสามารถพัฒนาดานความคิดสรางสรรคได เนื่องจากเปนนักเรียนในวัยที่
ยังเล็ก จึงควรดูแลกิจกรรมในทุกขั้นตอนอยางตั้งใจและอดทนกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อใหการจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมนาฏศิลป ครูผูสอนตองมีสวนสําคัญในการกระตุนนักเรียนใหเกิดการเรียนรูและสงเสริม
ใหนักเรียนกลาแสดงความคิดสรางสรรคความสามารถออกมาอยางเต็มที่ ตองสรางบรรยากาศในหองเรียนใหมี
ความเปนกันเอง ไมเนนถูกผิด แตคํานึงถึงนักเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมตามความ
สมัครใจ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการสรางกิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรคในสาระนาฏศิลปอื่น ๆ และในระดับชั้นตาง ๆ
เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาโดยใชกิจกรรมนาฏศิลปไปพัฒนากับตัวแปรอื่น ๆ เชน การเขาสังคม ความกลา
แสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคไปทดลองใชกับนักเรียน
ระดับอายุแตกตางกันออกไป หรือเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยปรับกิจกรรมใหเหมาะกับความสามารถของ
นักเรียนกลุมนั้น ๆ
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การสรางสรรคชุดการแสดง “ระบํายันแย”
THE CREATIVE WORK OF YAN YAE DANCE
ประกิจ พงษพิทักษ*
PRAKIT PONKPITAK
บทคัดยอ
ยันแยเปนการละเลนพื้นบานของชาวชองในจังหวัดจันทบุรีที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนทองถิ่น มีจุดประสงคเพื่อการรื่นเริง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมา การสืบทอด
องคประกอบการแสดงและวิธีการแสดงยันแย เพื่อนํามาสูกระบวนการสรางสรรคชุดการแสดงระบํายันแย วิธี
การศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ
จากแหลงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเปนมา อัตลักษณของชาวชอง การสืบทอดการแสดง ความผูกพัน
ของยันแยกับวิถีชีวิตชาวชอง องคประกอบของการแสดง ลักษณะการแตงกายและวิธีการแสดง โดยแบงกลุมการ
สัมภาษณออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิ และกลุมภูมิปญญาทองถิ่นศิลปะการแสดงยันแย มีการกําหนด
หลักเกณฑของผูใหขอมูลทั้งสองกลุมที่ชัดเจน การสรางเครื่องมือแบบสัมภาษณ พรอมทั้งมีการตรวจสอบเครื่องมือ
และขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลที่ไดเพื่อนําขอมูลความรูมาสรางสรรคขึ้นเปนชุดการแสดง ระบํายันแย
ผลการวิจัย พบวายันแยเปนการแสดงของชาวชองที่อาศัยอยูในหมูที่ 4 ตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชกุฏ จังหวัด
จันทบุรี แตเดิมใชสําหรับการรองกลอมเด็ก ผูรองจะรองเปนภาษาชอง เนื้อหาของบทรองเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตความเปนอยู การทํามาหากินของชาวชองที่มีการสอดแทรกขอคิด ปรัชญา คําสอน ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่นับถือ ใชวิธีการรองแบบดนสด ๆ ตามประสบการณและจินตนาการของตนเอง ในลักษณะเชิงการเกี้ยวพาราสี
กันของหนุมสาวชาวชอง ในปจจุบันใชเครื่องดนตรี มีกลอง กรับและฉิ่ง ลักษณะของทารําเปนการสายมือสองแขน
ขึ้นลงตามจังหวะของการย่ําเทา ผูวิจัยไดนํามาสรางสรรคขึ้นเปนขั้นตอน โดยแบงออกเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1
สืบสานพิธีการแตงงานกาตั๊ก ชวงที่ 2 รวมรองรับขับขานตํานานยันแย ชวงที่ 3 สุขใจแทเลือกคูหนุมสาวชาวชอง
เพลงที่ใชประกอบการแสดงเปนเพลงที่ประพันธข้ึนใหม ชื่อเพลงระบํายันแย ดานการประดิษฐเครื่องแตงกายได
ศึกษาลักษณะการแตงกายของชาวชอง นํามาสรางเปนเครื่องแตงกาย อุปกรณ การแสดงใช ทับไทรเครื่องหมาย
รวมการชุมนุม กระดิ่งชางมา เขาวัว เขาควาย โควเฌอใสขาวเปลือก กลอง และผาขาว เพื่อใหการแสดงในชวงแรก
สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวชองในอดีต
คําสําคัญ: ยันแยชาวชอง นาฏศิลปของชนเผา
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Abstract
Yanyae is Chongs’folk Dance in Chanthaburi Province. It reflects the way of Chongs’
life. Its purpose is to entertain the people in the public festival. The purposes of the study
were to study the history, the inheritance, the performing composition and the method to
perform Yanyae Dance and to create Yanyae Dance. The data were collected from the
documents, the textbooks, and the researches and the interviews about the history, the
background, the identity, the performing inheritance, the relationship between Yanyae and the
ways of Chongs’ lives, the performing composition, the costumes and the performance. The
recipients of the interviews were the resource persons and the local wisdoms. The research
instruments were the close–ended questionnaires. The data were analyzed to get the
knowledge and create the creative dance “Yanyae.” The results of the research were: Yanyae
was Chongs’ performance. Chongs were the native people who lived at Moo 4, Khongphlu
Sub-District, Khaokitchakud District, Chanthaburi Province. Yanyae had been used as a lullaby
song. Its lyrics were the ways of Chongs’ lives, the ideas, the teachings and the beliefs. The
singers, both men and women, sang by using their experiences and their imagination to court
each other. The musical instruments were the drums, the wooden rhythm clappers and the
small cymbals. The performers danced by swaying their arms and stamps their feet rhythmically.
The researcher created “Yanyae Dance” into 3 parts: the ceremony of the marriage, the
conserving of “Yanyae” singing and finding the mate. The song, RabumYanyae, was newly
composed. The costumes were created from Chongs’ clothes. The props that were used to
show the ways of Chongs’ lives in the first part of the performance were a bamboo basket
containing rice, the bells, the bull and buffalo horns, a sign for calling the villagers to meet,
the drums and the white cloth.
Keywords: Chao Chongs’ Yanyae, Tribal Dance
บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีชนกลุมนอยอาศัยกระจัดกระจายอยูทั่วไปทุกภาค เชน ชาวจีน ชาว
ไทยมุสลิม ชาวลาว ชาวไทยภูเขาเผาตาง ๆ ชาวญวน ชาวเขมร และชาวเลที่อาศัยอยูตามเกาะตาง ๆ ชายฝง
ทะเลดานมหาสมุทรอินเดีย เปนตน รวมทั้งชาวชอง (Chong) ซึ่งอาศัยอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทย
บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด (ตรี อมาตยกุล, 2500, น. 12)
คนชองเปนคนพื้นเมืองของเมืองจันทบุรี จัดอยูในกลุมชาติพันธุออสโตร-เอเชียติค (Austro-Asiatic)
กลุมมอญ-เขมร คนชองเหลานี้ในระยะแรกสันนิษฐานวาอาศัยในเมือง ตอมาเมื่อคนไทยเขามาในเมืองจันทบุรี
ในฐานะผูปกครอง คนจีนและคนญวนอพยพเขามาในเมืองจันทบุรี ทําใหคนชองอพยพถอยรนไปอยูตามปา
เชิงเขา ทําใหมีลักษณะความเปนอยูแบบคนปาประกอบอาชีพทํานา ตัดไม หาของปา การสรางบาน เครื่องมือ
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เครื่องใชตาง ๆ ก็ใชวัสดุที่หาไดจากปาสวนใหญจะทําจากไมไผ ปจจุบันคนชองเปนชนกลุมนอยในเมืองจันทบุรี
ยังคงรักษาภาษาพูดขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไว เมื่อทางราชการประกาศใหคนชองเปนคนไทยตาม
พระราชบัญญัติของทางราชการ คนชองจึงหันมาพูดภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธตามแบบคนไทย และยอมรับ
ความเจริญทางดานวัตถุที่อํานวยความสะดวกมาใชในชีวิตประจําวัน (อรวรรณ ใจกลา, 2539, น. 73-74)
จากการศึกษาขอมูล ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของคนชองชนพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีที่อาศัย
อยูมากในตําบลตะเคียนทองและตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชกุฏ ลักษณะของรูปราง ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีทางวัฒนธรรมหลายอยางที่ยังคงปฏิบัติอยูไดแสดงถึงความรักและเคารพตอบรรพบุรุษที่ได
ลวงลับไปแลว และมีวิถีชีวิตประจําวันที่รักความสงบ นิยมในความสนุกสนานรื่นเริงที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคน
ชองอยูเสมอ จึงสะทอนออกมาใหเห็นถึงความเปนอัตลักษณคนชองที่สามารถสัมผัสไดผานทางการแสดงพื้นบาน
ของชาวชอง เชน เพลงเกี่ยวขาว เพลงรําวง เพลงกลอมเด็ก เพลงที่รองเลนกันเพื่อความสนุกสนานยังมีเพลงที่
สําคัญ และเปนหลักของพิธีกรรมตาง ๆ เชน เพลงยันแย ซึ่งสามารถรองรําไดทุกงานไมวาจะเปนพิธีการเกิด พิธี
การตาย พิธีการบวช พิธีการแตงงาน ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ ที่สําคัญของชุมชนชาวชอง
การแสดงพื้นบานเพลงยันแย เปนศิลปะการแสดงในการรองและการรํา ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนชาวชอง มีจุดประสงคเพื่อการรื่นเริง รองรําในโอกาสตาง ๆ เชน เทศกาลตรุษสงกรานต
และวันปกติ ในอดีตนั้นจะมีการรองเพลงยันแยอยางเดียว ไมมีเครื่องดนตรีเขามาประกอบจังหวะแตอยางใด
อาจมีการใชซออูสีคลอไปตามบทรอง หรือขลุยเปาเปนทํานองบาง ในปจจุบันพบวามีการนํากลอง กรับและฉิ่ง
เขามาตีประกอบจังหวะเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และความเราใจยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาตาง ๆ ในพื้นที่ของ
อําเภอเขาคิชกุฏ ไดนําไปใชเปนหลักสูตรสถานศึกษา เชน โรงเรียนวัดคลองพลู โรงเรียนคลองพลูวิทยา เพื่อให
เยาวชนไดตระหนัก และเห็นถึงคุณคาของภูมิปญญาแหงบรรพบุรุษ โดยครูภูมิปญญาทองถิ่นศิลปะการแสดง
ยันแย มาถายทอดองคความรูใหแกนักเรียน จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาและลงพื้นที่ภาคสนาม พบวา ครูผูเปน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ยังคงเหลือมีอยูเพียง 3 ทาน คือ นางจิ้น ผันผาย อายุ 70 ป นางเสียง คลายมะลิ อายุ 84 ป
และนายเฉียน ผันผาย อายุ 76 ป ก็เขาสูวัยชรามากแลว การถายทอดความรูศิลปะการแสดงยันแย ยังอยูในวงที่
จํากัดอยู จึงควรมีการศึกษาจากครูผูเปนภูมิปญญาทองถิ่น และนํามาสรางสรรคขึ้นอยางเปนกระบวนการ
เพื่อใหคงอยูและอนุรักษไวซึ่งอัตลักษณทางการแสดงของชาวชองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาประวัติความเปนมา การสืบทอด องคประกอบการแสดงและ
วิธีการแสดง นํามาสูกระบวนการสรางสรรคขึ้นเปนชุดการแสดงในลักษณะ “ระบํา” ตามรูปแบบของการแสดง
นาฏศิลปไทยพื้นเมือง เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษ สืบสาน ถายทอด และนําแสดงออกสูสาธารณชนในวงที่
กวางขึ้น ในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศตลอดจนการเผยแพรสูตางประเทศ เพื่อเปนการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณคานี้สืบตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา การสืบทอด องคประกอบการแสดงและวิธีการแสดงยันแย
2. เพื่อสรางสรรคชุดการแสดง ระบํายันแย
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วิธีการศึกษา
การวิจัยสรางสรรคชุดการแสดง “ระบํายันแย” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงศึกษาเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมา การสืบทอด องคประกอบการแสดงและวิธีการแสดงยันแยนํามาสูกระบวนการสรางสรรคขึ้นเปน
ชุดการแสดง “ระบํายันแย” โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากแหลงขอมูลตาง ๆ การศึกษาเอกสารจากหนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาใหไดขอมูลที่
เกี่ยวกับประวัติความเปนมา การสืบทอด องคประกอบการแสดง และวิธีการแสดงยันแย นํามาสูกระบวนการ
สรางสรรคขึ้นเปนชุดการแสดง “ระบํายันแย”
2. การเก็บขอมูลภาคสนาม ไดดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 การสัมภาษณกลุมผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการที่เปนผูนําทางวัฒนธรรมระดับ
จัง หวั ด ระดับ อํา เภอ และระดั บท องถิ่น ผู บริ หารสถานศึก ษา และผูนํ าท องถิ่น ที่ใ หก ารสนั บสนุน งานด า น
วัฒนธรรม โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบไมมีโครงสราง ซึ่งผูใหขอมูลหลักตองมีความรูเกี่ยวกับ
การแสดงยันแย ในดานของประวัติความเปนมา อัตลักษณของชาวชอง องคประกอบการแสดง การแตงกายของ
ชาวชอง วิ ธี การแสดง และความคิ ด เห็ น ที่มี ต อ การสร า งสรรค ไดแ ก กลุ ม ผูท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ความรู เ กี่ย วกั บ
การแสดงยันแย (จํานวน 5 คน) โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกผูใหสัมภาษณตามที่ไดกําหนดคุณสมบัติไว ดังนี้
ผูเปนหัวหนาสวนราชการที่เปนผูนําทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด อําเภอ และทองถิ่น ทําหนาที่
บริหารจัดการงานทางดานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี สงเสริมการอนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงให
คงอยู คือ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี วัฒนธรรมอําเภอเขาคิชกุฏ ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเขาคิชกุฏ
ผูบริหารสถานศึกษาที่สถานศึกษาจัดใหมีแหลงการเรียนรูศูนยวัฒนธรรมชอง และมีการจัดการ
เรียนการสอน เปนหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวชอง คือ
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองพลูวิทยา
ผูนําทองถิ่นที่ใหการสนับสนุนทางดานวัฒนธรรม โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงานที่
ชัดเจนในการสงเสริม สนับสนุน อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของชาวชอง เพื่อเปนการ
อนุรักษและสืบทอดประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ดังวิสัยทัศนของหนวยงานที่วา “สืบสานวัฒนธรรมชอง” คือ
นายกเทศมนตรีตําบลคลองพลู
2.2 การสัมภาษณกลุมผูแสดงภูมิปญญาทองถิ่นยันแย ซึ่งทําหนาที่เปนผูแสดง ผูบรรเลงดนตรี
ประกอบการแสดงยันแย โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง ซึ่งผูใหขอมูลหลักตองมี
ความรูเกี่ยวกับการแสดงยันแย ในดานของประวัติความเปนมา การสืบทอด ความผูกพันของการแสดงยันแยกับ
วิถีชีวิตชาวชอง องคประกอบการแสดง การแตงกายของชาวชอง วิธีการแสดง และความคิดเห็นที่มีตอการ
สรางสรรค ไดแก
กลุมผูแสดงภูมิปญญาทองถิ่นยันแย (จํานวน 3 คน) โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกผูใหสัมภาษณ
ตามที่ไดกําหนดคุณสมบัติไว ดังนี้
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ผูทําหนาที่เปนผูแสดงและผูบรรเลงดนตรีประกอบการแสดง มีประสบการณไมต่ํากวา 20 ป
และยังคงแสดงและบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงอยูในปจจุบัน ทําหนาที่เปนครูภูมิปญญาทองถิ่นยันแยให
ความรูแกนักเรียน นักศึกษาตลอดจนผูที่มีความสนใจ และมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขตพื้นที่ตําบลคลองพลู คือ
นางจิ้น ผันผาย อายุ 70 ป (ดานการรองการรํา และการบรรเลงดนตรี) นางเสียง คลายมะลิ อายุ 84 ป (ดานการ
รองและการรํา) นายเฉียน ผันผาย อายุ 76 ป (ดานการบรรเลงดนตรี)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยสรางสรรคชุดการแสดง “ระบํายันแย” ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ (Interview Guide) มี ทั้ ง แบบสั ม ภาษณ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ
โดยสัมภาษณผูเกี่ยวของแบงออกเปน 2 กลุม ที่ไดแบงไวตามเกณฑ เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย
สรางสรรค คือ
1.1 กลุมผูทรงคุณวุฒิ มีความรูเกี่ยวกับการแสดงยันแย (จํานวน 5 คน) เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก แบบสัมภาษณซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ มีลักษณะเปน
แบบคําถามปลายเปด (Open-Ended) มีจํานวน 7 ขอ คือ ตําแหนงหนาที่ของผูใหสัมภาษณและประสบการณ
ตอนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการแสดงยันแย มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด (Open-Ended) มีจํานวน 7 ขอ
1.2 กลุมผูแสดงภูมิปญญาทองถิ่นยันแย (จํานวน 3 คน) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบ
สัมภาษณซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ มีลักษณะเปนแบบคําถาม
ปลายเปด (Open-Ended) มีจํานวน 7 ขอ คือ ตําแหนงหนาที่ของผูใหสัมภาษณและประสบการณ ตอนที่ 2
ความรูเกี่ยวกับการแสดงยันแย มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด (Open-Ended) มีจํานวน 7 ขอ
2. แบบสังเกต (observation) มีทั้งแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม (Participant And NonParticipant Observation) ใชสังเกตกลุมผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูแสดงภูมิปญญาทองถิ่นยันแย
2.1 แบบมีสวนรวม คือ โครงการ “เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นศิลปะการแสดงยันแยชาวชอง
อําเภอเขาคิชกุฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อนําไปสูการสรางสรรคชุดการแสดง “ระบํายันแย” ระหวางวันที่ 21-24
มกราคม 2557 ณ ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาชองบานกํานันเฉิน ผันผาย
2.2 แบบไมมีสวนรวม คือ เปนผูชมการแสดงยันแยตามงานตาง ๆ จํานวน 5 ครั้ง เพื่อสังเกต
และบันทึกภาพเกี่ยวกับองคประกอบการแสดง และขั้นตอนการแสดงตลอดจนบริบทโดยรวมของการแสดง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสังเกตการณการแสดงยันแย ซึ่งมีขอสังเกตจํานวน 7
ขอ คือ บทรองเพลงยันแย เครื่องดนตรีที่ใช ลักษณะทารํา ลักษณะการแตงกาย ลักษณะโอกาสที่ใชในการแสดง
ขั้นตอนของการแสดง ผูแสดง
สวนของวัสดุอุปกรณภาคสนาม ในการศึกษาขอมูลภาคสนามครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชอุปกรณ
ชวยในการเก็บขอมูล คือ กลองวีดิทัศน เครื่องบันทึกเสียง สมุด ปากกา ดินสอ เพื่อใหไดรายละเอียดของขอมูล
มากที่สุด
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การตรวจสอบเครื่องมือ
นําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจ จากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงและเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคาความเชื่อมั่นและความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แกไขการใชภาษาใหถูกตอง
ทั้งนี้มีผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใช ดังนี้
1. นางรัจนา พวงประยงค ผูเชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลปไทย (ละคร-นาง) สํานักการสังคีต และศิลปน
แหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย-ละครนาง) ปพุทธศักราช 2554
2. นางสาวผองพรรณ เมตตา ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
3. นายเฉิน ผันผาย ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเขาคิชกุฏ
การตรวจสอบขอมูล
การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลว จะตองทําการ
ตรวจสอบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ซึ่งบางครั้งอาจทําไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูลจึงใชการตรวจสอบ
ขอมูลที่ได เพื่อใหสอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)
ไดแก 1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูลโดยพิจารณาแหลงเวลา แหลงสถานที่และแหลงบุคคลที่แตกตางกัน
กลาวคือ ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือไม ถาขอมูลตางสถานที่จะเหมือนกันหรือไม และถาบุคคลผูให
ขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม โดยใชการสังเกต การสัมภาษณ และการใชเอกสาร วิธีการเก็บขอมูล
3 วิธีที่ตางกัน แลวจะไดผลเหมือนกัน ทั้งนี้มีผูตรวจสอบขอมูลครั้งนี้ จํานวน 3 คน คือ
1. นายเฉิน ผันผาย ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเขาคิชกุฏ (ตรวจสอบประวัติความเปนมา และ
องคประกอบการแสดง)
2. นางเสียง คลายมะลิ ภูมิปญญาทองถิ่นศิลปะการแสดงยันแย (ดานการรองและการรํา) (ตรวจสอบ
เนื้อเพลง การรอง การรํา)
3. นางจิ้น ผันผาย ภูมิปญญาทองถิ่นศิลปะการแสดงยันแย (ดานการรอง การรํา และการบรรเลง
ดนตรีประกอบการแสดง) (ตรวจสอบเนื้อเพลง การรอง การรํา และดนตรีทวงทํานองที่ใช)
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําขอมูลที่ไดจากการบันทึกภาพ บันทึกเสียงและจากการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร มาถอด
เนื้อหาและผูวิจัยทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง
2. นําขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูใหสัม ภาษณ ที่ มีลักษณะเปนแบบคํ าถามปลายเปด (OpenEnded) นํามาวิเคราะหและสรุปความเปนเชิงพรรณนานําเสนอเปนความเรียง
3. นําขอมูลความรูเกี่ยวกับการแสดงยันแย ในกลุมผูทรงคุณวุฒินํามาวิเคราะหและสรุป ความเปนเชิง
พรรณนานําเสนอเปนความเรียง
4. นําขอมูลความรูเกี่ยวกับการแสดงยันแย ในกลุมผูแสดงภูมิปญญาทองถิ่นยันแยนํามาวิเคราะหและ
สรุปความเปนเชิงพรรณนานําเสนอเปนความเรียง
5. นําขอมูลจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวม และแบบไมมีสวนรวม วิเคราะหวิธีการแสดงยันแย
องคประกอบของการแสดง โดยใชทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคงาน ดังนี้ นิยามความเชื่อ ทฤษฎีการ
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สรางสรรคการแสดง ทฤษฎีทัศนศิลป ทฤษฎีแหงการเคลื่อนไหว เพื่อนําผลการศึกษามาเขียนรายงาน การวิจัย
ในเรื่อง การสรางสรรคชุดการแสดง “ระบํายันแย”
ผลการศึกษา
จากการวิจัยไดทราบวา ชาวชองซึ่งเปนชนพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี ในปจจุบันพบอาศัยอยูมากใน
บริเวณตําบลตะเคียนทอง และตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชกุฏ มีลักษณะของรูปราง ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีทางวัฒนธรรมหลายอยางที่ยังคงปฏิบัติอยูไดแสดงถึงความรัก และเคารพตอบรรพบุรุษที่ได
ลวงลับไปแลว มีวิถีชีวิตประจําวันที่รักความสงบ นิยมในความสนุกสนานรื่นเริงที่เกี่ยวของกับ วิถีชีวิตของคนชอง
อยูเสมอ จึงสะทอนออกมาใหเห็นถึงความเปนอัตลักษณคนชองที่สามารถสัมผัสไดผานทางการแสดงพื้นบานของ
ชาวชอง เช น เพลงเกี่ ย วข า ว เพลงรํ า วง เพลงกล อ มเด็ ก หรื อ เพลงกล อ มลู ก เพลงที่ ร อ งเล น กั น เพื่ อ ความ
สนุกสนานยังมีเพลงที่สําคัญ และเปนหลักของพิธีกรรมตาง ๆ เชน เพลงยันแย ซึ่งสามารถรองรําไดทุกงาน ไมวา
จะเปนพิธีการเกิด พิธีการตาย พิธีการบวช พิธีการแตงงาน (กาตั๊ก) ตลอดจนเทศกาลตาง ๆ ที่สําคัญของชุมชน
ชาวชอง
การแสดงพื้นบานเพลงยันแย เปนศิลปะการแสดงในดานการรองและการรํา ที่มุงจะสะทอนใหเห็นถึง
วิธีการดําเนินชีวิตของชุมชนชาวชอง โดยมีจุดประสงคเพื่อการรื่นเริง รองรําในโอกาสตาง ๆ เชน เทศกาลตรุษ
สงกรานต และวันปกติ ในอดีตนั้นจะมีการรองเพลงยันแยอยางเดียว ไมมีเครื่องดนตรีเขามาประกอบจังหวะแต
อยางใด อาจมีการใชซออูสีคลอไปตามบทรอง หรือขลุยเปาเปนทํานองบาง ในปจจุบันพบวามีการนํากลอง กรับ
และฉิ่งเขามาตีประกอบจังหวะ เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และความเราใจยิ่งขึ้น
จากการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณและการเขารวมฝกปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการแสดง
ยันแย ณ หมูบานชองตําบลคลองพลู และบานกํานันเฉิน ผันผาย หมูที่ 4 ตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชกุฏ
จังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยพบวา การรองเพลงยันแยแตดั้งเดิมจะรองเปนคําชอง หรือภาษาชองโดยไมมีคําไทยและใช
วิธีการดนสดไปเรื่อย ๆ ซึ่งตอมาไดพัฒนาใหบทรองเพลงยันแยเปนภาษาไทยปนคําชอง เพื่อใหงายตอการฝกรอง
และสามารถเขาใจถึงความหมายในเนื้อรอง จนสามารถที่จะแสดงทาทางของการเกี้ยวพาราสีไดตามบทบาทใน
เนื้อรองที่มีการรองโตตอบกันเปนคูชาย-หญิง เมื่อพิจารณาบทรองของเพลงยันแยจะมีลักษณะของการสอดแทรก
ขอคิด ปรัชญา คําสอน ความเชื่อใหเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยางเรียบงาย รักความสงบ และดวย
ศรัทธาที่เปนชาวพุทธโดยแทจริงของชาวชอง สําหรับบทรองที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลขึ้นในครั้งนี้มีจํานวน 12
บทรอง จากการสังเกตในสวนของกระบวนทารําจะเนนลักษณะที่เปนไปตามธรรมชาติ ในชวงทํานองของการ
รองรับ หรือสรอยของเพลง จะปฏิบัติทารําสายมือสองแขนขึ้นและลงตามจังหวะของการย่ําเทา และในทํานองที่
รองวา “สาวเอยยันแย” จะนํามือขางใดขางหนึ่งมวนจีบออกไปตั้งวงที่ดานหนา แลวยืดตัวขึ้นตามจังหวะของ
การรองในชวงทายของประโยคเทานั้น ไมมีทารําออกและทารําเขาเวทีเมื่อเริ่มการแสดงและจบ การแสดง ดาน
การแตงกายฝายหญิงจะนุงโจงกระเบนผาพื้น สวมเสื้อไมมีแขนหรือที่มักเรียกกันวา เสื้อคอกระเชา หรือใชวิธีการ
หมตะเบงมาน มีผาคลองคอ สวนฝายชายจะนุงโสรง ไมสวมเสื้อ ถาสวมเสื้อก็จะสวมใสอยูสองลักษณะคือ เสื้อไม
มีแขน และเสื้อแขนยาวเพียงสามสวน คาดผาขาวมาสีแดง สวนของขั้นตอน การแสดงมีพิธีไหวครู เพื่อเปนการ
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นึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ไดถายทอดการรองและการรํา ไหวพระแมธรณี เพื่อบอกใหแสดงมีคนรักใคร ดาน
ประวัติการสืบทอดผูวิจัยแบงออกไดเปน 5 ระยะ
สวนของการสรางสรรคชุดการแสดงครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบการแสดงแบงออกเปน 3 ชวง คือ
ชวงที่ 1 สืบสานพิธีการแตงงานกาตั๊ก สื่อใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวชองที่มีความเกี่ยวของกับ
ธรรมชาติ และพิธีการแตงงาน ถือเปนพิธีสําคัญของชาวชอง เปนพิธีการใหญเรียกวา “พิธีกาตั๊ก” ในพิธีนี้จะมี
การเลนเขาวัว เขาควาย เปนการสื่อถึงวิถีชีวิตการเกษตรกรรมของชาวชองในการทําไร ทํานา อีกทั้งมีอุปกรณที่
ใชในพิธีที่สําคัญ คือ ทับไทร ผูทําพิธีจะเรียกวิญญาณของผูเปนบรรพบุรุษมารับรู และเรียกชุมนุมคนชองโดยใช
เสียงเปนสื่อ ในการจัดพิธีการแตงงานกาตั๊กนี้มีเครื่องแหประกอบดวย กระบุงโควเฌอ กลอง กระดิ่งชางมา
บายศรีชอง เขาวัว เขาควาย และผาขาว ซึ่งลวนเปนเครื่องใชในพิธีที่แฝงไวดวยคติความเชื่อตามประเพณี และ
คานิยมของสังคมชาวชอง
ชวงที่ 2 รวมรองรับขับขานตํานานยันแย สื่อใหเห็นถึงความสนุกสนานรื่นเริงของหนุมสาวชาวชอง ที่
ไดมารวมรอง-รําเพื่อเปนการเฉลิมฉลองใหกับคูบาวสาวซึ่งลักษณะการรองเพลงยันแย จะเปนการรองโตตอบใน
เชิงของการเกี้ยวพาราสีกันเปนคู ๆ ซึ่งเปนลักษณะอุปนิสัยของชาวชองที่รักความสนุกสนานรื่นเริง รักความสงบ
และรักความสันโดษ ตลอดจนการใชชีวิตที่อยูบนพื้นฐานของความพอเพียง โดยยึดธรรมชาติมาเปนเกณฑในการ
ดําเนินชีวิต
ชวงที่ 3 สุขใจแทเลือกคูหนุมสาวชาวชอง สื่อใหเห็นถึงลีลาการเกี้ยวพาราสี ในลักษณะทาทางที่เปน
ลักษณะเฉพาะของตนเองในการพยายามใหฝายหญิงรับรัก และเลือกตนเปนคูครองที่จะไดแตงงานเปนคูตอไป
การจับคูของหนุมสาวชาวชองนี้ จะปฏิบัติอยูภายใตกฎเกณฑจารีตธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติของกลุมชนชาติพันธุ
ชองนี้ ในคานิยมที่วา “จะไมชิงสุกกอนหาม” โดยยึดหลัก “การเขาตามตรอกออกตามประตู” ซึ่งถือวาเปน
การประพฤติตนไดเหมาะสม ไมนําความเสื่อมเสียตอวงศตระกูล และบุคคลอันเปนที่รักและเคารพ
ผูวิจัยไดกําหนดผูแสดงในชุดนี้ จํานวน 20 คน แบงเปนผูทําหนาที่สื่อวิญญาณและการชุมนุม หรือ
ผูทําพิธี ผูสวมบทบาทเปนควายและเปนวัวโดยแสดงทาทางขวิดกัน ผูทําหนาที่สั่นกระดิ่งชางมา 1 คน ผูทํา
หนาที่ถือกลอง 1 คน ผูทําหนาที่แบกกระบุงโควเฌอ 1 คน ซึ่งในกระบุงโควเฌอนี้จะมีสิ่งของตาง ๆ เพื่อใชเปน
คําสอนแกคูบาวสาวในการเริ่มตนชีวิตคู เชน ไก สอนใหตื่นขึ้นมาทํากินแตเชา ขวานปูลู เปนเครื่องมือเครื่องใชที่
มีคุณประโยชนตอชาวชอง ชาวชองใชเพื่อการตัดไมสรางที่อยูอาศัย เคียวเกี่ยวขาวแสดงใหเห็นถึงบรรพบุรุษมี
อาชีพการทํานา ทําไรเลี้ยงชีวิต ขาวเปลือกที่อยูในกระบุงเพื่อแสดงถึงการเพาะปลูกใหเจริญเติบโต และเปนการ
สรางฐานะใหเกิดความมั่นคงในอนาคต บายศรีเปนเครื่องสักการะบรรพบุรุษ ลูกปดกําไลเงินทองมีความหมายให
ร่ํารวยและมั่งมีศรีสุข ผูทําหนาที่เปนคูบาวสาว 1 คู ผูทําหนาที่เพื่อนเจาสาว 4 คน ทําหนาที่ถือผาขาวเดินคลุม
ศีรษะใหกับคูบาวสาว การใชผาขาวเพื่อเปนการขจัดสิ่งที่ไมดีออกไปจากคูบาวสาว ผาที่คลุมเปรียบดังเครื่อง
ปองกันภัยอันตราย และผูทําหนาที่รองและรําตลอดจนลูกคูจํานวน 8 คู (16 คน) เพื่อใหการแสดงระบํายันแยนี้
มีความสมบูรณ ที่สื่อความหมายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวชองในจังหวัดจันทบุรี

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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การแสดงทาทางของภูมิปญญาทองถิ่นยันแย (นางจิ้น ผันผาย และนางเสียง คลายมะลิ)

ภาพที่ 1 การสายมือสองแขนขึ้นลงตามจังหวะของการย่ําเทา
ที่มา: ผูวิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 2 การปฏิบัติทา “สาวเอยยันแย”
ที่มา: ผูวิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 3 การปฏิบัติทา “แมนางไกรลาศเขารํางามเอย”
ที่มา: ผูวิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 4 การปฏิบัติทา “กลับหันหลังเขาไปในปารก”
ที่มา: ผูวิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 5 การปฏิบตั ิทา “พอทองรอยชั่งวางลูกกระสุนเอย”
ที่มา: ผูวิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 6 การปฏิบัติทา “ยามเย็นมาเลาแลเอย”
ที่มา: ผูวิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 7 การปฏิบัติทา “ตําน้ําพริก”
ที่มา: ผูวิจัย, 20 เมษายน 2558

ภาพที่ 8 การปฏิบัติทา “หอยกาบคาบชายกระเบนเอย”
ที่มา: ผูวิจัย, 20 เมษายน 2558
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การแสดงทาทางที่ประดิษฐสรางสรรคเลียนแบบทาทางของภูมิปญญาทองถิ่นยันแย ชวงที่ 1 “สืบสาน
พิธีการแตงงานกาตั๊ก”

ภาพที่ 9 แสดงถึงวิถชี ีวิตชาวชองประเพณีแตงงานกาตั๊ก
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2558

ภาพที่ 10 แสดงถึงวิถีชีวติ ชาวชองประเพณีแตงงานกาตั๊ก
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2558

ชวงที่ 2 “รวมรองรับขับขานตํานานยันแย”

ภาพที่ 11 การปฏิบัตทิ า “กลับหันหลังเขาไปในปารก”
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2558

ภาพที่ 12 การปฏิบัตทิ า “ตําน้ําพริก”
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2558

ภาพที่ 13 การปฏิบัตทิ า “ผัวจูงเมียก็หาบ”
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2558

ภาพที่ 14 การปฏิบัตทิ า “หอยกาบคาบชายกระเบนเอย”
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2558
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ชวงที่ 3 “สุขใจแทเลือกคูห นุมสาวชาวชอง”

ภาพที่ 15 การปฏิบัตทิ า การเกี้ยวพาราสีของหนุมสาวชาวชอง
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2558

ภาพที่ 16 การปฏิบัตทิ า เลือกคูไดของหนุมชาวชอง
ที่มา: ผูวิจัย, 1 กันยายน 2558

โนตเพลงระบํายันแย
เพลงระบํายันแย
เกริ่นขึ้น

(นายกฤษฎา นุมเจริญ ประพันธทํานองเพลง)
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เนื้อเพลงดอกไมริมทาง
เนื้อภาษาชอง ปางอูดเกยขางกระปง ไอมี้ดักทั่ง กะหวังพักทุย โมยดอกอีนอิดก็อีนนิเยาะ พายดอกอีน
อิดก็อีนนิเยาะ ก็หนายดักอีน มายบือพักทุย
เนื้อภาษาไทย ดอกไมอยูริมหนอง เขามีเจาของอยาพึ่งเด็ดดม ขอดอกไดไหม (ไมไดหรอกพี่) สองดอก
ไดไหม (ไมไดหรอกพี่) เจาของเขามีอยาพึ่งเด็ดดม
บทรองเพลงยันแย
ยันแย อิแยยันแย กึกกือยันแย สาวเอยยันแย เปนทํานองรับ
ตนเสียงขึ้น (ยันแย อิแยยันแย อิแยยันแย)
ไปซื้อระบํามาแตไหนไหน
1. แขนออนจะชวงรําเอย (ซ้ํา)
เขาซื้อเขาหาราคาเทาไร
แขนออนซอนไวเขารํางามเอย (ซ้ํา) (รับ)
ไปซื้อระบํามาแตโคกกระชาย
2. แขนออนจะชวงรําเอย (ซ้ํา)
เขาซื้อเขาหาราคาสองไพ
แขนออนซอนไวเขารํางามเอย (ซ้ํา) (รับ)
3. ยามเย็นมาเลาแลเอย
นกแต็ดแตมาจับตะโงนคราด (ซ้ํา)
ควายเผือกสะดุดเชือกขาด (ซ้ํา)
แมนางไกรลาศเขารํางามเอย (ซ้ํา) (รับ)
บอกกับแมจะไปไลนก (ซ้ํา)
4. ยามเย็นมาเลาแลเอย
กลับหันหลังเขาในปารก
ทํากนกระดกนกไมตื่นเอย (ซ้ํา) (รับ)
เก็บผักปูดไปแกงเนือ้ ชาง (ซ้ํา)
5. ละลวยมาละลูด เอย
สุกแลวเอาไวใหผัวบาง (ซ้ํา)
พอทองรอยชั่งวางลูกกระสุนเอย (ซ้ํา) (รับ)
6. ละลวยมาละลูด เอย
เก็บผักปูดไปแกงเนือ้ แรด (ซ้ํา)
ตําน้ําพริกไมเปนกระเด็นเขา...
ปวดแสบปวดรอนตองนอนน้ําเอย (ซ้ํา) (รับ)
ลูกในทองเปนลูกของใคร (ซ้ํา)
7. ชับปริงกระทอมปรองเอย
เกิดมาเปนลูกผูหญิง (ซ้ํา)
มันนารักจริงเหมือนแมมันเอย (ซ้ํา) (รับ)
ลูกในทองเปนลูกของใคร (ซ้ํา)
8. ชับปริงกระทอมปรองเอย
เกิดมาเปนลูกผูชาย (ซ้ํา)
กระดอลาย ๆ เหมือนพอมันเอย (ซ้ํา) (รับ)
9. ลูกสาวของใครนี่เอย
เดียดโควเฌอจะไปบนวัด (ซ้ํา)
หนุม ๆ เขารุมสกัด (ซ้ํา)
ทั้งกอดทั้งรัดสะงาดใจเอย (ซ้ํา) (รับ)
ขี่มาเทศจะไปลงทายวัง (ซ้ํา)
10. อีกาอีการะเกดเอย
อังกฤษหรือจะแทงฝรั่ง (ซ้ํา)
หามไมฟงอีการระเกดเอย (ซ้ํา) (รับ)
นกแต็ดแตมันอยูในบึง (ซ้ํา)
11. ยามเย็นมาเลาแลเอย
ของกูรึจะเปนของมึง (ซ้ํา)
สนุกจริงหวาประภาใจเอย (ซ้ํา) (รับ)
12. ชับปริงกระทอมปริงเอย
งัวพาวิ่งตะลิ่งออกราบ (ซ้ํา)
ผัวจูงเมียก็หาบ (ซ้ํา)
หอยกาบคาบชายกระเบนเอย (ซ้ํา) (รับ)
(นางจิ้น ผันผาย นางเสียง คลายมะลิ ครูภูมิปญ
 ญาทองถิ่นศิลปะการแสดงยันแย)
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาไดพบวา ชาวชองเปนชนพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี อาศัยอยูบริเวณตําบลตะเคียนทอง
คลองพลู ในเขตพื้นที่อําเภอเขาคิชกุฏ ชาวชองมีลักษณะรูปราง ภาษาพูด ภาษาเขียน ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวิถีทางวัฒนธรรมหลายอยางที่ยังคงปฏิบัติอยู นิยมในความสนุกสนานรื่นเริง จึงสะทอนออกมาผานการแสดง
พื้นบานของชาวชอง เชน เพลงเกี่ยวขาว เพลงรําวง เพลงกลอมเด็กหรือเพลงกลอมลูก เพลงที่เปนหลักของ
พิธีกรรมตาง ๆ เชน เพลงยันแย ซึ่งสามารถรองรําไดทุกงาน ไมวาจะเปนพิธีการใด ๆ ก็ตามตลอดจนเทศกาล
ตาง ๆ ที่สําคัญของชุมชนชาวชอง การสืบทอดแบงออกเปน 5 ระยะ องคประกอบของการแสดงมีบทรองเพลง
ยันแย เครื่องดนตรี ทารํา การแตงกาย โอกาสที่ใชในการแสดง ขั้นตอนของการแสดง มีพิธีไหวครูเพื่อเปนการ
นึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ ไหวพระแมธรณี แลวจึงเดินขึ้นเวทีจัดผูแสดงตามตําแหนงที่ไดกําหนดไว แลวแต
ขนาดของเวที ไมมีทํานองเพลงออกในการแสดงจะเปนลักษณะของการรองสรอยเพลง (ยันแย อิแยยันแย อิแย
ยันแย) อาจจะมีซออูสีคลอไปกับการรอง หรือขลุยเปาไปตามทํานองเพลง
สวนของขั้นตอนการสรางสรรคงานขึ้นเปนชุดการแสดงในลักษณะระบํา ผูวิจัยใชทฤษฎีประกอบการ
สรางสรรคครั้งนี้ คือ นิยามความเชื่อ มีความสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวชอง คือ ชาวชองจะนิยมเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติมีผลตอการดํารงชีวิต ชาวชองตองการที่จะสอนใหรูจักความอดทนตอความยากลําบาก ชาวชองมี
ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ เกิดเปนการละเลนผีหิ้งและผีโรง เปนพิธีกรรมที่ตองการสอนในเรื่องของความ
กตัญูตอบรรพบุรุษใหประพฤติตนเปนคนดี ชาวชองนับถือศาสนาพุทธ มีวัดเปนศูนยรวมแหงการทําบุญทํากุศล
ตาง ๆ ซึ่งจะปรากฏอยูในบทรองของเพลงยันแยอยางชัดเจน ชาวชองเชื่อวาสรรพสิ่งในธรรมชาติมีเทพเจาดูแล
กลาวโดยสรุปวา ชาวชองมีความเชื่อและศรัทธาตอผูนํา หมอผี หมอปลูก (ผูทําพิธีการแตงงานกาตั๊ก) ชาวชอง
เคารพตอเครื่องมือเครื่องใชคือ ขวานปูลู ที่ใชในการประกอบอาชีพและการทํามาหากินของชาวชอง จึงใชขวาน
ปูลูนี้เปนเครื่องสอนแกคูบาวสาวในพิธีการแตงงานกาตั๊ก ทฤษฎีการสรางสรรค การแสดง มีความสอดคลองตอ
การสรางงานของผูวิจัย คือ การนําวิถีชีวิตของชาวชองที่พบมาเรียงรอยความคิดที่มีการเชื่อมโยงเรื่องราวอยาง
สัมพันธกันเปนชวง ๆ ของการแสดงใน 3 ชวงที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้น ซึ่งทําใหการสรางสรรคมีกระบวนขั้นตอนที่
สื่อใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวชองในการสรางชุดระบํา ทฤษฏีทัศนศิลป มีความสอดคลองในดานของการสรางสรรค
เครื่องแตงกายใหมีลักษณะที่เปนรูปแบบเฉพาะ สื่อถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเสริมสราง
แนวคิดผูวิจัยในการจัดรูปแบบการแปรแถว การตั้งซุมในลักษณะตาง ๆ รวมทั้งการออกแบบแสงสีใหเขากับ
ลักษณะเครื่องแตงกาย และทารําที่ประดิษฐขึ้นโดยใชหลักความหมายของสีในเชิงสากล คือ สีเหลือง หมายถึง
ความราเริง สีขาว/สีครีม หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น สีแดง หมายถึง ความกลาหาญ
สีสม/สีหมากสุก หมายถึง ความเจิดจา สีตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนไดนํามาใชเพื่อกําหนดสีของเครื่องแตงกายที่
เปนอัตลักษณเฉพาะของชาวชองอันเกิดจากภูมิปญญาในการยอมสีผาจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อนํามาใชเปน
เครื่องนุงหม ทฤษฎีแหงการเคลื่อนไหว มีความสอดคลองในการออกแบบกระบวนทารายรําของชุดการแสดง
การเคลื่อนไหวในอิริยาบถตาง ๆ ใหเกิดความหนักและความเบา การเนนจังหวะหนักแนนและออนไหวของพลัง
ในรางกาย เพื่อใหเห็นถึงความรูสึกและความหมายที่ตางกันของพลังที่ตางกันในการเคลื่อนไหวในลักษณะทวงทา
ตาง ๆ ที่สัมพันธไปกับกิจกรรม
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป ชุมชน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ สถานศึกษาควรสนับสนุนใหมีการศึกษา
แหลงภูมิปญญาทองถิ่นวัฒนธรรมการแสดงของกลุมชาติพันธุ โดยเฉพาะชาวชองที่มีอยูในทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
เพื่อเผยแพรองคความรูที่เปนขอมูลประวัติศาสตรทองถิ่นดานศิลปะการแสดง อันเปนเอกลักษณของจังหวัด
จันทบุรีแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ควรใหการสงเสริมดานการนําขอมูลเชิงประวัติศาสตรทองถิ่น เชิงโบราณคดี มาใชในการจัดทํางานวิจัยและงาน
สรางสรรค เพื่อเปนการประชาสัมพันธประวัติศาสตรทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น โดยสื่อผานทางชุดการแสดง
เพื่อใหงายและประหยัดเวลาตอการเรียนรูของผูที่มีความสนใจทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเปนประโยชนตอการ
สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัดจันทบุรีไดทางหนึ่ง
รายการอางอิง
จิ้น ผันผาย. ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นศิลปะการแสดงยันแยดา นการรอง การรําและดนตรีประกอบการแสดง.
สัมภาษณ, 27 มีนาคม 2558.
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ความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี
THE SATISFACTION TOWARD THAI DANCE STUDIES OF
NAVIGYOTINBURANA SCHOOL STUDENTS AT CHONBURI PROVINCE
ปนัดดา เขียวชะอุ่ม*
PANADDA KIAOCHAOUM
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยของ
นักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จานวน 404 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านเพลงราและท่ารา ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย
และด้านบรรยากาศในการเรียน 2) ควรส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การเรียนนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียน
นาวิกโยธินบูรณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักเรียนในจังหวัดชลบุรี
คาสาคัญ: นาฏศิลป์ไทย ความพึงพอใจ การเรียน ชลบุรี
Abstract
The purposes of this research were to study 1) the satisfaction toward Thai dance
Studies of Navigyotinburana School Students at Chonburi Province 2) the development
guidelines for teaching and learning of Navigyotinburana School Students. This research is
Quantitative Research. Sampling method was Purposive Sampling. The sample group contained
404 students. This research used a satisfaction questionnaire. Major findings were as follows:
1) Students have satisfaction toward Thai dance studies at a high level. 2) Guidelines for
teaching and learning of Navigyotinburana School should be developed and public relations
should be done in Thai dance studies of Navigyotinburana School students in terms of
Learning Resources of Arts and Culture in Chonburi Province.
Keywords: Thai dance, Satisfaction, Studies, Chonburi
*
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บทนา
นาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่น มีอัตลักษณ์และแตกต่างจาก
ชนชาติอื่น ๆ การแสดงนาฏศิลป์ไทย ทั้ง ระบา รา ฟ้อน โขน และละคร ล้วนเป็นการแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ หรือภูมิปัญญาของคนไทยในด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนถ่ายทอดกันมา
ยาวนานจนเป็นมรดกของชาติที่เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน นาฏศิลป์ไทยมีเอกลักษณ์
โดดเด่นด้านท่ารา ท่วงท่า ลีลา เครื่องแต่งกาย และดนตรีไทยประกอบการแสดง ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละ
ท้องถิ่นของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยจะมีการแสดงนาฏศิลป์
ที่แตกต่างกันออกไป การเผยแพร่ผลงานนาฏศิลป์ของท้องถิ่นที่แสดงถึงลักษณะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ ตลอดจนให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์
ผลงานนาฏศิลป์ให้เพิ่มพูนและสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อ ๆ ไป ดังนั้น การอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จึงเป็น
ภารกิจของคนในท้องถิ่นและคนในประเทศชาติต้องร่วมมือกันอนุรักษ์และสืบทอดโดยเฉพาะการเรียนนาฏศิลป์
ไทยจะช่วยรักษา อนุรักษ์ ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทาให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการร้อง
ราทาเพลง ชื่นชมในการแสดงและเพลิดเพลินสนุกสนานกับการชมนาฏศิลป์ ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทางด้าน
กาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนวิชานาฏศิลป์ไทย
ทรัพยากรมนุษย์สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ทาให้มนุษย์สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้สามารถดาเนินอยู่ในสังคมได้อย่างมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของประเทศ ในปัจจุบันสภาพสังคม
มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ทาให้แนวคิดวิถีชีวิต ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิด
ความเปลี่ยนแปลง ศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันสานักงานพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่ โดยลดหมวดหมู่วิชาเรียนจาก 8 หมวด
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่ างประเทศ เหลือเพียง 6 หมวด โดยยกเลิกหมวดศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์
โดยเอาวิชาเหล่านี้ไปรวมอยู่ในหมวดสังคมและความเป็นมนุษย์ ซึ่งตามความคิดเห็นของผู้เขียนเห็นว่า การจัด
หมวดหมู่ของสาระวิชาเรียนใหม่อาจไม่ใช่ประเด็นที่สาคัญเท่ากับการที่ “ยังคง” จัดให้เด็ก ๆ ได้เรียนวิชานาฏศิลป์
อยู่ในโรงเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา เพราะนอกจากการเรียนนาฏศิลป์จะมี
ประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ในการช่วยพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาดังที่กล่าวในข้างต้นแล้ว วิชา
นาฏศิลป์ยังช่วยให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสถึงความเป็นไทยที่นับวันจะหาได้ยากมากขึ้นผ่านการเรียนนาฏศิลป์ อันได้แก่
การร่ายราทาจังหวะแบบไทยเดิม การขับร้องแบบไทย การบรรเลงดนตรีไทย การแต่งกายแบบไทย ซึ่งคือสิ่งที่
เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจที่ควรอนุรักษ์ให้ดารงอยู่คู่กับประเทศชาติของเราสืบไป (แพง ชินพงศ์, 2559)
ซึ่งโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนอาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการเรียนนาฏศิลป์ไทย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม
การอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ไทยและช่วยส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ผู้เรียนอย่างยั่งยืน
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กรมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตั้งอยู่บริเวณหาดเตยงาม อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อย้อนไป
ในอดีต การคมนาคม การเดินทางไปมายังเป็นไปด้วยความลาบากจากค่ายกรมหลวงชุมพรไปตลาดสัตหีบมีเพียง
รถยนต์เก่า ๆ ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงเพียงคันเดียว ข้าราชการทหารและครอบครัวที่พักอาศั ยอยู่ในค่ายยังไม่มี
สวัสดิการใด ๆ ที่เอื้ออานวยต่อความสะดวกสบาย ปี พ.ศ. 2485 พลเรือตรีทหาร ขาหิรัญ ผู้บัญชาการกรมนาวิก
โยธิน ลาดับที่ 1 เห็นว่าในค่ายกรมหลวงชุมพรมีกาลังพลพักอาศัยอยู่จานวนมากและบุตรหลานข้าราชการยังไม่มี
สถานศึกษาเล่าเรียนจึงมอบหมายคุณครูฉวี ปัญญาอรรถ รับผิดชอบดูแลสอนหนังสือให้แก่เด็ก ๆ โดยใช้บริเวณ
ใต้ถุนบ้านพัก15 และในปี พ.ศ. 2493 นาวาเอก ขุนศรีนาวา ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลาดับที่ 2 ท่านเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ให้ความสาคัญต่อการศึกษา และคิดว่าจาเป็นจะต้องมีโรงเรียนเพื่อบุตรหลานของข้าราชการนาวิกโยธิน
ที่รับราชการในพื้นที่สัตหีบ จากความคิดริเริ่มนี้ท่านเห็นว่าที่บริเวณเชิงเขาด้านทิศเหนือของกรมนาวิกโยธินมี
อาคารเรือนไม้ชั้นเดียวเหมาะสาหรับเป็นที่ตั้งของโรงเรียน จึงได้ทาการปรับปรุงอาคารเรือนไม้แห่งนี้ จัดหา
เครื่องใช้จาเป็นในการเรียนการสอน เช่น กระดานดา โต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนและครู พร้อมทั้งดาเนินการขออนุญาต
จากข้าหลวงประจาจังหวัด จัดตั้งโรงเรียนและได้รับใบอนุญาตเลขที่ 5/2493 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2493
อนุญาตให้ นาวาเอก ขุนศรีนาวา เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่เรือนไม้ชั้นเดียวในกรมนาวิกโยธิน 1 หมู่ 1 ตาบล
สัตหีบ กิ่งอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเป็นผู้จัดการใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ” เป็นประเภทโรงเรียน
สามัญสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และในปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตเป็น พลเรือโทรัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลาดับที่ 27 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 (โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ, 2559)
ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูสอนนาฏศิลป์ไทยโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจต่อ
การเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการ
เรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อนักเรียนและสามารถดาเนินการสอน
อบรม ปลูกฝังการอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ไทยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักเรียนในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธิน
บูรณะ จังหวัดชลบุรี
วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 404 คน
ใช้แบบสอบถาม และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 9 เดือน
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ปลายปิด (Close–ended Questionnaire)
จากการทบทวนงานวิจัยและบทความวิจัย
ดังนี้
1
เกรดที่ได้รับ
2
โยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี

อายุ ระดับชั้น
4
ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนโรงเรียนนาวิก
(Rating Scale)
-

.916
20
4
อาจารย์ผู้สอน
5
1–5 เพลงราและท่ารา จานวน 5
6–10 เพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฎศิลป์ มีจานวน 5 ข้อ
11–15
บรรยากาศในการ
เรียน มีจานวน 5
16–20
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ไปทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอาเซียน เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยคา
(wording) ของคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลจริง จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จานวน 30 คน เพื่อดูความเข้าใจในแบบสอบถาม ความชัดเจนของ
เนื้อหา และผู้ตอบสามารถตอบได้ถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วจึงนามาคานวณหาความสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวม (Item Total Correlation) และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาค C onb h Coefficient Alpha) ก่อนนาไปปรับใช้
2. การหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยเลือกข้อที่มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .36 ขึ้นไป นาไปใช้
3. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายด้าน และทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของคอนบาค C onb h Co ff n A ph ) ได้ผลดังนี้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธิน บูรณะ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .916 เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบรายด้าน จะได้ค่าความ
เชื่อมั่น ดังนี้
1.
อาจารย์ผู้สอน
เท่ากับ .927
2.
เพลงราและท่ารา
เท่ากับ .892
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3. ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์
เท่ากับ .919
4. ด้านบรรยากาศในการเรียน
เท่ากับ .889
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ัยได้ดาเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัยให้แก่นักเรียน
2. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จานวน 404 ชุด คัดเลือกเฉพาะตอนที่สมบูรณ์ทาการตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด และนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาทาการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์นามาเข้ารหัส (Coding) และบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการเปรียบเทียบ เพื่อดูการกระจายของข้อมูลและเพื่อนาเสนอ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรในแต่ละหมวดหมู่ของตัวแปร
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูล เพื่อทราบข้อมูลที่เป็นตัวแทน
ของกลุ่ม ใช้แปลความหมายของระดับความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิก
โยธินบูรณะ
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน ได้แก่ อายุ ระดับชั้น
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนักเรียน (n = 404)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 11 ปี
มากกว่าหรือเท่ากับ 11 ปี
ระดับชั้น
ป.4
ป.5
ป.6

เกรดที่ได้รับ

จานวน (คน)

ร้อยละ

207
197

51.2
48.8

144
260

35.6
64.4

139
121
144

34.4
30
35.6
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

270
54
40
22
13
5
0
404

66.8
13.4
9.9
5.4
3.3
1.2
0
100.0

เกรดที่ได้รับ
เกรด 4
เกรด 3.5
เกรด 3
เกรด 2.5
เกรด 2
เกรด 1.5
เกรด 1

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 อายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 11 ปี จานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 ระดับชั้น ป.6 จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ
35.6 เกรด 4 จานวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
ˉx
ความพึงพอใจ โดยรวม
4.45
.53
มาก
1. ด้านอาจารย์ผู้สอน
4.63
.51
มาก
2. ด้านเพลงราและท่ารา
4.42
.56
มาก
3. ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์
4.49
.55
มาก
4. ด้านบรรยากาศในการเรียน
4.27
.49
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยของ
นักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.45) และเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยที่ ด้านอาจารย์ผู้สอน มีระดับความพึงพอใจสูงสุด (xˉ =4.63) รองลงมา
ได้แก่ ด้านเพลงราและท่ารา (xˉ =4.49) ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนวิชานาฏศิลป์ (xˉ =4.42) และด้านบรรยากาศใน
การเรียน (xˉ =4.27)
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับ
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวม

โดยรวม
จานวน (คน)
364
35
5
404

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
อยู่ในระดับมาก จานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 90.1

โดยรวมต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย

ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับ
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวม
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับ
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวม
จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
จานวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3

ร้อยละ
90.1
8.7
1.2
100.0

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

เพลงราและท่ารา
จานวน (คน)
ร้อยละ
381
94.3
23
5.7
404
100.0
เพลงราและท่าราอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตาม
นาฏศิลป์
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวม

ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนวิชา
จานวน (คน)
365
39
404

ร้อยละ
90.3
9.7
100.0

จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับ
อยู่ในระดับมาก จานวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 90.3

ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนวิชานาฏศิลป์

ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับ
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวม

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

จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
มาก จานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8

ด้านบรรยากาศในการเรียนอยู่ในระดับ

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปผลและอภิปรายผล
ต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย
พบว่า นักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีระดับ ความพึงพอใจต่อการ
เรียนวิชานาฏศิลป์ไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =4.45) จานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 90.1 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแก้ว (2560) ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านเพลงราและ
ท่ารา ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนวิชานาฏศิลป์ และด้านบรรยากาศในการเรียน และงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแก้ว
(2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโดยการอ่านหนังสือนิทานธรรมะ ในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน มีระดับความพึงพอใจใน
กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานธรรมอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของแพรภัทร ยอดแก้ว
(2557ข) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้ Facebook ในวิชาอาเซียนศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจในการใช้ Facebook อยู่ใน
ระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของแพรภัทร ยอดแก้ว (2557ก) ความพึงพอใจของเยาวชนท้องถิ่นที่มี
ต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านพระอาจารย์ผู้สอน ด้านวิชาการ ด้านอาหารกลางวัน ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้นผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยในแต่ละด้าน มีดังนี้
1) ด้านอาจารย์ผู้สอน
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ใน อาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก จานวน
94 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 เนื่องจากการจัดการศึกษา ครูผู้สอนถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการจัดการศึกษา มี
บทบาทอย่างสูงต่อการพัฒนาการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะในการสอนนาฏศิลป์ มี
ความเมตตา เสียสละและอดทน ตั้งใจสอน ใช้หลักจิตวิทยาในการสอน และสอนปฏิบัติเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล สนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเรียนเสริมนาฏศิลป์ไทยเพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมไทยทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
2) ด้านเพลงราและท่ารา
พบว่า นักเรียนส่ วนใหญ่ มีร ะดับ
ใน เพลงร าและท่ารา อยู่ใ นระดั บมาก
จานวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 เนื่องจากการจัดการศึกษา อาจารย์หรือครูผู้สอนได้วางแผนเตรียมกิจกรรม
การเรียนการสอน เตรียมสื่อการสอนอย่างดี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวง ศึกษาธิการ
อาทิ ป. 4 เรียนเพลงระบาดอกบัว ป. 5 เรียนเพลงฟ้อนเงี้ยว ป. 6 เรียนเพลงระบาตาลีกีปัส ซึ่งมีเพลงและจังหวะ
ตามลักษณะของท้องถิ่นไทย มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่ายรา เช่น ดอกบัว พัดสวย ๆ ทาให้นักเรียนตื่นเต้น สนุกสนาน
กับการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทยที่หลากหลาย ทาให้นักเรียกเข้าใจความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น ที่สาคัญ
อาจารย์ได้แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซักซ้อมลีลา ท่าทางตามจังหวะเพลงที่สาคัญการร่ายรา ช่วยฝึก
ความจา ช่วยฝึกสติและสมาธิ เพราะนักเรียนต้องตั้งใจฟังเพลงราและร่ายราให้ถูกต้องตามจังหวะเพลง การรา
พร้อมเพรียงกัน ช่วยฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ดังนั้นการเรียนนาฏศิลป์จึงทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
3) ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ในด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ อยู่ในระดับ
มาก จานวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 90.3 การเรียนนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นาและผู้ตาม และร่วมมือกันทางานเป็นทีม เพราะการที่นักเรียนได้ร่ายรา เล่น
ละคร หรือแสดงการละเล่นพื้นเมืองร่วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน และการทากิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
ท่าทางที่พร้อมเพรียงไปกับเพื่อน ๆ อย่างสนุกสนานนั้น ทาให้นักเรียนปลดปล่อยความเครียด มีอารมณ์เบิกบาน
แจ่มใส กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง และช่วยหล่อหลอมความสามัคคี ความเข้มแข็ง อดทนให้เกิดขึ้น
ในตัวนักเรียนอีกด้ วย นอกจากนั้น ส่งเสริม ให้นักเรี ยนช่วยกัน เรียนรู้แ บบเพื่อ นช่วยเพื่อ น ทาให้ เกิดทักษะ
การทางานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ทักษะมนุษยสัมพันธ์ จึงทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
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4) ด้านบรรยากาศในการเรียน
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีระดับ
ในด้านบรรยากาศในการเรียนอยู่ในระดับมาก
จานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8 เนื่องจาก บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องเรียนได้รับ
งบประมาณจากโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ใช้ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนนาฏศิลป์ ทาให้ห้องเรียนสวย สะอาด
ปูกระเบื้องและทาสีเหลือง ติดกระจกรอบด้าน นักเรียนจึงชอบมาเรียนในห้องมาก ๆ และบรรยากาศในโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น เป็นองค์ประกอบที่ สาคัญ ช่วยให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลถึง
ความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
2. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
จากการสังเกตการเรียนการสอนและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักเรียน ผู้วิจัยรวบรวมข้อเสนอแนะ
จากนักเรียนและมีข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนนาวิก
โยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1) ควรเพิ่มวิชานาฏศิลป์ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและในช่วง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เพื่อ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้น เช่น ฟ้อนมาลัย ฟ้อนสาวไหม ราอวยพร
รากลองยาว เซิ้งโปงลาง ราบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น
2) ควรเพิ่ม อาจารย์ผู้สอนหรือครูผู้ช่วยสอน เพื่อจะได้ ฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ ให้แก่นักเรียนได้
ทั่วถึงและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเรียนนาฏศิลป์อาจารย์ผู้สอนต้องจับท่าราที่ถูกต้องให้นักเรียน
ทุกคนภายในเวลาเรียน ดังนั้น สัดส่วนของครูกับนักเรียนที่เหมาะสม ควรจะเป็น ครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน
3) ควรขยายเวลาในการเรียนนาฏศิลป์ไทยในภาคปฏิบัติให้มากขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีความ
ต้องการและสนใจเรียนรู้ในเพลงราใหม่ ๆ ดังนั้น ควรตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน จึงควร
ขยายเวลาเรียนเพิ่มขึ้น
4) ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงนาฏศิลป์ในงานต่าง ๆ หรือส่งนักเรียนเข้าประกวดการแสดง
นาฏศิลป์ เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ด้านแสดงนาฏศิลป์และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามต่อไป
5) ควรส่ งเสริ ม ให้ ครู นาฏศิล ป์ เพิ่ ม เติ มความรู้แ ละประสบการณ์ โดยlสนับ สนุ น ให้ ฝึก อบรม
ปฏิบัติการในหลักสูตรนาฏศิลป์จากกระทรวงวัฒนธรรมหรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
6) ควรส่งเสริมและสนับสนุนทุนการวิจัยทางด้านนาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
7) ควรประชาสัมพันธ์ให้ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
นาฏศิลป์ไทยแก่นักเรียน เด็กและเยาวชนในเขตอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่มีความสาคัญและอาจมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน เช่น ความ
ฉลาดทางอารมณ์ สมาธิ คุณภาพชีวิต ความสุข ความเครียด ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดั บความพึงพอใจของนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน
นาวิกโยธินบูรณะ
3. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากศึกษาในประเด็นนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
รายการสารอ้างอิง
แพง ชินพงศ์. (27 มิถุนายน 2559). ทาไมวิชานาฏศิลป์จึงมีความสาคัญต่อเด็กไทย. ASTV ผู้จัดการออนไลน์.
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NewsID=9560000137042
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________ . (2559). การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโดยการอ่านหนังสือนิทานธรรมะ ใน
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เจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม. บทความวิจัย, นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.
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ผลงานการแสดงสรางสรรคชุด ลูกชวงพวงมาลัย
CREATIVE WORK ON LUK-CHUANG PHUANG-MALAI
พนิดา บุญทองขาว *
0

PANIDA BOONTHONGKHAO
บทคัดยอ
ผลงานวิจัยสรางสรรคชุด ลูกชวงพวงมาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติ ที่มา รูปแบบการละเลน
เพลงพวงมาลัย บานจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และสรางสรรคชุดการแสดง ลูกชวงพวงมาลัย
โดยนําองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนาในรูปแบบนาฏดุริยางคศิลปไทย นําเสนอการแสดงเพื่อการ
สืบทอดและเผยแพรสูสาธารณชน โดยศึกษาคนควาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ สัมภาษณศิลปนภูมิปญญา
ลงมือฝกปฏิบัติและสรางสรรคผลงาน ผลการวิจัยพบวา 1) องคความรูของเพลงพวงมาลัย เพลงพื้นบานของบาน
จระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศิลปนภูมิปญญาทองถิ่น ครูบัว สังขวรรณะ เปนเพลงที่ชาวบาน
ในทองถิ่นขับรองและเลนกันมานานราวเกือบสองรอยป มีลักษณะเฉพาะที่มีความไพเราะ นุมนวล ออนหวาน
ดวยสําเนียงเหนอของพื้นถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี มีพอพวง แมพวง หรือพอเพลง แมเพลง รวมทั้งหนุมสาวตาง
มารวมเลน โดยมีการละเลนของไทยที่เรียกวาลูกชวงหรือชวงชัย ซึ่งเปนกีฬาทองถิ่นที่ใชผาผูกมัดใหเปนรูปกลม ๆ
ปลอยชายผาเปนหาง วิธีการเลนคือ แบงผูเลนออกเปนสองฝายมีเขตแดนกั้นกลาง ที่เรียกวากลางแดน แตละ
ฝายโยนลูกชวงสงใหกัน โดยตองรับลูกชวงนั้นใหได หากรับไมไดจะมีการปรับโทษ โดยใหออกมารองและเลน
พวงมาลัยสลับกันไปอยางสนุกสนาน 2) นํารูปแบบการแสดงเพลงพวงมาลัยของชาวบานมาสรางสรรคตาม
รูปแบบกระบวนการสรางสรรคงานดานนาฏศิลปไทย โดยใชหลักการสรางสรรคงาน เพิ่มแนวคิด จินตนาการ
ความรอบรู การใชจิตวิทยาที่จะชวยผลักดันใหผลงานสมบูรณสวยงามเกิดความประทับใจนาชื่นชม 3) รูปแบบ
การแสดง คือนําการละเลนลูกชวงและการขับรองเพลงพวงมาลัยนํามาผสมผสานกันจนเกิดเปนชุดการแสดงที่มี
ความสนุกสนาน โดยใชผูแสดงทั้งชายและหญิงนําเสนอผานทาทางนาฏศิลปไทย มีทวงทํานองของดนตรีอันไพเราะ
บรรเลงดวยวงปพาทยและวงกลองยาว ใหอารมณครึกครื้น เราใจ
คําสําคัญ: การแสดงสรางสรรค ลูกชวง เพลงพวงมาลัย
Abstract
The Objective of creative research on Luk-chuang Phuang-malai was to study the
history and style of playing in Phuang-malai song Ban JraKhe Sam Phan, Uthong district
Suphanburi province. Creating performance on Luk-chuang Phuang-malai by bringing knowledge
from the local wisdom to the development in the form of Thai performing arts then was
presented for the succession to the public. There are ways to conduct research by studying
*
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relevant documents, interviewing artist wisdom, practicing and creating work. The results are 1)
Knowledge of Phuang-malai Song that was sung and played almost two hundred years ago of
Ban JraKhe Sam Phan, Uthong district Suphanburi province by local wisdom artist Kru Bua
Sangwanna. Phuang-malai Song is a folk song that has a unique melody and delightfulness
with the accent of the local people of Suphanburi. There are PorPhang, MaePhang, as well as
young people who come to play the Thai play called the Luk-chuang or Lukchai that is a local
sport by using the cloth as a round tie. How to play is to divide the players into two sides with
a central boundary. Each side throws the ball to each other. Another side has to come to sing
and play Phuang-malai Song when the players don’t get the ball. 2) The style of Phuang-malai
Song performance of the villagers was created in the creative process of the Thai dances by
using the principles of creative work and added concept, imagine, knowledge and used
psychology to help drive work to be perfect, beautiful, impressed 3) Show format was fun that
occurred from bringing the Luk-chuang play and singing Phuang-malai song together. Male and
female dancers presented through Thai dance gestures accompanied by the cheerful music of
the Piphat band and long drum.
Keywords: Creative work, Luk-chuang, Phuang-malai song
บทนํา
จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูในเขตพื้นที่ภาคกลางและมีประวัติศาสตรยาวนาน รวมทั้งเปนแหลงรวมแหง
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา ดังคําขวัญที่วา “สุพรรณบุรี แดนยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อเลื่องลือพระเครื่อง
รุงเรืองเกษตรกรรม สูงล้ําประวัติศาสตร แหลงปราชญศิลปน ภาษาถิ่นชวนฟง” หากพิจารณาจากคําขวัญแลว
แสดงใหเห็นถึงภูมิหลังของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความเจริญรุงเรือง ความพรอมและสมบูรณครบถวนทุกดาน
จึงกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานดานดนตรีและนาฏศิลปไทยขึ้น โดยนําบริบทตาง ๆ เขามา
เกี่ยวของของสุพรรณบุรี ไดแก เหตุการณประวัติศาสตร ประเพณี พิธีกรรม การละเลน วิถีชีวิต อาชีพ ความเชื่อ
และความศรัทธาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเปนแนวทางการปฏิบัติที่สืบทอดที่มายาวนานเปนภูมิปญญาไทย
เมื่อเอยถึงภูมิปญญาไทย ยอมเปนที่ประจักษวาจังหวัดสุพรรณบุรี เปนพื้นที่ท่ียังคงดํารงไวซึ่งปราชญ
และศิลปนภูมิปญญาทองถิ่นหลายแขนง โดยเฉพาะภูมิปญญาดานเพลงพื้นบาน ไดแก เพลงเรือ เพลงฉอย เพลง
อีแซว เพลงเกี่ยวขาว เพลงพวงมาลัย เปนตน ซึ่งเพลงพื้นบานเหลานี้ถือไดวาเปนศิลปะการละเลนของไทยที่
แสดงใหเห็นถึงความสามารถและมีปฏิภาณไหวพริบในการใชภาษาเพื่อสื่ออารมณ ความรูสึกและความคิดในกลุม
ของตน แลวถายทอดออกมาเปนภาษาพูดที่คลองจองกันหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “คํากลอน” สืบทอดกันมา
ดวยวิธีการเลาจากปากตอปากในเชิงมุขปาฐะหลายชั่วอายุคน โดยอาศัยการฟงไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร (สุกัญญา สุจฉายา, 2546, น.12) จากคําจํากัดความดังกลาวพอจะอนุมานไดวาเพลงพื้นบานมีที่มาจาก
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมในชุมชนที่สั่งสมกันมาดวยความนิยมชื่นชม ความหวงใยและไมตรีจิตสอดแทรกอยู
ในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต ตลอดจนประเพณี ของท องถิ่นนั บแตเ กิดจนกระทั่ง ตายเปดโอกาสให
ชาวบานไดแสดงภูมิความรูความสามารถผานการขับรองและการแสดงตามแบบฉบับของตน

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)

59

เพลงพวงมาลัยเปน เพลงพื้นบานชนิดหนึ่งที่จัดอยูในประเภทเพลงปฏิพากย (วิบูลย ศรีคําจันทร ,
2537, น.3) นิยมเลนกันในบริเวณภาคกลาง โดยปรับใชเปนเพลงในการเลนกีฬาพื้นบานที่เรียกวา “ชวงชัย”
หรือ “ลูกชวง” และบางถิ่นใชเปนเพลงรองโตตอบเกี้ยวพาราสีกันในกลุมหนุมสาวในชวงเทศกาลตรุษสงกรานต
ซึ่งถือวาเปนวันขึ้นปใหมของไทยแตโบราณ สําหรับเพลงพวงมาลัยในจังหวัดสุพรรณบุรี คณะที่มีชื่อเสียงและมี
การเลนสืบทอดมาอยางยาวนาน คือเพลงพวงมาลัยคณะของนายบัว สังขวรรณะ ซึ่งเปนพอเพลงพวงมาลัยใน
หมูบานหนองบัว หมูที่ 2 ตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลาวคือมีลักษณะการขับรองอัน
เปนเอกลักษณ ดวยสําเนียงเหนอพื้นถิ่นสุพรรณอันนุมนวล และมีความสนุกสนาน และนายบัว สังขวรรณะไดรับ
เกียรติใหเปนผูมีผลงานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดีเดนอําเภออูทอง สาขาศิลปะการแสดง ประเภทการแสดง
พื้น บ า น เพลงพวงมาลั ย เมื่อ ป พุ ท ธศั ก ราช 2540 จากสํ า นั กงานสภาวั ฒ นธรรมจั งหวั ด สุ พรรณบุ รีอี ก ด ว ย
(ชาญเดช อุปการะ และคณะ, 2551, น.2)
รูปแบบการเลนเพลงพวงมาลัยในอดีตของชาวบานตําบลจระเขสามพัน นิยมเลนในเทศกาลสงกรานต
โดยจะขับรองเพลงพวงมาลัยควบคูกับการละเลนของไทยพื้นบาน คือ การโยนลูกชวง หรือที่ชาวบานเรียกวา
ชวงชัย ชาวบานเรียกขานเปนสํานวนวา “ลูกชวงพวงมาลัย” จากภูมิปญญาที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางเพลงรองพื้นบานคือเพลงพวงมาลัยและการละเลนลูกชวงสะทอนใหเห็นถึงความสนุกสนานของการได
พบปะกันระหวางคนในชุมชน ผูวิจัยเล็งเห็นในความสําคัญดังกลาว จึงไดมีแนวคิดและนํามาสูการสรางสรรค
ผลงานดานนาฏดุริยางคศิลป อันแสดงถึงเอกลักษณและวิถีภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช
สํานวนการเรียก “ลูกชวงพวงมาลัย” มากําหนดเปนชื่อชุดการแสดง บอกเลาเรื่องราววิถีชีวิตชาวบานสอดแทรก
ความสนุกสนานผานทางเพลงรองที่เปนเอกลักษณ นํามาสูกระบวนการสรางสรรคงานที่ประกอบไปดวยการ
คิดคนสิ่งแปลกใหมดวยความรู ความคิด จินตนาการ และรวบรวมสิ่งที่มีความสัมพันธตอกัน ผานแรงบันดาลใจ
อันเปน จุดกํ าเนิด ตอการสร างสรรคผ ลงานด านนาฏศิล ปและดุ ริย างคศิล ป ภายใต โครงการพัฒ นาส งเสริ ม
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันประจําปงบประมาณ 2558
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาประวัติ ที่มา รูปแบบการละเลนเพลงพวงมาลัย บานจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
2. เพื่อสรางสรรคชุดการแสดง ลูกชวงพวงมาลัย โดยนําองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นสูการพัฒนา
ในรูปแบบนาฏดุริยางคศิลปไทย
วิธีการศึกษา
การวิจั ยสรา งสรรคค รั้ง นี้เ ปน การวิ จัย ในลัก ษณะของนาฏศิ ลป สร างสรรค เพื่อ ให ได มาซึ่ง ผลงาน
นาฏศิลป ชุดใหม โดยผ านกระบวนการคิด จิน ตนาการ แรงบันดาลใจ ขั้นตอนในการประดิษฐกระบวนท า
การเคลื่อนไหวของผูแสดง การออกแบบเครื่องแตงกาย ดนตรี เพลงรอง เทคนิคตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของ
การแสดง ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ คือประวัติการละเลนเพลงพวงมาลัยในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
จากแหลงขอมูลของหนวยงานและแหลงวิทยบริการตาง ๆ ไดแก จดหมายเหตุ พงศาวดาร วรรณกรรม ตํารา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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2. การศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางและกึ่งมีโครงสรางจากปราชญ
ชาวบานและผูทรงคุณวุฒิดานภูมิปญญาทองถิ่นมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป ประกอบดวย
1) นางเกลียว เสร็จกิจ (แมขวัญจิต ศรีประจันต) ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลง
อีแซว)
2) นายบัว สังขวรรณะ ศิลปนภูมปิ ญญาทองถิ่นดานเพลงพวงมาลัย
3. การสังเกตการณ จําแนกเปน ดังนี้
1) การสอนและการถายทอดการขับรองเพลงพวงมาลัยของศิลปนภูมิปญญา และการบันทึกเสียง
เพื่อเปนแนวทางสูกระบวนการสรางสรรค
2) การสาธิตการเลนเพลงพวงมาลัยและการละเลนลูกชวง เพื่อนําสูกระบวนการสรางสรรค
ในรูปแบบนาฏศิลปไทย
4. ออกแบบแนวคิดและรูปแบบการแสดง รวมทั้งการแตงคํารองเพลงพวงมาลัยใหเหมาะสมกับ
แนวคิดและรูปแบบการแสดง
5. ประพันธเพลงประกอบการแสดงใหสอดคลองกับแนวคิดและรูปแบบการแสดง
6. ทําการทดลองปฏิบัติประดิษฐทารําใหสอดคลองกับเพลงดนตรีทปี่ ระพันธขึ้นใหม
7. ออกแบบเครื่องแตงกายประกอบการแสดง
8. เชิญศิลปนใหคําแนะนํา คือ แมขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ และนายบัว สังขวรรณะ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อรับคําแนะนําปรับปรุงแกไข
9. นํา เสนอรูป แบบการแสดงสรา งสรรค การแสดงชุดลู กช วงพวงมาลั ยตอ ผูเ ชี่ย วชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป บันทึกภาพและวีดิทัศนทารํา
10. นําผลการประเมินของคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ สูการดําเนินการเพื่อปรับปรุงแกไข ให
การแสดงมีความสมบูรณและเหมาะสม
11. จัดทําองคความรูในรูปแบบงานวิจัยสรางสรรค เพื่อการเผยแพรและการสืบทอดผลงาน ชุดลูก
ชวงพวงมาลัย
ผลการศึกษา
เพลงพวงมาลัย หมายถึง เพลงพื้นบานภาคกลางที่รองในเทศกาลและเลนควบคูกับการละเลนพื้นบาน
คือ ลูกชวงหรือชวงชัย จัดเปนเพลงรองที่รองทั่วไปและโตตอบกันระหวางชายหญิง มีลักษณะคํารองที่เปน
เอกลักษณ คือขึ้นตนวา เออระเหยลอยมา หรือเออระเหยลอยไป และลงทายดวยคําวา เอย
ประวัติเพลงพวงมาลัย
เพลงพวงมาลัยเปนการเลนพื้นเมืองอยางหนึ่งที่มีมาแตโบราณ นิยมเลนกันในบริเวณภาคกลาง เพลง
พวงมาลัยเปนเพลงที่นิยมเลนกันในชวงเทศกาลตรุษสงกรานต ซึ่งถือวาเปนวันขึ้นปใหมของไทยแตโบราณ มี
เทศกาลเฉลิมฉลองดังปรากฏอยูในพระราชกําหนดกฎมณเฑียรบาลครั้งกรุงศรีอยุธยาอันเปนโบราณมงคลราชพิธี
ซึ่งพระมหากษัตริยไดทรงกระทําเปนพิธีการประจําพระนคร ทําเพื่อเปนสวัสดิมงคลแกพระนคร และไดรับการ
สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ตอมาไดมีการพบหลักฐานทางเอกสารที่กลาวถึงเรื่อง “เพลงพวงมาลัย” ที่เกาแกเทาที่
พบในขณะนี้คือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เริ่มมีการบันทึกเรื่องราวของ
เพลงพื้นบานไวเปนหลักฐานเมื่อ พ.ศ. 2431 สมาชิกหอพระสมุดวชิรญาณเลือกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา
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ฟามหาวชิรุณหิศสยามมกุฏราชกุมารเปนสภานายกหอพระสมุด ในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยังทรง
พระเยาว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงรับพระราชบัญชาแทนพระองค ทรงขอแรงสมาชิกให
ชวยกันแตงสงมาลงพิมพในหนังสือวชิรญาณวิเศษ ใครจะแตงเรื่องอะไรก็รับเรื่องนั้นไปแตงถวาย จึงมีหนังสือดี ๆ
เกิดขึ้นมาก แตหนังสือไมสามารถพิมพลงในหนังสือวชิรญาณไดหมดในคราวเดียว ทําใหหนังสือเหลานั้นกระจัด
กระจาย ตอมาหอสมุดพระนครไดคัดเลือกหนังสือที่พิมพไวในหนังสือวชิรญาณเอามาพิมพเปนเลมแรกเฉพาะ
บางเรื่อง จัดพิมพเปนภาคตามประเภทบาง จึงเกิดหนังสือลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ 26 ภาคดวยกัน เฉพาะเรื่อง
ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ ภาคที่ 25 ที่พระวินิจวรรณการ (แสง สาลิตุล) ไดรวบรวมบทเพลงพื้นบานตาง ๆ พรอมทั้ง
อธิบายลักษณะของเพลงและวิธีเลนไว 14 เพลง ไดแก เพลงโคราช เพลงฉอย เพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว เพลง
สงฟาง เพลงพิษฐาน เพลงพวงมาลัย เพลงระบํา เพลงปรบไก เพลงเทพทอง เพลงชาวเหนือ เพลงชาวใต เพลง
สวรรค และเพลงพาดควาย เปนตน (สุมามาลย เรืองเดช, 2518, น.121-122) จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา
เพลงพื้นบาน รวมทั้งเพลงพวงมาลัย ไดมีการเขียนเปนหนังสือ บันทึกรูปแบบการละเลนไวอยางชัดเจน ดานถิ่นที่
ปรากฏของเพลงพวงมาลัย พบวามีแพรกระจายอยูลุมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ในเขตภาคกลางดานตะวันตก
และตอนลางพบในจังหวัดอางทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี จากถิ่นที่ปรากฏของ
เพลงพวงมาลั ยตามที่ก ลาวนี้ จึ งพบวาเปนชุ มชนของไทยดั้งเดิมที่ มีมากอนสมัย กรุง ศรีอ ยุธยาเป นราชธานี
(ชาญเดช อุปการะ และคณะ, 2551, น.10)
วิวัฒนาการของการเล นเพลงพวงมาลั ยนั้นเดิมเปนเพลงสั้น ๆ ที่ ใชเป นเพลงปรั บในการเล นกีฬ า
พื้นบานหลายชนิด เชน ชวงชัย หรือลูกชวง ไมหึ่ง วิ่งวัว เปนตน คือเพลงที่ผูชนะในกีฬาดังกลาวรองใหฝายแพรํา
ซึ่งเพลงพวงมาลัยที่นํามาใชเปนบทรองสั้น ๆ ที่จดจํากันมา สวนเพลงพวงมาลัยที่มีลําดับขั้นตอนเหมือนเพลง
ปฏิพากยทั่วไปก็มีปรากฏเชนกัน โดยเริ่มจากบทเกริ่น บทประหรือบททักทาย บทผูกรัก จนถึงบทสูขอหรือลักหา
พาหนี และบทจากหรือบทลา ตอมาในระยะหลังเมื่อมีผูเลนพวงมาลัยไดนอยลง มักเปนการเลนแบบลักจําไมใช
การดนกลอนสดแกกัน การเลนเพลงพวงมาลัยในแตละบทจึงสั้นลงอยางที่เรียกวาพวงมาลัยสั้น ตอมาในบางถิ่น
ไดคิดดัดแปลงเพลงพวงมาลัย มาเปนเพลงรองโตตอบเพื่อใหสลับกันการละเลนชนิดอื่นในชวงตรุษสงกรานต
เมื่อชวงตรุษสงกรานตมีระยะยาวนานบางปมีการเลนติดตอกันเปนเดือน มีการพัฒนาเลนเปนเรื่องราวเรียกการ
เลนเพลงพวงมาลัยประเภทนี้วาเพลงพวงมาลัยยาว ซึ่งคํารองมักเปนกลอนสดที่มีเนื้อความเกี้ยวพาราสีเชิงชูสาว
วาแกเกี้ยวกัน (เกลียว เสร็จกิจ, 12 กรกฎาคม 2558)
ประวัติเพลงพวงมาลัยอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพลงพวงมาลัยเปนเพลงที่ชาวบานในทองถิ่นขับรองและเลนกันมานานราวเกือบสองรอยป โดยมี
พอพวง แมพวง หรือพอเพลง แมเพลง รวมทั้งหนุมสาว ตางมาเลนรวมกับการละเลนของไทยที่เรียกวา ลูกชวง
หรือชวงชัย ซึ่งเปนกีฬาทองถิ่นทีใชผาผูกมัดใหเปนลูกกลม ๆ ปลอยชายผาเปนหาง เพื่อการโยนในทิศทางที่
บังคับได วิธีการเลนคือแบงผูเลนออกเปนสองฝาย มีเขตแดนกั้นกลางที่เราเรียกวากลางแดน แตละฝายโยนลูกชวง
สงใหกัน โดยตองรับลูกชวงนั้นใหไดหากรับไมไดจะมีการปรับโทษ โดยใหออกมารองและเลนเพลงพวงมาลัย
สลับกันไปอยางสนุกสนาน ดังนั้นชาวบานจึงนิยมเรียกเปนสํานวนติดปากวา “ลูกชวง พวงมาลัย” (บัว สังขวรรณะ,
20 กรกฎาคม 2558) ซึ่งการละเลนลูกชวงพวงมาลัยของชาวบานอําเภออูทอง ในอดีตนับวาเปนวิถีที่ควบคูกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเทศกาลตรุษสงกรานตจะนิยมเลนกันมากและสรางความสนุกสนานอยางยิ่ง สถานที่เลน
คือลานวัด ลานบาน ที่โลงกวางพอกับจํานวนคนที่มารวมเลน
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ภาพที่ 1 ครูบัว สังขวรรณะ พอเพลงพวงมาลัยบานหนองบัว
ที่มา: ผูวิจัย
ลักษณะของการละเลนเพลงพวงมาลัยของชาวบานตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
1) กอนการเลน แบงผูเลนออกเปน 2 ฝาย คือฝายพอเพลง และฝายแมเพลง กอนเริ่มการเลนเพลง
พวงมาลัย จะมีการไหวครูโดยมีพานกํานลประกอบดวย ดอกไม ธูป เทียน เงินกํานล 12 บาท โดยจะบอกกลาว
เปนบทรองเพลงพวงมาลัย หรือบทวาบูชาแบบปกติดวยการทองคาถาหรือกลาวขอความสวัสดิมงคล
2) วิธีการเลน การเลนเพลงพวงมาลัยนั้น สวนใหญนิยมตั้งเปนวง แบงเปนฝายชายและฝายหญิงอยู
กันฝายละครึ่งวงกลม แตละฝายจะมีพอเพลงแมเพลง (พอพวง แมพวง) ขางละ 1 คน และมีลูกคูเทาไรก็ได
แลวแตวงเล็กวงใหญ แตตองไมต่ํากวา 3 คน เปนอยางนอย การเลนเพลงพวงมาลัย แตเดิมนั้นผูเลนทั้งสองฝาย
จะประกอบดวยผูเลนหลายรุนดวยกัน คือ มีเด็ก หนุมสาว และผูสูงอายุ โดยมีผูสูงอายุที่เลนเพลงพวงมาลัยเปน
และเปนคนในพื้นถิ่นมาเปนผูตั้งวงเลนเพลงไวและคอยดูแลใหหนุมสาวเลนเพลงกันไปดวยความเรียบรอย
สวนเด็กก็จะชวยกันปรบมือใหจังหวะและรองรับรองกระทุง อันเปนการฝกการเลนเพลงพวงมาลัยไป ในตัว (บัว
สังขวรรณะ, 29 กรกฎาคม 2558)

ภาพที่ 2 การเลนเพลงพวงมาลัยของชาวบานตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง
ที่มา: ผูวิจัย
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3) การเลนชวงชัยหรือลูกชวง เพลงพวงมาลัยบานหนองบัว ตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เปนการเลนเพลงพรอมกับการเลนชวงชัยหรือลูกชวง โดยใชเปนเพลงปรับในการรับลูกชวงพลาดและ
ตกลงพื้น ถือเปนการปรับแพตองออกมารํา และมีคนรองเพลงพวงมาลัยให ซึ่งจะรองนานหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ
บทรองและการเลนที่อาจจะมีการกระเซาเยาแหยตามความชอบใจของแตละฝาย บางคนที่เลนลูกชวงไมสามารถ
รองเพลงพวงมาลัยไดก็ออกมารําอยางเดียว เพราะจะมีพอเพลงและแมเพลงขับรองใหรํา โดยมีการแอบเกี้ยวพา
ราสีระหวางหนุมสาวที่แอบหมายปองตอกัน จึงนับวาเปนการละเลนที่ใหโอกาสชายหนุมหญิงสาวไดใกลชิดกัน
โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติตนที่ผิดตอขนบธรรมเนียมและประเพณีแตอยางใด
เอกลักษณเพลงพวงมาลัย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพลงพวงมาลัย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะการขับรองที่เปนเอกลักษณตามวิถีของ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดมาเปนเวลาเกือบสองรอยป โดยมีลักษณะและวิถีการเลน ดังนี้
1. คําขึ้นตน ของฝายชายหรือพอพวง ขึ้นตนวา “เออ เอย ลอยมา” สวนของฝายหญิงหรือ
แมพวง ขึ้นตนวา “เออ ระเหย ลอยมา”
2. คํารองรับลูกคู ฝายชาย รับวา “โอย โยะ” กอนการทวนบทรอง สวนฝายหญิงไมตองรอง
ใหรองรับทวนบทรองเลย ทั้งชายและหญิงจะรองรับจํานวน 2 ครั้ง แลวลง คําวา “เอย”
3. เดิมกอนการเลนเพลงพวงมาลัยนั้นจะรองและเลนเพลงเหยยกอน จากนั้นจึงรองเพลง
พวงมาลัย และนิยมเปนเพลงพวงมาลัยสั้น
4. บทที่ใชในการขับรอง ไดแก บทไหวครู บทเกริ่น บทเกี้ยวพาราสี บทผูกรัก บทลา บทจาก
บทอวยพร ตามลักษณะของการเลนและการแสดง
5. สําเนียงการขับรองเพลงพวงมาลัย มีลักษณะคลายเพลงเหยย มีสําเนียงเหนอของภาษาถิ่นที่
คลายคลึงกับการรองเพลงเหยยของชาวบานอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีการยืดหรือทอดคํารองให
ไพเราะและหวาน นุมนวล นาฟงอยางยิ่ง
6. จังหวะที่ใชประกอบการขับรองเพลงพวงมาลัย คือ การปรบมือ ซึ่งอาจทอดหรือกระชับ
ขึ้นอยูกับบทรองนั้น ๆ
7. มีการรําและทําทาทางประกอบบทรอง ทารํานั้นเปนทารําแบบชาวบานที่เรียบงาย มีลักษณะ
ของการรําแบบจีบสอดมือสลับไปมาพรอมการย่ําเทาใหตรงจังหวะ
8. เดิมเปนการละเลนประเภทเพลงปรับควบคูกับการเลนลูกชวง หรือชวงชัย ปจจุบันขับรอง
เพียงอยางเดียว แตมีรูปแบบการเลนที่หันหนาเขาหากันของพอเพลงและแมเพลง
9. บทรองมีการพัฒนาขึ้นและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน โดยยังคงวิธีการ
ขับรองแบบดั้งเดิม
จากที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นถึงลักษณะอันเปนเอกลักษณของเพลงพวงมาลัย อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรีที่ปจจุบันไมปรากฏการแสดงใหเห็นบอยนักเพราะผูขับรองไดในอดีตไดเสียชีวิตลงตามลําดับ คงมีแต
ครูบัว สังขวรรณะ ศิลปนภูมิปญญาทองถิ่นทานเดียวที่ยังมีชีวิตอยูและทําหนาที่สืบสานเพลงพวงมาลัยไวอยาง
นาชื่นชม
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การสรางสรรคการแสดง ชุด ลูกชวงพวงมาลัย
บทรองประกอบการแสดง
บทรองเพลงพวงมาลัย
บทที่ 1 พอพวง เออ เอยลอยมา
ลอยมาก็ลอยไป (ลูกคูรับ)
พี่ตั้งใจมาหา
ใหนองชวยรับหนาพี่ไว
ใหลงมาเลนกับฉัน
กันเสียเถิดแมบานอยูไกล
มาเลนเพลงพวงมาลัย
กับพี่ชายเถิดเอย (ลูกคูรับ)
บทที่ 1 แมพวง เออ ระเหยลอยมา
ลอยมาก็ลอยไป (ลูกคูรับ)
เสียงใครเหนอใครหนา
มารองเรียกหาแมขวัญใจ
ฉันจะออกไปดูใหรูจัก
เจอหนาจะไดทักถามไถ
วาพี่มาจากไหน
มาธุระอะไรกันเอย (ลูกคูรับ)
บทที่ 2 พอพวง เออ เอยลอยมา
ลอยมาก็ลอยไป (ลูกคูรับ)
ใหรํามาเถิดนองรํา
โอแมงามขําของพี่ชาย
ใหรํามาเถิดโฉมตรู
พี่นี้คอยดูไมตองอาย
มาเลนลูกชวงเพลงพวงมาลัย รํามาไวไวเถิดเอย (ลูกคูรับ)
บทที่ 2 แมพวง เออ ระเหยลอยมา
นองนี้ไมชาก็รําไป (ลูกคูรับ)
นองนี้จะรําใหดู
โอแมโฉมตรูจะรําไป
ใหพี่คอยดูฉันรํา
ฉันนี้จะไมทําเอียงอาย
รําเพลงพวงมาลัย
มารําใหพี่ชายดูเอย (ลูกคูรับ)
(ประพันธบทโดย นางวรรณา แกวกวาง ตําแหนงรองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุร)ี
แนวคิดรูปแบบการแสดง
นําการขับรองและการละเลนเพลงพวงมาลัยของชาวบานหนองบัว ตําบลจระเขสามพันควบคูกับ
การละเลนของไทยพื้นบาน คือ การโยนลูกชวง หรือที่ชาวบานเรียกวา ชวงชัย ในลักษณะการแสดงที่จําลองภาพ
เหตุการณ นํามาเรียงรอยในรูปแบบการละเลนลูกชวงและเพลงพื้นบานคือเพลงพวงมาลัย
แนวคิดการสรางสรรคเพลงและดนตรีประกอบการแสดง
การสรางสรรคเพลงและดนตรีประกอบการแสดงใชแนวคิดตามหลักการแสดงนาฏศิลปไทยและศึกษา
จากความเปนมาภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งใชกลองยาวเปนเครื่องประกอบจังหวะในการแสดงหลาย ๆ ประเภทของ
ชาวบาน นอกเหนือจากการปรบมือใหจังหวะของพอเพลง-แมเพลง วงดนตรีที่ใชประกอบการแสดงประกอบไป
ดวยวงปพาทยเครื่องคูประกอบวงกลองยาว เพิ่มกลองที่ชาวบานเรียกวา “กลองรํามะนา” (มีลักษณะคลาย
กลองตุมของภาคอีสาน) ใชเปนเครื่องประกอบตีสอดคลองกับแมมือกลองยาว เนนจังหวะเนนจังหวะหลัก
บางครั้งตีหยอกเยาตามความเหมาะสม) สวนทํานองเพลงมีการประพันธขึ้นมาใหมใหสอดรับกับการรองเพลง
พวงมาลัยของผูแสดง
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ภาพที่ 4 เครื่องดนตรี “กลองรํามะนา”
ที่มา: ผูวิจัย

แนวคิดการสรางสรรคกระบวนการดานนาฏศิลปไทย
การออกแบบและสรางสรรคทารําของการแสดง ชุด ลูกชวงพวงมาลัยในแตละขั้นตอนนั้น ผูวิจัยไดนํา
หลักการสรางสรรคงานดานนาฏศิลปมาใช รวมถึงตองมีสวนสงเสริมผลงาน ไดแก ความคิดและจินตนาการ
ความรอบรู การใชจิตวิทยาที่จะชวยผลักดันใหผลงานสมบูรณสวยงามเกิดความประทับใจนาชื่นชม โดยกลุม
ผูวิจัยขอเสนอรายละเอียด ดังนี้
1) การคิดใหมีนาฏศิลป คือ การนําพิธีกรรม เอกลักษณทางวัฒนธรรม จารีต ทางดานนาฏศิลปไทยมา
เปนตนแบบในการสรางสรรคงาน
2) การกําหนดความคิดหลัก มี 2 ระดับ คือ กําหนดในระดับเปาหมาย และระดับวัตถุประสงค
ระดับเปาหมาย คือ การกําหนดใหชัดเจนในชุดลูกชวงพวงมาลัย คิดขึ้นเพื่อตอบนโยบายของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรคในการสรางสรรคผลงานการแสดง
และสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรมใหมีคุณคามากยิ่งขึ้น
ระดับวัตถุประสงค นําเอาเปาหมายมากําหนดเปนวัตถุประสงค คือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสรางสรรคมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลงานสรางสรรค สงผล
ในการอนุรักษ สืบสาน และสรางมูลคาเพิ่มตอไป
3) การประมวลขอมูล ในการแสดงชุดนี้กลุมผูวิจัยออกเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ อาทิ วัฒนธรรม
ประเพณี การละเลน การแสดง วิถีชีวิตของชุมชน เพื่อนํามาประมวลและวิเคราะหในการสรางสรรคตอไป
4) การกําหนดขอบเขต เนื้อหาสาระในการแสดงชุดนี้ คลอบคลุมวัฒนธรรม ประเพณี การละเลน
พื้นบาน คือการเลนลูกชวง การแสดงพื้นบานประเภทเพลงพวงมาลัย ดนตรีที่ใชเปนวงปพาทย และวงกลองยาว
ซึ่งถือเปนการผสมผสานระหวางวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบานสงผลการประพันธเพลง และตอเนื่องถึงการ
ออกแบบทารํา
5) การกําหนดรูปแบบการแสดงสรางสรรค ชุด ลูกชวงพวงมาลัย ไดกําหนดรูปแบบการแสดงออกเปน
3 ชวง ดังนี้
- การเลนลูกชวง ประกอบดวย การชักชวน การแบงฝายผูเลน การเสี่ยงเลือก เขตแดน การเลน
โยนลูกชวง การเปนเชลย
- การเลนเพลงพวงมาลัย ซึ่งผูแสดงในกลุมเลนลูกชวงมาเปนพอเพลงแมเพลงหรือภาษาชาวบาน
จะเรียกพอพวงแมพวงมาขับรองเพลงพวงมาลัย
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- การรําเกี้ยวลูกชวง เปนการแสดงที่ตอเนื่องจากคํารองที่ขับรองเชื้อเชิญใหสองฝายมารําเกี้ยว
ลูกชวง คือ การเกี้ยวพาราสีกันระหวางฝายหญิงและฝายชาย
6) การกําหนดองคประกอบอื่น ไดแก ผูแสดง เครื่องแตงกาย ดนตรี ฉาก แสง สี เสียง อุปกรณ
ประกอบการแสดง ซึ่งกลุมผูวิจัยตองกําหนดและวางเกณฑใหเหมาะสม
7) การออกแบบนาฏยศิลป คือ การออกแบบทารายรํา การเคลื่อนไหวบนเวที ทิศทางการจัดกลุมให
เกิดความนาสนใจทั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุม คือ
- ผูแสดงกลุมรําลูกชวง หมายถึง หนุมสาวที่แสดงออกมาเปนกลุมแรก เพื่อที่ชักชวนกันมารวมงาน
และชมการเลนลูกชวง เพลงพวงมาลัย ประกอบไปดวยผูแสดงชายและผูแสดงหญิงผูแสดงกลุมนี้เปรียบเสมือน
กลุมชาวบานใหกําลังใจกลุมเลนชวงชัย

ภาพที่ 5 ผูแสดงกลุมรําลูกชวง
ที่มา: ผูวิจัย
- กลุมเลนลูกชวงและรองเพลงพวงมาลัย หมายถึง กลุมผูแสดงที่ออกมาเปนกลุมที่ 2 ประกอบไปดวย
ผูแสดงชาย ผูแสดงหญิง ผูแสดงกลุมนี้ คือ ผูเลนลูกชวง โดยมีกติกาอยูวาถาฝายใดรับลูกชวงมาได ฝายตรงขาม
ที่โยนไปใหจะถือเปนผูแพและตองถูกปรับใหออกมารําประกอบการรองเพลงพวงมาลัยซึ่งการแสดงลูกชวง
พวงมาลัยนี้ มีการโยนลูกชวงทั้งหมด 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ฝายผูชายโยนฝายผูหญิงรับลูกชวงได ครั้งที่ 2 ฝาย
ผูหญิงโยน ฝายผูชายรับลูกชวงได ครั้งที่ 3 ฝายผูชาย โยนแตเปนการหลอกใหรับ ฝายผูหญิงแสดงกิริยาอาการ
กระฟดกระเฟยด ครั้งที่ 4 ฝายผูชายโยนฝายผูหญิงรับไมไดจึงตองถูกปรับใหเปนผูรําและรวมรองเพลงพวงมาลัย
โดยพอเพลงแมเพลง

ภาพที่ 6 ผูแสดงกลุมเลนลูกชวงและรองเพลงพวงมาลัย
ที่มา: ผูวิจัย
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แนวคิดการสรางสรรคเครื่องแตงกาย/อุปกรณประกอบการแสดง
การสรางสรรคเครื่องแตงกายการประกอบการแสดง ชุด ลูกชวงพวงมาลัย ไดแนวคิดมาจากการแตง
กายของพอเพลงและแมเพลง มีรูปแบบการนุงหมเปนลักษณะพื้นบานในชิวิตประจําวัน แตยังคงเอกลักษณนั้น
คือ การนุงโจงกระเบน นําเครื่องประดับที่มีอยูมาสวมใส นําไปสูการออกแบบสรางสรรคการแตงกายการแสดง
ชุด ลูกชวงพวงมาลัยโดยมีแนวคิดการแตงกาย 2 รูปแบบคือ เครื่องแตงกายนักแสดงกลุมเลนลูกชวง-รองเพลง
พวงมาลัยและเครื่องแตงกายนักแสดงกลุมเลนรําลูกชวง

ภาพที่ 7 เครื่องแตงกายนักแสดงกลุมเลนลูกชวง
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 8 เครื่องแตงกายนักแสดงกลุมรําลูกชวง
ที่มา: ผูวิจัย

อุปกรณประกอบการแสดง
อุปกรณประกอบการแสดงที่สํ าคัญ คือ ลู กชวง หมายถึง ผาที่ทํ าเป นหอผ าผูกใหเปน รูปทรงกลม
ทิ้งหางปลอยชายใหถวงน้ําหนักโยนไปยังฝายตรงขาม หากใครรับพลาดตองตกเปนเชลย โดยทั่วไปจะทําขึ้นจาก
ผาขาวมานํามามวนและมัดใหมีลักษณะเปนทรงกลม แลวปลอยชายยาวไวจับสําหรับโยนและรับ

ภาพที่ 9 ลูกชวง
ที่มา: ผูวิจัย
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ลําดับขั้นตอนการแสดง
ลํา ดั บ การแสดงผู ก เป น เรื่ อ งราวตั้ ง แต เ ริ่ม ต น จนจบการแสดง โดยเริ่ ม จากผู แ สดงกลุ ม รํ า ลู ก ช ว ง
หมายถึง หนุมสาวที่แสดงออกมาเปนกลุมแรกชักชวนกันมารวมงานและชมการเลน ลูกชวงสวนกลุมที่ 2 คือ
กลุมเลนลูกชวงและรองเพลงพวงมาลัย จะออกมาเพื่อเลนลูกชวง โดยแบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายชายและฝายหญิง
ดังนี้
ตารางที่ 1 ลําดับขั้นตอนการแสดง
ที่
ผูแสดง
1 กลุมรําลูกชวง

2 กลุมเลนลูก
ชวงและรอง
เพลงพวงมาลัย

3 ผูแสดงกลุม
เลนลูกชวงและ
รองเพลง
พวงมาลัย

รูปภาพ

ภาพที่ 10 ทักทาย

ภาพที่ 11 ชวนกันมาเลนลูกชวง

ภาพที่ 12 การรองเพลงพวงมาลัย
4 การรําเกีย้ ว
ลูกชวง

ภาพที่ 13 รําเกี้ยวลูกชวงกลุมที่ 1

รายละเอียดการแสดง
- ผูแสดงกลุมรําลูกชวงออกมาชักชวน
กันเพื่อไปรวมกิจกรรมวันตรุษ
สงกรานตและเลนลูกชวง

- ผูแสดงกลุมเลนลูกชวงและ รอง
เพลงพวงมาลัยชวนกันออกมาเลนลูก
ชวง

- กระบวนการเลนเพลงพวงมาลัยเมือ่
ผูแสดงฝายใดฝายหนึ่งแพจากการเลน
ลูกชวง ซึ่งในการแสดงกําหนดใหเปน
ฝายหญิงเปนผูแพ ผูแพจะตองออกมา
รายรําประกอบเพลงพวงมาลัย ฝาย
หญิงทั้งหมดจะเปนผูร ํากอน
- เปนการแสดงที่ตอเนื่องจากการเลน
เพลงพวงมาลั ยที่ รอ งเชื้อเชิญ ให สอง
ฝายมารําวงเกี้ยวลูกชวง ผูแสดงเกี้ยว
ลูกชวงแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมรําลูก
ชวงจะแสดงกอน ในลักษณะรําหมู
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่
ผูแสดง
5 การรําเกีย้ ว
ลูกชวง

ที่มา: ผูวิจัย

รูปภาพ
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รายละเอียดการแสดง
กลุมเลนลูกชวงจะแสดงในชวงที่ 2
โดยรําเปนคู

ภาพที่ 14 รําเกี้ยวลูกชวงกลุมที่ 2

กระบวนทารํา
กระบวนทารําลูกชวงพวงมาลัยของฝายชายและฝายหญิง ประกอบดวยกระบวนทาตาง ๆ ดังนี้
1) กระบวนทารําทางนาฏศิลปไทยสวนใหญพบในทารําของผูแสดงหญิง อาทิ ทาออกของผูแสดงหญิง
กลุมรําลูกชวง ใชทาคลายมือจีบและหยิบจีบตั้งบนไหลพรอมกาวเทา ทาสอดมือจีบของผูแสดงหญิงกลุมเลน
ลูกชวงขณะรองเพลงพวงมาลัย
2) กระบวนทาที่เนนกิริยาทาทางธรรมชาติเปนทาหลัก เชน การไหว การเดิน การถือลูกชวง การดีด
นิ้ว การเสยผม โดยใชนาฏยศัพทประกอบในการเคลื่อนไหวให เกิดความสวยงาม ไดแก การลักคอ การกดเอียง
การกาวเทา การย่ําเทา การจรดเทา การโยตัว การจีบ การตั้งวง ทั้งนี้ผูแสดงตองรายรําใหตรงกับจังหวะของ
เพลงที่กระชับรวดเร็ว
3) กระบวนทารําที่เนนการแสดงความรูสึก ปรากฏในทารําของฝายชายและฝายหญิง เชน การปรบมือ
การแสดงความดีใจ การชี้ชวน การอาย การขอลูกชวง การหยอกเยาของฝายชาย การโยนลูกชวง การรับลูกชวง
กระบวนทารําเมื่อเรียงรอยตามลําดับขั้นตอนการแสดงแลว กอใหเกิดความสนุกสนานและรื่นเริง
บันเทิงใจ แตทั้งนี้ผูแสดงตองแสดงออกถึงอารมณตาง ๆ ตามการจําลองเหตุการณ สื่อใหผูชมรับทราบจะทําให
เกิดความสมบูรณในการแสดงเพิ่มมากขึ้น
สรุป
เพลงพวงมาลัยเปนการเลนพื้นเมืองอยางหนึ่งที่มีมาแตโบราณ นิยมเลนกันในบริเวณภาคกลางในชวง
เทศกาลตรุษสงกรานต สําหรับเพลงพวงมาลัยของบานจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนเพลง
ที่ชาวบานในทองถิ่นขับรองและเลนกันมานานราวเกือบสองรอยป มีเอกลักษณการรอง คือคําขึ้นตนของฝายชาย
หรือพอพวง ขึ้นตนวา “เออ เอย ลอยมา” สวนของฝายหญิงหรือแมพวง ขึ้นตนวา “เออ ระเหย ลอยมา” คํารอง
รับลูกคู ฝายชายรับวา “โอย โยะ” กอนการทวนบทรอง สวนฝายหญิงไมตองรองใหรองรับทวนบทรองเลย
ทั้งชายและหญิงจะรองรับจํานวน 2 ครั้ง แลวลงคําวา “เอย” สําเนียงการขับรองเพลงพวงมาลัยมีสําเนียงเหนอ
ของภาษาถิ่นคลายคลึงกับการรองเพลงเหยยของชาวบานอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แตมีการยืดหรือ
ทอดคํารองใหไพเราะและหวาน นุมนวล นาฟงอยางยิ่ง จังหวะที่ใชประกอบการขับรองเพลงพวงมาลัย คือ
การปรบมือ ซึ่งอาจทอดหรือกระชับขึ้นอยูกับบทรองนั้น ๆ มีการรําและทําทาทางประกอบบทรอง ทารํานั้นเปน
ทารําแบบชาวบานมีลักษณะของการรําแบบจีบสอดมือสลับไปมาพรอมการย่ําเทาใหตรงจังหวะ ละเลนควบคูกับ
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การเลนลูกชวงหรือชวงชัย ซึ่งเปนกีฬาทองถิ่นทีใชผาผูกมัดใหเปนลูกกลม ๆ ปลอยชายผาเปนหาง เพื่อการโยน
ในทิศทางที่บังคับได วิธีการเลนคือแบงผูเลนออกเปนสองฝาย มีเขตแดนกั้งกลางที่เรียกวากลางแดน แตละฝาย
โยนลูกชวงสงใหกัน โดยตองรับลูกชวงนั้นใหได หากรับไมไดจะมีการปรับโทษ โดยใหออกมารองและเลนเพลง
พวงมาลัยสลับกัน รูปแบบการแสดงสรางสรรคชุด ลูกชวง พวงมาลัย ยึดรูปแบบจารีตนาฏศิลปไทย โดยนํารูปแบบ
ของระบํามาเปนแนวทางการสรางสรรค มุงหมายเพียงเพื่อความงดงามของศิลปะการรําและการรื่นเริงบันเทิงใจ
สะทอนวิถีการละเลนของภูมิปญญาไทย มีการแตงกายที่สวยงาม เพลงดนตรีที่ไพเราะนาฟง รวมทั้งลักษณะการ
แสดงนําเสนอวิธีการเลนลูกชวง ในรูปแบบนาฏศิลปไทย โดยจําลองเหตุการณใหเสมือนการละเลนของจริง
อภิปรายผล
จากผลของการสรางสรรคการแสดงลูกชวงพวงมาลัย ไดแสดงใหเห็นถึงการพัฒนารูปแบบการแสดง
นาฏศิลปไทยอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนําแนวคิดทฤษฎีการแสดงนาฏศิลปไทยมาออกแบบการแสดง ใชทารําทาง
นาฏศิลปไทยผสมผสานกับทาทางตามธรรมชาติ ผานกระบวนการทางเทคนิคตาง ๆ มีการใชมุมและพื้นที่บนเวที
ชวยสรางมิติการแสดงที่แปลกใหม ฟนฟูการแตงกายแบบดั้งเดิมของชาวบานในทองถิ่นรวมถึงการละเลนพื้นบาน
ของไทยเกิดเปนความรูแกผูชม ที่สําคัญไดสะทอนเรื่องราว วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้การ
แสดงชุดดังกลาวสามารถสงเสริมยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีไดอยาง
เหมาะสมสอดคล องกับ การบูร ณาการการมีส วนร วมของชุม ชนและแสดงความเป นเอกลั กษณข องจั งหวั ด
สุพรรณบุรีในฐานะเมืองแหงศิลปนที่สรางสุนทรียภาพใหกับสังคม ดังคําขวัญที่วา “แหลงปราชญศิลปน ภาษา
ถิ่นชวนฟง”
ขอเสนอแนะ
ในการสรางสรรคงานดานนาฏศิลปครั้งตอไป ควรพัฒนาเทคนิควิธีการการสรางสรรคงานโดยดําเนินการ
ในลักษณะงานวิจัยสรางสรรคเชิงบูรณาการ เพื่อนําผลที่ไดมาใชประโยชนในเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย
กอใหเกิดประสิทธิภาพของผลงานรวมถึงสรางมูลคาเพิ่มทั้งทางตรงและทางออมและควรเพิ่มการใหความรู
แนวคิด เทคนิควิธีการ หรือการแกปญหาในกระบวนการทํางานเพื่อใหผูสนใจนําไปประยุกตใชได ในงานอื่น ๆ
ไดอีกดวย
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การใชกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE เพื่อการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
APPLYING DANCING ART ACTIVITY THROUGH SMILE LEARNING FOR
DEVELOPING EMOTIONAL QUOTIENT OF PRATOMSUKSA 1 STNDENTS
ทัศนีย กรัณฑรัตน * และปรวัน แพทยานนท **
0

1

THATSANEE KARANTARAT AND PORAWAN PATTAYANON
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โดย
ใชกิจกรรมนาฏศิลปในรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE ซึ่งทําการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่ได
กลุมตัวอยางจากการใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 12 คน ระยะเวลาที่ใชในการ
ทดลอง จํานวน 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัด
กิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบ การจัดการเรียนรู SMILE และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรม
สุขภาพจิต ผลการทดลองการใชกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE เพื่อพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ (EQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของกลุมตัวอยางในการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยกอนและ
หลังการใชนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE เทากับ 38.68 และ 43.25 ตามลําดับ และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE เพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ (EQ) เทากับ 1.69 และ 5.19 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองใช
กิจกรรม ของกลุมตัวอยางในการทดลอง พบวาคาคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองใชกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู SMILE สูงกวากอนการทดลองใชกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: กิจกรรมนาฏศิลปในรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE ความฉลาดทางอารมณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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Abstract
The study aims to develop Emotional Quotient (EQ) by applying SMILE approach
through the dancing art learning activity among Prathomsuksa 1 students in semester 2 year
2016. The participants involve 12 Prathomsuksa 1 students who are selected by taking the EQ
testing questionnaires of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health. The
study lasts 5 weeks (twice a week and 50 minutes per day). The lesson plan of SMILE approach
dancing art learning activity and the EQ testing questionnaires of the Department of Mental
Health are utilized as research instruments. The results reveal that the average scores before
and after the participants taking part in the SMILE dancing art learning activity are 38.68 and
43.25 respectively and the standard deviation scores are at 1.69 and 5.19 respectively. In
addition, the average score shows the higher statistically significant level at 0.5 after applying
the SMILE dancing art learning activity. It presents that applying SMILE approach through the
dancing art learning activity is appropriate for developing EQ.
Keywords: applying SMILE approach through the dancing art learning activity,
Emotional Quotient (EQ), Prathomsuksa 1 students
บทนํา
ปญหาของนักเรียนที่มีผลกระทบตอการเรียนรูเปนปญหาที่สําคัญมากและควรหาทางแกไขโดยไว
หากปลอยไวเนิ่นนานจากปญหาเล็ก ๆ อาจกลายเปนปญหาใหญในอนาคตที่ไมสามารถยอนเวลากลับไปแกไขได
หากเรามีการหยิบยกปญหาที่เกิดขึ้น มาหาแนวทางการแกไขใหกับนักเรียนก็จะเกิดประโยชนแกนักเรียน พอแม
ผูปกครอง รวมไปถึงครูผูสอนเองดวย และปญหาที่มีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนคือ ปญหาทางดาน
อารมณของนักเรียน อารมณเปนอาการตาง ๆ ที่นักเรียนมีตั้งแตเกิด และนักเรียนจะรูจักวาอาการเหลานั้นคือ
อาการอะไรก็เมื่อนักเรียนอายุ 3–5 ขวบ เชน เมื่อพีน่ องทะเลาะแยงของเลนกัน พอกับแมก็จะถามวา นี่หนูโกรธ
ใชไหม รองไหเพราะเจ็บใชไหม เด็กในวัยนี้จะรูจักอารมณตาง ๆ มากขึ้น แตดวยอายุยังนอย ในบางครั้งจึงยังไม
สามารถจัดการกับอารมณตนเองได เชน ไมพอใจอะไรก็จะรองไหทันที ซึ่งการจัดการกับอารมณไดนั้นตองขึ้นอยู
กับพัฒนาการของเด็กดวย
เด็กวัยประถมศึกษาตอนตน (6-9 ขวบ) เด็กวัยนี้จัดเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ เปนวัยเริ่มรับการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเขาโรงเรียนเด็กตองเรียนรูการปรับตัวเขากับสถานการณใหม เชน ครู เพื่อน บทเรียน สถานที่ ตลอดจน
ระเบียบวินัย สิ่งแวดลอมใหม ๆ เหลานี้ มีผลทําใหเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ เมื่อเด็กเกิดอารมณจะ
แสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมแตกตางกัน โดยทางหนาตา หรือคําพูด (จันทมาศ ชื่นบุญ, 2515, น. 122)
นับเปนวัยที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตน เปนวัยที่ใชเวลาสวนมากอยูกับเพื่อน เด็กจึงเลียนแบบ
พฤติกรรมตาง ๆ จากเพื่อน ปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนและการมีเพื่อนสนิทจึงเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับเด็กวัยนี้
ในขณะที่เด็กบางคนอาจจะมีปญหาไมมีเพื่อน หรือเพื่อนไมยอมรับ นอกจากนี้ เด็กวัยประถมตนเปนวัยที่รูจักเหตุ
และผล มีความคิดเปนของตัวเอง สามารถแกไขปญหา พรอมที่จะเรียนรูระเบียบวินัย เริ่มเรียนรูที่จะใหความ
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รวมมือ รูจักใหและรับ ดังนั้น การสอนใหเด็กวัยนี้รูจักกับทุกอารมณความรูสึกที่ผานเขามา และชวยใหเด็ก
สามารถแสดงออกที่เหมาะสม รูจักเหตุและผล สงเสริมใหเด็กรูจักควบคุมอารมณและมีการปรับตัวที่ถูกตอง
จะเปนการสรางเสริมความฉลาดทางอารมณที่เรารูจักกันดีในนามของอีคิว ซึ่งเปนทักษะหรือศิลปะการใชชีวิต
ในสังคมอยางมีความสุข
ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient: E.Q.) เชาวนอารมณหรือ Emotional Intelligence
ซึ่งเปนความสามารถในการรับรูความรูสึกของตนเองและผูอื่น มีแรงจูงใจในตนเอง และจัดการอารมณตาง ๆ ได
อันจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคและมีความสุข ทั้งชีวิตสวนตัว ครอบครัว สังคม
และชีวิตทํางานของเด็กในอนาคต อีกทั้งเรายังสามารถเพิ่มพูนอีคิวใหกับเด็กไดดวยการฝกฝนและการเสริมสราง
ทักษะ
กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ใหความหมายของความฉลาดทางอารมณวา ความสามารถใน
การรับรูและแสดงออกทางอารมณ รวมทั้งคุณลักษณะทางอารมณที่เหมาะสมกับวัยและสังคม ความสามารถของ
บุคคลในการตระหนักถึงการใชปญญากํากับอารมณของตนเองและการใชปญญาในการบริหารอารมณของผูอื่น
โดยในสวนของความสามารถในการใชปญญากํากับอารมณของตนเอง หมายรวมถึงความสามารถในการรับรู
เขาใจสามารถคุมและสรางแรงกระตุนจากภายในใหกับตัวเองเพื่อใหเกิดเปนแรงจูงใจในการทํางานตาง ๆ ได
อยางเหมาะสมถูกกับกาลเทศะและถูกทํานองคลองธรรม พรอมทั้งมีความสามารถในการแสดงออก ตลอดจนมี
ความสามารถในการบริหารอารมณของผูอื่นเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
ดังนั้น ประโยชนของความสามารถทางอารมณจะทําใหเด็กเรียนหนังสือไดอยางมีสมาธิสงผลสัมฤทธิ์
ตอการเรียน รักการศึกษาหาความรู สามารถปรับอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม จึงมีความสุขและสมควร
ตามอัตภาพ คือไมจําเปนตองมีของเลนมากหมาย ไมจําเปนตองไปเที่ยวบอย ๆ เปนตน เมื่อเด็กเติบโตขึ้น เขาจะ
รูถึงเปาหมายชีวิตตนเอง รูจักปรับปรุงตนเองอยูเสมอ รูวาตนตองการอะไร เปรียบเทียบกับศักยภาพของตนเอง
แลวเลือกเรียน เลือกทํางานไดอยางเหมาะสมจะทํางานใหประสบความสําเร็จ ตองอาศัยบุคลิกที่ออนนอม เนน
การรวมมือกันทํางาน หากเกิดความขัดแยงหรือปญหาขึ้นก็ตองพูดคุยปรับความเขาใจ ทักษะอุปนิสัยอยางนี้พบ
ไดในผูที่มีความฉลาดทางอารมณ
การจัดการเรียนรูในรูปแบบ SMILE เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูหนึ่งที่สามารถชวยพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ โดยผูสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้คือ อรัญญา กุฎจอมศรี ในดุษฏีนิพนธเรื่อง การพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMlLE ประกอบไปดวยขั้นตอนในการสอน 5 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นรองเพลง (Singing) ใชอักษรยอคือ S ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุนความรู (Motivation) ใชอักษรยอคือ M
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิสัมพันธ (Interaction) ใชอักษรยอ คือ I ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรูรวมกัน (Learning together) ใชอักษร
ยอ คือ L ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) ใชอักษรยอ E ซึ่งในแตละขั้นไดรวมเอาทฤษฏีตาง ๆ มาใชในทุก ๆ
ขั้นตอนของรูปแบการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปใชพัฒนาความฉลาดทางอารมณของเด็กไดจริง
กิจกรรมนาฏศิลปเปนกิจกรรมทางการแสดงที่มีทั้งการรายรํา เสียงดนตรี การละครและการแสดง
มีการเคลื่อนไหวอวัยวะตาง ๆ ของรางกายทั้งมือ แขน ขา ลําตัว ใบหนา เพื่อถายทอดความหมายและอารมณ
เปนกิจกรรมที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวากิจกรรมนาฏศิลปมีความเหมาะสมในการที่จะ
สามารถชวยพัฒนาทางดานอารมณของนักเรียนตามพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษาตอนตนไดเปนอยางดี

74

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

และจะดียิ่งเมื่อไดนํากิจกรรมนาฏศิลปมาถายทอดในรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE เพื่อประโยชนสูงสุดในการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณของเด็ก ซึ่งเด็กในชวงวัยนี้เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณมาก ตองหัดรูจัก
อยูรวมกับผูอื่นเพราะเปนวัยที่เริ่มเขาโรงเรียนและอยูในกฎระเบียบมากขึ้น เด็กที่มีอารมณแปรปรวนงายในวัยนี้
ตองใหเด็กไดแสดงความรูสึกในรูปแบบดนตรีและจังหวะการรองรํา เพื่อชวยใหนักเรียนไดรูจักอารมณและ
สามารถจัดการกับอารมณของตนเองและผูอื่นอยางมีเหตุและผล และเมื่อนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณแลว
นักเรียนทํางานสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จทั้งปจจุบันและอนาคตพรอมกับอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช กิ จ กรรมนาฏศิ ล ป ที่ มี ต อ ความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
3. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของนักเรียนระหวางกอนและหลังการฝกกิจกรรม
นาฏศิลป
วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั ดังขั้นตอนตอไปนี้
1.1 ยื่นโครงรางพิจารณาการทําวิจัยในมนุษย เพื่อพิจารณาในดานจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 ขอหนังสือรับรองแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เพื่อขออนุญาตทําการวิจัยกับนักเรียนใน
โรงเรียน
1.3 เขาพูดคุยสัมภาษณอาจารยประจําชั้น และเก็บขอมูลรายบุคคลจากนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัย และคัดกรองกลุมตัวอยางดวยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณเด็กอายุ 6-11 ป จากกรม
สุขภาพจิต โดยใหอาจารยประจําชั้นเปนผูประเมิน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางในการวิจัย
1.4 นัดหมายวันที่จะเขาทํากิจกรรม และเขาทํากิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนด
1.5 หลังจบกิจกรรมอาจารยประจําชั้นใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณเด็กอายุ 6-11 ป
จากกรมสุขภาพจิต อีกครั้ง ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล กลาวขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน และอาจารยประจําชั้น
ที่ใหการอนุเคราะหในการใหขอมูลและอํานวยความสะดวกตาง ๆ
1.6 ผูวิจัยนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติและรายงานผลตอไป
ผลการศึกษา
ผลจากการออกแบบสรางกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE ซึ่งในแผนกิจกรรม
ดังกลาว ประกอบไปดวยวัตถุประสงคของกิจกรรม กระบวนการจัดกิจกรรม วัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม โดย
ผูวิจัยไดแบงกิจกรรมออกเปน 3 ดาน 10 ครั้ง ดังนี้
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1. ดานดี
1.1 การละเลนเด็กไทยเรื่อง งูกินหาง (การควบคุมอารมณ)
1.2 การละเลนเด็กไทยเรื่อง ขี่มาสงเมือง (การควบคุมอารมณ)
1.3 การละเลนเด็กไทยเรื่อง ปดตาตีหมอ (ใสใจและเขาใจอารมณของผูอ ื่น)
1.4 การแสดงทาทางประกอบเพลง นาฏศิลปไทย (ยอมรับถูกผิด)
2. ดานเกง
2.1 การละเลนเด็กไทยเรื่อง กอกองทราย (มุงมั่นพยายาม)
2.2 การแสดงทาทางประกอบเพลง เปนอะไรดี (ปรับตัวตอปญหา)
2.3 การแสดงทาทางประกอบเพลง แมงมุม (กลาแสดงออก)
3. ดานสุข
3.1 การแสดงทาทางประกอบเพลง แมงมุม (นําเสนอ) (พอใจในตนเอง)
3.2 การแสดงทาทางประกอบเพลง ชาง (รูจักปรับใจ)
3.3 การละเลนเด็กไทยเรื่อง มอญซอนผา (รื่นเริงเบิกบาน)
ซึ่งกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE นี้ ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรม โดยนําหลัก
ของกระบวนการจัดการเรียนรูปตามขั้นตอนของ SMILE มาผสมผสานกับทฤษฎีนาฏศิลปไทย กระบวนการกลุม
และทฤษฎีทางจิตวิยาสําหรับเด็ก มาใชในการสรางกิจกรรมเพื่อชวยใหเด็กรูจักเขาใจและควบคุมอารมณของ
ตนเองใหสอดคลองกับวัย มีความประพฤติปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผูอื่นอยางเหมาะสมและมีความสุข ซึ่งใช
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม จํานวน 5 สัปดาห ๆ ละ 2 ครั้ง เปนจํานวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ในแต
ละครั้งจะมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูในรูปแบบของ SMILE ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นรองเพลง (Singing) ใชอักษรยอคือ S
หลักการเรียนรูอยางมีความสุข ที่ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมใหกับเด็กไดกระทําในสิ่ง
ที่ชอบเปนการเรียนรูในบรรยากาศที่ผอนคลาย อิสระ ผูเรียนเกิดความสนุกสนานไมเบื่อหนาย
ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุนความรู (Motivation) ใชอักษรยอคือ M
หลักการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบที่ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจาก
การสังเกตตัวแบบ แรงเสริมที่ตัวแบบไดรับจากการแสดงพฤติกรรม ทํ าใหเกิดความจูงใจในการจดจําและ
เลียนแบบพฤติกรรม
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิสัมพันธ (Interaction) ใชอักษรยอ คือ I
หลักการปรับมโนทัศน ที่ใหความสําคัญกับกระบวนการคิดวิเคราะห วิพากษพฤติกรรมของ
ตัวละคร แลวเกิดการปรับความคิดความเขาใจ ซึ่งเรียกวาการปรับมโนทัศนทําใหเกิดการถายโยงความรูสูการ
ปฏิบัติจริง
ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรูรวมกัน (Learning together) ใชอักษรยอ คือ L
หลักการลงมือปฏิบัติที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูที่ดีนั้น เด็กตองใชประสาทสัมผัส
ในการลงมือกระทําดวยตนเอง เปนการเรียนรูจากประสบการณตรง
ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) ใชอักษรยอ E
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หลักการประเมินคาที่ใหความสําคัญสะทอนความคิดความรูสึกจากการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น ทําให
เด็กรูจักการเขาใจความรูสึกและมีความรูที่ดีตอตนเองและผูอื่น (อรัญญา กุฎจอมศรี, 2557, น.110)
จากนั้นไดนํากิจกรรมไปใชกับกลุมตัวอยางซึ่งไดผลดังตารางการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคาคะแนนกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบ การจัดการเรียนรู SMILE เพื่อชวยพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนการทดลองและหลังการทดลองดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาคะแนนกิจกรรม
การทดลอง
SD
t
�
𝒙
กอน
38.68
1.69
3.15
หลัง
47.70
5.37
*p<.05

sig
.014*

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางพบวาเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคา
คะแนนกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE เพื่อชวยพัฒนาความฉลาดทางอารมณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาคาคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองใชกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู SMILE ของกลุมตัวอยางในการวิจัยสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาการสรางกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE เพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลจากการสรางกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE เพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ (EQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ องครักษ ซึ่งใน
แผนการจัดกิจ กรรมดังกลา วประกอบไปดวยวัต ถุประสงคของกิจกรรม กระบวนการจัด การเรี ยนรู SMILE
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในกิจกรรม ซึ่งรูปแบบนาฏศิลปการจัดการเรียนรู SMILE ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ (EQ) ของนั กเรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปที่ 1 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิท ยาลัย ศรีน คริ นทรวิ โรฒ
องครักษ ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรม โดยนําหลักของกระบวนการจัดการเรียนรู SMILE มาผสมผสานกับทฤษฎี
นาฏศิลปไทย กระบวนการกลุม และทฤษฎีกิจกรรม มาใชในการสรางกิจกรรมเพื่อเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ (EQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งใชระยะเวลาในการทํากิจกรรม จํานวน 5 สัปดาห ๆ ละ 2
ครั้ง เปนจํานวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที โดยผูวิจัยไดแบงกิจกรรมออกเปน 3 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ดานดี (ครั้งที่ 1-4)
การละเลนเด็กไทยเรื่อง งูกินหาง (ควบคุมอารมณ) ผูวิจัยไดศึกษาและใชกระบวนการ
จัดการเรียนรู SMILE และทฤษฎีทางดานนาฏศิลปไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดแทรก
กิจกรรมและสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการชวยสอนนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ
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ต่ํากวา 40 คะแนน ไดมีการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยการละเลนของเด็กไทยเรื่อง งูกิน
หางนี้ อยูในดานยอยของดานดี คือ การควบคุมอารมณ โดยผูวิจัยมีแนวคิดในการสรางสรรคกิจกรรมใหนักเรียน
มีการปฏิบัติตนในการควบคุมอารมณเมื่ออยูในสถานการณหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติหรือไมตองปฏิบัติ
ในขณะที่ตกอยูในสถานการณนั้น และที่อยูรวมกับผูอื่นเปนจํานวนมาก และสวนใหญมีความตองการเหมือนกัน
ซึ่งนักเรียนตองชวยกันแกไขขอขัดแยงนี้ โดยนักเรียนจําเปนตองยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล และ
ผานปญหาไปไดดวยดี หลังจากทํากิจกรรมสังเกตไดวานักเรียนสนใจทํากิจกรรมดีมาก เมื่อเกิดขอขัดแยงขึ้น
นักเรียนอางถึงตัวละครที่ผูวิจัยไดเลาใหฟงในกิจกรรมเผื่อทําเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียน
รางสังคมของแบนดูรา จากหลักการเรียนรูการสังเกตตัวแบบทําใหเกิดความจูงใจในการจดจําและเลียนแบบ
พฤติกรรม ซึ่งกอนการทดลองในกิจกรรมนี้ในดานการควบคุมอารมณของนักเรียนโดยเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑนอย
แตเมื่อทํากิจกรรมแลว หลังการทดลองพบวาคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมาก จึงเห็นไดวากิจกรรมนี้สามารถทําให
นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในดานนี้มากขึ้น
การละเลนเด็กไทยเรื่อง ขี่มาสงเมือง (ควบคุมอารมณ) ผูวิจัยไดศึกษาและใชกระบวนการ
จัดการเรียนรู SMILE และทฤษฎีทางดานนาฏศิลปไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดแทรก
กิจกรรมและสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการชวยสอนนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณต่ํากวา
40 คะแนน ไดมีการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยการละเลนของเด็กไทยเรื่องขี่มาสงเมือง
อยูในดานยอยของดานดี คือ การควบคุมอารมณ โดยผูวิจัยมีแนวคิดในการสรางสรรคกิจกรรมใหนักเรียนมีการ
ปฏิบัติตนในการควบคุมอารมณเมื่ออยูในสถานการณหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติหรือไมตองปฏิบัติ
ในขณะที่ตกอยูในสถานการณนั้น ซึ่งนักเรียนตองชวยกันแกไขขอขัดแยงนี้ โดยนักเรียนจําเปนตองยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล และผานปญหาไปไดดวยดี หลังจากทํากิจกรรมสังเกตไดวานักเรียนสนใจทํา
กิจกรรมดีมาก แตมีปญหาดานอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีการขี่หลังกันและวิ่ง ผูวิจัยจึงปรับเปลี่ยน
สถานที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมมากขึ้นในการทดลองจริง และการเลนกลางแจงนั้นทําใหนักเรียนมีความสุขใน
การทํากิจกรรมและกระตือรือรนในการทํากิจกรรมไดไดดี ซึ่งกอนการทดลองในกิจกรรมนี้ในดานการควบคุม
อารมณของนักเรียนโดยเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑนอย แตเมื่อทํากิจกรรมแลว หลังการทดลองพบวาคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑมาก จึงเห็นไดวากิจกรรมนี้สามารถทําใหนักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในดานนี้มากขึ้น
การละเลนเด็กไทยเรื่อง ปดตาตีหมอ (ใสใจและเขาใจอารมณของผูอื่น) ผูวิจัยไดศึกษา
และใชกระบวนการจัดการเรียนรู SMILE และทฤษฎีทางดานนาฏศิลปไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการชวยสอนนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณต่ํากวา 40 คะแนน ไดมีการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยการละเลนของ
เด็กไทยเรื่อง ปดตาตีหมอนี้ อยูในดานยอยของดานดี คือ ใสใจและเขาใจอารมณของผูอื่น โดยผูวิจัยมีแนวคิดใน
การสรางสรรคกิจกรรมใหนักเรียนรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และรูจักปลอบโยนเมื่อผูอื่นไมสบายใจหรือ
เสียใจ หลังจากทํากิจกรรม สังเกตไดวานักเรียนสนใจทํากิจกรรมดี นักเรียนบอกวาไมเคยเลนการละเลนนี้เลย
เคยเห็นแตในหนังสือและโทรทัศน นักเรียนจึงใหความสนใจมาก แตในการทํากิจกรรมชวงแรกเริ่มมีนักเรียน
หลายคนที่ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานเพียงอยางเดียว ปดตาวิ่งไปตีหมอดวยความมั่นใจไมไดฟงเสียงจาก
เพื่อน จึงทําใหนักเรียนคนนั้นตีหมอไมโดน แตหลังจากผูวิจัยแนะนําใหเปนเหตุการณตัวอยางจากการไมไดฟง
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ความเห็นของผูอื่น นักเรียนก็ทํากิจกรรมตอไปไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ ฐานิต อิศรเสนา ณ อยุธยา (2525,
น. 109) ที่กลาววา เด็กวัยนี้มีความสนใจกิจกรรมและงานของตนเองนานขึ้น มีความกระตือรือรน สนใจของแปลก
ใหม และกรมสุขภาพจิต (2543, น. 77) ที่กลาววาการสรางความเขาใจที่ตรงกันชัดเจน ตองฝกการเปนผูฟงและ
ผูพูดที่ดี รวมทั้งคํานึงถึงความรูสึกของผูรับการสื่อสารดวย ซึ่งกอนการทดลองในกิจกรรมนี้ในดานใสใจและเขาใจ
อารมณของผูอื่นของนักเรียนโดยเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑนอย แตเมื่อทํากิจกรรมแลว หลังการทดลองพบว า
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง จึงเห็นไดวากิจกรรมนี้สามารถทําใหนักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ในดานนี้มากขึ้น
การแสดงท าทางประกอบเพลง นาฏศิ ลป ไทย (ยอมรับ ถู กผิ ด) ผู วิจั ยไดศึ กษาและใช
กระบวนการจัดการเรียนรู SMILE และทฤษฎีทางดานนาฏศิลปไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการชวยสอนนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณต่ํากวา 40 คะแนน ไดมีการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยการแสดงทาทางประกอบ
เพลง นาฏศิลปไทยนี้ อยูในดานยอยของดานดี คือ ยอมรับถูกผิด โดยผูวิจัยมีแนวคิดในการสรางสรรคกิจกรรม
ใหนักเรียนรูจักยอมรับความผิดดวยตนเองเมื่อเรากระทําผิดโดยรูตัว ถือวานายกยอง แมรูวาบทสรุปของผูกระทํา
ผิดจะเปนเชนไร ก็ไมเกรงกลัวที่จะยอมรับผิด และพรอมจะแกไขใหดีขึ้น หลังจากทํากิจกรรม สังเกตไดวา
นักเรียนสนใจทํากิจกรรมดีมาก นักเรียนรูจักยอมรับเมื่อตนเองรําผิด โดยไมใหเพื่อนตองบอกหรือชี้ไปที่ตัวของ
เขาเลย ผูวิจัยสอบถามนักเรียนวา อยากชนะไหม นักเรียนคนหนึ่งตอบวา “อยากสิครับ แตผมรําผิดผมก็ตอง
ยอมรับผิดครับ” พรอมกับมีน้ําตาคลอ ซึ่งสอดคลองกับกรมสุขภาพจิต (2543, น.23) ที่กลาววาบุคคลที่พูดวาตน
ไมเสียใจหรือสนใจวาอะไรจะเกิดขึ้น แตขณะที่พูดก็มีนํ้าตาคลอแสดงถึงการมีสภาวะทางจิตใจสองอยางในเวลา
เดียวกัน ไดแก สวนที่เปนความคิดและสวนที่เปนความรูสึก ทั้งความรูสึกและความคิดจะทํางานรวมกันอยาง
สอดคลองเปนสวนใหญ ขณะเดียวกันก็มีความเปนอิสระจากกันรวมอยูดวยและสมองจะทําหนาที่ใหเกิดการ
เชื่อมโยงระหวางอารมณและความคิดเขาดวยกัน ซึ่งกอนการทดลองในกิจกรรมนี้ในดานการยอมรับถูกผิดของ
นักเรียนโดยเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑปานกลางแตเมื่อทํากิจกรรมแลว หลังการทดลองพบวาคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ
มาก จึงเห็นไดวากิจกรรมนี้สามารถทําใหนักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในดานนี้มากขึ้น
ดานที่ 2 ดานเกง (ครั้งที่ 5-7)
การละเลนเด็กไทยเรื่อง กอกองทราย (มุงมั่นพยายาม) ผูวิจัยไดศึกษาและใชกระบวนการ
จัดการเรียนรู SMILE และทฤษฎีทางดานนาฏศิลปไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดแทรก
กิจกรรมและสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการชวยสอนนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณต่ํากวา
40 คะแนน ไดมีการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยการละเลนของเด็กไทยเรื่องกอกองทราย
อยูในดานยอยของดานเกง คือ มุงมั่นพยายาม โดยผูวิจัยมีแนวคิดในการสรางสรรคกิจกรรมใหนักเรียนมีความ
มุงมั่นในการทําสิ่งใด สิ่งหนึ่งใหนานขึ้นและทําสิ่งนั้นใหสําเร็จ รูจักการใหกําลังใจตนเองในการทํางานและให
กําลังใจเพื่อน รวมถึงการฝกสมาธิใหอยูกับสิ่งนั้นนาน ๆ โดยผูวิจัยตั้งโจทยใหนักเรียนแบงกลุมกอกองทรายตาม
เวลาที่กําหนด หลังจากทํากิจกรรม สังเกตไดวานักเรียนสนใจทํากิจกรรมดีมาก มีความสนุกสนาน ราเริง ผูวิจัย
สังเกตไดจากสีหนาและทาทางที่ทํากิจกรรมอยางกระตือรือรน ในกิจกรรมนี้นักเรียนรวมมือกันทํากิจกรรมจน
ประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ จอม ชุมชวย (2542, น. 24) ที่กลาววาเมื่อเด็กมีความสนใจสิ่งใดแลวจะ
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พยายามทําใหสําเร็จ เขาใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้น มีความสนใจที่ยาวนานขึ้น แตยังไมสามารถทําอะไรหลาย
อยางไดพรอมกัน และกรมสุขภาพจิต (2543, น. 16) ที่กลาววาความสามารถในการใชอารมณใหเปนแรงจูงใจใน
การทําสิ่งตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย และเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหบุคคลมีความสนใจสิ่งตาง ๆ มีแรงจูงใจและความคิด
สรางสรรค คนที่มีความสามารถสูงในดานนี้มักเปนคนที่มีการตื่นตัวและประสบความสําเร็จเสมอไมวาในการ
กระทําสิ่งใด ซึ่งกอน การทดลองในกิจกรรมนี้ในดานการมุงมั่นพยายามของนักเรียนโดยเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑ
นอย แตเมื่อทํากิจกรรมแลว หลังการทดลองพบวาคาเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง จึงเห็นไดวากิจกรรมนี้สามารถ
ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในดานนี้มากขึ้น
การแสดงท าทางประกอบเพลงเปน อะไรดี (ปรับ ตัว ตอป ญหา) ผูวิ จัยไดศึ กษาและใช
กระบวนการจัดการเรียนรู SMILE และทฤษฎีทางดานนาฏศิลปไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
สอดแทรกกิจกรรมและสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการชวยสอนนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณต่ํากวา 40 คะแนน ไดมีการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยการแสดงทาทางประกอบ
เพลง เปนอะไรดีนี้ อยูในดานยอยของดานเกง คือ การปรับตัวตอปญหา โดยผูวิจัยมีแนวคิดในการสรางสรรค
กิจกรรมสรางสถานการณตัวอยางใหนักเรียนพบเจอกับปญหาและอุปสรรคในการแสดงทาทางประกอบเพลง
และใหนักเรียนรูจักการแกปญหาไปดวยกัน และตองกาวผานอุปสรรคนั้นไปใหได หลังจากทํากิจกรรม สังเกตได
วานักเรียนสนใจทํากิจกรรมดีมาก ในตอนแรกมีงงกันบางเนื่องจากสถานที่ที่เตรียมใหแสดงนั้นแคบเกินกวา
จํานวนนักเรียนในกลุมจะขึ้นไปยืนแสดงได และมีการแสดงความคิดเห็นกัน ตางคนตางมีหลายความคิดและ
หลายเหตุผล แตนักเรียนก็ชวยกันคิดและแกไขสถานการณไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ กร ศิริโชควัฒนา
(2555, น. 29) กลาววาผูที่มี EQ สูงคือผูที่สามารถใชเหตุผลในการคิดและตัดสินใจแกปญหาหรือเรื่องราวตาง ๆ
ไดอยางดี มีการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ไมยึดถือตัวเองหรือใชเหตุผลของตนเองเปนหลักเพียงฝายเดียว
จากกิจกรรมที่ผูวิจัยจัดขึ้นถือวานักเรียนใหความรวมมือดีมากแตงผลคะแนนที่ออกมาหลังจากทดลองแลว
ในดานการปรับตัวตอปญหาอยูในเกณฑปานกลาง ซึ่งเปนเกณฑเดียวกับกอนการทดลอง ผูวิจัยจึงเขาสัมภาษณ
ครูประจําชั้นและนักจิตวิทยา นางวรางคกุล คงอนันต เกี่ยวกับผลการทดลองในครั้งนี้สรุปวาในดานการปรับตัว
ตอปญหาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นั้นถือวาอยูในเกณฑปกติเพราะอยูในเกณฑ ปานกลาง และ
ที่ผลขึ้นไดยาก เนื่องจากการปรับตัวตอปญหาในเด็กอายุ 6-8 ขวบนี้ตองใชเวลาและประสบการณ เด็กมักพูด
เสมอวา มีปญหาอะไรบอกพอกับแมหรือมีอะไรใหมาบอกครู จึงเปนสิ่งหนึ่งที่นักเรียนยังไมมีโอกาสไดแกปญหา
ดวยตัวเองเนื่องจากนักเรียนเด็กเกินไป ปญหาในดานนี้จึงตองอาศัยเวลาและประสบการณที่นักเรียนจะตองเจอ
ดวยตนเองจึงจะเปนวิธีที่จะใหนักเรียนปรับตัวตอปญหาไดดีที่สุด
การแสดงทาทางประกอบเพลงแมงมุม (กลาแสดงออก) ผูวิจัยไดศึกษาและใชกระบวนการ
จัดการเรียนรู SMILE และทฤษฎีทางดานนาฏศิลปไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดแทรก
กิจกรรมและสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการชวยสอนนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณต่ํากวา
40 คะแนน ไดมีการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยการแสดงทาทางประกอบเพลง แมงมุมนี้
อยูในดานยอยของดานเกง คือ การกลาแสดงออก โดยผูวิจัยมีแนวคิดในการสรางสรรคกิจกรรมใหนักเรียนไดมี
โอกาสคิดสรางสรรคทาทางประกอบเพลงงาย ๆ ดวยตนเองตามทาทางที่ตนเองสนใจ เพื่อใหนักเรียนไดฝกความ
กลาแสดงออกอยางสรางสรรคและเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น หลังจากทํากิจกรรม สังเกตไดวามีความสุข
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กับการคิดสรางสรรคทาทางประกอบเพลงแมงมุม โดยสังเกตไดจากสีหนาและทาทางที่แสดงออกมา เมื่อนักเรียน
ไดกลาแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองนักเรียนจะกลาทําและแสดงออกในสิ่งที่สรางสรรคตอไป ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรุนเนอร ที่กลาววาในการเรียนการสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยาง
อิสระใหมากเพื่อชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน และกรมสุขภาพจิต (2543, น. 59) ที่กลาววาการมี
ความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นนั้น เปนความรูสึกวามีความสามารถในการควบคุมและมีอํานาจเหนือพฤติกรรมที่
แสดงออกทางรางกายและสิ่งแวดลอม หากมีความสุขสิ่งที่แสดงออกมานั้นจะดีเชนกัน ซึ่งกอนการทดลองใน
กิจกรรมนี้ในดานการกลาแสดงออกของนักเรียนโดยเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑนอย แตเมื่อทํากิจกรรมแลว หลังการ
ทดลองพบวาคาเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง จึงเห็นไดวากิจกรรมนี้สามารถทําใหนักเรียนมีการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณในดานนี้มากขึ้น
ดานที่ 3 ดานสุข (ครั้งที่ 8-10)
การแสดงทาทางประกอบเพลงแมงมุม (พอใจในตนเอง) ผูวิจัยไดศึกษาและใชกระบวนการ
จัดการเรียนรู SMILE และทฤษฎีทางดานนาฏศิลปไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดแทรก
กิจกรรมและสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการชวยสอนนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณต่ํา
กวา 40 คะแนน ไดมีการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยการแสดงทาทางประกอบเพลงแมง
มุมนี้ ตอเนื่องจากกิจกรรมที่แลวแตเปนการนําเสนอทาทางที่ตนเองคิดขึ้นใหเพื่อน ๆ ชม กิจกรรมนี้ อยูในดาน
ยอยของดานสุข คือ พอใจในตนเอง โดยผูวิจัยมีแนวคิดในการสรางสรรคกิจกรรมใหนักเรียนออกมาแสดง
ความสามารถ ชื่นชมตนเองและผูอื่นอยางมีเหตุผล พอใจในสิ่งที่ตนทํา แมอาจจะไมดีที่สุดก็ตาม หลังจากทํา
กิจกรรม สังเกตไดวานักเรียนไดนําขอคิดจากการฟงนิทานประกอบหุนมือ เรื่อง พอใจในสิ่งที่มีมาเปนแนวทางใน
การทํากิจกรรมในครั้งนี้ไดดีมาก โดยผูวิจัยไดสังเกตจากกิริยาที่เกิดขึ้นในขณะที่ตนเองแสดงและในขณะที่เพื่อน
แสดง และพบวานักเรียนแสดงความคิดเห็นวา “ผูแสดงอีกกลุมแสดงดีกวา แตรูสึกชอบการแสดงกลุมตนเอง
มากกวาเนื่องจากไดคิดทาทางประกอบการแสดงดวยตนเอง” ซึ่งสอดคลองกับ ฐานิต อิศรเสนา ณ อยุธยา (2525,
น. 101) ที่กลาววาเด็กวัย 6-12 ปเปนระยะที่เด็กเขาใจเหตุผล เริ่มเรียนรูและเลียนแบบผูใหญในเรื่องของ
ความคิดและนิสัย ดังนั้นผูใหญควรเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็กตอไป ซึ่งกอนการทดลองในกิจกรรมนี้ในดานการ
พอใจในตนเองของนักเรียนโดยเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑมาก และเมื่อทํากิจกรรมแลว หลังการทดลองพบวาคาเฉลี่ย
ก็อยูในเกณฑมาก ซึ่งจะเห็นวานักเรียนไมไดมีปญหาทางดานนี้และกิจกรรมก็ยังสงเสริมใหนักเรียนในดานนี้ได
เปนอยางดี
การแสดงทาทางประกอบเพลงชาง (รูจักปรับใจ) ผูวิจัยไดศึกษาและใชกระบวนการจัดการ
เรียนรู SMILE และทฤษฎีทางดานนาฏศิลปไทยที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดแทรกกิจกรรม
และสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการชวยสอนนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณต่ํากวา 40
คะแนน ไดมีการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยการแสดงทาทางประกอบเพลงชาง นี้อยูใน
ดานยอยของดานสุข คือ รูจักปรับใจ โดยผูวิจัยมีแนวคิดในการสรางสรรคกิจกรรมใหนักเรียนรูจักปรับใจ คือการ
ทําความเขาใจกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นได รูจักคิดและรูจักทําใจ หากตองผิดหวังจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป สามารถหา
สิ่งใดทดแทนหรือชะลอเวลาที่คาดหวังสิ่งนั้นได โดยผูวิจัยสรางสถานการณใหนักเรียนคาดหวังวาจะไดอุปกรณ
ประกอบการแสดงเพลงชางที่นารัก และเมื่อมีกลุมที่ไมไดไปจะแกปญหาหรือควบคุมอารมณในการปรับใจตนเอง
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ไดไหม หลังจากทํากิจกรรม สังเกตไดวานักเรียนทุกคนตองการไดอุปกรณทั้งหมดจริง แตเมื่อคุยดวยเหตุผลใน
การไดมาและการไมไดมานั้น นักเรียนทุกคนเขาใจและยอมรับได แตดีไปกวานั้นคือ กลุมนักเรียนที่ไดอุปกรณไป
ทั้งหมดนั้น ไดขออนุญาตแบงอุปกรณใหกลุมอื่น ๆ ดวย กิจกรรมนี้ไดเห็นวาเด็กในวัยนี้ใชเหตุผลคุยได และเห็น
ความรักและความเสียสละที่มีตอกันอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ ฐานิต อิศรเสนา ณ อยุธยา (2525, น. 101) ที่
กลาววาเด็กวัย 6-12 ปเปนระยะที่เด็กสามารถเขาใจเหตุผลได ซึ่งกอนการทดลองในกิจกรรมนี้ในดานการรูจัก
ปรับใจของนักเรียนโดยเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑปานกลาง แตเมื่อทํากิจกรรมแลว หลังการทดลองพบวาคาเฉลี่ยอยู
ในเกณฑมาก จึงเห็นไดวากิจกรรมนี้สามารถทําใหนักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในดานนี้มากขึ้น
การละเลนเด็กไทย เรื่อง มอญซอนผา (รื่นเริงเบิกบาน) ผูวิจัยไดศึกษาและใชกระบวนการ
จัดการเรียนรู SMILE และทฤษฎีทางดานนาฏศิลปไทยทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดแทรก
กิจกรรมและสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนตนแบบในการชวยสอนนักเรียนที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณต่ํา
กวา 40 คะแนน ไดมีการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยการละเลนของเด็กไทยเรื่องมอญ
ซอนผานี้ อยูในดานยอยของดานสุข คือ รื่นเริงเบิกบาน โดยผูวิจัยมีแนวคิดในการสรางสรรคกิจกรรมใหนักเรียน
เกิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีความสุขสนุกสนานรื่นเริงกับกิจกรรมที่ไดทํา เมื่อเรามีความสุข คนรอบขางเรา
ก็จะมีความสุขดวย และเมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะดีตามมา หลังจากทํากิจกรรม สังเกตไดวานักเรียนมี
ความสนุกสนานราเริงมาก และใหความสนใจกับกิจกรรมเปนอยางดี ทุกคนยิ้มแยมแจมใส สังเกตไดวากิริยาที่
แสดงออกมากจากกิจกรรมนี้นักเรียนอารมณดีและมีความสุขกับกิจกรรมมาก ซึ่งสอดคลองกับ กร ศิริโชควัฒนา
(2555, น. 80) ที่กลาววาการยิ้มและหัวเราะชวยใหรางกายไดผอนคลายและสามารถทําใหระบบภูมิคุมกันใน
รางกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหจิตใจปลอดโปรงมีทัศนคติที่ดีขึ้น มีมุมมองในชีวิตเปนแงที่ดี ซึ่งกอนการ
ทดลองในกิจกรรมนี้ในดานความรื่นเริงเบิกบานของนักเรียนโดยเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑนอย แตเมื่อทํากิจกรรม
แลว หลังการทดลองพบวาคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมาก จึงเห็นไดวากิจกรรมนี้สามารถทําใหนักเรียนมีการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณในดานนี้มากขึ้น
2. ผลกอนและหลังการใชกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE เพื่อพัฒนา ความ
ฉลาดทางอารมณ (EQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ
ของกลุมตัวอยางในการทดลองพบวา การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยในแตละดานและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE มีผลคะแนนความฉลาดทางอารมณที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมี
คะแนนเรียงจากมากไปนอย ไดแก การควบคุมอารมณ การยอมรับถูกผิด และการใสใจและเขาใจอารมณผูอื่น
คะแนนคือ 52.17 50.58 และ 41.08 ตามลําดับ ความฉลาดทางอารมณในดานที่ 2 คือดานเกง พบวา ผลคะแนน
ความฉลาดทางอารมณเพิ่มขึ้นในดานมุงมั่นพยายามและกลาแสดงออกซึ่งกอนการทดลองอยูในเกณฑนอยและ
เมื่อทดลองอยูในเกณฑปานกลาง แตดานการปรับตัวตอปญหาเมื่อทําการทดลองแลวยังอยูในเกณฑเดิมคือ
ปานกลาง และในดานสุดทายความฉลาดทางอารมณในดานสุข ผลคะแนนหลังการทํากิจกรรมนาฏศิลปดวย
รูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE พบวา กลุมตัวอยางมีผลคะแนนความฉลาดทางอารมณเพิ่มสูงขึ้นในทุกขอ
เรียงจากมากไปหานอย ไดแก ความพอใจในตนเอง ความรื่นเริงเบิกบาน และการรูจักปรับใจ คะแนนคือ 53.33
52.33 และ 50.25 ตามลําดับ ซึ่งทุกดานอยูในเกณฑมาก จากผลการวิเคราะหพบวา คะแนนความฉลาดทาง
อารมณของกลุมตัวอยางหลังการทํากิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE เพื่อชวยพัฒนา
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ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาคะแนนที่สูงขึ้น โดยมีคะแนนในภาพรวมเทากับ
47.70 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยสรุปวาหลังจากการจัดการเรียนรู SMILE ของเด็กกลุมทดลองมี
คะแนนความฉลาดทางอารมณสูงขึ้นกวากลุมควบคุม และคาคะแนนกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู SMILE เพื่อชวยพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา คาคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองใชกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE ของกลุมตัวอยางในการวิจัยสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวาการจัดการเรียนรูในรูปแบบ SMILE สามารถใชเพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณได
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การวิเคราะห์กระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนรา
THE ANALYSIS OF DANCE POSTURES IN CROWNING
OF NORAH HEADDRESS CEREMONY
จินดา จันทร์สุวรรณ*’**, ชนัย วรรณะลี**, และนิวัฒน์ สุขประเสริฐ**
JINDA JANSUWAN, CHANAI VANNALEE, AND NIWAT SUKPRASIRT
บทคัดย่อ
การวิจัยในนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลความเชื่อที่มีต่อพิธีครอบเทริดโนรา 2) ศึกษาขั้นตอน
พิธีครอบเทริดโนรา 3) วิเคราะห์กระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนรา (แม่บทโนรา) โดยมีขอบเขตการศึกษา
ความเชื่อ องค์ประกอบต่าง ๆ ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม บทร้อง ทานองเพลงและกระบวนท่าราในพิธีครอบ
เทริดโนราของโนราใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในจังหวัดพัทลุง ดาเนินการวิจัยโดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบพิธีกรรมโนราและมีประสบการณ์ในการทาพิธีครอบเทริ ดโนราเป็นอย่างดี
การประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า โนราโรงครูเป็นการปลูกสร้างโรงขึ้นตามความเชื่อ
ของคณะโนรา ลูกหลานโนรา เพื่อไหว้ครูหมอโนราหรือไหว้ตายายโนรา เพื่อแก้บนซึ่งเป็นความเชื่อในเรื่อง
ไสยศาสตร์ การใช้เวทย์มนต์คาถาในการทาและป้องกันคุณไสย และการสืบทอดศาสตร์การแสดงโนราผ่านพิธี
ครอบเทริดโนรา พิธีครอบเทริดเป็นพิธีสืบทอดองค์ความรู้ด้านโนราจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง นิยมประกอบพิธี 3 วัน
2 คืน ขั้นตอนพิธีกรรมมีความแตกต่างกันเล็กน้อยทั้งในสายตระกูลโนราเดียวกันและต่างสายตระกูลกระบวนรา
แม่บทโนราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธี ประกอบด้วยบทครูสอน บทสอนราและบทประถม กระบวนรา
ของโนราได้มาจากสายตระกูลโนราของตน โดยมีลักษณะการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และมีการประดิษฐ์ท่ารา
เพิ่มขึ้นตามความสามารถแต่ละสายตระกูล
คาสาคัญ: กระบวนรา พิธีครอบเทริด โนรา
Abstract
This research objectives were to study (1) the belief system attached to the ritualistic
Norah Rong Kru performance, crowning of Norah headdress ceremony. (2) to examine the
procedures of Norah crowning headdress ceremony (3) to analyze the dance sequences
involved (Maebot Norah). This thesis focused on the belief system, various relevant components,
sequences, verses, melody, and gestures in the Norah initiation ceremony that were recognized
*
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by people in Phatthalung Province. The research was conducted by studying the academic
literatures, related research articles. Interviews with the experts in the rituals of Norah and
experience in Norah crowning ceremony. The experts consultation was held to review the
findings. The research results indicated that Norah Rong Kru was built on the basis of the faculty
of Norah lineage to pay homage to Kru Mor Norah for the faith in superstition, spells to do
and protect, occult and inheritance. Crowning of Nurah headdress ceremony is meant to pass
on the Norah knowledge and performing skill from Norah teacher-performers to the next
generation. The ceremony is mostly held three days and two nights. The rituals stages are
slightly different in both of the same Norah family lines and another family line. The main
dance sequence which is part of the ceremony consist of Bot Kru Sorn, Bot Sorn Rum, and Bot
Prathom. Norah dance performance demand high individual skills and passed on from generation
to generation. The sequences also evolve as new gestures are created and added to each
family line.
Keywords: Dance postures, Crowning of Norah headdress ceremony, Norah
บทนา
โนราเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภาคใต้ ตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ดังที่อุดม หนูทอง (2536, น.1) ได้กล่าวไว้ว่า การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนับแต่อดีตถึง
ปัจจุบันมีเพียง 2 อย่าง คือ หนังตะลุงและโนรา โดยเฉพาะโนรานั้นยอมรับกันว่ามีความเก่าแก่มาก
ด้วยความเฉลียวฉลาดของบรรพบุรุษโนรา ที่ได้ปลูกฝังให้ลูกหลานต้องแสดงความกตัญญูและราลึกถึง
บรรพบุรุษโนราของตน โดยการประกอบพิธีโนราโรงครูหรือโนราลงครู เพื่อเชิญวิญญาณครูหมอโนรา บรรพบุรุษ
หรือตายายโนรามาพบปะลูกหลาน มารับการเซ่นไหว้ โดยผ่านร่างทรงในพิธีโรงครู และเมื่อลูกหลานฝ่ายชายมี
อายุครบบวช ต้องทาพิธีครอบเทริดโนราเพื่อเป็นมงคลต่อตนเองและครอบครัวก่อนจะบวชทางพระพุทธศาสนา
ดังที่ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ (2538, น. 75-76) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การแสดงโนราโรงครูไว้ 3 ประการ คือ
1. เพื่อไหว้ครูหรือไหว้ตายาย เป็นการแสดงกตเวทิตาต่อคุณครูของศิลปินโนราและสาหรับผู้ที่มี
เทือกเถาเหล่ากอเป็นโนรา จึงถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องมีการไหว้ครู
2. เพื่อแก้บนโนราภาคใต้จะมีความเชื่อว่าครูโนราที่ล่วงลับไปแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในยามทุกข์ร้อน หรือให้ประสบความสาเร็จในชีวิตก็จะบนบานต่อบรรพชน เมื่อประสบความสาเร็จจะแก้
บนโดยโนราโรงครู
3. เพื่อครอบเทริดสาหรับศิลปินใหม่เพื่อเป็นมงคลยิ่งของชีวิตศิลปิน
พิธีครอบเทริดโนรา บางคนเรียกว่า “พิธีผูกผ้า” หรือ “ผูกผ้าใหญ่” ถือเป็นพิธีกรรมที่มีส่วนสาคัญมาก
ในการสืบทอดการเป็นโนราที่สมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายถึงการยอมรับให้เข้าสู่ภาวะศิลปิน หรือ
เข้ามาเป็นเครือข่ายโนรา ตลอดจนเป็นการอนุญาตให้เป็นครูผู้สอนผู้อื่นได้ หรือการอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบพิธี
ครอบเทริดผู้โนราใหม่ เป็นพิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมให้กับโนราที่คิดว่าจะทาหน้าที่นายโรง (พิทยา บุษรารัตน์,
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2535, น. 256) และสาโรช นาคะวิโรจน์ (อ้างถึงใน โอภาส อิสโม, 2544, น. 4) กล่าวไว้ว่า พิธีครอบเทริดหรือ
พิ ธี ผู ก ผ้ า ใหญ่ เ ป็ น พิ ธี ที่ ค รู โ นราได้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ รั บ รองความสามารถและความเป็ น โนราที่ ส มบู ร ณ์ ข องศิ ษ ย์
เปรียบเสมือนว่าศิษย์ผู้นั้นได้รับประกาศนียบัตรโนราโดยสมบูรณ์ สามารถราโนราประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้
นอกจากนี้ ประสิทธิ์ รัตนมณี และนราวดี โลหะจินดา (2550, น. 30) ได้กล่าวไว้ว่า พิธีครอบเทริดเป็นพิธีที่
เปลี่ยนสถานภาพโนรารุ่นใหม่ให้เป็นโนราเต็มตัวและสมบูรณ์ โนราที่ไม่ผ่านพิธี กรรมนี้ถือว่าเป็นโนราที่ไ ม่
สมบูรณ์ ชาวบ้านจะเรียกว่า “โนราดิบ” หรือโนราคนไหนชิงแต่งงานก่อนเข้าร่วมพิธีการครอบเทริด จะถูก
เรียกว่า “โนราปาราชิก” โนราทั้งสองแบบจะไม่สามารถประกอบพิธีกรรมสาคัญ ๆ ได้ ในทางกลับกันชาวบ้าน
จะให้ค วามไว้ วางใจกับ โนราที่ ผ่า นพิ ธีครอบเทริด ประกอบพิ ธีโ รงครูใ ห้กั บครอบครั ว โนราน้ อม คงเกลี้ย ง
(สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2559) ได้กล่าวถึงพิธีครอบเทริดโนราสอดคล้องกับประสิทธิ์ รัตนมณี และนราวดี โลหะ
จินดา ว่าพิธีครอบเทริดโนราหรือผูกผ้าใหญ่ทาให้โนราใหม่เป็นโนราที่สมบูรณ์หรือเรียกว่าเป็นโนราใหญ่นั่นเอง
และยังมีความเชื่ออีกว่าหากเป็นโนราอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านพิธีนี้ถือว่าเป็น “โนราดิบ” ไม่สามารถประกอบพิธีแก้เหมรย
แก้บนได้ เพราะเชื่อว่าครูหมอตายายโนราจะไม่ยอมรับจะทาให้พิธีกรรมนั้นเป็นโมฆะ หากผ่านพิธีครอบเทริด
โนราแล้วก็สามารถเป็นโนราใหญ่หรือนายโรงที่จะประกอบพิธีโรงครู เหยียบเสน ตัดผมผีช่อ แก้เหมรยได้ เพราะ
ถือว่าได้การยอมรับจากครูหมอโนรา
ชาวบ้ านเชื่อ ว่า ผู้ที่ เ ป็น โนราใหญ่ ต้อ งเป็ นมี ค วามรู้ ความสามารถ และเชี่ ยวชาญในการประกอบ
พิธีกรรม เป็นร่างพิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไปสามารถสื่อสารกับโลกวิญญาณได้ การได้มาซึ่งการเป็นโนราใหญ่ต้อง
ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการราโนรา ซึ่งจะแทรกอยู่ในขั้นตอนของพิธีโดยเฉพาะบทหลัก
ที่ถือเป็นบททดสอบคือ “แม่บทโนรา” ได้แก่ บทครูสอน บทสอนรา และบทประถม เนื่องจากคณะโนราที่ได้รับ
การยอมรับเชื่อถือ และไว้วางใจให้ประกอบพิธีครอบเทริดโนราให้ลูกหลานโนรามีหลายคณะ หลายสายตระกูล
แต่ละสายตระกูลมีขั้นตอนและกระบวนท่าราที่เป็นเอกลักษณ์ จึงส่งผลให้ขั้นตอนและกระบวนท่าราแตกต่างกัน
ออกไปตามสายตระกูลที่ได้รับสืบทอดมา
ดังนั้นเมื่อพิธีครอบเทริดโนราเป็นพิธีที่มีความสาคัญต่อผู้แสดงโนราและผู้ที่มีเชื้อสายโนราผู้วิจัย จึงสนใจ
ที่จะศึกษาพิธีการครอบเทริดโนรา โดยศึกษาขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม และกระบวนราในบท “แม่บทโนรา”
ที่ปรากฏในการประกอบพิธี เพื่อการอนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการโนราต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาอิทธิพลความเชื่อที่มีต่อพิธีครอบเทริดโนรา
2. ศึกษาขั้นตอนพิธีครอบเทริดโนรา
3. วิเคราะห์กระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนรา (แม่บทโนรา)
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการศึกษาภาคสนาม โดยมี
ขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโนรา พิธีครอบเทริดโนรา จากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานและ
แหล่งวิทยบริการสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันไทยทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโนราและพิธีครอบ
เทริดโนรา
2. การศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนรา โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยนาข้อมูลจากเอกสาร ตารา งานวิจัย มากาหนดเป็นประเด็นคาถาม แล้วนาแบบ
สัม ภาษณ์ ใ ห้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยการหาค่ า IOC หรื อ Index of item Objective
Congruence โดยข้อคาถามต้องมีค่า 0.5 ขึ้นไป จากนั้นนาเครื่องมือที่ได้ไปเก็บข้อมูลจากโนราใหญ่ที่ได้รับ
ความไว้วางใจและเชื่อถือให้เป็นโนราอุปัชฌาย์ให้แก่โนราที่มีความประสงค์จะเข้ารับการครอบเทริด ประกอบด้วย
2.1 นายน้อม คงเกลี้ยง โนราใหญ่ สายโนราแปลก ชนะบาลหรือสายท่าแค จังหวัดพัทลุง
2.2 นายวิชา ศุกศรีสอาด โนราใหญ่ สายโนราแปลก ชนะบาลหรือสายท่าแค จังหวัดพัทลุง
2.3 นายห้วน คงดา โนราใหญ่ สายโนรายก ชูบัว หรือสายทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง นาผลที่ได้มา
วิเคราะห์สรุปในบทที่ 2-3
3. สัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อการปรับปรุงโดยมีคุณสมบัติกาหนดดังนี้
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงโนรา
3.2 ศิลปินพื้นบ้านที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบพิธีครอบเทริดโนรา
3.3 ศิลปินพื้นบ้านที่มีความรู้ ความสามารถทางดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ (โนรา)
4. สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยนาผลที่ได้จากสนทนากลุ่มย่อยมาวิเคราะห์และสรุป
5. รายงานการวิจัย
ผลการศึกษา
โนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของคนภาคใต้ เป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่กระทาติดต่อ
สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้รับความนิยมในภาคใต้อย่างกว้างขวางเกือบทุกท้องถิ่นมาจนกระทั่งปัจจุบัน
การแสดงโนรามีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ คือ การแสดงเพื่อความบันเทิงอย่างหนึ่งและการแสดงเพื่อประกอบ
พิธีกรรมอีกอย่างหนึ่ง การแสดงโนราทั้ง 2 ลักษณะนี้ จะมีความเชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เป็นอันมาก
1. ความเชื่อมีอทิ ธิพลต่อพิธีครอบเทริดโนรา ลูกหลานโนรา คณะโนรา มีความเชื่อเกี่ยวกับโนราซึ่งถูก
ปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษและถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน คือความเชื่อในการบูชาบรรพบุรุษหรือครูหมอโนรา
เพื่อให้ลูกหลานมีความเคารพ นอกจากความเชื่อเกี่ยวกับครูหมอโนราแล้วยังมีความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์ใน
ส่วนของพิธีกรรม ได้แก่ รูปแบบของการประกอบพิธีกรรม การปลูกสร้างโรงพิธี เครื่องสังเวยและเครื่องบูชาใน
พิธีกรรม และการสร้างโนราใหม่ให้เป็นนายโรงโนราที่สมบรูณ์แบบ
2. ขั้นตอนพิธีครอบเทริดโนรามี จากการศึกษาพบว่า
2.1 ขั้นตอนการประกอบพิธีครอบเทริดโนรา ของโนราน้อม คงเกลี้ยง มีการประกอบพิธี 3 วัน 2
คืน เริ่มตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ มีขั้นตอนคือ วันพุธซึ่งถือเป็นวันเข้าโรงจะเริ่มด้วยโนราใหญ่ทาพิธีการทักโรงโดย
การเท้าเหยียบพื้นโรง มือแตะเสาโรงพิธี ท่องคาถาไล่เสนียดจัญไร หรืออาจจะเรียกว่าการใช้ธาตุลมในการทาพิธี
ไล่เสนียดจัญไร การเข้าโรง ตกแต่งโรงพิธี วางเครื่องบูชา พิธีเบิกโรง การโหมโรง ลงโรงกาศครู ว่าสัดดีชุมนุมครู
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หรือเชิญครู กราบครู ทาการตั้งบ้านตั้ง พิธีกรรมวันที่สองเริ่มด้วยชุมนุมครู พิธีกาศครู ร้องบทสัดดี กราบครู
ถวายเครื่องสังเวยและเครื่องบูชาบนศาล พิธีสงฆ์ พิธีตัดจุก ครอบเทริดโนรา ราหน้าศาล รา 12 คาพรัด จบด้วย
การราจับบท 12 พิธีกรรมวันที่สามหรือวันส่งครู เริ่มด้วยกาศครู โนราราหน้าศาล อาจจะมีการราเก็บตกบทที่
ค้างมาจากวันประกอบพิธี ราคล้องหงส์ ราบทนายไกรหรือแทงเข้ พิธีส่งครู พิธีตัดเหมรยเป็นพิธีกรรมสุดท้ายถือ
เป็นการเสร็จพิธี หลังจากนั้นผู้เข้าพิธีครอบเทริดโนราต้องบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ หลังจากลาสิ กขาบทแล้วเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติของโนราว่าต้องราสามวัด สามบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลหรือการถือเคล็ดเพื่อจะให้โนราได้มี
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับต่อไปข้างหน้า
2.2 ขั้นตอนการประกอบพิธีครอบเทริดโนราของโนราวิชา ศุกศรีสอาด มีการประกอบพิธี 4 วัน 3 คืน
เริ่มตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ เริ่มด้วยวันพุธโนราใหญ่ทาพิธีการทักโรงโดยการทาน้ามนต์ประพรมข้าวของเครื่องใช้
ทุกอย่างในพิธี อาจจะเรียกว่าการใช้ธาตุน้าในการทาพิธีไล่เสนียดจัญไร แล้วเข้าสู่โรงพิธีเพื่อจัดเตรีย มเครื่องบูชา
พิธีเบิกโรง เบิกเครื่อง พิธีซัดหมาก การโหมโรง ลงโรงกาศครู ว่าสัดดีชุมนุมครูหรือเชิญครู กราบครู เช่น ครูหมอ
พิธีกรรมวันที่สองเริ่มด้วยชุมนุมครู กาศครู ร้องบทสัดดี กราบครู ถวายเครื่องบูชา เครื่องสังเวย พิธีการตัดจุก พิธี
ครอบเทริด รา 12 คาพรัด ราจับบท 12 จบด้วยการแก้พอก พิธีกรรมวันที่สามเริ่มด้วยลูกคู่ ลงโรง โนราใหญ่
กาศครูโนรา เชื้อตาหลวง เชิญครูหมอมาเสวยข้าวของ อาจมีการราร่วมกับครูหมอ ราถวายหน้าศาล อาจจะมี
การรา 12 บท ที่ยังตกค้างจากวันที่ 2 ต่อจนครบ เล่นบทคล้องหงส์เป็นบทสุดท้าย พิธีกรรมวันที่สี่เริ่มด้วยกาศ
ครูโนรา ชุมนุมครู เชิญตาหลวง ครูหมอทั้งหมดมาเสวยข้าวเสวยของ อาจจะมีการราร่วมกับครูหมอ กรวดน้าแผ่
เมตตาและราหน้าศาล ราบทชาละวันหรือแทงเข้ พิธีส่งครู พิธีตัดเหมรยเป็นพิธีกรรมสุดท้าย ถือเป็นการเสร็จพิธี
หลังจากนั้นผู้เข้าพิธีครอบเทริดโนราต้ องบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ หลังจากลาสิกขาบทแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ของโนราว่าต้องราสามวัด สามบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลหรือการถือเคล็ดเพื่อจะให้โนราได้มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับต่อไปข้างหน้า
2.3 ขั้นตอนการประกอบพิธีครอบเทริดโนราของโนราห้วน คงดา มีการประกอบพิธี 3 วัน 2 คืน เริ่ม
ตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ วันพุธหรือวันเข้าโรงมีขั้นตอนคือ เริ่มด้วยโนราใหญ่เสกข้า วสารไล่เสนียดจัญไร หลังจาก
นั้นทาการทักโรง โดยการใช้เท้าเหยียบบนพนัก (เก้าอีไ้ ม้) แล้วท่องคาถา เป็นการทักทายเจ้าที่หรือทักเจ้าโรงพิธี
ที่ดูแลรักษาโรงพิธเี พื่อขอความสวัสดีมีชัย ต่อจากนั้นโนราจะเข้าโรงพิธตี ั้งเครื่องบูชา เบิกโรง การโหมโรง ลงโรง
กาศครู ว่าสัดดี ชุมนุมครูหรือเชิญครู กราบครู เซ่นครู พิธีกรรมวันที่สองเริ่มด้วยการชุมนุมครู พิธีกาศครู ร้องบท
สัดดี กราบครู ถวายเครื่องบูชาเครื่องสังเวย ราหน้าพอก พิธีสงฆ์ พิธีตัดจุก พิธีครอบเทริด รา 12 คาพรัด พิธีตั้ง
บ้านตั้งเมืองและต่อด้วยราจับบท 12 เป็นอันเสร็จพิธี ในขณะที่เริ่มรา 12 คาพรัดโนราที่ผ่าน การครอบเทริดแล้ว
จะต้องเดินทางไปบวช พิธีกรรมวันที่สามเริ่มด้วยกาศครูโนรา ราหน้าศาล เชิญตายายมารับเครื่องบูชา เชิญเจ้า
บ้านมาเซ่นของบูชา (อาจจะมีการเชื้อครูหมอ) ราคล้องหงส์และแทงเข้ พิธีส่งครู พิธีตัดเหมรย ถือเป็นการเสร็จพิธี
หลังจากลาสิกขาบทแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของโนราว่าต้องราสามวัด สามบ้านเพื่อเป็น สิริมงคลหรือการถือ
เคล็ดเพื่อจะให้โนราได้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับต่อไปข้างหน้า
เห็นว่าโนราทั้ง 3 ท่านวิธีการปฏิบัติที่เหมือนและต่างกันบ้าง แต่มีจุดประสงค์ในการปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ขึ้นอยู่กับการสืบทอดจากการได้รับการถ่ายทอดจากตระกูลโนรามา เช่น การกาหนดวันในการประกอบพิธี
ของโนราวิชา ศุกศรีสอาด กาหนดเป็น 3 วัน 3 คืน ขั้นตอนการรา ตั้งบ้านตั้งเมืองของโนราน้อม คงเกลี้ยง และ
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โนราวิชา ศุกศรีสอาด ซึ่งเป็นสายโนราแปลก ชนะบาล ทาพิธีตั้งบ้านตั้งเมืองในวันพุธ ซึ่งเชื่อว่า ครูอาจารย์ที่
ล่วงลับไปแล้วเมื่อมาโรงพิธียังไม่มีที่อยู่อาศัย จึงต้องสร้างบ้านสร้างเมืองให้ท่านเหล่านั้นมาอาศัย เพื่อเป็นสิริ
มงคลในการประกอบพิธี ส่วนโนราห้วน คงดา สายโนรายก ชูบัว ราตั้งบ้านตั้งเมืองในวันพฤหัสบดีตอนเที่ยงวัน
เพราะถือว่าการราตั้งบ้านตั้งเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง เป็นการตั้งบททีเ่ ริ่มเรื่องของการแสดงโนรา
3. กระบวนท่ารา
โนราใหม่ต้องแสดงฝีมือกระบวนท่าราโนรา ซึ่งเชื่อว่าเป็นการแสดงเพื่อขอจบหลักสูตร และแสดง
ฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในการปฏิบัติกระบวนท่าราผู้แสดงโนราต้องร้องบทกลอนให้เข้ากับจังหวะและ
ทานองเพลงและปฏิบัติกระบวนท่าราให้สอดคล้องกับบทร้อง จากการศึกษาพบว่า
3.1 บทร้องของโนราทั้งสามคณะมีดังนี้
1) บทครูสอน มีจานวนคากลอน 9 คากลอนเท่ากัน แต่มีการใช้คาร้องที่แตกต่างกันชัดเจนใน
คากลอนที่ 8 ของโนราวิชา ศุกศรีส อาด มีว่า “ตีนถี บสายคัก ส่วนมือชั กพระแส้ทอง” ซึ่ งคณะอื่น ๆ ใช้ว่ า
“ตีนถีบพนัก สองมือชักเอาแสงทอง” ในบทอื่น ๆ แม้จะใช้รูปคาต่างไปบ้างแต่ยังคงมีความหมายเดียวกัน
2) บทสอนราพบว่ามีคากลอนไม่เท่ากัน โนราน้อม คงเกลี้ยง และโนราวิชา ศุกศรีสอาด
มีจานวน 27 คากลอน ส่วนโนราห้วน คงดา มี 20 คากลอนและคาร้องแตกต่างกัน เช่น โนราวิชา ศุกศรีสอาด
ใช้คาว่า “วาดไว้ฝ่ายอก” ส่วนคณะอื่น ๆ ใช้ “วาดไว้ฉายอก” โนราห้วน คงดา ใช้คาว่า “ฉันนี้แหละเอวกลม”
คณะอื่น ๆ ใช้คาว่า “ฉันนี่แหละต้นกลม” เป็นต้น ในบทอื่น ๆ แม้จะใช้รูปคาต่างไปบ้างแต่ความหมายไม่ได้ต่างกัน
3) บทประถม พบว่าโนราน้อม คงเกลี้ยง มีจานวนคากลอนต่างจากคณะอื่น ๆ คือมีจานวน 18
คากลอน อีก 2 คณะมี 16 คากลอน มีการใช้คาต่างกันไปบ้าง เช่น โนราน้อม คงเกลี้ยง ใช้คาว่า “ช้างสารหว่าน
หน้าพิศดูน่ารัก” โนราวิชา ศุกศรีสอาด ใช้คาว่า “ช้างสารหว่านหญ้าแลสาน่ารัก” และโนราห้วน คงดา ใช้คาร้อง
ว่า “ช้างสารหว่านหญ้าแลดูน่ารัก” เป็นต้น ส่วนในบทอื่น ๆ แม้จะใช้รูปคาต่างไปบ้างแต่ความหมายไม่ได้ต่างกัน
3.2 ทานองเพลงในที่นี้หมายถึงการบรรเลงเครื่องดนตรีหรือจังหวะหน้าทับที่ใช้ในการบรรเลง คือ
ทับและกลอง ซึ่งแบ่งหน้าทับได้เป็น 2 ประเภท คือ หน้าทับเพลงทับหรือเพลงกราวเป็นการบรรเลงร่วมระหว่าง
ทับกับโหม่ง และหน้าทับเพลงโทนเป็นการบรรเลงร่วมระหว่างทับ กลอง และโหม่ง จากการศึกษาพบว่าโนราทั้ง
3 คณะมีการใช้หน้าทับประกอบบทร้องที่ต่างกัน โดยมีการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบบทร้องตามที่ได้รับ
สืบทอดมาจากสายตระกูลที่รับการถ่ายทอดมาปรากฏเป็นดังนี้
ตารางที่ 1 ทานองเพลงที่ใช้ประกอบบทร้องแม่บทโนรา
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
โนราห้วน คงดา
ที่มา: ผู้วิจัย

บทครูสอน
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงโทน

ทานองเพลงแม่บทโนรา
บทสอนรา
บทประถม
ทานองเพลงทับเพลงโทน ทานองเพลงทับเพลงโทน
ทานองเพลงโทน
ทานองเพลงโทน
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงทับ
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3.3 กระบวนท่าราแม่บทโนรา พบว่าโนราทั้ง 3 คณะมีลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายในการปฏิบัติ
ท่าราลักษณะเดียวกับการราไทย เช่น ตั้งวง จีบ เอียงศีรษะ ก้าวหน้า ก้าวข้าง ยกหน้า ยกข้าง กระดกหลัง นั่งคุกเข่า
กระบวนท่าราของโนราทั้ง 3 คณะ ปฏิบัติกระบวนท่าราโดยการตีท่าให้สอดคล้องกับบทร้องตามที่สืบทอดมา
จากสายตระกูลที่ได้รับถ่ายทอดมา และมีการประดิษฐ์กระบวนท่าราเพิ่มเติม เพื่อสื่อความหมายตามบทร้องตาม
ความสามารถและความคิดของตน จึงส่งผลให้มีจานวนกระบวนท่าราไม่เท่ากันและมีลักษณะของกระบวนท่ารา
ที่ต่างกันในลักษณะของท่าขยาย เช่น กระบวนท่าราประกอบบทร้องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ อาชีพ เช่น
1) บทครูสอน พบว่ามีท่าราที่แตกต่างเด่นชัดคือ ท่า “ต่อง่า” ของโนราห้วน คงดา ซึ่งปฏิบัติท่ารา
(ตีบท) โดยชนข้อมือทั้งสองข้าง ปลายนิ้วแยกออกวางข้อมือที่ปลายคาง ส่วนคณะอื่น ๆ ปฏิบัติโดยตั้งวงหน้า
นอกจากนีพ้ บท่าราที่ต่างไปซึ่งไม่ปรากฏในโนราคณะอื่น นอกจากโนราวิชา ศุกศรีสอาด คือท่ารา “ตีนถีบสายคัก
สองมือชักพระแส้ทอง”
2) บทสอนรา พบว่ามีท่าราแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่น บทวาดไว้ให้เหมือนรูปเขียน ซึ่งโนรา
แต่ละท่านก็ปฏิบัติท่าราต่างกัน เช่น โนราน้อม คงเกลี้ยง และ โนราวิชา ศุกศรีสอาด ปฏิบัติท่าราเป็นรูปวาด
ส่วนโนราห้วน คงดาปฏิบัติท่าราเป็นลักษณะการวาดรูป
3) บทประถม พบว่ามีท่าราที่แตกต่างกันบ้าง เช่น “กระต่ายชมจันทร์” ของโนราวิชา ศุกศรีสอาด
ทีป่ ฏิบัติท่าราเป็นพระจันทร์ ส่วนท่านอื่น ๆ ปฏิบัติท่าราเป็นกระต่าย ท่าพระรถทิ้งสาร ท่าเข้าวัง ท่าหลงใหลไป
สิ้นงามโสภา เป็นต้น
ท่าราหลักที่มีลักษณะกระบวนท่าราที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น บทร้องที่กล่าวถึง “ครูหมอ
โนรา บรรพบุรุษหรือตายายโนรา” ก็จะปฏิบัติท่าราโดยการพนมมือไหว้ หรือบทร้องที่กล่าวถึงการระบุตาแหน่ง
ของร่างกาย อากัปกิริยา จะปฏิบัติกระบวนท่าราให้ตรงกับบทร้อง เช่น บทร้องว่า ครูให้ข้าราเทียมบ่า ครูข้าให้
ราเทียมพก เป็นแพนผาหลา พวงดอกไม้ และท่าโคมเวียน เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนราของโนราทั้งสามคณะในจังหวัดพัทลุง มีข้อควร
สังเกตดังนี้
1. อิทธิพลความเชื่อที่มีต่อพิธีครอบเทริดโนรา จากการศึกษาพบว่าความเชื่อของลูกหลานโนรายังคงไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ยังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะความเชื่อในบรรพบุรุษ ตายายโนราหรือผีบรรพบุรุษ
โนราที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเชื่อว่าบรรพบุรุษเหล่านี้เมื่อตายยังไม่ไปไหน ยังอยู่กับลูกหลานเพื่อดูแลและคุ้มครองให้
มีความสุข แต่หากลูกหลานเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ ก็จะลงโทษให้ป่วยไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ จึงตั้งโรงครูขึ้นเพื่อ
เป็นการแก้บน และขอขมาในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยนายโรงโนราจะเป็นสื่อกลางในการตัดขาดพันธะสัญญาด้วยการ
“ตัดเหมรย” ให้หายป่วยไข้หรือกลับมาเหมือนเดิม ซึ่งนายโรงผู้ประกอบพิธีต้องผ่านพิธีครอบเทริดโนรามาก่อน
เพราะลูกหลานโนราเชื่อว่าผู้ที่ผ่านพิธีครอบเทริดโนราถือว่าได้รับการยอมรับจากบรรพบุรุษหรือตายายโนราว่า
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ พิธีครอบเทริดโนราเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายถึงการยอมรับให้เข้าสู่ภาวะ
ศิลปิน หรือเข้ามาเป็นเครือข่ายโนรา ตลอดจนเป็นการอนุญาตให้เป็นครูผู้สอนผู้อื่นได้ หรือการอนุญาตให้เป็น
ผู้ประกอบพิธีครอบเทริดให้แก่โนราใหม่ การประกอบพิธีนั้นต้องกระทาตามธรรมเนียมนิยม ซึ่งมีความเชื่อเข้ามา
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เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนและองค์ประกอบของพิธีกรรมซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิ์ รัตนมณี และนราวดี โลหะจินดา
(2550, น. 29-30) ได้กล่าวว่าสาเหตุของการแสดงโนราโรงครู มี 3 สาเหตุ คือ 1) รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ตามบรรพบุรุษ โดยการยกโรงครูขึ้นตามพันธสัญญาระหว่างบุตรหลานกับครูหมอโนรา 2) รักษาอาการเจ็บป่วย
โดยไม่รู้สาเหตุเกิดจากครูหมอโนราได้มาลงโทษ 3) เกิดจากความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ซึ่งเกิดจากการบนบาน
ครูหมอโนรา ซึ่งต้องยกขันหมากมาให้นายโรงแก้บน ซึ่งนายโรงผู้ทาหน้าที่พิธีกรรมต้องผ่านพิธีกรรมครอบเทริด
มาก่อน เพราะชาวบ้านเชื่อว่าร่างโนราที่ผ่านพิธีครอบเทริด เป็นร่างพิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไป สามารถสื่อสารกับ
โลกวิญญาณได้ เพราะการร่ายราโนราเป็นความรู้ของเทพดาที่มาบังเกิดในร่างมนุษย์ และสอดคล้องกับ วิกรม
กรุงแก้ว (2542, บทคัดย่อ) กล่าวไว้ว่า 1) โนราโรงครูเกิดจากความเชื่อของปู่ ย่า ตา ยาย ในสมัยโบราณนับถือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เมื่อบรรพบุรุษสิ้นชีวิตลงก็ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหลานอยู่ หากผู้ใดปฏิบัติตนผิดธรรมเนียม
จารีตทางศีลธรรม ละเลยต่อตายายมโนราห์ ก็จะลงโทษให้ป่วยไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ จึงตั้งโรงครูขึ้นเพื่อเป็นการ
แก้บน และขอขมาในสิ่งที่เกิดขึ้น 2) ความเชื่อทุกขั้นตอนจะสอดแทรกคติธรรมคาสอน เช่นความเชื่อในการบูชา
บรรพบุรุษ เพื่อให้ลูกหลานมีความเคารพ ความเชื่อในส่วนพิธีกรรม ได้แก่ รูปแบบของการประกอบพิธีกรรมการ
ปลูกสร้างโรงพิธี เครื่องสังเวยและเครื่องบูชาในพิธีกรรม การแต่งกายของผู้ประกอบพิธีกรรม เครื่องดนตรีใน
พิธีกรรม และขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม
2. ขั้ น ตอนพิ ธี ค รอบเทริ ด โนรา จากการวิ จั ย พบว่ า การประกอบพิ ธี ค รอบเทริ ด ของโนรา 3 ท่ า น
มีขั้นตอนการประกอบพิธีที่เหมือนและต่างกันหลายขั้นตอน ดังสรุปเป็นตาราง ดังนี้
ตารางที่ 2 ขั้นตอนพิธกี รรมวันแรก
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
โนราห้วน คงดา
หัวข้อ
ขั้นตอนพิธี โนราตีกลองเป็นสัญญาณ
โนราตีกลองเป็นสัญญาณ
โนราตีกลองเป็นสัญญาณ
เจ้าบ้านเอาขันหมากมารับโนรา เจ้าบ้านเอาขันหมากมารับโนรา เจ้าบ้านเอาขันหมากมารับโนรา
ทาน้ามนต์ ประพรมข้าวของ
เครื่องใช้
โนราใหญ่เสกข้าวสาร ไล่เสนียด
จัญไร
โนราทักโรง
โนราทักโรง
โนราเข้าโรง
โนราเข้าโรง
โนราเข้าโรง
ตั้งเครื่องบูชา วางเครื่องบูชา จัดเตรียมเครื่องบูชา เตรียม
ตั้งเครื่องบูชา วางเครื่องบูชา
สถานที่
เบิกโรง ซัดหมาก
เบิกโรง พิธีซัดหมาก
เบิกโรง ซัดหมาก
โหมโรง
โหมโรง
โหมโรง
ลงโรงกาศครู
ลงโรงกาศครู
ลงโรงกาศครู

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)

ตารางที่ 2 (ต่อ)
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
หัวข้อ
ขั้นตอนพิธี ว่าสัดดีชุมนุมครู ชุมนุมเทวดา ว่าสัดดีชุมนุมครู ชุมนุมเทวดา
ราตั้งบ้านตั้งเมือง
กราบครู
กราบครู
เซ่นครูหมอ
ราตั้งบ้านตั้งเมือง
ราเล่นเพื่อความบันเทิง
ราเล่นเพื่อความบันเทิง
ที่มา: ผู้วิจัย
ตารางที่ 3 ขั้นตอนพิธกี รรมวันที่สอง
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
หัวข้อ
ขั้นตอน ชุมนุมครู
พิธีกรรม กาศครู
วันที่สอง ร้องสัดดี ชุมนุมครู
กราบครู
ถวายเครื่องบูชา
เครื่องสังเวย
ราหน้าศาล
นิมนต์พระสงฆ์มายังโรงพิธี
พิธีตัดจุก
พิธีครอบเทริด
ราถวายครู
รา 12 คาพรัด (บท)
จับบท 12
แก้พอก
ราเล่นเพื่อความบันเทิง
ที่มา: ผู้วิจัย

โนราวิชา ศุกศรีสอาด
ชุมนุมครู
กาศครู
ร้องสัดดี ชุมนุมครู
กราบครู
ถวายเครื่องบูชา
เครื่องสังเวย
ราหน้าศาล
นิมนต์พระสงฆ์มายังโรงพิธี
พิธีตัดจุก
พิธีครอบเทริด
ราถวายครู
รา 12 คาพรัด (บท)
จับบท 12
แก้พอก
ราเล่นเพื่อความบันเทิง
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โนราห้วน คงดา
ว่าสัดดีชุมนุมครู ชุมนุมเทวดา
กราบครู
เซ่นครูหมอ
ราเล่นเพื่อความบันเทิง

โนราห้วน คงดา
ชุมนุมครู
กาศครู
ร้องสัดดี ชุมนุมครู
กราบครู
ถวายเครื่องบูชา
เครื่องสังเวย
ราหน้าพอก (ราหน้าศาล)
นิมนต์พระสงฆ์มายังโรงพิธี
พิธีตัดจุก
พิธีครอบเทริด
รา 12 คาพรัด (บท)
ราตั้งบ้านตั้งเมือง
โนราใหม่ไปบวชในพุทธศาสนา
จับบท 12
ราเล่นเพื่อความบันเทิง
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนพิธกี รรมวันที่สาม
คณะโนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
หัวข้อ
ขั้นตอน กาศครู
พิธีกรรม เชื้อตาหลวง
วันที่สาม เชิญครูหมอมารับเครื่องบูชา
ราหน้าศาล
ราเก็บตกบทที่ยังไม่ได้เล่น
(มีหรือไม่มีก็ได้)
ราคล้องหงส์
ราแทงเข้
พิธีส่งครู
ตัดเหมรย
ที่มา: ผู้วิจัย
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โนราวิชา ศุกศรีสอาด
กาศครู
เชื้อตาหลวง
เชิญครูหมอมารับเครื่องบูชา
ราหน้าศาล
ราเก็บตกบทที่ยังไม่ได้เล่น
(มีหรือไม่มีก็ได้)
ราคล้องหงส์
ราเล่นเพื่อความบันเทิง

โนราห้วน คงดา
กาศครู
เชื้อตาหลวง
เชิญครูหมอมารับเครื่องบูชา
ราหน้าศาล
ราคล้องหงส์
ราแทงเข้
พิธีส่งครู
ตัดเหมรย
-

ซึ่งสอดคล้องกับ โอภาส อิสโม (2544, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องศึกษาพิธีครอบเทริดโนรา ผลการวิจัย
พบว่าพิธีครอบเทริดโนราเป็นพิธีการสืบทอดการแสดงโนราจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบในพิธี
ครอบเทริดโนราดังนี้ โอกาสในการประกอบพิธีจัด 3 วัน 2 คืน เริ่มจากวันพุธถึงวันศุกร์ นิยมวันข้างขึ้นของเดือน
ตั้งแต่เดือนอ้ายถึงเดือนเก้า การประกอบพิธีในวันแรกเริ่มในตอนเย็นของวันพุธ หลังกาศครู บูชาครู เซ่นไหว้ครู
หมอโนรา ผู้เข้าพิธีครอบเทริดโนราทาพิธีกราบครูหมอโนรา การประกอบพิธีวันที่สอง เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าการ
กราบพระอาทิตย์ กาศครู บูชาครูหมอโนรา โนราแต่งพอก พระสงฆ์อาราธนาศีล ตัดจุก ครอบเทริดโนรา รา 12
บท 12 คาพรัด และการเชิญครูหมอเข้าประทับทรง การประกอบพิธีในวันที่สามเริ่มตั้งแต่กาศครูตอนเช้า ราบท
คล้องหงส์ ราแทงเข้ เมื่อราเสร็จโนราทาพิธีส่งครูส่งเทวดา ถือว่าเสร็จพิธี หลังจากนั้นผู้เข้าพิธีครอบเทริดโนรา
ไปราโนรา 3 วัด 3 บ้าน เพื่อเอาเคล็ดและบวชเป็นพระภิ กษุ พิธีครอบเทริดโนรามีการสืบทอดกันมาเป็นเวลา
ยาวนานจนถึงปัจจุบัน
3. วิเคราะห์กระบวนท่าราในพิธีครอบเทริดโนรา (แม่บทโนรา) จากการวิจัยได้แบ่งศึกษาเรื่องบทร้อง
ทานองและกระบวนท่ารา ซึ่งพบว่า
1) บทร้อง ผลการศึกษาพบว่าบทร้องแม่บทโนราของโนราทั้ง 3 คณะมีจานวนเป็นดังนี้
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ตารางที่ 5 จานวนคากลอนแม่บทโนรา ของโนราทั้ง 3 คณะ
จานวนคากลอน
คณะโนรา
บทครูสอน
บทสอนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
9 คากลอน
27 คากลอน
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
9 คากลอน
27 คากลอน
โนราห้วน คงดา
9 คากลอน
21 คากลอน
ที่มา: ผู้วิจัย
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บทประถม
18 คากลอน
16 คากลอน
16 คากลอน

จากตารางแสดงให้เห็นว่า โนราทั้ง 3 คณะมีจานวนคากลอนที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ซึ่งได้รับการสืบ
ทอดมาจากคณะที่ตนได้รับการถ่ายทอด สอดคล้องกับรจนา ศรีใส (2536, น. บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องแม่บทโนรา:
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แม่บทโนราในจังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา และนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า
บทร้องครูสอน มีจานวนคากลอนไม่เท่ากันคือ 8 คากลอน 6 คณะ 9 และ 10 คากลอนอย่างละคณะ บทสอนรา
พบว่ามีจานวนคากลอนไม่เท่ากันทั้ง 8 คณะ คือมีจานวนคากลอนมากที่สุดถึง 43 คากลอน น้อยที่สุดเพียง 9
คากลอน เนื้อหาที่มีความแตกต่างกันจะเป็นตอนท้ายบท บทประถมมีคณะโนราเจริญ ชัยเพชร จังหวัดตรังเพียง
จังหวัดเดียวที่มีคาร้องทั้งสิ้น 38 คากลอน ซึ่งคณะอื่น ๆ จะมี 31 คากลอนเท่านั้น
2) ทานองเพลงของแม่บทโนรา ครั้งอดีตยังไม่มีการกาหนดชื่อเรียกที่เป็นสากล การเรียกทานองเพลง
ของคณะโนรานั้นอาศัยเสียงที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดาเนินทานองหลัก คือ กลอง และทับ
การเรียกชื่อทานองเพลงใช้หลักการว่า ในแต่ละบทร้องเครื่องดนตรีชิ้นใดบรรเลงก็จะเรียกชื่อนั้น ส่งผลให้โนรา
ทั้ง 3 คณะมีการใช้หน้าทับดังนี้
ตารางที่ 6 ทานองเพลงแม่บทโนรา ของโนราทั้ง 3 คณะ
ทานองเพลงแม่บทโนรา
คณะโนรา
บทครูสอน
บทสอนรา
บทประถม
โนราน้อม คงเกลี้ยง
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงทับเพลงโทน ทานองเพลงทับเพลงโทน
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงโทน
ทานองเพลงโทน
โนราห้วน คงดา
ทานองเพลงโทน
ทานองเพลงทับ
ทานองเพลงทับ
ที่มา: ผู้วิจัย
ซึ่งสอดคล้องกับนายเดชา ดาเกลี้ยง และนายกิตติชัย รัตนพันธ์ (การสนทนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2559) ได้กล่าวไว้ว่า ทานองเพลงที่ใช้ประกอบบทร้องแต่ละบท เรียกว่าหน้าทับประกอบบทร้อง
การจะใช้หน้าทับใดขึ้นอยู่กับบทร้อง ทานองเพลงใช้ในส่วนของหน้าทับเป็นตัวกากับทานอง ทานองเพลงที่ใช้
เป็นการเรียกชื่อหน้าทับประกอบบทร้อง ซึ่งแบ่งหน้าทับได้เป็น 2 ประเภท คือ หน้าทับเพลงทับหรือเพลงกราว

94

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

เป็นการบรรเลงร่วมระหว่างทับกับโหม่ง และหน้าทับเพลงโทน (โทน หมายถึงกลองโนรา) เป็นการบรรเลงร่วม
ระหว่างทับ กลอง และโหม่ง
3) กระบวนท่ารา โนราทั้งสามคณะมีจานวนกระบวนท่าราที่ไม่เท่ากัน โดยแบ่งกระบวนท่าราออกเป็น
ท่าราหลัก และท่ า ราขยาย ซึ่งท่าหลั กหรื อแม่ท่ ายังคงปฏิ บัติต ามบรมครู จึงท าให้ ท่ารามีความใกล้เคี ยงกั น
แต่รายละเอียดของท่าราอาจแตกต่างกันบ้างตามรายละเอียดของบทร้องที่แตกต่างกัน ท่า ราขยายนั้นมีความ
แตกต่างกันทั้งจานวนท่าราและและกระบวนท่ารา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือความถนัดของโนราแต่ละ
ท่าน เมื่อต่างครูต่างประดิษฐ์ท่าราส่งผลท่าราผิดแปลกกัน
ตารางที่ 7 จานวนกระบวนท่าราแม่บทโนรา ของโนราทั้ง 3 คณะ
จานวนกระบวนท่ารา
คณะโนรา
บทครูสอน
บทสอนรา
โนราน้อม คงเกลี้ยง
มีจานวน 31ท่า
มีจานวน 83 ท่า
โนราวิชา ศุกศรีสอาด
มีจานวน 36 ท่า
มีจานวน 79 ท่า
โนราห้วน คงดา
มีจานวน 41 ท่า
มีจานวน 86 ท่า
ที่มา: ผู้วิจัย

บทประถม
มีจานวน 79 ท่า
มีจานวน 65 ท่า
มีจานวน 85 ท่า

สอดคล้องกับ รจนา ศรีใส (2536, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องแม่บทโนรา: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแม่บท
โนราในจังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา และนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ท่าราของแม่บทโนราทั้ง 8 คณะ ใน
บทครูสอนทุกคณะมีท่าราที่เป็นท่าหลักท่าใหญ่หรือแม่ท่าที่ใกล้เคียงกันมาก ท่าราบทสอนราในตอนต้นบทจะ
ใกล้เคียงกัน ตอนท้ายบทจะมีท่าราใกล้เคียงธรรมชาติตามความหมายของบทร้อง ท่าราบทประถมจะใช้ท่าหลัก
ท่าใหญ่หรือแม่ท่าใกล้เคียงกัน จะมีท่าราที่แตกต่างกันไปบ้างตามรายละเอียดของบทร้องที่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับนายเดชา ดาเกลี้ยง (การสนทนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559) ได้กล่าวไว้ว่า โนราน้อม
คงเกลี้ยง เป็นโนราที่มีชื่อเสียงในเรื่องของกระบวนท่ารา ทาให้ท่าราของท่านมีความสวยงาม โนราวิชา ศุกศรีสอาด
จะมีชื่อเสียงและสนใจในเรื่องไสยศาสตร์ไม่เน้นกระบวนท่ารา ส่วนโนราห้วน คงดา มีลักษณะของกระบวนท่าราที่
เพิ่มเติม แตกต่าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปฏิบัติกระบวนท่าราทุกคาร้องของบทร้อง จึงทาให้กระบวน
ของท่านมีท่ารามากกว่าคณะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษากระบวนท่าราบทคาพรัดให้ครอบคลุมทั้ง 12 บท เพราะเป็นบทที่ปรากฏในการแสดง
โนราโรงครูทุกประเภท และเป็นบทที่โนราทุกคนต้องปฏิบัติกระบวนท่าราได้
2. ควรศึกษาขั้นตอนพิธีครอบเทริดโนรารวมทั้งกระบวนท่าราของสายโนราแปลก ชนะบาล หรือสาย
ท่าแค ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ ภายในจังหวัดพัทลุงให้ครบทุกคณะ เพื่อศึกษาความเหมือนหรือความต่างของ
ขั้นตอนพิธีกรรมและกระบวนท่ารา มีปัจจัยใดเป็นองค์ประกอบเหตุผลดังกล่าว
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติตามแนวคิด
ของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
DANCING ARTS LEARNING ACTIVITIES BASED ON SIMPSON’S
PROCESSES FOR PRACTICAL SKILLS DEVELOPMENT AMONG
PRATHOMSUKSA TWO STUDENTS, LAT BANSRIMAHARACHA SCHOOL
วิรดี จินตะไล* และปรวัน แพทยานนท์**
WERADE JINTALAI AND PORAWAN PATTAYANON
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติตาม
แนวคิดของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมุ่งศึกษาการพัฒนาทักษะการปฏิบัติจากกิจกรรม
การเรียนรู้นาฏศิลป์ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ศึกษาผลก่อนและหลังการจัด กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหา
ราชา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 35 คน ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้ อ มู ลและทาการทดลองจากกลุ่ม ตั ว อย่ า งวิ เคราะห์ข้ อ มู ลใช้ ส ถิ ติค่ า เฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ออกแบบสร้างแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนากระบวนการเรียนรู้ทางทฤษฎีแนวคิดซิมพ์ซันมาผนวกกับกระบวนการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นชั่ ว โมงวิชานาฏศิล ป์ ซึ่ งมีก ารก าหนดสาระการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรีย นรู้ ตั วชี้ วั ด
คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 10 แผน มีการแบ่งเวลาทั้งหมด 10
ชั่วโมง 2) ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
ตามแนวคิดซิมพ์ซันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์สูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ทักษะปฏิบตั ิ แนวคิดซิมพ์ซนั
Abstract
The objectives of this research were to study the dancing arts learning activities based
on Simpson’s processes for practical skills development among Prathomsuksa Two students
by emphasizing practical skills development from the dancing arts learning activities based on
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Simpson’s processes and to examine the results before and after the dancing arts learning
activities based on the practical skills development of Prathomsuksa Two students at
Bansrimaharacha School. The sample group consisted of thirty-five students. The researcher
collected data, tested the sample group and the collected data was analyzed using mean and
standard deviation. The findings indicated the following 1) designed dancing arts learning
activities for the practical skills development of students in Prathomsuksa by integrating the
learning process based on Simpson’s processes to dancing arts learning activities in the dancing
arts period, such as division, learning standards, indicators, course description, learning units
and ten instructional plans were determined and divided into ten hours; 2) the result of before
and after arrangements of dancing arts learning activities, based on Simpson’s processes, for the
practical skills development of students in Prathomsuksa Two at Bansrimaharacha School
revealed that the average score after implementing dancing arts learning activities was higher
than before implementation with a 0.01 level of statistical significance.
Keywords: Dancing Arts Learning Activities, Practical Skills, Simpson’s Processes
บทนา
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันได้มีวัฒนธรรมตะวันตกเข้า
มาเป็นจานวนมาก ทาให้เด็กสมัยใหม่นี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักการแสดงนาฏศิลป์ เยาวชนเกือบทั่วประเทศพากัน
นิ ย มชมชอบกั บ ความแปลกใหม่ ข องวั ฒ นธรรมต่ า งชาติ แ ละบางคนถึ งกั บ ดู ห มิ่ น หรื อ เกิ ด ความอั บ อายใน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของคนในชาติไปอย่างสิ้นเชิง ค่านิ ยม
ของคนไทยต้องปรับเปลี่ยนสภาพตามไป ทาให้ขาดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทยไป
ด้วยการหลงชื่นชมในวัฒนธรรมต่างชาติเช่นนี้เป็นต้นเหตุให้เกิดการเสื่อมสลายของศิลปวัฒนธรรมไทยไปในที่สุด
นาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์จะต้องมีการฝึกทักษะให้
คล่องแคล่วและมีความถูกต้อง ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความต้องอดทน และมีความพยายามในการฝึกซ้อมที่จะต้อง
อาศัยทักษะการฝึกฝนเพื่อความชานาญไว้ใช้ในการแสดง และเพื่อที่จะได้รักษาศิลปะประจาชาติไทยเอาไว้
ศาสตร์ด้านนาฏยศิลป์ไทยนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ท่ารา จังหวะ การใช้พื้นที่ การใช้อารมณ์
เป็นต้น ผู้เรียนรู้และฝึกหัดจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจและพยายามปฏิบัติ โดยค่อยเริ่มฝึกปฏิบัติปรับพื้นฐาน
ความสมดุลและจัดระเบียบร่างกายให้เกิดความสวยงาม จากนั้นก็ถึงจะเริ่มฝึกท่าราตามขั้นตอน ผู้ เรียนจะต้อง
จดจาท่าราและเข้าใจความหมายของท่าราได้อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะถ่ายทอดอารมณ์และความหมายของท่าราได้
ถูกต้อง อีกทั้งศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ไทยเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก และคุณภาพชีวิต
ของผู้ศึกษารวมทั้งยังเป็นการสร้างนาฏยศิลปินให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถใช้นาฏศิลป์เป็นอาชีพเลี้ยงตนเอง
ดังนั้นการทาให้นาฏศิลป์ไทยเจริญรุ่งเรืองต่อไปนั้น ต้องมีการอนุรักษ์ พัฒนา บารุง และส่งเสริมให้คนไทยตระหนัก
ต่อการสืบทอดและจัดระเบียบแบบแผนให้งดงามยิ่งขึ้นสู่อนุชนรุ่นหลัง (เรณู โกศินานนท์, 2545, น. 3-4)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิด
ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ ในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วย 3
สาระ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สาระสาคัญของนาฏศิลป์คือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบ

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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นาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้
นาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 51)
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มีจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 4 เรื่องแนวทางในการจัดการศึกษา มาตราที่ 23 ข้อที่ 3 โดยกาหนดว่าการจัด
การศึ ก ษาควรมี ค วามรู้ เ รื่ องเกี่ ย วกับ ศาสนา ศิ ล ปวั ฒนธรรม การกี ฬ า ภู มิ ปั ญ ญาไทยและการประยุ ก ต์ ใ ช้
ภูมิปัญญา ด้วยการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออก เกิดความคิดรวบยอดมีทักษะและได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินผสมผสานกัน มีการส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงให้มากที่สุด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2542, น. 7)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล จากหลักสูตรและตัวบ่งชี้ข้างต้น
พิจารณาได้ว่าหน่วยงานทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุหลักสูตรสถานศึกษาต้องมี
สาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ และปลูกฝังให้นักเรียนเกิดจิตสานึกรักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันยุคของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทาให้เกิดการหลั่งไหลทางวัฒนธรรม นาฏศิลป์ไทยจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมกับหมู่
เด็กและวัยรุ่นเมื่อเทียบกับนาฏศิลป์ หรือการแสดงของชาวต่างชาติ ด้วยข้อจากัดของการฝึกหัดที่นาฏศิลป์ไทยที่
มีมาตรฐานที่ค่อนข้างเคร่งครัด การสร้างบรรยากาศในการเรียนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องอาศัย
แนวคิดหรือรูปแบบการสอนใหม่ เพื่อทาให้การเรียนบรรลุตามประสงค์ที่ตั้งไว้ (เสาวรี ภูบาลชื่น, 2556, น. 344)
ในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยจะเน้น การฝึกทักษะการปฏิบัติให้เกิดความชานาญด้วย
บทเรียนที่ซ้า ๆ ย้าเนื้อหา การฝึกเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนกระทั่งผู้รับการฝึกสามารถจดจาท่าทางซึ่งเป็น
หลักใหญ่ ๆ ได้ จากนั้นครูผู้สอนจะถ่ายทอดกลวิธีที่จะปรุงแต่งลีลาท่าทางให้งดงามยิ่งขึ้นเป็นการเฉพาะตัว
สาหรับศิษย์บางคน (ประเมษฐ์ บุณยะชัย, 2547, น. 15-29) ซึ่งในปัจจุบันการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยได้
ก าหนดหลั ก สู ต รให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาทั้ งด้ า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ในด้ า นทฤษฎี ค รู ผู้ ส อนก็ จ ะสอนอธิ บ ายตาม
รายละเอียดของเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจ ด้านการฝึกทักษะผู้เรียนก็ฝึกโดยอาศัยจดจาท่าทางและ
เลียนแบบจากครูผู้สอนเป็นหลักและนักเรียนปฏิบัติตาม ซึ่งถ้าผู้เรียนที่มีทักษะ มีใจรักและสนใจก็จะราได้เร็ว
ราได้สวย แต่ถ้าผู้เรียนบางคนไม่สนใจในการฝึก ก็ทาให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกเบื่อ ไม่สนใจเรียน และเห็นว่า
เป็นเรื่องยากที่ตัวผู้เรียนนั้นจะฝึกฝน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชานาฏศิลป์อยู่ในระดับต่า
จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผู้เรียนขาด
ทักษะในการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าอาจเกิดจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไม่น่าสนใจ เนื้อหาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้นก็สามารถทาได้น้อย ทาให้เกิดบรรยากาศที่น่าเบื่อเกิดการได้รับการฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์ได้
น้อยและไม่ชัดเจน จนทาให้ผู้เรียนรู้ว่าตัวเองนั้นทาไม่ได้ และทาให้ไม่มีความสุขในการเรียน และทาให้ผู้เรียนไม่
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีการที่จะพัฒนาในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
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เรียนรู้ด้านทักษะอย่างเต็มที่ เพราะเนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความถนัด ความสนใจ และมี การรับรู้ที่ไม่
เหมือนกัน ผู้วิจัยจึงต้องพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติในรายวิชาให้ดีขึ้น เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตรที่กาหนดไว้ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดย
นาแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะพิสัยจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการจัดการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Instructional
Model Based On Simson’s Processes For Psycho Motor Skill Development) เป็นการสอนทักษะ
ปฏิบัติที่เป็นไปตามลาดับขั้นตอนที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทา หรือการ
แสดงออกต่าง ๆ ซึ่งการสอนต้องใช้หลักการ วิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัย หรือพุทธิพิสัย
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทั กษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) ระบุว่า ทักษะ
เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการทางานของ
กล้ามเนื้อหรือร่างกายในการทางานที่มีความซับซ้อน และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน
การทางานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสั่งงานของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทักษะปฏิบัติ
นี้ส ามารถพั ฒ นาได้ด้ ว ยการฝึ ก ฝน ซึ่งหากได้รั บ การฝึก ฝนที่ ดี แล้ ว จะเกิ ด ความถู ก ต้ อ ง ความคล่อ งแคล่ ว
ความเชี่ยวชาญชานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทาสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว
ความแม่นยา ความเร็วหรือความราบรื่นในการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือ
ทางานที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวหรือการประสานงานของกล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกต้องและ
มีความชานาญ และผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบผู้เรียนจะสามารถกระทาหรือแสดงออกอย่าง
คล่องแคล่ว ชานาญในสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนทาได้ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความ
อดทนให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2550, น. 243-244)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการรู้สาระนาฏศิลป์ไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน เพื่อพัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ
ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และให้ผู้เรียนได้มีความ
สนใจและมีใจรักในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ไทย และให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนปฏิบัติ
นาฏศิลป์ตามแนวคิดพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
ความสาคัญของการวิจัย
ผลของการศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบถึงพัฒนาการทักษะด้านการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปีที่ 2 ที่ ไ ด้รั บ การจัด กิ จกรรมการสอนโดยใช้ แนวคิด ของซิ มพ์ ซั น ช่ วยให้นั ก เรี ย นได้ มีทั ก ษะ
การปฏิบัตินาฏศิลป์ได้อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดอย่างอิสระเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว้
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
ทั้งหมด 4 ห้อง จานวน 160 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1 ห้อง ทั้งหมด 35 คน โดยวิธีการเจาะจง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซัน
ตัวแปรตาม คือ ทักษะด้านการปฏิบัตินาฏศิลป์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย
โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซัน

ตัวแปรตาม
ทักษะด้านการปฏิบตั ินาฏศิลป์

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. แบบประเมินทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร วิธีการ หลักการเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน ขอบข่ายเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1.3 เลือกเนื้อหาสาหรับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน
1.4 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน
1.5 นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการ
สอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซันเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องของ
รายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้
1.6 ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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2. แบบประเมินทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์
2.1 ศึ ก ษาวิ ธีส ร้ างแบบวั ด ทัก ษะปฏิ บัติ จ ากเอกสาร ต าราที่ เกี่ ย วข้ อ ง และค าแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์
2.2 ศึกษาขอบเขตเนื้อหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือตัวชี้วัด เพื่อกาหนดสิ่งที่ต้องการวัด
ขั้นตอนการปฏิบัติ
2.3 นาแบบวัดทักษะปฏิบัติเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ งสามท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ด้านเนื้อหา โครงสร้างของแบบวัด และเกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับแบบประเมิน
2.4 นาแบบวัดทักษะปฏิบัติที่ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดลาดับขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ด้านการปฏิบัติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากเอกสารต่าง ๆ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ก่อนนาไปใช้ โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูลในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติก่อน
นาไปใช้ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์
ขณะทดลองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ตามแนวคิดซิมพ์ซันกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยใช้
สูตร IOC
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้
สถิติ t -test แบบ dependent และค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การอภิปรายผลข้อมูลผู้วิจัยนาผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมานาเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
คาอธิบาย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิด ซิมพ์ซัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โดยนากระบวนการเรียนการสอนมาจากแนวคิด
ซิมพ์ซัน เพื่อช่วยให้ ผู้เรียนสามารถปฏิ บัติหรือทางานที่ต้อ งอาศัยการเคลื่อนไหวหรือการประสานงานของ
กล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกต้องและมีความชานาญ
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผู้เรียน
เป็นความสามารถในการประสานการทางานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย ในการทางานที่มีความซับซ้อน และต้อง

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)

103

อาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน การทางานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสั่งงานของสมอง ซึ่ง
ต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝน
ที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญชานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรม
หรือการกระทาสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยา ความเร็วหรือความราบรื่นในการจัดการ
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทา โดยการให้ผู้เรียนสังเกตการทางานนั้นอย่าง
ตั้งใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อการทางานหรือแสดงพฤติกรรมนั้น
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจ
และสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะทาหรือแสดงทักษะนั้น ๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม เป็นขั้นที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้
ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระทา หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบ
การกระทา หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก จนกระทั่งสามารถตอบสนองได้
อย่างถูกต้อง
ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระทาจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทาได้เองเป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ผลสาเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการทาสิ่งนั้น ๆ
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทาอย่างชานาญเป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการกระทานั้น ๆ จนผู้เรียนสามารถ
ทาได้อย่างคล่องแคล่ว ชานาญเป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของตน
ให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชานาญ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการกระทาหรือปรับการกระทา
นั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ
ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
ผู้เรี ยนจะสามารถกระทาหรือ แสดงออกอย่ างคล่อ งแคล่ว ชานาญในสิ่งที่ต้อ งการให้ ผู้เรี ยนท าได้
นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความอดทนให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนด้วย
ผู้วิจัยได้จัดทาการออกแบบสร้างแผนกิจกรรมการเรี ยนรู้นาฏศิลป์ ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนากระบวนการทางทฤษฎีแนวคิดซิมพ์ซันมาผนวกกับกระบวนการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นชั่ ว โมงวิชานาฏศิล ป์ ซึ่ งมีก ารก าหนดสาระการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรีย นรู้ ตั วชี้ วั ด
คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 10 แผน มีการแบ่งเวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมง
เพื่อให้เหมาะสมกับคาบเรียนจานวนของเด็กนักเรียน เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างสูงสุด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ ตามแนวคิดซิมพ์ซันของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ผู้วิจัยได้ทาการแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ ออกเป็น 2 หน่วยการ
เรียนรู้ ดังนี้
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1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ท่วงท่าลีลา แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนไหวเลียนแบบคน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลีลาเคลื่อนไหวประกอบเพลง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ออกลวดลายโชว์ลีลา
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ท่าทางนาฏศิลป์ แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลวดลายนาฏยศัพท์
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ลีลาภาษาท่า
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลีลาภาษาท่า (ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ร่ายราตามเพลง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ร่ายราตามเพลง (ต่อ)
- กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สรรค์สร้างท่าทาง
ตารางที่ 1 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้
ท่วงท่าลีลา
เรื่อง การเคลื่อนไหวเลียนแบบคน
เรื่อง การเคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ
เรื่อง ลีลาเคลื่อนไหวประกอบเพลง
เรื่อง ออกลวดลาย โชว์ลีลา
ท่าทางนาฏศิลป์
เรื่อง ลวดลายนาฏยศัพท์
เรื่อง ลีลาภาษาท่า
เรื่อง ลีลาภาษาท่า (ต่อ)
เรื่อง ร่ายราตามเพลง
เรื่อง ร่ายราตามเพลง (ต่อ)
เรื่อง สรรค์สร้างท่าทาง
ที่มา: ผู้วิจัย

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

วัน
จันทร์
ศุกร์
จันทร์
ศุกร์
จันทร์
ศุกร์
จันทร์
ศุกร์
จันทร์
ศุกร์

ซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นมีกระบวนการเรียนรู้ทสี่ อดแทรกแนวคิดซิมพ์ซัน โดยกระบวนการเรียนรู้ของซิมพ์ซัน
นั้นมีทั้งหมด 7 ขั้นด้วยกัน ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับขั้นกระบวนการของซิมพ์ซัน ตั้งแต่ขั้น
การรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทา และต่อเนื่องไปยังขั้นเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้นักเรียน
ปรับตัวพร้อมที่จะทาการปฏิบัติเคลื่อนไหวในการแสดงทักษะนั้น ๆ และให้มีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการ
แสดงทั ก ษะ ขั้ นที่ ส ามคื อขั้ น ตอบสนองภายใต้ก ารควบคุม ที่ นัก เรีย นต้ องปฏิบั ติ ต ามจากครู ให้ นัก เรีย นได้
เลียนแบบการแสดงทักษะนั้น หลังจากที่ได้ฝึกทักษะปฏิบัติจากครูนั้นก็จะเป็น ขั้นที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง จะกระตุ้นให้นักเรียนเห็นข้อบกพร่องของตนเองว่าการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ร่างกายต้องสัมพันธ์กันจน

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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นาไปสู่ขั้นต่อไป คือขั้นการลงมือกระทาเป็นกลไกที่สามารถกระทาได้เอง จนชานาญและเป็นไปโดยอัตโนมัติ
และเมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้ว นักเรียนจะรู้จักประยุกต์และพัฒนาฝีมือของตนเองตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
หลากหลายตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูเป็นผู้กาหนดขึ้น จนผู้เรียนสามารถเกิดความคิดริเริ่ม มีความคิดใหม่ ๆ ใน
การกระทา หรือปรับการกระทานั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ
ผู้วิจัยได้นาแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ตามแนวคิดซิมพ์ซัน (N = 3)
ข้อ
ประเด็นการประเมิน
S.D. ระดับความเหมาะสม
1. กาหนดตัวชี้วัดชัดเจน
3.00
0
เหมาะสมมากที่สุด
2. ตัวชี้วัดสอดคล้องกับเนื้อหา
3.00
0
เหมาะสมมากที่สุด
3. ตัวชี้วัดระบุพฤติกรรมชัดเจน
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
4. มีการกาหนดโครงสร้างกิจกรรมและเวลาได้อย่าง
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสม
5. กระบวนการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา
2.33
0.22
เหมาะสมมาก
6. เนื้อหาเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิด
2.33
0.22
เหมาะสมมาก
7. เนื้อหาตรงตามรายวิชา
3.00
0
เหมาะสมมากที่สุด
8. สาระการเรียนรูเ้ หมาะสมกับตัวชีว้ ัด
3.00
0
เหมาะสมมากที่สุด
9. สาระการเรียนรูเ้ หมาะสมกับผู้เรียน
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
10. เรียบเรียงเนื้อหาได้ดี
2.33
0.22
เหมาะสมมาก
11. มีความยากง่ายพอเหมาะ
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
12. กิจกรรมมีความน่าสนใจ
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
13. กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการ
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
เรียนรู้
14. กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอน
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
15. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
สร้างสรรค์
16. การประเมินสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.67
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
รวม
2.69
0.05
เหมาะสมมากที่สุด
ที่มา: ผู้วิจัย
ระดับเกณฑ์การประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้
2.51 – 3.00 เหมาะสมมากที่สดุ
2.01 – 2.50 เหมาะสมมาก
1.51 – 2.00 ปานกลาง
1.01 – 1.50 พอใช้
0.01 – 1.00 ปรับปรุง
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จากตาราง 2 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลปรากฏว่ามีความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.69 ในประเด็ น การประเมิ น ข้ อ ที่ 5
กระบวนการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาข้อที่ 6 เนื้อหาเหมาะสมกับแนวคิดข้อที่ 10 เรียบเรียงเนื้อหาได้ดี ซึ่งได้
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ซึ่งต่างจากข้ออื่น ๆ ที่ได้คะแนนระดับเหมาะสม
มากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญได้มีการให้คาแนะนา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรม คือ ปรับปรุง
เนื้อหากิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนั้นรู้สึกกระตือรือร้น และมีความสนใจในกิจกรรม และ
ให้เนื้อหานั้นมีความเหมาะสมกับผู้เรียน ผู้วิจัยจึงได้นามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ (n = 35)
ประเด็นการประเมิน
ก่อนการทากิจกรรม
หลังการทากิจกรรม
S.D. ระดับทักษะ
S.D. ระดับทักษะ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
1.49 0.51
พอใช้
3.14 0.43
มาก
เคลื่อนที่
2. การปฏิบัตินาฏยศัพท์
1.46 0.51
พอใช้
3.06 0.54
มาก
3. การปฏิบัตภิ าษาท่า
1.31 0.48
พอใช้
3.20 0.41
มาก
4. ท่าราสอดคล้องกับเนื้อเพลง
1.29 0.47
พอใช้
3.11 0.47
มาก
5. จังหวะมือและเท้าถูกต้องตรงกับ 1.20 0.43
พอใช้
3.14 0.43
มาก
จังหวะ
6. ปฏิบัติท่าทางได้ตรงกับจังหวะ
1.17 0.41
พอใช้
3.17 0.45
มาก
7. กล้าแสดงออกขณะปฏิบัติท่าทาง 1.26 0.46
พอใช้
3.11 0.47
มาก
8. มีความสนุกสนานในขณะปฏิบตั ิ 1.06 0.32
พอใช้
3.26 0.51
มาก
9. ท่าราอ่อนช้อยสวยงาม
1.09 0.32
พอใช้
3.11 0.47
มาก
10. มีความคิดสร้างสรรค์ในท่าทาง 1.09 0.32
พอใช้
3.09 0.45
มาก
รวม
1.24 0.42
พอใช้
3.14 0.46
มาก
ที่มา: ผู้วิจัย
ระดับเกณฑ์การประเมินทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์
3.01 – 4.00 มาก
2.01 – 3.00 ปานกลาง
1.01 – 2.00 พอใช้
0.01 – 1.00 ปรับปรุง
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 3 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ก่อนและหลังการทากิจกรรม พบว่า นักเรียนมีทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ก่อนการทากิจกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับ พอใช้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.24 และหลังการทากิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คะแนนประเด็นการประเมินหลังการทากิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสู ง
ใกล้เคียงกัน ในการทากิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจต่อการทากิจกรรม
การดาเนินการทากิจกรรมแต่ละครั้งจึงเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อการเรียนรู้แต่
ละขั้นตอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกระบวนการขั้นตอนของซิ มพ์ซันที่กาหนดขึ้นมา เป็นกระบวนการที่สามารถมุ่งช่วย
พัฒนาผู้เรียนในด้านพัฒนาความสามารถการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ของผู้เรียนช่วยสร้างบรรยากาศกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหม่ ๆ ต่างจากกระบวนการสอนเดิม ๆ ของผู้สอนได้ ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของซิมพ์ซัน เริ่มจาก
การให้ผู้เรียนได้รับรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนจะทา เช่น ครูพูดคุยกับนักเรียน การให้ดูสื่อในเรื่องที่จะทากิจกรรมนั้น จากนั้น
เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ให้ผู้เรียนมีการปรับตัวพร้อมที่จะปฏิบัติเคลื่อนไหวในการทากิจกรรม โดยครู
จะให้ขยับร่า งกาย เล่น เกมส์ ร้องเพลง ตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งขั้นนี้ผู้เรียนจะเกิดความ
สนุกสนาน มีความสุขพร้อมที่จะทากิจกรรมต่อไป โดยสังเกตจากความร่วมมือ การแสดงสีหน้า อารมณ์ท่าทางใน
การท ากิ จ กรรม เมื่ อ นั ก เรีย นมี ค วามพร้ อ มแล้ ว ก็ จ ะเป็ น ขั้ น ที่ ค รู นั้ น เป็ น ผู้ ส าธิ ต คื อ ขั้ น ตอบสนองภายใต้
การควบคุม ผู้เรียนปฏิบัติทักษะตามครู โดยให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ เช่น การทาท่านาฏยศัพท์ การปฏิบัติภาษาท่า
การเคลื่อนไหวตามจังหวะ จากนั้นเมื่อได้ฝึกฝนท่าทางจากครู จะเป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง คือ
ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่ส ามารถกระท าด้ว ยตนเอง ผู้ เรีย นจะต้อ งฝึก ปฏิบั ติด้ว ยตนเอง
ดูจุดบกพร่อง จุดที่ต้องแก้ไข ซึ่งขั้นนี้ครูผู้สอนก็จะเป็นผู้ที่ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาในท่าทางที่นักเรียนต้อง
แก้ไข ซึ่งผู้เรียนบางคนอาจจะเรียนรู้ช้าในการปฏิบัติบางท่า ผู้สอนจึงต้องเข้าไปสาธิต อธิบายเพิ่มเติมที่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติทักษะได้เร็วขึ้น จนนักเรียนสามารถปฏิบัติไปได้อย่างชานาญ สามารถปฏิบัติท่าทางได้ออกมา
อย่ างถูก ต้อ ง และมีค วามคล่ องแคล่ ว จากนั้ นเป็ นขั้ นที่ ผู้เ รี ยนสามารถน าทั กษะที่ ไ ด้เ รีย นไปน ามาคิด ริเ ริ่ ม
สร้างสรรค์ท่าทาง ความคิดใหม่ ๆ ขึ้น ตามสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ครูได้กาหนดกิจกรรมขึ้นมา เช่น การแสดง
ภาษาท่าตามสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้ หรือการนาท่าทางประยุกต์ใช้กับเพลงอื่น เป็นต้น จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ส่งผลให้ผู้เรียนนั้นเกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ได้ดีขึ้น จึงทาให้ผลคะแนนจากการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์นั้นสูงขึ้น
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซันของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง (n = 35)
Pair 1

Pretest
Posttest

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
43.40
35
5.254
109.90
35
2.025

Std. Error Mean
1.661
.640
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซันของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง (n = 35)

Mean
Pair 1 Pretest Posttest

-66.500

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

1.968

-72.895

t

-60.105 -33.794

df
34

Sig. (2tailed)
.000*

*p<.01
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 4 และตาราง 5 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของค่าคะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซันของกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยสูงขึ้นแสดงนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
ในการวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ด้านทักษะการปฏิบัติของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากเอกสารต่าง ๆ โดยเนื้อหาในด้านนาฏศิลป์ที่เป็นเนื้อด้านการปฏิบัตินั้น จะมี
เนื้อหาข้อมูลตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551, น. 1-3) โดยผู้วิจัยได้นาเนื้อหาวิชานาฏศิลป์ในด้านการปฏิบัติมาเรียบเรียง จัดทา
ข้อมูลเป็นแผนกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อที่จะนาไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ตั้งแต่การเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานจนถึงการทาท่าทาง
ประกอบเพลงได้ ผู้วิจัยพบว่า จากการจัดการเรียนการสอนของการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ได้ทาการวิเคราะห์จาก
แบบประเมินทักษะนาฏศิลป์ก่อนเรียนพบว่า ผู้เรียนขาดทักษะในด้านการปฏิบัติท่าทาง เห็นว่าเป็นเรื่องยากที่
ตัวผู้เรียนนั้นจะฝึกฝน จนเกิดการไม่สนใจในการเรียน นาฏศิลป์ไทยจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมกับหมู่เด็กและวัยรุ่น
เมื่อเทียบกับนาฏศิลป์ หรือการแสดงของชาวต่างชาติ ด้วยข้อจากัดของการฝึกหัดที่นาฏศิลป์ไทยที่มีมาตรฐานที่
ค่อนข้างเคร่งครัด การสร้างบรรยากาศในการเรียน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยแนวคิด
หรือรูปแบบการสอนใหม่ ๆ เพื่อทาให้การเรียนบรรลุตามประสงค์ (เสาวรี ภูบาลชื่น, 2556, น. 344)
ผู้วิจัยจึงได้ทาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติในรายวิชานาฏศิลป์ โดยนาแนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
การพัฒนาทักษะพิสัยจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ซึ่งรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Instructional Model Based On Simson’s Processes
For Psycho Motor Skill Development) เป็นการสอนทักษะปฏิบัติที่เป็นไปตามลาดับขั้นตอนที่มุ่งช่วยพัฒนา
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ความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทา หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งการสอนต้องใช้หลักการ
วิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย (ทิศนา แขมมณี, 2550, น. 243)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการ
ปฏิบัตินาฏศิลป์มากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนท่าทางนาฏศิลป์ไทย
และมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในการปฏิบัตินาฏศิลป์มากขึ้น พิจารณาได้จากแบบประเมินทักษะ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ที่นักเรียนได้ทาหลังการทากิจกรรมครบถ้วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14
โดยผลของระดับการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ที่ อยู่ในระดับมากนั้น เกิดจากกิจกรรมที่ดาเนินการตามแนวคิดของ
ซิมพ์ซันที่มีกระบวนการสอน 7 ขั้น ตั้งแต่ขั้นการรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทา และต่อเนื่องไปยัง
ขั้นเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้นักเรียนปรับตัวพร้อมที่จะทาการปฏิบัติเคลื่อนไหวในการแสดงทักษะนั้น ๆ
และให้มีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการแสดงทักษะ ขั้นที่สามคือขั้นตอบสนองภายใต้การควบคุมที่นักเรียน
ต้องปฏิบัติตามจากครู ให้นักเรียนได้เลียนแบบการแสดงทักษะนั้น หลังจากที่ได้ฝึกทักษะปฏิบัติจากครูนั้นก็จะ
เป็นขั้นที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จะกระตุ้นให้นักเรียนเห็นข้อบกพร่องของตนเองว่าการปฏิบัติทักษะ
นาฏศิลป์ร่างกายต้องสัมพันธ์กันจนนาไปสู่ขั้นต่อไป คือขั้นการลงมือกระทาเป็นกลไกที่สามารถกระทาได้เอง
จนชานาญและเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้ว นักเรียนจะรู้จักประยุกต์และพัฒนาฝี มือ
ของตนเองตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูเป็นผู้กาหนดขึ้น จนผู้เรียนสามารถเกิด
ความคิดริเริ่ม มีความคิดใหม่ ๆ ในการกระทา หรือปรับการกระทานั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ ซึ่งจากการที่
ได้ทากิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์นั้นจึงมีการประเมินทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์หลังการทากิจกรรม นักเรียนได้
ทาหลังการทากิจกรรมครบถ้วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จันทร์เ พ็ญ ภัท รมานนท์ (2553, น. 101-116) ได้ท าการศึ กษาเกี่ ยวกั บ ผลการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ สาระ
นาฏศิลป์ เรื่องราวงมาตรฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามพาดพิทยาคารตามแนวคิดซิมพ์ซัน นักเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติทักษะ เรื่อง ราวงมาตรฐาน เพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจากผลจากแบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติที่ประเมินการปฏิบัติท่าราวงมาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดซิมพ์ซัน
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนวิชานาฏศิลป์เพิ่มขึ้น
การศึกษาของ ธีรยุทธ วิเศษสังข์ (2549, น. 102-106) พบว่าหลักสูตรที่พัฒนาเป็นหลักสูตรที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพราะพัฒนาขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาผลการพัฒนาหลักสูตรไปใช้
ในการพัฒนาการจัด การเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ครูและผู้ปกครองตรวจสอบหลักสูตรนี้แล้วต่างมีความ
พึงพอใจในหลักสูตร ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดซิมพ์ซัน ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ดี ขึ้ น มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจมากยิ่ ง ขึ้ น สามารถท ากิ จ กรรมได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กระบวนการทางนาฏศิลป์
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดซิมพ์ซัน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีทักษะการปฏิบัติอยู่ในระดับซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพัฒนา
ทัก ษะปฏิ บัติ ต ามแนวคิ ดซิ ม พ์ซั น ของกลุ่ มตั ว อย่ า งในการวิ จัย สู งขึ้ น แสดงนั ย สาคั ญทางสถิ ติที่ ร ะดั บ 0.01
เนื่องจากวิธีสอนปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดซิมพ์ซันเป็นการสอนที่ เน้นทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
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ทางกาย ความสามารถในการประสานการทางานของกล้ามเนื้อหรือร่างกายที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัย
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน โดยการสั่งงานของสมองที่ต้องมีความปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกที่
เกิดขึ้น ซึ่งทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนจนเกิดความคล่องแคล่ว ชานาญการและความคงทนจึง
เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการสอนนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นด้านทักษะปฏิบัติการราด้วยลีลาท่าทางที่อ่อนช้อย
โดยเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ศีรษะ ใบหน้า ไหล่ ลาตัว แขน ขา มือและเท้าไปพร้อมกันและ
ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านสติปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความรู้ความเข้าใจ สอดคล้องกับ ภรภัทร ชุ่มโสตร์
(2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและทดลองใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะนาฏศิลป์
เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ทักษะนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
วิธีสอนปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองจนปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ชานาญ และการที่ผู้เรียนรู้ผลของการปฏิบัติทันทีก็ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนากิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซันไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 2 ในโรงเรี ยนอื่นอย่างกว้ างขวาง เพื่อหาประสิท ธิภ าพในการศึ กษาค้นคว้า ที่
กว้างขวางขึ้น
2. ครูผู้ทากิจกรรมควรทาความเข้าใจในรูปแบบและแผนกิจกรรมให้ ชัดเจนถึงเรื่องที่นักเรียนจะได้รับ
การปฏิบัติทักษะและประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาวิจัยการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดซิมพ์ซัน ในนักเรียนระดับชั้นอื่น
2. ควรทาวิจัยกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซัน ในการเรียนปฏิบัตินาฏศิลป์
ในเรื่องอื่น
3. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดซิมพ์ซันในกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ นื่
รายการอ้างอิง
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เพลงโหมโรงพุทธชยันตี เป็นงานสร้างสรรค์การประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
องค์ความรู้เกี่ยวกับทานองหลัก การประพันธ์เพลง พุทธประวัติและหลักธรรมทางพุทธศาสนา และสร้างสรรค์
ทานองเพลงโหมโรงพุทธชยันตีที่สะท้อนเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล และการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา
เป็นการร่วมการฉลองพุทธชยันตี ครบรอบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยใช้เพลง
สาธุการเที่ยวน้อย พระเจ้าลอยถาด ตวงพระธาตุ และกราวรา มาเป็นเพลงหลัก ใช้รูปแบบการยืดขยาย การย่อ
การประพันธ์ทานองใหม่ และการเปลี่ยนทานอง เป็นเพลงอัตรา 3 ชั้น หน้าทับปรบไก่ ทานองท่อน 1 ยาว 3
จังหวะหน้าทับ แทนความหมายของไตรลักษณ์ ท่อน 2 ยาว 5 จังหวะหน้าทับ แทนความหมายของศีล 5 และ
ท่อน 3 ยาว 6 จังหวะหน้าทับ สื่อถึงหลักการปฏิบัติ 6 ข้อของพระธรรมทูต ทานองทางกรอ สื่อถึงความทุกข์โศก
และความสงบเยือกเย็น ส่วนทานองที่เป็นลูกฆ้องอิสระสื่อถึงความเป็นอนัต ตาไม่แน่นอน ทานอง ลูกขัดสื่อถึง
ความสับสนวุ่นวาย และการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับความดีในจิตใจ ทานองลูกล้อสื่อถึงการปฏิบัติหลักธรรมตาม
รอยพระพุทธองค์ ใช้ทานองเสียง เร แทนอริยสัจสี่ ทานองที่ไล่เสียงจากสูงลงต่าสื่อถึงการลดละกิเลส ทานอง
เรียงขึ้นลงของเสียง ฟา ซอล ลา แทนเสียงสวดมนต์ ทานองเพลงกราวราในตอนท้าย แทนการอวยพรแก่
ผู้ปฏิบัติธรรม ในการประพันธ์พบว่าการกาหนดรูปแบบของทานองที่ต้องการสื่อความหมายกับแบบแผนของการ
ประพันธ์ต้องปรับปรนเข้าหากันอย่างพิถีพิถันและการยึดโครงสร้างเสียงตกจังหวะทุกเสียงของเพลงหลักทั้ง 4
เพลงมีความหมายเป็นมงคลและมีความสมบูรณ์ในสาระของทานองดนตรี
คาสาคัญ: โหมโรง พุทธชยันตี
Abstract
Buddha Jayanthi overture was composed in order to represent principles of the
Buddhism, reflect the incidents during Buddha era and celebrate Sambuddha jayanthi (the
celebration of two thousand and six hundred years of the Buddha’s enlightenment). The
concepts of this composition result from study knowledge of main melody, theory of
composition, biography of Lord Buddha, and principles of Buddhism. The main songs used in
this composition are Sathukan Thiaw Noi, Phrajaw Loy Thaad, Tuang Phrathaat and Kraow
Ram. The patterns used in this composition are augmentation, diminution, composition new
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melody and change melody. The rhythm used in this composition is Nahthub Propkai in Sam
Chan. The first section lasts three nahthub-rhythms representing the Three Marks of Existence,
the second section lasts five nahthub-rhythms representing the Buddhist Five Precepts and
the third section lasts six nahthub-rhythms representing six practices of Buddhist missionaries.
Long melody conveys misery, sadness and peacefulness. Independent melody conveys the
doctrine of inconsistency. Lookkhat melody indicates chaos and fight between goodness and
desires inside human mind. Look-law melody passes on the message about following Buddhist
principles. The note ‘Re’ represents the Four Noble Truths. The octave is raised up and pulled
down represents forbearing passion. The usage of ‘Fa’, ‘Sol’ and ‘La’ notes represents sound
of prayer. Kraow Ram melody at the end of song stands for blessing those who comply with
Buddhist principles. In composition, the pattern of melody and traditional composition must
be in line with each other and base on rhythm of four main songs which is favorable and
complete in terms of melody.
Keyword: Overture, Buddha Jayanthi
บทนำ
ในปี พ.ศ. 2555 ได้เกิดวาระสาคัญทางพุทธศาสนาขึ้นในประเทศไทย โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัด
งานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในช่วงเทศกาลสัปดาห์
วันวิสาขบูชา รัฐบาลไทยได้มีการกาหนดให้พุทธชยันตีเป็นวาระแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวพุทธนานาชาติ
รู้จักประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ขณะเดียวกันก็จะต้องทาให้ชาวพุทธในเมื องไทยเกิด
ความตื่นตัวมากขึ้น โดยรัฐบาลได้มอบธงตราสัญลักษณ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดรวมทั้งวัดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นาไป
ประดับในสถานที่สาคัญ และได้กาหนดให้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลาง กาหนด จัดกิจกรรมด้าน
การศึกษาเพื่อเผยแผ่เกี่ยวกับการปฏิบัติบูชา การให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธชยันตี เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
องค์กรทุกภาคส่วน
ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดนตรี กั บ ศาสนาที่ มี ม าแต่ โ บราณและสื บ เนื่ อ งด้ ว ยวาระอั น ส าคั ญ แห่ ง
พุทธศาสนานี้ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ดาเนินโครงการจะสร้างสรรค์เพลงไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเป็นบทเพลงที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทย
กับพุทธศาสนา เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการผ่านทางดนตรีที่สะท้อนแก่นแท้ของพุทธศาสนาเป็น
การร่วมราลึกถึงชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหมู่มาร เป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนได้
ดาเนินรอยตาม นามาซึ่งความสุขอันเกิดจากการได้ปฏิบัติตามหลักธรรม การเอาชนะกิเลสทั้งมวลเพือ่ ความหลุดพ้น
โดยการศึกษารูปแบบกระบวนการประพันธ์เพลงโหมโรงจากโบราณาจารย์ด้านดนตรีไทย และศึกษาท่วงทานอง
เพลงต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พุ ท ธศาสนา น ามาเป็ น พื้ น ฐาน เพื่ อ สร้ า งท านองเพลงโหมโรงพุ ท ธชยั น ตี ที่ สื่ อ
ความหมายของหลักธรรมทางพุทธศาสนาตามแนวคิดของผู้ประพันธ์
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ท านองหลั ก การประพั น ธ์ เ พลง พุ ท ธประวั ติ แ ละหลั ก ธรรมทาง
พุทธศาสนา และสร้างสรรค์ทานองเพลงโหมโรงพุทธชยันตีที่สะท้อนเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล และการปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพุทธศาสนา
ขอบเขตงำนสร้ำงสรรค์
เป็นการศึกษาองค์ความรู้ด้านทานองหลัก ระเบียบวิธีการประพันธ์เพลง บริบทเกี่ยวกับพุทธประวัติและ
หลักธรรมทางศาสนาที่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยท่วงทานองเพลงไทย โดยสร้างทานองเพลงโหมโรงพุทธชยันตี
และนาเสนอการบรรเลงเพลงโหมโรงพุทธชยันตีโดยวงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์
กรอบแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์
1) เพลงโหมโรงพุทธชยันตี เป็นการแสดงสัญลักษณ์ทานองเพลงในดนตรีไทยที่ประพันธ์ขึ้นตามระเบียบ
แบบแผนแห่งการประพันธ์เพลงไทย โดยศึกษาทานองเพลงที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา นามากาหนดเป็นเพลงต้น
ราก เพื่อสร้างทานองเพลงที่สะท้อนแก่นแท้ และผลแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาอีกทั้งเป็น
อนุสรณ์พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2) เพลงโหมโรงพุทธชยันตี เป็นการสืบสานความสัมพันธ์และการบูรณาการวิชาการด้านดนตรีกับ
พุทธศาสนาที่เคยมีมาแต่ก่อนให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสร้างสรรค์ทานองเพลงที่สามารถสื่อให้เห็นถึงแก่นแท้
ของพุทธศาสนา อันได้แก่ การรู้เห็นสัจธรรมและการหลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นความสงบสุขที่
แท้จริงของมนุษย์โลกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงพระกรุณาสั่งสอนปวงชนทั้งหลาย
ตำรำงที่ 1 โครงสร้ำงกำรออกแบบเพลงโหมโรงพุทธชยันตี
ท่อน 1
ท่อน 2
ท่อน 3
ควำมเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ กำรต่อสู้เอำชนะมำรและกำรหลุด ควำมสุขอันเกิดจำกกำรปฏิบัติตำม
พ้น
หลักธรรม
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1
สาธุการเทีย่ วน้อย วรรค 1
สาธุการเทีย่ วน้อยวรรค 5-6
สาธุการเทีย่ วน้อยวรรค 7
(ขยายทานอง 2 เท่า)
(ขยายทานอง 2 เท่า)
(ขยายทานอง 2 เท่า)
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2
สาธุการเทีย่ วน้อย วรรค 2
ทานองประพันธ์ใหม่
เพลงตวงพระธาตุ 2 ชั้น ท่อน 1
(ขยายทานอง 2 เท่า)
(ปรับจากรูปแบบทานองที่มีอยู่
(ขยายทานอง 1 เท่า)
เดิม)
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3
สาธุการเทีย่ วน้อย วรรค 3–4
พระเจ้าลอยถาด
เพลงกราวรา
(ขยายทานอง 1 เท่า)
(ย่อทานอง 1 เท่า)
(เปลี่ยนทานองโดยยึดเสียงลูกตกเดิม)
ที่มา: ผู้วิจัย
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วิธีกำรศึกษำ
ขอบข่ำยของกำรประพันธ์ทำนองเพลงโหมโรงพุทธชยันตี
ในการประพันธ์เพลงโหมโรงพุทธชยันตีได้กาหนดขอบข่ายไว้ดังนี้
1. กาหนดทานองเพลงที่ใช้เป็นหลัก (เพลงต้นราก) ในการสร้างทานองเพลง ดังนี้
1) เพลงสาธุการ ในช่วงท้ายที่เรียกว่า สาธุการเที่ยวน้อย หรือพระเจ้าเปิดโลก
2) เพลงพระเจ้าลอยถาด
3) เพลงตวงพระธาตุ 2 ชั้น
4) เพลงกราวรา
2. กาหนดใช้หน้าทับปรบไก่ในการกากับจังหวะ
3. กาหนดความยาว 3 ท่อน ทานองแต่ละท่อนสื่อความหมายดังนี้
1) ท่อนที่ 1 ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเป็นสัจธรรมของมนุษย์โลก
2) ท่อนที่ 2 การต่อสู้กับมาร คือ กิเลสเพื่อชัยชนะและความหลุดพ้น
3) ท่อนที่ 3 ความสุขอันเกิดจากการหลุดพ้น
วิธีกำรประพันธ์เพลงโหมโรงพุทธชยันตี
ในการประพันธ์เพลงโหมโรงพุทธชยันตี ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาทานองเพลงจากเพลงต้นรากที่กาหนด ได้แก่ บันไดเสียง เสียงลูกตก สานวนเพลง เพื่อใช้ในการ
ประพันธ์ทานองในแต่ละท่อน
2. ประพันธ์ทานองหลักเพลงโหมโรงพุทธชยันตี โดยกาหนดเพลงหลัก แล้วประพันธ์ทานองโดยวิธีขยาย
ย่อ และประพันธ์ทานองเพิ่มเติม
3. ตบแต่งทานองหลักให้เป็นทานองสาหรับเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ เพื่อการบรรเลงรวมวง
4. บันทึกทานองหลักและทานองที่ตบแต่งเป็นโน้ตอักษรไทย
ควำมสัมพันธ์ของทำนองเพลงหลักกับทำนองเพลงที่ประพันธ์
ทำนองขึ้นนำ เป็นการนาทานองขึ้นต้นของเพลงสาธุการมาตบแต่งเป็นทานองขึ้นนา
กำรประพันธ์ทำนองเพลงท่อน 1 ใช้วิธียืดขยาย โดยยึดเสียงลูกตกจังหวะ จากทานองเพลงสาธุการ
เที่ยวน้อย วรรคที่ 1 และวรรคที่ 2 มายืดขยายออกเป็น 2 เท่า ส่วนวรรคที่ 3 และวรรคที่ 4 เป็นการยืดขยาย 1
เท่า เพื่อให้ความยาวของทานองครบ 3 จังหวะหน้าทับ
กำรประพันธ์ในจังหวะที่ 1
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 1
-ท-

ท ทท-

ร -ม-

ร -ท-

ล

ทำนองประพันธ์ จังหวะที่ 1 ขยายจากเพลงหลัก 2 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
---ร
---ซ
---ร
--ท ---ซ ลทด ร ------ล

---ซ

---ม

---

ร

---ม

รดท

ล

----

-------
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กำรประพันธ์ในจังหวะที่ 2
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 2
-ท-

ร -ท- ล ลล-

ซ ซซ-

ม

ทำนองประพันธ์ จังหวะที่ 2 ขยายจากเพลงหลัก 2 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
เที่ยวแรก
------ท
---- -----ท
-ม-ร
ร -------

---ท

-ร-ท

-ล-

เที่ยวหลัง
----

-ท-ด

-ท-ด

รม-

----

-ซลท

-ร-ท

-ล-

ซ

-ท-ล

ร
ซ

----ท-ล

-ซ-

ม

-ซลท
-ซ-

----ม-ร

ม

-ท- ล
----

ล

-ท-

----

----

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

-ร-ด

ทล-ท

-ดร

ม -ลลล -ท-

ล -ซ-ม

ทำนองประพันธ์ จังหวะที่ 2 ขยายจากเพลงหลัก 1 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
เที่ยวแรก
---ร
---ซ
---ล
---ท
-ร-ท
-ล-ซ
---ฟ
---ร

---ม

---ซ

---

เที่ยวหลัง
-ม-ร

รร-ซ

ซซ-ล

ลล-ท

---ม

-ม-ม

--ดรม

-ซ-

ล

-ท-ร

-ท-ล

-ร-ท

-ล-ซ

ล -ททท

-ร-ล

-ซ-

-ซ-

ล

---

ม

ล ----

ซซ-ฟ

ฟฟ- ม

-ซ-ล

-ล- ล

กำรประพันธ์ทำนองเพลงท่อน 2 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ในส่วน
ที่ 1 ใช้วิธีการยืดขยาย จากทานองเพลงสาธุการเที่ยวน้อยวรรคที่ 5 และวรรคที่ 6 นามายืดขยายออกเป็น 2 เท่า
ส่วนที่ 2 เป็นการประพันธ์ทานองใหม่โดยยึดรูปแบบจากทานองเพลงสรภัญญะและในส่วนที่ 3 เป็นการการย่อ
ทานองจากเพลงพระเจ้าลอยถาด
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กำรประพันธ์ในจังหวะที่ 1
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 5
-ร-

ม -ร-

ท ทท-

ล ลล- ซ

ทำนองประพันธ์ จังหวะที่ 1 ขยายจากเพลงหลัก 2 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
(- ท ร ม ร ซ ร ม
ร ท ร ม ร ม - ) ม (- ท ร ม ร ซ ร ม
รทรม

รทร) ท

(-มรม

รทล) ซ

รทรม

ซมรท

มรท) ล

(- ท ร ม

ซมรท

รมรท

กำรประพันธ์ในจังหวะที่ 2
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 6
-ซล

ท -ร-

ม -ร-

ด -ท-

ล

ทำนองประพันธ์ จังหวะที่ 2 ขยายจากเพลงหลัก 2 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
(- ท ล ซ)
---ซ

(- ร ม ซ) (- ท ล ซ)

(- ซล ) ท (-มม ร ท)

---ม

---

---ร

ด

--รร

(- ซ ล ท) (- ม รมท) ( - ท ร ) ) ม
มรดล

ซมซ

----

กำรประพันธ์ในจังหวะที่ 3
ทำนองที่ประพันธ์ สร้างทานองใหม่ โดยยึดรูปแบบทานองจากเพลงสรภัญญะ

ล
ม
ม

----

---ร

----

---ซ

----

---ร

----

---ท

----

---ร

----

---ร

----

---ร

----

---ซ

กำรประพันธ์ในจังหวะที่ 4
เพลงหลัก เพลงพระเจ้าลอยถาด วรรคที่ 1 วรรคที่ 2 วรรคที่ 3 วรรคที่ 4 วรรคที่ 5 วรรคที่ 6 วรรคที่ 7 และวรรคที่ 8

ล

---ด

---ร

---ม

---

ซ

--ลท

-ล-ซ

-ฟ-ม

-ร-

----

-ร-ม

-ทลซ -ม-

ซ
ม

-รรร

-ม-ร

-รลท

ด ร - ดม

-รรร

-ล-ท

-ด-ม

รดท

ลม

-รรร

-ล-ท

-ด-ท

ดร- ด

--ซม

-มมม

--ซร

-รร

ร -ซลท
ม

ลทดร

-รลท

ดร- ด

ม

ม
ม
ม
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ทำนองประพันธ์ ในจังหวะที่ 4 ย่อทานองจากเพลงพระเจ้าลอยถาด 1 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
---ด

รมฟ ซ มรดร

----

---

ล
ม

----

มฟซ ล

---ด

ร ม ฟํ ซ ม ร ด ท

ด
ม

----

---

---

ร
ม

----

ดร-

ด

---

ด
ม

กำรประพันธ์ในจังหวะที่ 5
ม
ม ่ 13 วรรคที่ 14 วรรคที่ม
เพลงหลัก เพลงพระเจ้าลอยถาด
วรรคที่ 9 วรรคที่ ม10 วรรคที่ 11 วรรคที่ 12 วรรคที
15 และวรรคที่ 16
--ลล

ดลซม

--ซซ

ลซมร

-ซซซ

-ดรม

-ฟ-ซ

---ม

-ม-ม

-ดรม -ซ-

---ม

-ม-ม

-ดรม

-ลลล

ล

-ซ-ล

ม

-ซลท

ลทดร

-รลท

ดร-

ด

-ฟฟฟ

-ซ-ล

-ซ-ฟ

-ม-

ร
ม

-ท-ล

-ซ-ม

-ซ-ล

-ซ-ด

-ร-ม

-ซ-ม

ลล-ซ

ม
ด

-ร-

ทำนองประพันธ์ ในจังหวะที่ 5 ย่อทานองจากเพลงพระเจ้าลอยถาด 1 เท่าตัว โดยเปลี่ยนเสียงลูกตกเพลง
ม
พระเจ้าลอยถาด ในวรรคที่ 14 จากเสียงซอล เป็นเสียงเร ในทานองเพลงที่ประพันธ์
---ซ

---ม

---ร

---

---ล

-ล- ล

-ซ-ล

-ด-ร

ด
ม

---ล

---ด

-ร-ด

-ล-

ร

-ลลล

-ด–ร

-ซ-ม

-ร-

ด
ม

กำรประพันธ์ทำนองเพลงท่อน 3 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ในส่วน
ม านองเพลงสาธุการเที่ยวน้อย โดยนาทานองวรรคที่ 7 มายืดขยายออกเป็น 2 เท่มาตัว
ที่ 1 ใช้วิธีการยืดขยายจากท
และประพันธ์ทานองขึ้นใหม่เพื่อเชื่อมต่อทานอง ส่วนที่ 1 กับส่วนที่ 2 ในส่วนที่ 2 เป็นการยืดขยายจากเพลงตวง
พระธาตุ สองชั้น โดยปรับเปลี่ยนเสียงลูกตก 1 แห่ง ในส่วนที่ 3 เป็นการนาทานองเพลงกราวรามาประพันธ์
ทานองเปลี่ยนโดยยึดเสียงลูกตกเดิม
กำรประพันธ์ในจังหวะที่ 1
เพลงหลัก เพลงสาธุการเที่ยวน้อย วรรคที่ 7
-ม-

ท มร-

ม -ล-

ซ

ม

ม

ม

ซซ-

ล
ม
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ทำนองประพันธ์ จังหวะที่ 1 ขยายจากเพลงหลัก 2 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
----

---ล

----

---

ท

----

---ร

มรทร

มซ- ม

---ซ

---ม

---ร

---

ซ
ม

---ล

---ท

ลทรท

ลซ-

ทำนองประพันธ์ในจังหวะที่ 2
ทำนองประพันธ์ เป็นการประพันธ์ทานองขึ้นใหม่ เพืม่อเชื่อมต่อทานองส่วนที่ 1 กับส่วนที่ 2
---ล
---ท
---ร
---ม
---ซ
---ม
---ร
---ม

---ร

---ท

---ล

-ร-ซ

-ล-ท

-มรท

ล
ม
ม

---ท
-ล-ซ

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

-รร

ร

---ม

-รร

ร

-ม-ร

-ด-ล

-ด-ซ

-ล-

ด

ทำนองประพันธ์ เป็นการยืดขยายจากเพลงหลัก 1 เท่าตัว โดยเปลีย่ นเสียงลูกตกในเพลงตวงพระธาตุ ในวรรค
ที่ 2 ห้องที่ 2 จากเสียงลา เป็นเสียงมี เพื่อความสอดคล้องกลมกลืนของทานองเพลงที่ประพันธ์
----

---ซ

----

---ร

ม

-------

ม
ร ----

---

---ม

ม

----

---ซ

----

---

---ซ

----

---

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

ฟฟ- ซ

ซซ-ล

ด

ลล-

-รดล

-ซ-

ม
ร

ด
ม

ม
ฟ ฟฟ-ซ ซซ- ล

ทำนองประพันธ์ เป็นการยืดขยายจากเพลงหลัก 1 เท่าตัว โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
---ร

ม

ดทล ซ

----

------ฟ
-ซ-ล
ม่ 5
กำรประพันธ์ในจังหวะที

----

ม

ฟ

-ซ-

---ซ
----

ฟมร
---ฟ

ม
ด

ม

----ซ-ล

----ซ-

ล
ม
ม

เพลงหลัก เพลงกราวรา วรรคที่ 1 วรรคที่ 2 วรรคทีม่ 3 และวรรคที่ 4
-มรซ

-ร-ร

-ซ-ล

-ซ-ม

-ลซม
มม-ร

ด

- - ฟซล

-ด-ร

-ม-ด

-ร-

รร- ด

- - ฟซล

-ด-ร

-ม-ซ

-ม-

-ร-

ม

ม

ม

ร
ม
ม
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ทำนองประพันธ์ เป็นการประพันธ์โดยตบแต่งทานองเปลี่ยนไปจากเพลงหลัก โดยคงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
---ม

-ม-ม

-ซ-ม

-ร-

ด

-รรร

-ม-ด

ดด-ร

รร-

ม

-ซ-ล

-ซ-ม

มม-ร

รร-

ด
ม

-รรร

-ด-ร

-ม-ซ

-ม-

ร
ม

กำรประพันธ์ในจังหวะที่ 6
เพลงหลัก เพลงกราวรา วรรคที่ 5 วรรคที่ 6 วรรคทีม่ 7 และวรรคที่ 8

ม

-รรร

-ด-ร

-ม-ร

-ด-

ล

-ซซซ

-ล-ด

-ฟซล

-ด-

-มรซ

-ร-ร

-ทรล

ทลซ ม

-ร-ซ

-ซลท

-มรท

รทล ซ

ม

ทำนองประพันธ์ เป็นการประพันธ์โดยตบแต่งทานองให้คงเสียงลูกตกเดิมทุกวรรค
---ร

-ร-ร

-ม-ร

-ด-

-ซ-ม

-ร-ด

ดด-ร

รร-

ม
ล
ม
ม

ร
ม

-ล-ซ

ซซ-ล

ลล-ด

ม
ดด- ร

-ซ-ม

-ร-ท

ทท-ล

ลล-

ซ
ม

กำรตรวจสอบและปรับปรุงผลงำนเพลง
ม
ม
เป็นการนาเสนอผลงานเพลงเพื่อการตรวจสอบและพัฒนา โดยถ่ายทอดทานองเพลงแก่ผู้บรรเลง
วงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ทุกเครื่องมือ นาเสนอการบรรเลงเพลงโหมโรงพุทธชยันตีในรูปแบบวงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์
ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปรับปรุงเพลงโรงพุทธ
ชยันตีตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลกำรศึกษำ
ผู้ประพันธ์ได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงเพลงโหมโรงพุทธชยันตี โดยประเด็นสาคัญ
อยู่ที่การปรับทานองเพลงให้สื่อความหมายที่ชัดเจนและเน้นการปรับวง โดยนาลักษณะเฉพาะตัวของเสียง
เครื่องดนตรีมาช่วยสร้างบรรยากาศและความรู้สึกเพิ่มขึ้นจากทานองที่มีอยู่ สิ่งสาคัญของการประพันธ์เพลงโหม
โรงพุทธชยันตีที่พบ คือ ความเหมาะสมลงตัวของทานองเพลงซึ่งประกอบด้วยการกาหนดรูปแบบของทานองที่
ต้องการสื่อความหมายกับแบบแผนของการประพันธ์ที่ต้องปรับปรนเข้าหากันอย่างพิถีพิถัน พบว่า โครงสร้าง
เสียงตกของบทเพลงที่เลือกสรรซึ่งมีความหมายเป็นมงคลที่นามาเป็นเพลงหลักทั้ง 4 เพลง เป็นผลให้โครงสร้าง
เสียงลูกตกของเพลงโหมโรงพุทธชยันตีมีความเหมาะสมสัมผัสได้ถึงความสงบและ ความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างน่า
อัศจรรย์
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ทำนองเพลงโหมโรงพุทธชยันตี (ทำนองหลัก)
วีระศักดิ์ กลั่นรอด ประพันธ์ทานอง
ขลุ่ยขึ้นนา
---ร

---ม

---ซ

- ลซฟ-ซล

-ร-ท

-ล-ฟ

---ม

---ร

ท่อน 1
รับพร้อมกัน
---ร
---ซ
---ล
---ซ

---ร
---ล

---ท
---ท

------ซ

ลทดร
---ร

-------

-------

---ม
---ล

---ม
---ซ

---ม
---ม

---ร
---ร

---ม
---ม

รดทล
รดทล

-------

-------

-------

---ท
---ท

-------

---ร
---ร

-------

---ท
---ท

-ม-ร
-ม-ร

-ท-ล
-ท-ล

-------

---ท
---ท

-ร-ท
-ร-ท

-ล-ซ
-ล-ซ

-ท-ล
-ท-ล

-ซ-ม
-ซ-ท

-------

-------

---ร
---ล

---ซ
---ซ

---ล
---ล

---ท
---ท

-ร-ท
-ร-ท

-ล-ซ
-ล-ซ

---ฟ
---ด

---ม
---ท

---ร
---ล

---ม
---ท

---ซ
---ซ

---ล
---ล

-ท-ร
-ท-ร

-ท-ล
-ท-ล

-ซ-ล
-ซ-ล

-------

เหลื่อม
---ร
---ล

---ซ
---ซ

---ร
---ล

---ท
---ท

------ซ

ลทดร
---ร

-------

-------

---ม
---ล

---ม
---ซ

---ม
---ม

---ร
---ร

---ม
---ม

รดทล
รดทล

-------

-------

-------

-ท-ด
-ท-ด

-ท-ด
-ท-ด

รม-ร
รม-ร

-------

--ลท
- ซ - ฟํ

-ม-ร
-ม-ร

-ท-ล
-ฟ-ม

-------

--ลท
- ซ - ฟํ

-ร-ท
- ร - ฟํ

-ล-ซ
-ม-ร

-ท-ล
- ฟํ - ม

-ซ-ม
-ร-ท

-------

-------
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พร้อมกัน
-ม--ท-ล
------ม
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รร----ซ
-ม-ม
---ท

ซซ----ล
---รม
---ด

ลล-ท
---ท
-ซ-ล
-ซ-ล

-ร-ท
-ร-ท
--ทท
-ท--

-ล--ล-ซ
-ร-ล
-ร-ล

ซซ-- - - ฟฺ
-ซ--ซ-ล

ฟฟ-ม
- - - มฺ
-ล-ล
----

ท่อน 2
พวกหน้า พวกหลัง
(- - ร ม - ซ – ม
(- ท - ร-ร-

--รม
รท--

- ม – ม)
ร - - ท)

(- - ร ม
(- ท - -

-ซ–ม
ร-ร-

--รม
รท--

- - ร -)
ร ท - ท)

พวกหน้า พวกหลัง
(-ม-ม
--รม
(- - ร รท--

ซม---รท

ม ร - -)
- - ท ล)

(- - ร ม
(- ท - -

ซม---รท

รม---รท

รท--)
- - ล ซ)

หน้า หลัง หน้า หลัง หน้า หลัง หน้า หลัง
(- ท - (- - ม ซ (- ท - (- - ล ท
--ลซ)
- ร - ร ) - - ล ซ)
- ซ - ฟ)

(- ม - - - ร ท)

(- - ล ท
- ซ - ฟํ)

(- ม - - - ร ท)

(- - ร ม
- ท - ท)

---ม
---ซ

---ม
---ม

---ร
---ร

---ด
---ด

--ร---ร

มร---ดล

--ซล
ซม-ม

-------

-------

---ร
---ล

-------

---ซ
---ซ

-------

---ร
---ล

-------

---ท
---ท

-------

---ร
---ล

-------

---ร
---ร

-------

---ร
---ล

-------

---ซ
---ซ

------ด

รมฟซ
----

---ร
มรด-

มฟซล
---ล

------ด

รมฟซ
----

มรดท

ดร–ด
---ซ

-------

---ล
---ม

-------

---ด
---ด

-------

---ร
---ร

-------

---ด
---ด

---ม
---ซ

---ม
---ม

---ร
---ร

---ด
---ด

---ล
---ม

---ด
---ด

-ร-ด
-ร-ด

-ล-ร
-ม-ร

------ล

-ล–ล
----

-ซ-ล
-ซ-ล

-ด–ร
-ด–ร

--ลล
-ล--

-ด-ร
-ด-ร

-ม-ม
-ซ-ม

-ร-ด
-ร-ด
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ท่อน 3
-------

---ล
---ล

-------

---ท
---ท

-------

---ร
---ร

-ท-ร
- ฟํ - ร

มม-ม
มซ-ม

---ม
---ซ

---ม
---ม

---ร
---ร

---ม
---ซ

---ล
---ม

---ท
----

-ทรท
ล---

---ล
ลซ-ม

---ล
- - - ลฺ

---ท
- - - ทฺ

---ร
---ร

---ม
---ม

---ม
---ซ

---ม
---ม

---ร
---ร

---ท
- - - ทฺ

---ม
---ม

---ร
---ร

---ท
- - - ทฺ

---ล
- - - ลฺ

-ร-ซ
- ลฺ - ซ

-ล-ท
- ลฺ - ทฺ

-ร-ท
- ร - ทฺ

-ล-ซ
- ลฺ - ซ

-------

---ซ
---ร

-------

---ร
---ร

-------

---ม
---ซ

-------

---ร
---ร

-------

---ร
---ร

-------

---ม
---ม

-------

---ม
---ซ

-------

---ด
---ด

---ร
---ร

ดทลซ
ดทลซ

-------

-------

---ซ
---ซ

ฟํ ม ร ด
ด ท ล ซฺ

-------

-------

-------

---ฟ
- - - ฟฺ

-ซ-ล
-ซ-ล

-ซ-ฟ
- ซ - ฟฺ

-------

---ฟ
- - - ฟฺ

-ซ-ล
-ซ-ล

-ซ-ล
-ซ-ล

------ม

-ม-ม
----

-ม-ม
-ซ-ม

-ร-ด
-ร-ด

--รร
-ร--

-ม--ม-ด

ดด----ร

รร-ม
---ม

-ม–ม
-ซ-ล

-ม--ซ-ม

มม----ร

รร-ด
---ด

--รร
-ร--

-ด-ร
-ด-ร

-ม–ม
-ม-ซ

-ม-ร
-ม-ร

----ร-ร
---ร
---เที่ยวหลังลงจบ
-ม-ม
-ร--ซ-ม
-ร-ด
ลงจบ
-ม-ม
-ร–ม
-ซ-ม
-ร–ซ

-ม-ร
-ม-ร

-ด-ล
-ด-ม

-ล--ม-ร

ซซ----ม

ลล----ด

ดด-ร
---ร

ดด----ร

รร-ม
---ม

-ม-ม
-ซ-ม

-ร--ร-ท

ทท----ล

ลล-ซ
---ซ

---ม
---ม

---ร
---ร

---ด
---ด

---ท
---ท

---ล
---ล

---ซ
---ซ
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สรุปและอภิปรำยผล
1. องค์ความรู้ด้านทานองหลัก การประพันธ์เพลง พุทธประวัติและหลักธรรมทางพุทธศาสนา
การศึกษาการประพันธ์เพลงโหมโรงของครูมนตรี ตราโมท (2543) พบว่า เพลงโหมโรงทุกเพลงที่
ครูมนตรี ตราโมทแต่ง มีลักษณะการประพันธ์ด้วยการขยายทานองยกเว้นในเพลงโหมโรงมหาราช 3 ชั้น ท่อน 1 ที่
ประพันธ์ด้วยการดัดแปลงทานอง ส่วนรูปแบบสังคีตลักษณ์หากเป็นเพลงที่ขยายขึ้นจากเพลงต้นรากเพลงเดียวนิยม
คงจานวนท่อนเพลงไว้เท่าเดิม แต่ถ้ามีเพลงต้นราก 2 เพลง จะให้เพลงประธานเป็นท่อนที่ 1 และเพลงต่อท้ายเป็น
ท่อนที่ 2
สาหรับเพลงโหมโรงพุทธชยันตี เป็นเพลงที่ใช้วิธีการประพันธ์ 4 แบบ ได้แก่ การยืดขยาย การย่อ
การแต่งขึ้นใหม่ และการเปลี่ยนทานอง โดยยึดเสียงลูกตกเดิม ซึ่งเป็นวิธีการที่แตกต่างจากแนวทางการประพันธ์
เพลงโหมโรงที่ศึกษาจากครูมนตรี ตราโมท เนื่องจากต้องการให้โครงสร้างเสียงลูกตกของเพลงนี้ มาจากเพลง
หลักทั้ง 4 เพลง ได้แก่ สาธุการเที่ยวน้อย พระเจ้าลอยถาด ตวงพระธาตุ และกราวราโดยครบถ้วน เพราะมีความ
เชื่อว่าโครงสร้างเสียงตกจังหวะทุกเสียงของเพลงทั้ง 4 ที่โบราณได้สร้างไว้ มีความสมบูรณ์ในสาระของทานอง
ดนตรีที่คงความศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างมั่นคง
จากคากล่าวของอาจารย์พินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ ) ผู้ทรงคุ ณวุฒิ (พินิจ ฉายสุวรรณ,
สัมภาษณ์ ) เกี่ยวกับหลักการของเพลงโหมโรงที่กล่าวขานกันต่อ ๆ มาว่าจะต้องประกอบด้วยวิธีการดาเนิน
ทานอง 6 แบบ ได้แก่ เก็บ กรอ ล้อ ขัด สะบัด และขยี้ รวมอยู่ในเพลงอย่างครบถ้วน แต่เนื่องจากเพลงโหมโรง
พุทธชยันตีนี้ เป็นเพลงที่ต้องการสื่อถึงความสงบ เยือกเย็น จากการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จึงมิได้ใช้ทานองสะบัดและขยี้ ซึ่งจะทาให้เกิดความรู้สึกเกรี้ยวกราด แข็งกร้าว ไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
ของเพลงคงไว้แต่เพียง เก็บ กรอ ล้อ และขัด เท่านั้น
2. ทานองเพลงโหมโรงพุทธชยันตีที่สะท้อนเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล และการปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
การสร้ างสรรค์ ทานองเพลงที่ต้ องการสื่อ ถึงเหตุก ารณ์ที่ เป็น นามธรรมต้ องระมั ดระวั งในเรื่อ ง
กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนการประพันธ์เพลงที่ต้องยึดตามขนบธรรมเนียมโบราณที่ได้วางไว้ และที่สาคัญต้องมี
ความงดงามในเชิงดนตรี ทั้ง 3 ประการนี้ต้องให้ลงตัวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ดังนั้นในบางครั้งจึงต้องออกนอก
กฎเกณฑ์ อย่างไรก็ตามเพลงโหมโรงพุทธชยันตีนี้ เป็นเพลงหนึ่งที่ต้องการสื่อถึงเหตุการณ์สาคัญในพุทธประวัติที่
พุทธศาสนิกชนควรราลึกถึงอันเป็นประเด็นสาคัญที่ย้าเตือนถึงการเข้าถึงพุทธศาสนาที่ควรถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ
ของทานองดนตรีไทย
การสื่อความหมายของดนตรีมิอาจกาหนดไว้ในทานองเพลงที่ประพันธ์เพียงอย่างเดียว สิ่งที่จะช่วย
เสริมความชัดเจนในการอธิบายความหมายของเพลงดนตรีได้อีกสิ่งหนึ่ง คือ ลักษณะเสียงและกลวิธีการบรรเลงที่
มีลักษณะเฉพาะตัวของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่สามารถสร้างความชัดเจนของการสื่อความหมายต่าง ๆ ได้อย่างดี
ดังนั้นการใช้กลวิธีในการปรับวงจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องคานึงถึงซึ่งในเพลงโหมโรงพุทธชยันตีก็ได้เลือกใช้วิธีนี้ด้วย
รำยกำรอ้ำงอิง
พินิจ ฉายสุวรรณ. (19 กันยายน 2559). ศิลปินแห่งชาติ. สัมภาษณ์.
มนตรี ตราโมท. (2543). บันทึกเพลงไทยผลงำนครูมนตรี ตรำโมท ชุดโหมโรงครูดนตรีไทย. กรุงเทพฯ:
M.T.Pres.
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วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง
KHLUIPHIANG O’ S PERFORMANCE PRACTICE BASED ON
KHRU THIAP KHONGLAITHONG’S STYLE
บุญเสก บรรจงจัด*
BOONSEK BUNJONGJUD
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษากายภาพของขลุ่ยเพียงออ ระบบเสียง และข้อจากัดในการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ 2. เพื่อศึกษา
วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของ ครูเทียบ คงลายทอง เพลงประเภทดาเนินทานอง 3. เพื่อศึกษาวิธีการ
ดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงประเภทดาเนินทานอง โดยดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์ และจากการปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์เพื่อนามาสรุปผลการวิจัย ผลจากการวิจัยพบว่า วิธีการ
เป่าขลุ่ยเพียงออของครูเทียบ คงลายทอง ใช้หลักวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ด้วย “วิธีมุขปาฐะ” โดยท่านได้
ถ่ายทอดความรู้ให้กับครูบุญช่วย โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง โดยให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการเป่าขลุ่ยตั้งแต่
ท่านั่ง ท่าจับเครื่องดนตรี ลักษณะของการวางนิ้ว ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของบุคลิกภาพในการเป่าขลุ่ยเพียงออ
ช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ มี 2 ช่วงเสียง คือช่วงเสียงกลาง 7 เสียง และช่วงเสียงแหบ 5 เสียง รวม 12 เสียง
เสียงที่ต่าที่สุดคือเสียง โด และเสียงสูงที่สุดคือเสียง ซอล เสียงที่เหมาะสมกับ การสร้างสานวนกลอนในการ
บรรเลงเพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้น มี 10 เสียง โดยไม่ควรเกินเสียง มี ในช่วงเสียงแหบ วิธีการสร้าง
สานวนกลอนของขลุ่ยเพียงออ 1) ใช้ทานองหลักเป็นเกณฑ์ 2) ใช้วิธีการผูกสานวนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจากัด 3) การ
สร้างสานวนกลอนให้สัมพันธ์กันในแต่ละวรรค ด้านวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ เพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น ที่พบมี 14
วิธดี ังนี้ 1) เป่าประคองลม 2) เป่าประคบเสียง 3) สะบัดลมรวบเดียว 4) เป่าพยางค์ห่าง ๆ 5) ระบายลม 6) เป่าครั่น
7) เป่าเก็บ 8) เป่าครวญ 9) เป่าตอด 10) พรมนิ้ว 11) ตีนิ้ว 12) เสียงควง 13) ยักเยื้องจังหวะ 14) เป่าสะบัด
การเป่าเสียงขลุ่ยจะต้องเรียบสม่าเสมอ ไม่โขยก ลักษณะการเคลื่อนที่ของทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงลมพัด
ชายเขา 3 ชั้น มีลักษณะดังนี้ 1) เป่าเรียงเสียงขึ้น 2) เรียงเสียงลง 3) เป่าข้ามเสียง 4) เป่าสลับเสียงสูงต่า
5) การผันทานอง 6) การยักเยื้องจังหวะ 7) การเป่าพัน โดยพบทานองที่เคลื่อนที่ในบทเพลง ได้แก่ ทางเพียงออ
ซึ่งเป็นทางบรรเลงที่สะดวกสาหรับกับการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออ
คาสาคัญ: วิธกี ารเป่าขลุย่ เพียงออ ครูเทียบ คงลายทอง

Abstract
This research aims to study the physicality and pitch system of Khlui-Phiang-O, the
approach and practice of playing Khlui-Phiang-O based on Khru Thiap Khonglaithong’s style in
*

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Faculty of Music and Drama, Bunditpatanasilpa Institute
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Phleng-Damnoen-Thamnong, and the method of producing Khlui-Phiang-O’s variation in
Phleng-Damnoen-Thamnong. This research employs qualitative research method. The result
shows that Khru Thiap Khonglaithong’s performance practice has been transmitted by oral
tradition, starting with the appropriate sitting position for playing and the way to posit hands
on the Khlui-Phiang-O (write hand, top and left hand, bottom). Khlui-Phiang-O has two pitch
ranges: middle-pitch range (7 notes) and high-pitch range or Hap (5 notes), and the lowest
note is Do and highest is Sol. The most convenient keys for playing Khlui-Phiang-O (based on
Thai music scale) are Thang-Phiang-O Lang, Thang-Phiang-O Bon as well as Thang-Chawa. The
crucial notes for producing Khlui-Phiang-O’s variation includes twelve notes. However, for Fa
and Sol in high-pitch range (Hap), it requires well-trained musician to play. The method to
produce Khlui-Phiang-O’s variation in Phleng-Damnoen-Thamnong depends on 1) the basic
melody of the piece, 2) the way to connect a sub-musical sentence within the variation to
avoid the difficulty of playing some notes, and 3) the coherence of each sub-musical sentence
developed to be Khlui-Phiang-O’s variation. In addition, the research also found that there are
various techniques used for developing Khlui-Phiang-O’s variation (a case study of the piece,
Lom-Phat Chai-Khao), including 1) Pao-Pra-Khong-Lom, 2) Pao-Pra-Khop-Lom, 3) Sabat-LomDiaokan, 4) Pao Pha-yang hang, 5) Ra-baiLom, 6) Pao-Khran, 7) Pao-Kep, 8) Pao-Khruan, 9)
Pao Tot, 10) Phrom-Niw, 11) Ti Niw, 12) Siang Khuang, 13) Yak Yuang Chang Wa, and 14) PaoSabat. The quality of all techniques can be accomplished by keeping consistent blowing
related to basic melody of the piece in order to invent particular Khlui-Phiang-O’s variation.
Moreover, within the piece, Lom-Phat Chai-Khao, it was found that the most techniques used
was Pao-Keb. Different directions of melody used in Lom-Phat Chai-Khao, include upward,
downward, step over, switching high-low notes, altering the suitable accent for Khlui-Phiang-O,
changing the rhythmic pattern of notes, and Kan-Pao-Phan which is largely found in ThangPhiang-O.
Keywords: Khlui-Phiang-O’s variation, Khru Thiap Khonglaithong

บทนา
“ขลุ่ย ถือเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากที่สุดชนิดหนึ่งคนทั่วไปนิยม
เป่าขลุ่ยมากกว่าเล่นดนตรีชนิดอื่น หรือแม้แต่คนในวงการดนตรีไทยที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นก็มักเป่าขลุ่ยด้วย
เนื่องด้วยขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถนาติดตัวได้สะดวก เสียงไพเราะ การหัดในเบื้องต้นนั้นอาจไม่ยากนัก
โดยทั่วไปคนมักเข้าใจว่าขลุ่ยนั้นเล่นง่าย แต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นว่าง่ายนั้ นที่สุดกลับเป็นสิ่งที่เล่นยากที่สุด
คนที่เป่าขลุ่ยได้ดีในปัจจุบันจึงหาได้ยาก นักดนตรีจึงขาดครูผู้แนะนาไปด้วย ครูเทียบ คงลายทอง ซึ่งเรื่องขลุ่ย
เป็นเรื่องที่อธิบายด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้ยากนอกจากจะฝึกหัดด้วยตนเองจึงจะรู้ ” (บรรลือ พงศ์ศิริ
และปี๊บ คงลายทอง อ้างถึงใน หนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดาเนินพระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ
คงลายทอง, 2525, น. 99)
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ขลุ่ยเพียงออ เป็นขลุ่ยชนิดหนึ่งของไทยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเสียงซึ่งบรรเลงด้วยหลักและ
วิธีการต่าง ๆ ที่บรมครูทางด้านดนตรีไทยได้คิดประดิษฐ์ วิธีการบรรเลงขึ้น เกิดการสั่งสมคุณลักษณะในการ
บรรเลงในแต่ละยุค แต่ละสมัย ส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน จนเกิดเป็นหลักวิชาการที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ทั้งใช้ในการ
บรรเลงและถ่า ยทอดให้ กับ ลูก ศิษ ย์ ครูบุ ญช่ วย โสวั ตร (สัม ภาษณ์ , 18 พฤษภาคม 2558) ได้ อธิ บายไว้ว่ า
“หลักวิชาการที่มาจากการสั่งสมของผู้ค้นพบในแต่ละยุค และส่งทอดมานั้น มาโดย 3 ทาง คือ 1) ด้วยมุขปาฐะ
2) ด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 3) ด้วยการได้รับการสืบทอดจากครูสู่ลูกศิษย์ ผลทั้งหมดที่รวมอยู่ในตัว
ของผู้บรรเลงแล้วบุคคลต่าง ๆ ที่ได้ยินได้ฟังได้ให้ความเห็นว่า “เป็นผู้เป่าขลุ่ยดี มีความไพเราะ”
ครูเทียบ คงลายทอง เป็นศิลปินต้นแบบที่มีความสามารถเป็นเลิศในเรื่องของการเป่าปี่ และการเป่า
ขลุ่ย ซึ่งท่านเป็นศิษย์เอกของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านดนตรี
ไทย ดังความตอนหนึ่งว่า “ครูเทียบ เป่าปี่ได้ไพเราะยิ่งนัก เสียครูเทียบ คือการเสียเพชรน้าเอกในวงการดนตรี
ไทย” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ้างถึงใน หนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดาเนิน
พระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง, 2525) “เสียงปี่ที่ไพเราะจับใจที่ ครูเทียบ สวมวิญญาณศิลปินโดย
แท้ประจงบรรเลงฝากไว้” นายเดโช สวนานน (อ้างถึงใน หนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดาเนินพระราชทาน
เพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง, 2525) อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น รวมถึงครูมนตรี ตราโมท (อ้างถึงใน
หนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดาเนินพระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง, 2525) ก็ได้กล่าวไว้
เช่นเดียวกันนี้ว่า “นายเทียบ คงลายทอง เป็นผู้ที่มีฝีมือในทางเป่าปี่ใน ปี่ชวาที่มีความสามารถผู้หนึ่ง นิสัยร่าเริง
ชอบล้อเลียนเพื่อนและผู้ที่คุ้นเคย เป็นคนสร้างความสนุ กสนานไม่เงียบเหงา” ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก
ครูทัศนีย์ ขุนทอง (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2558) กล่าวว่า “พ่อเทียบ คงลายทอง เป็นผู้มีอุปนิสัยร่าเริงสนุกสนาน
เป่าปี่เป็นคาพูดหยอกล้อทักทายทาให้เกิดความครื้นเครงสนุกสนานเวลาได้ร่วมบรรเลง และเป็นผู้ที่มีความแม่นยา
ในบทเพลง เวลาที่ท่านเป่าปี่ไม่ว่าจะเป็นเพลงฉุยฉาย หรือเพลงอื่น ๆ ท่านเป่าได้ไพเราะจับใจ และบุคคลที่ทา
หน้าที่เป่าปี่เป่าขลุ่ยได้ดี ได้ไพเราะตามแบบอย่างของพ่อเทียบ คงลายทอง ก็มีลูกชายท่านคือ ครูปี๊บ คงลายทอง
อีกคน” ซึ่งเห็นได้ว่าครูเทียบ คงลายทอง ท่านเป็นศิลปินทางด้านเครื่องเป่าโดยแท้จริง ครูเทียบ คงลายทอง ได้
สืบทอดความรู้ในด้านการเป่าปี่และการเป่าขลุ่ยจากพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) และใช้หลักวิธีการ
เป่าปี่ เป่าขลุ่ย ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของท่าน ได้แก่ ครูบุญช่วย โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง ซึ่งเป็นศิษย์ที่ได้
เรียนทักษะการเป่าปี่ เป่าขลุ่ยจากครูเทียบ คงลายทอง อย่างลึกซึ้งรวมถึงติดตามครูเทียบ คงลายทอง ไปบรรเลงใน
งานการแสดงต่าง ๆ ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหลักการและวิธีการที่ครูบุญช่วย โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง
ได้ใช้เป่าและถ่ายทอดให้กับศิษย์นั้น ล้วนเป็นวิธีการที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากครูเทียบ คงลายทอง
ทั้งสิ้น ครูปี๊บ คงลายทอง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) ได้อธิบายไว้ว่า “เวลาพ่อเทียบ คงลายทอง เป่าขลุ่ย
เสียงขลุ่ยที่เป่าออกมาจะมีความโดดเด่น โดยเฉพาะการเป่าเสียงขลุ่ยที่เชื่อมโยงไปเสียงต่าง ๆ นั้นกลมกลืนไพเราะ
โดยเฉพาะเป่าขลุ่ยกับวงเครื่องสาย หรือวงปี่พาทย์ไม้นวม เสียงขลุ่ยที่ได้ฟังมีความโดดเด่นมาก รวมถึงการใช้ลม
ใช้นิ้วปิดเปิดเสียง การประคับประคองลม หรือการพรมนิ้ว การเป่าเสียงปริบ หรือการดาเนิน ทานองต่าง ๆ การ
เชื่อมโยงเสียงพ่อเทียบ เป่าขลุ่ยออกมาได้อย่าง น่าฟังน่าสนใจเวลาที่เรียนกับพ่อเทียบ พ่อจะต่อเพลงให้ทีละวรรค
ทีละช่วง ทีละเพลง ซึ่งทาให้เรารู้ว่าเสียงต่าง ๆ วิธีต่าง ๆ การใช้สานวนกลอน การใช้ลม ใช้นิ้วต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบนั้นเป็นอย่างไรแต่การจะเป่าขลุ่ยหรือปี่ให้ได้ดีก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างถูกต้องถูกวิธี หมั่น ปฏิบัติตาม
เพลงต้นแบบพื้นฐานและนาไปปรับใช้กับเพลงอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะเพลงทางพื้นต่าง ๆ อย่างเช่นเพลงพราหมณ์
เข้าโบสถ์ เพลงพันธุ์ฝรั่ง เพลงกล่อมนารี เพลงลมพัดชายเขา เป็นต้น ซึ่งเป็นเพลงพื้นฐานที่จะต้องเรียน”
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ปัจจุบันการเป่าขลุ่ยเพียงออมีความหลากหลายในสังคมไทย เพราะขลุ่ยเป็นเครื่องมือที่สามารถเป่าได้
ง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนเครื่องมือปี่ ฉะนั้นใครถนัดอย่างไรก็เป่าไปตามนั้น แต่การจะเป่าขลุ่ยให้เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ ตามหลักการและวิธีการของศิลปินต้นแบบอย่างครูเทียบ คงลายทองนั้น ยังไม่มผี ู้เข้าไปศึกษาและเก็บ
ข้อมูลในการวิจัยที่เกีย่ วกับเรื่องหลักการและวิธีการในการเป่าขลุ่ยเพียงออ จึงทาให้ผู้วิจัยตระหนักถึงคุณค่าและ
คุณประโยชน์ที่จะนาองค์ความรู้จากการศึกษาวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพื่อ
เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรูใ้ นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเป็นแหล่งข้อมูลเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษา
เรื่องการเป่าขลุย่ เพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง อันจะเป็นคุณค่าทางสังคมและประเทศชาติสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากายภาพของขลุ่ยเพียงออ ระบบเสียง และข้อจากัดในการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ
2. เพื่อศึกษาวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพลงประเภทดาเนินทานอง
3. เพื่อศึกษาวิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงประเภทดาเนินทานอง
วิธีการศึกษา
วิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557–กันยายน 2558
1. ขั้นเตรียมการ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ครูบุญช่วย โสวัตร ครูปี๊บ คงลายทอง เพื่อขอคาแนะนาในการทาวิจัยเรื่อง
วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง
ติดต่อเบื้องต้นกับผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการสัมภาษณ์ข้อมูล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แนวคาถามการสัมภาษณ์ข้อมูล
2.2 ผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองเรียนรู้และจดจาทักษะปฏิบตั ิ
2.3 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูล เช่น สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง ขลุ่ยเพียงออ
คอมพิวเตอร์
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล
3.1 รวบรวมข้อมูลข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตารา งานวิจัย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รักษ์ศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฝ่ายวิจัยสานักการสังคีตกรมศิลปากร หอสมุดกลาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักศิลปวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลแผ่นบันทึกเสียงการเป่าขลุ่ยเพียงออของครูเทียบ คงลายทอง จากครูปี๊บ คงลายทอง จาก
อินเทอร์เน็ต
3.2 สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า นเครื่ อ งมื อ ขลุ่ย เพี ย งออ 5 ท่ าน ได้ แ ก่ ครู บุ ญ ช่ วย โสวั ต ร
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเป่าไทย ครูปี๊บ คงลายทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเป่าไทย สานักการสังคีตกรมศิลปากร
ครูอนันต์ สบฤกษ์ อาจารย์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมดนตรีสถาบันวิจัยภาษาและพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ครูจักรายุธ ไหลสกุล ครูชานาญการวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครูสมศักดิ์
เกตุแก่นจันทร์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยนาสิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอด
วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ จากครูบุญช่วย โสวัตร และ ครูปี๊บ คงลายทอง มาเรียบเรียงวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง
เชื่อมโยงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตารา เอกสาร แผ่นบันทึกเสียง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
5. ขั้นตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลให้ครูบุญช่วย โสวัตร ครูปี๊บ คงลายทอง ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อวันที่ 12-15
สิงหาคม พ.ศ. 2558 จากนั้นผู้วิจัยจึงนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
6. ขั้นนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัย เรื่องวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เป็น
รูปเล่มเอกสาร 5 บท โดยการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา และนาเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น ซึ่งเป็นเพลงประเภท
เพลงดาเนินทานองทางพื้นที่ได้รับการถ่ายทอดนามาเป็นต้นแบบของวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางกายภาพของเป่าขลุ่ยเพียงออ ระบบเสียง และข้อจากัดในการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ
1.1 ลักษณะทางกายภาพของขลุ่ยเพียงออ
เลาขลุ่ยเพียงออทาจากไม้ไผ่จะให้คุณภาพเสียงดี เสียงจะไพเราะนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ เลาขลุ่ย
มีความยาวประมาณ 45-46 เซนติเมตร องค์ประกอบสาคัญของเลาขลุ่ยประกอบด้วย

ภาพที่ 1 องค์ประกอบขลุ่ยเพียงออของครูเทียบ คงลายทอง
ที่มา : ผู้วิจัย

1) ดากขลุ่ย เป็นวัสดุที่ทาจากไม้เหลาให้เป็นรูปทรงกลมให้พอดีกับปล้องเลาขลุ่ยที่จะสวมลง
ไป ถากหัวไม้เพื่อให้เป็นช่องลมสาหรับไว้เป่า เรียกว่า “ดากขลุ่ย” ดากขลุ่ยเป็นส่วนสาคัญที่ใช้สาหรับเป่า ฉะนั้น
ถ้าหากดากขลุ่ยกว้างเกินไปก็จะ “กินลม” คือใช้ลมเป่ามาก ถ้าดากขลุ่ยเล็กไป ก็จะกินลมน้อยแต่ก็จะ “อั้นลม”
ลมออกได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นดากขลุ่ยจะต้องมีความพอดีเป่าแล้วไม่กินลมจนมากเกินไปหรืออั้นลมมากเกินไป
2) ปากนกแก้ว เป็นรูที่ทาให้เกิดเสียง ซึ่งเกิดจากการหักเหของลม
3) รูเยื่อ เป็นส่วนที่ช่วยสร้างให้ขลุ่ยมีเสียงที่พิเศษขึ้น โดยขึ้นอยู่กับวัสดุที่นามาปิดรูเยื่อ เช่น
เยื่อไม้ไผ่ เยื่อหัวหอม เยื่อระกา ฯลฯ
4) รูบังคับเสียงด้านหน้ามี 7 รู และรูนิ้วค้าด้านล่างมี 1 รู สาหรับใช้นิ้วปิด-เปิด เพื่อบังคับเสียง
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1.2 ระบบเสียงของขลุ่ยเพียงออ
ช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ มี 2 ช่วงด้วยกัน มีเสียงทั้งหมด 12 เสียง เสียงที่ต่าที่สุดคือเสียง
โด และเสียงที่สูงที่สุดคือเสียง ซอล ซึ่งเรียกช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ ว่า “เสียงกลาง”และ “เสียงแหบ”

ภาพที่ 2 ระดับช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ
ที่มา : ผู้วิจัย

ระดับช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ มี 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เสียงกลาง คือเสียงที่อยู่ในระดับกลาง มี 7 เสียง
ช่วงที่ 2 เสียงแหบ คือ เสียงที่อยู่ในระดับเสียงแหบ มี 5 เสียง
1.3 ข้อจากัดในการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ
ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ครูเทียบ คงลายทอง (2525, น. 104) ได้อธิบาย
ถึงเรื่องทางของขลุ่ยเพียงออไว้ว่า “แต่การที่จะเป่าแหบโหยจนเสียงสูงมากเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะถ้า
ไม่ชานาญพอเสียงจะเพี้ยนได้ง่าย และทาให้รกรุงรัง ฟังดูไม่ไพเราะ” และจากหนังสือเล่มเดียวกันนี้ในบทส่งท้าย
ข้อคิดจากคาพูดของครูเทียบ คงลายทอง ได้พูด ถึงเรื่องของขลุ่ยเพียงออไว้ว่า “ห้ามเป่าขลุ่ยเสียงสูงเกินไป คือ
ห้ามเกิน เสียงมี ในทางแหบ ยกเว้นในเพลงเดี่ยวบางเพลง เช่น กราวใน” ครูบุญช่วย โสวัตร (18 พฤษภาคม
2558) อธิบายว่า “ครูเทียบ คงลายทอง สอนว่าเสียงที่เป่าในเสียงแหบ เกินเสียงมี ไม่ได้”
จากเสียงของขลุ่ยเพียงออ 12 เสียง เสียงที่เหมาะสมและนามาใช้ คือ 10 เสียง สาหรับเพลง
ประเภทบรรเลงโดยทั่วไป ที่ใช้บรรเลงรวมวงในวงเครื่องสายและวงปี่พาทย์จากข้อจากัดนี้ ทาให้เกิด ข้อจากัดใน
การผูกสานวนกลอนหรือข้อจากัดในการสร้างทางบรรเลง
2. วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ ตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพลงประเภทดาเนินทานอง
ซึ่งผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ และวิธีการสร้างสานวนกลอน จาก ครูบุญช่วย
โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง ซึ่งเป็นศิษย์ของครูเทียบ คงลายทอง โดยได้นาเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น ซึ่งเป็น
เพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้นมาเป็นต้นแบบในการศึกษา ดังนี้
2.1 ท่านั่ง ท่าจับขลุ่ยเพียงออ
ท่านั่ง จะนั่งพับเพียบ ลาตัวตั้งตรงไม่ก้มหน้า กางข้อศอกเล็กน้อยพองาม
ท่าจับขลุ่ยเพียงออ ใช้มือขวาอยู่ด้านบนและมือซ้ายอยู่ด้านล่าง โดยให้วางลักษณะขวางกับ
เลาขลุ่ยโดยนิ้วอยู่เหนือรูบังคับเสียงประมาณ 1 เซนติเมตร นิ้วก้อยมือขวาแตะที่เลาขลุ่ยเพื่อประคองเลาขลุ่ย
ดังภาพที่ 3
ตัวอย่างลักษณะการนั่งและการจับเครื่องดนตรี โดยเปรียบเทียบภาพจากวีดีโอการเป่าขลุ่ย
เพียงออของครูเทียบ คงลายทอง ดังภาพที่ 4-5
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ภาพที่ 3 ท่านั่ง ท่าจับขลุย่ เพียงออ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 4-5 ท่านั่ง ท่าจับขลุ่ยเพียงออ
ที่มา: ปี๊บ คงลายทอง (10 มิถุนายน 2559)

จากภาพเห็นได้ว่าครูเทียบ คงลายทอง จับขลุ่ยเพียงออใช้มือขวาอยู่ด้านบนและมือซ้าย อยู่ด้านล่าง
ลักษณะการนั่ง ครูเทียบ คงลายทอง จะนั่งพับเพียบซึ่งแสดงถึงมารยาททางวัฒนธรรมที่สุภาพเรียบร้อยของไทย
ข้อศอกไม่กางจนเกินงาม ลาตัวตรง ไม่ก้มหน้า แสดงความสง่าภาคภูมิและมีความสุภาพเรียบร้อยในขณะบรรเลง
คุณประโยชน์จากการไม่นั่งก้มหน้า จะทาให้ขณะเป่าขลุ่ยน้าลายไม่ไหลลงมาจนทาให้เสียงขลุ่ยเกิด
เสียงเพี้ยน หรือน้าลายเข้าไปจนทาให้ดากขลุ่ยขยายตัว ทาให้เสียงขลุ่ยหายเป่าเสียงไม่สม่าเสมอ ซึ่งเสียงดนตรี
นั้นนอกจากจะสรรค์สร้างทานองให้ไพเราะน่าฟังแล้ว ท่วงที กิริยา ท่านั่งท่าจับเครื่องดนตรีก็นับเป็นสิ่งสาคัญต่อ
ภาพลักษณ์ที่ได้นาเสนอออกไปสู่สายตาผู้ชมผู้ฟัง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงมารยาทอันงดงามในการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย
2.2 วิธีการสร้างสานวนกลอนของขลุ่ยเพียงออ
ตัวอย่างที่ 1 การสร้างสานวนกลอน ในลักษณะ “ลูกเท่า” สานวนในการขึ้นเพลง

ภาพที่ 6 การสร้างสานวนกลอน ในลักษณะ “ลูกเท่า” สานวนในการขึ้นเพลง
ที่มา : ผู้วิจัย
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การขึ้นเพลงโดยใช้สานวนในการขึ้นเพลงนั้นนับเป็นศิลปะ และลีลาอันเป็นวิจิตรศิลป์ของ
การเป่าขลุ่ย ลักษณะการสร้างทานองในการขึ้นเพลงนั้น จะต้องอยู่ในโครงสร้างของทานองหลักของเพลง จังหวะ
และแนวการบรรเลงที่จะส่งไปยังการรับร่วมกันของวงบรรเลงฉะนั้นผู้ขึ้นเพลงจะต้องตั้งแนวการบรรเลงและ
จังหวะในสานวนกลอนของตัวเองเพื่อส่งต่อไปสู่การบรรเลงรวมวง
ตัวอย่างที่ 2 ลักษณะการสร้างสานวน “ลูกเท่า” ในการ “กลับต้น”
ลักษณะการบรรเลงดนตรีไทยโดยเพลงปกติทั่วไปจะบรรเลงซ้าอีกหนึ่งครั้งในท่อนหนึ่ง ๆ
โดยจะเรียกว่า “กลับต้น” คือย้อนไปบรรเลงซ้าท่อนเดิมอีกหนึ่งรอบ

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

ตัวอย่างที่ 3 การสร้างสานวนกลอนที่หลบหลีกข้อจากัดที่ไม่ให้เกินเสียงแหบ โน้ตเสียง (มี)

ภาพที่ 8 สานวนกลอนทีห่ ลบหลีกข้อจากัดที่ไม่ให้เกินเสียงแหบ โน้ตเสียง (มี)
ที่มา : ผู้วิจัย

ครูบุญช่วย โสวัตร ใช้วิธีการผูกสานวนกลอนโดยใช้ช่วงเสียงกลาง
ครูปี๊บ คงลายทอง ใช้วิธีการผูกสานวนกลอนโดยใช้เสียงกลางเรียงเสียงมาทางเสียงต่าทั้งสอง
ลักษณะสานวนกลอน ใช้วิธีเป่าเก็บเช่นเดียวกัน
วิธีในการสร้างสานวนขลุ่ยเพียงออ จะต้องใช้ทานองหลักเป็นฐานในการสร้างสานวนกลอน
ในแต่ละวรรค แต่ละประโยค เชื่อมโยงกันจนจบบทเพลงลักษณะวิธีก ารสร้างสานวนนี้จะใช้ทานองหลักเป็น
เกณฑ์ในการสร้างสานวนทางขลุ่ย และหาวิธีในการผูกสานวนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจากัดของช่วงเสียง และต้องมี
ความสัมพันธ์ของสานวนในแต่ละวรรคเชื่อมโยงไปยังประโยคของเพลง
2.3) วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออ เพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้น เพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น
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1) วิธีเป่าสะบัดรวบลมเดียว ลซฟซล โดยเริ่มเป่าเสียงแรกที่เสียงลา แล้วใช้นิ้วนางมือขวาบน
ตีนิ้ว ลงไปพร้อมกับเป่าเสียงซอล และเสียงอื่นๆ ด้วยลมเดียวกัน

ภาพที่ 9 วิธีเป่าสะบัดรวบลมเดียว ลซฟซล
ที่มา: ผู้วิจัย

2) วิธีประคองลม ในขณะที่ใช้ลมเป่าออกไปในทุก ๆ เสียง ลมที่อยู่ในช่องปากผู้เป่า จะต้อง
ประคองลม ให้เสียงที่เป่าออกมาเป็นเสียงที่เรียบสม่าเสมอ เช่น ถ้าเป่าเสียงเบาแผ่ว ก็ต้องประคองลมที่เป่า
ออกไปไม่ให้เสียงขลุ่ยขาดหายไปลมที่เป่าต้องสม่าเสมอไม่โขยกและบังคับลมให้ตรงตาแหน่งของแต่ ละเสียงใน
ทุกๆเสียง ซึ่งผู้เป่าขลุ่ยจะต้องมีโสตประสาทหูที่ดี นิ้วที่ปิดเปิดเสียงต้องสาพันธ์กับลมที่เป่า และนิ้วต้องปิดรู
บังคับเสียงให้สนิท ลมที่เป่าออกไปต้องไม่ใช้ลมกระแทก
3) วิธีเป่าเสียงครั่น คือ การทาให้เสียงขลุ่ยที่เป่าอยู่สะดุดหรือสั่นสะเทือนโดยการบังคับลมให้
เกิดแรงดันลมเป็นช่วง ๆ ในลาคอเช่นเดียวกับการขับร้อง ตัวอย่างเสียงแรกในประโยคที่ 2
4) วิธีระบายลม เป็นวิธีที่สาคัญสาหรับคนขลุ่ยและคนปี่จะต้องฝึกฝนและปฏิบัติ การระบาย
ลมให้ได้นั้น จะช่วยทาให้เสียงที่เป่าออกมามีความยาวเชื่อมโยงกันได้อย่างต่อเนื่อง ลมที่หมุนเวีย นอย่างต่อเนื่อง
ช่วยทาให้มีกาลังในการเป่าขลุ่ย เป่าปี่ และสามารถทากลวิธีต่างๆได้อย่างสนิทสนม วิธีการระบายลม ผู้เป่า ต้อง
สูดลมเข้าปอดไว้เพียงพอสาหรับที่จะเป่าลมออกทางช่องปาก เมื่อเป่าลมออกมา 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้เป่าเกร็งมุม
ปากทั้ง 2 ข้างพร้อมสูดลมหายใจเข้าทางจมูก ขณะที่สูดลมเข้าจมูกผู้เป่าต้องบังคับหลอดลมที่เพดานในลาคอให้
เปิด พร้อมทั้งเกร็งมุมปากไว้เพื่อช่วยบีบลมที่อยู่ในช่องปากและกระพุ้งแก้มออกไปสู่ขลุ่ย ลมที่สูทเข้าไปใหม่จะ
เข้าไปแทนที่ลมที่ออกไปทาหมุนเวียนต่อเนื่องอย่างเป็นระบบแบบนี้
5) วิธีการพรมคือ เป่าลมออกพร้อมกับพรมนิ้วลงไปให้ถี่และละเอียด ตัวอย่างวิธีการพรมใน
โน้ตเสียงเร ในห้องสุดท้ายท่อนที่ 2 การยกนิ้วเพื่อปิดเปิดเสียงที่พรม ถ้าใช้สองนิ้วพรมพร้อมกันจะเป็นเสียงคู่ 3
เช่นนิ้วกลางกับนิ้วนาง ในขณะที่พรมปลายนิ้วที่กดปิดรูบังคับเสียงจะต้องยกสูงเท่ากันและพรมลงไปพร้อมกัน
ด้วยความถี่ละเอียดจนริก เสียงที่ปรากฏออกมาจะต้องสม่าเสมอ

ภาพที่ 10 การพรมในโน้ตเสียงเร ในห้องสุดท้ายท่อนที่ 2
ที่มา : ผู้วิจัย

6) วิธีการเป่าเสียงควง คือ การเป่าที่ใช้เทคนิคการปิดเปิดนิ้วที่รูบังคับเสียงต่างกัน เสียงที่
ออกมาจะเป็นเสียงระดับเดียวกัน โดยใช้ลมเป่าเดียวกัน ตัวอย่างการควงเสียง ประโยคขึ้นต้นของเพลง ห้องที่ 3
ซึ่งเทคนิควิธีนี้นอกจากจะต้องปิดเปิดนิ้วให้ถูกต้องแล้ว ผู้เป่า จะต้องบังคบลมให้ได้เสียงที่ถูกต้องด้วย

ภาพที่ 11 การควงเสียง ประโยคขึ้นต้นของเพลง ห้องที่ 3
ที่มา : ผู้วิจัย
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7) วิธีการเป่าเก็บ เป็นวิธีการเป่าเพื่อดาเนินทานองเป็นพยางค์ถี่ ๆ ซึ่งผู้เป่าจะต้องใช้ปลาย
ลิ้นในการช่วยตอด หรือใช้การตอดลม เพื่อให้เสียงที่ดาเนินไปแต่ละเสียงมีความชัดเจน ตัวอย่างวิธีการเป่าเก็บ
ท่อนที่1 ประโยคที่ 3
ภาพที่ 12 การเป่าเก็บท่อนที่1 ประโยคที่ 3
ที่มา : ผู้วิจัย

8) วิธีการตอด ตัวอย่างโน้ตใน (7) โดยใช้ปลายลิ้นเป็นกลไกในการผลักลม เมื่อเริ่มเป่าเสียง
ใดเสียงหนึ่งออกไป ให้เตรียมใช้ปลายลิ้นแตะที่ฟันหน้าบนด้านใน โดยใช้เป่าในแต่ ละเสียง ใช้ปลายลิ้นและลม
(แตะ เป่า แตะ) เพื่อให้เสียงที่ออกมาชัดเจน ดังภาพ

ภาพที่ 13 วิธีการตอด
ที่มา: เสียงในภาษาไทย (10 มิถุนายน 2559)

9) วิธียักเยื้องจังหวะ เป็นวิธีการเป่าที่สร้างให้เกิดอรรถรสที่น่าฟัง โดยการดาเนินทานองยัก
เยื้องไม่ลงตรงตามจังหวะถ้าเสียงที่ลงก่อนจังหวะเรียกว่า “ลักจังหวะ” ถ้าลงหลังจังหวะเรียกว่า “ย้อย” การใช้
สานวนกลอนในลักษณะอย่างนี้ผู้เป่าจะต้องมีความแม่นยาในเรื่องจังหวะตัวอย่างวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะใน
ประโยคที่ 4 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 2
ภาพที่ 14 วิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะในประโยคที่ 4 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 2
ที่มา : ผู้วิจัย

10) วิธีการเป่าประคบเสียง คือ บรรจงเป่าลมออกไปที่เสียงแต่ละเสียงด้วยความนุ่มนวล
โดยการใช้เป่าเสียงยาวให้ลมนิ่งเรียบสม่าเสมอ
11) วิธีการตีนิ้วคือ การใช้ลมเป่าร่วมกับการตีนิ้วลงไปยังเสียงที่ต้องการ วิธีการคือเป่าลม
ออกไปพร้อมกับตีนิ้วลงไปยังรูบังคับเสียงที่ต้องการ เพื่อให้เสียงเกิดการสั่นสะเทือนจากการตีนิ้วถี่ ๆ ตัวอย่าง
วิธีการตีนิ้วในประโยคที่ 2 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 1-2

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

12) วิธกี ารเป่าครวญ คือ ลักษณะการเป่าเสียงพยางค์ห่างๆแต่สอดแทรกกลวิธีไว้หลายอย่าง
เช่น การครั่น การพรม การปริบ การโปรย เพื่อเชื่อมโยงเสียงของทานองเพลงในวรรคนั้นๆ ตัวอย่างแสดงวิธีการ
เป่าครวญในประโยคที่ 4 ท่อนที่1 ห้องที่ 4
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ภาพที่ 16 การเป่าครวญในประโยคที่ 4 ท่อนที่1 ห้องที่ 4
ที่มา : ผู้วิจัย

13) วิธีการเป่าเสียงยาวพยางค์ห่าง ๆ เป็นวิธีการเป่าเพื่อดาเนินทานองอย่างหนึ่งของขลุ่ย
หรือปี่ เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มทานองต่าง ๆ เป็นเสียงพยางค์ห่าง ๆ บ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างของทานองเพลงและเอื้อ
ต่อการพักนิ้วพักลม หรือเป่าเก็บเป็นพยางค์ถี่ ๆ บ้าง ตามคุณลักษณะหน้าที่ของเครื่องมือ ตัวอย่างแสดงวิธีการ
เป่าเสียงห่าง ๆ ในประโยคสุดท้ายท่อนที่ 2

ภาพที่ 17 การเป่าเสียงห่าง ๆ ในประโยคสุดท้ายท่อนที่ 2
ที่มา : ผู้วิจัย

14) การเป่าสะบัด คือ การใช้ลมเป่าโน้ตสามพยางค์อย่างรวดเร็ว และต้องสัมพันธ์กับนิ้วที่
ปิดเปิดเสียงแต่ละเสียงต้องใช้น้าหนักเสียงที่เท่ากัน เสียงต้องออกมาชัดเจนทั้งสามเสียงตัวอย่างแสดงวิธีการเป่า
สะบัดในประโยคที่ 3 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 4
ภาพที่ 18 การเป่าสะบัดในประโยคที่ 3 ท่อนที่ 1 ห้องที่ 4
ที่มา : ผู้วิจัย

3.วิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออ เพลงประเภทดาเนินทานอง
โดยลักษณะวิธีการดาเนินทานองที่ใช้ในเพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้นนั้นใช้การเป่าเก็บ
ซึ่งลักษณะสานวนกลอนจะปรากฏดังนี้ 1) การดาเนินทานองแบบเป่าเรียงเสียงขึ้น 2) การเป่าเรียงเสียงลง
3) การเป่าข้ามเสียง ซึ่งเป็นวิธีการที่แสดงถึงการสร้างสานวนกลอนที่มีความสัมพันธ์ สัมผัส และเชื่อมโยงกัน
จากวรรคของเพลงร้อยเรียงเชื่อมโยงเป็นประโยค

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

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

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

5) การเป่าพลิกผันสานวนกลอนจากเสียงต่าแล้วหลบหลีกไปหาเสียงสูง และ วิธีการเป่าหลบ
เสียงคู่แปดอย่างมีลีลา เป็นวิธีที่แสดงถึงความรอบรู้ในเชิงการผูกสานวนกลอน ทางภาษาดนตรีเรียกว่า “ไม่จน
กลอน” แสดงถึงการรอบรู้เรื่องช่วงเสียง และขอบเขตของการใช้เสียงขลุ่ย

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

6) การเป่ายักเยื้องจังหวะ

ภาพที่ 23 การเป่ายักเยื้องจังหวะ
ที่มา : ผู้วิจัย

7) การเป่าพัน หรือ เป่าเก็บ

ภาพที่ 24 การเป่าพัน หรือ เป่าเก็บ
ที่มา : ผู้วิจัย
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นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่เป็นลายละเอีย ดช่วยเสริมสร้างให้เป่าขลุ่ยได้ไพเราะขึ้น วิธีการเป่า
ขลุ่ยเพียงออนอกจากจะเป่าเก็บแล้ว ยังใช้วิธีเป่าเสียงยาวห่าง ๆ บ้าง เป่าครวญบ้าง ซึ่งเป็นลักษณะลีลาเฉพาะ
ของเครื่องมือปี่หรือขลุ่ยประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งลักษณะวิธีการเป่าเสียงยาวจะเอื้อต่อการระบายลม และ
เชื่องโยงการสร้างสานวนกลอนได้อย่างไพเราะน่าฟัง การขยับนิ้วเพื่อช่วยในการครั่นเสียงการผ่อนลม โดยให้
แรงลมที่เป่าผ่อนลงมาเพื่อสร้างอรรถรสของเสียงให้มีความไพเราะ การหยุดลม หลังการตีนิ้วเพื่อให้เสียงที่เกิด
จากการตีนิ้วมีความคมชัดเป็นต้น
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะทางกายภาพของขลุ่ยเพียงออ ระบบเสียง และข้อจากัดการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ
1.1 ลักษณะทางกายภาพของขลุ่ยเพียงออ เลาขลุ่ยเพียงออ ที่ทาจากไม้ไผ่จะให้คุณภาพเสียงดี
เสียงจะไพเราะนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ เลาขลุ่ยยาวประมาณ 45-46 เซนติเมตร องค์ประกอบสาคัญของเลาขลุ่ย
ประกอบด้วย 1) ดากขลุ่ย 2) ปากนกแก้ว 3) รูเยื่อ 4) รูบังคับเสียง
1.2 ระบบเสียงของขลุ่ยเพียงออ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเสียงด้วยกัน มีเสียงทั้งหมด 12 เสียง เสียงที่
ต่าที่สุดคือเสียง โด และเสียงที่สูงที่สุดคือเสียง ซอล ซึ่งเรียกช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ ว่า “เสียงกลาง” และ
“เสียงแหบ”
1.3 ข้อจากัดการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ จากระบบช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออ เสียงที่เหมาะสม
และนามาใช้ คือ 10 เสียง สาหรับเพลงประเภทเสียงตรง ที่ใช้บรรเลงรวมวงในวงเครื่องสายและวงปี่พาทย์ จาก
ช่วงเสียงทั้ง 2 ช่วงนี้ ปรากฏเสียงที่ใช้สาหรับดาเนินทานองของขลุ่ยในเพลงทั่วไปมี 12 เสียง แต่ช่วงเสียงแหบ
เสียงฟา และเสียงซอล นั้นเป็นเสียงสูงถ้าเป่าไม่ชานาญก็จะทาให้เสียงขลุ่ยที่เป่าออกมาเพี้ยนได้ง่าย ดังนั้นในการ
บรรเลงรวมวงทั่วไปเสียงแหบจึงไม่ควรเกินโน้ตเสียงมี
2. วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพลงประเภทดาเนินทานอง
2.1 ท่านั่ง จะนั่งพับเพียบ ลาตัวตั้งตรงไม่ก้มหน้า กางข้อศอกเล็กน้อยพองาม ท่าจับขลุ่ยเพียงออ
ใช้มือขวาอยู่ด้านบนและมือซ้ายอยู่ด้านล่าง
2.2 วิธีการสร้างสานวนกลอนของขลุ่ยเพียงออ ต้องดาเนินไปบนเงื่อนไขของช่วงเสียงที่มีจากัด
ซึ่งลักษณะวิธีการสร้างสานวนกลอนของขลุ่ยเพียงออเพลงดาเนินทานองประเภททางพื้น มีดังนี้ 1) ใช้ทานองหลัก
เป็นเกณฑ์ในการสร้างสานวนทางขลุ่ย 2) ใช้วิธีการผูกสานวนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจากัดของช่วงเสียง 3) การสร้าง
สานวนกลอนโดยคานึงถึงความสัมพันธ์ของสานวนในแต่ละวรรคๆ เชื่อมโยงไปเป็นประโยคต่อประโยคจนจบ
บทเพลง
2.3 วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้นที่พบใช้
วิธีการดังนี้ 1) เป่าประคองลม 2) เป่าประคบเสียง 3) เป่าสะบัดรวบลมเดียว 4) เป่าพยางค์ห่าง ๆ 5) ระบายลม
6) เป่าครั่น 7) เป่าเก็บ 8) เป่าครวญ 9) เป่าตอด 10) พรมนิ้ว 11) ตีนิ้ว 12) เป่า เสียงควง 13) เป่ายักเยื้อง
จังหวะ 14) การเป่าสะบัด การเป่าในแต่ละเสียงเพื่อให้เกิดความชัดเจนจะใช้ปลายลิ้นตอด ใช้ลมปลายลิ้น
ในขณะเป่าผู้เป่าจะต้องเป่าโดยการประคองลมให้เสียงออกมาเรียบสม่าเสมอไม่โขยก ผู้เป่าต้องใช้วิธีการต่าง ๆ
ให้ถูกต้องกับเสียงและสานวนกลอนที่ต้องการใช้ โดยคานึงถึงหน้าที่ของขลุ่ยเพียงออคือเป่าเก็บบ้างโหยหวนบ้าง
และอยู่ในโครงสร้างของทานองหลัก และจังหวะ
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3. วิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้นเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น
วิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น พบวิธีการดาเนินทานองด้วย
วิธีการเป่าเก็บเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น มีดังนี้
1) ลักษณะการเป่าเรี ยงเสียงขึ้น 2) เรียงเสียงลง 3) การเป่าข้ามเสียง 4) การเป่าสลับเสียงสูงต่า 5) การผัน
ทานองเพื่อสร้างสานวนกลอนที่สะดวกกับลักษณะของเครื่องมือขลุ่ย 6) การยักเยื้องจังหวะ 7) การเป่าพัน โดย
พบทานองที่เคลื่อนที่ในบทเพลง ได้แก่ ทางเพียงออ ซึ่งเป็นทางบรรเลงที่สะดวกสาหรับกับการดาเนินทานอง
ของขลุ่ยเพียงออ
อภิปรายผล
1. ลักษณะทางกายภาพของขลุ่ยเพียงออ ระบบเสียง และข้อจากัดในการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ
1.1 เลาขลุ่ยเพียงออ ถือเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีให้เกิดความไพเราะโดยจาก
การศึกษาและสัมภาษณ์ข้อมูลนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเป่าขลุ่ยไทยต่างให้คาตอบได้ว่าขลุ่ยเพียงออที่
ทาจากไม้รวกหรือไม้ไผ่จะให้คุณภาพเสียงดี เสียงจะไพเราะนุ่มนวลเป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งสอดคล้องกับคาแนะนา
ของครูเทียบ คงลายทอง ในหนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชดาเนินพระราชทานเพลิงศพ ครูเทียบ คงลายทอง
(2525, น. 101-104) ที่กล่าวว่า “แต่ขลุ่ยที่ดี ๆ นั้นค่อนข้างยาก ต้องผ่านกรรมวิธีในการทาเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดและ
ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะไม้รวกหรือไม้ไผ่นี้แตกง่าย” ส่วนสาคัญของเลาขลุ่ยประกอบไปด้วย 1) ดากขลุ่ย
2) ปากนกแก้ว 3) รูเยื่อ 4) รูบังคับเสียง สาหรับขลุ่ยในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยพบขลุ่ยที่มีรูเยื้อแล้ว ลักษณะของขลุ่ยที่
ดีจะต้องมีคุณภาพเสียงที่ได้มาตรฐานทดลองเป่าแล้วไม่เพี้ยน ไม่กินลม หรืออั้นลมจนเกินไป
1.2 ระบบเสียงของขลุ่ยเพียงออ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเสียงด้วยกัน มีเสียงทั้งหมด 12 เสียง เสียงที่
ต่าที่สุดคือเสียง โด และเสียงที่สูงที่สุดคือเสียง ซอล ซึ่ งเรียกช่วงเสียงของขลุ่ยเพียงออว่า “เสียงกลาง” และ
“เสียงแหบ” ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากครูที่ถ่ายทอดความรู้และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระบบเสียงของขลุ่ยเพียงออ
ซึ่งสอดคล้องกับงานของ จรัญ กาจนประดิษฐ์ (2554, น. 81) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 ส่วนข้อจากัดการใช้เสียงของขลุ่ยเพียงออ ในเพลงประเภทดาเนิ นทานองทางพื้น เสียงที่
เหมาะสมในการนามาใช้ คือ 10 เสียงสาหรับเพลงประเภทเสียงตรง ที่ใช้บรรเลงรวมวงในวงเครื่องสาย และวงปี่
พาทย์ จากช่ว งเสี ย งทั้ ง 2 ช่ ว งนี้ ปรากฏเสี ย งที่ ใ ช้ส าหรั บ ดาเนิน ทานองของขลุ่ย ในเพลงทั่ว ไปมี 12 เสี ย ง
แต่ชว่ งเสียงแหบ เสียงฟา และเสียงซอลนั้น เป็นเสียงสูงถ้าเป่าไม่ชานาญก็จะทาให้เสียงขลุ่ยที่เป่าออกมาเพี้ยน
ได้ง่าย ซึ่งในการรับการถ่ายทอดความรู้จากครูบุญช่วย โสวัตร ท่านได้กล่าวว่า “ครูเทียบ สอนว่าเสี ยงที่เป่าใน
เสียงแหบเกินเสียง (มี) ไม่ได้” ซึ่งตรงกับข้อมูลใน (หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง,
2525, น. 145) การเป่าในช่วงเสียงแหบนั้น ครูปี๊บ คงลายทอง จะใช้วิธกี ารแก้เสียงแหบเพี้ยนด้วยวิธีเปิดนิ้วชี้มือ
ขวาครึ่งหนึ่งเพื่อใช้ลมในการเป่าบังคับเสียงไม่ให้เพี้ยนต่า
2. วิธีการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทางของครูเทียบ คงลายทอง เพลงประเภทดาเนินทานองทาง
พื้นเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น
2.1 การนั่งเป่าขลุ่ยเพียงออ จะนั่งพับเพียบ เพื่อแสดงถึงมารยาททางวัฒนธรรมที่สุภาพเรียบร้อย
ของไทย การใช้มือจับเครื่องดนตรีทั้งปี่และขลุ่ยจะใช้มือขวานา คื อ ใช้มือขวาอยู่ด้านบน มือซ้ายอยู่ด้านล่าง
ข้อศอกไม่กางจนเกินงาม ลาตัวตรง ไม่ก้มหน้า แสดงถึงความสง่าภาคภูมิและมีความสุภาพเรียบร้อยในขณะ
บรรเลง ในหนังสือเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ได้อธิบายไว้ว่า “โดยประเพณีนิยมใช้มือขวาไว้ข้างบน
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มือซ้ายจับเลาขลุ่ยส่วนล่าง และใช้หัวแม่มือค้าเลาขลุ่ย ลักษณะการวางนิ้วทั้งมือขวาและมือซ้าย โดยให้นิ้วอยู่
เหนือรูบังคับเสียงประมาณ 1 เซนติเมตร และใช้นิ้วบริเวณผิวหนังส่วนที่นูนใต้ปลายนิ้วมือ (ท้องปลายนิ้ว) เป็น
ส่วนที่ใช้ปิดเปิดรูบังคับเสียง” ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ผู้วิจัยได้รับจากการถ่ายทอดในการเป่าขลุ่ยเพียงออ
กับครูบุญช่วย โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง และจากการสัมภาษณ์ครูอนันต์ สบฤกษ์ ครูสมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
และครูจักรายุธ ไหลสกุล ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลตรงกัน
2.2 วิธีการสร้างสานวนกลอนของขลุ่ยเพียงออ นับเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างทานองในการบรรเลง
ให้เกิดความไพเราะ โดยใช้ทานองหลักเป็นเกณฑ์ในการสร้างสานวนทางขลุ่ย ใช้วิธีการผูกสานวนกลอนเพื่อ
หลีกเลี่ยงข้อจากัดของช่วงเสียง และจะต้องมีความสัมพันธ์ของสานวนกลอนในแต่ละวรรค ๆ เชื่อมโยงไปเป็น
ประโยคจนจบบทเพลง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูบุญช่วย โสวัตร และครูปี๊บ คงลายทอง
อีกทั้งสอดคล้องกับคาข้อมูลการสัมภาษณ์ ของครูทั้งสองท่าน ในการเรียนขลุ่ย เรียนปี่กับครูเทียบ คงลายทอง
ท่านได้ใช้วิธีการเรียน มุขปาฐะแบบนี้ด้วยเช่นกัน
2.2 วิธีก ารเป่าขลุ่ย เพียงออตามแนวทางของครู เทีย บ คงลายทอง ผู้วิ จัยได้ศึก ษาและรั บการ
ถ่ายทอดการเป่าขลุ่ยเพียงออผ่านลูกศิษย์ของครูเทียบ คงลายทอง ทั้ง 2 ท่านซึ่งครูได้ถ่ายทอดหลักวิธีการเป่า
ขลุ่ยโดยใช้เพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น เป็นเพลงต้นแบบในการถ่ายทอดวิธีการเป่าขลุ่ยเพลงประเภทดาเนินทานอง
ทางพื้น โดยเริ่มจากท่านั่งท่าจับเครื่องดนตรี วิธีการวางนิ้วมือปิดเปิดเสียงที่เลาขลุ่ย เป่าทีละเสียง ไล่เรียงเสียง
ลักษณะวิธีการใช้ลมในการเป่า วิธีการระบายลม การตีนิ้ว การพรม การเป่าครั่น เป่าเสียงควงต่าง ๆ แม้นว่าครูเทียบ
ไม่เคยได้บอกว่าเป็นแนวทางของท่านก็ตาม แต่การส่งต่อศิลปะการเป่าขลุ่ยเพียงออ ที่ครูบุญช่วย โสวัตร และ
ครูปี๊บ คงลายทอง ได้ถ่ายทอดให้นั้น ครูได้นาหลักวิธีที่ครูเทียบ คงลายทองได้ใช้ถ่ายทอดสืบต่อกันมานามา
ถ่ายทอดให้กับผู้วิจัย รวมถึงวิธีการเป่าต่าง ๆ เหล่านี้ยังได้ถูกนาไปใช้ในการบรรเลงจริง ๆ กับการรวมวงด้วย
ซึ่งหลักวิธีที่ครูเทียบ คงลายทอง ได้ใช้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ล้วนเป็นหลักวิธี ที่ใช้ในการปฏิบัติบรรเลงจริงทั้งสิ้น
เพียงแต่การฝึกฝนในช่วงขั้นแรก ๆ อาจจะยังไม่ชานาญอย่างครูที่เชี่ยวชาญแล้ว แต่นับเป็นหลักวิธีที่จะนาไปสู่
ความเป็นสุนทรีย ะในภายภาคหน้า ซึ่งหลักต่าง ๆ ของวิธีการบรรเลงส่วนใหญ่ มีความสอดคล้องกับ หนังสือ
เกณฑ์มาตรฐานวิ ชาชีพของดนตรี ไทย (คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริ มการดนตรีไทย สานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2538, น. 210-235)
3. วิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงประเภทดาเนินทานองทางพื้นเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น
วิธีการดาเนินทานองของขลุ่ยเพียงออเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น พบวิธีการดาเนินทานองด้วย
วิธีการเป่าเก็บเป็นพื้น โดยใช้หลักวิธีจากการสร้างสานวนกลอนแล้วดาเนินทานองทางขลุ่ยให้มีความสั มพันธ์
เชื่อมโยงกับทานองหลักดังลักษณะในกรอบแนวคิดนี้
ครูเทียบ คงลายทอง เป็นศิลปินที่มีความเป็นเลิศในการเป่าปี่และเป่าขลุ่ย ด้วยคุณลักษณะฝีมือที่
ยอดเยี่ยมของท่านทาให้การบรรเลงในแต่ละครั้งมีมิติที่หลากหลาย ทางความเป็นสุนทรียศิลป์ สานวนกลอนที่ใช้
ก็มีความพิเศษแตกต่างกันออกไปอันเป็นความชานาญจากความสามารถเฉพาะบุคคล แต่การบรรเลงและ
การถ่ายทอดทางหลักวิชาการที่ครูเทียบ คงลายทอง ได้ถ่ายทอดไว้ให้แต่ลูกศิษย์นั้น ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่
ได้ถูกคิดถูกไตรตรองไว้แล้ว สาหรับการให้องค์ความรู้และปลูกสร้างเยาวชนต้นกล้าทางดนตรีไทยในเครื่องมือปี่
และขลุ่ย การวางรากฐานในการเรียนรู้ คุณครูเทียบ คงลายทอง ได้สอนศิษย์ของท่านตั้งแต่ท่านั่ง ท่าจับเครื่อง
ดนตรี วิธีเป่า วิธีดาเนินทานองในเพลงประเภทต่างๆ วิธีการสร้างสานวนกลอน และวิธีการผูกสานวนกลอน
ซึ่งเป็นต้นแบบขององค์ความรู้ที่จะสร้างให้ศิษย์เกิดความแตกฉานในการเป่าขลุ่ยต่อไป
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ภาพที่ 25 กรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ที่มา : ผู้วิจัย

ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการทางานวิจัย
การวิ จั ย นี้ พ บว่ า มี ส่ ว นเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ เพลงประเภทด าเนิ น ท านองทางพื้ น ในการบรรเลง
ขั้นพื้นฐานทั่วไปเท่านั้น ควรศึกษาเพิ่มเติมวิธีการในเรื่องของเพลงประเภทบังคับทางเพลงเดี่ยว เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัย
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าหรือทางานวิจัยในขั้นต่อ ๆ ไป
2) ข้อเสนอแนะทั่วไป
ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลและบทบาทต่อเยาวชนไทย ประเพณี หรือศิลปะที่
งดงามต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมไทย อาจลบเลือนหายไปกับการเวลาและสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้นการอนุรักษ์สืบสาน
ควรมีนโยบายหลักจากทางประเทศชาติเพื่อส่งเสริมพื้นฟูให้ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ อันเป็นสมบัติชาติมีความ
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ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น
ARTS OF KHAEN ACCOMPANIMENT FOR LAM TANGSAN
โยธิน พลเขต*
YOTHIN PHONKHET
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษา
ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น 2) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น
ข้อมูลได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์จากผู้รู้ ศิลปินหมอแคนและผู้ให้ข้อมูลทั่วไป นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบด้วย
วิธีการแบบสามเส้า วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และนาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า
1) การเป่าแคนประกอบลาทางสั้นมี 2 ลักษณะ คือ การเป่าแคนแบบตรงทานองลาและการเป่าแบบไม่ตรงทานองลา
การเป่ามี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบกาเต้นก้อนและรูปแบบช้างเทียมแม่ โดยมีหลัก คือ เป่าลายโป้ซ้ายผสมลายสร้อย
เป่าแบบสับราวง และเป่าแบบผสมลายน้อย การดาเนินทานองจะกระชับไม่เอื้ อนเสียง หมอแคนจะต้องเป่าให้
สอดคล้องกับจังหวะและทานองลา รู้จักจังหวะขึ้นลง รู้ใจหมอลาว่าต้องการให้เป่าอย่างไร รวมทั้งมีศิลปะในการ
ใช้ลม ลิ้น นิ้ว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป่าให้มีความสัมพันธ์กับเสียงลา
2) แนวทางการอนุรั ก ษ์ สืบ ทอดศิ ลปะการเป่ าแคนประกอบล าทางสั้ น โดยสร้ างคุ ณค่ าและพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของศิลปิน สนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนเงินทุนสาหรับเยาวชนที่สนใจอยากเรียนหรือ
ประกอบอาชีพหมอแคน ส่งเสริมให้ศิลปินรวมตัวกันเป็นองค์กรมีความเข้มแข็งและมีเกียรติทัดเทียมกับอาชีพอื่น
ศิลปินต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
คาสาคัญ: การเป่าแคน ลาทางสั้น
Abstract
This qualitative research aimed at: 1) examining The Arts of Khean accompaniment for
Lam Tangsan; 2) exploring the guidelines for preservation, transmission of the arts of Khean
accompaniment for Lam Tangsan. Written document and field data were collected. The field
data were obtained through interviews and observation from 3 key-informants, 6 casual
informants, and 6 general informants. The results of the study showed that the arts of Khean
accompaniment for Lam Tangsan contained 2 types.
Khean accompaniment for Lam Tangsan consisted of two forms called Katenkon and
Changteammae.Concerning the khean accompaniment, it was found that there was a fixed
khean pattern of 4 beats repeated like an ostinato in Western music. Khaen accompaniment
*

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Roiet College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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used a short pattern of 4 beats, repeatedly in the same mode of Lam Tangsan. Preservation
and transmission of the arts of Khean accompaniment for Lam Tangsan can be done by giving
importance on the knowledge with the personal ability.The government should give support
to artists for their well-beings, and give financial support for the youths who want to become
professional artists. The government should help artists to establish their own organization for
their strength, stability, and honor as other professions. In conclusion, the results of the study
can be used in terms of the instruction and the transmission of cultural arts as well as for
national in which the government should give the support and take a good care of artist’s
profession.
Keywords: Khaen Accompaniment, lam tangsan
บทนา
ดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นดนตรีที่แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด แต่งขึ้นโดยศิลปินพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน
อีสานจึงสะท้อนถึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีวัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ ความแห้งแลง
โดยภาพสะท้อนเหล่านี้จะดูได้จากสาเนียงของบทเพลง ลักษณะของเครื่องดนตรีได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอีสาน
เป็นภาคที่มีอากาศที่ร้อนและแห้งแลง เมื่อถึงเวลาหน้าฝนชาวอีสานต้องรีบทามาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
จนไมมีเวลาที่จะสนุกสนานมากนัก เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานจึงไม่สวยงาม เพราะประดิษฐ์ขึ้นอย่างง่าย ๆ โดย
ใช้วัสดุอุปกรณที่หาได้ในท้องถิ่น จังหวะในการบรรเลงก็ค่อนข้างเร็วและมีลีลาที่คึกคัก กระชับและสนุกสนาน
แสดงถึงความเร่งรีบ เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป เชน แคน ปี่ภูไท พิณ ไหซอง ซอ
กะลา โปงลาง กลองยาว โหวด (เจริญชัย ชนไพโรจน์, 7 มกราคม 2559)
ความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานประเภทเครื่องเป่าคือ การเป่าแคนประกอบลาเกิดจากภูมิปัญญา
ของบรรพชนที่ สื บทอดมาถึ งปัจ จุ บัน ส่ ว นใหญ่เ ป็ นความรู้ใ นตัว ของศิล ปิ นหมอแคนที่ สูญ หายไปพร้ อมกั บ
ตัวศิลปินหมอแคนเป่าประกอบลา โดยเฉพาะความรู้ด้านการเป่าแคนประกอบลาของศิลปิ นหมอแคนที่มีความ
เชี่ยวชาญแต่ละท่านนั้น ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจที่แตกต่างกัน
จากความสาคัญดังกล่าว จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “ศิลปะการเป่าแคนประกอบ
ลาทางสั้น” เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและศึกษาศิลปะในการเป่าแคน ศึกษาลายดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบลา รวมถึง
ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบทอดมรดกภูมิปัญญา อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติที่มีค่าควรแก่การ
หวงแหน ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยเรื่องศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น โดยเฉพาะการศึกษาศิลปะการ
เป่าประกอบลาของหมอแคน ที่มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงยิ่ งหาได้ยาก ซึ่งปัจจุบันศิลปินพื้นบ้านอีสานที่เป็นบรม
ครูและมีชื่อเสียงล้วนอยู่ในวัยสูงอายุ หากไม่เร่งดาเนินการศึกษา อาจทาให้ความรู้ด้านการเป่าแคนประกอบลา
สูญหายเหมือนในอดีต จึงต้องควรเร่งศึกษาโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อการเก็บข้อมูล โดยจัดเก็บในรูปแบบที่เป็น
เอกสาร วีดิทัศน์ โน้ตไทยและโน้ตสากล เพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น เป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติและคนรุ่นหลังสืบไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น
2. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ การ
เก็บข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม (Field Research) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
1.1 เอกสารสิ่งพิมพ์ ได้แก่ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้า
อิสระ หนังสือและตาราที่เกี่ยวกับการเป่าแคนประกอบลา
1.2 เอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ ได้แก่ เทป แผ่นเสียง วีซีดี อินเทอร์เน็ต เป็นการศึกษาค้นคว้าดูการเป่า
แคนประกอบลา ค้นหาแหล่งพื้นที่ในการเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม
1.3 ข้อมูลจากภาคสนาม (Field Research) ได้จากการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก การสังเกต และการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interviews) ใช้สัมภาษณ์
กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) และกลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้แก่ บุคคลที่เป็นศิลปินพื้นบ้านเพื่อให้ข้อมูลในประเด็นกลวิธีการ
เป่าแคนประกอบลาและแนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดการเป่าแคนประกอบลา
1.3.2 การสั ม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า ง (Unstructured
Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ศิลปินหมอแคนที่มีประเด็นคาถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการเป่าแคนประกอบลา
1.3.3 การสังเกต โดยใช้แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และแบบ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ใช้กับกลุ่มผู้รู้และกลุ่มผู้ปฏิบัติ เป็นการสังเกตสภาพ
ทั่วไป วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม เหตุการณ์ทั่วไป ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.3.4 การจัดสนทนากลุ่มเรื่องแนวทางการอนุรักษ์สืบทอดการเป่าแคนประกอบลา ทางสั้นโดย
เชิญศิลปิน ผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ สืบทอดดังกล่าว
1.4 ระยะเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
1.5 บุคลากรผู้ให้ข้อมูล
1.5.1 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ประกอบด้วย
1.5.1.1 นักวิชาการทางด้านดนตรี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย ชนไพโรจน์
และอาจารย์ชุมเดช เดชพิมล
1.5.1.2 ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ นายจาปี อินอุ่นโชติ
1.5.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) ประกอบด้วย นายบัวหอง ผาจวง นายทองดา
เต้าทอง นายปรีชา ศรีทะบาล นายหนูทอง นนพละ
1.5.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) ประกอบด้วย
1.5.3.1 ผู้ว่าจ้าง
1.5.3.2 ผู้ฟัง
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ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือ
การวิจัยเรื่อง ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย
ดังต่อไปนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1.1 แบบสังเกต (Observation Form) มี 2 แบบ คือ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
Observation) และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ใช้กับกลุ่มผู้รู้ และกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ที่วิจัยโดยผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตสภาพทั่วไปภายในชุมชน
2.1.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) มี 2 แบบคือ
2.1.2.1 สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Form)
2.1.2.2 สัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง (Unstructured Interview Form)
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สามารถตอบคาถามของการวิจัยได้ตามที่กาหนดไว้ มีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้
2.2.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเป่าแคนประกอบลา ตลอดถึงความรู้ด้านวัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีทางด้ านสังคมวิทยา
มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อีกทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับบริบทที่ศึกษา โดยค้นคว้าเอกสารปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิจากหนังสือ ตารา งานวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ อินเทอร์เน็ตและวีดีทัศน์
2.2.2 การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เก็บรวบรวมจากพื้นที่ที่ทาการวิจัย โดยวิธีการสัมภาษณ์
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม แบบสนทนากลุ่ม (Focused Group Guideline)
2.3 การจัดกระทาข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการบันทึกรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม โดยจาแนกข้อมูลแยกออกตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้องว่าข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนเพียงพอเหมาะสมพร้อมแก่การนาไปวิเคราะห์สรุปผลแล้วหรือไม่ ในกรณีที่
ข้อมูลที่ได้มามีความไม่สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจะใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) หากข้อมูลส่วนใด
ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปให้ได้ตามประเด็นวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์แบบอุปมาน (Induction) คือ วิธีตีความจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือจาก
ปรากฏการณ์ในพื้นที่แล้วนามาวิเคราะห์และสรุปผล
2. การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจาแนกข้อมูล
เป็นชนิด ๆ (Typological) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการตีความโดยใช้แนวคิดทฤษฎีหลักที่มีอยู่เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์และทฤษฎีการวิเคราะห์ดนตรี
2.5 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้นของศิลปิน นายบัวหอง ผาจวง นายหนูทอง นนพละ
นายปรีชา ศรีทะบาลและนายทองดา เต้าทอง ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อศิลปะในการเป่าแคนประกอบลาทางสัน้ ดังนี้
1. ศิลปะการใช้สานวนเป่าแคนประกอบลาทางสั้น
หมอแคนทั้ง 4 ท่าน มีศิลปะการใช้สานวนในการเป่าประกอบลา 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น
การเป่าสานวนที่ยึดทานองลาเป็นหลัก ซึ่งทานองลามาจากคีตลักษณ์ของกลอนลาซึ่งมีเสียงสูงเสียงต่าเสียงสั้น
เสียงยาว ลักษณะที่ 2 เป็นการเป่าสานวนที่กาหนดทานองให้อยู่ในบันไดเสียงหรือโหมดของหมอลา ซึ่งเสียงแคน
ขณะเป่าประกอบลาจะมีเสียงเสพหรือเสียงโดรน ทาให้เกิดความไพเราะยิ่งขึ้น (unity in contrast)
จังหวะหรือรูปแบบการเป่า ประกอบลาทางสั้นมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบกาเต้นก้อนและรูปแบบ
ช้างเทียมแม่ ดังนี้
1. รูปแบบจังหวะกาเต้นก้อน มีลีลาจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว โดยสรุปได้ดังนี้ รูปแบบจังหวะกาเต้นก้อน
การใช้ลมเป่าจังหวะกาเต้นก้อนใช้ลมกระชั้นถี่เป็นจังหวะ ดังตัวอย่าง
- - - ตู
จังหวะ - - - x
---ร
ลม

ลู ตู ลู ตู
xxxx
ลดลซ

ลู ตู ลู ตู
xxxx
มซดล

ลู ตู ลู ตู
xxxx
ซมดร

ลู ตู ลู ตู
xxxx
มซมซ

ลู ตู - ตู
xx-x
ลม-ซ

ลู ตู ลู ตู
xxxx
ดลซม

ลู ตู - ตู
xx-x
ดม-ร

2. รูปแบบจังหวะช้างเทียมแม่ มีลีลาจังหวะที่ค่อนข้างช้า โดยสรุปได้ดังนี้ รูปแบบจังหวะช้างเทียมแม่
การใช้ลมเป่าจังหวะช้างเทียมแม่ใช้ลมยาวหนึ่งครั้งให้ได้สองเสียง เน้นจังหวะช้า มีจังหวะดังนี้
---จังหวะ - - - ---ลม

- - - ตู
---x
---ซ

- - - ตู
---x
---ซ

- - - ตู
---x
---ซ

- ลู - ตู
-x-x
-ม-ซ

- ลู - ตู
-x-x
-ม-ซ

- - - ตู
---x
---ล

- ลู - ตู
-x-x
-ซ-ม

รูปแบบจังหวะช้างเทียมแม่เป่าหนึ่งลมและเป่าจังหวะซ้อนเข้าไปอีก กล่าวคือเป่าลมหนึ่งครั้งให้ได้สอง
จังหวะ การเป่าประกอบลาทางสั้น หมอแคนเป่าเกริ่นขึ้นก่อนเพื่อให้หมอลาเดินกลอนหรือลาไปก่อ น เพื่อหมอ
แคนได้รู้ว่าหมอลาจะลาไปแนวไหนจังหวะไหน ซึ่งอาจเป็นรูปแบบจังหวะแบบ กาเต้นก้อนหรือจังหวะแบบช้าง
เทียมแม่ โดยแคนเป่าตามหมอลาทีหลัง ส่วนการเป่าให้หมอลาเกี้ยวนั้น มีตัวอย่างดังนี้
ถ้าหมอลาขึ้นต้นกลอนว่า “ปาลาแก้มน้องปาลา” ก็แสดงว่าหมอลาจะลาเกี้ยว หมอแคนต้องเป่าเกี้ยว
ให้หมอลา ซึ่งจังหวะเกี้ยวนั้น เป็นจังหวะปานกลางที่ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
จังหวะกาเต้นก้อนกับจังหวะช้างเทียมแม่และผสมจังหวะราวงเข้ามาด้วย เช่น
-------

-ม-ม
-มซล

-มซร
ดรดล

-ด-ล
ซม-ซ

-----มร

-ล-ด
-ซ-ม

-ด-ร
-มซร

มซ-ม
ดล-ด

หลักสาคัญในการเป่าประกอบลาทางสั้น คือ การเป่าลายโป้ซ้ายผสมลายสร้อย การเป่าแบบสับราวง
และการเป่าแบบผสมลายน้อย เช่น
1. การเป่าผสมลายโป้ซ้ายกับลายสร้อยใช้สาหรับการเกริ่นหรือตอนหมอลาชายฟ้อนเกี้ยวหมอลาหญิง
ดังตัวอย่าง
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---ซ
ลซลท

---ซ
ซลซท

-มรด
ซลซท

ลดลด
ลซลท

รมรม
มซลซ

ใส่กัน
รมซม
มซลซ

มาลาเกี้ยว
ซลซท
มซลม

ใส่กัน
ลรลท
ลซลท

ดลซม

ดม-ร

2. การเป่าสับราวงหรือผสมราวง คือ
---ร

ลดลซ

มซดล

ซมดร

มซมซ

ลม-ซ

3. การเป่าผสมลายน้อย คือ
---ร
---ร

ลายน้อย

ลดลซ
-ซ-ฟ

มซดล
รฟรฟ

ซมดร
-ซฟล

-ซ-รลดล

-ซ-ม
ดร-ด

ซลซม
-ล-ด

ดม-ร
ลซ-ฟ

การเป่าญ่าวกับการเป่าเนิ้ง
การเป่าญ่าว หมอแคนจะต้องลงลายน้อย ดังตัวอย่าง
---ร

ลดลซ

มซดล

ซมดร

มซมซ

ลม-ซ

ดลซม

ดม-ร

การเป่าเนิ้ง หมอแคนจะเป่าลายสุดสะแนนผสมลายน้อย แล้วค่อยกลับมาลายสุดสะแนนเหมือนเดิม ดังตัวอย่าง
ลายน้อย

---ซ
------ซ

-ซ-ม
-ซ-ฟ
-ม-ซ

ซดซล
รฟรฟ
-มรด

ซมซร
-ซฟร
ลดรด

มซมซ
ซลดร
มดรด

ลม-ด
ดล-ซ
ลดรม

ลซมร
ลซ-ม
ลซมร

ลด-ร
ดม-ซ
ลด-ร

ลายแคนที่เป่าประกอบลากลอนใช้ลายทางสั้น ท่อนขึ้นและท่อนจบไม่มีอัตราจัง หวะบังคับ แต่การ
ดาเนินทานองแคนยึดสี่จังหวะเป็นหลัก โดยขึ้นและลงจบที่โน้ตตัวแรก (tonic) เช่น ขึ้นด้วยเสียง ซอล ก็จบลงที่
เสี ยงซอล การเป่ า แคนประกอบลาทางสั้น ต้ องสอดคล้ อ งและสัม พั นธ์ กับ โครงสร้า งของท านองล าทางสั้ น
ซึ่งประกอบด้วย 4 ท่อน คือท่อนขึ้น เกริ่นหัวบท ท่อนทานองหลักและท่อนจบ โดยมีรูปแบบดังนี้
A/B/C/D
A. ท่อนขึ้น เป็นการเป่าแคนขึ้นต้นก่อนการลา เพื่อเป็นการให้เสียงนาแก่หมอลา ทานองดังกล่าวไม่
จากัดความสั้นยาว ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหมอลา เมื่อหมอลากาหนดเสียงให้ตรงกับบันไดเสียงที่หมอแคนเป่า
แล้ว จึงเริ่มขึ้นเสียงโอ้ โอ ทานองท่อนขึ้นก็สิ้นสุดลง ดังตัวอย่าง
โน้ตบทขึ้น
---ซ

----

ซมซม

ดมดม

ดมรม

ดมรด

รดลซ

---ซ

B. ท่อนเกริ่นหัวบท คือ ลายแคนที่เริ่มมีทานองลาเข้ามาร่วมกับทานองแคน โดยลา ประมาณ 3 – 10
บทแล้วลงจบ รูปแบบของทานองคือมีทานองย่อย 2 ท่อน คือท่อน B (ทานองเนื้อหา) กับท่อน C (ทานองจบ)
รูปแบบของทานองเพลงเป็นดังนี้
B1 / B2 / B3 (B4 - B10 ) / C
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C. ท่อนทานองหลัก หลังจากที่หมอลาเกริ่นจบแล้ว ลาดับต่อไปก็จะเข้าสู่เนื้อหาที่นาเสนอรายละเอียด
ที่ต้องการสื่อสาร ทานองลายแคนประกอบด้วยทานอง 2 ทานอง คือ ทานองลา และทานองแคน เช่นเดียวกับ
ทานองเกริ่นหัวบทและทานองจบ
โน้ตบททานองหลัก
---ซ
(:ล ด - ด

---ซ
มดรด

---ซ
ลดรด

---ด
-ซมซ

รด-ด
มซ-ด

รดลด
มดรด

ลด-ด
ลด-ด

-ดรด
- ด ร ด :)

D. ท่อนจบ เมื่อหมอลาลาเกริ่นเข้าเนื้อหาและกล่าวถึงเนื้อหาจนจบแล้ว ก็จะถึงทานองสุดท้ายของการ
ลาใน 1 กลอนลา เรียกว่า ท่อนจบ
โน้ตท่อนจบ
----

---ด

ลมดร

ซมรด

ลรดล

-มดร

--ลด

--ลซ

2. ศิลปะการใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างหมอแคนกับหมอลา
การลงของหมอลาทางสั้น หมอลาจะนัดหมายกับหมอแคนเป็นภาษากลอนลา ยกตัวอย่างเช่น
1. ถ้าจบด้วยกลอน “สมพอควร แคนซ่วน ทางล่อง ทอนี่นา” แสดงว่าหมอแคนจะต้องลงจบแล้วติด
สูดลายทางยาวหรือลายล่องให้หมอลา
2. ถ้าจบด้วยกลอน “สมพอควร แคนซ่วน ทางใหม่ ทอนี่นา” แสดงว่าหมอลาจะจบกลอนแล้วให้หมอ
ลาคนใหม่มาลาต่อ
3. ถ้าจบด้วยกลอน “ใส่กันมาลงฟ้อนใส่กัน ๆ ” หมอแคนจะเป่าลายสุดสะแนนอีกหนึ่งวรรคเพื่อให้
หมอลาชายหญิงฟ้อนเกี้ยวกัน
4. กรณีกลอนลาไหว้ครู ถ้าหมอลาลากลอนว่า “ยุลาบั่น ยุติกลอนไว้ก่อน ขอเชิญพ่อบักน้อยมาลา
ต้อยตื่ม กลอน” แสดงว่าจะเอากลอนใหม่มาลาต่อ หมอแคนต้องเป่ายืนจังหวะไว้เพื่อให้หมอลาได้ลากลอนต่อไป
5. ถ้าจบด้วยกลอน “พอคาวแล้ว สิเดินกลอนไปใหม่ เอาละนอ บาดนี้สิลงไว้ บ่เดิน สีนานวล ซ้วนอ้าย
ไว้ก่อน ทอนั่นนา”
6. ถ้าหมอลา ลาถึงประโยค “สีนานวล” ก็แสดงว่าหมอลาจะลงเพราะจบกลอนแล้ว
ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น หมอแคนจะเป่าคลอไปกับหมอลาเฉพาะในช่วงโอ่ขึ้นต้นสั้น ๆ
เท่านั้น ช่วงหมอลาเดินกลอน การดาเนินทานองจะกระชับ จังหวะลาค่อนข้างเร็ว ลายแคนจึงเก็บรายละเอียด
เป็ นส่ วนใหญ่ ท านองลายแคนไม่ มี รูป แบบตายตั ว ทั้ งนี้ ขึ้น อยู่กั บหมอแคนแต่ ล ะคนที่ เป่ า จากอารมณ์แ ละ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ หมอลาและผู้ชม กลอนลาทางสั้นแต่ละประโยคไม่ค่อยมีการเอื้อนเสียงหรือผ่อนลมหายใจ
เนื่องจากมีจังหวะที่เร็ว เสียงลาจึงสั้น กลอนบางวรรคอาจมีจังหวะยกสลับการเป่าลายแคนประกอบหมอลา
กลอน ใช้ลายแคนทางสั้นมีทั้งหมด 3 ทาง (ระดับเสียง) ประกอบด้วย ลาย 3 ลาย คือ ลายสุดสะแนน ลายโป้
ซ้าย ลายสร้อย
3. ศิลปะการดาเนินลายแคนประกอบลาทางสั้น
ลาทางสั้น เป็นทานองหลักของหมอลากลอน ทานองลาทางสั้นจะเป็นแบบเนื้อเต็ม คือไม่มีการเอื้อน
ยกเว้นตอนขึ้นต้น คือตอน “โอละนอ” ซึ่งมีท่วงทานองการเดินกลอนที่กระชับรวดเร็ว ไม่มีการเอื้อนเสียงยกเว้น
ตอนขึ้นเกริ่นลา กลอนลามุ่งเนื้อหาสาระมากกว่าความไพเราะ กลอนลาทางสั้นใช้สาหรับไหว้ครู ถาม-ตอบ
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ปัญหา บรรยายเนื้อหากลอน ลาทางสั้นอีกแบบหนึ่ง เดิมเรียกว่า ทานอง ลาเดินดง เพราะเป็นการลาพรรณนา
ถึงธรรมชาติ ได้แก่ ป่าดงพงไพร ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า “ลาญ่าว” เพราะก่อนจะลา หมอลามักจะขึ้นนาว่า
“ญ่าว ญ่าว ญ่าว” ซึ่งหมายถึงการเดินทางอย่างรีบเร่ง
การดาเนินลายแคนประกอบลาทางสั้น เนื่องจากหมอลามีขนบในการลา เป็นรูปแบบการลาของหมอลา
กลอนกล่าวคือเริ่มต้นด้วยการลาทางสั้น (กลอนไหว้ครู) ดังนั้นศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น การดาเนิน
ลายแคนของหมอแคน ถ้าเป่าให้หมอลาฝ่ายชายลาหมอแคนจะเป่าลายโป้ซ้าย แต่ถ้าเป่าให้หมอลาฝ่ายหญิงลา
จะเป่าลายสุดสะแนน โดยการเป่าแคนคลอไปกับหมอลากลอนจะเป่าเฉพาะช่วงที่ขึ้นโอ่ตอนต้นเท่านั้น ช่วงที่
หมอลาเดินกลอนลาหรือเริ่มลากลอน หมอแคนจะเป่าให้จังหวะของลายแคนจะดาเนินทานองกระชับ จังหวะ
ค่อนข้างเร็ว โดยหมอแคนคอยเป่าให้จังหวะหมอลาเป็นส่วนใหญ่ ทานองของลายแคนในการเป่าไม่มีรูปแบบ
ตายตัว กลอนลาทางสั้นแต่ละประโยคจะไม่มีการเอื้อนเสียงหรือผ่อนลมหายใจ เนื่องจากกลอนลามีจังหวะเร็ว
เสียงลาจึงสั้น กลอนบางวรรคอาจมีจังหวะยกสลับอยู่บ้าง ดังตัวอย่าง
ลม
จังหวะ
กลอนลา

- - - ตู
---x
---ซ
จั่งแม่นสา
ใส่หัว

ตู ลู - ตู
xx-x
มซ-ซ
ธุเด้อ
จอมเกล้า

ตู ลู - ตู
ตู ลู - ตู
xx-x
xx-x
มซ-ซ
มซ-ซ
ข้าขอนพ นอบนิว้
วอน
เถิงเจ้า

ตู ลู - ตู
xx-x
มซ-ซ
ก้มกราบ
อาจารย์

ตู ลู - ตู
xx-x
มซ-ซ
วันทา
ผู้สอนสั่ง

ตู ลู - ตู
xx-x
มซ-ซ
ข้าขอวัน
ผู้ข้าลา

ลู ตู - ตู
xx-x
มซ-ซ
ทาน้อม
มื่อนี่

รูปแบบจังหวะลายแคน การใช้ลมเป่าจังหวะกาเต้นก้อนนั้นจะใช้ลมกระชั้นถี่ เป็นจังหวะดังตัวอย่าง
ลม
จังหวะ

- - - ตู
---x
---ร

- ลู - ตู
-x-x
-ร-ร

ตู ลู - ตู
xx-x
รร-ร

ตู ลู - ตู
xx-x
รร-ร

ตู ลู - ตู
xx-x
รร-ร

ตู ลู - ตู
xx-x
รร-ร

ตู ลู - ตู
xx-x
รร-ร

ลู ตู - ตู
xx-x
ดม-ร

4. ศิลปะการติดสูดเสียงเสพ
ในการเป่าแคนประกอบลาทางสั้นของหมอแคน จะมีเสียงประสานในตัว ซึ่งการเป่าแคนให้มีเสียง
ประสานจะต้องติดสูดแคนหรือปิดรูเสียงที่ต้องการให้เป็นเสียงประสาน การติดสูดแคนเพื่อใช้ประกอบลาทางสั้น
นิยมใช้เสียงประสานคู่ 5 ซึ่งการเป่าแคนเป็นทานองและมีเสียงประสานในตัวถือเป็นลักษณะการประสานที่ทาให้
เกิดความไพเราะ การติดสูดแคนเสียงเสพเพื่อประสานทานอง ผู้วิจัยได้ศึกษาการติดสูดแคนที่ใช้เป่าประกอบลา
ทางสั้นของหมอแคนทั้ง 4 ท่าน ดังนี้
หมอแคนบัวหอง ผาจวง ถ้าเป่าลายโป้ซ้าย ลายสร้อย ลายสุดสะแนน จะไม่ติดสูด แต่ตามความเห็น
แล้วถ้าอยากจะให้เสียงกล่อม เกิดเสียงที่ไพเราะแล้วควรติดสูด
การติดสูด หมายถึง การทาให้เสียงประสานดังอยู่ตลอดเวลาช่วงที่หมอแคนเป่าแคน ทาให้เสียงแคนมี
ความไพเราะกลมกลืน วิธีการติดสูดโดยการเอาขี้สูด (ปริมาณก้อนเท่าหัวไม้ขีดไฟ) ที่อยู่บริเวณเต้าแคนไปปิดรู
นับของเสียงประสานที่ต้องการ การติดสูดยึดหลัก ใช้เสียงต่าสุด ในแต่ละระดับเสียง ดังนี้
ลายสุดสะแนน ติดสูดเสียง ซอล (แพที่ 6 และ แพที่ 8)
ลายโป้ซ้าย ติดสูดเสียง โด
ลายสร้อย ติดสูดเสียง เร

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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สรุปได้ว่าการติดสูดหรือติดเสพประสานทานองตรงกับลักษณะการประสานเสียงแบบดนตรีตะวันตก
เรียกว่า โดรน (Drone) การติดสูด หมายถึง การทาให้เสียงประสานดังอยู่ตลอดเวลาช่วงที่หมอแคนเป่าแคน
ทาให้เสียงแคนมีความไพเราะกลมกลืน วิธีการติดสูดโดยการเอาขี้สูด (ปริมาณก้อนเท่าหัวไม้ขีดไฟ) ที่อยู่บริเวณ
เต้าแคนไปปิดรูนับของเสียงประสานที่ต้องการ การติดสูดยึดหลัก ใช้เสียงต่าสุด ในแต่ละระดับเสียง ดังนี้
ทานองลายแคนทางสั้นลายสุดสะแนน ติดสูดเสียง ซอล (แพที่ 6 และ แพที่ 8)
ทานองลายแคนทางสั้นลายโป้ซ้าย ติดสูดเสียง โด
ทานองลายแคนทางสั้นลายเซ ติดสูดเสียง เร
ทานองลายแคนทางยาวลายใหญ่ ติดสูดเสียง ลา มี
ทานองลายแคนทางยาวลายน้อย ติดสูดเสียง เร ลา
ทานองลายแคนทางยาวลายเซ ติดสูดเสียง ที
การประสานทานองเสียงลากับเสียงแคน พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ การประสานทานองเป็นเสียงเดียวกัน
กับทานองลา กล่าวคือ เสียงลาของหมอลากับเสียงแคนมีทานองและจังหวะลีลาตรงกับโน้ตดนตรี อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเสียงไปจากโน้ตหลักบ้างเล็กน้อย
5. ศิลปะการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคน
จากการศึกษาศิลปะการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคนประกอบลาทางสั้นของหมอแคนทั้ง 4 ท่าน พบว่า
หมอแคนบัวหอง ผาจวง มีหลักการใช้ลิ้นในการเป่าแคนให้ได้สาเนียงไพเราะ โดยเป่าแคนต้องรู้หลักการใช้ลิ้น
สร้างสาเนียงแคนหรือทานองลา เพราะถ้าผู้เป่าแคนเป่าลมเข้าและดูดลมออกเพี ยงอย่างเดียวจะไม่เกิดสาเนียง
และความไพเราะ จึงจาเป็นต้องใช้ลิ้นเป็นเครื่องมือในการสร้างสาเนียงแคน เสียงที่เป่าจะมีเสียงยาว - สั้น ขึ้นอยู่
กับการใช้ลิ้นของผู้เป่ากาหนดลมหายใจเข้า-ออก ว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงใด หลักการใช้ลิ้นคือเวลาเป่าลมเข้า
และดูดลมออกเต้าให้ใช้ปลายลิ้นตัดลมขณะที่เป่าแคนเป็นจังหวะไม่ขาดตอน เมื่อฝึกจนชานาญแล้วจะทาให้เป่า
แคนได้นานไม่เหนื่อยง่าย เสียงแคนที่เป่าออกมาก็จะได้สาเนียงแคนเกิดความไพเราะ ถ้าเป่าโดยใช้ลมอย่างเดียว
จะทาให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ ทาให้เหนื่อยง่าย
หมอแคนทองดา เต้าทอง มีหลักการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงคือ เวลาเป่าลมเข้าและดูดลมออกใช้ปลายลิ้น
ตัดลมขณะที่เป่าแคนเป็นจังหวะต่อเนื่อง
หมอแคนหนูทอง นนพละ มีหลักการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคนคือ ใช้ปลายลิ้นตัดลมในขณะที่เป่าแคน
เป็นจังหวะ
หมอแคนปรีชา ศรีทะบาล มีหลักการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคนโดยใช้ปลายลิ้นตัดลม ขณะที่เป่าแคนเป็น
จังหวะ
6. ศิลปะการใช้ลมสร้างสาเนียงแคน
จากการศึกษาศิลปะในการใช้ลมสร้างสาเนียงแคนของหมอแคนบัวหอง ผาจวง หมอแคนทองดา เต้าทอง
หมอแคนหนูทอง นนพละ หมอแคนปรีชา ศรีทะบาล พบว่า มีหลักในการใช้ลมเป่าแคนให้ได้สาเนียงที่ไพเราะ
จาแนกลมเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) ลมยาว หมายถึง ลมดูดเข้าเป่าออกมาจากช่องท้องใช้สาหรับหมอลาขึ้นโอ่ อาศัยนิ้วเป็นหลักในการ
เดินทานองลายแคน จะใช้ลมแบบนิ่มนวล เพราะทาให้ไม่เหนื่อยง่าย สามารถเป่าให้หมอลาได้ตลอดคืน
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2) ลมลูกสูบ หมายถึง ลมดูดเข้าเป่าออกที่ใช้ลมในลาคอเป็นหลัก ใช้ลมเข้ ามากกว่าลมออกไม่ใช้ลิ้น
เป็นหลัก ลักษณะลมคล้ายอาการของคนที่เหนื่อยหอบเพราะจังหวะลมกระชั้น
3) ลมลิ้น หมายถึง ลมดูดเข้าเป่าออก แต่ใช้ปลายลิ้นตัดลมให้เสียงแคนสั้น ประกอบการใช้นิ้ว ลม
ประเภทนี้ใช้ได้นาน ไม่เหนื่อยง่ายเพราะใช้ลมจากกระพุ้งแก้มมาที่ลิ้น ทาให้การใช้ลมยาวไม่เหนื่อย เป็นลมที่ฝึก
ยากพอสมควร การฝึกเบื้องต้นคือหมุนลิ้นเป็นจังหวะสามพยางค์ก่อนช้า ๆ ก่อน เช่น แตนแลแตน เมื่อฝึกจน
คล่องจึงเริ่มเร่งจังหวะเร็วขึ้น
หมอแคนบัวหอง ผาจวงเวลาเป่าออกและดูดเข้า จะเน้นให้ลมสัมพันธ์กันเป็นจังหวะไม่ใช่เป่าออกอย่าง
เดียว พอหมดลมจึงค่อยดูดลมเข้า โดยจะใช้ปากทาเป็นทานอง เช่น ต่าน ตู เต ตี แต่น เป็นต้น ส่วนการใช้ลมให้
เกิดคลื่น หมอแคนบัวหอง ผาจวงจะใช้บริเวณกรามและลมเป่ากระชั้นให้เป็นคลื่นเหมาะสาหรับเป่าตอนอารมณ์
เศร้าถ้าใช้ส่วนปลายลิ้นจะไม่ค่อยชัด ที่สาคัญคือลิ้น นิ้ว และลมจะต้องสัมพันธ์กัน
หมอแคนทองดา เต้าทอง เวลาเป่าออกและดูดเข้า เน้นให้ลมสัมพันธ์กันเป็นจังหวะไม่ใช่เป่าออกอย่างเดียว
หมอแคนหนูทอง นนพละ เวลาเป่าออกและดูดเข้า เน้นให้ลมสัมพันธ์กันเป็นจังหวะ
หมอแคนปรีชา ศรีทะบาล เวลาเป่าออกและดูดเข้า เน้นให้ลมสัมพันธ์กันเป็นจังหวะไม่ใช่เป่าออกอย่างเดียว
7. ศิลปะการใช้นิ้วสร้างสาเนียงแคน
จากการศึกษาศิลปะในการใช้นิ้วสร้างสาเนียงแคนของหมอแคนบัวหอง ผาจวง หมอแคนทองดา เต้าทอง
หมอแคนหนูทอง นนพละ และหมอแคนปรีชา ศรีทะบาลพบว่ามีหลักการใช้นิ้วในการเป่าแคนให้ได้สาเนียงที่
ไพเราะ ดังนี้
หมอแคนมีวธิ ีการใช้นิ้วในการปิดรูนับ คือ ต้องใช้นิ้วปิดลูกแคนเหยียดตรงไม่คู้ เวลาปิดรูแคนจะทาให้
ลื่นไหลเร็ว นอกจากจะทาให้คล่องแคล่วในการเป่าแคนแล้ว ยังทาให้มองดูสวยงาม โดยการใช้นิ้วปิดรูแคนเน้น
จับเสียงคู่ เพราะเสียงแคนจะสมบูรณ์กว่าปิดรูเดียว ดังนั้นการใช้นิ้วปิดรูแคนที่ถูกหลักจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ไม่ควร
มองข้าม สรุปการใช้นิ้วของหมอแคนคือจะใช้ส่วนของปลายนิ้วปิดและเปิดรูนับและใช้มือทั้งสองข้างประคอง
เต้าแคน แล้วเหยียดนิ้วให้อยู่เหนือเต้าแคน (นิ้วไม่คู้) โน้มปลายนิ้วส่วนหน้าปิดรูนับ การใช้นิ้วลักษณะนี้หมอแคน
ทุกท่านให้ความเห็นว่าทาให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนนิ้วและเกิดความสวยงามการใช้นิ้วปิดรูนับต้องใช้นิ้ว
ทั้งสิบนิ้วจึงจะมีความคล่องตัวและต้องปิดนิ้วเสียงคู่เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้เสียงไพเราะและหนักแน่น
8. ศิลปะการใช้ท่าทางและการวางตัวบนเวที
จากการศึกษาศิลปะในการเป่าแคนประกอบลากลอน ลาทางสั้นของหมอแคนบัวหอง ผาจวง หมอแคน
ทองดา เต้าทอง หมอแคนหนูทอง นนพละ หมอแคนปรีชา ศรีทะบาลพบว่าศิลปะการใช้ท่าทางและการวางตัว
บนเวที มีส่วนประกอบที่สาคัญคือ
1) ลักษณะท่าทางการยืนบนเวทีของหมอแคนบัวหอง ผาจวง มีท่าทางการยืนหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่
จะยืนด้านข้างหมอลาแต่จะถอยลงมาเพื่อให้หมอลาอยู่ด้านหน้าเล็กน้อย
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ภาพที่ 1 ท่าทางการเป่าแคนประกอบลาของหมอแคนทองดา เต้าทอง
โดยหมอแคนทองดา เต้าทอง ส่วนใหญ่เวลาเป่าแคนท่านจะยืนอยูก่ ับที่ด้านข้างหมอลา
ที่มา: ผู้วิจัย

9. ศิลปะการใช้ไมโครโฟนกับการเป่าแคน
เวที ที่ ห มอล าใช้ ล าส่ ว นใหญ่ จ ะมี ไ มค์ แ คนและไมค์ ส าหรั บ หมอล าต่ า งหาก จากการศึ ก ษาการใช้
ไมโครโฟนในการเป่าแคนของหมอแคนพบว่า หมอแคนบัวหอง ผาจวง หมอแคนปรีชา ศรีทะบาลและหมอแคน
ทองดา เต้าทองใช้ไมค์ที่ติดไว้กับแคนบริเวณส่วนล่างสุดของแคน หมอแคนหนูทอง นนพละ ใช้ไมค์บนเวที
การแสดงหมอลาบางเวทีที่ไมค์สัญญานดีก็จะใช้ไมค์เพียงตัวเดียว ห้อยลงมาจากด้านบนของเวทีหรือ
ตั้งอยู่หน้าหมอลา การใช้ไมโครโฟนสาหรับหมอแคนเพื่อเป่าแคนประกอบลาทางสั้นมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ถ้าไมค์แคนเสียงไม่ดีจะเกิดปัญหาด้านการแสดงทันที
10. ศิลปะการเข้า-ออกของหมอแคนกับหมอลา
จากการศึกษาการเข้าการออกของหมอแคนกับหมอลาถือว่ามีความสาคัญมากในการแสดงบนเวที
เพราะถ้าหมอแคนไม่รู้จักจังหวะการเข้าการออกว่าควรทาเวลาไหนจะทาให้หมอลาขาดความเชื่อมั่นบนเวที
ศิลปะการเข้า-ออกกับหมอลาของหมอแคนทองดา เต้าทอง จะไม่สามารถทาได้เพราะท่านพิการทางสายตา
จึงทาได้เพียงการขยับตัวให้เข้ากับจังหวะแคนและจังหวะลา ส่วนหมอแคนอีกสามท่านจะใช้วิธีสังเกตหมอลา
เวลาหมอลามีการลาเกี้ยวคนเดียวถ้าไม่มีหมอลาฝ่ายชาย หมอแคน ก็จะเดินจังหวะเข้า-ออกสลับกับหมอลาให้
เป็นจังหวะ ทาให้การแสดงของหมอลามีความเป็นศิลปะที่งดงามยิ่งขึ้นเป็นที่ประทับใจของผู้ชม
11. ลายแคนที่หมอแคนใช้เป่าประกอบลาทางสั้น
จากการศึกษาศิลปะในการเป่าแคนประกอบลาทางสั้นของหมอแคนทั้ง 4 ท่านพบว่าหมอแคนต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในลายที่ใช้ประกอบลาทางสั้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ลาย คือ
1) ลายสุดสะแนน เป็นลายที่มีจังหวะกระชับท่วงทานองเร้าใจ เก็บรายละเอียดทานองและสร้าง
ลูกเล่นลีลาได้ดีไม่มีข้อจากัดเรื่องเสียง หมอแคนนิยมเป่าบรรเลงเดี่ยวเพราะถือเป็นลายครูหรือลายต้นแบบ
ลายสุดสะแนน มีเสียงประสานคือเสียง ซ ติดสูดลูกที่ 6 และลูกที่ 8 แพซ้าย ใช้ 5 เสียง เสียงแรก คือ เสียงซอล
เสียงสุดท้าย คือ เสียง มี โดยเรียงลาดับจากเสียงต่าไปหาเสียงสูง คือ เสียงซอล ลา โด เร มี สรุปได้ว่าศิลปะการ
เป่าแคนประกอบลาทางสั้น มีรายละเอียดดังนี้
ศิลปะในการเป่าแคนประกอบลาทางสั้นที่สาคัญคือ การเป่าลายแคนสุดสะแนนที่สามารถแปรเสียง
ออกได้ถงึ 7 เสียง สามารถสร้างเสียงผ่าน(passing tone) ซึ่งปกติแล้วลายแคนอื่น ๆ จะใช้เพียง 5 เสียงเท่านั้น
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และถ้าสามารถเป่าลายสุดสะแนนได้แล้ว หมอแคนก็สามารถเป่าลายโป้ซ้ายกับลายเซได้เช่นกันเพราะทั้งสองลาย
มีท่วงทานองคล้ายคลึงกับลายสุดสะแนน ต่างกันตรงระดับเสียงเท่านั้น ในลายสุดสะแนนประกอบด้วย 5 เสียง
คือ โด เร มี ซอล ลา แต่มีเสียงหลักคือ เสียงโด ซอล เร
1. การดาเนินลายแคนประกอบลาทางสั้น หมอแคนจะเป่าท่วงทานองที่กระชับไม่เอื้อนเสียง (ยกเว้น
ตอนเกริ่นลาหรือโอละนอ) ลายแคนจะเน้นจังหวะที่แสดงถึงอารมณ์สนุกสนานและรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นทานอง
หลักของหมอลาเพื่อใช้ในการบรรยายกลอนลาที่ต้องการความรวดเร็ว บางครั้งหมอลาอาจจะลาสลับกับคาพูด
(กลอนด้น) หมอแคนจึงต้องรู้จักสังเกตหมอลาว่าจะหยุดช่วงไหน
ลายแคนทางสั้น ถ้าเป็นลาวาดอุบลท่วงทานองจะฟังรื่นหู ทานองวาดมหาสารคามจังหวะปานกลางคือ
ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปนัก ส่วนวาดขอนแก่นและวาดชัยภูมิมีจังหวะค่อนข้างเร็วกระชับ ด้วยเหตุนี้การดาเนินลายแคน
จึงไม่ตายตัวเพราะหมอลาแต่ละคนมีวาดลาหรือสาเนียงลาที่ไม่เหมือนกัน หมอลากลอนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2. การติ ดสู ด เสี ยงเสพ ศิ ล ปะการเป่ าแคนล าทางสั้ น ถ้ า เป็น ลายสุด สะแนนจะติ ด สู ด ที่ เ สีย งซอล
(สะแนน) ส่วนลายโป้ซ้ายติดสูดเสียงซอลสูง และลายสร้อยติดสูดเสียงเสพขวา (ลาสูง) และแก่น้อย (เรสูง)
3. ศิลปะการใช้ลิ้นสร้างสาเนียงแคน หมอแคนจะใช้ลิ้นในช่วงเกริ่นแคนก่อนการลา และช่วงจังหวะลา
ที่ค่อนข้างเร็วให้มีลีลาสนุกสนาน ใช้ลิ้นสร้างจังหวะในการเป่าแคนให้สอดประสานกับหมอลา
4. ศิลปะการใช้ลมสร้างสาเนียงแคน โดยให้มีความสัมพันธ์กับลิ้น
5. ศิลปะการใช้นิ้วสร้างสาเนียงแคน โดยให้มีความสัมพันธ์กับลิ้น
6. ศิลปะการใช้ท่าทางและการวางตัวบนเวที หมอแคนจะต้องสังเกตหมอลาเป็นหลักว่าจะเดินเข้าเดิน
ออกหรือฟ้อนเกี้ยวกัน หมอแคนก็จะต้องแสดงท่าทางให้เข้ากับจังหวะของหมอลา
7. ลายแคนที่ใช้ประกอบลาทางสัน้ ประกอบด้วยลายสุดสะแนน ลายโป้ซ้ายและลายสร้อย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ศิลปะการเป่าแคนประกอบลาทางสั้น การศึกษาครั้งนี้ตรงตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย นาไปสู่การอภิปรายผลดังนี้
การเป่าแคนประกอบลาทางสั้น แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การเป่าแคนทานองเดียวกับทานองลาและ
การเป่าแคนทานองที่ต่างจากทานองลาแต่เป่าเพียงประโยคเดียว แต่ต้องอยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน ทานองลาทางสัน้
กล่าวคือแคนจะเป่าคลอไปกับทานองลา เมื่อจบกลอนแคนก็จะเป่าลงบทจบเลย การดาเนินทานองกระชับไม่
เอื้อนเสียง ลายแคนจะแสดงถึงอารมณ์ที่สนุกสนาน ศิลปะการเป่าแคนลาทางสั้น คือ การเป่าลายโป้ซ้ายผสม
ลายสร้อย การเป่าแบบสับราวง และการเป่าแบบผสมลายน้อย การเป่าญ่าวกับการเป่าเนิ้ง มีการศิลปะในการใช้
ลิ้นสร้างสาเนียงแคน ศิลปะในการใช้ลมสร้างสาเนียงแคน ศิลปะการใช้ท่าทางและการวางตัวบนเวที และศิลปะ
ในการใช้นิ้วสร้างสาเนียงแคน การนาเทคนิคและวิธีต่าง ๆ นามาใช้ ต้องพิถีพิถันสรรหาคาที่มีความไพเราะมาก
ที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาลัย สุวรรณธาดา (2533, น. 31-47) กล่าวว่า บทร้อยกรองมีคุณค่าในตัวเอง
คือ มีความงาม ด้านรูป (ฉันทลักษณ์และสัมผัส) ด้านรส (รสแห่งวรรณคดี) ด้านพจน์ (ถ้อยคาภาษาที่ไพเราะและ
ทาให้เกิดภาพพจน์) ด้านเสียง (เสียงอันไพเราะของถ้อยคา) บทร้อยกรองมีคุณค่าต่อผู้แต่งทั้งด้านจิตใจ ด้าน
สติปัญญา ด้านสังคม และมีคุณค่าทางการสื่อสารจากผู้แ ต่งถึงผู้อ่าน หลักสาคัญในการประพันธ์กลอนลา มี 3
ปัจจัย คือ 1) มีความรู้เรื่องเนื้อหาที่จะนามาแต่ง 2) มีความรู้เรื่องรูปแบบและฉันทลักษณ์ของกลอนลาแต่ละ
ประเภทที่ จะแต่ ง และ 3) มี ความรู้แ ละทัก ษะในการเลือ กใช้ ถ้อยค าที่ก ระชั บ สามารถสื่อ ความหมายและ
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ก่อให้เกิดอารมณ์ส ะเทือนใจแก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาลัย สุวรรณธาดา กล่าวว่า
บทร้อ ยกรองมีคุ ณค่า ในตั วเอง คือ มีความงาม ด้ านรู ป (ฉั นทลั กษณ์แ ละสั มผัส ) ด้า นรส (รสแห่งวรรณคดี )
ด้านพจน์ (ถ้อยคาภาษาที่ไพเราะและทาให้เกิดภาพพจน์) ด้านเสียง (เสียงอันไพเราะของถ้อยคา) บทร้อยกรองมี
คุณค่าต่อผู้แต่ง ทั้งด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านสังคม และมีคุณค่าทางการสื่อสารจากผู้แต่งถึงผู้อ่าน
จากผลการวิจัยเรื่อง ศิลปะการเป่าแคนประกอบการลาทางสั้น ทาให้เห็นคุณค่าทางด้านดนตรีแคน
ได้แก่ความงามของเครื่องดนตรีแคน ความงามของท่วงทานองลายแคน ความงามของท่าทางการเป่าแคนประกอบ
ลา ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมและความรู้สึกคล้อยตามเป็นความงามทางด้านสุนทรียภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
1.1 รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเรียนเป่าแคน
ประกอบลา และการทาแคนอย่างจริงจังโดยการของบประมาณหรือทุนจากต่างประเทศ จัดทาโครงการส่งเสริม
กิจกรรมการประกวดเป่าแคนประกอบลาอย่างเอาจริงเอาจัง และจัดการประกวดช่างฝีมือทาแคนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระดับบ้าน ระดับเมือง ระดับแขวงและระดับประเทศ
1.2 บรรจุวิชาการเรียนการสอนเป่าแคนประกอบลาและช่างทาแคนเข้าไปในหลักสูตรของประเทศใน
ทุกระดับเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการเป่าแคนประกอบลาและการทาแคน
1.3 จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนมาเรียนเป่าแคน จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนและคนในชาติ
เกิดจิตสานึก หวงแหน มีความตระหนักและภาคภูมิใจร่วมกันในเครื่องดนตรีประจาชาติ
1.4 จัดตั้งชมรมแคนเพื่อเสาะหาเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมตั้งวงแคนขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการเป่าแคนประกอบพิธีหมอเหยา
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนา สืบทอดลาทางสั้น
2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการทาแคน
2.4 ควรมีการเก็บบันทึก ศึกษารวบรวมลายแคน กลอนลาเพื่ออนุรกั ษ์และสืบทอดต่อไป
รายการอ้างอิง
เจริญชัย ชนไพโรจน์. ศิลปินมรดกอีสาน. สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2559.
นภาลัย สุวรรณธาดา. (2533) ความรู้เบื้องต้นทางการประพันธ์เอกสารคาสอนชุดภาษาไทย. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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อีสานคอรัส: อีสานบ้านของเฮา
ESAN CHORUS: ESAN BAN KHONG HAO
ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี*
NARONGRUCH WORAMITMAITREE
บทคัดย่อ
“อีสานคอรัส” เกิดขึ้นจากโครงการประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียงระดับอุดมศึกษา จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2554 จากแนวคิดวงขับร้อง
ประสานเสียงในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ผู้วิจัยจึงนาชื่อนี้มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส” คือการนาเอาเพลงลูกทุ่งอีสาน
หรือเพลงหมอลาต่าง ๆ และสไตล์การขับร้องแบบหมอลา มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนาเพลง
“อีสานบ้านเฮา” หรือ “อีสานบ้านของเฮา” ประพันธ์โดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ครูเพลงลูกทุ่งอีสานและศิลปิน
แห่งชาติประจาปี พ.ศ. 2557 และบทเพลงนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งในด้านการใช้ภาษาและวรรณกรรมที่สามารถ
สื่อสะท้อนถึงความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงนาบทเพลงนี้มาเป็นวัตถุดิบในการสร้ างสรรค์ผลงาน
จากนั้นกาหนดกรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ คือ ทาการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง
โดยทาการเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวเสียง (Part Writing Harmony) มี 5 แนวคือ โซปราโน อัลโต้
เทเนอร์ บาริโทน และเบส ผสมผสานกับการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ “อะคัพเพลา” (A cappella) คือ การ
ใช้เสียงร้องของมนุษย์ทาเสียงเลียนเสียงเครื่องดนตรี สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ 1) กลุ่มร้องเลียนเสียงเครื่อง
ประกอบจังหวะ 2) กลุ่มร้องเป็นคอร์ดเลียนเสียงแคนและเสียงอื่น ๆ 3) กลุ่มร้องแบบแยกแนวเสียง 4) กลุ่มร้อง
เสียงเบส แล้วนามาขับร้อง โดยใช้รูปแบบการร้องแบบผสมผสานระหว่างการร้องแบบคอรัส การร้องเลียนเสียง
เครื่องดนตรี และการร้องแบบหมอลา ร่วมกับการบรรเลงเปียโนประกอบ ซึ่งนาแนวคิดของลายดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน คือ ลายเซิ้ง ลายตังหวาย และลายผู้ไท มาพัฒนาผสมผสานการบรรเลงเปียโนประกอบให้ เป็นลักษณะ
เฉพาะแบบ “เปียโนพื้นบ้าน” เพื่อทาให้งานสร้างสรรค์ “อีสานคอรัส” นีม้ ีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ
คาสาคัญ: การเรียบเรียงเสียงประสาน อีสานคอรัส เปียโนพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้านอีสาน อีสานบ้านของเฮา
Abstract
The term “Esan Chorus” has evolved from the Higher Education Choral Singing
Competition organized by the Higher Education Commission, Ministry of Education, in 2011.
With the idea of establishing a choral group in the Northeastern region, or Esan, the researcher
has initiated the concept of creating choral singing in the form of “Esan Chorus” by taking
Esan country or folk songs, along with the Morlam singing style, as raw materials for new
*
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arrangements. The first song that was rearranged for choral singing was the song entitled “Esan
Ban Hao” or “Esan Ban Khong Hao,” composed by Pongsak Jantharukkha, a renowned
composer of Esan country songs, and a National Artist 2014. The song is considered important
in that it well represents the Northeastern region as well as Esan songs, with its unique use of
language and literature that clearly reflects Esan ways of life. Having chosen the song as a raw
material, the researcher follows a conceptual framework to rearrange the song for choral
singing, employing a 5-part harmony comprising soprano, alto, tenor, baritone, and bass, in
combination with “a cappella”, a singing style using human voices to imitate the sounds of
musical instruments, consisting of 4 groups: 1) percussions, 2) the sounds of khaen to create
chords 3) choral and 4) the sounds of bass. The singing combines choral, a cappella, and
Morlam styles accompanied by the piano playing Esan folk melodies called Serng, Tangwai,
and Phu Thai. The accompaniment of “folk piano” contributes to the prominence and
uniqueness of “Esan Chorus”.
Keywords: Choral Arranging, Esan Chorus, Folk Piano, Esan Music, Esan Ban Khong Hao
บทนา
คาว่า “อีสานคอรัส” เกิดขึ้นมาจากโครงการประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียงอุดมศึกษา เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จัดโดย สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์อยู่หลายด้านคือเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การขับร้องประสานเสียงสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการศิลปะดนตรี ซึ่งสามารถที่จะแสดงศักยภาพงาน
ด้านคีตศิลป์ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วย
ซึ่งในการนีม้ หาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่งทีมเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 2 วงคือ วงขับร้องประสานเสียง
“MSU Chorus” และวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส” ซึ่งผู้วิจัยมีแนวคิดในการทาวง ขับร้องประสานเสียง
ของทั้งสองให้มีความแตกต่างกันคือ วงขับร้องประสานเสียง“MSU Chorus” จะเน้นเพลงแบบไทยประยุกต์
ส่วนวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส” จะเน้นเพลงแบบลูกทุ่งอีสานหรือหมอลาเป็นหลัก ซึ่งผลการประกวด
รอบภูมิภาค ทั้งสองวงได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับภูมิภาค โดยวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส”
ได้รับรางวัลชนะเลิศและวงขับร้องประสานเสียง “MSU Chorus” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
จากแนวความคิดของชื่อวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส” ซึ่งเป็นแนวคิดการตั้งชื่อมาจากการ
เป็นวงขับร้องประสานเสียงที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ ภาคอีสาน หรือ ในจังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัยจึงนาชื่อนี้มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง
ในรูปแบบที่เรียกว่า “อีสานคอรัส” คือการนาเอาเพลงลูกทุ่งอีสานหรือเพลงหมอลาต่าง ๆ ของอีสานมาเป็น
วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน
เพลง “อีสานบ้านเฮา” หรือ “อีสานบ้านของเฮา” เป็นบทเพลงหนึ่งซึ่งมีความสาคัญ เปรียบเสมือน
เป็นตัวแทนแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ เพลงประจาภาคอีสานเลยก็ว่าได้ ด้วยเพราะมีเอกลักษณ์
เฉพาะทั้งในด้านการใช้ภาษาและวรรณกรรมที่สามารถสื่อสะท้อนถึงความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจน โดยที่ แวง
พลังวรรณ (2545, 360) ได้กล่าวไว้ว่า “...เพลงนี้คือคาอธิบายความหมายของคาว่า “ลูกทุ่งอีสาน” ได้ดีที่สุด
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เพลงนี้เพียบพร้อมทั้งรูปแบบ เนื้อหา ท่วงทานองจังหวะลีลา คาร้อง ภาษาที่งดงาม และเป็นเพลงที่สื่อสะท้อน
บรรยากาศของภาคอีสานและวิถีชีวิตของชาวอีสานได้อย่างหมดจด...” และยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า เป็นเพลงที่
ผู้แต่งมีความกล้าหาญในการเลือกใช้คาภาษาถิ่นมาปลุกเร้าจิตวิญญาณความเป็นอีสานให้รัก เทิดทูน หวงแหน
ถิ่นเกิด รักพงศ์ รักเผ่า รักแผ่นดินเกิด เพลงนี้สอนให้คนอีสานรักความเป็นจริง รักสิ่งที่ตนเองมีและเป็นและ
รักสภาพที่แวดข้าง มองสิ่งที่รายรอบตัวเป็นดั่งสรวงสวรรค์ สวรรค์แห่งความเป็นจริงและสวรรค์ที่อยู่บนพื้นพิภพนี้
บทเพลงนี้ได้สอดแทรกกลอนลาเข้าประกอบในเพลงอย่างกลมกลืน จังหวะทานองเพลงเป็นทานองเซิ้งและเข้า
กันได้ดีกับดนตรีอีสาน อันมีพิณและแคน และเพลงนี้เป็นเสมือนเพลงประจาภาคอีสาน เพลงนี้ไม่เคยเสื่อมความ
นิยมแม้จะถูกสร้างขึ้นร่วม 30 ปีแล้ว แม้ในปัจจุบันชาวอีสานที่เคยใช้ชีวิตในบ้านเกิด ได้ฟังเพลงนี้ทีไรเป็ นต้อง
เกิดความรู้สึกคึกคักตามจังหวะของเพลง และขณะเดียวกันวิญญาณของพวกเขาก็ถูกฉุดรั้งให้ดิ่งด่าลึกจมลงไปกับ
เนื้อหาของเพลง ดิ่งจมไปสัมผัสความยากแค้นของการดาเนินชีวิต เพลงนี้จึงเป็นเหมือนเส้นชีวิตของชาวอีสาน
เป็นกระจกบานใหญ่ที่ส่องฉายชีวิตคนอีสานได้อย่างหมดเปลื อก เนื้อหาและรูปแบบของเพลงได้สะท้อนเงาให้
เห็นว่า ชีวิตชาวอีสานนั้น คือชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกข์จนระคนปนเปกันไปในเวลาเดียวกัน จนแยกไม่ออกว่า ไหน
สุขไหนทุกข์ เพลงนี้เป็นเหมือนหีบห่อที่บรรจุชีวิตของชาวอีสานไว้ทั้งหมด นี่คือเพลงที่ยิ่งใหญ่ ที่เป็นเสมือนเพลง
ประจาภาค เพลงที่เผยให้เห็นภูมิปัญญา เพลงที่กลั่นจากมันสมองและเคี่ยวด้วยประสบการณ์ของมหาปราชญ์
ด้านการแต่งเพลงชาวอีสาน นามว่า พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ครูเพลงผู้มีชื่อเสียง ผู้ที่ได้รับขนานนามให้เป็น “มหาปราชญ์แห่งท้องทุ่งอีสาน”
เป็นนักประพันธ์เพลงที่เป็นต้นแบบแห่งศิลปินอีสาน และยังได้รับรางวัลเป็นศิลปินแห่งชาติอีกด้วย โดยที่ ทินกร
อัตไพบูลย์ (2546, 14) ได้กล่าวไว้ว่า “...ครูเพลงพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา นับว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นเอกในด้านการ
ประพันธ์เพลงที่ใช้ทานองพื้นบ้านมาปรับประยุกต์เป็นเพลงลูกทุ่ง และ เป็นเจ้าของเพลงอีสานบ้านเฮา สาละวัน
เตี้ยลง พี่จ๋าหลับตาไว้ ลานาอีสาน ฯลฯ ได้นาคาภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นเข้าสู่เพลงลูกทุ่ง เป็นครูต้นแบบ
ครูในฝันในดวงใจของนักประพันธ์รุ่นใหม่...”
ธีร์ อันมัย (2558) ได้กล่าวถึง พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ไว้ว่า "คา" ทีเ่ ขาเลือกใช้นั้น งดงาม เรียบง่ายและ
มีความหมายลึกซึ้งถึงอารมณ์ความรู้สึก คือ นอกจากจะทาหน้าที่เล่าเรื่อง พรรณนาให้อารมณ์ความรูส้ ึกและให้
บรรยากาศไอดิน กลิ่นดอกไม้ให้อบอวลในเสียงเพลงแล้ว เขาคือผู้นา "คาลาวอีสาน" อันเคยเป็นภาษาต้องห้ามใน
ระบบโรงเรียนและระบบราชการให้มีที่อยู่ที่ยืน ให้ปรากฏในเสียงเพลงลูกทุ่งอย่างแนบเนียนและสง่างาม และ
สลา คุณวุฒิ นักแต่งเพลงลูกทุ่งแถวหน้า ผู้ยกให้ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา เป็น "ครู" กล่าวถึงเพลง "อีสานบ้านเฮา"
ที่ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา เขียนให้ เทพพร เพชรอุบล เมื่อปี 2514 ว่า "...ด้วยถ้อยคาที่ง่าย แต่งดงามด้วยจินตนาการ
ที่นาให้ผู้ฟังเห็นภาพลึกซึ้งและกินใจ สาหรับผม ได้วางเพลงนี้ไว้ในลาดับต้น ๆ ของชาร์ตเพลงที่อยู่ในดวงใจ และ
เมื่อหันมาจับปากกาแต่งเพลง เพลงนี้ของพ่อก็ยกไว้บนหิ้งเป็นครูเป็นตาราแก่การเขียนเพลงของผมตั้งแต่นั้นมา..."
แวง พลังวรรณ (2556) ได้กล่าวถึงเพลง “อีสานบ้านของเฮา” ไว้ว่า เพลงนี้คือคาอธิบายความหมาย
ของคาว่า “ลูกทุ่งอีสาน” ได้ดีที่สุด เพลงนี้เพียบพร้อมทั้งรูปแบบเนื้อหา ท่วงทานอง จังหวะ ลีลา คาร้อง ภาษาที่
งดงาม และเป็นเพลงที่สื่อสะท้อนบรรยากาศของภาคอีสานและวิถีชีวิตของชาวอีสานได้อย่างหมดจด
จากข้างต้นที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงได้นาบทเพลง “อีสานบ้านของเฮา” ซึ่งประพันธ์เนื้อร้องและทานอง
โดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้อง
ประสานเสียงในแบบที่เรียกว่า “อีสานคอรัส ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา และ ส่งเสริมให้เกิดความรักใน
วัฒนธรรมของชาติ โดยใช้การขับร้องประสานเสียงมาเป็นสื่ อกลางระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมแบบ
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ตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อวัฒนธรรมให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาการศึกษาไทยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีให้มีความทันสมัยและมีความยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรมธรรมท้องถิ่นอีสาน โดยใช้การขับร้องประสาน
เสียงเป็นสื่อ
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียงให้มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
ขอบเขตของการสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ จะทาเฉพาะการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสาน
เสียง ในรูปแบบที่เรียกว่า “อีสานคอรัส ” โดยผู้วิจัยได้นาบทเพลงลูกทุ่งอีสาน เพลง “อีสานบ้านของเฮา”
ซึ่งประพันธ์เนื้อร้องและทานอง โดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง “อีสานคอรัส”
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้
1. กาหนดกรอบแนวคิ ดในการสร้ างสรรค์ คือ ทาการเรีย บเรีย งเสียงประสานสาหรั บวงขับร้อ ง
ประสานเสียง
2. ทบทวนวรรณกรรมและหาข้อมูลเพลงลูกทุ่งอีสาน และเพลงพื้นบ้านอีสานโดยการปรึกษาหารือ
จากผู้รู้ โดยได้รับคาแนะนาจากคณาจารย์ของสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม แล้วทาการคัดเลือกบทเพลงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
3. ทาการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง ภายใต้กรอบแนวคิด “อีสานคอรัส”
4. ทาการแยกแนวเสียงประสาน แล้วนาไปให้ค ณะนักร้องประสานเสีย งทาการฝึกซ้อม และใน
ระหว่างการซ้อม ผู้วิจัยจะทาการสังเกตพร้อมกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ แล้วนากลับมาแก้ไขปรับปรุง
5. ทาการแสดงจริงบนเวที และทาการบันทึกภาพและเสียงตลอดการแสดง
6. จัดทาบทวิเคราะห์ นาเสนอเป็นรูปเล่ม และบันทึกลงแผ่นซีดีในรูปแบบวีซีดี (VCD) หรือแบบดีวีดี
(DVD) เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้วิจัยคาดหวังว่า ผลงานการสร้างสรรค์การเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียงนี้
จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
1. เป็นการอนุรักษ์บทเพลงเก่าที่มีคุณค่า และการพัฒนาเพื่อให้เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้าง
จิตสานึกในความรักถิ่นฐานบ้านเกิด และวัฒนธรรมไทย
2. เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบวิชาการ
3. เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมอีสานกับวัฒนธรรมแบบตะวันตก โดยใช้การขับร้อง
ประสานเสียงเป็นสื่อเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสัมผัสหรือเข้าถึงได้
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4. ช่วยกระตุ้นความสนใจเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน และมี
จิตสานึกรักในวัฒนธรรมของชาติ
5. ช่วยสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ
ผลการสร้างสรรค์และลักษณะเฉพาะของ “อีสานคอรัส”
ในการศึกษาความสาคัญของงานสร้างสรรค์ “อีสานคอรัส” ผู้วิจัยทาการศึกษาทบทวนวรรณกรรมใน
สองประเด็นที่สาคัญ คือ ดนตรีอีสานหรือดนตรีพื้นบ้านอีสาน และการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้อง
ประสานเสียง โดยทาการศึกษาค้นคว้าจากงานเอกสาร ตารา งานวิชาการ งานวิจัย คลิปวีดิ โอ และข้อมูลต่าง ๆ
จากอินเทอร์เน็ต โดยสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการทบทวนวรรณกรรม ในภาพที่ 1 ได้ดังนี้
อีสานคอรัส

การเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับ
วงขับร้องประสานเสียง

เพลงร้องอีสาน

เพลงลูกทุ่งอีสาน

เพลงพื้นบ้านอีสาน
แนวคิดและทฤษฎีการเรียบเรียง
เสียงประสาน

เทคนิคการขับร้องและรูปแบบ
วงขับร้องประสานเสียง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทบทวนวรรณกรรม
ที่มา: ผู้วิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของเพลงลูกทุ่งอีสาน เพลงพื้นบ้านอีสาน แนวคิดทฤษฎีการเรียบ
เรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง เทคนิคการขับร้องและรูปแบบวงขับร้องประสานเสียงเสร็จแล้ว
ผู้วิ จั ยได้ ทาการศึ ก ษาค้ นคว้ า เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ประวั ติเ พลง และประวั ติผู้ แ ต่ งในส่ว นของเพลงลูก ทุ่ งอี ส าน
เพื่อที่จะได้ทราบถึงเรื่องราวของบทเพลง แรงบันดาลใจในการประพันธ์ของนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งอีสาน และ
นามาสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัยในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์
คือ ทาการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง แบบ “อีสานคอรัส”
แนวคิดหลักในการสร้างสรรค์
แนวคิดหลักของ “อีสานคอรัส” คือ ทาการเรียบเรียงเสียงประสานวงขับร้องประสานเสียงแบบ 11
แนว โดยแบ่งนักร้องเป็น 4 กลุ่ม ใช้นักร้องประสานเสียงประมาณ 60 คน ร้องร่วมกับ “เปียโนพื้นบ้าน” ที่ผู้วิจัย
เรียบเรียงขึ้น ดังนี้
1. กลุ่มร้องเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะ (Percussions) ผู้วิจัยกาหนดให้มี 3 แนว ใช้นักร้อง
ประมาณ 14 คน คือ
- แนวเสียงไฮแฮท (Hi hat) หรือ ฉาบ (Cymbal) ใช้นักร้อง 2 คน
- แนวเสียงฆ้อง (Gongs) ใช้นักร้อง 4 คน
- แนวเสียงกลองกระเดื่อง (Drums) ใช้นักร้อง 4-8 คน
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2. กลุ่มร้องเป็นคอร์ดเลียนเสียงแคนและเสียงอื่น ๆ ผู้วิจัยกาหนดให้มี 3 แนว ใช้นักร้องประมาณ 6 คน
- แนว Voice 1 ใช้นักร้อง 2 คน
- แนว Voice 2 ใช้นักร้อง 2 คน
- แนว Voice 3 ใช้นักร้อง 2 คน
3. กลุ่มร้องแบบแยกแนวเสียง (Part Writing) ผู้วิจัยกาหนดให้มี 4 แนว ใช้นักร้องประมาณ 16 คน คือ
- แนวเสียงโซปราโน (Soprano) ใช้นักร้องประมาณ 6-8 คน
- แนวเสียงอัลโต้ (Alto) ใช้นักร้องประมาณ 6-8 คน
- แนวเสียงเทเนอร์ (Tenor) ใช้นักร้องประมาณ 6-8 คน
- แนวเสียงบาริโทน (Baritone) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นแนวเบส ของการแยกแนวเสียงก็ได้ ใช้
นักร้องประมาณ 6-8 คน
4. กลุ่มร้องเสียงเบส ในสไตล์การบรรเลงแบบวงดนตรีพื้นบ้านหรือวงดนตรี หมอลา ใช้นักร้อง
ประมาณ 6-8 คน
ใช้เทคนิคการขับร้องแบบผสมผสานระหว่างการขับร้องแบบคอรัส การขับร้องเลียนเสียงเครื่องดนตรี
การขับร้องทาเสียงเป็นซาวด์แบบต่าง ๆ และการขับร้องแบบหมอลา แล้วร้องร่วมกับการบรรเลงเปียโนประกอบ
ในลักษณะที่เรียกว่า “เปียโนพื้นบ้าน” ซึ่งนาแนวดนตรีของลายดนตรีพื้นบ้านอีสาน คือ ลายเซิ้ง ลายตังหวาย
และลายผู้ ไทมาเป็น แนวคิดในการพัฒนาผสมผสาน แล้วทาการเรียบเรียงดนตรีสาหรับ การบรรเลงเปียโน
ประกอบ ให้มีลักษณะเฉพาะภายใต้แนวคิดที่กาหนด เพื่อทาให้งานสร้างสรรค์ “อีสานคอรัส ” มีความโดดเด่น
และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
การจัดที่นั่ง
ในงานสร้างสรรค์ “อีสานคอรัส” มีการจัดที่นั่ง (Choral seating plan) หรือการยืนในวงขับร้อง
ประสานเสียง เพื่อให้ ได้เสี ยงที่มี ความสมดุล (Balance) และมีมิติ โดยใช้ กลุ่มเสียง Voice 1,2,3 เป็นจุ ด
ศูนย์กลาง ให้แนวเสียงอื่น ๆ อยู่ตามตาแหน่งในภาพประกอบ และในท่อนที่ต้องร้องเดี่ยว (Solo) ให้นักร้องเดี่ยว
ที่อยู่ในวงออกมาร้องในตาแหน่งด้านหน้าของวง โดยยืนเยื้องไปทางซ้ายหรือขวา ด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อย
(วาทยกรจะได้ไม่บัง) พอร้องเสร็จก็เดินกลับเข้าวงในตาแหน่งที่อยู่เดิมตามตัวอย่างภาพที่ 2

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

A

A1

B

C (Solo)

A2

A3

ภาพที่ 3 โครงสร้างเพลง “อีสานบ้านของเฮา”
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่อนนา (Introduction)
ในท่อนนี้สามารถแบ่งเป็นสองตอน คือ “เกริ่น” ห้องที่ 1-4 กลุ่มเสียงที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ คือ กลุ่ม
Voice โดยกลุ่มนี้จะแยกได้ 3 แนวคือ Voice 1, Voice 2 และ Voice 3 ร้องทาเสียงเลียนแบบเสียง “แคน”
ร้องเป็นคาว่า “เวา อู เวา อู เวา....” โดยทาปากให้กลม เปล่งเสียงให้ลมออกจมูกให้มีเสียงก้องกังวาน กาหนดให้
Voice 1 กับ Voice 2 บรรเลงเป็นเสียงค้าง (Drone) และให้ Voice 3 บรรเลงทานองลายพื้นบ้านอีสาน ที่แต่ง
ขึ้นมาใหม่ และในการเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้วิจัยให้นักร้องกลุ่ม Voice แยกออกเป็น 2 แนว เพื่อที่จะได้
สลับกันร้อง (Division) เพื่อทาให้เกิดมิติ และ เป็นการแบ่งช่วงจังหวะการหายใจ ทาให้แนวทานองมีความราบ
ลื่น แสดงตัวอย่างในภาพที่ 4 ได้ดังนี้

ภาพที่ 4 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบ ใช้เสียงร้องเลียนเสียงแคน
ที่มา: ผู้วิจัย
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ในการร้องโน้ตเสียงยาวในห้องแรก และห้องสุดท้ายของวรรค ผู้วิจยั ให้นักร้องกลุ่ม Voice ออกเสียง
“เวา” ค้างยาว แล้วใช้มือตีป้องไปที่ปาก เพื่อเป็นการทาเสียงให้มลี ูกเล่นคล้ายกับการสั่นเสียง (Vibrato) และใน
ห้องที่ 7-10 เป็นทานองที่ผู้วิจัยแต่งขึ้นมาใหม่ ร้องคาว่า “อีสานคือบ้านของเฮา” 3 รอบ โดยค่อย ๆ เพิ่มความ
ดังขึ้น (Dynamic) ใช้การเรียบเรียงเสียงประสานแบบ แยกแนวเสียง เป็น 4 แนวเสียง (4 Part Writing) และใช้
การเทคนิคการร้องประสานเสียงแบบคลาสสิก คือ อ้าปากกว้างและใช้พลังเสียงให้เต็มที่ และใช้ทางเดินคอร์ด
(Chord Progression) จากบันไดเสียงไมเนอร์แบบเนเจรัล (Natural Minor) ในบันไดเสียงอีไมเนอร์ (Em) ใช้
คอร์ดหลักคือ VII i VII VI VII I และในคอร์ดจบ ผู้วิจัยได้เปลี่ยนโหมดในตอนจบเป็นคอร์ดอีเมเจอร์ (E) เพื่อสร้าง
สีสันให้เกิดความสว่าง และส่งต่อเข้าท่อน A ต่อไป แสดงตัวอย่างในภาพที่ 5 ดังนี้

ภาพที่ 5 ทานองทีป่ ระพันธ์ขึ้นมาใหม่ และการเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวเสียง 4 แนว (4 Part Writing)
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่อน A (ห้องที่ 11-20)
ในท่ อ นนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ แ นวคิ ด ในการเรี ย บเรี ย งเสี ย งประสานแบบหลากแนวท านอง (Polyphonic
texture) มีทั้งหมด 3 ทานอง คือ ทานอง a, b และ c โดยกาหนดให้แนวเสียงเทเนอร์ร้องทานองหลัก (ทานอง
a) แนวเสียงบาริโทน ร้องแบบกึ่งพูด (ทานอง b) โดยนาลักษณะของการร้องแบบ กึ่งร้องกึ่งโห่ มาจากท่อนสร้อย
เพลงของ “ลาคอนสะหวัน ” ร้องว่า “เฮ้ย ยะ เฮ้ยยะ ๆ ๆ ” มาใส่เพื่อสร้างบรรยากาศให้บทเพลงมีความ
สนุก สนาน และแนวเบส ร้ องท านองเลี ยนเสี ยงเบส (ทานอง c) โดยใช้เ ทคนิค การบรรเลงเบสวนซ้ าไปมา
(Ostinato หรือ Ground bass) บรรเลงวนจนจบท่อน ซึ่งแนวคิดนี้ได้มาจากสไตล์การบรรเลงเบสของวงดนตรี
พื้นบ้านอีสาน หรือวงดนตรีลูกทุ่งหมอลา ซึ่งเป็นรูปแบบการบรรเลงเบสที่เป็นที่นิยม และมีเอกลักษณ์เฉพาะมา
ประยุกต์ใช้ โดยให้แนวเสียงเบสร้องออกเสียงว่า “ตุ่ม..ตุ่ม ตุ้มตุ้ม.. ตุ้มตุ้ม ตุ่ม..” เลียนเสียงเบส และใช้กลุ่ม
เสียงไฮแฮท ร้องคาว่า “ซิ” โดยให้เสียงออกเสียงจากไรฟัน ให้มีเสียงคล้ายกับไฮแฮทหรือฉาบ ร้องเป็นกระสวน
จังหวะ (Pattern) แสดงในตัวอย่างภาพที่ 6
การบรรเลงเปียโนประกอบในท่อนนี้ ได้นาแนวดนตรีของลายดนตรีพื้นบ้านอีสาน คือ ลายเซิ้ง และ
ลายตังหวาย มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาผสมผสานรูปแบบการบรรเลง แสดงในตัวอย่างภาพที่ 7
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ภาพที่ 6 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบ หลากแนวทานอง (Polyphonic texture)
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 7 การเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับ “เปียโนพื้นบ้าน”
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่อน A1 (ห้องที่ 21-29)
ในท่อนนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มคาร้องเข้ามาว่า “สู่อีสานบ้านเฮา” ในห้องที่ 20 เพื่อทาหน้าที่เชื่อมท่อนเพลง
และเป็นการนาเข้าสู่ท่อน A1 ใช้การเรียบเรียงเสียงประสาน แบบคู่ 6 ขนานกับทานองไปตลอด โดย 4 ห้องแรก
ใช้แนวเสียงโซปราโนร้องทานองหลัก ใช้แนวเสียงอัลโตประสานคู่ 6 และใน 4 ห้องหลังสลับให้แนวเทเนอร์ร้อง
ทานองหลัก แนวบาริโทนร้องประสานคู่ 6
ท่อนนี้ใช้แนวเบสบรรเลงในลักษณะจังหวะเหมือนกับท่อน A แต่ทานองจะมีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตาม
ทางเดินคอร์ด โดยใช้โครงสร้างคอร์ดจากบันไดเสียงแบบเนเจอรัลไมเนอร์ (Natural Minor) คือ i VII i iv III I VI
I III VII III I
ใช้แนวเสียง Voice 1,2,3 ร้องเสียง “เวา” โดยร้องออกเสียงขึ้นจมูก ใช้การประสานเสียงแบบบล๊อค
คอร์ด (Block Chord) บรรเลงในลักษณะจังหวะขัด (Syncopation) แล้วใช้แนวเสียงไฮแฮท ร้องเสียง “ซิ”
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บรรเลงในลักษณะจังหวะขัด ที่มีความคล้ายคลึงกันกับแนว Voice เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของบทเพลง
แสดงตัวอย่างในภาพที่ 8

ใช้เชื่อมท่อนเพลง

ใช้การประสานเสียงแบบคู่ 6 ขนาน
ใช้เสียง “ซิ”ร้องเลียนเสียงไฮแฮท ในลักษณะจังหวะขัด

ใช้การประสานเสียงแบบบล็อกคอร์ด ในลักษณะจังหวะขัด
ภาพที่ 8 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบคู่ขนาน 6 การบล็อกคอร์ด
และการใช้เสียงไฮแฮทในลักษณะจังหวะขัด
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่อน B (ห้องที่ 30-35)
ในท่อนนี้ถือว่าเป็นท่อนที่มีความสาคัญ ผู้วิจัยจึงใส่ เนื้อหาด้านดนตรีให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยใช้ ทุก
กลุ่มเสียงร้องในท่อนนี้ ยกเว้นแนวเสียงไฮแฮท ทาการเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวเสียง เป็น 4 แนว
เสียง (4 Part Writing) ในกลุ่ม โซปราโน อัลโต เทเนอร์ และ บาริโทน เพื่อร้องทานองหลัก ใช้แนวเบสบรรเลง
ในลักษณะจังหวะเหมือนกับท่อน A (สไตล์การบรรเลงเบสของวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน) ร้องออกเสียง “ตุ่ม..ตุ่ม
ตุ้มตุ้ม.. ตุ้มตุ้ม ตุ่ม..”แต่ทานองจะมีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตามทางเดินคอร์ด โดยในท่อนนี้ใช้โครงสร้างคอร์ด จาก
บันไดเสียงแบบเนเจอรัลไมเนอร์ (Natural Minor) คือ i VII i III VI I III I III VII i แสดงตัวอย่างในภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวเสียง
และใช้แนวเบสบรรเลงในลักษณะจังหวะแบบหมอลา
ที่มา: ผู้วิจัย

เพิ่มแนวของกลุ่มร้องเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะ ร้องเลียนเสียงฆ้อง ออกเสียง “โม้ง” โดยแบ่ง
นักร้องออกเป็นสองแนว ร้องประสานเสียงคู่ 5 เปอร์เฟค (โน้ต E-B) ในแนวเสียงต่า (โน้ต E) หรือโทนิค (Tonic)
ร้องคาว่า “โหม่ง” แนวเสียงประสาน (โน้ต B) หรือ ดอมิแนนท์ (Dominant) ร้องคาว่า “ม้ง” พอร้องพร้อมกัน
ทั้งสองแนวแล้ว ก็จะได้เสียงที่คล้ายกับเสียงฆ้อง และให้ใช้มือป้องตรงบริเวณปากทั้งสองมือ ทาให้คล้ายกับเป็น
โทรโข่ง เพื่อทาให้เกิดเสียงก้องกังวานและขยายเสียงให้ดังและมีความชัดเจนมากขึ้น และในส่วนของกลุ่มร้อง
เลียนเสียงกลองนั้น ร้องออกเสียง “ตู่มส์” บรรเลงในลักษณะจังหวะแบบ “เซิ้ง” และเมื่อนามาบรรเลงร่วมกันก็
จะได้ลักษณะจังหวะแบบ “เซิ้ง” หรือ “วงกลองยาว” ซึ่งเป็นลักษณะจังหวะที่เป็นที่นิยมของวงดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน แสดงตัวอย่างในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การเรียบเรียงเสียงประสาน สาหรับกลุ่มร้องเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะ
ที่มา: ผู้วิจัย

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

ท่อน C (Solo) (ห้องที่ 36-47)
ก่อนจะเข้าท่อนร้องโซโล่ในท่อนนี้ ผู้วิจัยให้กลุ่มเสียงเบส ร้องเดี่ยวประมาณ 2 ห้องเพื่อลดความ
หนาแน่นของท่อน B และ ลดความดังของทุกแนวเสียงลง เพื่อที่จะให้แนวร้องเดี่ยวมีความโดดเด่นขึ้น ในท่อนนี้
ใช้เทคนิคการบรรเลงเบสวนซ้าไปมา (Ostinato หรือ Ground bass) 2 ห้อง โดยนาลักษณะจังหวะกลองของ
“ลาผู้ไท” มาให้แนวเสียงเบสบรรเลงพร้อมกันกับแนวเสียงกลอง ให้กลุ่มแนวเสียงฆ้อง ร้องลั กษณะจังหวะและ
ใช้เทคนิคเดียวกันกับท่อน B นามาร้อง และให้กลุ่มเสียงไฮแฮท บรรเลงในลักษณะจังหวะที่เร็วและถี่ โดยแยก
ออกเป็น 2 แนว เพื่อที่จะได้สลับกันร้อง (Division) เพื่อทาให้เกิดมิติ และเป็นการแบ่งช่วงจังหวะการหายใจ
และใช้เปียโนบรรเลงประกอบแบบ “เปียโนพื้นบ้าน” โดยนาลาย “ลาผู้ไท” กับ “ลาตังหวาย” มาพัฒนาให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะ แสดงตัวอย่างในภาพที่ 12

ภาพที่ 12 การเรียบเรียงเสียงประสานเปียโน กับกลุม่ เครื่องประกอบจังหวะโดยใช้ลักษณะจังหวะของ“ลาผู้ไท”
ที่มา: ผู้วิจัย
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ใช้การประสานเสียงแบบแยกแนวเสียง เป็น 4 แนวเสียง (4 Part Writing) ในกลุ่ม โซปราโน อัลโต
เทเนอร์ และ บาริโทน ร้องเป็นคอร์ด I (Em) คาว่า “ฮืม” เบา ๆ เพื่อทาหน้าที่เป็นฉากหลัง (Background)
เสริมทานองให้มีความโดดเด่นขึ้น โดยใช้นักร้องหมอลาผู้ชายร้องเดี่ยวในรอบแรก และ หมอลาผู้หญิงร้องเดี่ยวใน
รอบสอง มาร้องเดี่ยวในสไตล์หมอลา และในท่อนนี้ นักร้องเดี่ยวสามารถที่จะด้น (Improvisation) ได้บ้างตาม
สไตล์แบบหมอลา แสดงตัวอย่างในภาพที่ 13

ภาพที่ 13 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวเสียง (4 Part Writing) กับการร้องเดีย่ วแบบหมอลา
ที่มา: ผู้วิจัย

ท่อน A2 (ห้องที่ 48-59)
ในท่อนนี้ มีการเปลี่ยนลักษณะจังหวะจาก “ลาผู้ไท” มาเป็นโน้ตตัวขาว 2 ตัวในหนึ่งห้อง และ
เปลี่ยนลักษณะจังหวะของไฮแฮท ให้มีลักษณะจังหวะที่มีตัวหยุดเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นวรรคตอน เพื่อเป็นการ
สร้างความหลากหลาย (Varity) และเป็นการเตรียมตัวที่จะให้ กลุ่มเครื่องประกอบจังหวะหยุดร้องในท่อน A3
แสดงตัวอย่างในภาพที่ 14

ภาพที่ 14 การเปลีย่ นลักษณะจังหวะจาก “ลาผู้ไท” มาเป็นโน้ตตัวขาว
ที่มา: ผู้วิจัย
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ใช้การเรียบเรียงเสียงประสานแบบการร้องสลับกันระหว่างชายกับหญิง เป็นวรรคเพลง โดยให้แนวเท
เนอร์ร้องก่อน สลับกับแนวอัลโต และให้แนว Voice ร้อง “รัน รันระรัน รัน รัน รัน ฮิ้ว ...”เป็นคอร์ด เพื่อสร้าง
เป็นพื้นหลังหรือลักษณะจังหวะประกอบ เพื่อสร้างสีสัน และสื่อถึงความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา แสดงตัวอย่างใน
ภาพที่ 15

ภาพที่ 15 การเรียบเรียงแบบการร้องสลับชายกับหญิง และการร้องเป็นคอร์ดเพื่อสร้างพื้นหลัง (Background)
ที่มา: ผู้วิจัย

วรรคหลัง ใช้การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนว 4 เสียง ประกอบกับเสียงเบส โดยให้แนว
โซปราโน และ แนว Voice 1,2,3 ร้องทานองหลัก เพื่อทาให้ทานองหลักมีความเข้มขึ้น และเสียงดังขึ้น แสดง
ตัวอย่างในภาพที่ 16

ภาพที่ 16 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนว 4 เสียง ประกอบกับเสียงเบสท่อน A2
ที่มา: ผู้วิจัย
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ท่อน A3 (ห้องที่ 60-70)
ในท่อนนี้ใช้การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนว 4 เสียง ประกอบกับเสียงเบส โดยให้แนว
โซปราโน และแนว Voice 1,2,3 ร้องทานองหลัก เพื่อทาให้ทานองหลักมีความเข้มขึ้นและเสียงดังขึ้น ใช้
โครงสร้างคอร์ดจากบันไดเสียงแบบเนเจอรัลไมเนอร์ (Natural Minor) คือ i iv I III iv III (i , I) และในตอนย้อน
คอร์ด i (Em) ในตอนจบเปลี่ยนโหมดด้วยคอร์ดเมเจอร์ I (E) เพื่อสร้างสีสันให้เกิดความสว่างและโปร่งขึ้น และ
ทาให้เป็นการจบที่ยิ่งใหญ่ แสดงตัวอย่างในภาพที่ 16

ภาพที่ 17 การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนว 4 เสียง ประกอบกับเสียงเบสท่อน A3
ที่มา: ผู้วิจัย

สรุปและอภิปรายผล
งานสร้างสรรค์ “อีสานคอรัส” เป็นการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงขับร้องประสานเสียง โดยใช้
เพลง “อีสานบ้านของเฮา” ประพันธ์โดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ครูเพลงและศิลปินแห่งชาติ มาเป็นวัตถุดิบในการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้แนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวเสียง (Part Writing Harmony)
ผสมผสานกับการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ “อะคัพเพลา” (A cappella) คือ การใช้เสียงร้องของมนุษย์ทา
เสียงเลียนเสียงเครื่องดนตรี ใช้เทคนิคการขับร้องแบบผสมผสาน ระหว่างการขับร้องแบบคอรัส การขับร้องเลียน
เสียงเครื่องดนตรี การขับร้องทาเสียงเป็นซาวด์แบบต่าง ๆ และ การขับร้องแบบหมอลา แล้วนามาร้องร่วมกับ
การบรรเลงเปียโนประกอบ ในลักษณะที่เรียกว่า “เปียโนพื้นบ้าน” ซึ่งนาแนวคิดของลายดนตรีพื้นบ้านอีสาน คือ
ลายเซิ้ง ลายตังหวาย และลายผู้ไท มาพัฒนาผสมผสานและเรี ยบเรียงขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้บรรเลงประกอบกับ
“วงอีสานคอรัส” ซึ่งมีแนวประสานเสียงทั้งหมด 11 แนว สามารถแยกเป็นกลุ่มหลักได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ดังนี้
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1) กลุ่มร้องเลียนเสียงเครื่องประกอบจังหวะ (Percussions) มี 3 แนว คือ แนวเสียงไฮแฮท (Hi hat)
ใช้คาร้อง“ซิ” โดยให้ทาเสียงออกจากไรฟัน แนวเสียงฆ้อง (Gongs) ใช้คาร้อง“โม้ง” และใช้มือป้องตรงบริเวณ
ปากทั้งสองมือ ทาให้คล้ายกับเป็นโทรโข่ง เพื่อทาให้เกิดเสียงก้องกังวานและขยายเสียงให้ดังและมีความชัดเจน
มากขึ้น และแนวเสียงกลองกระเดื่อง (Drums) ใช้คาร้อง“ตุ่บส์”
2) กลุ่มร้องเป็นคอร์ดเลียนเสียงแคนและเสียงอื่น ๆ มี 3 แนว กาหนดให้เป็น Voice 1,2,3 โดยร้อง
เป็นคาว่า “เวา อู เวา อู เวา....” โดยทาปากให้กลม เปล่งเสียงให้ลมออกจมูกให้มีเสียงก้องกังวาน และใช้คา
“รัน รันระรัน รัน รัน รัน ฮิ้ว...” ร้องเพื่อสร้างสีสัน สร้างบรรยากาศทาให้เกิดความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา
3) กลุ่มร้องแบบแยกแนวเสียง (Part Writing) 4 แนว คือ เสียงโซปราโน (Soprano) เสียงอัลโต้
(Alto) เสียงเทเนอร์ (Tenor) และเสียงบาริโทน (Baritone) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นแนวเบส ในกลุ่มนี้
4) กลุ่มร้องเสียงเบส ร้องในสไตล์การบรรเลงเบสของวงดนตรีพื้นบ้าน หรือวงดนตรีหมอลา โดยร้อง
เป็นคาหรือประโยคว่า “ตุ่ม..ตุ่ม ตุ้มตุ้ม.. ตุ้มตุ้ม ตุ่ม..”
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การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่อง
พญาผานอง ตอน รักสามเส้า
THE CREATION OF INSTRUMENT MEDIA E-LEARNING FOR THAI VOCAL
MUSIC LITERATURE PHRAYA-PHA-NONG IN RAK-SAM-SAO EPISODE
นพคุณ สุดประเสริฐ*
NOPPAKUN SODPRASERT
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง
ตอนรักสามเส้า มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
เรื่องพญาผานอง ตอน รักสามเส้า และหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนที่ สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนรายวิชา ทักษะการขับร้องเพลงละคร เป็นงานวิจัยที่ดาเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ วิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาการผลิตสื่อการสอน และนักศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญและนั ก ศึ ก ษาสาขาคี ต ศิ ล ป์ ไ ทย โดยมี ผ ลการศึ ก ษา คื อ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ตั้ ง ไว้ โดยมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 78.75 และมีประสิทธิภาพของ
การวัดผลคะแนนการสอบปฏิบัติเฉลี่ยเท่ากับ 88.75
คาสาคัญ: สื่อการเรียนการสอน E-Learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
Abstract
The research aims at producing teaching materials of Thai vocal Music subject in Rak
Sam Sao’s Episode in Phaya Phanong’s Lakhon Phanthangand assessing quality of the material
produced for Skill in Thai Voice subject in Lakhon performances. The research was processed
by researchers, specialists in subject content and production of teaching materials, and
students in Thai voice subject. There are two representative sample groups, specialist group
and students. The study has found that the teaching material produced by the researcher and
specialists was efficient. The material operational quality tested during class activities is 78.75
in average while the material operational quality test during skill examination is 88.75 in
average.
Keywords: Teaching materials, Skill in Voice subject
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บทนา
ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2558) เป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านที่มี
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้มีการเน้นทักษะด้ าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มากมาย ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทอย่างมากทีส่ ่งผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตในทุก ๆ ด้าน และเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีบทบาทที่สาคัญสาหรับการนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545 - 2559) ได้กาหนดแนวนโยบายเพื่อดาเนินการ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการพัฒนาประเทศ โดยมีกรอบการดาเนินงานให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและเพิ่มคุณภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้
และผู้ผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีจิตสานึก จรรยาบรรณมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตสื่อเพื่อ
การศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาผู้รับและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถเลือกสรรกลั่นกรองและใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ดังนั้นบทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21
จึงเน้นการเรียนการสอนที่เรียนควบคู่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ทั้งคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เนต มีความสาคัญสาหรับการนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบแต่รูปแบบที่
สะดวกง่ายสาหรับผู้เรียนและผู้สอนคือ การเรียนการสอนด้วยระบบ E-leaning เพราะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้สอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดข้อจากัดหลายอย่างของการเรียนการสอน และผู้สอนยัง
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมตามความสามารถของผู้เรียนที่ผู้สอนคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามความหมายของระบบ E-leaning ยังไม่สามารถ
สรุปแน่ชัด กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนที่เป็นอยู่เดิม เป็นการเรียนที่ใช้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่น อินเทอร์เน็ ต อินทราเน็ ต เอ็กส์ตราเน็ต ดาวเทียม วีดีโอเทปแผ่นซีดี ฯลฯ ดังนั้น
จึงหมายถึง การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงคือ เทคโนโลยีการสื่อสาร
เป็นสื่อกลางของการเรียนรู้
เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง (2556, น. 21) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนด้วยระบบ E-leaning เข้ามามี
บทบาทสาคัญในปัจจุบัน เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในแต่ละรายวิชามี ผู้เรียน
จานวนมากขึ้น ซึ่งสภาพแวดล้อมการเรียนในห้องเรียนมีข้อจากัดได้แก่ สถานที่ เครื่องขยายเสียง อีกทั้งการ
เข้าถึงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ในอดีตเมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจเนื้อหาเรื่องราวหรือต้องทบทวนบทเรียนเพิ่มเติม
จะอ่านทบทวนจากเอกสาร หนังสือตาราเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น แต่ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัลใน
ปัจจุบันทาให้การสื่อสารกว้างไกลไร้ขีดจากัดผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตได้มาก
ขึ้น แต่ข้อมูลบางอย่างไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องไม่สามารถนามาอ้างอิงเป็นความรู้ได้ ผู้เรียนอาจจะเข้าใจเนื้อหาไป
ในทางที่ผิดได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีการออกแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ E-leaning ขึ้นมาโดยใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร มีผู้สอนทาหน้าที่ในการออกแบบบทเรียนของรายวิชา โดยนาสื่อมัลติมีเดีย
มาผสมผสานและใช้ความมีส่วนร่วมในการสอนโดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองที่ไหนเมื่อไรก็ได้
ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเดิ น ทางมามหาวิ ท ยาลั ย ท าให้ ป ระหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยและเวลา อี ก ทั้ งยั งเป็ น การให้ ผู้ ส อนได้ น า
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ E-leaning จึงมีบทบาทที่สาคัญต่อการเรียนการสอนในวิชา
คีตศิลป์ไทย เนื่องจากในอดีตการเรียนการสอนวิชาคีตศิลป์ไทย มีการถ่ายทอดกระบวนการความรู้โดยผู้สอนเป็น
ผู้ทาแบบอย่างในการขับร้อง และใช้กลวิธีการต่าง ๆ ในการตบแต่งท่วงทานองเพลงให้เกิดความไพเราะแก่ผู้เรียน
โดยผู้เรียนต้องจดจาและทาตามแบบอย่างของผู้สอนที่ถ่ายทอดให้ โดยมีวิธีการขับร้องแบบซ้า ๆ ฝึกวิธีการวางคา
แบ่งคา เปล่งเสียง การหายใจ เอื้อนเสียงต่าง ๆ การขับร้องจึงต้องมีกระบวนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และผู้เรียน
ต้องฝึกสมาธิ ในการเรียนเพื่อจดจาในวิธีการขับร้องและหลักปฏิบั ติอื่น ๆ ที่สาคัญ ซึ่งบางครั้งผู้เรียนไม่สามารถ
จดจาหลักวิธีฝึกทักษะในการขับร้องได้หมด ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยได้ เพื่ออาศัยเครื่องมือช่วยในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้เทคนิค รูปแบบและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับผู้เรียน
ในปัจจุบันนี้การสอนขับร้องเพลงไทย มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น พยายามปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมให้การขับร้องเพลงไทยมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ที่ผู้เรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้ง่ายขึ้น จึงได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียน
การสอน ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะจัดทาการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning เพลงละคร เรื่องพญาผานอง
ตอนรักสามเส้า และนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้แบบออนไลน์หรือ E-leaning มาใช้เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการเรีย นการสอนขับร้องเพลงไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปบัณทิต คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย ในรายวิชาการขับร้องเพลงละครเพื่อเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติทางด้านทักษะการขับร้อง
เพลงละครให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและใช้พัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาคีตศิลป์ไทยที่ มีความทันสมัย
สามารถเก็บองค์ความรู้ทางด้านคีตศิลป์ไทยไว้เป็นหลักฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้น และส่งผลดีต่อมาตรฐานใน
รายวิชาชีพได้เก็บไว้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน จึงต้องมีการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้สื่อการเรียนการสอน E-leaning จึงสามารถช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยเน้นที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง และเน้นการเรียน
การสอนเพลงไทยเดิมในรูปแบบของการขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า เพื่อเป็น
พื้นฐานที่มีเนื้อหา ท่วงทานอง การขับร้อง ที่ใช้ฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องที่ง่ายขึ้น และสามารถนาไปใช้ในการ
เรียนการสอนพัฒนาวิธีการขับร้อง คีตศิลป์ไทยในรูปแบบสื่อที่ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งานต่อไปในอนาคต
และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และยังช่วยแบ่งเบา
ภาระของผู้สอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ตอนรัก
สามเส้า ประกอบไปด้วย เพลงลาวราพึง เพลงลาวชมดง เพลงลาวเจริญศรี เพลงกระแตเล็ก เพลงลาวแพนน้อย
เพลงลาวดาเนินทราย เพลงใบคลั่ง เพลงลาวเสี่ยง เพลงล่องน่านใหญ่ เพลงลาวเฉียง บทเสภาลาว 3 บท และบท
เกริ่นลาว 1 บท
2. เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญา ผานอง
ตอนรักสามเส้า ที่สร้างขึ้น
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วิธีการศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญา
ผานอง ตอนรักสามเส้า มีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1) วิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ E-learning วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และ
ผู้เรียน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning
2) ออกแบบสื่อการเรียนการสอน E-learning โดยเขียนแผนผังแสดงการทางานของสื่อการเรียนการสอน
3) สร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning
4) ตรวจสอบการใช้งานของสื่อการเรียนการสอน E-learning ที่สร้างขึ้น
5) นาสื่อการเรียนการสอน E-learning ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและ
การผลิตสื่อ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้น
6) นาไปทดลองใช้กับผู้เรียน ในรายวิชา “ทักษะการขับร้องเพลงละคร”
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะรายวิชา ทักษะการขับร้องเพลงละคร ตามหลักสูตรศิลปบัณทิต คณะ
ศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย โดยสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอน E-learning โดยศึกษาเพลงในบท
ละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ประกอบไปด้วย เพลงลาวราพึง เพลงลาวชมดง เพลงลาวเจริญศรี
เพลงกระแตเล็ก เพลงลาวแพนน้อย เพลงลาวดาเนินทราย เพลงใบคลั่ง 4 เพลงลาวเสี่ยง เพลงล่องน่านใหญ่
เพลงลาวเฉียง และบทเสภาลาว 3 บท บทเกริ่นลาว 1 บท ซึ่งงานวิจัยเรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอน
E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ตอนรักสามเส้า มีการดาเนินการร่วมกันระหว่าง
ผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอน และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดของการวิจัย ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียน ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ กลุ่มตัวอย่างบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา จานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการผลิตสื่อ จานวน 3 คน จากการเลือกแบบเจาะจง
โดยแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านเนื้อหา มีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ นางวัฒนา โกศินานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
คีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นางสุพัชรินทร์ วัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และนายชัยยะ ทางมี ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยสานักการ
สังคีต กรมศิลปากร
กลุ่มที่ 2 ด้านสื่อการเรียนการสอน มีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์
อาจารย์พิเศษด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การจัดการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่าย ให้กับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ดร. ธนกร ขันทเขตต์ รองคณบดีฝ่าบริหารและการสื่อสาร
อาจารย์ ป ระจ าวิ ท ยาลั ย โพธิ วิ ช ชาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และ ดร. ชนกานต์ สุ ว รรณทรั พ ย์
รองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกลุ่มวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
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กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างบุคคลที่เป็นผู้เรียน มีการคัดเลือกจากการเลือกแบบเจาะจง
จากนักศึกษาสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 2 คน ซึ่งต้องเรียนในรายวิชา “ทักษะการขับร้องเพลงละคร”
เมื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มแล้ว ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรในการวิจัย 2 ตัวแปร คือ
1) ตัวแปรอิสระ คือ สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญา
ผานอง ตอนรักสามเส้า
2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภ าพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละคร
พันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า
สาหรับวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยนาสื่อการเรียนการสอนที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว นาไปทดลองใช้ในการเรียนการสอน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้อง
เพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า โดยนาบทเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ทดลองกับ
ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย จากการเลือกแบบ
เจาะจง จานวน 2 คน โดยในการเรียนช่วงแรกอาจารย์ประจาวิชาเป็นผู้สอน ซึ่งมีการเก็บคะแนนในระหว่างการ
เรียนการสอน (การสอบปฏิบัติ ) หลังจากนั้นให้ผู้เรียนเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอน E-learning โดยชี้แจง
วิธีการเรียนจากสื่อการเรียนการสอน E-learning และผู้สอนเก็บคะแนนการสอบปฏิบัติหลังจากการเรียน เพื่ อ
นาผลการเรียนที่ได้ไปหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning ที่สร้างขึ้น สามารถนาเสนอเป็น
แผนภาพขั้นตอนการทดลองใช้สื่อการเรียนการสอน E-learning ได้ดังนี้
เรียนกับอาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจาวิชา)

เก็บคะแนนระหว่างการเรียน (การสอบปฏิบัติ)

เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอน E-learning
เก็บคะแนนการสอบปฏิบัตหิ ลังจากการเรียน
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทดลองใช้สื่อการเรียนการสอน E-learning
ที่มา: ผู้วิจัย

ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 แบบ
โดยออกแบบให้สอดคล้องกัน คือ เครื่องมือที่ 1 สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
เรื่อง พญาผานอง ตอนรักสามเส้า และเครื่องมือที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า เครื่องมือทั้ง 2 อย่างนี้จะมี
ความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ผู้วิจัยจะใช้แบบประเมินเพื่อวัดผลประสิทธิภาพของผู้เรียนหรือผู้ใช้ สื่อการเรียน
การสอนทั้งก่อนและหลัง ซึ่งแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพของสื่อ
การเรียนการสอนซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหา และ
ด้านที่ 2 ด้านเทคนิคและการผลิตสื่อจะทาให้สามารถวัดผู้เรียนหรือผู้ใช้สื่อได้อย่างเป็นมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
สาหรับการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง
ตอนรักสามเส้านั้น ผู้วิจัยได้มีการเตรียมการเบื้องต้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 2 รายวิชาทักษะ
การขับร้องเพลงละคร และวิเคราะห์เนื้อหาว่า เนื้อหาใดสามารถนามาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนได้ เพื่อช่วยผู้เรียน
สามารถสร้างพัฒนาการในการเรียนได้ ผลปรากฏว่าการขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า
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เป็นเนื้อหาที่สามารถนามาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอน E-learning ได้เนื่องจากมีเพลงที่มีทานองไม่ยาก
สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังมีเป็นเพลงที่สามารถสอนเทคนิคในการขับร้องเบื้องต้นได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดรูปแบบสื่อการเรียนการสอน E-learning โดยใช้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
รายวิชา จุดประสงค์ในการเรียน และการวัดผลของรายวิชาเป็นเกณฑ์ จากนั้นเขียนแผนผังแสดงการทางานของ
โปรแกรมและเขียนแผนเรื่องราว พร้อมทั้งสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยได้
เลือกใช้โปรแกรม Adobe Captivate Version 6 นอกจากนี้แล้วยังทดสอบการทางานของสื่อการเรียนการสอน
ที่สร้างขึ้น ทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Web Browser) และรูปแบบของโปรแกรมที่
บันทึกไว้ในแผ่นข้อมูล (CD-R) จากนั้นผู้วิจัยได้นาสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (IOC) กรอบสอนของบทเรียน และขั้นตอนใน
สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า พร้อมคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน เมื่อโปรแกรมมีความสมบูรณ์พร้อม
ใช้งาน ผู้วิจัยได้นาสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียน
การการสอน E-learning พร้อมจัดทาคู่มือประกอบการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น เมื่อมีปัญหาส่วนใดจึง
นามาแก้ไขจนสมบูรณ์ พร้อมนาเสนอผ่านระบบออนไลน์ และจัดเก็บโปรแกรมไว้ในแผ่นข้อมูล (CD-R)
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น คือ ผู้วิจัยใช้วิธีการ ดังนี้
1) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) การหาค่าเฉลีย่ โดยใช้สูตร
=
เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
กาหนดระดับการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน E-learning 5 ระดับ คือ
ดีมาก
ให้ค่าเท่ากับ
5
ดี
ให้ค่าเท่ากับ
4
ปานกลาง
ให้ค่าเท่ากับ
3
พอใช้
ให้ค่าเท่ากับ
2
ควรปรับปรุง
ให้ค่าเท่ากับ
1
ซึ่งเกณฑ์ในการยอมรับคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning จะพิจารณาคาถามแต่
ละข้อแล้วหาค่าเฉลี่ย เกณฑ์ที่ใช้กาหนดผลจากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยเป็นดังนี้ คือ
คะแนน 1.00-1.49
หมายถึง
คุณภาพควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
คะแนน 1.50-2.49
หมายถึง
คุณภาพควรปรับปรุง
คะแนน 2.50-3.49
หมายถึง
คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนน 3.50-4.49
หมายถึง
คุณภาพอยู่ในระดับดี
คะแนน 4.50-5.00
หมายถึง
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
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2) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้คือ 75/75 โดยการคานวณหาค่าประสิทธิภาพตัวแรกจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมระหว่างการเรียน ส่วนค่าประสิทธิภาพตัวหลังคานวณหา โดยนาผลการสอบปฏิบัติหลังจากการเรียนไป
หาค่าร้อยละ ซึ่งมีสูตรในการคานวณ ดังนี้

X
1 

N  100
A

Y
และ

 2  N 100 100
B

เมื่อ
แทน ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning เมื่อคิดจากคะแนนเฉลี่ย
ของกิจกรรมระหว่างการเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
แทน ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning เมื่อคิดจากคะแนนเฉลี่ย
ของการสอบปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
แทน คะแนนรวมระหว่างเรียนของกลุ่มตัวอย่างทุกคน
แทน คะแนนรวมหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทุกคน
แทน จานวนผู้เรียนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง
แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างเรียนทั้งหมด
แทน คะแนนเต็มของการสอบปฏิบัติหลังเรียนทั้งหมด
โดยใช้ประกอบกับสื่อการเรียนการสอน E-learning ดังรูปต่อไปนี้

ภาพที่ 2 หน้าแรกของสื่อการเรียนการสอน E-learning
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 3 เมนูการเลือกหมวดหัวข้อในสื่อการเรียนการสอน E-learning
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 4 เมนูการเลือกหมวดเพลงในสือ่ การเรียนการสอน E-learning
ที่มา: ผู้วิจัย

ผลการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ผลการศึกษาที่สาคัญ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ผู้วิจัยได้ผลิตสื่อการเรียน
การสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับหลักสูตร 1 ชุด ประการที่ 2 ผู้วิจัยได้ผลเชิงสถิติที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้ที่ใช้สื่อการเรียน
การสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ดังจะขอกล่าวต่อไปนี้
ผู้วิจัยจาเป็นต้องประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลง
ละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า โดยทดลองใช้กับผู้เรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คีตศิลป์ไทย จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 2 คน เพื่อได้ทราบว่าสื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75 โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการสอบปฏิบัติ
ระหว่างเรียนกับคะแนนที่ได้จากการสอบปฏิบัติหลังจากการเรียน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยกาหนดลาดับ
เพลงดังนี้
เพลงที่ 1 : เพลงลาวราพึง
เพลงที่ 2 : เพลงเพลงลาวชมดง
เพลงที่ 3 : เพลงลาวเจริญศรี
เพลงที่ 4 : เสภาลาว (อั้วสิม)
เพลงที่ 5 : เพลงกระแตเล็ก
เพลงที่ 6 : เสภาลาว (ขุนไสยศ)
เพลงที่ 7 : เพลงลาวแพนน้อย
เพลงที่ 8 : เพลงลาวดาเนินทราย
เพลงที่ 9 : เสภาลาว (งาเมือง)
เพลงที่ 10 : เพลงใบ้คลั่ง 4
เพลงที่ 11 : เกริ่นลาว
เพลงที่ 12 : เพลงลาวเสี่ยง
เพลงที่ 13 : เพลงล่องน่านใหญ่
เพลงที่ 14 : เพลงลาวเฉียง
มีผลการทดลอง ดังนี้
ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่อง
พญาผานอง ตอนรักสามเส้า
เพลงที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม

สอบปฏิบัติระหว่างเรียน
ค่าเฉลี่ย
คะแนนเต็ม
(n=2)
10
7.5
75
10
7.75
77.5
10
8.5
85
10
8
80
10
7.75
77.5
10
8
80
10
8
80
10
7.5
75
10
8.25
82.5
10
8
80
10
7.75
77.5
10
7.5
75
10
7.75
77.5
10
8
80
140
110.25
78.75

สอบปฏิบัติหลังเรียน
ค่าเฉลี่ย
คะแนนเต็ม
(n=2)
10
8.5
10
9
10
9.5
10
9
10
9.5
10
9
10
9
10
8.5
10
9
10
9
10
8.25
10
8.25
10
8.75
10
9
140
124.25

ประสิทธิภาพ
/
85
90
95
90
95
90
90
85
90
90
82.5
82.5
87.5
90
88.75

75/85
77.5/90
85/95
80/90
77.5/95
80/90
80/90
75/85
82.5/90
80/90
77.5/82.5
75/82.5
77.5/87.5
80/90
78.75/88.75
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จากตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละคร
พันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ทั้ง 14 เพลง ปรากฏว่า ผลคะแนนรวมของการสอบปฏิบัติระหว่าง
เรียนเป็น 220.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 280 คะแนน (เพลงละ 10 คะแนน จานวน 14 เพลง กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 280 คะแนน) มีค่าเฉลี่ย 110.25 คิดเป็นร้อยละ 78.75 ซึ่งสูงกว่าค่า ตามเกณฑ์ 75
ที่กาหนด และคะแนนรวมการสอบปฏิบัติหลังเรียนเป็น 248.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 280 คะแนน มีค่าเฉลี่ย
124.25 คิดเป็นร้อยละ 88.75 ซึ่งสูงกว่าค่า ตามเกณฑ์ 75 ที่กาหนดไว้ จากค่า / พบว่ามีประสิทธิภาพ
78.75/88.75 จึงสรุปได้ว่าสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง
ตอนรักสามเส้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
สรุปและอภิปรายผล
จากการดาเนินการวิจัย การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่อง
พญาผานอง ตอนรักสามเส้า ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญา
ผานอง ตอนรักสามเส้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากผลการวิจัยในการทดลองใช้กับผู้เรียน พบว่า สื่อการเรียนการสอนที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.75/88.75 นั่นคือสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญา
ผานอง ตอนรักสามเส้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากผลการวิจัยในการทดลองใช้กับผู้เรียน พบว่า สื่อการเรียนการสอนที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.75/88.75 โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลคะแนนการสอบปฏิบัติ
ก่อนเรียนทั้ง 14 เพลง เท่ากับ 78.75 และประสิทธิภาพของการวัดผลคะแนนการสอบปฏิบัติหลังเรียนทั้ง 14
เพลง เท่ากับ 88.75 ทั้งนี้สามารถอภิปรายได้ว่า ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญกับ
การสร้างและพัฒนาสื่อจึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551, น. 12) ที่กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งใดก็
ตามที่เป็นตัวกลาง หรือตัวนา ความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
นอกจากนี้สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และมี อิสระต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่า
สื่อการเรียนการสอนดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ และสามารถเป็นแบบเรียนในยุคปัจจุบันได้
แล้ว ผู้วิจัยยังเห็นถึงประโยนช์ที่เกิดจากผลการวิจัยอื่น ๆ อีกดังนี้
1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ได้สื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญา
ผานอง ตอนรักสามเส้า สาหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาทักษะการขับร้องเพลงละครสาขาคีตศิลป์ไทย
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ มีสื่อนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
3. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติการขับร้องเพลงละคร เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า
4. ผู้เรียนห้องเรียนเครือข่าย ในวิทยาลัยนาฏศิลปในภูมิภาคต่าง ๆ สามารถเรียนสื่อการเรียนการสอน
E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ได้เหมือนกับผู้เรียนในส่วนกลาง
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ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการวิจัยเพื่ อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง
เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
การนาสื่อการเรียนการสอน E-learning มาใช้ในการเรียนการสอน เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมสมัย เกิดเป็นรูปแบบการเรียนที่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการสร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยผู้สอนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสอน และการเตรียมสื่อที่จ ะเป็นเครื่องมือในการสอน
ก่อนมีการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้สอนควรเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งเนื้อหา และรูปแบบของสื่อ สื่อ
การเรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า ถือเป็นสื่อที่
เหมาะกับผู้เรียนซึ่งช่วยให้ผู้เรียนจาได้เร็วและจาได้นาน ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและส่วนร่วมในการเรียน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาทักษะการขับร้องเพลงละครที่มีต่อการใช้สื่อการ
เรียนการสอน E-learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ตอนรักสามเส้า
2) ควรมีการศึกษาการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการเรียนการสอน
ปกติ และกลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอน E-learning
3) ควรมีการจัดทาสื่อการเรียนการสอน E-learning ในรายวิชาอื่น ๆ เช่น ทักษะการขับร้องเพลงตับ
ทักษะการขับร้องเพลงสามชั้นและเพลงเถา
รายการอ้างอิง
เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง. (2556). “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning”. วารสารวิชาการศรีปทุม
ชลบุร.ี 9, 4: 21-28.
วรวิทย์ นิเทศศิลป์. (2551). สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู.้ กรุงเทพฯ: บริษัทสกายบุ๊กส์ จากัด.
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แนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยของสนามมวยเวทีราชดาเนิน
PEE JAVA KLONG KAEK MUSIC AND MUAY THAI AT
RAJADAMNUEN BOXING STADIUM
พลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง*, ดุษฎี มีป้อม**, และนพคุณ สุดประเสริฐ***
PONNASAK SABBANGYANG, DUSSADEE MEEPOM, AND NOPPHAKOON
SUDPRASERT
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนววิธีการบรรเลงของวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยดาเนินการ
ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า การบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกของสนามมวยเวทีราชดาเนิน เริ่มจาก
บรรเลงเพลงโหมโรงก่อนการชกมวยคู่แรกเริ่มชก ช่วงไหว้ครู ปี่ชวาบรรเลงเพลงสระหม่าไทย ผสานกับกลองแขก
ที่ตีหน้าทับโยน และฉิ่งที่ตีให้จังหวะหลักไปกับลีลาท่าทางการราไหว้ครูของนักมวยไทย ช่วงที่ 3 ระหว่างการ
แข่งขันในยกที่ 1 โดยเริ่มบรรเลงเพลงแขกเจ้าเซ็น 2 ชั้น ไปจนเวลาหมดยก และบรรเลงในยกที่ 2-4 ด้วยเพลง
สาเนียงแขก อัตราชั้นเดียว กลองแขกตีหน้าทับเจ้าเซ็น ส่วนยกที่ 5 บรรเลงเพลงเชิด ในขณะที่เวลาการชก ยัง
เหลืออีก 1 นาที เพื่อกระตุ้นให้นักมวยได้ใช้ศิลปะมวยไทยเข้าต่อสู้กันจนการแข่งขันสิ้นสุดลง
คาสาคัญ: การบรรเลงวงปี่ชวากลองแขก มวยไทย สนามมวยเวทีราชดาเนิน
Abstract
This research aims to study the musical method in Muay Thai Sport Art. The data were
collected through the documentary study and interviews with musician experts and Muay Thai
experts. The results of this research reveal that the musical of Muay Thai is divided into 3 stages;
firstly the stage before the Muay Thai boxing begins, secondly the stage of pay homage process
and thirdly the stage during the boxers box. The first stage used prelude song, the second
stage used Plaeng Thai Sarama song and the last stage since round 1 until round 5 used Kaek
Jao Zen song in round 1, Plaeng Sum Niang Kaek in round 2-4 and Plaeng Cherd in round 5.
Keywords: Pee java Klong Kaek Music, Muay Thai, Rajadamnuen Boxing Stadium
*

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Lopburi College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
**
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute
***
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Faculty of Music and Drama, Bunditpatanasilpa Institute
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บทนา
กีฬามวยไทยมีพื้นฐานมาจากการทาศึกสงครามเพื่อป้องกันบ้านเมืองแล้ว ยังถือเป็นมหรสพเพื่อความ
บันเทิงในยามบ้านเมืองสงบได้อีกด้วย กฎหมายตราสามดวงพระอัยการเบ็ดเตล็ด มาตราที่ 117 ได้กล่าวถึงความ
เป็นมหรสพของกีฬามวยไทยไว้ดังนี้ว่า “...มาตราหนึ่ง ชนทั้งสองมีเอกฉันท์มาตีมวยด้วยกันก็ดีแลปล้้ากัน และ
ผู้หนึ่งต้องเจ็บปวดก็ดี ถึงแก่มรณภาพก็ดี ท่านว่าให้โทษมิได้ อนึ่งผู้ยุยงตกรางวัลให้ปล้้ากันนั้นผู้ยุหาโทษมิได้
เพราะเหตุผู้ยุนั้นจะได้มีเจตนาที่จะใคร่ให้สิ้นชีวิตก็หาไม่ แต่ใคร่จะดูเล่นเป็นผาสุกภาพ แก่ผู้มรณภาพเองแล...”
(สมพงษ์ แจ้งเร็ว, 2526, น. 51)
ดนตรีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญและมีส่วนร่วมในกีฬามวยไทยและอาวุธโบราณในฐานะเครื่องประโคม
ประกอบพิธีกรรมและในฐานะเครื่องมหรสพ เพื่อเสริมความเข้มข้นครึกครื้นให้กับตัวกีฬา ต่างก็มีการพัฒนาการ
ร่วมกันมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงบทเพลงและการบรรเลงให้หลากหลายและ
เหมาะสมกับการแสดง โดยใช้วงปี่ชวากลองแขก ซึ่ งเป็นวงดนตรีไทยประเภทหนึ่ง มีการผสมวงจนเกิ ดเป็น
รูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้บรรเลงในโอกาสต่าง ๆ ประกอบพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินโดยกระบวน
พยุหยาตราทางชลมารค งานรัฐพิธี และงานทั่วไป เช่น ใช้ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง การแข่งขันตะกร้อ
ลอดบ่วง การชกมวยไทย รวมไปถึงการบรรเลงประกอบการแสดงต่าง ๆ ที่ใช้วงปี่ชวากลองแขกเข้าไปมีบทบาท
ในการบรรเลง เพื่อให้เกิดอรรถรสและเข้าถึงในเสียงดนตรีอย่างแท้จริง
เพลงที่ใช้สาหรับศิลปะมวยไทยได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงละคร เรื่องอิเหนา ตอนรากริช โดยใช้
ปี่ชวาบรรเลงเพลงสระหม่าไทยหรือสระหม่าใหญ่ ประกอบการร่ายราซึ่งปกติเพลงสระหม่าไทยจะใช้บรรเลง
ถวายพระเกียรติยศเมื่อมีการจัดขบวนพยุหยาตรา และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จะใช้บรรเลงเพลงสระหม่า
ในช่วงที่นักมวยทาการไหว้ครู ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบการบรรเลงจากเพลงที่ ใช้โดยทั่วไป นามาปรับปรุง
วิธีการบรรเลงให้เหมาะสมกับการแสดงมวยไทยและอาวุธโบราณ เป็นกลวิธีชั้นสูงในการบรรเลงปี่ชวาและกลอง
แขก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรเลงเพลงโยนและเพลงแปลงในสระหม่าไทยหรือสระหม่าใหญ่ ซึ่งมีเทคนิคและ
วิธีการบรรเลงที่มีลักษณะเฉพาะต่อมาได้พัฒนาโดยนาเพลงแขกเจ้าเซ็นมาใช้บรรเลง ตั้งแต่เริ่มทาการในยกแรก
จนการแข่งขันได้สิ้นสุดลง มีหลักฐานการที่นาวงปี่ชวากลองแขก หรือเรียกกันภาษาสามัญว่า “วงปี่กลอง” นี้ได้
เข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งชั ด เจนในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชด าเนิ น
ทอดพระเนตรการชกมวยหน้าพระที่นั่ง โปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงเมืองต่าง ๆ คัดนักมวยฝีมือดีมาชกกันหน้าที่นั่ง
เพื่อหานักมวยที่เก่งที่สุดเข้าเป็นทหารรักษาพระองค์สังกัดกรมมวยหลวง นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้มีมวยหลวงตามหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อทาหน้าที่ฝึกสอน จัดการแข่งขัน และควบคุมการแข่งขันมวยไทย เมื่อมีงาน
พระราชพิธีต่าง ๆ เช่น โสกันต์งานพระเมรุ งานรับแขกเมือง สานักพระราชวังจะออกหมายเรียกให้มวยหลวงนา
คณะนักมวย และคณะปี่กลองเข้ามาร่วมแสดงด้วย (สมบัติ สวางควัฒน์, 2554, น. 29-30) หลังจากสมัยนั้นมวย
ไทยเริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีการสร้างเวทีมวยเกิดขึ้นหลายแห่ง จากอดีตสู่ปัจจุบันวงปี่ชวากลองแขกได้เข้ามามี
บทบาทกับการแข่งขันชกมวยไทยมากขึ้น ผ่านยุคสมัยมาหลายยุคจนถึงปัจจุบัน ทั้งการชกมวยตามเวทีมาตรฐาน
และการเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมยังต่างแดนอยู่เสมอ ศิลปะมวยไทยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นไปตาม
สภาพสังคม ซึ่งต่อมามีการเปลี่ย นแปลงรูป แบบของบทเพลงที่ใช้ บรรเลงกั บการชกมวยไทย มีค วามเข้าใจ
คลาดเคลื่อนไปจากองค์ความรู้เดิมที่มีอิทธิพลต่อการบรรเลงของวงปี่ช วากลองแขกกับการชกมวยไทยจาก
หนังสือการสอนตาราและเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ส่วนมากจะกล่าวประวัติและที่มาไว้แต่เพียงเล็กน้อย ขาด
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เนื้อหาสาคัญในเรื่องประวัติความเป็นมารูปแบบการผสมวงปี่ชวากลองแขกและบทเพลงที่นามาใช้บรรเลง
ประกอบการชกมวยไทยอย่างชัดเจน ทาให้ขาดการเอาใจใส่ต่อรูปแบบการบรรเลงที่ถูกต้องที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ทั้งผู้บรรเลงปี่ชวา ผู้บรรเลงกลองแขกตัวผู้และตัวเมียและเครื่องประกอบจังหวะ โดยเฉพาะผู้บรรเลงปี่ชวา
ซึ่งจะต้องได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอดกันมาอย่างถูกต้อง อีกทั้งผู้จัดหาวงปี่ชวากลองแขกมาบรรเลงสาหรับการ
ชกมวยไทยในปัจจุบันนี้ ไม่มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งในจุดมุ่งหมายของบทเพลงที่บรรเลงกับการชก
มวยไทย
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผู้วิจัยได้เคยเป็นผู้เป่าปี่ชวาในวงปี่ชวากลอง
แขกของสนามมวยเวทีราชดาเนินประกอบการแข่งขันชกมวยไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงทาให้เกิดประสบการณ์
ในการบรรเลงประกอบการชกมวยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องแนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวา
กลองแขกกับมวยไทยของสนามมวยเวทีราชดาเนิน เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และพัฒนาการของวงปี่ชวา
กลองแขกที่ใช้บรรเลงประกอบการชกมวยไทย เฉพาะองค์ความรู้เรื่องบทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการชกมวย
ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้าทั้งในด้านอนุรักษ์ และเพื่อนาไปเผยแพร่ด้านทางของดนตรีอันเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมดนตรีไทยของชาติสืบไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนววิธีการบรรเลงของวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทย
ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยเรื่อง แนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยของสนามมวยเวทีราชดาเนิน ผู้วิจัยได้
กาหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู-อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บรรเลงวงปี่ชวากลองแขกของสนามมวย
เวทีราชดาเนินเท่านั้น
2. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาประเภทเครื่ อ งเป่ า และเครื่ อ งหนั ง รู ป แบบของบทเพลงที่ ใ ช้ บ รรเลง
ประกอบการชกมวยไทย ได้แก่ เพลงสระหม่า โยน เพลงแขกเจ้าเซ็น ทั้งบทเพลงและหน้าทับ
3. ขอบเขตด้านเวลา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2560
วิธีการศึกษา
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกต และสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทย โดยมีขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร งานวิจัย และสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Web site)
ที่เกี่ยวข้องกับวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทย
2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยที่เป็นครู-อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บรรเลง
ในสนามมวยเวทีราชดาเนิน ประเภทเครื่องเป่าและเครื่องหนัง จานวน 7 คน ดังนี้
2.1 นายปี๊บ คงลายทอง ดุรยิ างคศิลปินอาวุโส สานักการสังคีต กรมศิลปากร
2.2 จ.อ. สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ ดุรยิ างคศิลปินอาวุโส สานักการสังคีต กรมศิลปากร
2.3 นายสมพงษ์ ภู่สร อดีตข้าราชการบานาญ กองดุรยิ างค์ทหารอากาศ
2.4 ผศ. สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา อาจารย์ประจาคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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2.5 พ.อ.อ. พิณ เรืองนนท์ ข้าราชการบานาญกองดุริยางค์ทหารอากาศ อดีตผู้บรรเลงกลองแขก
สนามมวยเวทีราชดาเนิน
2.6 นายสมทรง ไตรวาสน์ หัวหน้าคณะวงปี่กลองและผู้บรรเลงกลองแขกสนามมวยเวทีราชดาเนิน
2.7 นายสารวย จันทร์อ่อน อดีตผูเ้ ป่าปี่สนามมวยเวทีราชดาเนิน
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
1. โหมโรง ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น ในเวลา 18.30 น. วงปี่ชวากลองแขกของสนามมวยเวทีราชดาเนิน
แห่งนี้ เริ่มบรรเลงเพลงโหมโรง เป็นเพลงอัตรา 2 ชั้น มีทานองที่สั้น กระชับกับเวลาที่เหมาะสม ได้แก่ เพลง
กล่อมนารี เพลงแขกไทร เพลงกระบี่ลีลา เพลงมอญราดาบ ซึ่งผู้เป่าปี่ชวาเป็นผู้เป่าขึ้นนา โดยจะเลือกเป่าเพลง
ใดเพลงหนึ่งใน 4 เพลงดังกล่าว กลองแขกกับฉิ่งจะบรรเลงรับไปจนจบเพลงใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที เพื่อเป็นอาณัติ
สัญญาณให้ผู้เข้ามาชมได้รู้ว่าการแข่งขันชกมวยไทยกาลังจะเริ่มขึ้นในเวลาที่กาหนดอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ เพลง
ดังกล่าวนี้ผู้เป่าปี่ใช้เป่าสลับกันไปในแต่ละวันที่มีการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ไม่แน่นอน
ตายตัว เมื่อการบรรเลงเพลงโหมโรงจบลงแล้ว นักมวยคู่แรกและกรรมการผู้ห้ามบนเวทีจะเริ่มขึ้นบนสังเวียน
ชกมวย กรรมการผู้ให้คะแนนตลอดจนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอื่นก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะทาการแข่งขันต่อไป
2. ไหว้ครู ถือสิ่งสาคัญที่สุดของมวยไทย เป็นประเพณีอันดีงามของคนไทย เพื่อเป็นการระลึกถึ ง
พระคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ ตลอดทั้ง เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ท่าทางการไหว้ครูที่เป็น
ลักษณะกึ่งร่ายราที่ต้องฝึกให้ถูกต้องสวยงาม ก่อนเริ่มการแข่งขัน ต้องไหว้ครูทุกครั้ง ในช่วงที่มีการไหว้ครูนี้
ปี่ชวาเริ่มเป่าทานองเพลงทีเ่ รียกว่า “สระหม่าไทย” เป็นท่วงทานองที่ช้า ๆ บรรเลงเป็นลักษณะเสียงลอยโหนยาว
ไม่มีจังหวะที่แน่นอน กลองแขกจะไม่ตีหน้าทับสระหม่า แต่ ไปตีในส่วนของหน้าทับโยน ซึ่งเป็นหน้าทับหนึ่งใน
สระหม่าไทยที่เชื่อมหน้าทับหลักเข้าด้วยกันตีประสานกัน ระหว่างกลองแขกตัวผู้และกลองแขกตัวเมีย โดยใช้ฉิ่ง
ตียืนจังหวะเสียง “ฉิ่ง” แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ตีเสียง “ฉับ” ในการบรรเลงประกอบการไหว้ครูมวยไทยนี้ ซึ่งก่อน
การชกมีกติกากาหนดไว้ว่า นักมวยทุกคนต้องทาการร่ายราไหว้ครูบนสังเวียนได้ไม่เกินคนละ 8 นาที แนวการ
บรรเลงหรือความช้าเร็วนั้น ดาเนิน ไปตามลี ลาของนักมวยที่ไหว้ครู ช่วยให้ลีลาดูเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ อ่อนช้อย
งดงามเป็นจังหวะ น่าชม จังหวะดนตรีจึงเป็นส่วนสร้างความรู้สึกให้นักมวย รวมทั้งเป็นมนต์สะกดผู้ชมทั้งสนาม
ให้ตื่นเต้นพร้อมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ เป็นสุนทรียศาสตร์อีกแบบหนึ่งที่ได้ถูกนามาปรับใช้กันได้อย่างลงตัว
ระหว่างดนตรีกับกีฬาไทย สาหรับเพลงสระหม่าไทยนี้ เป็นเพลงสาหรับปี่ชวาที่สาหรับไว้ใช้เป่าบรรเลงไปกับ
กลองแขกในวงปี่ชวากลองแขกโดยเฉพาะ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หรือ “สระหม่าใหญ่ ” สาหรับการใช้บทเพลง
ประกอบการชกมวยไทยนี้ ปรากฏมีมาแต่ครั้งใด ไม่ปรากฏหลั กฐานแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่า คงนามาใช้ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301) จากเพลงสระหม่าแขกที่ใช้ในการรา
กริชชวาเรื่องอิเหนา เป็นเรื่องของการราอาวุธ ต่อมามีการพัฒนาโดยปรับมาใช้กับการราไหว้ครูมวยไทย การรา
ไหว้ครูและการต่อสู้ของกระบี่กระบอง-อาวุธไทยโบราณที่มีการใช้ลีลาในงานศิลปะที่คล้ายคลึงกัน มาก เป็น
บทบาทในเชิงการต่อสู้ของกีฬาที่ต้องใช้เสียงปี่ เสียงกลองเข้าไปกระตุ้น ให้เกิดความกล้าหาญที่จะทาการต่อสู้
เพื่อหวังผลแพ้ชนะต่อไป เมื่อนักมวยทั้ง 2 ฝ่าย ไหว้ครูเสร็จสิ้นลง
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ภาพที่ 1 นักมวยกาลังไหว้ครู ก่อนการแข่งขัน
ที่มา: ผู้วิจัย

3. ประกอบการชกมวย เมื่อนักมวยทั้ง 2 ฝ่าย ไหว้ครูเสร็จ จึงเริ่มการแข่งขันยกที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการชกมวยไทยกับการบรรเลงวงปีช่ วากลองแขก
ยกที่
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
การบรรเลงของวงปีช่ วากลองแขก
ไหว้ครู - นักมวยนั่งคุกเข่ากลางสังเวียนเวที
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริ่มเป่าเพลงสระหม่าใหญ่
- นักมวยกราบพระรัตนตรัย คุณบิดา มารดา และครู - กลองแขก ตีหน้าทับโยน
อาจารย์ ต่อจากนั้นร่ายราในท่วงท่าการไหว้ครูที่เป็น - วงปี่กลองบรรเลงเสร็จสิ้น เมื่อนักมวยทั้งคู่ทาการไหว้ครู
แบบแผนตามที่ได้ศึกษาเรียนรู้ในแต่ละสานักมวย
สิ้นสุดลงในท่าสุดท้าย
ยกที่ 1 - กรรมการเรียกนักมวยทั้งคู่มาชี้แจง
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริ่มเป่าเพลงแขกเจ้าเซ็น 2 ชั้น
กติกาการชกที่กลางสังเวียนเวที
- กลองแขก ตีหน้าทับเจ้าเซ็น
- นักมวยเดินกลับเข้ามุม พี่เลี้ยงถอดมงคล
- การบรรเลงดาเนินไปจนจบ เมื่อสัญญาณระฆังตีบอก
- กรรมการเรียกนักมวยมากลางสังเวียน เวที และ เวลาสิ้นสุดยกที่ 1
สับมือ เพื่อให้สัญญาณการชก
(ยกเว้นในกรณีเมื่อนักมวยถูกน็อคเอ๊าท์)
ยกที่ 2 - กรรมการให้สัญญาณการชก
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริ่มเป่าเพลงทานองแขก อัตรา
- นักมวยเข้าต่อสู้กันตามกติกาชกมวยไทย
ชั้นเดียว
- กลองแขก ตีหน้าทับเจ้าเซ็น
- การบรรเลงดาเนินไปจนจบเมื่อหมดยกที่ 2
ยกที่ 3 - กรรมการให้สัญญาณการชก
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริ่มเป่าเพลงทานองแขก อัตรา
- นักมวยเข้าต่อสู้กันตามกติกาชกมวยไทย
ชั้นเดียว
- กลองแขก ตีหน้าทับเจ้าเซ็น
- การบรรเลงดาเนินไปจนจบเมื่อหมดยกที่ 3
ยกที่ 4 - กรรมการให้สัญญาณการชก
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริ่มเป่าเพลงทานองแขก อัตรา
- นักมวยเข้าต่อสู้กันตามกติกาชกมวยไทย
ชั้นเดียว
- กลองแขก ตีหน้าทับเจ้าเซ็น
- การบรรเลงดาเนินไปจนจบเมื่อหมดยกที่ 4
ยกที่ 5 - กรรมการให้สัญญาณการชก
- วงปี่กลอง โดยผู้เป่าปี่ชวา เริ่มเป่าเพลงทานองแขก อัตรา
- นักมวยเข้าต่อสู้กันตามกติกาชกมวยไทย
ชั้นเดียว
- กลองแขก ตีหน้าทับเจ้าเซ็น
- ผู้เป่าปี่ชวา จะเปลี่ยนมาเป่าเพลงเชิด เมื่อเวลาในการ
แข่งขันเหลืออีก 1 นาที จนกระทั่งหมดยกสุดท้าย
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 2 ผู้บรรเลงวงปีช่ วากลองแขก สนามมวยเวทีราชดาเนิน
ที่มา : ผู้วิจัย

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องแนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยของสนามมวยเวทีราชดาเนิน
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
รูปแบบและแนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยนั้น แต่เดิมโบราณจารย์ได้วางพื้นฐานมา
เป็นอย่างดีแล้ว แต่ด้วยยุคสมัยและสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนไป ทาให้รูปแบบการบรรเลงของวงปี่ชวากลองแขก
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป จะสังเกตเห็นได้ว่าจากสื่อ เช่น โทรทัศน์หลายช่องมีการถ่ายทอดการแข่งขันชกมวยไทย
ให้ได้รับชมอย่างแพร่หลายอยู่ในหลายแห่ง นอกเหนือไปจากสนามมวยเวทีราชดาเนินและสนามมวยเวทีลุมพินีที่
ถือว่าเป็นสนามมวยมาตรฐานของไทยในขณะนี้แล้ว ถ้าสังเกตหรือตั้งใจฟังจะพบว่า วงปี่ชวากลองแขกที่บรรเลง
ประกอบการชกมวยไทยนั้น บทเพลงที่บรรเลง ผู้เป่าปี่จะบรรเลงเพลงสมัยใหม่ เช่น เพลงลูกทุ่ง หรือ เพลงสากล
ที่กาลังได้รับความชื่นชอบอยู่ในกระแสความนิยมเป็นส่วนมาก เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม อาจกล่าวได้ว่า เมื่อสังคมหรือยุคสมัยเปลี่ยน สิ่งต่าง ๆ ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองเพี่อ
ความอยู่รอด ลักษณะเช่นนี้เองก็ส่งผลมาถึงการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกด้วยเช่นกัน กล่าวคือย่อมมีการพัฒนา
ให้ตามยุคตามสมัยเพื่อความอยู่รอด โดยที่ผู้จัดการแข่งขันก็อาจไม่มีความรู้ในวิธีการบรรเลงของบทเพลงที่
ถูกต้อง นอกจากนั้นแล้วปัจจัยอืน่ ๆ ที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเด็นอื่น ๆ เช่น ฝีมือของผู้บรรเลง หรือ
ระยะเวลาในการบรรเลงนั้นก็เป็นส่วนสาคัญ อย่างที่เคยทราบกันดีอยู่แล้วการเรียนดนตรีไทยแทบทุกชนิดของ
เครื่องมือนั้น ย่อมมีการเรียนตามแบบแผนที่โบราณจารย์ได้คิดค้นไว้ การเรียนรู้รากฐานเป็นสิ่งสาคัญ เมื่อ
รากฐานแข็งแรงดีแล้ว จึงค่อยเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์จนกล้าแข็ง การเรียนดนตรีนั้นจึงค่อยเป็นค่อยไป
โดยครูผู้สอนต้องเป็นผู้พิจารณาในการให้ความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน การเรียนดนตรีไทยเช่นนี้เองจะทา
ให้สิ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้ที่สั่งสมจากโบราณอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้การเรียนดนตรีมีการพัฒนา
ด้านความรู้ทางดนตรี องค์ความรู้ มิได้อยู่ที่ครูแต่อย่างเดียวแล้ว ความรู้สามารถหาได้ตามสื่อต่าง ๆ ทาให้ความรู้
เป็นที่แพร่หลาย ผู้ที่สนใจแม้มีฝีมือไม่ถึงก็สามารถศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้ จึงทาให้ความรู้ต่าง ๆ ลดลงเป็นลาดับ
จากการศึกษาแนววิธีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกกับมวยไทยของสนามมวยเวทีราชดาเนินจะเห็นได้
ว่า ยั งคงให้ความสาคัญกั บรูปแบบและวิธี การบรรเลง มิใช่เ พียงแค่เป็ นองค์ประกอบในการชกมวยเท่านั้ น
รูปแบบของสนามมวยเวทีมวยราชดาเนินนั้นสามารถระบุให้ชัดเจนได้ดังนี้
1. โหมโรง เป็นการบรรเลงของวงปี่ชวากลองแขก ที่ต้องบรรเลงก่อนการชกมวยไทย ถือว่าเป็นวิธีการ
บรรเลง ซึ่งเสียงปี่เสียงกลอง จะเป็นการสื่อสัญลักษณ์ให้ผู้เข้ามาชมรู้ว่า การแข่งขันชกมวยกาลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
การโหมโรงนี้ตามประเพณีนิยมของการบรรเลงวงดนตรีของไทยประเภทต่าง ๆ มีจารีตการปฏิบัติทางความเชื่อ
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เพื่อเข้าถึงการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนพระคุณครูที่ได้สั่งสอนวิชาความรู้จนได้มาประกอบสัมมาชีพ และ
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรี คือ ปี่ชวา กับกลองแขก เปรียบเทียบกับวงปี่พาทย์ เสภาก็คือ
การบรรเลงเพลงโหมโรงเสภา ก่อนการประชันวง ซึ่ง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ พ.อ.อ. พิณ เรืองนนท์
(สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2559) อดีตผู้บรรเลงกลองแขก สนามมวยเวทีราชดาเนิน ได้กล่าวไว้ว่า “...ที่เวทีราช
ดาเนินปี่กลอง ต้องเป่าโหมโรงก่อนนะ ตั้งแต่สมัยหมื่นสมัครฯ มาแล้ว ที่อื่นเป็นไงไม่รู้ แต่ที่นี่ ต้องเป่า โหม
โรงก็เพลง 2 ชั้น พวกกระบี่ลีลา แขกไทร เพลงอาวุธกระบี่กระบอง เนี่ยแหละ คนปี่ขึ้นเพลง กลองแขกก็ตี
รับไปจนจบ...” จะเห็นได้ว่า การบรรเลงเพลงโหมโรงของวงปี่ชวากลองแขกสนามมวยเวทีราชดาเนินนี้ ได้มีการ
นาเพลงประจาอาวุธไทยโบราณมาใช้บรรเลงเป็นเพลงโหมโรง แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ เพื่อแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของวงปี่กลองสนามมวยเวทีราชดาเนิน สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ จ.อ. สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์
(สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560) ได้กล่าวไว้ว่า “...ผมมาทางานที่นี่ เหมือนมาฝึกงานกันใหม่เลย พี่ทองสุข ที่
เป็นหัวหน้าคณะวงปี่กลอง แกไปตามผมถึงกองดุริยางค์ทหารอากาศเลย บอกมาช่วยที่ราชดาเนินหน่อย ไม่
มีอะไรยากหรอก ค่อย ๆ เรียนรู้ไป เริ่มจากตีกลองแขกตอนโหมโรงก่อน เป็นหน้าทับปรบไก่ 2 ชั้น เราได้อยู่
แล้ว จนมาฟังปี่ชวาของอาสารวย (นายสารวย จันทร์อ่อน) จนชินหู เรื่องโหมโรงก่อนมวยชกที่นี่มีมาก่อน
ใครเลยล่ะ สนามมวยอื่นตอนหลัง คือ ลุมพินี ทีวีสี 7 ก็ใช้ตามกันมา...” การบรรเลงเพลงโหมโรงก่อนที่จะทา
การแข่งขันชกมวยนี้ ได้ยึดถือเป็นแบบแผนให้ผู้บรรเลงรุ่นหลังได้ใช้เป็นแนววิธกี ารปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั
2. ไหว้ครู การไหว้ครูเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษไทยแต่โบราณได้เริ่มคิดและสร้างขึ้นจากความเชื่อ
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่ในสากลจักรวาล ซึ่งมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถดลบันดาลให้
มนุษย์ที่กระทาความดีประสบผลสาเร็จ ช่วยปกป้องคุ้มครองมนุษย์ตลอดจนสรรพสัตว์ให้รอดพ้นจากอันตรายและมี
ชัยชนะทั้งปวง การไหว้ครูมวยไทยแต่โบราณวงปี่ชวากลองแขกมีอิทธิพลโดยตรงต่อนักมวยค่อนข้างสูง เนื่องจาก
เสียงของปี่ชวาและเสียงของกลองแขก สามารถสื่อถึงอารมณ์ให้นักมวยในขณะที่กาลังทาการไหว้ครูอยู่บนสังเวียน
นั้น ได้ยินถึงท่วงทานองของจังหวะที่ช้า ๆ ลักษณะเป็นเสียงลอยโหนยาว สาเนียงของปี่ชวามีเสียงแหลมสูง สร้าง
มนต์สะกดให้เกิดความเข้มขลังในท่าร่ายราให้สวยงาม สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ นายปี๊ป คงลายทอง (สัมภาษณ์,
15 มกราคม 2560) ได้กล่าวไว้ว่า “...ปี่ชวา เสียงมันแหลมสูง กลองแขกจะกระตุ้นความรู้สึกให้ฮึกเหิม โดย
เฉพาะตัวเมีย มีระบบเสียงที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกได้มาก เหมือนปืนใหญ่...” ทาให้วงปี่ชวากลองแขก เป็นวง
ดนตรีที่เข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมไหว้ครูได้อย่างกลมกลืนลงตัวในท่ารา ด้วยน้าเสียงของปี่ชวา เสียงกลองแขก
เสียงฉิ่ง เปรียบเสมือนเสียงปี่ ฆ้อง กลอง ที่บรรเลงไปอ้อนวอนบวงสรวงเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ ตามประเพณี
ความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีผลนับถือทางด้านจิตใจเป็นอย่างสูง อิทธิพลของ
เสียงดนตรีเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อหลอมรวมและสร้างขวัญกาลังใจให้นักมวยในขณะที่ตั้งจิตราลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ตนเองเคารพบูชากราบไหว้อยู่ในขณะนั้น ให้รวมจิตเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่ จนเป็นความมุ่งมั่นที่กระตุ้นจิตใจ
ให้เ กิด การต่อ สู้เพื่ อหวังผลแพ้ชนะในการแข่งขั นที่ จะเริ่ม ขึ้น ในอี กไม่กี่น าที ข้างหน้ า การไหว้ ครู จึงเป็น ช่ว ง
ระยะเวลาสั้น ๆ ที่แสดงความกตัญญูกตเวทีและคารวะต่อครูบาอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและช่วยให้มี
กาลังใจดีขึ้น ไม่ให้มีความประหม่า ตื่นเต้นหรือมี ความหวาดกลัวในการต่อสู้ที่จะต้องทาให้เกิดความผ่อนคลาย
และสร้างลีลาในกระบวนท่าราให้สวยงามอ่อนช้อย เข้มขลัง สง่างามน่าเกรงขามมากที่สุด ท่าราไหว้ครูสามารถ
จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นของสานักหรือค่ายมวยนั้น ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูมวย การไหว้ครู
สามารถปลูกฝังให้นักมวยรู้จักเคารพครูผู้ให้กาเนิดมวยไทย ปลูกฝังจิตสานึกให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะมวย
ไทยเกิดความรักและหวงแหนที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่เป็นศิลปวัฒนธรรมประจาชาติไทยได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรี
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3. ประกอบการชกมวย สาหรับเพลงที่บรรเลงในยกที่ 1 คือเพลงแขกเจ้าเซ็นนั้น ถือได้ว่า เป็นเพลงที่ถือ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตลอดว่าจะต้องใช้เป่าในยกที่ 1 เท่านั้น เพื่อให้หมายรู้โดยทั่วกันว่า การแข่งขันชกมวย
ในยกที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้ว และจะเป่าเพลงนี้ซ้าหลายเที่ยวไปมาตลอดจนกระทั่งยกที่ 1 ได้สิ้นสุดลง นับได้ว่าเพลง
เเขกเจ้าเซ็นนี้ เป็นที่ได้ยินได้ฟังกันจนคุ้นหูกันดีมากสาหรับผู้ที่เข้ามาชมการแข่งขันการชกมวยกันอยู่เสมอ ถือว่า
เป็นบทเพลงที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยอย่างโดดเด่นมากที่สุด สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ พ.อ.อ. พิณ
เรืองนนท์ (สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2559) กล่าวไว้ว่า “...แขกเจ้าเซ็น ทาไมมันถึงต้องเป็นแขก ก็หน้าทับมัน
บังคับอยู่ว่าแขกเจ้าเซ็น และเพลงแขกมันก็สนุกเร้าใจกว่าสาเนียงอื่นทั้งหมด แค่นั้น อย่าไปเป่าอย่างอื่น
สู้แขกไม่ได้หรอก แล้วกลองแขกเจ้าเซ็นมันตีขัดกันนะ เจ้าพระคุณเอ๊ย เพราะจะตาย ตัวผู้นา แล้วตัวเมีย
ตามไปสักพัก ที่นี้ตัวเมียต้องแหย่หรือตียัด ตัวผู้ต้องยืนให้นิ่ง ไม่งั้นรวนเลย มันขัดให้สนุกนะ จะมันไม่มันตรง
ตัวเมียนี่ไง ฉิ่งอย่าไปฟังตัวเมียนะครับ ยืนไว้ ล่มมาหลายคนแล้ว จะบอกให้ เพลงมันเข้ากับท่าพอดี เหมือน
นักมวยที่มันจรดการ์ดมวย ออกมาจากมุมตอนระฆังดังยกที่ 1 มันสง่างามบอกไม่ถูก ตอนที่เพลงขึ้นน่ะคงไม่
มีเพลงอะไรจะเหมาะเท่าแขกเจ้าเซ็นหรอก เชื่อเถอะ...”

ภาพที่ 3 นักมวยกาลังทาการต่อสู้ ณ สนามมวยเวทีราชดาเนิน
ที่มา: ผู้วิจัย

บทเพลงที่นามาปี่ชวาใช้บรรเลงตั้งแต่ ยกที่ 2 เป็นต้น ไปนั้น จะใช้เพลงไทยสาเนียงแขกชั้นเดีย ว
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ นายสมพงษ์ ภู่สร (สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2559) กล่าวไว้ว่า “...ไม่แน่นอน
ตายตัวเสมอไปนะ เรานึกจะเป่าเพลงนี้ ก็นึกเอาไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวนั้น เลย เราเลือกใช้เพลงตามใจที่เราได้เลย
แต่ต้องให้มันเข้ากับหน้าทับเจ้าเซ็นเท่านั้น เป็นอันรู้เรื่อง อย่างอาเนี่ยได้เพลงเยอะ จากที่เรียนปี่พาทย์มาเอา
มาใช้เป่ามวยได้เยอะพวกตระกูลแขก ๆ มีสนุก ๆ ทานองน่าเป่าอยู่หลายเพลง แขกชวามีความเร้าใจในตัว
มันเอง ยะวา แขกกะเร็ง บางเพลงมันก็ไม่มีชื่อนะ ทานองมันอยู่ในเพลงภาษาร้องละครกัน เรื่องอิ เหนาใน
ละครในเนี่ย มันอยู่ในหัวแล้ว...” เพลงสาเนียงแขกซึ่งเป็นเพลงทีน่ ิยมบรรเลงกันทั่วไป มีลักษณะทานอง ไม่ยาว
จนเกินไป ได้แก่ เพลงแขกเชิญเจ้า เพลงแขกหนัง เพลงแขกแดง เพลงแขกกะเร็ง เพลงแขกมัสรี เพลงพราหมณ์
เข้าโบสถ์ เพลงยะวา และเพลงเร็ว สาเนียงแขกชวา อื่น ๆ อีกหลายเพลง โดยที่ผู้บรรเลงปี่ชวาจะเป็นผู้เป่านา
ขึ้นมาก่อน แล้วกลองแขกจะตีหน้าทับเจ้าเซ็น เพียงหน้าทับเดียวเท่านั้น โดยที่ไม่ ยักย้ายเปลี่ยนไปตีหน้าทับ
สาเนียงอื่น ๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บรรเลงปี่ชวาเพียงผู้เดียวที่จะเลือกหรือกาหนดบทเพลงที่เหมาะสม
นามาใช้กับการแข่งขันการชกมวยไทยในแต่ละยก และให้เข้ากันกับหน้าทับเจ้าเซ็นเป็นประการสาคัญ สาหรับ
หน้าทับเชิดชั้นเดียว ที่กลองแขกจะบรรเลงในยกสุดท้ายนี้ ผู้บรรเลงปี่ชวาจะเป่าเพลงเชิดตัวแรกขึ้นนามาก่อน
ในส่วนของกลองแขกจะอนุโลมให้ตีตามจังหวะไม้กลองทีก่ ลองทัดในวงปี่พาทย์ตเี ป็นเพลงเชิด โดยตีตัวเมียที่หน้า
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รุ่ยเป็นเสียงต่านาเป็นตัวแรกก่อน แล้วตามด้วยตัวผู้ทหี่ น้ารุ่ยเป็นเสียงสูง เมื่อตัวเมียตีหมดในอัตราส่วนของวรรค
เพลงเชิดในส่วนแรก ตัวผู้ก็ตีรับต่อเนื่องไม่ให้ขาดจนจบท่อนเพลงเชิดในตัวแรก ตัวต่อไปก็ตีเหมือนกัน สอดคล้อง
กับการให้สัมภาษณ์ของนายสมทรง ไตรวาสน์ (สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2559) หัวหน้าคณะวงปี่กลองสนามมวย
เวทีราชดาเนินคนปัจจุบัน ได้กล่าวไว้ว่า “...กลองแขกตอนเชิด ตีเหมือนกลองทัด ทั้งตัวผู้และตัวเมียเลย
เชิดช่วงแรกตีตัวเมียก่อน แล้วจึงรับช่วงหลังด้วยตัวผู้ ยังไงยังงั้นเลยครับ ต้องฟังปี่ให้ดี...”
ความหมายของสระหม่า สระหม่าคือชื่อเพลงชนิดหนึ่งใช้บรรเลงเฉพาะปี่ชวากับกลองแขกเท่านั้น คาว่า
สระหม่ามีความหมายแยกกันว่า สะ หมายถึง หนึ่ง ระหม่า หมายถึง จังหวะ เมื่อนาคาทั้งสองมารวมกัน หมายถึง
“หนึ่งจังหวะ” สระหม่าจัดได้ว่าเป็นเพลงเรื่อง เนื่องจากประกอบด้วย 3 ทานอง ได้แก่ สระหม่า โยน และแปลง
สระหม่าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สระหม่าไทย และสระหม่าแขก
สระหม่ า ไทย มี ชื่อ อี ก อย่ า งหนึ่ งว่ า สระหม่ า ใหญ่ จ ะใช้ ใ นงานมงคลเท่ า นั้ น ห้ า มใช้ ใ นงานอวมงคล
ซึ่งโบราณได้กาหนดจารีตและกฎเกณฑ์ของการบรรเลงในเรื่องนี้ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สาหรับสระหม่าแขก
เป็นเพลงสาเนียงแขกชั้นเดียว ใช้ได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล เพลงสระหม่าไทยและสระหม่าแขก ที่เราใช้
บรรเลงกันอยู่นั้น คงจะต้องมีเพลงใดเพลงหนึ่งเป็นเเบบของอีกเพลงหนึ่ง คือมีการลอกเลียนกันในตัว แต่ถ้า
นามาพิจารณาให้ถ้วนถี่ จะเห็นว่าเพลงสระหม่าแขกคงจะเกิดขึ้นก่อนอย่างแน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากวงกลองแขก
นั้น ไทยได้รับมาจากทางประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคงจะรับเอาบทเพลงที่ใช้บรรเลงกันอยู่นั้น
เข้ามาด้วย และคงจะนามาคิดดัดแปลงบ้างหรือนามาใช้เลย ไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่เพลงที่รับเข้ามานั้น คงจะใช้
ชื่อเรียกให้หมายรู้กันว่าเรารับของเขาเข้ามา จึงเรียกว่า “สระหม่าแขก” และต่อมาในระยะหลัง ๆ ก็คงจะคิด
ประดิษฐ์ทานองเพลงสระหม่าให้เป็นในแบบของเราบ้าง จึงได้คิดประดิษฐ์ “สระหม่าไทย” ขึ้นมาในภายหลัง
ซึ่งได้มีข้อกาหนดไว้เลยว่า สระหม่าไทย ใช้สาหรับงานมงคลเท่านั้น แต่สระหม่าแขกใช้ได้ทั้ง 2 งาน คือทั้งมงคล
และอวมงคล
สระหม่าไทย มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ทั้งโครงสร้างของปี่ชวาและโครงสร้างของกลองแขก รวมถึงโครงสร้าง
ของตัวเพลง ซึ่งสามารถแบ่งโครงสร้างออกได้ดังนี้โครงสร้างบทเพลงสระหม่าไทย มีเพลงหลักอยู่ 2 เพลง ได้แก่
สระหม่า และแปลง โดยมี “โยน” เป็นทานองที่ใช้เชื่อมเพลงทั้งสองเข้าด้วยกัน สระหม่าไทยมักจะเรียกกันในหมู่
นักดนตรีว่า “โยนใหญ่” โดยปี่จะต้องหาวิธีสร้างทานองซึ่งเรียกว่า ทาทางให้มากและบรรเลงตามหน้าทับกลอง
โดยยึดกลองเป็นหลัก เมื่อบรรเลงแปลงแล้วจะออกภาษา คือบรรเลงเพลงที่เลียนสานวนเพลงของชาติต่าง ๆ
แล้วกลับมาบรรเลงแปลงอี กครั้งหนึ่ง จึงลงจบที่เรียกว่า “พร้อมลงโยน” โครงสร้างสระหม่าไทยของปี่ชวา
แบ่งกลุ่มทานองออกเป็น 4 ส่วน หรือ 4 ท่อน เรียกว่า “ท่า” ดังนี้
ท่าที่ 1 ใช้เสียงในกลุ่มเสียงกลาง
ท่าที่ 2 ใช้กลุ่มเสียงสูง
ท่าที่ 3 ใช้กลุ่มเสียงต่า
ท่าที่ 4 ใช้กลุ่มเสียงกลางและเสียงสูงผสมกัน ใช้กลเม็ดที่เรียกว่า ปลิว และ ร่อน สอดแทรก
หน้าทับสระหม่ามีชื่อเรียกเฉพาะ ว่า “ไม้” ได้แก่ ไม้ต้น หรือไม้สะระหม่า ไม้โปรย และไม้แดก ในแต่ละ
ไม้ยังประกอบด้วยไม้ขนาดย่อมอีกจานวนหนึ่ง ดังนี้
ไม้ด้น ประกอบด้วย ไม้ต่าง ๆ 9 ไม้ ได้แก่ เข้าต้น ร่ายกลาง ควงต่าน รุ่ ยน้อย ตอนกลางไม้ ขัดต่าน
ควงต่าน รุ่ยใหญ่ พร้อมลงและโยน
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ไม้โปรย ประกอบด้วยไม้ขนาดย่อม 12 ไม้ ได้แก่ ไม้โปรย รุ่ยใหญ่ เข้าต้น ร่ายกลาง ควงต่าน รุ่ยน้อย
ตอนกลางไม้ ควงต่าน รุ่ยใหญ่ พร้อมลงและโยน
ไม้แดก ประกอบด้วยไม้ขนาดย่อม 12 ไม้ ได้แก่ ไม้แดก รุ่ยใหญ่ เข้าต้น ร่ายกลาง ควงต่าน รุ่ยน้อย
ตอนกลางไม้ ขัดต่าน ควงต่าน รุ่ยใหญ่ พร้อมลงและโยน
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของกลองแขกซับซ้อนที่สุด และเป็นตัวหลักในการบรรเลงสระหม่าไทย โดยมี
ปี่ชวา ซึ่งต้องฝึกซ้อมร่วมกับกลองแขก สร้างทานองให้เข้ากับกลองแขก ต้องอาศัยคนเป่าปี่ชวาและคนกลองแขก
ที่ได้รับการฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างดี บทเพลงที่ใช้ประกอบมวยไทยนั้น ใช้เพลงโยนในสระหม่าไทยบรรเลงขณะ
ราไหว้ครู และใช้เพลงแขกเจ้าเซ็นบรรเลง ในยกที่ 1 เท่านั้น ในยกต่อไป คือ ยกที่ 2 ถึงยกที่ 4 จึงใช้เพลง
สาเนียงแขกอื่น ๆ ที่เหมาะสมมาบรรเลง ไม่มีการกาหนดเพลงตายตัว แต่ให้เข้าให้กันกับหน้าทับเจ้าเซ็น สาหรับ
ใน ยกที่ 5 แต่เดิมใช้โยนแปลง ภายหลังจึงได้มีการปรับปรุง โดยใช้เพลงเชิดชั้นเดียว ในนาทีที่ 3 ของยกที่ 5
ซึ่งเป็นยกสุดท้าย ผู้เป่าปี่สามารถเลือกเพลงที่มีความเหมาะสมมาบรรเลงได้ กลองแขกจะตีหน้าทับเจ้าเซ็น
เท่านั้น ยกเว้นเพลงโยนและเพลงเชิดชั้นเดียวที่กลองแขกใช้หน้าทับเฉพาะ
ความแตกต่างและพัฒนาการของการใช้บทเพลงสาหรับการบรรเลงประกอบการชกมวยไทยในสมัยที่
หมื่นสมัครเสียงประจิต (เจ๊ก ประสานศัพท์) ซึ่งท่านเป็นคนแรกที่เป่าปี่อยู่นั้น (พ.ศ. 2488) ตรงที่ท่านใช้เพลง
สระหม่าไทย เริ่มตั้งแต่เป่าโยนออกแปลงโดยบรรเลงให้สั้นที่สุด แล้วจึงบรรเลงตัวสระหม่า เมื่อใกล้จะหมดยกก็
เปลี่ยนเป็นเพลงเชิดชั้นเดียวจนกระทั่งหมดยก ไม่ได้กาหนดลงไปตายตัวว่าจะต้องบรรเลงเพลงสระหม่าไทย
แต่สามารถบรรเลงเพลงอื่น ๆ แทนได้ แต่เมื่อใกล้จะหมดยกจะออกเพลงเชิดชั้นเดียวจนหมดยกเช่นกัน เหตุที่
เป็นเช่นนี้เพราะเพลงสระหม่าไทยหรือสระหม่าใหญ่นี้เป็นเพลงที่มีความยาวมาก การที่จะบรรเลงภายใน 3 นาที
นั้น จะทาให้ไม่ได้อรรถรสและเหมาะสมประการหนึ่ง และไม่สามารถจะตัดต่อเพลงให้เหมาะสมกับเวลาในการ
ชกที่สิ้นสุดลงได้อย่างสนิทสนม สาเหตุที่ต้องใช้เพลงสระหม่า เพราะเป็นเพลงสาหรับการใช้ฝึกอาวุธ ซึ่งรวมไปถึง
กระบี่กระบองด้วย สาหรับใช้การแสดงมหรสพที่มีมาตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยดูจากบทเพลงสระ
หม่าแขกที่ใช้ประกอบการรากริชในเรื่องอิเหนา ซึ่ง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ของ ผศ. สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา
(สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2560) ได้กล่าวไว้ว่า “...วงปี่ชวากลองแขก มีหลักฐานปรากฏชัดว่าในสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2275-2301 นั้น ได้มีบทพระนิพนธ์เป็นบทละครเรื่องอิเหนา
ซึ่งเป็นเรื่องราวตานานของกษัตริย์ชวาโบราณ ใช้แสดงในราชสานักของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้สูญหายไป
ตอนเสียกรุงครั้งที่ 2 นับได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบทละครเรื่องอิเหนาที่
เกี่ยวข้องกับการนาเอา “วงปี่ชวากลองแขก” เข้ามาใช้ประกอบกับการแสดง คือบทละครในบทที่กล่าวถึงว่า
“...เมื่อนั้น
พี่เลี้ยงเสนากิดาหยัน
รับสั่งแล้วบังคมคัล
ก็จัดคู่สู้กนั ทันใด...”
ฯ 2 คา ฯ กลองแขก
จากบทละครเรื่องอิเหนาในตอนนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นบทละครที่แสดงการต่อสู้กัน ซึ่งเมื่อสังเกตจะ
เห็นได้ว่า ท้ายบทละครนั้นจะมีคาว่า “กลองแขก” คาว่า “กลองแขก” ในบทละครเรื่องอิเหนาในทุก ๆ บท
ที่เห็นนั้นคือ วงกลองแขก หรือวงปี่ชวากลองแขกที่จะต้องบรรเลงประกอบการแสดงในการต่อสู้แบบชวา จะ
เป็นการต่อสู้ด้วยอะไรนั้นก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธกริชตามวัฒนธรรมของชาวชวา ดังนั้น
จะต้องใช้วงกลองแขกบรรเลงประกอบการต่อสู้ ซึ่งวงดนตรีนี้ ไทยได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวชวานั่นเอง...”
สระหม่าแขกเป็นบทเพลงที่ง่ายและสั้นกว่าสระหม่าไทย มีบทเพลงที่ใช้ประกอบการฝึกอาวุธและการแสดงอาวุธ
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ในงานมหรสพ ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นเพลงใด และมีการบรรเลงวงปี่ชวากลองแขกในขบวนพยุหยาตรา
ซึ่งเพลงที่ใช้ประกอบ ได้แก่ เพลงสระหม่าไทยหรือสระหม่าใหญ่ที่มวยไทยและอาวุธโบราณได้นาส่วนของเพลง
โยนและเพลงแปลงมาบรรเลง บทเพลงที่ใช้ประกอบการต่อสู้ในสมัยหมื่นสมัครเสียงประจิต หลังจากที่ไหว้ครู
เสร็จสิ้นลงแล้ว จะใช้เพลงแขกเจ้าเซ็นบรรเลงตั้งแต่ยกที่ 1 ถึงยกที่ 4 ส่วนในยกที่ 5 นั้น เดิมใช้เพลงโยนและ
แปลงในเรื่องสระหม่า โดยบรรเลงให้สั้นและบรรเลงเพลงสระหม่าไทยต่อทันที ต่อมาได้ยักย้ายเปลี่ยนไปบรรเลง
เพลงอื่น ๆ นอกจากเพลงแขกเจ้าเซ็น ได้แก่ เพลงแขกเชิญเจ้า เพลงแขกหนัง เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ และเพลง
สาเนียงแขกอื่น ๆ โดยกลองแขกยังคงตีหน้าทับแขกเจ้าเซ็นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนในยกที่ 5 ซึ่งเป็นยกสุดท้าย
นั้นก็ได้ใช้เพลงสาเนียงแขกบรรเลงขึ้นก่อน จนกระทั่งเวลาเหลืออีก 1 นาทีจะหมดยก จึงออกเพลงเชิดชั้นเดียว
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นายสารวย จันทร์อ่อน (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2536) กล่าวไว้ว่า “...เขาเป่าโยน
กันนะ ตอนไหว้ครู ยก 1 เป่าเจ้าเซ็น ยก 2,3,4 เป่าแขกไปเรื่อย ๆ อย่างเดียว ยก 5 ก็ตั้งแขกไปจนได้นาที
กว่า ๆ ออกเชิดเลย เขาเป่ากันมาตั้งแต่รุ่นหมื่นสมัครฯแล้ว...” ซึ่งกลายมาเป็นแบบแผนให้ผู้บรรเลงดนตรีใน
วงปี่ชวา กลองแขก ของสนามมวยเวทีราชดาเนินในรุ่นต่อมา และสนามมวยแห่งอื่นที่ได้ก่อกาเนิดหลังจากสนาม
มวยเวทีราชดาเนิน ได้ยึดถือปฏิบัติตามเป็นแบบแผนการบรรเลงมาจนถึงปัจจุบันนี้
รายการอ้างอิง
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ดนตรีบำบัด : กำรพัฒนำเด็กออทิสติกทำงด้ำนกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
MUSIC THERAPY: THE DEVELOPMENT OF AUTISTIC CHILDREN IN
LANGUAGE USAGE FOR COMMUNICATION
รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์*
RUAMSAK JIEMSAK
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กออทิสติกทางด้านทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมดนตรีบาบัดที่มีต่อพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาเพือ่ การ
สื่อสารของเด็กออทิสติก โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กออทิสติก จานวน 6 คน ที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (ก่อนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด ) แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (หลังเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด) แบบสัมภาษณ์ครู (ก่อนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด ) แบบสัมภาษณ์ครู
(หลังเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด) ผลการวิจัยพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดของเด็กออทิสติก
ช่วยให้เด็กมีพัฒนาทางด้านการใช้ภาษาที่ดีขึ้นโดยลาดับ จากการที่เด็กได้ฝึกร้องเพลง ทาให้ได้เรียนรู้คาศัพท์ใน
เพลงต่าง ๆ และมีความพยายามในออกเสียงคาเหล่านั้น นอกเหนือจากนี้ ดนตรียังมีผลช่วยให้เด็กมีพัฒนาการใน
ด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น สมาธิ อารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนมีปฏิกิริยาการตอบสนองผู้อื่นได้รวดเร็วมากขึ้น
คาสาคัญ: ดนตรีบาบัด การใช้ภาษา การสื่อสาร เด็กออทิสติก
Abstract
This qualitative research emphasized the development of Autistic children in language
usage for communication. The objective of the research was to study the efficiency in music
therapy activities for Autistic children. The population comprised 6 children studying in special
center, faculty of education, Rajabhat Phra Nakhon Si Ayutthaya University. The research
instruments were the participating observation and the in-depth interview in order to analyze
the data. Both pre and post music therapy activities were recorded from their parents and
teachers. The research findings showed music therapy activities could gradually develop
language usage in Autistic children. They can learn some vocabulary in song and try to
pronounce. In addition, music can distinctly help the children develop other human behaviors
like meditation, emotion, and social interaction.
Keywords: music therapy, language usage, communication, Autistic children
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บทนำ
เด็กที่มีความบกพร่อง ผิดปกติทางด้านร่างกายหรือสมอง ตลอดจนการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่
แปลกแยกไปจากเด็กปกติ ได้ถูกเรียกขานต่าง ๆ กันไป เช่น เด็กพิเศษ (Special Child) เด็กที่มีความต้องการ
เป็นพิเศษ (Children with Special Needs) หรือบุคคลพิการทางการศึกษาโดยที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ในพระราชกิจจานุเบกษา (ราช
กิจจานุเบกษา, 2552, น. 45) ได้แบ่งบุคคลดังกล่าวเป็น 9 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทาง การเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ บุคคลพิการซ้อน บุคคลออทิสติก
บุคคลหรือเด็กออทิสติกคือเด็กที่มอี าการออทิสซึม ถูกค้นพบครั้งแรกโดยจิตแพทย์ชาวอเมริกันชื่อ ลีโอ
แคนเนอร์ (Leo Kanner) ในปี ค.ศ. 1943 ออทิสซึม (autism) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก กล่าวคือ ออโต
(auto) แปลว่า ตัวเอง (self) หมายถึง มีอาการถดถอย (withdrawn) และอยู่ในโลกของตัวเอง หรือหนีไปจาก
ความเป็นจริง ส่วนสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกสรุปความหมายของออทิสซึม
ว่าเป็นความผิดปกติทางด้านพัฒนาการหลายอย่างร่วมกัน (pervasive development) เกิดจากความผิดปกติที่
ระบบประสาท (neurological disorders) ทาให้มีความบกพร่องของความสามารถในการเรียนรู้ การรับรู้ การ
เคลื่อนไหว การบูรณาการประสาทความรู้สึกและพัฒนาทางอารมณ์ ฯลฯ (เบญจมาศ พระธานี, 2554, น. 3)
เด็กออทิสติกเป็นผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือถดถอย แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะ
แปลก ๆ เช่น หลีกเลี่ยงการมองหน้าผู้อื่น ไม่สบตา มีปฏิ กิริยาตอบโต้ต่อเสียงที่ได้ยิน การสัมผัส หรือความ
เจ็บป่วยในลักษณะที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป หรือไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งเร้าใด ๆ ทั้งสิ้น มีปัญหาด้าน
การพูดและภาษาไม่สามารถแสดงการตอบโต้กับคน สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ (สาวิตรี รุญเจริญ, 2549,
น. 16) อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาสาคัญประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินชีวิตของเด็กออทิสติก คือการใช้
ภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่น
ลักษณะของความบกพร่องในการใช้ภาษาและการพูดที่พบในเด็กออทิสติกคือ บางคนไม่สามารถ
พัฒนาการพูดขั้นเลียนแบบไปสู่การพูดในเชิงการสื่อความหมาย ในขณะที่เด็กบางคนสามารถพูดเป็นคา วลี และ
ประโยคที่มีความหมายได้ กระนั้นก็ตาม เด็กออทิสติกที่พูดได้แล้วก็ยังพบว่ามีความบกพร่องทางภาษาอยู่ ได้แก่
การรับรู้และใช้คาศัพท์ที่ยากขึ้น เช่น คาสรรพนาม คาวิเศษณ์ คาบุพบท คาสันธาน คาที่แสดงกาลเวลา คาตรง
ข้าม คาพ้องรูป พ้องเสียง คาเชื่อม คาศัพท์ที่มีความหมายเชิงนามธรรม คาที่แสดง ความรู้สึก อีกทั้งในเรื่องของ
การรับรู้และใช้ประโยคที่มีโครงสร้างไวยากรณ์อันซับซ้อน
ในปัจจุบันมีศาสตร์การบาบัดประเภทต่าง ๆ ที่ถือกาเนิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการรักษาอาการ
ป่วยต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น สุคนธบาบัด ศิลปะบาบัด อัญมณีบาบัด วารีบาบัด แสงบาบัด ธรรมชาติบาบัด
กายภาพบาบัด และจิตบาบัด เป็นต้น สาหรับกระบวนการ บาบัดทางเลือกที่มีผู้นาไปใช้พัฒนาเด็กพิเศษนั้นมี
หลายประเภท เช่น ศิลปะบาบัด (art therapy) บาบัดด้วยสัตว์ (animal therapy) หุ่นยนต์บาบัด (robot
therapy) การฝังเข็ม (acupuncture) เครื่องเอชอีจี (HEG; hemoencephalogram) เป็นต้น ศาสตร์การบาบัด
เหล่านี้ถูกนามาใช้เพื่อเป็นแนวทางเสริมในการรักษาตามการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีผลการศึกษาที่ระบุว่าการ
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บาบัดดังกล่าวช่วยเยียวยา รักษา และพัฒนาเด็กพิเศษได้ หนึ่งในศาสตร์การบาบัดที่มีความน่าสนใจและยังไม่ได้
กล่าวถึงในที่นี้คือ ดนตรีบาบัด
ดนตรีบาบัด คือ การใช้ดนตรีและวิธีการทางดนตรีในการช่วยฟื้นฟู รักษา และพัฒนาด้านอารมณ์
ร่างกาย และจิตใจเพื่อให้มีสภาพที่ดีขึ้น (บุษกร บิณฑสันต์, 2553, น. 3) ดนตรีประเภทนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่
บางครั้งได้ถูกนามาใช้เยียวยาผู้ป่วยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยการจัดประสบการณ์ดนตรีและกิจกรรม
ทางดนตรีให้แก่ผู้ป่วย เพื่อเพิ่มเติมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ตลอดจนร่างกาย และกล้ามเนื้อให้ดียิ่งขึ้น
นอกเหนื อ จากนี้ ดนตรี บ าบั ด ยั ง ได้ ถู ก น าไปใช้ พั ฒ นาเด็ ก พิ เ ศษ ซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
การเรียนรู้และในด้านต่าง ๆ เช่น ความล่าช้าทางพัฒนาการด้านสังคม การสื่อความหมาย ภาษาและจินตนาการ
มีพฤติกรรมบางประการที่ไม่พึงประสงค์อย่างชัดเจน เนื่องมาจากหน้าที่ของสมองบางส่วนทางานผิดปกติ เด็ก
เหล่านี้จะมีปัญหาในการใช้ความคิดสติปัญญา การรับรู้ซึ่งมีผลให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้ มีปัญหาในการสื่อสาร
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการคบเพื่อน จัดเป็นภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน
การนาดนตรีมาใช้บาบัดเด็กออทิสติกนั้นไม่ได้มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะทางดนตรี หากแต่มีจุดหมาย
อยู่ที่การพัฒนาด้านทางร่างกาย จิตใจ สังคม และภูมิปัญญา ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2550, 22-23) กล่าวไว้ว่า
ดนตรีบาบัดสามารถนามาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงวัยเพื่อ
ตอบสนองความจาเป็นที่แตกต่างกันไป เช่น ปัญหาบกพร่องของพัฒนาการ สติปัญญา และการเรียนรู้ ประโยชน์
ของดนตรีบาบัดนั้นมีมากมาย เช่น กระตุ้น เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และความจา (cognitive skill)
กระตุ้นการรับรู้ (perception) เสริมสร้างสมาธิ (attention span) เสริมสร้างทักษะสังคม (social skill) พัฒนา
ทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา (communication and language skill)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี เ ด็ ก พิ เ ศษหลาย
ประเภท หลายอาการ ได้แก่ เด็กออทิสติก (Autistic Child) เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit
Hyperactivity Disorde, ADHD) เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning Disabilities, LD) เด็กกลุ่ม
อาการดาวน์ (Down Syndrome) ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการทดลองเบื้องต้นโดยการนากิจกรรมดนตรีบาบัดไปใช้กับเด็ก
พิเ ศษในสถานที่ ดังกล่ า วเป็ น ระยะเวลา 6 สั ป ดาห์ ได้ ผลการทดลองจากการสั มภาษณ์ ครู ผู้ ส อนว่า เด็ ก มี
พัฒนาการในการตอบสนองต่อสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้สัมผัสมากขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยยังไม่ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่
เป็นระบบในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและตระหนักถึงความสาคัญในการศึกษาดนตรี
บาบัดที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็กพิเศษอย่างเป็นระบบเพื่อต่อยอดจากเดิมที่เคย
ทดลองไว้ โดยมุ่งเป้าไปที่เด็กออทิสติกเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ด้วยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้อาจเป็นอีกแนว
ทางเลือกหนึ่งในการนาไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือและเยียวยาเด็กออทิสติกให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมดนตรีบาบัดที่มีต่อพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารของ
เด็กออทิสติก
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ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาทางด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาของเด็กออทิสติก โดยศึกษา
เด็กดังกล่าวที่เป็นนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จานวน 6 ราย ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับปฐมวัย อายุระหว่าง 4-6 ปี
วิธีกำรศึกษำ
1. ศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วจิ ัยได้ทาการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นในด้านงานวิจัย และบทความ
วิชาการเกี่ยวกับเรื่องดนตรีบาบัด เด็กออทิสติก ตลอดจนเรื่องพัฒนาการเด็ก จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจากการสืบค้นข้อมูล
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการดาวน์โหลดงานวิจัย และบทความวิชาการ เช่น
ThaiLIS (Thai Library Integrated System) ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. (สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ) และคลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อประเทศไทย (CUIR)
2. กำรสำรวจพื้นที่ในกำรทำวิจัย กำรขอคำแนะนำจำกผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และกำร
เลือกกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยได้ออกภาคสนามเพื่อสารวจสถานที่ที่จะทาการวิจัยเรื่อง ดนตรีบาบัด: การพัฒนาเด็ก
ออทิสติกทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมุ่งเป้าไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ (กศพ.) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้รับคาแนะนาต่าง ๆ จากผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษอัน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ผู้อานวยการช่วยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกจากนักเรียนที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์แล้วว่าเป็นออทิสติก อีกทั้ง ผู้ อานวยการได้ให้ข้อมูล สนับสนุน ตลอดจน ช่วยอานวยความสะดวกต่าง ๆ
อย่างดียิ่ง จึงเห็นว่าศูนย์ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการดาเนินการวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้ คือ เด็กออทิสติกอายุ 4-6 ปี จานวน 6 คน
3. กำรทดลองจัดกิจกรรมดนตรีบำบัดเบื้องต้ น ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ดนตรีบาบัดเบื้องต้น กับเด็กพิเศษ
รวมถึงเด็กออทิสติก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปรากฏว่า ได้ผลตอบรับที่ดีจากเด็กและครูประจาชั้น ตลอดจน
ผู้อานวยการศูนย์ฯ
4. กำรออกแบบและสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (ก่อนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรี
บาบัด) แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (หลังเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด ) แบบสัมภาษณ์ครู (ก่อนเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด) แบบสัมภาษณ์ครู (หลังเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด)
การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ต้องมีการวางแผน
และเตรียมการให้พร้อมรวมทั้งดาเนินการตามขั้นตอนจะช่วยให้ได้ข้อมูลจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ จุดประสงค์ คือ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล แบบ
สัมภาษณ์เป็นชุดคาถามและอาจจะใช้จดบันทึกคาตอบของผู้สัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง หรือแบบสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ (Structured Interview) คือ
แบบสัมภาษณ์ที่กาหนดคาถามไว้ล่วงหน้ า โดยใช้คาถามเดียวกันสาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน มีขั้นตอนในการ
ถาม มีทิศทางการสัมภาษณ์ที่ชัดเจน ไม่อาจดัดแปลงคาถามหรือเปลี่ยนคาถามได้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ง่าย
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2. แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า ง หรื อ แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการ (Unstructured
Interview) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่น ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการใช้คาถามที่เหมาะสม ทาให้ได้ข้อมูลใน
ระดับลึก ทุกแง่มุม ทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญของผู้สัมภาษณ์
3. แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง หรือแบบสัมภาษณ์แบบผสม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบบ
สัมภาษณ์กึ่งทางการ คือแบบสัมภาษณ์มีลักษณะผสมกันระหว่างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างกับแบบสัมภาษณ์ที่
ไม่มีโครงสร้าง
สรุปว่าการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างสาหรับครูประจาชั้น และ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
แนวทางการสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างสาหรับครูประจาชั้นและผู้ปกครองเด็กออทิสติก
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมที่จะสัมภาษณ์
2. กาหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน
3. ออกแบบและสร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเพื่อเสนอต่อที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
4. ปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น ตามคาแนะนาของที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จากนั้น
นาไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้มีการปรับปรุง แก้ไขโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้
6. ปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์
ในการการเก็บข้อมูลภาคสนามการวิจัยเรื่องดนตรีบาบัด : การพัฒนาเด็กออทิสติกทางด้านการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารมีหลักการและข้อปฏิบัติของการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย ตลอดจนขั้นตอนการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน
2. ติดต่อขอความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ ตลอดจนวางแผน กาหนดวัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน
3. ผู้สัมภาษณ์เตรียมตัว และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม
4. ผู้สัมภาษณ์เลือกใช้คาถามที่มีความกระชับ และเหมาะสม
5. สร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์ให้มีความเป็นกัลยาณมิตร
6. กระตุ้นผู้ให้สัมภาษณ์มีความกระตือรือร้นในการตอบ ด้วยข้อคาถามที่มีความน่าสนใจ
7. จัดเรียงลาดับก่อน-หลังของข้อคาถามตามความเหมาะสม เรียงลาดับ ข้อคาถามให้ดี ไม่ควร
ถามย้อนไปมาหรือวกวน
8. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิของผู้ให้สัมภาษณ์
9. จัดสิ่งแวดล้อมบริเวณที่สัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสม ปราศจากสิ่งและเสียงรบกวนใด ๆ
10. จดบันทึกการสัมภาษณ์ให้กระชับ ชัดเจน
5. กำรทำหนังสือขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้ทาหนังสือถึงคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นต้นสังกัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อขออนุญาตในการเข้าไปทา
กิ จ กรรมดนตรี บ าบั ด ให้ กั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก เมื่ อ คณบดี ฯ อนุ ญ าตแล้ ว จึ ง ได้ น าหนั ง สื อ ดั งกล่ า วรายงานต่ อ
ผู้อานวยการศูนย์ก ารศึกษาพิเศษ สิ่ งสาคัญ อีกประการหนึ่ง คือ เนื่องจากเด็กออทิสติก เป็นบุคคลประเภท
เปราะบาง (Vulnerable persons) จึงต้องมีการขออนุญาตผู้ปกครองของเด็กออทิสติกในเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมี
ความละเอียดอ่อน โดยใช้หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)
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6. กำรตรวจสอบเครื่องมือจำกผู้ เชี่ยวชำญ ในขั้นตอนนี้กระทาขึ้นเพื่อ หาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (IOC: Index of item objective congruence) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สัมภาษณ์เป็นรายข้อ ทาให้ทราบว่าคาถามที่ตั้งครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี เด็กพิเศษ และการวัดและประเมินผล เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสัมภาษณ์ ที่
ผ่านการหาค่าความเที่ยงตรงกลับคืนมาแล้ว จึงนามาปรับแก้ในเรื่องของการใช้ภาษาให้เหมาะสม ตลอดจน
ปรับแก้ข้อคาถามต่าง ๆ และตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นไว้
7. กำรทดสอบเครื่องมือ เมื่อผ่านการตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนา
เครื่องมือดังกล่าวนี้ไปทดสอบหรือทดลองใช้ 2 ครั้ง ซึ่งได้ผลดี เนื่องจากข้อคาถามต่าง ๆ ครอบคลุมประเด็นที่
ผู้วิจัยต้องการศึกษา จึงไม่ต้องปรับแก้แบบสัมภาษณ์เพิ่มเติม
8. กำรจัดกิจกรรมดนตรีบำบัด ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดาเนินการจัดกิจกรรมดนตรี ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับเด็กพิเศษจานวนประมาณ 20 คน ซึ่ง
กิจกรรมแต่ละครั้งมีเด็กเข้าร่วมไม่แน่นอน อันเป็นเรื่องปกติของเด็กเล็ก ที่ป่วยและขาดเรียนเป็นครั้งคราว ไป
จนถึงขาดเรียนบ่อยครั้ง หลักใหญ่ใจความคือผู้วิจัยมุ่งสังเกตเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง คือออทิสติกอายุ 4-6 ปี จานวน
6 คน กิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นทั้งสิ้น 16 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 ก่อนเริ่มต้น
จัดกิจกรรมดนตรีให้กับเด็กออทิสติกเป็นครั้งแรก คือในวันวันพุธที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 14.30-15.15 น. นั้น
ในช่วงเวลา 12.00-13.30 น. ผู้วิจัยได้ขอให้ผู้ปกครองทาความเข้าใจหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
พร้อมลงลายเซ็น จากนั้นจึงสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กทั้ง 6 คน (ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกบางคนมาทั้งบิดา
และมารดา บางคนมารดามาเพียงคนเดียว บางคนบิดามาเพียงคนเดียว) และสัมภาษณ์ครูประจาชั้น 2 คน เพื่อ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (ก่อนเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด) และแบบสัมภาษณ์ครู (ก่อนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด)
วันและเวลาในการจัดกิจกรรมดนตรีบาบัดสาหรับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 มีดังนี้
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 14.30-15.15 น.
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 28 ต.ค.2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 2 พ.ย. 2559
เวลา 14.30-15.15 น.
ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 9 วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 9 พ.ย. 2559
เวลา 14.30-15.15 น.
ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 12 วันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 13 วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
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ครั้งที่ 14 วันพุธที่ 30 พ.ย. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 10.05-10.50 น.
ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 14.30-15.15 น.
เรื่องการรับรู้เสียงของเด็กออทิสติกนั้น กิ่งแก้ว ปาจรีย์ (2553, น. 47) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กมักมีปัญหาใน
การฟังเสียงบางเสียง จึงควรให้เด็กฟังเสียงหลาย ๆ แบบ แล้วประเมินการตอบสนองต่อเสียงเหล่านั้น เช่น ลอง
พูดเบา ๆ และพูดดัง ๆ ลองเปิดเพลงประเภทต่าง ๆ เช่น เพลงคลาสสิก เพลงร็อก เพลงเด็ก ให้เด็กฟังเสียง
เครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ แล้วลองสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองต่อเสียงเหล่านั้น ซึ่งผู้วิจัยได้นาคากล่าวนี้มา
วางแผนในการจัดกิจกรรมดนตรีบาบัด โดยให้เด็กได้ฟังเสียงเครื่องดนตรีที่หลากหลาย และด้วยเหตุที่ว่าการวิจัย
ในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กออทิสติกทางด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษา ผู้วิจัยจึงได้เน้นกิจกรรมการร้องเพลง
สั้น ๆ เพือ่ ให้เด็กออทิสติกได้มีความพยายามในการออกเสียงร้องตามอีกด้วย
กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมดนตรีบาบั ดสาหรับเด็กออทิสติกในแต่ละครั้งใช้เวลา
45 นาที ดังต่อไปนี้
1. หาภาพที่สอดคล้องกับบทเพลงให้เด็กดู แล้วให้เด็กพยายามเปล่งเสียงตอบคาถามว่าภาพนั้น ๆ คือ
ภาพอะไร (ใช้เวลา 5 นาที)
2. ผู้วิจัยท่องเนื้อร้องให้เด็กฟัง และให้เด็กพูดตาม หลังจากนั้นจึงร้องเป็นทานองเพลงให้เด็กฟังหลาย ๆ
รอบ แล้วให้เด็กร้องเพลงไปพร้อม ๆ กัน (ใช้เวลา 10 นาที)
3. ต่อมา ให้เด็กทากิจกรรมการละเล่นประกอบเพลงนั้น ๆ เช่น ร้องเพลงเครื่องบิน พร้อมกับการร่อน
เครื่องบินกระดาษไปด้วย ร้องเพลงลูกบอลพร้อมกับการให้นักเรียนโยนลูกบอลยางรับ -ส่งกับเพื่อน ๆ เป็นต้น
(ใช้เวลา 15 นาที)
4. นาเครื่องดนตรีประเภทเคาะ ตี เขย่า (Percussion Instrument) ให้เด็กได้บรรเลงอย่างอิสระ
นอกจากนี้ ยังมีการนาเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดมาบรรเลง และให้เด็ก ๆ ได้ทดลองกดอีกด้วย (ใช้เวลา 10
นาที)
5. ก่อนสิ้นสุดการทากิจกรรม ให้เด็ก ๆ ได้ร้องทบทวนเพลงที่ได้เรียนตอนต้นคาบ และร้องทบทวน
เพลงที่ได้เรียนมาของสัปดาห์ก่อน ๆ (ใช้เวลา 5 นาที)
เมื่อการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดาเนินมาถึงครั้ งสุดท้าย ครบระยะเวลาที่กาหนดไว้แล้วคือ 16 ครั้ง
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00-10.00 น. จึงได้มีการนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และครูประจาชั้น เพื่อ
บันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (หลังเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด ) และแบบสัมภาษณ์ครู
(หลังเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัด)
9. กำรวิเครำะห์เนื้องำน และกำรเขียนงำนวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่มี
การศึกษาข้อมูลในเชิงตัวเลข ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ก่อน-หลังเข้า
ร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดสาหรับผู้ปกครองและครูประจาชั้นเป็นที่เรียบร้อย จึงนาข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียง จัด
กระทา จัดหมวดหมู่ ทาการวิเคราะห์ และเขียนรายงานการวิจัย
10. กำรนำเสนอข้อมูล ใช้การเขียนอธิบายงานวิจัยในลักษณะบรรยายเป็นความเรียงแบบพรรณนา
โวหาร
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ผลกำรศึกษำ
พฤติกรรมทั่วไป และพฤติกรรมกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรของเด็กออทิสติกแต่ละคน“ก่อน” กำร
เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมดนตรีบำบัด มีดังนี้
เด็กคนที่ 1
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง: เด็กคนที่ 1 มีความคุ้นเคยกับมารดามากที่สุด ชอบเลียนแบบตามที่ดู
ในโทรทัศน์ ชอบรายการเพลง เช่น เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ไมค์ทองคา ชอบภาษาอังกฤษ ชอบดูการ์ตูนเสียงใน
ฟิล์ม เช่น หมีพูห์ (winnie the pooh) ไม่ค่อยพูดมาก พูดเป็นคา ๆ ไม่เป็นประโยค เป็นลักษณะการบ่นพึมพา
การสื่อสารด้วยภาษาพูดกับคนทางบ้านยังไม่ชัดเจน ใช้ท่าทางในการสื่อสารได้ เช่น ชี้ไปยังสิ่งที่ต้องการ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าห้องน้าเองได้บางครั้งเวลาออกนอกบ้านเกิดความตื่นเต้น ดีใจ ทาให้เดินพลัดหลงจาก
ผู้ปกครองไปชั่วคราวก็มี ทางครอบครัวมีแนวทางในการช่วยพัฒนาเด็กคือ พยายามพูดคุยด้วยให้มากขึ้น ช่วยนา
ร้องเพลงหรือฮัมเพลง
คำให้สัมภำษณ์ของครู : เด็กคนที่ 1 เป็นเด็กร่าเริง แจ่มใส กล้ามเนื้อมือไม่ค่อยแข็งแรง มักกลืน
อาหารลงคอโดยไม่เคี้ยวเนื่องจากยังเคี้ยวไม่ค่อยเป็น ชอบได้รับคาชม จะทาให้ตื่นเต้น ดีใจ เป็นกาลังใจในการทา
สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ชอบดนตรี และเสียงเพลง รวมทั้งชอบร้องเพลงอีกด้วย ชอบอิสระ ตั้งใจเรียน ในบางครั้งคราว
ขาดความกระตือรือร้น อีกทั้งไม่นิ่งในบางครั้ง และไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดได้นาน ๆ รวมถึงไม่ร่วมงาน เป็นเหตุ
ให้ครูต้องคอยกระตุ้นเตือน สามารถพูดเป็นประโยคตอบคาถามได้ และตอบได้ตรงคาถามในบางโอกาส อีกทั้ง
สามารถใช้ท่าทางในการสื่อสารได้ค่อนข้างดี ครูมีแนวทางในการช่วยพัฒนาเด็กคือ พยายามกระตุ้นให้ตอบ
คาถามอย่างตรงประเด็น เนื่องจากบางครั้งเด็กคุยคนละเรื่องกับผู้อื่น
เด็กคนที่ 2
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง : เด็กคนที่ 2 มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับบิดา และมารดา นอกจากนี้
คนในครอบครัวยังมียาย และพี่ชายอีกด้วย ชอบเล่นคนเดียว เล่นซ้า ๆ เดิม ๆ โดยนาสิ่งของมาจัดวางเรียง ๆ กัน
ไม่ชอบการวาดรูประบายสี แต่ชอบการปีนป่าย และมักเล่นแรง ๆ ตามประสาเด็กผู้ชาย แต่ไม่ก้าวร้าว ยังไม่
สามารถพูดได้ สื่อสารโดยใช้ท่าทางแต่ยังไม่ดีและไม่ชัดเจนมากนัก ใช้วิธีการจูงมือคนในครอบครัวไปหาสิ่งที่
ตนเองต้องการ อารมณ์ดี ร่าเริง ไม่ค่อยร้องไห้งอแง ชอบนั่งจักรยานยนต์ ชอบออกนอกบ้าน เวลาออกนอกบ้าน
จะติดผู้ปกครองไม่ห่าง เจอคนแปลกหน้าได้ แต่ไม่สามารถอยู่ด้วยได้นาน แนวทางในการช่วยพัฒนาเด็กคือ
พยายามคุยกับเด็กมาก ๆ
คำให้สัมภำษณ์ของครู: เด็กคนที่ 2 มีกล้ามเนื้อแข็งแรง ชอบยกของ วิ่ง เล่นกลางแจ้ง และตัวต่อเลโก้
ไม่ชอบและขาดความสนใจในการเรียนวิชาการ แต่ชอบปฏิบัติกิจกรรม ยังเขียนหนังสือไม่ได้ ไม่มีสมาธิมากนัก
ชอบอะไรที่เสียงดัง และเคลื่อนไหว เป็นเด็กที่ครูต้องดูแลอย่างใกล้ชิดชนิดตัวต่อตัวเนื่องจากมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
ไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบตัว ไม่ชอบสังคม และยังไม่สามารถปฏิบัติตามคาสั่งได้ดี เมื่อต้องการสิ่งใดจะใช้วิธีสื่อสารกับ
ครูโดยการจูงมือไปหาสิ่งเหล่านั้น ยังไม่พูดเป็นคาที่มีความหมาย ครูมีแนวทางการพัฒนาเด็กโดยเน้นการใช้ภาพ
สาหรับปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เด็กสนใจ ครูช่วยฝึกเป่าปาก อ้าปาก เพื่อจะได้ออกเสียงได้ต่อไป
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เด็กคนที่ 3
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง: เด็กคนที่ 3 มีความสนิทสนมกับบิดา ชอบเล่นคนเดียว ชอบปั่น
จักรยาน ไม่ชอบดูการ์ตูน ไม่ชอบเสียงดัง แต่ชอบดนตรี และรายการเพลง มักเต้นตามเมื่อได้ชมรายการดังกล่าว
พร้อมทั้งทาท่าถือไมโครโฟน และฮัมทานองอ้อแอ้ไปตามบทเพลง ยังสื่อสารได้ไม่ดีมากนัก บางครั้งใช้วิธีจูงมือ
ผู้ปกครองไปหาหาสิ่งที่ตนต้องการ สามารถพูดตามได้แต่ยังไม่ชัดเจน และไม่เป็นประโยค ปฏิบัติตามคาสั่งได้
รับประทานอาหารเองได้ เข้าสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้ ผู้ปกครองมีแนวพัฒนาเด็กคือ พยายาม
พูดคุยด้วยให้มากขึ้น ชักชวนให้อ่านหนังสือ เล่านิทานให้ฟัง
คำให้สัมภำษณ์ของครู : เด็กคนที่ 3 มีนิสัยร่าเริง ชอบปฏิบัติกิจกรรม ชอบเลียนแบบ สามารถท่อง
ก ไก่-ฮ นกฮูก และ A-Z ได้ รวมทั้งชอบอ่านตัวอักษรเหล่านี้ด้วย กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงทาให้ยังเขียนหนังสือได้
ไม่สวยนัก สามารถพูดตามครูได้ แต่ยังไม่เป็นประโยคที่ชัดเจน สื่อสารกับบุคคลคุ้นเคยด้วยการพูดเป็นคา ๆ มอง
สิ่งนั้น และใช้ท่าทาง หรือชี้ไปยังสิ่งที่ต้องการ ยังควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีนัก เช่น ถ้าบิดามารับ ก็จะรีบกลับบ้าน
โดยที่ไม่ฟังครูเลย มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายด้วยตนเอง ครูมีแนวทางการพัฒนาเด็กคือ ช่วยฝึกให้เด็กจาเป็นคา ๆ
ฝึกพูดตามอย่างช้า ๆ และชัด ๆ นอกจากนี้ ครูยังพยายามให้ตอบคาถามที่ยากขึ้น และพยายามให้เด็กตอบให้
ยาว และมีรายละเอียดมากขึ้น
เด็กคนที่ 4
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง: เด็กคนที่ 4 มีความคุ้นเคยกับย่าและป้า รวมทั้งบิดาด้วย ไม่กลัวคน
แปลกหน้า แต่ก่อนชอบดูโทรทัศน์ ต่อมาทางบ้านปรับเปลี่ยนให้ดูหนังสือ ดูภาพเป็นการทดแทน เช่น ภาพสัตว์
ชอบไปสนามเด็กเล่นเพื่อสนุกกับเครื่องเล่นต่าง ๆ และยังชอบขี่จักรยานอีกด้วย ชอบเล่นน้าโดยใช้สายยางฉีดใส่
ผนังกาแพงบ้าน สามารถอยู่กับกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้ เป็นนานชั่วโมง และชอบลงเล่นน้าทะเลมาก ชอบท า
กิจกรรมซ้า ๆ ไม่ค่อยสบตาผู้คน มีพฤติกรรมเฉพาะตัวคือ เคาะสิ่งของรอบตัวให้เกิดเสียง สามารถปฏิบัติตาม
คาสั่งได้ ไม่สื่อสารกับผู้อื่นด้วยวิธีการพูด แต่บางครั้งหลุดคาพูดที่มีความหมายออกมาเมื่อเผลอ เช่น ปลา ช้าง
เป็ น ต้ น และบางครั้ ง ก็ เ ป็ น ค าที่ ไ ม่ เ ป็ น ภาษา ชอบใช้ วิ ธี ก ารจู ง มื อ บุ ค คลอื่ น ไปท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ต นต้ อ งการ
เข้าห้องน้าเองได้ ผู้ปกครองมีแนวทางช่วยพัฒนาคือ พูดคุยกับเด็กมาก ๆ งดกิจกรรมการชมภาพเคลื่อนไหว โดย
ให้ชมภาพนิ่งแทน
คำให้สัมภำษณ์ของครู : เด็กคนที่ 4 เป็นเด็กที่มีบุคลิกไม่ค่อยนิ่ง ครูต้องคอยบอกและย้าเตือนมี
พฤติกรรมชอบเคาะสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดเสียง เช่น เคาะโต๊ะ เคาะกาแพง แม้กระทั่งเคาะหน้าผากตนเองจนเป็นรอย
ช้าแดง ชอบลูกบอล กระดานลื่น และการเล่นน้า อีกทั้งชอบเสียงเพลงด้วยเช่นกัน ไม่พูดเป็นคาเลย แต่ออกเสียง
เป็นคาที่ไม่มีความหมาย เช่น อื่อ ๆ สื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยวิธีการใช้ท่าทาง และจูงมือบุคคลที่สื่อสารด้วยไปทา
ในสิ่งที่ต้องการ สามารถช่วยเหลือตัวเองในเรื่องต่าง ๆ ได้ ครูมีแนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาคือ พยายามฝึก
ให้เด็กเป่าปาก ฝึกบริหารปาก พูดกับเด็กบ่อย ๆ และกระตุ้นให้เด็กออกเสียงพูด
เด็กคนที่ 5
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง: เด็กคนที่ 5 มีความสนิทและคุ้นเคยกับบุคคลในครอบครัวคือ ป้า
มารดา และบิดา ตามลาดับ พบปะบุคคลแปลกหน้าได้ ชอบเล่นน้าทะเล น้าตก จักรยาน ดูวิดีโอเพลง แล้ว ทา
ท่าทางตามนั้น ตลอดจนชอบเล่นตัวต่อที่เป็นตัวอักษร ยังพูดไม่เป็นภาษาที่ชัดเจน บางครั้งสามารถพูดเป็นคาได้
เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ไป เป็นต้น มีความพยายามในสื่อสารด้วยการพูดคุยกับผู้อื่น และใช้มือช่วยประกอบการพูด
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บ้าง เมื่อผู้ปกครองเรียกชื่อจะไม่ค่อยขานรับหรือไม่มาหาเพราะห่วงเล่น ทากิจกรรมต่าง ๆ ได้ช้า เช่น บอกให้นั่ง
กว่าเด็กจะนั่งได้ต้องใช้เวลานาน รับประทานอาหารเองได้ เวลาปวดท้องจะขับถ่ายไม่บอก แต่เดินวนไปวนมา
บริเวณห้องน้า ทางครอบครั วมีแนวในการช่ วยพัฒ นาเด็ กคือ พยายามพู ดกับเด็กให้ มากขึ้ น ใช้ ของเล่นที่ มี
ประโยชน์เป็นสื่อในการเรียนรู้ พาไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตา
คำให้สัมภำษณ์ของครู: เด็กคนที่ 5 ชอบนั่งตักบุคคลคุ้นเคย ชอบดูตนเองในกระจก มักทาสิ่งต่าง ๆ
แบบเดิม ๆ ซ้า ๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการเลียนแบบ เช่น เลียนแบบท่าเต้นจากมิวสิก
วีดโิ อเพลงต่าง ๆ ความจาดี จาท่าเต้นได้ดี ชอบแสดงออก ชอบเต้นประกอบเพลง พยายามร้องเพลงตามนั้นแต่
ยังไม่เป็นภาษาที่ชัดเจน ยังพูดไม่ค่อยได้ พอสื่อสารเป็นคาพูดได้บ้าง เมื่อต้องการสิ่งใดก็ใช้วิธีจูงมือครูไปหาสิ่งนั้น
ครูมีแนวทางในการช่วยพัฒนาเด็กคือ กระตุ้นให้เด็กพูดตาม พูดเป็นคา ๆ ออกเสียงตามบัตรภาพ
เด็กคนที่ 6
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง: เด็กคนที่ 6 มีความสนิทสนมกับแม่ ปู่ ย่า และพี่ชาย มีโลกส่วนตัวสูง
มักชอบเล่นคอมพิวเตอร์และใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเปิดเพลงสาหรับเด็ก แล้วร้องตาม นอกจากนี้ยังชอบดนตรี และ
การเต้น แต่ไม่ชอบดูการ์ตูน ชอบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รู้จักตัวอักษรของทั้งสองภาษานี้ ออกเสียงเป็นคา
ไทยและอังกฤษได้ แต่ยังเขียนไม่ค่อยได้ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นเป็นประโยคยาวได้ รับฟังคาสั่งได้อย่างเข้าใจ
รับประทานอาหาร และช่วยเหลือตนเองในเรื่องอื่น ๆ ได้ ผู้ปกครองมีแนวทางในการพัฒนาเด็กคือ พยายามเพิ่ม
กิจกรรมเสริมนอกสถานที่ ทัศนศึกษา พูดกับเด็กดี ๆ
คำให้สัมภำษณ์ของครู: เด็กคนที่ 6 มีลักษณะเฉพาะตัวคือเดินเขย่งเท้า มีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่
กลับไม่กล้าแสดงออกในบางครั้ง มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและอังกฤษ ยังเขียนหนังสือได้ไม่คล่อง
ชอบเรียนทั้งวิชาการและกิจกรรม มักมีส่วนร่วมในการตอบคาถามครู พูดเก่ง ชอบพูด มักพูดเสียงดัง และตะโกน
ถ้าไม่พอใจสิ่งใดก็ร้องไห้ออกมา สามารถพูดสื่อสารได้ ชอบให้ผู้อื่นชมเชย ทาสิ่งต่าง ๆ ซ้าเดิม ไม่ชอบผู้ชาย
แปลกหน้าโดยมีปฏิกิริยาส่งเสียงกรีดร้อง ครูมีแนวทางในการพัฒนาเด็กคือ พยายามหาสิ่งแปลกใหม่มาเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับเด็ก ฝึกตอบคาถามให้เก่งมากยิ่งขึ้น
พฤติก รรมกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อ สำรของเด็กออทิส ติกแต่ละคน“หลั ง ”กำรเข้ำ ร่วมโครงกำร
กิจกรรมดนตรีบำบัด มีดังนี้
เด็กคนที่ 1
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง: การที่เด็กได้ เข้ าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยส่งเสริมให้ มี
พัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น ทาให้มีปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อ
คาพูดของผู้อื่นมากขึ้น อารมณ์ดี เรียบร้อย สงบเสงี่ยมขึ้น สามารถร้องเพลงที่ใช้ในกิจกรรมดนตรีบาบัดได้ แต่ยัง
ไม่ชัดเจนมากนัก บางครั้งตอบคาถามได้ตรงประเด็น ปฏิบัติตามคาสั่งได้ เรียกใช้ให้ทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ผู้ปกครอง
ชอบกิจกรรมนี้ และอยากให้มีโครงการนี้ต่อไป โดยขยายเวลาของกิจกรรมซึ่งจากเดิมใช้เวลา 40 นาที เป็น 60 นาที
คำให้สัมภำษณ์ของครู : ดนตรีบาบัดช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการ
แสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น ทาให้เด็กสามารถร้องเพลงเป็นประโยคยาวได้เกือบทุกเพลง รวมถึงพูดเป็น
ประโยคยาวได้ ตอบคาถามได้ตรงประเด็นมากขึ้น มีความพยายามในการสื่อสาร และเลียนแบบ
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เด็กคนที่ 2
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง : การที่เด็กได้เข้าร่ว มกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยส่งเสริมให้มี
พัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเด็กมีพื้นฐานที่
ไม่ชอบดนตรี ไม่ชอบการเต้นรา แต่ก็สามารถฟังเพลงได้บางครั้งคราว อย่างไรก็ดี กิจกรรมนี้ได้ช่วยส่งเสริมให้
เด็กอารมณ์ดี และใจเย็นมากขึ้น ทาให้เด็กมีการออกเสียงอ้อแอ้ และฮัมเพลงในบางครั้งคราว แต่ยังไม่สามารถ
พูดเป็นค าและประโยคที่ มีความหมายได้ แม้กระนั้นก็ตาม เด็กก็ มีความพยายามในการสื่ อสารมากขึ้น แต่
โดยมากจะทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยไม่ได้ร้องขอผู้อื่น ช่วยเหลือตนเองได้ เช่น ถอดเสื้อ ถอดรองเท้า สามารถ
ปฏิบัติตามคาสั่งได้ เช่น บอกให้ยุดก็หยุด ผู้ปกครองชอบกิจกรรมนี้ และอยากส่งเสริมให้มีโครงการนี้ต่อไป
คำให้สัมภำษณ์ของครู : ครูเห็นว่าการที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยให้เด็กชอบดนตรี
มากขึ้น แต่ ยั งไม่ เห็ น ผลในเชิ งพัฒ นาการทางด้ า นการสื่อ สารและการแสดงออกทางการใช้ภ าษาที่ ชัด เจน
เนื่องจากเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ค่อนข้างช้า
เด็กคนที่ 3
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้นถือเป็นประโยชน์ คือ
ช่วยให้เด็กมีการตอบสนองที่ดีขึ้น มีใจสงบเรียบร้อย และอารมณ์ดี ทาให้เด็กอยากเล่นดนตรี อยากร้องเพลง แม้
จะยังร้องได้ไม่ชัดก็ตาม แต่ก็พอมีเค้าโครงของทานองให้ได้ยินอยู่บ้าง มีการนาไมโครโฟนและกีตาร์ของเล่นมาใช้
ประกอบการร้อ งเพลงในบางครั้ง นอกเหนือ จากนี้ กิจกรรมดนตรีบาบัดยังช่วยส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น สามารถตอบคาถามโต้ตอบได้บ้างในบางโอกาส
เช่น ถามว่าจะไปไหน เด็กก็ตอบผู้ถามได้ว่าจะไปตลาด เป็นต้น เพียงแต่ยังพูดได้ไม่ชัดเจนมากนัก สามารถปฏิบัติ
ตามคาสั่งได้ เมื่อที่บ้าน เด็กไม่เล่าให้คนในครอบครัวฟังว่าได้ทากิจกรรมดนตรีอะไรที่โรงเรียนมาบ้าง แต่เด็กจะ
หาสิ่งของที่บ้านเพื่อนามาปฏิบัติเหมือนกับอยู่ที่โรงเรียน เช่น เด็กได้ตีกลองที่โรงเรียน เมื่อกลับบ้าน เด็กก็จะหา
สิ่งของต่าง ๆ มาตีทดแทนกลอง เป็นต้น ผู้ปกครองปรารถนาให้มีโครงการนี้ต่อไป โดยจัดทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง
คำให้สัมภำษณ์ของครู : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยส่งเสริมให้มีพัฒนาการ
ทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น สามารถพูดตาม และฟังคาสั่งได้ ตอบตรงคาถาม
ได้ในบางครั้ง สื่อสารด้วยวิธีการบอกกล่าว หรือจูงมือผู้อื่นไปช่วยกระทาสิ่งนั้น ๆ มีปฏิกิริยาในการตอบคาถามที่
เร็วขึ้น เป็นคาตอบสั้น ๆ แต่ยังตอบยาว ๆ ที่ชี้แจงเหตุผลไม่ได้ เช่น ถามว่า “ชอบมาโรงเรียนมั้ย” เด็กก็ตอบว่า
“ชอบ” แต่ชอบเพราะอะไรจะไม่ทราบ เด็กสามารถร้องเพลงได้หลายเพลง และร้องเป็นจังหวะมากขึ้น แต่คาที่
ร้องออกมานั้นยังไม่ชัดเจนนัก
เด็กคนที่ 4
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง : เมื่อเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัด ทาให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น และ
ส่งเสริมให้มีพั ฒนาการทางด้ านการสื่อ สารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น คือ มีการพูด คาที่ มี
ความหมายในบางครั้ง เช่น ยาย จับปลา เสือ หมา ไป เป็นต้น ผู้ปกครองส่งเสริมให้มีกิจกรรมดนตรีบาบัดต่อไป
คำให้สัมภำษณ์ของครู : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยให้เด็กมีความสนใจในเครื่อง
ดนตรี ปรบมือตามจังหวะบทเพลงได้มากขึ้น ยังไม่ร้องเพลงตาม เพียงแต่มีส่งเสียงอ้อแอ้ตามในบางครั้ง ยังไม่
เห็นผลการแสดงออกทางการใช้ภาษาเท่าที่ควรและชัดเจน แต่ในเรื่องพัฒนาการทางด้านการสื่อสารสังเกตเห็น
อยู่บ้าง คือสามารปฏิบัติตามคาสั่งที่ครูบอกได้ และว่านอนสอนง่าย เมื่อต้องการสิ่งใดก็ใช้วิธีจูงมือผู้อื่นไปหาสิ่งนั้น
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เด็กคนที่ 5
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง : กิจกรรมดนตรีบาบัดช่วยให้ เด็กมีสติ สมาธิมากขึ้น ใจเย็น ร่าเริง
อารมณ์ดี และส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น มีความ
พยายามในการเรียกชื่อครู และพูดเป็นคา สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้บ้าง บางครั้งใช้วิธีการจูงมือไปทาในสิ่งที่ตน
ต้องการ สามารถทาอะไรได้หลากหลายมากขึ้น ฟังคาสั่งได้ แต่ชอบให้พูดจาไพเราะด้วย ไม่ชอบให้ดุ ชอบร้องรา
ทาเพลงที่บ้าน แม้ร้องได้ไม่เป็นภาษาที่ชัดเจนก็ตาม ผู้ปกครองสนับสนุนให้มีกิจกรรมดนตรีบาบัดต่อไป
คำให้สัมภำษณ์ของครู : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ทาให้เด็กมีการร้องฮัมทานอง
เพลง ร้ อ งเป็ น ค า ๆ แต่ ไ ม่ จ บเพลง ช่ ว ยปรบมื อ ตามจั ง หวะในบางครั้ ง มี ส มาธิ ใ นการฟั งค าสั่ งครู ม ากขึ้ น
มีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้นบ้าง ยังพูดได้ไม่มากนัก พูดเป็นคา ๆ
ที่มีความหมายบ้าง ไม่มีความหมายบ้าง และยังพูดไม่ชัด ใช้วิธีการจูงมือผู้อื่นไปทาในสิ่งที่ตนเองต้องการ
เด็กคนที่ 6
คำให้สัมภำษณ์ของผู้ปกครอง : การที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยให้เด็กอารมณ์ดี
ช่วยส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น โต้ตอบผู้อื่นได้ตรง
คาถาม และฟังคาสั่งได้เข้าใจมากขึ้น มีความพยายามในการพูด สามารถใช้ทางานต่าง ๆ ได้ โดยพื้นฐาน เด็กเป็น
คนที่ชอบดนตรี การร้องเพลง และการเต้นรา อยู่เป็นทุนเดิม
คำให้สัมภำษณ์ของครู : การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
การสื่อสารและการแสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น สามารถร้องเพลงได้เกือบทุกเพลง ปรบมือร่วมกิจกรรม
พูดเป็นประโยคถาม-ตอบได้ และบางครั้งใช้วิธีการจูงมือครูไปทาในสิ่งที่ตนต้องการ
นอกเหนือจากนี้ ครูได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าดนตรีบาบัดเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ทาให้เด็กได้
เรียนรู้เรื่องจังหวะ ทานองเพลง ได้ส่งเสริมให้เด็กได้ภาษาด้วย (จากคาร้องในบทเพลง) ช่วยให้เด็กผ่อนคลายและ
มีความสุข ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจ และช่วยส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารและการ
แสดงออกทางการใช้ภาษามากขึ้น มีความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น ครูส่ง เสริมให้ทากิจกรรมนี้ต่อไป โดยลดเวลา
จากเดิม 40 นาที ให้เหลือ 30 นาที เพื่อให้กิจกรรมกระชับมากขึ้น และเพิ่มเพลงร้องให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กได้ฝึก
ออกเสียงจากคาร้องในบทเพลง
กิจกรรมสาหรับดนตรีบาบัดสาหรับเด็กออทิสติกจัดขึ้นทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยที่
เด็กคนที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 16 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
เด็กคนที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม 10 ครั้ง คิดเป็น 62.5 เปอร์เซ็นต์
เด็กคนที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม 16 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
เด็กคนที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 13 ครั้ง คิดเป็น 81.25 เปอร์เซ็นต์
เด็กคนที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม 13 ครั้ง คิดเป็น 81.25 เปอร์เซ็นต์
เด็กคนที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม 13 ครั้ง คิดเป็น 81.25 เปอร์เซ็นต์
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและครูประจาชั้นในเรื่องพฤติกรรมการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารของเด็กออทิสติกแต่ละคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น ชี้ให้เห็นว่า เด็ก
ทั้ง 6 คนมีพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ดี โดยพิจารณาจากคาให้สัมภาษณ์ของผู้ปกครองและ
ครูประจาชั้นซึ่งได้กล่าวไว้ตรงกัน อย่างไรก็ตาม เด็กคนที่ 2 และ 4 อาจมีพัฒนาการในด้านดังกล่าวไม่ชัดเจน
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มากนัก ซึ่งเด็กคนที่ 2 อาจเกิดจากการที่เด็กมีภาวะของโรคออทิสซึมที่หนักกว่าผู้อื่น และเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
ครั้งกว่าเด็กคนอื่น ส่วนเด็กคนที่ 4 นั้นอาจเกิดจากการที่เด็กมีภาวะของโรคออทิสซึมรุนแรง
สรุปและอภิปรำยผล
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและครู ในเรื่องพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของ
เด็กออทิสติกหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบาบัดนั้น พบว่า โดยภาพรวมเด็กออทิสติกทุกคนมีพัฒนาการ
ทางด้านดังกล่าวที่ดีขึ้นโดยลาดับ บางคนมีพัฒนาการอย่างชัดเจน และบางคนมีพัฒนาการที่ อาจไม่ชัดเจนนัก
อันเป็นผลมาจากการจัดประสบการณ์ทางดนตรีให้กับเด็ก ทาให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ทาให้เด็กได้มีความพยายามในการร่วมร้องเพลง ปรบมือ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ ทาให้ได้ฝึกการ
ออกเสียง หรือแม้กระทั่งการฮัมทานองเพลง นอกจากนี้กิจกรรมดนตรียังช่วยให้เด็ก ใจเย็น มีสมาธิ และช่วยให้
เด็กได้มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานของทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2550) ที่กล่าวว่า ดนตรีมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ สังคม และภูมิปัญญา โดยมีผลต่อการทางานของสมองในหลาย ๆ ด้าน
ดนตรีบาบัดนั้นสามารถนามาช่วยเสริมและกระตุ้นการพูดและการสื่อสารได้ อีกทั้งยังสามารถสอนให้เด็กเรียนรู้
คานาม กริยา หรือวลี ผ่านบทเพลงสั้น ๆ และการทาท่าทางอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ สาหรับ เด็กออทิสติกบาง
คน พบว่ามีความสามารถพิเศษทางดนตรี ซึ่งความสามารถประเภทนี้สามารถพบได้บ่อยกว่าความสามารถ
ประเภทอื่น และมีการตอบสนองต่อเสียงดนตรีที่พิเศษจากทั่วไป และบางคนสามารถเรียนรู้และเล่นดนตรีได้
อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง ทาให้เด็กออทิสติกตอบสนองต่อดนตรีบาบัดได้ค่อนข้างดี
นอกจากนี้ การที่เด็กออทิสติกแต่ละคนมีพัฒนาการที่อาจแตกต่างกั นอยู่บ้างนั้น อุมาพร ตรังคสมบัติ
(2545, น. 6-7) ได้อธิบายไว้ว่า โรคออทิสซึมเป็นโรคที่มีลักษณะแตกต่างกันได้มาก อาการมีหลายอย่าง และ
ความรุ นแรงก็ต่างกัน ตั้ งแต่น้ อยไปจนถึงรุนแรงมาก กลุ่ม แรกคื อเด็ก ออทิส ติกที่มี อาการรุนแรงน้อ ย มัก มี
สติปัญญาดี มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีพอใช้ สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได้ บางรายเรียนได้สูงถึงปริญญาเอก
เด็กกลุ่มที่สองคือออทิสติกที่มีอาการรุนแรงปานกลาง มีพัฒนาการทางสังคมและภาษาที่จากัด เรียนหนังสือได้ไม่
สูงเท่ากลุ่มแรก แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีพอใช้ เด็กกลุ่มที่สามคือเด็กออทิสติกที่มี อาการรุนแรงมาก มี
ภาวะดาวน์ซินโดรมร่วมด้วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องมีผู้ดูแลตลอดชีวิต
ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมดนตรีบาบัดให้กับเด็กออทิสติกประมาณ 2 เดือน
จานวน 16 ครั้ง ซึ่งถ้าได้เพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ให้ ยาวนานขึ้น เช่น 4 -6 เดือน อาจช่วยให้
เด็กดังกล่าวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลาดับอย่างชัดเจนก็เป็นได้
2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมดนตรีบาบัดที่มีต่อพัฒนาการ
ทางด้านการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารของเด็กออทิสติกเท่านั้น ผู้วิจัยเห็นว่าในงานครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น
อาทิ เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD) เด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Down
Syndrome) ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ป่วยโรคต่าง ๆ
3. การบาบัดประเภทอื่น เช่น ศิลปะบาบัด วารีบาบัด ธรรมชาติบาบัด เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เสริมการ
รักษาตามแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาว่าการบาบัดเหล่านั้นสามารถใช้เป็นแนวทางใน
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การช่วยเหลือผู้ที่มีความผิดปกติและความบกพร่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และอื่น ๆ
ได้มากน้อยเพียงไร
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การฝึกซ้อมเปียโนโดยใช้เทคนิคของ โดโรธี ทาวบ์แมน (Dorothy Taubman): กรณีศึกษาบทเพลง
Liebesfreud ประพันธ์โดยรัคมานินอฟ (Rachmaninov) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการฝึกซ้อม
เปียโนอย่างถูกต้อง โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการสอน อีกทั้งวิเคราะห์เทคนิค ศึกษาสภาพปัญหาและ
แก้ปัญหาในบทเพลงตามแนวทางของโดโรธี ทาวบ์แมนในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกบทเพลง Liebesfreud
เป็นกรณีศึกษา บทเพลงนี้เต็มไปด้วยเทคนิคที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหากไม่ศึกษาวิธีการซ้อมที่ถูกต้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาประวัติและพัฒนาการของเทคนิคการฝึกซ้อมเปียโนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ค้นพบว่า
เทคนิคการเล่นเปียโนในแต่ละยุคสัมพันธ์กับพัฒนาการของการสร้างเปียโน โดยเปียโนในยุคแรก ๆ จะมีน้าหนัก
ของลิ่มนิ้วที่เบา แต่เปียโนในยุคหลังจนถึงปัจจุบัน มีลิ่มนิ้วที่ค่อนข้างหนัก และต้ องใช้พลังในการเล่นสูง อัน
เนื่องมาจากบทเพลงที่ถูกพัฒนาในช่วงยุคโรแมนติกและศตวรรษที่ 20 ในบทวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินขั้นตอนโดย
การวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ของบทเพลง วิเคราะห์เทคนิคและจัดกลุ่มโน้ตในบทเพลง และนามาประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกซ้อม จากการศึกษาข้อมูล นามาประยุกต์ใช้ทดลองฝึกซ้อมและประเมินผลพัฒนาการของผู้วิจัยในการเล่น
พบว่า อาการเกร็งกล้ามเนื้อน้อยลง การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ไม่มีอาการปวดเมื่อยในขณะที่เล่น
และฝึกซ้อม ลักษณะเสียงมีพลังและความนุ่มลึกกว่าเดิม
คาสาคัญ: เปียโน เทคนิค ทาวบ์แมน
Abstract
The purpose of this research is to study the approach of Dorothy Taubman for piano
practice. The study includes history and suitable methods for body form which lead to
freedom and ease of movement in piano playing without pain, injury or limitations.The author
chose Liebesfreud for this study. The piece requires strength to play loudly with full stretching
of fingers. Liebesfreud is full of technics which are risky to injure the players without correct
and suitable practice method. This research has studied the history of piano invention along
with technics from past to present. The first piano technic was concentrated on finger work
*
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only which related to the light action in the early period of the development of the piano.
The development of the new piano action resulted in more resistance in the keys and the
heightened demands of complicated piano writing. The pianist had to deal with the heavier
instrument with the growing obsession with technic that caused injuries. Taubman’s Approach
discoveries about the pianist’s body movement including basic of sitting, hand alignment, in
and out, walking hand and arm are complimentary technics that can work extremely well
together. These various technics can create a facile and yet powerful piano technic. From the
research data, the results of testing and evaluating the effectiveness of training found that
muscles were moved more actively with less pain and not fatigue. The sound and tone were
deeply powerful and well balance.
Keyword: Piano, Technic, Taubman
บทนา
เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่มีเทคนิคการเล่นที่สลับซับซ้อน บทเพลงต่าง ๆ ที่ประพันธ์ขึ้นมาสาหรับเปียโน
มักจะมีความยาก ซึ่งต้องใช้เทคนิคเฉพาะและความทุ่มเทในการฝึกซ้อม อุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้นักเปียโน
หลาย ๆ คนไม่สามารถบรรเลงออกมาได้อย่างไพเราะ อีกทั้งในการฝึกซ้อมอย่างหนักนั้น มักจะนาพามาซึ่งอาการ
บาดเจ็บที่นิ้ว มือ หรือแขน อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาหลักของนักเปียโนที่ซ้อมด้วยความทุ่มเทแต่ผิดวิธี
โดโรธี ทาวบ์แมน (Dorothy Taubman) นักเปียโนและปรมาจารย์ด้านการสอนเปียโน ชาวอเมริกัน
ผู้คิดค้นกลวิธีฝึกซ้อมเปียโนโดยใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า The Taubman Approach เทคนิคนี้มุ่งเน้นให้นักเปียโนใช้
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่รู้สึกฝืนหรืออาการเกร็งจนทาให้เกิดความเจ็บปวด
ของร่างกาย วิธีการสอนของทาวบ์แมนทาให้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของนิ้ว มือ และแขนที่สัมพันธ์กันอย่างลงตัว
จากสาเหตุของการฝึกซ้อมที่ทาให้เกิดอาการบาดเจ็บซึ่งผู้วิจัยเคยมีประสบการณ์ได้รับการบาดเจ็บจาก
การฝึกซ้อมอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะบทเพลงในยุคโรแมนติกตอนปลายที่จะต้องใช้กาลังในการเล่นเสียงให้ดัง
การยืดนิ้วเพื่อกดคอร์ดที่กว้างเต็มมือเกือบตลอดเวลา และการเล่น บันไดเสียงโครมาติก (Chromatic Scale)
ที่ขนานกันเป็นคู่ 3 คู่ 5 คู่ 6 เป็นต้น เทคนิคดังที่กล่าวข้างต้น ล้วนแต่เป็นเหตุที่ทาให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย
ทั้งสิ้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกบทเพลง Liebesfreud เป็นกรณีศึกษา ซึ่งบทเพลงนี้เต็มไปด้วยเทคนิค
การประพันธ์ที่มีความยากสลับซับซ้อน เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง
จากการศึกษาข้อมูลและค้นคว้าเกี่ยวกับ The Taubman Approach ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้กลวิธีในการ
ฝึกซ้อมตามแนวทางของทาวบ์แมน จะทาให้การฝึกซ้อมบทเพลง Liebesfreud ประสบความสาเร็จโดยการเล่น
ที่เป็นธรรมชาติ เคลื่อนไหวมือได้อย่างคล่องแคล่ว มีน้าเสียงที่ไพเราะ และสามารถตีความบทเพลงได้ในระดับสูง
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการสอนตามแนวทางของโดโรธี ทาวบ์แมน ในการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์เทคนิค เพื่อประโยชน์ในการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ
3. ศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการฝึกซ้อมตามแนวทางของ โดโรธี ทาวบ์แมน
4. พัฒนาองค์ความรู้ในการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)

213

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดาเนินวิจัย 4 ขั้นตอนสาคัญคือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปเป็นฐานข้อมูลหลักของงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2
ขั้นตอนย่อยคือ
1.1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของโดโรธี ทาวบ์แมน เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเบื้องหลังของแนวคิดในการ
พัฒนาเทคนิคนี้ และเพื่อให้เข้าใจว่าทาไมโดโรธี ทาวบ์แมน ถึงใส่ใจและสนใจในเรื่องอาการบาดเจ็บจากการซ้อม
เปียโน
1.2 ศึกษากลวิธีการฝึกซ้อมเปียโนในแบบฉบับของ The Taubman Approach เพื่อให้เข้าใจถึง
ลักษณะการทางานของกล้ามเนื้อนิ้ว แขน ข้อมือ และสรีระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทาให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์
ของการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ เพือ่ บรรเทาอาการเจ็บปวดจากการเล่นที่ผิดลักษณะอันควร
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เทคนิคและจัดกลุ่มในบทเพลง
2.1 จากการศึกษาบทเพลง Liebesfreud ของ รัคมานินอฟ ผู้วิจัยยึดหลักในการวิเคราะห์ ดังนี้
1) วิเคราะห์โครงสร้างของเพลง 2) วิเคราะห์เทคนิคการเล่น
2.2 จัดกลุ่มเทคนิคและวิเคราะห์ผลเพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แนวคิดของ โดโรธี
ทาวบ์แมน ในการฝึกซ้อม
ขั้ น ตอนที่ 3 ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาจากการทดลองใช้ ห ลั ก การซ้ อ มเปี ย โนของ โดโรธี ทาวบ์ แ มน
ในกลุ่มเทคนิคที่ได้จากการวิเคราะห์บทเพลง หากการจัดกลุ่มไม่เหมาะสมก็จะต้องนามาจัดกลุ่มใหม่
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการทดลองจากขั้นตอนที่ 3 และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ผลการศึกษา
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเล่นเปียโนตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาจนถึงช่วงต้น
ศตวรรษที่ 20 จะเห็นว่าการเล่นเปียโนมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ นิ้ว มือ และแขน เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเสี่ยง
ต่ออาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม ดังนั้นความเข้าใจในระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ระบบกายวิภาค และ
ระบบการซ้อมที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จในการเล่นเปียโนในระดับสู ง
The Taubman Approach เป็นแนวทางหนึ่งในการฝึกซ้อม ที่ผู้วิจัยเห็นว่า มีความทันสมัย เข้าใจง่าย มีความ
ชัดเจนในเรื่องของความเข้าใจเชิงกายวิภาค และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และสามารถแก้ปัญหาอาการ
บาดเจ็บจากการซ้อมเปียโนได้อย่างดี โดยผู้วิจัยเน้นศึกษาในเรื่องของประวัติความเป็นมาและหลักการพื้นฐานที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในบทเพลง
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ภาพที่ 1 Dorothy Taubman
ที่มา: The New York Times (16 August 2016)
ประวัติความเป็นมาของโดโรธี ทาวบ์แมน (Dorothy Taubman)
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1950 โดโรธี ทาวบ์แมนได้เริ่มพัฒนาวิธีการเล่นเปียโนที่มีชื่อว่า The Taubman
Technic โดยในเทคนิคนี้ ได้สนับสนุนวิธีการหมุนแขน เพื่อลดความจาเป็นในการบิดและยืดในตาแหน่งการเล่น
ที่ไม่สะดวกสบาย รวมไปถึงการประสานกันของการเคลื่อนไหวและการจัดตาแหน่งที่เหมาะสมของนิ้วมือ แขน
และมืออีกด้วย
วิธีการสอนเปียโนของ โดโรธี ทาวบ์แมน นั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีลูกศิษย์มากมายที่
สานต่อวิธีการสอนนี้ หนึ่งในนั้นคือ เอ็ดนา โกลันสกี (Edna Golansky) เอ็ดนาได้กล่าวว่า โดโรธี ทาวบ์แมน นั้น
มีสมองในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีดุจดังนักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเอ็ดนาได้เปิดสถาบันสอนเปียโนที่มีชื่อ
ว่า The Golandsky Institue ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนตามแนวทางของ โดโรธี ทาวบ์แมน และ โยฮีฟ คาพลินสกี
(Yoheved Kaplinsky) ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานของภาควิชาเปียโนที่ จูลิอาร์ด (Juilliard) และยังคงสอนโดยใช้
วิธีการตามแนวทางของโดโรธี ทาวบ์แมน (Golandsky, n.d.)
โดโรธี ทาวบ์แมนได้ทางานร่วมกับนักเปียโนหลายคนที่มีชื่อเสียงและประสบปัญหาด้านอาการบาดเจ็บ
อันเป็นเหตุที่ส่งผลต่อด้านอาชีพการงานโดยตรง ตัวอย่างเช่น ลีออน ไฟลเชอร์ (Leon Fleisher) ผู้ซึ่งเคยประสบ
ปัญหากับระบบประสาทของกล้ามเนื้อจนทาให้สูญเสียการควบคุมมือข้างขวาไป ในปี ค.ศ. 1964 หลังจากนั้น
เป็นเวลาหลายสิบปีที่ ได้ทาการแสดงและบันทึกเสียงบทเพลงที่ใช้เฉพาะมือซ้ายบรรเลง และในช่วงปลายปี
ค.ศ. 1990 ก็ได้รเิ ริ่มที่จะฟื้นฟูการใช้งานมือข้างขวาขึ้นใหม่อีกครั้ง ภายใต้ความช่วยเหลือของ โดโรธี ทาวบ์แมน
แนวคิดของ โดโรธี ทาวบ์แมน นั้นเกี่ยวกับสรีรศาสตร์ ของการเล่นเครื่องดนตรี ซึ่ง พบว่า อาการ
บาดเจ็บนั้นมีมานานแล้วในโลกของนักดนตรี และในท้ายที่สุด แนวคิดของโดโรธี ทาวบ์แ มน นั้น ก็ได้รับการ
ยอมรับ โดโรธี ทาวบ์แมน ไม่เคยจบการศึกษาจากวิทยาลัย แต่ได้ศึกษาเอาหลักสูตรที่ จูลิอาร์ด (Juilliard) และ
โคลอมเบีย (Columbia) โดยศึกษากับนักเปียโนที่มีชื่อเสียง โรซาลิน ทูเรค (Rosalyn Tureck)
โดโรธี ทาวบ์แมน ได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนเปียโนที่มีชื่อว่า The Dorothy Taubman School of Piano
ในแมสซาชูเสทส์ (Massachusetts) อีกทั้งยังสอนที่ The Aaron Copland School of Music of Queens
College และ Temple University ซึ่งเป็นทีจ่ ัดงานสัมมนาวิธีการสอนของ โดโรธี ทาวบ์แมน ขึ้นเป็นประจาทุกปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ สถาบันที่จัดงานสัมมนานี้ขึ้นมาเพื่อสืบสานต่อวิธีการของ โดโรธี ทาวบ์แมน ต่อไป
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โดโรธี ทาวบ์แมน ผู้ซึ่งคิดค้นและพัฒนาวิธีการที่จะช่วยให้นั กเปียโนเสริมสร้างเทคนิคการเล่น และ
หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บจากการซ้อม เสียชีวิตลงด้วยโรคปอดบวม เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2013 อายุรวม 95 ปี
หลักการพื้นฐานของ The Taubman Approach
การนั่ง (sitting)

ภาพที่ 2 การนั่ง
ที่มา: ผู้วิจัย
เป็นสิ่งแรกทีค่ วรต้องคานึงถึงเพื่อให้การทางานของนิ้ว มือ และแขน เป็นไปได้อย่างสอดคล้องกัน โดย
ที่ท่อนแขนช่วงล่างจะอยู่ในลักษณะแนวนอนขนานกับพื้น ระยะการวางประมาณได้จากข้อศอกที่จะอยู่ในระดับ
เดียวกันกับคีย์ขาวของเปียโน
ความสูงของเก้าอี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของต้นแขนกับลาตัวของผู้เล่น ถ้าหากนั่งเก้าอี้ในระดับที่ต่าเกินไป
ก็จะทาให้น้าหนักที่แขนลงไปอยู่ที่ข้อศอก ส่งผลให้นิ้วและมือที่วางอยู่บนตัวคีย์เปียโนนั้น ไม่มีแรงประคอง และ
ด้วยกลไกธรรมชาติของร่างกาย ข้อมือจะถูกยกสูงขึ้นเองเพื่อให้นิ้วมือ สามารถมีแรงกดลงไปบนคีย์เปียโนได้ เมื่อ
ข้อมือถูกยกสูงขึ้นแล้ว ไหล่และข้อศอกก็จะถูกยกสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอาการเจ็บปวดที่
บริเวณแขน คอ ไหล่ และหลังได้
ในทางกลับกัน ถ้าหากนั่งเก้าอี้ในระดับที่สูงเกินไป อาจก่อให้เกิดถึงความรู้สึกไม่มั่นคง แทนที่ควรจะ
รู้สึกถึงความควบคุมได้มากกว่า นอกจากจะทาให้ความสามารถการในควบคุมเสียงและความเร็วบั่นทอนลดลงไป
แล้ว ยังก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณแขนส่วนบนหรือกล้ามเนื้อที่หลังได้
นอกจากนี้แล้วการวางข้อมือที่มีระดับต่าเกินไป ก็จะไปกระทบกับกลไกความสัมพันธ์ของ นิ้ว มือ และ
แขนได้ อีกทั้งยังเป็นการดึงไหล่ลงมาให้ใกล้ชิดกับคีย์เปียโนมากขึ้น ดังนั้นการนั่งจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ความสูง
ของที่นั่งและระยะห่างของเก้าอีจ้ ะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับผู้เล่น เพื่อที่ท่อนแขนจะได้ถูกใช้ได้อย่างอิสระ
การจัดให้ถูกตาแหน่ง (Alignment)
เมื่อจัดการกับที่นั่งเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปคือการจัดวางตาแหน่งของนิ้วมือ มือ และแขน โดยความสัมพันธ์
ของทั้งสามส่วนนี้ ควรเป็นในลักษณะของความรู้สึกแบบเดียวกันกับการห้อยแขนโดยที่นิ้วและมือวางอยู่บนคีย์
การจัดวางที่เป็นไปในลักษณะธรรมชาติเช่นนี้ จะทาให้ร่างกายนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบาย
ตาแหน่งมือ (Hand Position)
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ภาพที่ 3 การวางตาแหน่งมือในแบบธรรมชาติ
ที่มา: ผู้วิจัย
โดโรธี ทาวบ์แมน ได้สนับสนุนในเรื่องการวางตาแหน่งมือให้เป็นไปในรูปแบบของธรรมชาติ ซึ่งมี
บทความทางด้านดนตรีจานวนมากที่เห็นด้วยและให้การสนับสนุนแนวความคิด นี้ แต่การตีความของการวางมือ
แบบธรรมชาตินั้นมีมากมาย ตั้งแต่การวางมือบนลูกบอลหรือผลส้ม โดโรธี ทาวบ์แมน เชื่อว่า การวางมือโดยทิ้ง
น้าหนักจากส่วนกระดูกข้อต่อที่อยู่ระหว่างฝ่ามือกับนิ้วจะช่วยทาให้เกิดความสะดวกสบายที่กล้ามเนื้อ ในส่วนที่
งอข้อต่อของกระดูกนิ้ว ส่งผลให้นิ้วนั้นเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 4 การวางตาแหน่งมือในลักษณะนิ้วโค้งงอ
ที่มา: ผู้วิจัย
ลักษณะนิ้วมือโดยปกติ จะมีความโค้งงอตามธรรมชาติอยู่แล้ว จากข้อนิ้วซึ่งประกอบด้วย นิ้วหัวแม่มือ
จานวนสองข้อต่อ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย มีจานวนทั้งสิ้นนิ้วละสามข้อต่อการวางตาแหน่งมือ ใน
ลักษณะนิ้วโค้งงอเป็นที่ยอมรับของเหล่าบรรดาปรมาจารย์ผู้สอนเปียโนทั้งหลายและถึงแม้ว่ ารูปมือจะถูกวางใน
ลักษณะโค้งงอตามแบบธรรมชาติแล้ว แต่ถ้าหากว่า มีข้อต่อของนิ้วไม่ตั้งขึ้น หรือที่เรียกว่าปลายนิ้วหักก็จะทาให้
มือผิดรูป ส่งผลต่อข้อจากัดในการเคลื่อนไหวของนิ้ว อีกทั้งยังเป็นสาเหตุการเกิดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย
นิ้วหัวแม่มือ (The Thumb)
ในขณะที่เล่นเปียโนโดยใช้นิ้ว 2 3 4 และ 5 นั้น กล้ามเนื้อที่เป็นส่วนงอข้อต่อของนิ้วหัวแม่มือจะพา
นิ้วหัวแม่มือเคลื่อนที่ไปยังฝ่ามือโดยธรรมชาติ ในการเคลื่อนย้ายนิ้วหัวแม่มือไปบนคีย์เปียโน เป็นการย้ายนิ้วอื่น ๆ
ไปด้านข้าง (Abduction) ซึ่งการเคลื่อนย้ายนิ้วหัวแม่มือในลักษณะนี้ ไม่สามารถทาให้เล่นเร็วได้ อีกทั้งยังเป็น
สาเหตุการเกิดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย
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วิธีที่ดีที่สุดสาหรับการใช้นิ้วหัวแม่มือ คือ การย้ายนิ้วหัวแม่มือในรูปแบบของการเตรียมการเคลื่อนไหว
ล่วงหน้า โดยเป็นกลไกการทางานร่วมกันระหว่างข้อต่อของนิ้วกั บการหมุนของแขนช่วงล่าง อย่างไรก็ตาม
นิ้วหัวแม่มือต้องได้รับแรงจากมือและแขนมาช่วยในการเล่นด้วย
การผลิตเสียงโดยการทิ้งน้าหนักตามธรรมชาติ (Free Fall)
คือการปล่อยให้มือ แขน และนิ้วที่ใช้เล่น ลงน้าหนักตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อ
ทางานน้อยที่สุด เพื่อลดอาการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเสียงที่ไพเราะ และสามารถฝึกซ้อมได้
เป็นเวลานานขึ้น
การหมุน (Rotation)
เทคนิคในการหมุนนี้เป็นหัวใจของการเล่นเปียโนตามแบบฉบับของ โดโรธี ทาวบ์แมน เทคนิคนี้รวมไป
ถึงการหมุนของนิ้ว มือ และแขน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นโน้ตที่มีความเร็วสูง ซึ่งผู้เล่นไม่ควรจะ
เกร็งกล้ามเนื้อแขนส่วนบนและข้อศอกในขณะที่ทาเทคนิคการหมุน เพื่อให้การเคลื่อนไหวของนิ้วเป็นไปอย่ าง
อิสระ ถ้าหากไม่ใช้เทคนิคการหมุนนี้เป็นตัวช่วยในการเคลื่อนไหวนิ้ว จะทาให้เกิดการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อติดขัด
และบางครั้งก็อาจจะเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้อย่างง่ายดาย นอกจากเทคนิคนี้จะทาให้เคลื่อนไหวได้เร็วแล้ว
ยังช่วยให้เล่นโน้ตกระโดดกว้าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่มีอาการนิ้วพันกัน และทาให้นิ้วแต่ละนิ้วแข็งแรงขึ้นด้วย
เทคนิคการหมุนสามารถเคลื่อนที่ได้ในลักษณะ 2 ทิศทาง คือ 1. ขึ้นและลง 2. ซ้ายและขวา ซึ่งนิ้วและแขนท่อน
ล่างจะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
ตาแหน่งการกดบนคีย์ (In and Out)
การวางตาแหน่งการกดบนคีย์ คือการที่ผู้เล่นเลือกตาแหน่งการวางนิ้วในการกดคีย์ ให้เหมาะสมตาม
ลักษณะการเดินขึ้นลงของโน้ตที่สัมพันธ์กับนิ้วที่เลือกใช้ เนื่องจากความยาวของนิ้วทั้ง 5 นั้นมีความยาวไม่เท่ากัน
โดโรธี ทาวบ์แมน กล่าวไว้ว่าถ้าหากปรับเปลี่ยนตาแหน่งเพียงเล็กน้อยเพื่อให้นิ้วแต่ละนิ้วกดลงบนจุดที่ผ่อนแรง
(โดยการเล่น ชิดใน (In) หรือชิดนอก (Out)) จะทาให้การควบคุมเสียง และควบคุมความเร็วได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ
การออกแบบการเคลื่อนไหวของมือและแขน (Walking Hand and Arm)
นอกจากเทคนิคการหมุนและการเลือกวางตาแหน่งการกดแล้วนั้ น โดโรธี ทาวบ์แมน ยังได้นาเสนอ
เทคนิคที่เรียกว่าการออกแบบการเคลื่อนไหวของมือและแขน (Walking Hand and Arm) ซึ่งหมายถึง การ
ผสมผสาน และปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของมือและแขน ในขณะที่นิ้วทั้งหมดกดลง และยกขึ้น เปรียบเสมือน
ท่อนมือและแขนเดินขึ้นลงบนคีย์เปียโน เพื่อให้เกิดความแม่นยาในการเล่นโน้ตต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นที่มีมือ
ขนาดเล็กสามารถเล่นโน้ตแยก (Arpeggio) และโน้ตกระโดดกว้างได้อย่างง่ายดาย
ขั้นคู่และโน้ตคู่แปด (Intervals and Octaves)
การเล่นโน้ตที่เป็นโน้ตขั้นคู่ต่าง ๆ และโน้ตคู่แปดบนเปียโนให้ดีนั้น โดโรธี ทาวบ์แมน ให้คานึงถึง
น้าหนักที่ส่งมาจากท่อนแขนและข้อมือ น้าหนัก ที่ส่งมาอย่างถูกต้อง จะทาให้ความเข้มของเสียงขั้นคู่เหล่านั้น
สมดุลน่าฟัง การควบคุมน้าหนักขั้นคู่เสียงใด ๆ ก็ตามจะต้องถ่ายน้าหนักไปมาระหว่างท่อนแขนไปยังนิ้วที่เล่น
เสี ย งส าคั ญ และนิ้ ว หั ว แม่ มื อ เสมอ (แม้ ว่ า บางครั้ ง นิ้ ว หั ว แม่ มื อ จะไม่ ไ ด้ ใ ช้ ก็ ต ามแต่ ก็ ต้ อ งคิ ด แบบนี้ เ สมอ)
นอกจากนั้น การเล่นคู่กว้างหรือคู่แปด ข้อมือและท่อนแขนจะอยู่ในตาแหน่งที่สูงกว่าปกติเป็นรูปโค้ง (Arch
Structure) ซึ่งทาให้เกิดกาลังในการกดขั้นคู่กว้าง ๆ ได้แรงขึ้น
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การแบ่งกลุ่มโน้ต (Grouping)
การแบ่ ง กลุ่ ม โน้ ต เป็ น การจั ด ระบบความคิ ด และร่ า งกาย ท าให้ ส มองและกล้ า มเนื้ อ สามารถจ า
กระบวนการเคลื่อนไหวได้ ทาให้ผู้เล่นบรรเลง ประโยคของเพลงที่มีความยากและซับซ้อน ออกมาได้อย่าง
ง่ายดาย โดยวิธีการแบ่งกลุ่มโน้ตนั้น จะแบ่งกลุ่มโดยดูจาก ทิศทางของโน้ต (Direction of the notes) การ
กระโดดของทานอง (Leaps) หรือลักษณะของเนื้อดนตรี (Texture) แต่บางครั้งการแบ่งกลุ่มโน้ตก็สามารถแบ่ง
ตามจังหวะได้เช่นเดียวกัน
การกระโดดของทานอง (Leaps)
ในตาราของ โดโรธี ทาวบ์แมน ได้กล่าวถึงวิธีการเล่นท่วงทานองที่มีการกระโดดไว้ว่า ให้เตรียมวาง
ก่อนที่จะเล่นโน้ตตัวแรก จากนั้นค่อยส่งมือและแขนไปยังจุดหมายปลายทาง โดยระหว่างทางก่อนถึงจุดหมายนั้น
มือและแขนจะต้องเคลื่อนที่ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน
การเลือกใช้นิ้ว (Fingering)
นักประพันธ์เพลง ย่อมใส่เครื่องหมายต่าง ๆ รวมไปถึงเลขนิ้ว ลงไปในบทประพันธ์ เพื่อบ่งบอกถึง
ทิศทาง หรือแนวทางวิธีการเล่นให้แก่ผู้บรรเลง ซึ่งนักเปียโนส่วนใหญ่นั้นมักจะมีความซื่อตรงต่อต้นฉบับ อย่างใน
กรณีที่มีโน้ตกระโดดกว้าง แล้วต้องเล่นให้เสียงมีความยาวต่อเนื่องกัน (Legato) นักเปียโนมักเลือกที่จะยืดนิ้ว
ออกไปแทนที่จะใช้ เพเดิล โดโรธี ทาวบ์แมน มองว่า การที่นักเปียโนยึดติดกับเครื่องหมายที่ถูกกาหนดจาก
ผู้ประพันธ์มากเกินไป จะทาให้เกิดผลเสียต่อตัวนักเปียโนเองในเรื่ องของอารมณ์เพลง เพราะเนื่องมาจากการ
ไม่ได้เลือกใช้นิ้วที่ทาให้เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบาย นักเปียโนจึงไม่สามารถที่จะสร้างเสียงที่ต้องการได้ โดโรธี
ทาวบ์แมน จึงแนะนาว่า ให้เปลี่ยนนิ้วทันทีเมื่อรู้สึกได้ถึงความไม่ถนัด
การประยุกต์ใช้กลวิธีการฝึกซ้อมแบบ โดโรธี ทาวบ์แมน ในบทเพลง
ผู้วิจัยได้เลือกนากลวิธีการฝึกซ้อมในแบบฉบับของ โดโรธี ทาวบ์แมน มาใช้จานวนทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน
โดยได้แบ่งตามลาดับพร้อมทั้งกาหนดเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์บทเพลงไว้ดังนี้
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์บทเพลง
1. การแบ่งกลุ่มโน้ต (Grouping)

2. การเลือกใช้นิ้ว (Fingering)

12345
3. ตาแหน่งการกดบนแป้นนิ้ว (In and Out)
ชิดใน (In)
ชิดนอก (Out)
4. การหมุน (Rotation)
หมุนไปทางขวา
หมุนไปทางซ้าย
หมุนต่อเนื่องโดยเริม่ จากทางขวา
หมุนต่อเนื่องโดยเริ่มจากทางซ้าย
5. การกระโดดของทานอง (Leap)
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ตัวอย่างบทวิเคราะห์ท่อน Introduction (ห้องที1่ -22)

ภาพที่ 5 ท่อน Introduction ของ Liebesfreud
ที่มา: ผู้วิจัย
ในท่อนช่วงนาของบทเพลง (Introduction) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มโน้ต (Grouping) โดยดูจาก
ทิศทางการเคลื่อนที่ซึ่งในท่อนช่วงนาบทเพลงตั้งแต่ห้องที่ 1-22 มีลักษณะเป็นรูปแบบของกลุ่มคอร์ด ในแต่ละ
กลุ่มคอร์ดที่เป็นคอร์ดเดียวกัน ตาแหน่งการวางมือจะอยู่ในตาแหน่งใกล้กัน ผู้วิจัยจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ตามความเหมาะสมและความพอดีของตาแหน่งมือ การเลือกใช้นิ้ว (Fingering) โดยรวม เมื่อได้วิเคราะห์จาก
ตาแหน่งการวางมือตามที่ได้แบ่งกลุ่มโน้ตไว้แล้วนั้ น จัดได้ว่ามีความพอดีของนิ้วเป็นอย่างดี (Pianistic) การ
เลือกใช้นิ้วควรเลือกใช้โดยคานึงถึงความสบายของกล้ามเนื้อ กล่าวคือ ไม่เกร็งและอีกกลวิธีที่ช่วยให้นิ้วเกิดความ
สบายได้อย่างลงตัวมากขึ้นคือ การจัดตาแหน่งการวางนิ้วชิดใน ชิดนอกบนแป้นคีย์
จุดสาคัญในท่อนช่วงนาของบทเพลง ผู้วิจัยได้พบปัญหา จานวน 3 ตาแหน่ง โดยตาแหน่งแรกนั้นอยู่ใน
ห้องที่ 1 กลุ่มโน้ตอยู่ในตาแหน่งคีย์ขาวทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้เขียนกากับให้ใช้นิ้ว 3 และให้จัดวางอยู่ในตาแหน่ง
ชิดใน เนื่องจากนิ้ว 3 เป็นนิ้วที่ยาวที่สุด การวางในระนาบเดียวกันกับนิ้วอื่นจะทาให้นิ้ว 3 เกิดอาการเกร็ง เมื่อ
ย้ายนิ้วดังกล่าวเข้าตาแหน่งชิดในแล้ว จึงเกิดความรู้สึกสบายพอดีกับนิ้ว
ตาแหน่งต่อมา ห้องที่ 11-12 ผู้วิจัยให้ใช้มือซ้าย ในโน้ตจังหวะที่หนึ่งของทั้งสองห้อง และใช้นิ้วที่ผู้วิจัย
ได้เขียนกากับไว้ ผู้วิจัยเคยลองใช้นิ้วอื่นและใช้มือซ้ายเล่นเพียงแต่โน้ตตัวแรกของทั้งสองห้อง ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา
โน้ตยังคงเดิมแต่อัตราส่วนของจังหวะนั้น เมื่อได้ฟังแล้วไม่ สามารถรู้สึกได้ถึงอัตราจังหวะ 3/4 แต่ถ้าหากใช้นิ้ว
ตามที่ผู้วิจัยได้กากับไว้ เมื่อเล่นแล้วจะรู้สึกถึงอัตราจังหวะที่ไม่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังต้องระวังตาแหน่งการกดของ
นิ้วด้วย ตามที่ผู้วิจัยได้เขียนกากับไว้ เป็นตาแหน่งที่จัดวางชิดนอก ชิดในได้อย่างพอดีกับรูปมือ
ตาแหน่งสุดท้ายที่ผู้วิจัยพบปัญหา คือตาแหน่งมือซ้ายห้องที่ 13-14 โน้ตคอร์ดมีความกว้าง และมีการ
กระโดดไกลในจั งหวะที่สองไปยังจังหวะที่สาม อีกทั้งยังมีการกระโดดจากโน้ตจังหวะที่ 1 ไปยังจังหวะที่ 2

220

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

เช่นกัน แต่เนื่องจากว่าเป็นคอร์ดเดียวกัน การกระโดดจึงไม่พบปัญหาเพราะยังอยู่ในตาแหน่งการเคลื่อนที่ใน
ระนาบเดียวกัน ในการแก้ปัญหานี้ผู้วิจัยได้นาวิธีการหมุน (Rotation) มาช่วย และแยกซ้อมโน้ตกระโดดตัว
ล่างสุดของคอร์ด เพื่อให้นิ้วได้ชินกับโน้ตที่มีตาแหน่งในระนาบที่ต่างกัน
สรุปผล และอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง กลวิธีการฝึกซ้อมเปียโนโดยใช้เทคนิคของ โดโรธี ทาวบ์แมน : กรณีศึกษาบทเพลง
Liebesfreud ประพันธ์โดย รัคมานินอฟเป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาศักยภาพในการเล่นเปียโน เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์พัฒนาการของเปียโน และเทคนิคการ
ฝึกซ้อมของปรมาจารย์เปียโนในอดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ประวัติเพลงและสังคีตลักษณ์ การวิเคราะห์
เทคนิคการฝึกซ้อมของ โดโรธี ทาวบ์แมน และการจัดหมวดหมู่เทคนิคการฝึกซ้อม เพื่อการฝึกซ้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้จาแนกการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
1. สรุปผลการวิจัยด้านเทคนิคการฝึกซ้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. อภิปรายผลการประยุกต์ใช้กลวิธีการฝึกซ้อมโดยใช้เทคนิคของ โดโรธี ทาวบ์แมนในการเล่นบทเพลง
Liebesfreud
3. ข้ อ เสนอแนะในการใช้ เ ทคนิ ค ของ โดโรธี ทาวบ์ แ มนในการฝึ ก ซ้ อ มและการแสดงอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในมุมมองของผู้วิจัย
สรุปผล
สรุปผลการวิจัยด้านเทคนิคการฝึกซ้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่กล่าวถึงพัฒนาการของการสร้างเปียโนพบว่า เปียโนเป็น
เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดที่พัฒนามาจาก ฮาร์ปซิคอร์ดและคลาวิคอร์ด เครื่องดนตรีทั้งสองไม่ต้องการ
น้าหนักนิ้วหรือพลังนิ้วในการเล่นมากนัก ดังนั้นผู้เล่นคีย์บอร์ดในยุคแรก จึงใช้พลังที่มาจากกล้ามเนื้อนิ้วแต่เพียง
ส่วนเดียว
ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1820 เครื่องคีย์บอร์ดเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้มีเสียงที่ดีและมีความกังวานมาก
ยิ่งขึ้น แต่ใช้น้าหนักและพลังการเล่นที่มาจากนิ้วเพียงอย่างเดียวไม่ได้ นักคีย์บอร์ดในยุคนี้จึงพัฒนาเทคนิคในการ
เล่นใหม่ โดยการใช้กล้ามเนื้อในส่วนของข้อมือมาช่วยในการเล่น ประกอบกับบทเพลงในยุคนี้ เน้นเรื่องความเร็ว
ของทานองและความแตกต่างในการทาเสียงดัง เบา การใช้กล้ามเนื้อข้อมือส่งพลังไปยังคีย์บอร์ดที่มีระบบกลไก
การดีดและการปล่อยกลับที่รวดเร็ว (Double Action) จึงเป็นสาระสาคัญของการเล่นในยุคนี้
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงเวลาสาคัญที่เกิดเทคนิคใหม่ เนื่องมาจากเปียโน
ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกโดยมีรูปแบบโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น คีย์มีน้าหนักมากขึ้น ทาให้ผู้เล่นจาเป็นจะต้องใช้แรงมาก
วิธีที่ผู้เล่นใช้เพิ่มเติมในการเล่น คือการใช้น้าหนักจากแขนมาเสริมการใช้ข้อมือและการใช้นิ้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของเทคนิคการถ่ายเทน้าหนัก จากการที่ตัวเปียโนได้ถูกพัฒนาให้ใช้แรงที่มากยิ่งขึ้นในการเล่น และบทเพลงที่
ประพันธ์ขึ้นมาในช่วงยุคเวลานั้น ก็เป็นบทเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงถึงศักยภาพของเครื่องดนตรีรวมไปถึง
ความสามารถของผู้เล่นที่ต้องใช้กาลังในการเล่นมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์บทเพลงยุคโรแมนติกตอนปลาย จึงส่งผล
ให้นักเปียโนส่วนหนึ่งได้รับการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม
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ต่อมาในช่วงต้นปี ค.ศ. 1950 โดโรธี ทาวบ์แมน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการหลีกเลี่ยงอาการ
บาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม จึงได้คิดค้นระบบและกลวิธีในการฝึกซ้อมของเธอขึ้น ผู้วิจัยได้
นามาศึกษาและพบว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ด้วยกลวิธีของ โดโรธี ทาวบ์แมน ทาให้ผู้เล่นตระหนักถึงการใช้
กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของการเคลื่อนไหว และเป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุด ทาให้ผู้เล่น
สามารถเคลื่ อ นไหวกล้ า มเนื้ อ ส่ ว นต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว เพราะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งดี เ ป็ น ระบบ
ในขณะเดียวกันก็มีการผ่อนแรงและเพิ่มแรงได้อย่างเหมาะสมตามเนื้อหาของบทเพลง ไม่มากไม่น้อยเกินไป
เกิดความสมดุลของพลังและจังหวะการเคลื่อนไหวอย่างลงตัว
อภิปรายผล
อภิปรายผลการประยุกต์ใช้กลวิธีการฝึกซ้อมโดยใช้เทคนิคของ โดโรธี ทาวบ์แมน ในการเล่นบทเพลง
Liebesfreud
ก่อนที่ผู้วิจัยจะได้ใช้เทคนิคของโดโรธี ทาวบ์แมน ในการฝึกซ้อม ผู้วิจัยมีปัญหาเรื่องเทคนิคหลาย
ประการ เช่น การเล่ นเปีย โนแล้ วรู้ สึ กถึ งอาการเกร็งกล้ ามเนื้ อ การเคลื่อ นไหวกล้ ามเนื้ อในส่ วนต่า ง ๆ ไม่
คล่องแคล่ว มีอาการเมื่อยและปวดกล้ามเนื้อในขณะที่ เล่นและฝึกซ้อม ลักษณะเสียง (Tone Color) ขาดพลัง
และความนุ่มลึกของเสียง มีปัญหาในการเลือกใช้นิ้วและแบ่งวรรคประโยคเพลง ทาให้นิ้วติดขัด วิญญาณดนตรี
(Musicality) ของเพลงไม่ชัดเจน ไม่มีมิติความหลากหลายในการสื่อสารกับผู้ฟัง เพราะมีอาการเหนื่อยล้าในขณะ
บรรเลงบทเพลงที่มีความยาว
ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิควิธีการเล่นเปียโนของโดโรธี ทาวบ์แมน แล้วนามาประยุกต์ใช้ใน
บทเพลง Liebesfreud ผู้วิจัยได้คานึงตามหลักการของ โดโรธี ทาวบ์แมน ในเรื่องของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่
ต้องสัมพันธ์กับทิศทาง รวมไปถึงการจัดลักษณะท่าทางการนั่ง การวางมือ การจัดแบ่งกลุ่มโน้ต การเลือกใช้นิ้ว
ทาให้ฝึกซ้อมได้ยาวนานหมดปัญหาอันก่อให้เกิดความเมื่อยล้าและอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังทาให้
เสียงเปียโนที่ผู้วิจัยเล่นมีความไพเราะขึ้นกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการใช้เทคนิคของ โดโรธี ทาวบ์แมนในการฝึกซ้อมและการแสดงอย่างมีประสิทธิภาพ
ในมุมมองของผู้วิจัย
บทสรุปที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษากลวิธีการสอนของ โดโรธี ทาวบ์แมนซึ่งมีจุดประสงค์ชัดเจนคือ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม ลดอาการบาดเจ็บและใช้กล้ามเนื้อต่าง ๆ ให้ประสานกันอย่างเป็นธรรมชาติ
การฝึกซ้อมในระบบ โดโรธี ทาวบ์แมนจาเป็นจะต้องคานึงถึงหลักการสาคัญต่อไปนี้
1. ความสาคัญของการวางตาแหน่งกล้ามเนื้อต่าง ๆ
ตาแหน่งของจุดนั่ง ตาแหน่งของลาตัว เมื่อเปลี่ยนช่วงเสียง ตาแหน่งแขน ตาแหน่งข้อมือ และ
ตาแหน่งนิ้วที่วางบนคีย์ ผู้เล่นจะต้องระวังและคานึงถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่
ธรรมชาติที่สุด
2. วิเคราะห์บทเพลงเพื่อการวางแผนการซ้อม
วิเคราะห์บทเพลงโดยการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการหาจุดหมุนมือจุดชิดนอกชิดใน และการ
เลือกใช้นิ้วที่เป็นธรรมชาติ
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3. การบริหารจัดการโน้ตที่มีคู่กว้าง คู่กระโดดและคู่แปด
การบริหารจัดการโน้ตที่มีคู่กว้าง คู่กระโดดและคู่แปด จะต้องฝึกซ้อมแบบเตรียมการเคลื่อนไหว
ล่วงหน้า โดยการส่งมือและแขนไปยังจุดหมาย ในระหว่างจุดหมายนั้น มือและแขนต้องเคลื่อนที่ให้อยู่ในระนาบ
เดียวกัน
จากบทสรุปทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า นักเปียโนในปัจจุบันจาเป็นต้องเล่นและแสดงบท
เพลงที่มีความยาก ต้องการพลังและต้องฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นเวลานาน อีกทั้งเปียโนในยุคปัจจุบันก็มีน้าหนักคีย์ที่
ค่อนข้างหนัก หากนักเปียโนเหล่านั้น นั่งผิดท่า ผิดตาแหน่ง วางมือไม่ถูกต้องและมีการใช้กล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหว
ในลักษณะฝืนธรรมชาติ ฝืนแรงโน้มถ่วงของโลก จะทาให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม และเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเทคนิคขั้นสูง นักเปียโนหลายท่านไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะสาเหตุเหล่านี้ การซ้อมในระบบ โดโรธี
ทาวบ์แมน เป็นการสร้างนิสัยการใช้กล้ามเนื้อให้เป็นธรรมชาติ ผู้เล่นจาเป็นจะต้องวิเคราะห์บทเพลง เพื่อวาง
แผนการใช้นิ้ว ใช้กล้ามเนื้อ และแผนการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซ้อมและการแสดง
ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยจุดประกายให้นักเปียโนรุ่นใหม่ รู้จักบริหารจั ดการ การซ้อม อย่างชาญฉลาด
โดยใช้แรงและพลังงานน้อยที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รายการอ้างอิง
Golandsky, E. (n.d.). Virtuosity in a Box, The Taubman Techniques. (video).
The New York Times. (16 August 2016). Dorothy Taubman. [online]. Retrieved from
http://www.nytimes.com/2013/04/17/arts/music/dorothy-taubman-95-dies-helpedpianists
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เพลงชุดโหมโรงเย็น: กรณีศึกษา วงน้องใหม่ไทรทอง
ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
A STUDY OF HOMRONG–YEN SUITE : A CASE STUDY OF
NONG MAI SAI THONG GROUP NONG SAI SUBDISTRICT,
NANG-RONG DISTRICT, BUREERUM PROVINCE
นาเพชร นกศิริ* และรุจี ศรีสมบัติ**
NAMPETCH NOKSIRI AND RUJEE SRISOMBUT
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน กระบวนการสืบทอดและเพื่อศึกษา
เพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการศึกษา
ในกระบวนทางมานุษยดุริยางควิทยา คือ การสารวจ สังเกต และการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า วงน้องใหม่ไทรทองก่อตั้งมาประมาณ 70 ปี ปัจจุบันมีนายอางค์ ปราบภัย เป็น
ผู้ดูแล ชาวบ้านโดยทั่วไปรู้จักในนามของ ครูแอ๋ว วงน้องใหม่ไทรทองเริ่มก่อตั้งโดยนายรัม ปราบภัย ซึ่งเป็นปู่ของ
ครูแอ๋วโดยมีชื่อวงดนตรีว่า “วงหนองไทรบรรเลงศิลป์ ” เมื่อครูแอ๋วเข้ามาเป็นผู้ดูแลวงดนตรี จึงเปลี่ยนชื่อ
วงดนตรีจากเดิมเป็น “วงน้องใหม่ไทรทอง” วงน้องใหม่ไทรทองให้ความสาคัญกับทางเพลงที่ได้รับสืบทอดต่อกัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ “การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น” ทางบรรเลงนี้ได้รับสืบทอดต่อกัน
มาในชื่อทางบรรเลงว่า “ทางโบราณ” เนื่องจากเป็นทางบรรเลงที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ยุคสมัยที่เริ่มก่อตั้งวงดนตรี
จากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน เพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทองมีทั้งหมด 11 บทเพลง ดังนี้ 1) เพลง
สาธุการ 2) เพลงตระ 3) เพลงรัวสามลา 4) เพลงครอบจักรวาล 5) เพลงปฐม 6) เพลงลา 7) เพลงเสมอ (ออก
เพลงรัวลาเดียว) 8) เพลงเชิด 9) เพลงกลม 10) เพลงชานาญ 11) เพลงกราวใน (ออกเพลงลา) การบรรเลงเพลง
ชุดโหมโรงเย็นของแต่ละเครื่องดนตรี พบว่า การบรรเลงทานองทางฆ้องวงใหญ่และการบรรเลงทานองทาง
ระนาดทุ้มมีเอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็นลักษณะเด่นอยู่ 3 รูปแบบ การบรรเลงทานองทางปี่
ในและการบรรเลงทานองทางระนาดเอกมีเอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็นลักษณะเด่นอยู่ 4 รูปแบบ
และการบรรเลงทานองทางฆ้องวงเล็กมีเอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็นลักษณะเด่นอยู่ 2 รูปแบบ
แนวทางในการบรรเลงมีการยึดทางบรรเลงทานองทางฆ้องวงใหญ่เป็นหลักในการแปรทางของเครื่องมืออื่น ๆ ในวง
คาสาคัญ: เพลงชุดโหมโรงเย็น ทางโบราณ
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Abstract
The study of Homrong–Yen suite: a case study of Nong–Rong District, Bureerum
Province is the research which aims to study the history, generality and study Homrong–Yen of
Nong Mai Sai Thong Group, Nong Sai subdistrict, Nang–Rong District, Bureerum Province. The
research can be concluded that: Nong Mai Sai Thong music band (fomerly Nong sai Ban Lang
Sil) in Bureerum Province, which has Mr. Ang Prab pai or commonly known as “Master Aaew”.
As a band conductor in Nong Mai Sai Thong music band, I realize the importance of Homrougyan suite and always play in a Typical way called “Tang Boran”. There are 11 songs in
Homrong-yan suite which consist of 1. Sa-Tu-Gan 2. Tra 3. Rlua-Sam-La 4. Craob-Jak-ka-Wan 5.
Pra-Tom 6. La 7. Sa-Mer (is connected Rlua–La-Deaw) 8. Cherd 9. Klom 10. Chamnan and 11.
Kraog-Nai (is connected La). From The study, it was found that; 1) The Melody of Khong-WongYai/Ra-Nad-Tum has three identity features. 2) The Melody of Phee-Nai / Ra-Nad-Aeg has four
identity features. 3) The Melody of Khong-Wong-Lek has two in identify feafures. The Melody
of Homrong yan Suite “Thang Boran” band has its own dominant feature. The main melody of
Khong-Wong-Yai is used to improvise for other music instruments. Nong Mai Sai Tong music
band still conserve and inherit this melody through. The new generations until now.
Keywords: Homrong yen Suite, Thang-Bo-Ran
บทนา
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีความหลายทางวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
ประเพณีไปจนถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งรกรากที่น่าสนใจมีประโยชน์ต่อการศึกษาเพื่อเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดเล็กอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ และมีศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สาคัญของจังหวัด (สถาบันราชภัฏ
บุรีรัมย์, 2544, น. 6-7) วัฒนธรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับดนตรีไทยในอาเภอประโคนชัย อาเภอ
นางรอง อาเภอกระสัง เพราะอาเภอทั้ง 3 อาเภอนี้เป็นอาเภอที่มีคนไทยเชื้อสายกัมพูชาอาศัยอยู่มาก จึงทาให้
วัฒนธรรมความเป็นอยู่หรือวัฒนธรรมในการดารงชีวิตแตกต่างไปจากที่อื่น ๆ ในปัจจุบันยังมีการรักษาวัฒนธรรม
ของตนอย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็น ภาษา ขนบธรรมเนียม ความเป็นอยู่ วงดนตรีไทยที่อาศัยอยู่ในอาเภอทั้ง 3
อาเภอ ได้รับอิทธิพลทางด้านดนตรีของกัมพูชาค่อนข้างชัดเจน พบได้จากทานองของเพลงที่บรรเลง ลักษณะ
วิธีการบรรเลง หรือแม้แต่ขั้นตอน ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยล้วนมีความคล้ายคลึงกับ
วงปี่พาทย์ของกัมพูชา ดังนั้นในปัจจุบันวงดนตรีใน 3 อาเภอที่กล่าวมานี้ จึงมีเอกลักษณ์การบรรเลงของวงดนตรี
ในแบบของตนที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับการบรรเลงของวงดนตรีโดยทั่วไปที่เราพบเห็นในปัจจุบัน
วงดนตรีไทยที่น่าสนใจวงหนึ่งใน 3 อาเภอนี้ คือ วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ วงน้องใหม่ไทรทองนี้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับเป็นระยะเวลามากกว่า 60 ปี ซึ่งเป็น
วงดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดวงหนึ่งในอาเภอนางรอง ปัจจุบันมีนายอางค์ ปราบภัย หรือครูแอ๋วเป็นผู้ดูแลวง
ดนตรีไทยสืบต่อจากบิดา โดยการบรรเลงดนตรีไทยของวงน้องใหม่ไทรทองนี้ ยึดถือทางบรรเลงในแบบของตน
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สาเนียงหรือทานองของการบรรเลงจะมีความแตกต่างจากการบรรเลงในพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
บรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทอง เป็นทางการบรรเลงที่วงน้องใหม่ไทรทองเรียกทางนี้ว่า “ทาง
โบราณ” ทางโบราณเพลงชุดโหมโรงเย็นนี้ สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทางบรรเลงที่ใช้บรรเลงมาตั้งแต่ใน
สมัยที่เริ่มก่อตั้งวงดนตรี โดยผู้ที่นาทางบรรเลงนี้มาถ่ายทอดคือ นายรัมย์ ปราบภัย (ผู้ก่อตั้งวง) ซึ่งเป็นปู่ของครู
แอ๋ว ทางโบราณนี้สืบทอดต่อกันมาแบบมุขปาฐะ จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานมาจนถึงปัจจุบัน การบรรเลงเพลงชุดโหม
โรงเย็น “ทางโบราณ” นักดนตรีของวงน้องใหม่ไทรทองยึดถือเป็นหลักและให้ความสาคัญเป็นอย่างมากโดยถือ
ว่าเพลงชุดโหมโรงเย็น “ทางโบราณ” เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา หากผู้ใดที่ต้องการฝากตัว
เป็นศิษย์เพื่อเริ่มเรียนดนตรีไทย ศิษย์ผู้นั้นจะต้องเริ่มเรียนการบรรเลงฆ้องวงใหญ่โดยเริ่มต่อเพลงชุดเพลงชุดโหม
โรงเย็น “ทางโบราณ” เป็นอันดับแรก เพื่อให้ศิษย์ผู้นั้นมีความเข้าใจในการบรรเลงทานองหลักของเพลงชุดโหม
โรงเย็น เพื่อทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องของการบรรเลงและที่สาคัญเพื่อให้ศิษย์นาความรู้ความเข้าใจจากการเรียน
เพลงชุดโหมโรงเย็นไปเป็นพื้นฐานในการเรียนเครื่องดนตรีไทยเครื่องมืออื่น ๆ หรือการเรียนเพลงไทยเพลงอื่น ๆ
ในลาดับต่อไป เพลงชุดโหมโรงเย็นนี้ วงน้องใหม่ไทรทองจะใช้บรรเลงในช่วงหลังเที่ยงของวันสุกดิบไม่ว่าจะเป็น
งานมงคลหรืองานอวมงคล เป็นการบรรเลงเพื่อบูชาครู เพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องดนตรีและเป็นการ
ทดสอบความพร้อมของนักดนตรีในวงดนตรีอีกด้วย วงน้องใหม่ไทรในปัจจุบันนับเป็นวงดนตรีไทยที่มีความ
เข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดทางด้านดนตรีไทยที่สื บทอดต่อกัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษหรือแม้แต่การสืบทอดแนวทางในการบรรเลงของวงดนตรี เพลงชุดโหมโรงเย็น ”ทางโบราณ”
จึงเป็นที่น่าสนใจว่า เพราะเหตุใดวงน้องใหม่ไทรทอง จึงยังคงสามารถรักษาวัฒนธรรมดนตรีไทยในวงดนตรีของ
ตนได้อย่างเข็มแข็งมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 60 ปี จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
ศึกษาวิจัย เพลงชุดโหมโรงเย็น: กรณีศึกษา วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและกระบวนการสืบทอดของวงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอ
นางรองจังหวัดบุรีรัมย์
2. ศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็นของ วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง เพลงชุดโหมโรงเย็น : กรณีศึกษา วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจาก
งานวิจัย เอกสาร ตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและออกมาปฏิบัติภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูล จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้งหมด
ที่ ร วบรวมเอาไว้ มาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และน าเสนอผลการศึ ก ษาเป็ น รายงานการวิ จั ย โดยก าหนดแนวทาง
วิธีดาเนินการศึกษาวิจัยดังขั้นตอน ต่อไปนี้
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล
1.1 ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ได้รวบรวมจากเอกสารและสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสาร วารสาร จุลสาร ซึ่ง
ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
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1.2 ข้อมูลภาคสนามได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางมานุษยวิทยา คือการสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับวงน้องใหม่ไทรทองและสังเกตสภาพการเรียนการสอนหรือการบรรเลงดนตรีของวงน้องใหม่ไทร
ทองพร้อมทั้งบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
2. ขั้นศึกษาข้อมูล
2.1 นาข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ข้อมูลสัมภาษณ์ แถบบันทึกเสียง ภาพถ่ายและข้อมูลอื่น ๆ จากการ
เก็บข้อมูลมาจาแนกตามหัวข้อต่าง ๆ ของวัตถุประสงค์การวิจัย
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบเอกสารรายงานวิจัย ตาราและหนังสือต่าง ๆ ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
2.3 ตรวจสอบข้อมูลโดยนามาวิเคราะห์ข้อมูล แก้ไข ปรับปรุงแล้วเรียบเรียงเนื้อหาโดยจัดลาดับให้
มีความสัมพันธ์กัน
3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ประกอบด้วยแบบคาถามสาหรับการ
สัมภาษณ์ในลักษณะของคาถามปลายเปิด โดยมีตัวอย่างประเด็นสอบถาม เช่น ประวัติคณะปี่พาทย์ การสืบทอด
ของหัวหน้าคณะปี่พาทย์ การรับงานของวงดนตรี เป็นต้น และมีกล้องถ่ายภาพและกล้องบันทึกวีดีโอ เพื่อเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง เพลงชุดโหมโรงเย็น: กรณีศึกษา วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรี รัมย์ ผู้วิจัยได้นาข้ อมูลต่ าง ๆ จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูลทางมานุษ ยดุริยางควิท ยา มา
วิเคราะห์ตามหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของการวิจัย ได้แก่ สภาพปัจจุบัน กระบวนการสืบทอด
และศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็น จากนั้นนาข้อมูลการวิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ มาเขียนในรูปแบบของการ
บรรยายให้มีความสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของงานวิจัย
ผลการศึกษา
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและกระบวนการสืบทอดของวงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของวงน้องใหม่ไทอง
ปัจจุบันวงน้องใหม่ไทรทอง มีนายอางค์ ปราบภัย เป็นผู้ดูแล ชาวบ้านโดยทั่วไปรู้จักในนามของ
ครูแอ๋ว ปัจจุบันครูแอ๋วอายุ 60 ปี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ 5 ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ นักดนตรีของวงน้องใหม่ไทรทองในปัจจุบันเป็นนักดนตรีที่เป็นเครือญาติกันเสียส่วนใหญ่ เนื่องจาก
วงน้องใหม่ไทรทองนี้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยปัจจุบันวงน้องใหม่ไทรทองมีสมาชิกประจาวง
จานวนทั้งหมด 9 คน นักดนตรีในวงจึงประกอบอาชีพนักดนตรีเป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพทาสวนเพื่อเป็นรายได้
เสริมเนื่องจากมีที่ดินในการทาสวนเป็นของตนเอง
วงน้องใหม่ไทรทองแต่เดิมมีเครื่องดนตรีที่เป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ วงเครื่องสายวงเล็กและ
วงโปงลาง แต่ในปัจจุบันนั้นเหลือเพียงวงปี่พาทย์เครื่องคู่ 1 วง เนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
2558 เพราะในวันที่เกิดเหตุนั้นครูแอ๋วนาวงปี่พาทย์เครื่องคู่นี้ไปบรรเลงที่งานจึงทาให้ในปัจจุบันยังคงเหลือ
วงปี่พาทย์เครื่องคู่ไว้ 1 วง และระนาดเอก 1 ราง การว่าจ้างวงน้องใหม่ไทรทองให้ไปบรรเลงตามงานต่าง ๆ มี
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ด้วยกันหลายโอกาส ดังนี้ การว่าจ้างไปบรรเลงในพิธีอุปสมบท การว่าจ้างไปบรรเลงในพิธีเชิญเทพ การว่าจ้างไป
บรรเลงในงานบุญต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการว่าจ้างเพื่อบรรเลงประกอบพิธีกรรมในงานศพ เนื่องจากโดยมาก
นั้น ผู้จัดงานมักให้ความสาคัญกับการมีดนตรีประกอบพิธีกรรมในวันที่มีการสวดพระอภิธรรมศพในคืนสุดท้าย
และให้ความสาคัญกับการมีบรรเลงดนตรีเพื่อประกอบพิธีกรรมในวันที่มีการฌาปนกิจศพ ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้จัด
งานจึงว่าจ้างให้วงน้องใหม่ไทรทองไปบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมงานศพในช่วง 2 วันสุดท้ายของการจัดงาน
ราคาในการรับงานแต่ละครั้งจะเป็นการคิดราคาในแบบ 1 งาน คือ บรรเลงในวันสวดพระอภิธรรมศพ 1 คืน
และวันที่มีการฌาปนกิจศพอีก 1 วัน โดยคิดราคาว่าจ้างต่องานจานวน 5,500 บาท การบรรเลงดนตรีเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมงานศพมีบทบาทต่อชุมชนในทุกช่วงเวลาตลอดทั้งปีเนื่องจากการจัดพิธีงานศพนั้น สามารถจัด
ได้ทุกช่วงเวลา ทาให้บทบาทของวงปี่พาทย์น้องใหม่ไทรทองมีบทบาทค่อนข้างเด่นชัดต่อชุมชนในเรื่องของการ
บรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมงานศพมากพอสมควร
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบราคาในการรับงาน ของวงน้องใหม่ไทรทอง
งานศพ 1 งาน (2 วัน)
งานอุปสมบท 1 งาน
งานเชิญเทพ 1 งาน
งานบุญทั่วไป 1 งาน
ราคา : บาท
(2 วัน) ราคา : บาท
(2 วัน) ราคา : บาท
(2 วัน) ราคา : บาท
ราคาในการ ค่าตอบแทน ราคาในการ ค่าตอบแทน ราคาในการ ค่าตอบแทน ราคาในการ ค่าตอบแทน
รับงาน
นักดนตรี รับงาน นักดนตรี รับงาน
นักดนตรี รับงาน
นักดนตรี
5,500
500
5,500
500
5,500
500
4,500
500
ที่มา: ผู้วิจัย
ตารางที่ 2 ข้อมูลเบืองต้นของนักดนตรีในวงปี่พาทย์น้องใหม่ไทรทองในปัจจุบนั
ที่
ชื่อ-สกุล
เริ่มเรียน เครื่องมือ
ข้อมูลการเรียนดนตรีเบืองต้น
ดนตรี
ที่เรียน
อายุ
1 นายอ๋อย บนเกษม

12 ปี

-ปี่พาทย์ทุก
เครื่องมือ
-เครื่องสาย
ทุกเครื่องมือ

2 นายปรีชากรณ์ สิทธิกูล

11 ปี

3 นายกอง ปราบภัย

17 ปี

-ระนาดเอก
-ฆ้องวง
-ระนาดทุ้ม
-ฆ้องวง
-เครื่องหนัง

เดิมอาศัยอยูจ่ ังหวัดนครราชสีมา
เริ่มเรียนดนตรีจากครูจักร โดย
เรียนทั้งเครื่องปี่พาทย์และ
เครื่องสายทุกเครื่องมือ ต่อมาย้าย
มาสร้างครอบครัวอยู่ที่ จังหวัด
บุรีรัมย์ (สมรสกับน้องสาวของ
มารดาของครูแอ๋ว)
เรียนกับครูแอ๋ว
เรียนดนตรีไทยจากพี่ชาย คือนาย
อ๋อยบิดาของครูแอ๋ว

ความสัมพันธ์
กับหัวหน้า
วงดนตรี
(ครูแอ๋ว)
น้าเขย

ลูกศิษย์
อา
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ที่
ชื่อ-สกุล
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เริ่มเรียน เครื่องมือ
ดนตรี
ที่เรียน
อายุ

ข้อมูลการเรียนดนตรีเบืองต้น

4 นายสนั่น ปราบภัย

9 ปี

-ฆ้องวง

เรียนดนตรีจากบิดา
(นายอ๋อย ปราบภัย)
เรียนจากบิดาของตน

5 นายเวียน อาจเอี่ยม

23 ปี

6 นายบังอร ปราบภัย

16 ปี

-เครื่องหนัง
-ฆ้องวง
-เครื่องหนัง

7 ด.ช.ภานุพงษ์ ปราบภัย
(เป็นบุตรของบุตรชาย
ครูแอ๋ว)
8 ด.ช.พงษ์ทวี ปราบภัย
(เป็นบุตรของบุตรชาย
นายบังอร ปราบภัย)
ที่มา: ผู้วิจัย

9 ปี

-ระนาดเอก
-เครื่องหนัง

10 ปี

-ฆ้องวงใหญ่ เรียนดนตรีจากปู่ คือ นายบังอร
-ระนาดทุ้ม (น้องชายครูแอ๋ว)
และครูแอ๋ว

เรียนดนตรีจากบิดา
(นายอ๋อย ปราบภัย)
เรียนดนตรีจากปู่ คือ ครูแอ๋ว

ความสัมพันธ์
กับหัวหน้า
วงดนตรี
(ครูแอ๋ว)
พี่ชาย
นักดนตรีในวง
น้องชาย
หลาน

หลาน

1.2 ศึกษากระบวนการสทบทอดของวงน้องใหม่ไทรทอง
วงน้องใหม่ไทรทองเป็นวงดนตรีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ก่อตั้งมาประมาณ 70 ปี โดย
นายรัม ปราบภัย ซึ่งเป็นปู่ของนายอางค์ ปราบภัยหรือครูแอ๋ว ภายหลังเมื่อปู่ของครูแอ๋วเสียชีวิตลงบิดาของ
ครูแอ๋วหรือนายอ๋อย ปราบภัยจึงเข้ามาดูแลวงดนตรีจากปู่ ปัจจุบันนายอ๋อยได้เสียชีวิตแล้ว ครูแอ๋วจึงรับช่วงเป็น
ผู้ดูแลสืบทอดวงดนตรีสืบต่อจากบิดา แต่เดิมวงน้องใหม่ไทรทองมีชื่อวงดนตรีว่า “วงหนองไทรบรรเลงศิลป์”
เมื่อครูแอ๋วเข้ามาเป็นผู้ดูแลวงดนตรี จึงเปลี่ยนชื่อวงดนตรีจากเดิมเป็น “วงน้องใหม่ไทรทอง” สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อ
วงนั้นเนื่องจากเพื่อความทันสมัยและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาวงดนตรีสู่เด็กรุ่นใหม่ที่จะ
เข้ า มาในวงดนตรี ปั จ จุ บั น ครู แ อ๋ ว จะพยายามน าลู ก ศิ ษ ย์ ข องตนไปบรรเลงตามงานในวงของตนเพื่ อ ฝึ ก
ประสบการณ์ในทุกครั้งที่มีโอกาส ครูแอ๋วจึงเห็นว่าคาว่า “น้องใหม่” น่าจะเหมาะสมกับการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาวงดนตรีของตน ครูแอ๋วนับเป็นนักดนตรีไทยที่มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีปี่พาทย์ทุก
เครื่องมือ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยให้แก่ผู้อื่นได้อย่างหลากหลาย ครูแอ๋วให้ความสาคัญกับการ
สืบทอดวงดนตรีไทยของตนมากพอสมควร เห็นได้จากการที่ครูแอ๋วยังยึดหลักขนบธรรมเนียมในการเรียนการ
สอนดนตรีไทยให้แก่ผู้อื่นอย่างเคร่งครัด ทั้งการกราบไหว้เคารพบูชา ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเริ่มฝึกหัดดนตรีไทย
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการบรรเลงดนตรีตามงาน หรือแม้กระทั่งขั้นตอนต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นที่
บิดาของตนได้ปลูกฝังไว้ให้แก่ตน โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับทางเพลงในการบรรเลงที่วงดนตรีของตนได้รับ
สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น คือ “ทางโบราณการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น ” ตนจึงเลือกที่จะ
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ถ่ายทอดทางการบรรเลง “ทางโบราณ” นี้ให้แก่ผู้ที่มาขอเรียนกับตนทุกคนและตนจะเริ่มสอนจากเครื่องดนตรี
ฆ้องวงใหญ่ก่อนเสมอ เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นหลักของวง เมื่อผู้ใดที่ต่อเพลงจนจบชุดโหมโรงเย็นแล้วตน
จึงต่อเพลงในลาดับอื่นต่อไป การสืบทอดทางบรรเลง “ทางโบราณ” ให้คงอยู่รุ่นสู่รุ่นถือเป็นการสืบทอดวงน้องใหม่
ไทรทองให้คงอยู่ต่อไป เนื่องจาก “ทางโบราณ” นี้เป็นทางการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์ของวงน้องใหม่ไทรทอง
และเป็นมรดกทางความรู้ที่สาคัญของวงน้องใหม่ไทรทอง (อางค์ ปราบภัย, 19 มิถุนายน 2558)

ภาพที่ 1 บ้านของนายอางค์ ปราบภัย หัวหน้าวงน้องใหม่ไทรทอง
ที่มา: ผู้วิจัย

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

ภาพที่ 3 นักดนตรีประจาวงทังหมดในปัจจุบนั ของวงน้องใหม่ไทรทอง บรรเลงในงานศพ
ณ วัดป่าหนองงิวหนองไทร ตาบลลาไทรโยง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 28 เมษายน 2559
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 4 แสดงการสืบทอดของวงน้องใหม่ไทรทอง
ที่มา: ผู้วิจัย
จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถกล่าวได้ ว่า “วงน้องใหม่ไทรทอง” เป็นวงดนตรี ที่
สามารถรักษาวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของตนไว้ได้อย่างเข็มแข็ง เห็นได้จากการที่นักดนตรี ในวงประกอบอาชีพ
นักดนตรีเป็นหลัก และนักดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันซึ่งได้รับสืบทอดวงดนตรีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ นับเป็น
ระยะเวลาประมาณ 70 ปี นักดนตรีในวงยังมีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีของตนให้แก่ชนรุ่นหลังอย่าง
ต่อเนื่อง และยังรักษาเอกลักษณ์แนวทางในการบรรเลงของวงดนตรี โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับทาง
บรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์ของวงน้องใหม่ไทรทอง คือ “ทางบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นทางโบราณ” ที่วงน้องใหม่
ไทรทองนั้น ได้รับสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งยังสอนให้ชนรุ่นหลังเห็นถึงความสาคัญและช่วยกัน
รักษา “ทางบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น ทางโบราณ” นี้ไว้ ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางความรู้ที่สาคัญควรค่าแก่การ
รักษาและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป
2. ศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็นของ วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นของเพลงชุดโหมโรงเย็น
เพลงชุดโหมโรงเย็น วงน้องใหม่ไทรทองจะใช้บรรเลงในช่วงเวลาหลังเที่ยงของวันสุกดิบใน
ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคล วงดนตรีที่ใช้บรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น คือ วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ ก่อนที่จะมีการบรรเลงในทุกครั้ง ครูแอ๋วหรือผู้ที่อาวุโสที่สุดจะทาการถวายเครื่องไหว้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ไหว้ครู จากนั้นจึงเริ่มบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น เพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทองมีทั้งหมด 11 บทเพลง
ดังนี้ 1. เพลงสาธุการ 2. เพลงตระ 3. เพลงรัวสามลา 4. เพลงครอบจักรวาล 5. เพลงปฐม 6. เพลงลา 7. เพลงเสมอ
(ออกเพลงรัวลาเดียว) 8. เพลงเชิด 9. เพลงกลม 10. เพลงชานาญ 11. เพลงกราวใน (ออกเพลงลา) การบรรเลง
เพลงชุดโหมโรงเย็นนี้ วงน้องใหม่ไทรทองถือว่าเป็นการบรรเลงเพื่อถวายครูและบูชาครู นอกจากนี้ยังทาให้
นักดนตรีในวงได้บรรเลงเพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องดนตรีของตน และเมื่อวงปี่พาทย์ไม้แข็งบรรเลงเพลง
ชุดโหมโรงเย็นจบแล้วนั้น ผู้ที่กล่าวไหว้ครูในตอนแรกจะกล่าวลาเครื่องไหว้ เมื่อลาเครื่องไหว้เรียบร้อยแล้วจึงนา
เหล้าขาวที่ลาไหว้นั้นมาพรมเป็นน้ามนต์ให้แก่นักดนตรีในวงของตนเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักดนตรี เมื่อเสร็จ
ขั้นตอนในข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น วงปี่พาทย์จะบรรเลงอื่น ๆ ตามสมควรในลาดับต่อไป
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ภาพที่ 5-6 เครื่องกานลไหว้ครูได้แก่ ผ้าขาว 1 ผืน, ธูป 5 ดอก, เทียน 1 เล่ม, กรวยใบตองใส่เงิน 24 บาท,
บุหรี่ 1 ซอง ขันใส่เหล้าเพื่อทานามนต์พร้อมด้วยใบตองมัด 1 กา สาหรับใช้พรมนามนต์
ที่มา: ผู้วิจัย
การบรรเลงดนตรีของวงน้องใหม่ไทรทองมีเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะในเพลง
ชุดโหมโรงเย็นนี้ คือ ฉิ่งพร้อมฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก โดยมีตะโพนไทยและกลองทัดเป็นเครื่องดนตรีสาหรับประกอบ
อัตราจังหวะหน้าทับ

ภาพที่ 7-9 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะได้แก่ ฉิ่งพร้อมฉาบใหญ่ กลองทัดและตะโพนไทย
ที่มา: ผู้วิจัย
ทางการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทองนั้น มีทานองทางฆ้องวงใหญ่เ ป็น
เครื่องดาเนินทานองหลัก โดยมีปี่ใน ระนาดเอก ระนาดทุ้มและฆ้องวงเล็ก เป็นเครื่องมือบรรเลงแบบแปรทานอง
หลักของการแปรทานองในการบรรเลงของเครื่องมือต่าง ๆ นั้น จะแปรทานองโดยยึดเสียงลูกตกของห้องเพลง
หรือเสียงลูกตกของวรรคเพลงจากทานองการบรรเลงฆ้องวงใหญ่เป็นหลักในการแปรทานอง
2.2 ลักษณะวิธีการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของเครื่องดนตรี
วิธีการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทองนั้น มีทานองทางฆ้องวงใหญ่เป็น
เครื่องดาเนินทานองหลัก โดยมีปี่ใน ระนาดเอก ระนาดทุ้มและฆ้องวงเล็กเป็นเครื่องมือบรรเลงแบบแปรทานอง
หลักของการแปรทานองในการบรรเลงของเครื่องมือต่าง ๆ นั้น จะแปรทานองโดยยึดเสียงลูกตกของห้องเพลง
หรือเสียงลูกตกของวรรคเพลงจากทานองการบรรเลงฆ้องวงใหญ่เป็นหลัก
การบรรเลงทานองทางฆ้องวงใหญ่ พบว่า เอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็น
ลักษณะเด่น ของการบรรเลงทานองทางฆ้องวงใหญ่ เป็นวิธีการบรรเลงแบบแบ่งมือซ้ายขวาตีสลับกันแทนการตี
คู่แปดพร้อมกันโดยยึดเสียงลูกตกของห้องเพลงเป็นหลัก การแบ่งมือโดยใช้มือใดมือหนึ่งเป็นหลัก และการตี
ประสานเสียงโดยยึดเสียงมือซ้ายเป็นหลักแทนการตีคู่แปด โดยแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
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รูปแบบที่ 1 รูปแบบวิธีการตีโยนมือซ้ายขวาตั้งแต่ 2 เสียงขึ้นไป คือ การตีแบบสลับมือซ้าย
ขวาโดยเริ่มจากการตีมือซ้ายก่อน สลับกันตั้งแต่ 2 เสียงขึ้นไปแล้วจบด้วยการตีสองมือพร้อมกันในเสียงสุดท้าย
มือขวา
มือซ้าย

-ซ-ล
-ซฺ-ลฺ

--ท-ทฺ-ทฺ

ท-รด
-ร-ด

-ท-ล
-ทฺ-ลฺ

--ดด
-ด--

-ร--ร-ม

ม-รด
-ร-ด

-ท-ล
-ทฺ-ลฺ

รูปแบบที่ 2 รูปแบบวิธีการตีคู่ประสานโดยมีเสียงมือซ้ายเป็นหลัก คือ การตีแบบประสาน
เสียงโดยถือเอาเสียงมือซ้ายเป็นหลัก
มือขวา
มือซ้าย

--ซซ
-ซ--

-ล--ลฺ-ทฺ

ท-ลท
-ลฺ-ร

-ท-ล
----

-ท-ท
-ร-ม

-ท--ร-ทฺ

ทท--ทฺ-ลฺ

ลล-ซ
-ลฺ-ซฺ

รูปแบบที่ 3 รูปแบบวิธีการแบ่งมือในการตีตั้งแต่ 4 เสียงขึ้นไป คือ การแบ่งมือตั้งแต่สีเสียง
ขึ้นไป โดยใช้มือใดมือหนึ่งเป็นหลักตีตั้งแต่ 3 เสียงขึ้นไป
มือขวา
มือซ้าย

--ลล
-ลฺ--

-ล-ล
-ร--

ดลซ---ฟ

-ฟซล
ด---

-รด---ล

ดลซ---ฟ

ซลซ---ฟ

ซฟม---ร

การบรรเลงทานองทางปี่ใน พบว่า เอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็นลักษณะ
เด่น ของการบรรเลงทานองทางปี่ใน เป็นวิธีการบรรเลงแบบเน้นการเป่าเสียงลูกตกเป็นหลักเสียส่วนใหญ่ และ
การเป่าเสียงสุดท้ายของห้องเพลงก่อนจังหวะตก โดยแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 รูปแบบของการเป่าโดยใช้ทานองเพลงที่ซ้ากันในเพลงเดียวกันบ่อยครั้ง (อ้างอิง
จากทานองเพลงสาธุการ)
ทานอง
-ร-ม
-ร-ท-ซล
ลล-ซ
-ดดด
เพลง
พบจานวน 3 ครั้ง ดังนี้ บรรทัดที่ 4 , บรรทัดที่ 11 , บรรทัดที่ 14
ทานอง
เพลง
ทานอง
เพลง
ทานอง
เพลง

-ร-ม

-ร-ด

-ซ-ล

รูปแบบที่ 2 รูปแบบของการเป่าในเสียงที่ 2 และ 4 ของห้องเพลงเป็นหลัก
---ร
-ม-ร
-ม-ซ
-ซ-ซ
-ล-ล
ทลซม
ซลซม

-ร-ท

รูปแบบที่ 3 รูปแบบของการเป่าในเสียงตกของห้องเพลงเป็นหลัก
---ล
---ซ
---ล
---ซ
-มรทฺ
-ร-ซ

---ล

--รท

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

-ร--
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การบรรเลงทานองทางระนาดเอก พบว่า เอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็น
ลักษณะเด่น ของการบรรเลงทานองทางระนาดเอก เป็นวิธีการบรรเลงแบบตีกลอนเพลงคู่แปดผสมกับการตีเสียง
ประสานโดยยึดเสียงมือซ้ายเป็นหลักแทนการตีคู่แปด การตีกลอนกระโดด การตีสะบัดสองเสียง โดยแบ่งออกได้
เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 รูปแบบวิธีการตีคู่ประสานโดยมีเสียงมือซ้ายเป็นหลัก คือ การตีแบบประสาน
เสียงโดยถือเอาเสียงมือซ้ายเป็นหลัก
มือขวา
มือซ้าย

มมมม
ซลซม

มมรด
ซมรด

ซซฺซฺซฺ
----

-ซซซ
-ดรม

รูปแบบที่ 2 รูปแบบของการตีกลอนกระโดด คือ การตีกลอนเพลงที่มีการตีข้ามเสียงในช่วง
ห่างที่มากกว่า 5 เสียงขึ้นไป
รูปแบบ 2A
(ช่วงห่าง 5 เสียง)

มรทฺลฺ

รทฺลฺฟ

รูปแบบ 2B
(ช่วงห่าง 6 เสียง)

ฟมรทฺ

ลลลล

รูปแบบที่ 3 รูปแบบของการตีสะบัดสองเสียง
มดลฺลลฺ
รทลฺซฺซฺ
รูปแบบที่ 4 รูปแบบของการตีโดยใช้ทานองเพลงที่ซ้ากันในเพลงเดียวกันบ่อยครั้ง (อ้างอิง
ทานองจากเพลงสาธุการ)
ทานอง
มรซม
ทฺรทฺลฺ
มรฟม
ซฟลซ
มรดม
เพลง
พบจานวน 3 ครั้ง ดังนี้ บรรทัดที่ 4 , บรรทัดที่ 11 , บรรทัดที่ 14

รดทร

ดทลด

ทลซล

การบรรเลงทานองทางระนาดทุ้ม พบว่า เอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็น
ลักษณะเด่น ของการบรรเลงทานองทางฆ้องวงใหญ่ เป็นวิธีการบรรเลงแบบแบ่งมือซ้ายขวาตีสลับกันแทนการตี
คู่แปดพร้อมกันโดยยึดเสียงลูกตกของห้องเพลงเป็นหลัก การแบ่งมือโดยใช้มือใดมือหนึ่งเป็นหลั ก และการตี
ประสานเสียงโดยยึดเสียงมือซ้ายเป็นหลักแทนการตีคู่แปด โดยแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 รูปแบบวิธีการตีโยนมือซ้ายขวาตั้งแต่ 2 เสียงขึ้นไป คือ การตีแบบสลับมือซ้าย
ขวาโดยเริ่มจากการตีมือซ้ายก่อน สลับกันตั้งแต่ 2 เสียงขึ้นไปแล้วจบด้วยการตีสองมือพร้อมกันในเสียงสุดท้าย
มือขวา
มือซ้าย

--ซซ
-ซฺ--

-ล--ลฺ-ทฺ

ท-ลท
-ลฺ-ร

-ท-ล
-ทฺ-ลฺ

---ซ
-ซฺ--

--ล-ลฺ-ทฺ

ท-ลซ
-ลฺ-ซ

-ฟ-ม
-ฟฺ-ทฺ
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รูปแบบที่ 2 รูปแบบวิธีการตีคู่ประสานโดยมีเสียงมือซ้ายเป็นหลัก คือ การตีแบบประสาน
เสียงโดยถือเอาเสียงมือซ้ายเป็นหลัก
มือขวา
มือซ้าย

-ลซซ
---ม

-ร-ด
-ร-ด

-ท-ท
-ท-ร

-ท-ล
-ท-ล

รูปแบบที่ 3 รูปแบบวิธีการแบ่งมือในการตีตั้งแต่ 4 เสียงขึ้นไป คือ การแบ่งมือตั้งแต่สีเสียง
ขึ้นไป โดยใช้มือใดมือหนึ่งเป็นหลักตีตั้งแต่ 3 เสียงขึ้นไป ดังตัวอย่าง
มือขวา
มือซ้าย

--มฟ
-ร--

-ล----ม

ลฟม---ร

ฟมร---ทฺ

การบรรเลงทานองทางฆ้องวงเล็ก พบว่า เอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือที่เป็น
ลักษณะเด่น ของการบรรเลงทานองทางฆ้องวงเล็กเป็นวิธีการบรรเลงแบบการตีในเสียงตกของห้องเพลงก่อน
จังหวะตก และวิธีการตีคู่ประสานโดยมีเสียงมือซ้ายเป็นหลัก โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 รูปแบบของการตีในเสียงตกของห้องเพลงก่อนจังหวะตก คือการบรรเลงโน้ต 3
ตัวแรกของเพลงแล้วเว้นตัวโน้ตสุดท้ายของห้องเพลงไว้
มือขวา
มือซ้าย

ฟม-ม-ร--

ท-ท-ล--

-มซร---

ซ-ซ-ม--

รูปแบบที่ 2 รูปแบบวิธีการตีคู่ประสานโดยมีเสียงมือซ้ายเป็นหลัก คือ การตีแบบประสาน
เสียงโดยถือเอาเสียงมือซ้ายเป็นหลัก
มือขวา
มือซ้าย

-ลซซ
---ม

-ร-ด
-ร-ด

-ท-ท
-ท-ร

-ท-ล
-ท-ล

จากการศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็น วงน้องใหม่ไทรทอง พบว่า วงน้องใหม่ไทรทองมีลักษณะวิธีการ
บรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของตน การนาเอกลักษณ์วิธีการบรรเลงเฉพาะเครื่องมือต่าง ๆ มาแบ่ง
ออกเป็นรู ปแบบต่าง ๆ นั้น ท าให้บุคคลทั่วไปเกิด ความเข้า ใจในวิธีก ารบรรเลง เพลงชุ ดโหมโรงเย็น “ทาง
โบราณ” ของวงน้องใหม่ไทรทองในแต่ละเครื่องมือมากขึ้น ว่าวิธีการบรรเลงของแต่ละเครื่องมือนั้นเป็นอย่างไร
นอกจากนี้การนาเพลงชุดโหมโรงเย็นมาบันทึกโน้ตและศึกษาวิธีการบรรเลงนั้น ยังทาให้ทางบรรเลงเพลงชุดโหม
โรงเย็นวงน้องใหม่ไทรทอง ได้รับการเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่น ๆ นอกจากนักดนตรีในวง ถือเป็นการได้ถ่ายทอด
ทางบรรเลง เพลงชุดโหมโรงเย็น “ทางโบราณ” ให้แก่บุคคลที่สนใจได้ศึกษาเป็นความรู้ ตามเจตนารมณ์ของ
หัวหน้าวงดนตรีวงน้องใหม่ไทรทอง ให้คงอยู่ต่อไปมิให้สูญหาย
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเพลงชุดโหมโรงเย็น วงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ สามารถสรุปและอภิปรายผล ได้ดังนี้
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1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและกระบวนการสืบทอดของวงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วงน้องใหม่ไทรทอง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ 5 ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบัน
มีนายอางค์ ปราบภัยหรือครูแอ๋ว เป็นผู้ดูแล ปัจจุบันวงน้องใหม่ไทรทองมีสมาชิกประจาวงจานวนทั้งหมด 9 คน
โดยนักดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันและประกอบอาชีพนักดนตรีเป็นอาชีพหลักโดยมีอาชีพทาสวนเพื่อเป็น
รายได้เสริม เนื่องจากมีที่ดินในการทาสวนเป็นของตนเอง วงน้องใหม่ไทรทองก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาประมาณ
70 ปี ในปัจจุบันถือเป็นรุ่นที่ 3 ในปัจจุบันนั้นวงน้องใหม่ไทรทองยังมีการรับบรรเลงตามงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น การไหว้ครูหรือขั้นตอน
ในการถ่ายทอดความรู้ ไว้ได้อย่างเข้มแข็ง
เนื่องจากวงน้องใหม่ไทรทอง เป็นวงที่ได้รั บการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และปัจจุบันนักดนตรีในวง
ยังคงเป็นเครือญาติกันเสียส่วนใหญ่ นักดนตรีบางคนนั้นร่วมบรรเลงดนตรีกับวงน้องใหม่ไทรทองมาตั้งแต่ยุคสมัย
ที่เริ่มก่อตั้งวงดนตรี บ้างก็เข้ามาในวงดนตรีในช่วงของรุ่นที่ 2 จนในปัจจุบันนักดนตรีในวงประกอบไปด้วยบุคคล
ต่าง ๆ ตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงหลาน ด้วยสาเหตุนี้เองจึงทาให้วงน้องใหม่ไทรทองเป็นวงดนตรีที่มีความเข็มแข็งทางด้าน
วัฒนธรรมดนตรีเพราะมีการสืบทอดกันอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น นักดนตรีทุกคนยังคงให้ความสาคัญกับวงดนตรี
ของตนและช่วยกันรักษาสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป
2. ศึกษาเพลงชุดโหมโรงเย็นวงน้องใหม่ไทรทอง ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
การบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทอง เป็นทางการบรรเลงที่วงน้องใหม่ไทรทองเรียก
ทางนี้ว่า “ทางโบราณ” ทางโบราณเพลงชุดโหมโรงเย็นนี้ สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทางบรรเลงที่ใ ช้
บรรเลงมาตั้งแต่ในสมัยที่เริ่มก่อตั้งวงดนตรี โดยผู้ที่นาทางบรรเลงนี้มาถ่ายทอด คือ นายรัมย์ ปราบภัย (ผู้ก่อตั้งวง)
ซึ่งเป็นปู่ของครูแอ๋ว ทางโบราณนี้สืบทอดต่อกันมาแบบมุขปาฐะ จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานมาจนถึงปัจจุบัน การ
บรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็น “ทางโบราณ” นักดนตรีของวงน้องใหม่ไทรทองยึดถือเป็นหลักและให้ความสาคัญ
เป็นอย่างมากโดยถือว่าเพลงชุดโหมโรงเย็น “ทางโบราณ” เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา หาก
ผู้ใดที่ต้องการฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเริ่มเรียนดนตรีไทย ศิษย์ผู้นั้นจะต้องเริ่มเรียนการบรรเลงฆ้องวงใหญ่โดยเริม่ ต่อ
เพลงชุดเพลงชุดโหมโรงเย็น “ทางโบราณ” เป็นอันดับแรก เพื่อให้ศิษย์ผู้นั้นมีความเข้าใจในการบรรเลงทานอง
หลักของเพลงชุดโหมโรงเย็น เพื่อทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องของการบรรเลงและที่สาคัญ เพลงชุดโหมโรงเย็นนี้
วงน้องใหม่ไทรทองจะใช้บรรเลงในช่วงหลังเที่ยงของวันสุกดิบไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคล เป็นการ
บรรเลงเพื่อบูชาครู เพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องดนตรีและเป็นการทดสอบความพร้อมของนักดนตรีในวง
ดนตรีอีกด้วย เพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทอง ประกอบด้วยบทเพลงทั้งหมด 11 บทเพลง ดังนี้ เพลง
สาธุการ เพลงตระ เพลงรัวสามลา เพลงครอบจักรวาล เพลงปฐม เพลงลา เสมอ เชิด กลม ชานาญ และกราวใน
จากการที่ในปัจจุบันวงน้องใหม่ไทรทองยังคงให้ความสาคัญ รักษาแนวทางการบรรเลง วิธีการบรรเลง
พลงชุดโหมโรงเย็น “ทางโบราณ” ที่วงน้องใหม่ไทรทองได้รับสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานประมาณ 70
ปีน้ี ไว้ได้อย่างเข็มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน จึงทาให้วงน้องใหม่ไทรทอง มีการบรรเลงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบ
ของตนเป็นลักษณะเด่น ไม่เหมือนกับวงดนตรีใด ๆ เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่วงดนตรีของตนและทาให้
นักดนตรีรุ่นหลังเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมดนตรีของตนที่ได้รั บสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทาให้
รู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่า ควรค่าแก่การรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
การศึ กษาวิจั ยเพลงชุด โหมโรงเย็น วงน้อ งใหม่ไ ทรทอง ต าบลหนองไทร อ าเภอนางรอง จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรานี้ เป็นการศึกษาทานองการบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเย็นของวงน้องใหม่ไทรทอง จากผลการศึกษา
ข้อมูลพบว่า ควรมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วมกันอนุรักษ์วงดนตรีในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไม่ให้สูญหายและได้รับ
การสืบทอด นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ยังมีเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจสาหรับการศึกษาวิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาการสืบทอดทางวัฒนธรรมของวงดนตรีในจังหวัดบุรีรัมย์
2. ศึกษาการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมของวงดนตรีในจังหวัดบุรรี ัมย์
3. ศึกษาแนวทางการบรรเลงเพลงอื่น ๆ ของวงดนตรีต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรมั ย์
รายการอ้างอิง
สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย์. (2544). นาชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้. กรุงเทพฯ: จูน พับลิซซิ่ง.
อางค์ ปราบภัย. หัวหน้าวงน้องใหม่ไทรทอง. สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558, 27 เมษายน 2559 และ 28
เมษายน 2559.
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การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากแนวคิดคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา1
CREATION OF CONTEMPORARY ART BASED ON
BUDDHIST COSMOLOGY CONCEPTION
ฉลองเดช คูภานุมาต*
CHALONGDEJ KUPHANUMAT
บทคัดย่อ
งานสร้างสรรค์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาของคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาล
วิทยาในพุทธศาสนาที่ปรากฏในงานศิลปกรรมล้านนา ตลอดจนสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามา
เป็นแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ผลการศึกษาพบว่า คติไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา
คือ ภูมิปัญญาอันลุ่มลึกในการอธิบายลักษณะของจิตวิญญาณ โดยการสร้างจินตภาพที่สะท้อนถึงรูปลักษณ์
ธรรมชาติฝ่ายนามธรรม เพื่ออธิบายโครงสร้างจิตใจของมนุษย์ ด้วยสื่อสัญลักษณ์ที่เทียบเคียงให้สอดคล้องกับ
รูปธรรมจากประสบการณ์ในโลกแห่งวั ตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมวัฒนธรรมล้านนา คติจักรวาลวิทยาใน
พุทธศาสนายังเป็นรากฐานสาคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่ งสะท้อนพลังความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาและ
ความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ด้วยวรรณกรรมและศิล ปกรรม ทั้งนี้ สั มฤทธิผลของการสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรมล้านนา สามารถสะท้อนถึงความลึกซึ้งของพุทธปรัชญา ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์จากคติจักรวาลที่ปรากฏ
ในงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย รูปแบบ
ศิ ล ปะจั ด วาง ซึ่ งสะท้ อ นเอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น ล้ า นนา และแสดงออกถึ งความศรั ท ธาในหลั ก พุ ท ธธรรม
ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์โดยตีความหมายแนวคิดคติจักรวาลวิทยาจากงานศิลปกรรมล้านนา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
วิธคี ิดอันเป็นผลผลิตทางพุทธิปัญญาของชาวพุทธ
คาสาคัญ: คติจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
Abstract
This creation aimed at studying the history of representations of the Tribhumi and
Buddhism Cosmology Beliefs in Lan Na art and conducting an analytical study of the
knowledge to get inspiration for contemporary art creation. The results show that the Buddhist
cosmology concept was developed from the profound wisdom in explaining the nature of the
soul by creating the imaginative reflection of the abstract part in order to explain the human
1

การสร้างสรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง จิต-จักรวาล การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยให้เป็นสื่อสร้างสานึกทางศีลธรรม
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spiritual structure using comparative symbols to the concrete experience in the material
world. In Lan Na society, the Buddhist concept of cosmology formed an important basis of the
ancient wisdom reflecting their strong faith in Buddhism and the superior power of their kings
as revealed in their literary works as well as their arts. The accomplishment of Lan Na art
creation depicted the depth of Buddhist philosophy through the symbolic form of the
cosmology concept as could be holistically perceived in all disciplines of their art creation. In
addition, the researcher created some contemporary art installations depicting Lan Na identity
and uniqueness that reflected their faith in Buddhism in some symbolic forms by means of
interpreting the cosmology concept in Lan Na art in order to pass on the thinking, culture and
outcome of the Buddhist intellect.
Keywords: Buddhist Cosmology Conception, Creation of Contemporary Art
บทนา
จักรวาลวิทยา คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องโลกธาตุ อันมีขอบเขตกว้างไกลทั้งในกาละและเทศะ โดยมุ่งเน้นที่
จะศึกษาถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทางพระพุทธศาสนา จักรวาล
หมายถึง ปริมณฑลแห่งภพภูมิทั้ง 3 หรือไตรภูมิ โดยสามารถแบ่งเป็นภพภูมิย่อย ๆ ซึ่งประกอบด้วย กามภูมิ 11
รูปภูมิ 16 อรูปภูมิ 4 รวมเป็น 31 ภพภูมิ การที่จะได้ไปเกิดในสถานะชีวิตระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมดีและกรรม
ชั่วของตน (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2542, น. 12) สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป วนเวียน
อยู่ในสามภูมินี้ ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่า “วัฏสงสาร” ความหมายของ กามภูมิ คือ สถานะชีวิตระดับต่าของผู้ที่ยัง
ข้องอยู่ด้วยกามตัณหา มีความโลภ โกรธ หลง ประกอบด้วยอบายภูมิและสุคติภูมิ ส่วนรูปภูมิหรือรูปพรหม คือ
สถานะชีวิตระดับกลางที่มีความสุขอันไม่มีเรื่องกามแต่ยังมีรูปร่างอยู่ และอรูปภูมิหรืออรูปพรหม คือ สถานะชีวิต
ระดับสูงไม่มีรูปมีแต่จิต นอกเหนือจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภูมิหรือโลกิยภูมิแล้ว พระพุทธศาสนายังมี
หนทางหลุดพ้นออกจากวัฏสงสาร ไปสู่โลกุตตรภูมิหรือนิพพานภูมิ ซึ่งเป็นสถานะชีวิตที่ห่างไกลกิเลส สามารถตัด
กรรม ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป โลกุตตรภูมิประกอบด้วย พระอริยบุคคล 4 และแดนนิพพาน ส่วนผู้ที่จะ
เข้าถึงได้ก็คือ สัตว์โลกที่บาเพ็ญบารมีจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์เท่านั้น
นอกจากนี้ คัมภีร์ทางพุทธศาสนายังมีความรู้เกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐาน และองค์ประกอบของโลกจักรวาลอันเป็น
ที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ในภพภูมิต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน
เนื้อหาในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา กล่าวว่า จักรวาลมีจานวนมากมายจนนับไม่ถ้วน สัณฐานของ
จักรวาลทุกแห่งมีลักษณะเหมือนกันหมด โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นพื้นดินและน้า ส่วนที่
สองเป็นที่ว่างหรือท้องฟ้า ส่วนที่เป็นพื้นดินและน้ามีรูปทรงคล้ายมะนาวครึ่งผลผ่าซีกตั้งหงายหน้าขึ้น ลอยอยู่ใน
มหาสมุทรอวกาศ ด้านล่างมีลมเคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงหนุนมหาสมุทรแห่งอวกาศไว้ ทุกจักรวาลตั้งอยู่บน
มหาสมุทรอวกาศแบบเรียงประชิดต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุด ลักษณะพื้นจักรวาลแต่ละแห่งเป็นแผ่นระนาบรูป
วงกลม เขาพระสุเมรุตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางมีภูเขารูปวงแหวนตั้งล้อมรอบอีก 7 ชั้น เรียกว่าเขาสัตตบริภัณฑ์
ระหว่างภูเขาวงแหวนแต่ละชั้นมีทะเลสีทันดรคั่นอยู่ ภูเขาพระสุเมรุมีความสูงมากที่สุด บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของ
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีพระอินทร์เป็นจอมเทพ เหนือขึ้นไปบนอากาศมีสวรรค์ และพรหมชั้นต่าง ๆ ลอยสูงขึ้นไป
ตามลาดับ ส่วนเขาสัตตบริภัณฑ์มีความสูงแบบลดหลั่นออกจากวงในสู่วงนอก ถัดจากภูเขาวงแหวนนอกสุดเป็น
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มหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาล จนจดภูเขากาแพงจักรวาลหรือขอบจักรวาล ท่ามกลางมหาสมุทรมีทวีปประจาทิศ
ทั้งสี่ อันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ได้แก่ ทิศตะวันออกชื่อ บูรพาวิเทหทวีป ทิศตะวันตกชื่อ อมรโคยานทวีป
ทิศเหนือชื่อ อุตรกุรุทวีป และทิศใต้ชื่อชมพูทวีป
คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา เป็นแนวคิดที่เข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ จนเป็นที่ยอมรับของผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว
กัมพูชา และอินโดนีเซีย มาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 19 (สน สีมาตรัง, 2550, น. 10) โดยเฉพาะในบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน
ความรู้จากคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ มีความหมายอย่างยิ่งในการสร้างค่านิยมทางสังคม ทัศนคติ และโลกทัศน์
ของผู้คน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2544, น. 121) ชาวพุทธในสังคมไทยถ่ายทอดความรู้เรื่องไตรภูมิจากพระไตรปิฎก
และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิ พระร่วง จักรวาฬทีปนี โลกบัญญัติ โลกทีปก
สาร อรุณวดีสูตร โอกาสโลกทีปนี และไตรภูมิโลกวินิจฉัย เป็นต้น ทั้งนี้ เนื้อหาในคัมภีร์ช่วยปลูกฝังความเชื่อเรื่อง
การละเว้นจากความชั่ว การสร้างคุณงามความดีเพื่อสั่งสมบุญบารมี ตลอดจนความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม การรับ
ผลของกรรมดีและเกรงกลัวผลจากกรรมชั่วที่ประกอบด้วย ความสุข ความทุกข์ ตลอดจนการหลุดพ้นจากความสุข
และความทุกข์ คือ พระนิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็ด้วยเหตุแห่งการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคาสอนอันดีงามดังกล่าว จึงส่งผลให้สังคมไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
นอกเหนื อจากนี้ คติความเชื่อ เรื่ องไตรภูมิยั งเป็นรากฐานสาคั ญของภู มิปั ญญาดั้งเดิม ที่ใ ช้อธิ บาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
แขนงต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา คือ ภาพสะท้อนพลังความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ในรูปของงานศิลปกรรม โดยปรากฏให้เห็น
หลากหลายรูปแบบตามสภาวะของบุคคล กล่าวคือ งานศิลปกรรมที่สะท้อนเรื่องคติจักรวาลที่มีความสัมพันธ์กับ
พระพุทธเจ้า มักพบเป็นงานพุทธศิลป์อยู่ตามวัดวาอาราม ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ มักพบในงาน
ศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งจารีตประเพณีการยกย่องบุคคลให้เปรียบเสมือนพระอินทร์ หรื อพระ
โพธิสั ตว์ตามคติใ นพุทธศาสนา และเป็ นสมมุ ติเทพตามคติของพราหมณ์ (วิไลรัตน์ ยังรอด, 2540, น. 68)
โดยเฉพาะคติไตรภูมิในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
นายช่างศิลปินในอดีตสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมขึ้นจากพลังความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่ง
นับเป็นวิธีการสร้างบุญกิริยาวัตถุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ผลงานศิลปกรรมล้านนาที่เนื่องในพระพุทธศาสนานั้น
สร้างขึ้นโดยอาศัยเรื่องราวและรูปสัญลักษณ์ที่เกิดจากการตีความเนื้อหาจากคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาอยู่
เสมอ อาทิ งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ การวางผังเมือง การวางผังศาสนสถาน สถูปเจดีย์ อุโบสถ วิหาร ซุ้มโขง
ปราสาท และซุ้มประตูโขง งานจิตรกรรม ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนัง สมุดภาพ ภาพพระบฏ และลายรดน้าบนหีบธรรม
งานประติมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูป และลายปูนปั้น ส่วนงานประณีตศิลป์อื่น ๆ ได้แก่ ธรรมมาสน์ รอย
พระพุ ท ธบาทประดั บ มุ ก สั ต ตภั ณ ฑ์ และปราสาทศพพระสงฆ์ เป็ น ต้ น กล่ า วได้ ว่ า การสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
ศิลปกรรมประเพณีที่ปรากฏในเขตวัฒนธรรมล้านนา ล้วนมีรากฐานมาจากคติความเชื่อและแรงบันดาลใจจาก
ไตรภูมิและคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น
อนึ่ง งานศิลปกรรมร่วมสมัยที่ต้องการสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยนาเสนอรูปแบบไทย
ด้วยเทคนิควิธีการแบบใหม่ แต่เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในกระแสทุนนิยม บริโภค
นิยมในปัจจุบัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของงานศิลปะร่วมสมัยเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากงานศิลปะไทยในอดีต ซึ่งมี
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รากฐานมาจากคติความเชื่อในพุทธศาสนา ดังนั้น การสืบทอดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมด้วยฐานคิด
ว่า วั ฒ นธรรมไม่ ใ ช่ ภ าพที่ ห ยุด นิ่ ง แต่ เ ป็ น ภาพเคลื่ อ นไหว และวั ฒ นธรรมคื อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (อานั น ท์
กาญจนพั น ธุ์ , 2542, น. 21) ที่ ส ามารถปรั บตั ว เข้ า กั บความเปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในสั งคมปั จ จุบั น ได้
งานศิลปกรรมร่วมสมัยที่นาเสนอแนวคิดไทยจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความภาคภูมิใจ
ความมั่นใจในวัฒนธรรม และช่วยกระตุ้นให้เกิดความรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาที่
ปรากฏในงานศิลปกรรมล้านนา
2. เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย โดยสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ
และจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาจากงานศิลปกรรมล้านนา นามาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการ
สร้างสรรค์
วิธีการศึกษา
ดาเนินการสร้างสรรค์โดยใช้วิธี วิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ (Art Creative Research) เป็นซึ่งมี
กระบวนการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ทาการศึกษาคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนาในงานศิลปกรรม
ล้านนา เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด สัญลักษณ์ และรูปแบบทางศิลปกรรม
ส่วนที่ 2 การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย โดยสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในส่วนที่ 1 มา
เป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยด้วยรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation)
ผลการศึกษา
1. คติจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา คือ ผลผลิตทางภูมิปัญญาอันลุ่มลึกในการอธิบายลักษณะของ
จิตวิญญาณ ด้วยวิธีการสร้างจินตภาพที่สะท้อนถึงรูปลักษณ์ของธรรมชาติฝ่ายนามธรรม เพื่ออธิบายโครงสร้าง
ของจิตใจมนุษย์ โดยการสร้างสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ นามาเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับรูปธรรมบางส่วนจาก
ประสบการณ์ในโลกแห่งวัตถุของมนุษย์ในยุคสมัยโบราณ ดังนั้น การตีความหมายแนวคิดเชิ งสัญลักษณ์จากคติ
จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาก็คือ การศึกษาวิเคราะห์แผนผังของโครงสร้างทางนามธรรม หรือระดับสภาวะจิต
ของมนุษย์ โดยเฉพาะในบริบทของสังคมวัฒนธรรมล้านนา คติจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนายังเป็นรากฐาน
สาคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมและวัฒนธรรม โดยถ่ายทอดผ่านทาง
วรรณกรรมและงานศิลปกรรม
2. งานศิลปกรรมประเพณีล้านนา ก็จะอาศัยเรื่องราวและรูปสัญลักษณ์ที่เกิดจากการตีความหมาย
จากคติจักรวาลวิทยา นามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม
จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิตรกรรมล้านนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
คติจักรวาลมีทั้งที่ปรากฏอยู่ในภาพเขียนเล่าเรื่องพุทธประวัติ ชาดก วรรณกรรมพื้นบ้าน และสื่อความหมายด้วย
รูปทรงสัญลักษณ์ รูปแบบและกรรมวิธีในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมล้านนามีลักษณะเด่นและสามารถสื่อ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์โดยสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานศิลปกรรมแขนงอื่น ๆ ภายในพุทธสถานล้านนาแบบเป็น
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องค์ร วม ทั้ งนี้ สัม ฤทธิ ผลของการสร้า งสรรค์ ยั งท าหน้ าที่ เป็ น สื่อ ศิล ปะที่ สะท้อ นความหมายอั นลึ กซึ้ งของ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
3. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา มาเป็นแรงบันดาลใจ
และแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation) ด้วยแนวความคิด วัสดุ กระบวนการ
สร้างสรรค์ ที่สามารถแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลักพุทธธรรมผ่านรูปทรงสัญลักษณ์ที่ตีความหมาย
จากแนวคิดคติจักรวาลวิทยาในงานศิลปกรรมล้านนา
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ
1. โลกิยะ-โลกุตตระ โลกิยะภูมิ คือ ปริมณฑลแห่งภพภูมิทั้ง 3 หรือไตรภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และ
อรูปภูมิ สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิด-ดับวนเวียนอยู่ในสามภูมินี้ ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่า “วัฏสงสาร” ส่วนโลกุตตระ
ภูมินั้น หมายถึง ภูมิที่ยอดเยี่ยมเหนือโลก หรือพ้นไปจากโลก คือ พระนิพพาน โลกุตตระภูมิมีลักษณะความ
เป็นไปตรงกันข้ามโลกิยะภูมิทุกอย่าง กล่าวคือ สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกิยะภูมิต้องอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ ได้แก่
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ฟื้น ดอกบัว, 2550, น. 311)
2. ไตรวัฏ และปฏิจจสมุปบาท ลักษณะสาคัญที่สุดประการหนึ่งของโลกิยะภูมิก็คือ วัฏฏ หมายถึง
การวนเวียน การเวียนเกิดเวียนตาย หรือเวียนว่ายตายเกิด ด้วยอานาจของกิเลส กรรม และวิบาก เรียกว่าไตรวัฏ
ซึ่งมีความหมายถึง วัฏฏ 3 วงวน หรือวงจร 3 ส่วนของปฏิจจสมุปบาท ซึ่งหมุนเวียนสืบเนื่องต่อกันไปทาให้มีการ
เวียนว่ายตายเกิดหรือเกิดวงจรแห่งทุกข์อันได้แก่ กิเลส กรรมและวิบาก (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, น. 86)
3. พระฉัพพรรณรังสี หมายถึง รัศมี 6 ประการ ซึ่งเปล่งออกจากพระวรกายขององค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า คือ 1) นีล เขียวเหมือนดอกอัญชัน 2) ปีต เหลืองเหมือนหรดาลทอง 3) โลหิต แดงเหมือนตะวันอ่อน
4) โอทาต ขาวเหมือนแผ่นเงิน 5) มัญเชฐ สีหงสบาท เหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ 6) ประภัสสร เลื่อมพราย
เหมือนแก้วผลึก (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, น. 53) แสงรัศมีทั้ง 6 ประการนี้ พวยพุ่งแผ่ซ่านออกมา
จากพระวรกายพร้อมกัน แสงรัศมีไม่ทาให้เกิดเงาและความร้อน รัศมีนี้จะเกิดขึ้นแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าและ
เทวดาเท่านั้น
4. สัญลักษณ์ดอกบัว พุทธศาสนิกชนชาวไทยนับแต่สมัยโบราณ ได้นาดอกบัวมาใช้สักการบูชา
พระพุทธรูป พระสงฆ์ เพราะดอกบัวเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์สะอาด ชาวพุทธจึง
เปรียบดอกบัวกับพระพุทธเจ้า (คณิตา เลขกุล , 2535, น. 58) นอกจากนี้ ดอกบัวยังเป็นเครื่องหมายสาคัญที่
ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ รวมทั้งการนาสัญลักษณ์ดอกบัวมาใช้เป็นสื่อในการถ่ ายทอด
เนื้อหาทางธรรม และเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในพุทธประวัติผ่านทางงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ อยู่เสมอ ดอกบัว
มีลักษณะพิเศษ คือ เกิด เติบโต เจริญในน้าแต่ไม่แปดเปื้อนน้านั้น เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติในโลก
แต่ไม่ถูกครอบงาด้วยโลกธรรม

242

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

ภาพที่ 1 เขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑ์
ภาพที่ 2 คติไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา
รอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุก วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
ลายรดนาบนตู้พระธรรม
ที่มา: ผู้วิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 3 นรกภูมิ มหาโรรุวนรก
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา–กรุงธนบุรี
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 5 ลายรดนาบนอาสนา
วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 4 เทวภูมิ สวรรค์ชันดาวดึงส์
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 6 เขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑ์
จิตรกรรมฝาผนัง วิหารนาแต้ม วัดพระธาตุลาปางหลวง
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 7 จิตรกรรมฝาผนัง เปรตภูมิ และนรกภูมิ
ภาพที่ 8 จิตรกรรมฝาผนัง นรกภูมิ
วัดภูมินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
วัดบวกครกหลวง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา: ผู้วิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 9 ดาวเพดานงานแกะสลักไม้
วัดพระฝาง จ.อุตรดิตถ์
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 11 รอยพระพุทธบาทไม้
วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 10 ซุ้มประตูโขง
วิหารวัดปราสาท จ.เชียงใหม่
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 12 สมุดภาพไตรภูมิ
ฉบับอักษรธรรมล้านนา
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 13 ภาพฉัพพรรณรังสี
ศิลปิน กฤษณะ สุริยกานต์
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 14 ภาพสัญลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท
ที่มา: ผู้วิจัย

แนวความคิด (Concept)
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและ
จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาที่ปรากฏในงานศิลปกรรมล้านนา ด้วยรูปแบบศิลปะแนวจัดวางที่มีลักษณะเฉพาะ
ตน เพื่อแสดงให้เห็นวัฒนธรรมวิธีคิด อันเป็นผลผลิตทางพุทธิปัญญาของชาวพุทธ ตลอดจนเป็นสื่อศิลปะที่
สะท้อนคุณค่าและความหมายของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นสาคัญ
ผลการสร้างสรรค์

ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 16 ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 17 ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ โลกิยะ-โลกุตระ
ขนาด ปรับเปลีย่ นตามพืนที่ เทคนิค ศิลปะแนวจัดวาง
ที่มา: ผู้วิจัย

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

ภาพที่ 20 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 21 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 22 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 23 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 24 รายละเอียดผลงาน โลกิยะ-โลกุตระ
ที่มา: ผู้วิจัย

ความหมายเชิงสัญลักษณ์ในผลงานสร้างสรรค์
1. รูปทรงกรวยแหลม วางแนวนอนขนานกับพื้น ผิวด้านนอกติดกระจกสีทอง ด้านในเป็นสีเงินมี
ลักษณะกลวงเป็นโพรง เป็นสัญลักษณ์ของโลกิยะภูมิ (ภาพที่ 18)
2. พื้นที่ว่างภายในรูปทรงกรวยแหลม หมายถึง ห้วงแห่งกาลเวลาหรือสังสารวัฏ
3. ด้านกว้างของรูปทรงกรวยมีลักษณะเป็นทรงกลม ที่เกิดจากการประกอบกันของเส้นตรงทั้งหมด
31 เหลี่ยม หมายถึง จานวนภพภูมิย่อยทั้ง 31 ในไตรภูมิ ได้แก่ กามภูมิ 11 รูปภูมิ 16 และอรูปภูมิ 4
4. แผ่นกระจกสีทองรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่ติดบนพื้นผิวนอกรูปทรงกรวยแหลม หมายถึ ง
จิตวิญญาณ ของเหล่าเวไนยสัตว์ในวัฏสงสาร
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5. รูปทรงจานโค้ง ติดกระจกสีเป็นรูปสัญลักษณ์ดอกบัว หมายถึง โลกุตระภูมิ (ภาพที่ 21)
6. สัญลักษณ์ดอกบัวบนจานโค้ง มี 7 กลีบ หมายถึง โพชฌงค์ 7 คือ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้
ประกอบด้วย สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปิติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
7. กระจกสี 6 สี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีคราม สีขาว และสีเลื่อมพราย ที่ติดเป็นรูปทรงกลีบ
ดอกบัว หมายถึง ฉัพพรรณรังสี
8. แสงสีที่สะท้อนออกจากกระจกสี หมายถึง พระฉัพพรรณรังสี อันเป็น เครื่องหมายของปัญญา
และอานาจ เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วแผ่รังสีออก สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งความประเสริฐสูงสุดในทางพุทธศาสนา หรือ
ธรรมคุณ 6 ประการ ได้แก่ 1. สวากขาโต ภควตา ธัมโม 2. สันทิฏฐิโก 3. อกาลิโก 4. เอหิปัสสิโก 5. โอปนยิโก
6. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, น. 264) (ภาพที่ 24)
9. รูปทรงแปดเหลี่ยม ด้านหลังรูปทรงจานโค้งสัญลักษณ์ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของพระอริยะบุคคล
4 ประเภท ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ โดยแบ่งย่อยเป็น 8 ประเภท
10. วงกลมลายกงจักรสีขาวติดกับปลายแหลมของรูปทรงกรวย หมายถึง ปฏิจจสมุปบาท คือ การ
แสดงให้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะสามารถดับลงได้อย่างไรโดยละเอียด และเป็นการแสดงให้รู้ว่าการที่
ทุกข์เกิดขึ้นและดับไปนั้น มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกัน (พุทธทาสภิกขุ, 2554, น. 10-11) (ภาพที่ 17)
11. รูปสรรพสัตว์ในภพภูมิต่าง ๆ จากงานจิตรกรรมไทยประเพณี นามาจัดวางตาแหน่งเป็นวงกลม
ฉายด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์เข้าไปในพื้นที่ว่างของรูปทรงกรวยแหลม กาหนดให้รูปทรงทั้งหมดหมุนวน และ
เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ตลอดเวลา หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ในวัฏสงสาร (ภาพที่ 21 และ 22)
12. เสียงบทสวดอัปปมัญญา เป็นบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
สรุปและอภิปรายผล
การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากแนวคิดคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
งานศิลปกรรมล้านนาที่สะท้อนคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา ตลอดจนสังเคราะห์
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ผลการศึกษาพบว่า คติ
จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา คือ ภูมิปัญญาอันลุ่มลึกในการอธิบายลักษณะของจิตวิญญาณ โดยการสร้างจินตภาพ
ที่ส ะท้ อนถึง รูป ลั กษณ์ธ รรมชาติ ฝ่ ายนามธรรม เพื่อ อธิ บายโครงสร้ างจิต ใจของมนุ ษย์ ด้ ว ยสื่ อสั ญลั กษณ์ ที่
เทียบเคียงให้สอดคล้องกับรูปธรรมจากประสบการณ์ในโลกแห่งวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมวัฒนธรรม
ล้านนา คติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนายังเป็นรากฐานสาคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งสะท้อนพลังความศรัทธาที่
มีต่อพระพุทธศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ด้วยวรรณกรรมและศิลปกรรม โดยเฉพาะงาน
ศิลปกรรมล้านนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยา มีทั้งที่ปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรม
ประติ ม ากรรม และสถาปั ต ยกรรม โดยสื่ อ ความหมายด้ วยรู ป ทรงสั ญลั ก ษณ์ รู ป แบบและกรรมวิ ธี ใ นการ
สร้างสรรค์ มีลักษณะเด่น และมีความหลากหลาย ทั้งนี้ สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมล้านนา
สามารถสะท้อนถึงความลึกซึ้งของพุทธปรัชญา ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์จากคติจักรวาลที่ปรากฏในงานศิลปกรรม
แขนงต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผ ลงานศิลปะร่วมสมัย รูปแบบศิลปะจัดวาง
ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นล้านนา และแสดงออกถึงความศรัทธาในหลักพุทธธรรม ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์
โดยตีความหมายแนวคิดคติจักรวาลวิทยาจากงานศิลปกรรมล้านนา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมวิธีคิด อันเป็นผลผลิต
ทางพุทธิปัญญาของชาวพุทธ
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ศิลปะบำบัดสำหรับผู้ต้องขังชำย
ART THERAPY FOR MALE PRISONERS
พิเศษ โพพิศ*
PISES POPIS
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยสร้างสรรค์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจา โดยการใช้ศิลปะบาบัด เช่น
การวาดรูปตามจินตนาการ ฝึกทักษะการวาดคนเหมือน ทิวทัศน์ ฝึกการใช้สี การใช้ความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพ
ตามหัวข้อที่กาหนด เรียนรู้การวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน และศึกษาทฤษฎีการใช้ศิลปะบาบัด ว่าการใช้งาน
จิตรกรรมบาบัดอย่างไรที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ต้องขังชาย วิเคราะห์ผลงานตามหลักทฤษฎีของวิชาศิลปะ
ผสานกับหลักจิตวิทยา นอกจากนี้มีกิจกรรมให้ผู้ต้องขังได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานบนกาแพงเรือนจาด้วยฝีมือ
ตนเอง เพื่อใช้เป็นที่พักสายตาภายในเรือนจาและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ
มีความสุข ความภาคภูมิใจ ความนับถือในตนเอง เสริมกาลังใจสาหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อพ้นโทษ
คาสาคัญ: ศิลปะบาบัด ผู้ต้องขังชาย
Abstract
This art research project aims to assist prisoners in prison by using art therapy such as
drawing on imagination, practice painting portraits, learn to draw a landscape, practice of using
color to be creative, drawing on a given topic. learn how to draw a cartoon parody. And study
theories of using art therapy. How does the use of painting therapy affect the satisfaction of
male prisoners, analysis based on the theory of art, along with psychology. In addition, there
are activities for prisoners to create their own work on the walls of the prison to be used to
relax in the prison and publicize the works to the public. To ensure that the prisoners
participating in the program are happy, worthiness, self- esteem, reinforce to start a new life
when they are acquitted.
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บทนำ
ชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจามีความกดดันสูง โดยเฉพาะเรือนจาในประเทศไทยที่มีสภาพค่อนข้างแออัด
มีพื้นที่ไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ต้องขัง ยิ่งสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นแรงผลั กสาคัญที่ทาให้
เกิดนักโทษคดีต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความหนาแน่นในเรือนจา และความเครียดจากการถูกคุมขัง ถูกจากัด
พื้นที่ ขาดอิสรภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นบทลงโทษรุนแรงสาหรับมนุษย์ เพราะมนุษย์ย่อมต้องการ
อิสรภาพในการใช้ชีวิต ฉะนั้น เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและลดความกดดันของผู้ต้องขัง ผู้บังคับบัญชา
ในแต่ละเรือนจาจึงมักจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยบาบัดและฟื้นฟู ปรับสภาพจิตใจของนักโทษ เช่น การสวดมนต์
ฟังธรรม นั่งสมาธิ การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การฝึกอาชีพ งานฝีมือ หัตถกรรม จักสาน งานไม้ ฯลฯ เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการออกไปประกอบอาชีพสุจริต
จากข้อมูลข้างต้นที่ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้าศึกษา และจากประสบการณ์ตรงที่เคยเข้าไปสัมผัสกับชีวิต
ของผู้ต้องขังชายในเรือนจา ในฐานะวิทยากรฝึกฝนทักษะวิชาศิลปะพื้นฐาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาโครงการวิจัย
สร้างสรรค์เรื่องศิลปะบาบัดสาหรับผู้ต้องขังชาย โดยต้องการศึกษาว่า การใช้จิตรกรรมบาบัดประเภทใดที่
สามารถทาให้ผู้ต้องขังชายที่ถูกจากัดอิสรภาพ ถูกกักขังเป็นระยะเวลานาน ๆ มีความพึงพอใจ ได้ผ่อนคลายความ
ตึงเครียดลดแรงกดดัน และมีจิตใจสงบมากที่สุด รวมถึงต้องการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางของตนเองเข้า
ไปช่วยเหลือในการฝึกฝนทักษะ สร้างความชานาญทางด้านศิลปะ (จิตรกรรม) ให้ผู้ต้องขังชายที่มีความสนใจใน
ด้านวิชาชีพศิลปะได้นาไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพในวันที่พ้นโทษ
วัตถุประสงค์
1. ต้องการศึกษาการใช้ “ศิลปะบาบัด” ว่างานศิลปะอย่างไรที่มีผลต่อการบาบัดจิตใจผู้ต้องขัง
2. เพื่อนาผลวิจัยนั้นมาใช้ในการพัฒนางานด้านศิลปะบาบัดสาหรับผู้ต้องขัง หรือผู้ที่อยู่ในสถานะ
คล้ายคลึงกันต่อไป
3. ต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและฝึกฝนทักษะความชานาญเพื่อช่วยส่งเสริม
สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง
วิธีกำรศึกษำ
ผู้วิจัยประสานงานกับผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสุพรรณบุรีในเบื้องต้น ได้รับความร่วมมือและยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่จะให้โครงการนี้ได้จัดทาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ต้องขังชาย
ในเรือนจา จากแนวคิดที่ว่าศิลปะคือหนทางแห่งการปลดปล่อย อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการ
ของแต่ละคน (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2550, น. 1) ผู้ต้องขังชายที่มีความสนใจในด้านศิลปะการวาดรูป ก็ย่อม
ต้องการสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกผ่านงานศิลปะ เพราะการถูกจากัดพื้นที่ยิ่งทาให้เกิดความอึดอัดคับข้องขาด
อิสรภาพ พวกเขาต้องการโอกาสในการแสดงออก และต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในด้านงานศิลปะ โดย
การประเมินผลการใช้ศิลปะบาบัดผู้ต้องขังชายในเรือนจาจะเน้นที่กระบวนการและกิจกรรมทางศิลปะ ไม่ได้เน้น
ที่ความสมบูรณ์หรือความสวยงามของผลงาน โดยมีแผนงานการจัดกิจกรรม ดังนี้
สัปดำห์ที่ 1 กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ (Establishes rapport) โดยเริ่มจากผู้วิจัยแนะนาตัวเอง
ชี้แจงจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม สื่อสารด้วยรอยยิ้มและท่าทางที่เป็นมิตร สบตาผู้ฟังทุกคน และให้ผู้ต้องขัง
ชายในโครงการ ต่อจากนี้จะใช้คาว่า กลุ่มเป้าหมาย แนะนาตัวเองในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เมื่อรู้จักชื่อของ
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กลุ่มเป้าหมายผู้วิจัยพยายามจดจาชื่อและจะใช้คาเรียกชื่อของแต่ละคนในการสนทนาเพื่อแสดงถึงความใส่ใจ
ผู้วิจัยพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่อย่างระมัดระวังที่จะไม่เข้าไปล่วงล้าพื้นที่ส่วนตัว ชวนสื่อสารถึงความ
ต้องการการพัฒนาทักษะในด้านศิลปะ มีการแนะนาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองจากความสามารถทาง
ศิลปะการวาดรูป กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ ซักถามในรายละเอียด ผู้วิจัยอธิบายเพิ่มเติม จากนั้นแจกอุปกรณ์
วาดภาพให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละคนวาดภาพโดยอิสระเพื่อเป็นการผ่อนคลาย และประเมินพื้นฐานทักษะการวาด
ภาพของแต่ละคน
สัปดำห์ที่ 2-3 ยังคงมีการสร้างสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจดจาชื่อทุกคน และพยายาม
เรียกชื่อของกลุ่มเป้าหมายทุกครั้งที่มีการสื่อสารกัน เริ่มทดลองการวาดภาพคนเหมือนด้วยดินสอ เพราะส่วน
ใหญ่กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเรื่องการหารายได้ด้วยการวาดภาพคนเหมือน เพื่อเสริมสร้างรายได้ขณะอยู่ใน
เรือนจา การเริ่มงานศิลปะจากความชอบและต้องการของกลุ่มเป้าหมายนับว่าเป็นเรื่องสาคัญ อีกทั้งการวาดภาพ
คนเหมือนยังช่วยสร้างสมาธิ ฝึกความอดทน เสริมสร้างความรู้สึกสงบในจิตใจและความรู้สึกอันลึกซึ้งของการ
เชื่อมประสานเป็นหนึ่งของสมาธิ สมองและมือ โดยขั้นต้นให้ฝึกฝนโดยการลอกจากแบบที่นาไปให้ เริ่มต้นจาก
การเขียนเฉพาะใบหน้า เพราะใบหน้าคนเป็นจุดสาคัญอันดับแรกสาหรับการวาดภาพคนเหมือน ใช้วิธีการสอน
ตามลาดับขั้นแบบเข้าใจง่าย
สั ป ดำห์ ที่ 4–5 วาดภาพตามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนดในหั ว ข้ อ จิ น ตนำกำรจำกใบหน้ ำ ตำมควำมคิ ด
สร้ำงสรรค์ของตนเอง เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ฝึกทักษะการวาดภาพคนเหมือนมาพอสมควรแล้ว จึงให้ฝึกนาสิ่งที่
เรียนรู้มาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และนับเป็นขั้นตอนการจัดศิลปะบาบัด ในช่วงของการค้นหา
ปัญหา (Exploration) สารวจความคิดในเบื้องลึกของแต่ละคนที่แสดงผ่านการออกแบบชิ้นงานที่เปิดกว้างให้
กลุ่มเป้าหมายได้แสดงออกอย่างเสรี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ การขยายความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา
คาตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น การจะสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ต้องใช้องค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ
คือ อิสระในการคิดและทางาน มีสิทธิและอานาจที่จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ หรือก้าวไปสู่ความเป็น
เลิศ มีความตั้งใจจริง ปัจจัยสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแรงขับ
ภายใน เมื่อแรงขับภายในถูกกระตุ้นในเวลาที่เหมาะสม พลังสร้างสรรค์ของบุคคลนั้น ๆ จึงถูกถ่ายทอดออกมา
ด้วยวิธีต่าง ๆ กัน แต่ ณ ที่นี้ ผู้วิจัยใช้กิจกรรมศิลปะเป็นสื่อ พลังสร้างสรรค์นี้จึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน
ศิลปะที่มีนัยสาคัญแฝงความหมายที่กลุ่มเป้าหมายต้องการสื่อสาร
สัปดำห์ที่ 6-7 วาดภาพตามหัวข้อที่กาหนดในหัวข้อ ควำมทรงจำที่มีต่อ “บ้ำน” การถูกกักขังจองจา
ในเรือนจา ถูกจ ากัดอิสรภาพทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ไม่ได้พ บปะใกล้ ชิดญาติพี่ น้อง โดยเฉพาะ
ครอบครัว พ่อแม่ บุตรและภรรยา ย่อมทาให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความคิดถึง และห่วงใยบุคคลทางบ้าน การได้
สื่อสารระบายความรู้สึกออกมาเป็นภาพวาดทาให้พวกเขาได้ผ่อนคลาย นับว่าเป็นขั้นตอนทบทวนประสบการณ์
(Experiencing) เป็นขั้นการบาบัดโดยดึงประสบการณ์ขึ้นมาจัดเรียงเพื่อทาความเข้าใจ โดยผู้วิจัยได้นาเข้าสู่
เนื้ อ หาด้ ว ยการสนทนาเล่ า บรรยากาศภายในบ้ า นของผู้ วิ จั ย และเขี ย นภาพตั ว อย่ า งบนกระดาน เพื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดจินตนาการ อธิบายเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถวาดภาพได้ทุกรูปแบบอย่างเปิดกว้าง จะ
เป็นภาพในบรรยากาศแบบใดไม่จากัด ขอแต่เพียงให้เป็นสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าเป็นบ้านที่ตัวเองมีความ
ทรงจาและต้องการถ่ายทอดเรื่องราว จากการเฝ้าสังเกตการทางานในหัวข้อนี้ พบว่าในขั้นตอนการทางาน
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กลุ่มเป้าหมายค่อนข้ างแสดงออกถึงความผ่อนคลาย มีความสบายใจ และในตัวผลงานแทบทุกชิ้นล้วนสื่อถึง
บรรยากาศของความสุข
สัปดำห์ที่ 8-9 ยังคงอยู่ในขั้นตอนทบทวนประสบการณ์ (Experiencing) เป็นขั้นการบาบัดโดยดึง
ประสบการณ์ขึ้นมาจัดเรียง วาดภาพตามหัวข้อที่กาหนดในหัวข้อ เพื่อนในควำมทรงจำ มนุษย์ทุกคนต้องการ
เพื่อน และเพื่อนแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งนั่นอาจเกิดจากการถูกเลี้ยงดูที่แตกต่างกันตั้งแต่ยัง
เป็นวัยทารก
ในวัยทารกนั้นไม่สามารถ “ประพฤติตัวไม่ดี” ได้ เพราะทารกไม่มีทางจะรู้วิธีการจัดการกับผู้คน เขา
ถูกกระตุ้นให้กระทาการไปตามสิ่งต่าง ๆ ที่มายึดกุมความสนใจในปัจจุบัน เมื่อผู้ใหญ่หงุดหงิดกับพฤติกรรมของ
เขา เป็นการง่ายที่จะเหมาเอาว่า เขา “ป่วน” หรือ “เล่นงาน” ถ้าผู้ใหญ่เข้าหาเขาเฉกเช่นการทาสงคราม
ความสัมพันธ์นั้นก็จะกลายเป็นสงคราม แต่หากว่าผู้ใหญ่เข้าหาด้วยท่าทีของหุ้นส่วน มันก็จะกลายเป็นเส้นทาง
เดินแห่งความร่วมไม้ร่วมมือ ถ้าเด็กทารกนั้นเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขา เขา
จะรู้สึกว่าโลกอบอุ่นปลอดภัย เขาจะคาดหวังว่าผู้อื่นจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพดุจเดียวกับที่เขาเคารพผู้อื่น
(Tomson, 1994, p. 100) การถูกบ่มเพาะในวัยเด็กด้วยอารมณ์ที่ไม่มั่นคงของผู้ใหญ่ จึงเป็นตัวกาหนด
พฤติกรรมและทัศนคติที่มีผลสาคัญยิ่งต่อชีวิตของคนแต่ละคน สุทธิพร เจณณวาสิน (2559, 1 กุมภาพันธ์) กล่าว
ว่าเพื่อนแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1. เพื่ อนที่ท าให้ เรามี ชีวิ ต ที่ดี ขึ้น เป็ นเพื่ อนที่ร่ วมทุ กข์ ร่ว มสุ ข สนุก สนานเฮฮาผ่ อนคลายในทาง
สร้างสรรค์ และรับฟังปัญหา ให้คาปรึกษา บ่นว่าในยามที่เราทาอะไรโง่ ๆ ช่วยเหลือยามเรามีปัญหา
2. เพื่อนที่ทาให้เรามีชีวิตที่แย่ลงเป็นเพื่อนที่ชวนสนุกในทางไม่ดี เสียเงิน เสียสุขภาพ เช่นชักชวน
เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ทาร้ายผู้อื่น ชวนกินเหล้า ชกต่อย ทะเลาะวิวาท หลอกลวง ข่มขู่เอาประโยชน์จากเรา
ในช่วงวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว 13-18 ปี และ 19-25 ปี เพื่อนมีความสาคัญกับชีวิตของเราเป็นอย่าง
มาก การเลือกคบเพื่อนในช่วงวัยที่ร่างกายและจิตใจกาลังสับสนกับการเปลี่ยนแปลง อาจทาให้เกิดจุดเปลี่ยนใน
ชีวิตอย่างคาดไม่ถึง การกาหนดให้กลุ่มเป้าหมายวาดภาพในหัวข้อนี้ เพื่อให้ย้อนราลึก ทบทวนประสบการณ์การ
คบเพื่อน ซึ่งอาจช่วยทาให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นขั้นตอนการบาบัดด้วยศิลปะที่สาคัญมาก ๆ
ขั้นตอนหนึ่ง ที่ผู้วิจัยต้องพยายามใช้ศิลปะเป็นสื่อนาทางทาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดึงประสบการณ์แห่งปัญหา
ขึ้นมาจัดเรียง เพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขใหม่ในมุมมองและสภาวะใหม่ได้
สัปดำห์ที่ 10-11 เป็นการฝึกทักษะการใช้สีอะคริลิค คุณสมบัติของสีอะคริลิคมีลักษณะเป็น waterbase ปลอดสารพิษ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่มีปัญหาการทาความสะอาด ใช้งานได้ง่าย
ระบายได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย ติดทนทานได้ดี จาเป็นต้องฝึกฝนการวาดภาพด้วยสีจริงบนกระดาษกันก่อน
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสร้างสรรค์ภาพวาดบนกาแพงเรือนจา เพราะกลุ่มเป้าหมายทุกคนแม้จะเป็น
ผู้สนใจและพอมีพื้นฐานการวาดภาพอยู่บ้าง แต่ทั้งหมดไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนวาดภาพแบบถูกต้องมา
ก่อนเลย ไม่เคยฝึกฝนทักษะการใช้สีน้า สีโปสเตอร์ รวมทั้งสีอะคริลิคที่มีความหนืดเหนียว แห้งง่าย อาจควบคุม
การทางานได้ยากกว่าการใช้ดินสอ สีเมจิกหรือสีไม้ จึงต้องให้เวลากลุ่มเป้าหมายในการฝึกฝนใช้สีอะคริลิคใน
ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้พวกเขาคุ้นเคย และเกิดความมั่นใจเมื่อลงมือวาดภาพจริง
สัปดำห์ที่ 12-15 กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพวาดบนกาแพงเรือนจา ขั้นตอนนีเ้ ป็นขั้นตอนเสริมสร้างพลังใจ
(Empowerment) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการใช้ศิลปะบาบัด ผู้วิจัยจัดให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกภาพที่
ต้องการ ช่วยกันออกแบบ และได้แสดงความสามารถด้วยการลงมือสร้างสรรค์งานด้วยตนเองบนกาแพง โดยมี
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จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักสายตาสาหรับผู้ต้องขัง การมีโอกาสสร้างสรรค์งานบนกาแพงในพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่
และผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง รวมทั้งผู้มาติดต่อในเรือนจาได้ชื่นชมทาให้กลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ช่วยเสริมสร้างพลังใจ เป็นโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามขั้นตอนการใช้ศิลปะบาบัดตาม
หลักการ อีกทั้งขั้นตอนนี้ยังเป็นขั้นตอนสาคัญที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า จิตรกรรมบาบัดอย่างไรที่ทาให้ผู้ต้องขัง
ชายพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของตนต่อสิ่งของหรือบุคคลในทางบวกจะแสดง
ออกมาในรูปของความรู้สึกที่ชอบมาก ชอบน้อย พอใจมาก พอใจน้อยต่อสิ่งนั้น ๆ หรือบุคคลนั้น ๆ ความรู้สึก
พอใจจะเกิดขึ้น เมื่อมีแรงจูงใจ และเมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนอง สามารถลดความตึงเครียด
ก่อให้เกิดความสุขใจ สบายใจ (กฤษณะ เดชนะ, 2543, น. 7) ก่อนการลงมือสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้สอบถามความ
ต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมายทั้ ง 25 คน ทั้ งโดย การสั ม ภาษณ์ ด้ ว ยตนเองและการท าแบบสอบถาม ภาพที่
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมากที่สุด ผลการสารวจพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในภาพทิวทัศน์มากที่สุด
ภาพทิ วทัศ น์ (Landscape) หมายถึง ภาพที่แสดงความงามหรือความประทับ ใจในความงามของ
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของผู้วาด แบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ คือ ภาพทิวทัศน์ ผืนน้าหรือทะเล (Seascape) ภาพ
ทิวทัศน์ผืนดิน (Landscape) ภาพทิวทัศน์ชุมชนหรือเมือง (City scape) จากการสอบถามรายบุคคล ภาพ
ทิวทัศน์และภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของสุพรรณบุรีเป็นลักษณะภาพที่กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีความ
พึงพอใจและความต้องการมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายออกแบบภาพบนกาแพงให้เป็นภาพที่ตรง
ตามความต้องการ หลังจากการสร้างสรรค์จบสิ้นลงได้มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายที่อยู่นอก
กลุ่มเป้าหมายถึงความพึงพอใจที่มีต่อภาพวาด มีผลสะท้อนกลับมาว่าภาพวาดทิวทัศน์บนกาแพงทาให้พวกเขา
รู้สึกพึงพอใจมากเกิดความผ่อนคลายสบายตาสบายใจ เสมือนได้ออกไปท่องเที่ยวภายนอก
สัปดำห์ที่ 16-17 หลังจากทากิจกรรมร่ว มกับกลุ่มเป้าหมายเป็ นเวลาหลายเดื อน สั งเกตได้ว่ า
กลุ่มเป้าหมายให้ความไว้วางใจผู้วิจัย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงมอบให้
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เลือกกิจกรรมบาบัดในช่วงสุดท้ายของโครงการตามความต้องการที่พวกเขามีความเชื่อว่า
กิจกรรมที่เลือกจะสามารถสนองความต้องการในการงานอาชีพในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ดีที่สุด
นับเป็นขั้นตอนเสริมสร้างพลังใจ (Empowerment) อย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการฝึกทักษะวาด
ภาพการ์ตูน คนเหมือน เมื่อลงมือปฏิบัติการเรียนการสอน พบว่าเพียงแนะนาเทคนิคเล็กน้อย กลุ่มเป้าหมายที่
เคยผ่านการฝึกฝนวาดภาพคนเหมือนมาแล้วมีการพัฒนาทั้งด้านทักษะและพฤติกรรม มีความผ่อนคลาย สงบ
และมีสมาธิจดจ่อกับงาน สามารถวาดภาพการ์ตูนคนเหมือนออกมาได้ค่อนข้างดี ถึงดีเยี่ยม พร้อมกับความ
เชื่อมั่นในตัวเองที่สูงขึ้น ยอมรับความจริง สังเกตจากการที่กลุ่มเป้าหมายเขียนชื่อและนามสกุลของตนเองใต้ภาพ
ในขณะที่การวาดภาพอื่น ๆ ตลอดกิจกรรมที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายจะไม่ยอมลงชื่อเพราะคิดว่าตนเป็นนักโทษ
เป็นผู้ต้องขัง แต่กิจกรรมศิลปะบาบัดอันหลากหลาย การฝึกฝนทักษะและได้ปฏิบัติงานจริงออกสาเร็จเป็นภาพ
สวยงามบนผนังกาแพงเรือนจา ได้รับคาชื่นชมทั้งจากผู้ต้องขังด้วยกันเอง และจากเจ้าหน้าที่ในเรือนจาทาให้ค่อย
ๆ ปลดเปลื้องความรู้สึกนั้นให้หมดไป พร้อมกลับการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในฝีมือของตนเองให้เกิดขึ้น จนใน
ที่สุดกลุ่มเป้าหมายมีความสุขเกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเองจนกล้าที่จะจารึกชื่อตนเองลงไว้ใต้ภาพ
สัปดำห์ที่ 18 กิจกรรมอาลา ผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายได้วาดภาพแสดงความรู้สึกในหัวข้อ “ควำมสุข ณ
เรื อ นจ ำ” สั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยผู้ วิ จั ย ตั้ ง ใจที่ จ ะฝากวิ ธี คิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ หรื อ การมองโลกในแง่ บ วกให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย จึงได้เลือกหัวข้อ “ควำมสุข ณ เรือนจำ” เพราะการต้องถูกจองจาอยู่ในเรือนจานั้นย่อมมีความ
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ทุกข์เสียเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว แต่คนเราจะอยู่ด้วยความทุกข์ไม่ได้ถ้าจมอยู่กับความทุกข์จะยิ่งทาให้เราท้อแท้
สิ้นหวัง และนาไปสู่โรคซึมเศร้าในที่สุด การจัดทาโครงการนี้เพื่อต้องการใช้ศิลปะเป็นเครื่องดึงดูดนาพาจิตใจให้
กลุ่มเป้าหมายได้เกิดความสุข ความผ่อนคลาย ช่วยกล่อมเกลาจิตใจที่รุ่มร้อนฟุ้งซ่านให้สงบลง เมื่อถึงสัปดาห์
สุดท้ายผู้วิจัยต้องการทาการทดสอบว่า ณ ขณะนี้ ในเรือนจาแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ความกดดัน ถ้าให้
คิด ถึ งความสุ ข ที่ แ สนจะหายากยิ่ง พวกเขาจะคิ ด ถึ งสิ่ งใด และผลงานส่ว นใหญ่ ที่ ออกมาคื อ ภาพในขณะที่
กลุ่มเป้าหมายกาลังวาดภาพอยู่นั้นเอง นั่นหมายถึง “ศิลปะ” คือความสุขของกลุ่มเป้าหมาย เป็นเครื่องยืนยันได้
ว่าต่อไปแม้เมื่อจบโครงการแล้ว พวกเขายังสามารถใช้ทักษะความสามารถทางศิลปะนี้เป็นเครื่องเยียวยาจิตใจ
และยามเบื่อหน่าย สิ้นหวัง ยังมีภาพจิตรกรรมบนกาแพงที่พวกเขาได้สร้างสรรค์ไว้ด้วยฝีมือตนเองไว้เป็นที่
พักผ่อนสายตา อีกทั้งในอนาคตเมื่อพ้นโทษแล้วยังอาจนาทักษะความชานาญที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ นับว่าน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษางานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้
ประสบผลสัมฤทธิ์ตรงตามความมุ่งหมายทุกประการ

ภำพที่ 1 ผลงำนผู้ต้องขังในหัวข้อจินตนำกำรจำกใบหน้ำ ภำพที่ 2 ผลงำนผู้ต้องขังในหัวข้อจินตนำกำรจำกใบหน้ำ
ที่มา: ผู้วิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย

ภำพที่ 3 ผลงำนผู้ต้องขังในหัวข้อควำมทรงจำเรื่องเพื่อน
ที่มา: ผู้วิจัย

ภำพที่ 5 กิจกรรมกำรวำดภำพบนผนังกำแพง
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภำพที่ 6 กิจกรรมกำรวำดภำพบนผนังกำแพง
ที่มา: ผู้วิจัย

ผลกำรศึกษำ
การจัดทาโครงการนี้ก็เพื่อต้องการใช้ศิลปะเป็นเครื่องดึงดูดนาพาจิตใจให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดความสุข
ความผ่อนคลาย ช่วยกล่อมเกลาจิตใจที่รุ่มร้อนฟุ้งซ่านให้สงบลง เมื่อถึงสัปดาห์สุดท้ายผู้วิจัยต้องการทาการ
ทดสอบว่า ณ ขณะนี้ในเรือนจาแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ความกดดัน ถ้าให้คิดถึงความสุขที่แสนจะหายากยิ่ง
พวกเขาจะคิ ด ถึ ง สิ่ ง ใด และผลงานส่ ว นใหญ่ ที่ อ อกมาจากหั ว ข้ อ การท ากิ จ กรรมข้ อ นี้ คื อ ภาพในขณะที่
กลุ่มเป้าหมายกาลังวาดภาพอยู่นั้นเอง นั่นหมายถึง “ศิลปะ” คือความสุขของกลุ่มเป้าหมายนับว่าน่ายินดีเป็น
อย่างยิ่งทีค่ วามมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษางานวิจัยสร้างสรรค์นี้ประสบผลสัมฤทธิ์ตรงตามความมุ่ง
หมายทั้งสามประการ คือ 1. พิสูจน์ทฤษฎีการใช้ “ศิลปะบาบัด” ว่างานศิลปะอย่างไรที่มีผลต่อการบาบัดจิตใจ
ของผู้ต้องขังชาย คาตอบที่ได้คือ จิตรกรรมภูมิทัศน์ ผู้ต้องขังให้เหตุผลว่า ภาพทิวทัศน์ไม่ว่าจะเป็นทะเล น้าตก
ภูเขา ทุ่งหญ้า ทาให้พ วกเขารู้สึกเสมือ นได้ ออกไปท่องเที่ยวโลกภายนอกบ้าง 2. สร้ างสรรค์งานศิลปะเพื่ อ
ประโยชน์ต่อชุมชน และ 3. ฝึกฝนทักษะความชานาญเพื่อสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง
สรุปและอภิปรำยผล
ความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาการใช้ “ศิลปะบาบัด” ว่าจิตรกรรมบาบัดอย่างไร
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายได้มากที่สุด ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อสิ่งของ
หรือบุคคลในทางบวกจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกที่ชอบมาก ชอบน้อย พอใจมาก พอใจน้อยต่อสิ่งนั้น ๆ
หรื อ บุ คคลนั้ น ๆ ความรู้ สึ ก พอใจจะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ มี แรงจู งใจ และเมื่ อ ความต้ องการของบุ ค คลนั้ น ได้รั บ การ
ตอบสนอง สามารถลดความตึงเครียดก่อให้เกิดความสุขใจ สบายใจ (กฤษณะ เดชนะ, 2543, น. 7) จากผล
การศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามพึ ง พอใจในภาพทิ ว ทั ศ น์ ม ากที่ สุ ด และภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ของสุพรรณบุรีรองลงมา ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก คือ สภาพของความเป็นอยู่ที่ถูกจากัดพื้นที่
จากัดอิสรภาพ มีผลให้ภาพทิวทัศน์ (Landscape) หมายถึงภาพที่แสดงความงามหรือความประทับใจในความ
งามของธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมของผู้วาด ทาให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจมากที่สุด เกิดความผ่อนคลาย สบายตา
สบายใจ เสมือนได้ออกไปท่องเที่ยวภายนอก
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ข้อจำกัดทั่วไปของกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาผู้ต้องขังชายในทัณฑสถานชายจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงแห่งเดียว
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จึงไม่อาจ
เป็นตัวแทนของผู้ต้องขังชายทั้งหมด แต่อาจใช้สะท้อนภาพความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายที่มีปัจจัยพื้นฐาน
ร่วมกันได้
ข้อเสนอแนะ
ผลของการศึกษาวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการฟื้นฟูเยียวยาบาบัด
จิตใจผู้ต้องขังชายในเรือนจา/ทัณฑสถานชาย ดังนี้
1. ควรจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีลักษณะภูมิทัศน์ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เพื่อลดความตึงเครียด
และสภาวะกดดัน
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมศิลปะบาบัดและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความชื่นชอบทางด้านศิลปะได้
แสดงทักษะความสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความสุขเสริมความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้แก่
ผู้ต้องขังที่ต้องถูกจากัดอิสรภาพ
3. ควรพิจารณาในเรื่องการจัดทาแผนการตลาด เพื่อจัดจาหน่ายผลงานทางศิลปะของผู้ต้องขัง
ประกอบกับการจัดแผนการออมทรัพย์ที่เกิดจากรายได้เพื่อเป็นทุนสารองในวัน พ้นโทษ
รำยกำรอ้ำงอิง
กฤษณะ เดชนะ. (2543). ควำมพึงพอใจของผู้ต้องขังวัยหนุ่มต่อกำรจัดสวัสดิกำรผู้ต้องขังในทัณฑสถำนวัย
หนุ่มกลำง. สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ทวีศักดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2550) ศิลปะบำบัด ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรบำบัด. กรุงเทพฯ: สถาบันราชานุกูล
กรมสุขภาพจิต.
สุทธิพร เจณณวาสิน. (1 กุมภาพันธ์ 2559). เพื่อนนั้นสำคัญไฉน. [ออนไลน์] เข้าถึงจาก
www.si.mahidol.ac.th.
Thomson. (1994). Natural Childhood. London: Gaia Books.
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การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาหัวข้อสุภาษิตไทย
CREATIVE CERAMIC ART PROJECT : THAI PROVERBS
โอภาส นุชนิยม*
OPAS NUCHNIYOM
บทคัดย่อ
ผู้เขียนมีแนวความคิดที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องเคลือบดินเผาจากงานวิจัยเดิม
เรื่องเนื้อดินปั้น (clay body) อ้าเภอนครชัยศรีและน้้าเคลือบ (coating) ที่เหมาะสมเนื้อดินปั้นนครชัยศรีแล้วนั้น
ผู้เขียนจึงเลือกน้าเสนอผลงานเครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงถึ งความเป็นไทยโดยใช้การถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราว
จากสุภาษิตไทย (Thai proverbs) เป็นผลงานสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผา (pottery/ceramic product)
โดยพิจารณาจากความหมายที่สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันมาใช้ในการน้าเสนอ ผู้เขียนได้ศึกษาความหมาย
ของสุภาษิตไทยและใช้การตีค วามวิเคราะห์เนื้อหา ทดลองร่างรูปแบบเป็น 2 มิติ จากนั้นน้ามาสร้างสรรค์เป็น
ผลงาน 3 มิติ โดยใช้สูตรเนื้อดินปั้นนครชัยศรี และสูตรน้้ายาเคลือบที่มีส่วนผสมดินเหนียวนครชัยศรี ผลจาก
การศึกษาสูตรเนื้อดินปั้นแต่ละสูตรที่มีส่วนผสมแตกต่างกันแล้ว ยังมีคุณสมบัติทางกายภาพคื อการน้ามาใช้ใน
การปั้นชิ้นงานมีความเหนียวดี สีดินหลังเผาเป็นน้้าตาลเข้มท้าให้เกิดความรู้สึกพื้นบ้านหรือพื้นถิ่นและเมื่อน้ามา
เคลือบ ผลที่ได้คือสีของเคลือบผสมผสานกันได้ดี ด้วยคุณสมบัติของวัตถุดิบทั้งดินและเคลือบจึงท้าให้ผู้เขียน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดิ นเผาจากสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับสัตว์ ตรงตามแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการ
สื่อรูปแบบผลงานความเป็นวิถีชีวิตแบบไทย
ค้าส้าคัญ: การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผา สุภาษิตไทย สูตรเนื้อดินปั้นนครชัยศรี
Abstract
The researcher has the idea of enhancing the knowledge of pottery works from the
original researches on clay body of Nakhon Chaisi District and coatings suitable for Nakhon
Chaisi clay. Therefore, the researcher chose to present a pottery work that features Thainess
by using the content interpretations from the Thai proverbs into the creation of pottery
products, based on the meaning related to modern society in the research presentation. The
researcher has studied the meaning of Thai proverbs and used content analysis to
experimentally draft a 2D sketch and then created a 3D workpiece using Nakhon Chaisi clay
body formula and the coating formula blending with Nakhon Chaisi clay. The outcomes of the
study of each clay body formula with various different ingredients also show the physical
qualifications in molding workpiece having fine glutinousness. The color of the clay after
*
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burning became dark brown initiating local feeling or indigenous sensation. When it was
coated, the combination of the colors of the clay body and coating also blended well. With
such qualifications of the ingredients, both the clay and coating, the researcher was able to
create the workpiece of pottery from the Thai proverbs related to animals as per the initiative
concept to convey the Thai life style in the workpiece.
Keywords: Creative Ceramic, Thai Proverbs, Nakhon Chaisi clay Body Formula
บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นส้าเนียงภาษาที่
ใช้ประเพณีวัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน และด้วยความที่คนไทยมีลักษณะนิสัยที่เป็นเจ้าบท
เจ้ากลอน จึ งได้น้าภาษามาแต่งเป็นส้าบัดส้านวนเชิงเปรียบเทียบสั่งสอน เพื่อให้ผู้ฟังฉุกคิดเกิดการตริตรอง
เห็นได้จากสุภาษิตไทยที่มีมาช้านานเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ความหมายของสุภาษิต คือ
คติแง่คิดที่มุ่งเพื่อต้องการอบรมสั่งสอน เตือนสติให้ได้คิดแล้วน้าไปประพฤติปฏิบัติตาม
สุภาษิตไทยมีมากมายหลากหลายที่ต้องการเตือนให้คนได้มีแง่คิดพิจารณา ประยุกต์ใช้ได้กับทุกยุค
ทุกสมัย แต่ผู้เขียนเลือกน้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพียง 20 ชุดได้แก่ ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ หมายถึง
ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน, กบในกะลาครอบ หมายถึง ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อย แต่ส้าคัญตน
ว่ามีความรู้มาก กระดี่ได้น้า หมายถึง อาการแสดงความดีใจ หรือตื่นเต้นจนตัวสั่น งูกินหาง หมายถึง เกี่ยวโยงกัน
ไปเป็นทอด ๆ จระเข้ขวางคลอง หมายถึง ท้าอะไรขัดขวางผู้อื่น จับแพะชนแกะ หมายถึง ท้าอย่างขอไปที ไม่ได้
อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพือ่ ให้ลุล่วงไป จับปูใส่กระด้ง หมายถึง ซุกซนมาก ยากที่จะท้าให้อยู่นิ่ง ๆ ได้ ช้าง
ตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึง ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด ดินพอก
หางหมู หมายถึง งาน/สิ่งต่าง ๆ ที่คั่งค้างพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ นกสองหัว หมายถึง คนที่ท้าตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง 2
ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรโดยหวังประโยชน์เพื่อตน น้้ามาปลากินมดน้้าลดมดกินปลา หมายถึง ทีใครทีมัน ปลาใหญ่กิน
ปลาเล็ก หมายถึง คนหรือผู้ใหญ่ที่มีอ้านาจ กดขี่ข่มเหงผู้อ่อนแอหรือผู้น้อย ปลาข้องเดียวกัน หมายถึง คนที่อยู่
ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึง คนที่พูดพล่อยจนได้รับอันตราย ฝากปลาย่างไว้
กับแมว หมายถึง ไว้วางใจคนที่ไม่ควรไว้วางใจ ม้าดีดกะโหลก หมายถึง มีกิริยากระโดกกระเดกลุกลนหรือไม่
เรียบร้อย มักใช้กับผู้หญิง เสือนอนกิน หมายถึง ได้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงมือท้างาน สาวไส้ให้กากิน
หมายถึง น้าความลับใดของตนน้าไปบอกผู้อื่น หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึง พวกปากไว ไม่ทันรู้อะไรก็พูดไปก่อน
หมาหมู่ หมายถึง กลุ่มคนที่รุมท้าร้ายคนคนเดียว (กรองแก้ว ฉายภาวะธรรม, 2537)
จากข้อความข้างต้นนี้ผู้เขียนมีแนวคิดที่จะต่อยอดต่อจากโครงการเดิมหลังจากที่ได้ทดลองสูตรเนื้อดิน
ปั้ น นครชั ย ศรี ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น (ดิ น เหนี ย วนครชั ย ศรี อ้ า เภอนครชั ย ศรี จั งหวั ด นครปฐม)
ที่ปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติของเนื้อดินให้เหมาะสมกับ การน้าไปใช้งาน จนได้สูตรเนื้อดินปั้นที่ดีและเหมาะสม
กั บ การปั้ น งานแล้ ว บวกกั บ การทดลองส่ ว นผสมน้้ า ยาเคลื อ บที่ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ ดิ น ปั้ น ชนิ ด นี้ ม าใช้ ใ นการ
สร้างสรรค์ ผลงานชุด นี้ เพื่ อแสดงออกถึงความเป็นวิ ถีไทยโดยใช้การถ่ายทอดผลงานสร้า งสรรค์ในรู ปแบบ
ประติ ม ากรรมเครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผาภายใต้ แ นวคิ ด ที่ ม าจากสุ ภ าษิ ต ไทยที่ เ กี่ ย วกั บ สั ต ว์ โดยพิ จ ารณาจาก
ความหมายที่สอดคล้องกับสภาวะสภาพสังคมปัจจุบันมาใช้ในการน้าเสนอ
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วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาโดยใช้เนื้อดินปั้นนครชัยศรีและน้้ายาเคลือบที่เหมาะสม
เนื้อดินปั้นนครชัยศรีภายใต้แนวความคิดจากสุภาษิตไทยที่ใช้ชื่อสัตว์มาเกี่ยวข้อง
วิธีการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการวิจัยของผู้วิจัยท่านอื่นที่เคยท้าเกี่ยวกับสุภาษิตไทย
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต้าราเรียนและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับสุภาษิตไทย
สร้างสรรค์รูปแบบ 2 มิติ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 3 มิตพิ ร้อมพัฒนาผลงาน
ขยายขนาดชิ้นงาน และน้าไปผ่านขบวนการทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา
สรุปผลการวิจัยเป็นเอกสารการวิจยั พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน

ผลการศึกษา
ผู้เขียนได้สรุปผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาสาระและรูปแบบที่ต้องการน้าเสนอผลงานสร้ างสรรค์ จึงได้
แบ่งส่วนขั้นตอนการท้างานดังนี้ การเตรียมเนื้อดินปั้น การท้าน้้าเคลือบ การร่างแบบ 2 มิติ การขึ้นต้นแบบ 3
มิติ การชุบเคลือบและการเผาเคลือบ

ภาพที่ 1 ภาพแหล่งดินเหนียวนครชัยศรี (บริษัททรัพย์งิ้วราย) จังหวัดนครปฐม
ที่มา: ผู้วิจัย
น้าดินที่ขุดมาท้าการหมักในถังหมักดิน โดยการเติมน้้าให้ท่วมดิน ปล่อยไว้ 1 วันจากนั้นน้าดินเข้าหม้อ
บดดินใช้เวลาในการปั่นประมาณ 5-8 ซ.ม. เพื่อบดก้อนดินก้อนใหญ่ให้แตกตัวจนกลายเป็นน้้าดินที่ละเอียด
น้าวัตถุดิบมาชั่งตามสัดส่วนที่ผเู้ ขียนได้ท้าการทดลองเมื่อครั้ง วิจัยปี 2557 ดังนี้
1. ดินเหนียวนครชัยศรี
50
เปอร์เซ็นต์
2. ดินขาวระนอง
35
เปอร์เซ็นต์
3. ดินเชื้อ
15
เปอร์เซ็นต์
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น้าดินที่เตรียมไว้ทั้งหมดหมักในถังเอาผ้าชุบน้้าแล้วเอาถุงพลาสติกปิดคลุมไว้ ปิดฝาให้มิดชิดปล่อยไว้ 2
อาทิตย์เพื่อให้เนื้อดินมีความเหนียวเหมะกับการขึ้นรูปชิ้นงาน

ภาพที่ 2 ภาพการล้างดินกรองดินตากดินเพื่อเตรียมนามาใช้ผสมเนื้อดินปั้น
ที่มา: ผู้วิจัย
ขั้นตอนต่อไปผู้เขียนได้ท้าการทดลองน้้ายาเคลือบผู้เขียนได้ท้าการทดลองเมื่อครั้ง วิจัยปี 2558 ซึ่งได้
ก้าหนดไว้ คือ เคลือบใสกับเคลือบทึบ มีสูตรดังนี้
ผลการทดลองเคลือบใส
หินฟันม้า
แมกนีเซียมออกไซค์
ดินเหนียวนครชัยศรี

ผลการทดลองเคลือบทึบ
70
10
10





หินฟันม้า
แบเรียม คาร์บอนเนต
ซิงค์ ออกไซค์
ดินเหนียวนครชัยศรี

40 
10 
10 
40 

ภาพที่ 3 เคลือบใสและเคลือบทึบ
ที่มา: ผู้วิจัย
ผู้เขียนได้น้าสูตรเคลือบใสและทึบเติมสารให้สีเพื่อให้เกิดสีสันที่หลากหลาย โดยใช้วิธีการเติมสารให้สี
เข้าไปในสูตรเคลือบด้วยวิธีการเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
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1 4
2 6
3 8
4 10
5 12
6
2
7
4
8
6
9
8
10
10
11
2
12
4
13
6
14
8
15
10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ที่มา : ข้อมูลจากผูเ้ ขียน

14
12
10
8
6

0.2
0.4
0.6
0.8
1
4
6
8
10
12

14
12
10
8
6
12
10
8
6
4

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

นิกเกิล

แมงกานีส ไดออกไซค์
เซอร์โคเนียม ซิลิเกต

โคบอล์ล ออกไซต์

คอปเปอร์ออกไซต์

เฟอร์ริค ออกไซต์
คอปเปอร์ คาร์บอเนต

สูตรที่

นิกเกิล

เซอร์โคเนียม ซิลิเกต

แมงกานีส ไดออกไซค์

โคบอล์ล ออกไซต์

คอปเปอร์ออกไซต์

คอปเปอร์ คาร์บอเนต

เฟอร์ริค ออกไซต์

สูตรที่

ตารางที่ 1 : การทดลองเติมให้สีในเคลือบใสและเคลือบทึบ
ผลการทดลองเคลือบเติมสี

2
4
6
8
10
4
6
8
10
12
4 12
6 10
8 8
10 6
12 4
12
10
8
6
4
12
10
8
6
4

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

4
6
8
10
12
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เมื่อทราบสัดส่วนของสารให้สีแล้วจึงท้าการทดลองผสม แล้วน้าไปสูข่ ั้นตอนการเผาต่อไป

ภาพที่ 4 เคลือบใสและเคลือบทึบที่เติมสารให้สี
ที่มา: ผู้วิจัย
เมื่อเสร็จสิ้นผลการทดลองทั้งดินและน้้าเคลือบแล้วผู้เขียนจึงเริ่มศึกษาเนื้อหาความหมายของสุภาษิต
ไทยที่ได้ก้าหนดตั้งแต่ต้น วิเคราะห์แนวทางการออกแบบชิ้นงานให้สื่อสารออกมาตรงตามความหมายของสุภาษิต
นั้น ผู้เขียนเริ่มออกแบบเป็น 2 มิติ เพื่อวางองค์ประกอบชิ้นงานก่อน ดังภาพ

ภาพที่ 5 แบบร่าง 2 มิติ
ที่มา: ผู้วิจัย
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ขั้นตอนต่อไปผู้เขียนทดลองปั้นชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อหาสัดส่วนและเนื้อหาความหมายของสุภาษิตนั้น ๆ
อีกทั้งยังเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดความสมจริงมากขึ้นตลอดจนเพิ่มความน่าสนใจลงในเนื้องานตามเอกลักษณ์
ของผู้เขียน ดังภาพ

ภาพที่ 6 แบบปั้น 3 มิติ
ที่มา: ผู้วิจัย
ในขณะปั้นผู้เขียนได้เพิ่มอารมณ์ความสนุกเข้าไปในชิ้นงานด้วย โดยจัดจังหวะท่าทางการแสดงออกที่
ดูแล้วมีความน่ารัก ขบขัน แต่แฝงด้วยคติค้าสอนที่ต้องการให้น้าไปประพฤติปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต ซึ่งหลังจาก
เสร็จสิ้นขั้นตอนการปั้นชิ้นงานแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการเคลือบชิ้นงานเพราะศาสตร์ทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา
บทสรุปสุดท้ายต้องผ่านกระบวนการ การเผาเคลือบ ผู้เขียนได้ก้าหนดอุณหภูมิการเผาที่ 1200 องศาเซลเซียส
จากนั้นจึงน้ามาตกแต่งตามแบบที่ต้องการ
เมื่ อ เสร็ จ สิ้น กระบวนการต่ า ง ๆ ทางด้ า นเครื่ อ งเคลือ บดิ น เผาแล้ ว ผู้ เ ขี ยนไปตกแต่ งและจั ด วาง
องค์ประกอบของผลงานให้สมบูรณ์ตามเนื้อหาและความหมายของสุภาษิตไทยแต่ละชนิดดังภาพ

ภาพที่ 7 ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่, ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
ที่มา: ผู้วิจัย
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยชุดนี้ผู้เขียนได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา หัวข้อ สุภาษิตไทย
ที่เกี่ยวกับสัตว์โดยใช้เนื้อดินปั้นนครชัยศรี (ท่านา) กับน้้ายาเคลือบที่สามารถน้าไปใช้กับเนื้อดินปั้นนครชัยศรี
(ท่านา) ซึ่งผู้วิจัยได้ท้าการซุ่มเลือกสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับสัตว์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่อง
เคลือบดินเผา ดังนี้ ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ กบในกะลาครอบ กระดี่ได้น้า งูกินหาง จระเข้ขวางคลอง จับแพะชนแกะ
จับปูใส่กระด้ง ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด ดินพอกหางหมู นกสองหัว น้้ามาปลากินมด น้้าลดมดกินปลา ปลา
ใหญ่กินปลาเล็ก ปลาข้องเดียวกัน ปลาหมอตายเพราะปาก ฝากปลาย่างไว้กับแมว ม้าดีดกะโหลก เสือนอนกิน
สาวไส้ให้กากิน หมาเห่าใบตองแห้ง หมาหมู่
จากการทดลองขึ้นชิ้นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาครั้งนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึ กจากการตีความหมายของค้ าว่าสุ ภาษิตแต่ ละชนิดออกมาในรูปแบบประติมากรรม 3 มิ ติ
มองเห็นได้รอบด้าน รูปแบบและเนื้อหาผลงานแต่ละชิ้นจะสื่อแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เนื่องจากผู้เขียนต้องการ
ให้ผู้ชมผลงานทั่วไปได้เข้าถึงรูปแบบเนื้อหาของสุภาษิตได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถน้าไปใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้
ประเภทสื่อการสอนได้ และในการท้างานวิจัยครั้งนี้ผู้เขียนมีข้อสรุป คือ เนื้อดินปั้นสามารถน้ามาใช้ในการขึ้นรูป
ชิ้นงานได้ดีเพราะมีคุณสมบัติที่มีความเหนียวเหมาะกับการขึ้นรูป อีกทั้งน้้ายาเคลือบที่ผู้เขียนได้ท้าการทดลอง
คุณสมบัติที่เหมาะกับเนื้อปั้นชนิดนี้ ยิ่งท้าให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ าเนื้อดินและ
น้้ายาเคลือบสูตรนี้สามารถน้ามาใช้ในการท้างานเครื่องเคลือบดินเผาได้ตามกระบวนการที่ได้ทดลอง และเป็น
การเลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการท้างานเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนมีแนวคิดที่ต้องการสร้างสรรค์ผ ลงานเครื่องเคลือบดินเผาในเนื้อหาทางคติธรรมโดยใช้รูปทรง
ที่มาจากธรรมชาติ เพื่อต้องการให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่มีต่อสังคมปัจจุบัน อีกทั้งผู้เขียนจะน้า
องค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ท้าการศึกษาเผยแพร่ลงสู่ชุมชนต่อไป
รายการอ้างอิง
กรองแก้ว ฉายภาวะธรรม. (2537). สารานุกรมภาษิต คาพังเพย สานวนไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:
ต้นธรรม.
สุภาษิตและคาพังเพยสาหรับเด็กไทย. (2555). พิมพ์ครั้งแรก. ฉะเชิงเทรา: พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป.
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ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้
MOVEMENT OF WOMAN BODY AND FLOWERS
ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร*
SUNSANEE RUNGRUEANGSAKORN
บทคัดย่อ
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้ ” เกิดขึ้น
จากความต้องการพัฒนาส่วนประกอบสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ ดอกไม้ ร่างกายผู้หญิง เทคนิคการปะติด (Collage)
และความเคลื่อนไหว มีแนวคิดของการให้ความสาคัญกับการสร้างความสุขที่เกิดขึ้นจากความธรรมดาเรียบง่าย
จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อให้ได้รับความรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ และมีความสุขใจจากการใกล้ชิดธรรมชาติ ที่มาแห่ง
ความคิดเริ่มขึ้นจากความประทับใจในความงามของดอกไม้ก่อนในเบื้องต้น แล้วบันดาลใจให้เกิดการจินตนาการ
จากรูปทรงให้เชื่อมโยงเข้ากับร่างกายผู้หญิงที่ถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาจากรูปทรงของร่างกายที่เคยสร้างสรรค์ไว้
ในอดีต เปลี่ยนเทคนิควิธีการจากภาพพิมพ์ตระแกรงไหมให้เป็นจิตรกรรมด้วยเทคนิคการปะติด ด้วยกระดาษที่มี
สีสัน น้าหนักและลวดลายธรรมดาทั่วไปที่มีอยู่ตามท้องตลาด นามาสร้างสรรค์ใหม่ให้น่าสนใจและเกิดความหมาย
ตามแนวความคิดที่ต้องการแสดงออก สามารถผสมกลมกลืนเข้ากันได้กับรูปทรงและแนวคิดที่สร้างสรรค์ ส่วน
สุดท้ายสร้างความเคลื่อนไหวด้วยการซ้ากันของรูปทรงสามารถลวงตาให้เกิดความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น
ได้ในระนาบสองมิติ ผลของการสร้างสรรค์ทาให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในหลายลักษณะ ทั้งรูปแบบความคิด
และเทคนิควิธีการ เป็นอีกก้าวเดินสาคัญที่จะนาทางไปสู่การสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตเบื้องหน้าของผู้สร้างสรรค์
คาสาคัญ: ความเคลื่อนไหว ร่างกายผู้หญิง ดอกไม้ การปะติด
Abstract
The beginning of painting creation is "Movement of Woman body and Flowers". An
inspiration includes body of woman, shape of flower, collage and movement. An idea is
simply from beauty of the flower shape that makes me feel relaxed, happy and pleasant
every time that I see them. I imagine that shape and movement of the flower look like body
and movement of the woman, gentle soft and imposing. The kind of flower shows the
character, especially the flower which is pretty like the woman. From this idea, I study about
the movement of the flower and the woman. I change technique from Silk-Screen printing to
be Contemporary Painting and I use colorful papers to show off light and shadow on shapes
of two composition dimensions in painting artwork. I creatively use by steps of movement
repeating of the woman and the flower to make vision illusory. It is more interesting. I have
*
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intended to develop project, idea, design and story that I love to do and study to show you
that the woman is as beautiful as the flower, simple but beautiful.
Keywords: Movement, Woman body, Flowers, Collage
บทนา
จินตภาพที่เริ่มต้นจากความประทับใจในความงดงามของธรรมชาติ ความรู้สึกของความชื่นชมในความ
งามของดอกไม้ เกิ ดขึ้น บ่อ ยครั้งในช่ว งระยะเวลาที่ต่ อเนื่อ งกั นหลายปีก่ อนหน้ าการสร้า งสรรค์ผ ลงานชุด นี้
ด้วยรูปแบบและโครงสร้างที่สวยงามของดอกไม้ที่มีความแตกต่างกันไปทั้งชนิด และมุมมองทาให้คิดไปถึงการนา
รูปทรงเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะ ความฝันและจินตนาการเกี่ยวกับดอกไม้นี้เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อได้
ประสบพบเห็น ด้วยความติดตราตรึงใจในดอกไม้บวกกับความหลากหลายของมันทาให้เกิดความคิดในการสร้าง
รูปทรงขึ้นมากมาย จึงเกิดคาถามขึ้นในใจหลายข้อ ว่าถ้าอยากนาความประทับใจเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานศิลปะจะได้หรือไม่ ดอกไม้จะสามารถเชื่อมโยงกับร่างกายผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ทาอยู่แล้วได้
หรือไม่ เทคนิคที่ใช้จะเป็นอย่างไร การปะติดจะเหมาะสมเข้ากันกับการสร้างสรรค์รูปทรงหรือไม่ การซ้ากั นของ
รูปทรงที่แสดงความเคลื่อนไหวแบบสองมิติสามารถนามาใช้ในการสร้างสรรค์ด้วยรูปทรงลักษณะนี้ได้หรือไม่
คาถามต่าง ๆ เหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในงานสร้างสรรค์ เกิดผลลัพธ์เป็นผลงาน
ในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้ ” ด้วยการผสมผสานรูปทรงของดอกไม้ ผู้หญิง เทคนิค
การปะติด และความเคลื่อนไหว เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนภายใต้ความรู้สึกของความประทับใจในความงามของ
ดอกไม้และร่างกายผู้หญิง
นอกจากนั้นผลงานในช่วงนี้สะท้อนความรู้สึกในการมองโลกของผู้สร้างสรรค์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตความสนใจกับสิ่งเล็กน้อยที่อยู่ใกล้ตัว ความสุขที่เกิดจากความเรียบง่าย ธรรมดาการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
จิตที่อยู่กับกายมีความสงบสบายอาจด้วยวัยที่มากขึ้น และธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ช่วยขัดเกลาจิตใจ การมอง
โลกอย่างเข้าใจด้วยความสุขุมรอบคอบ ทาให้ภาพผลงานศิลปะมีความรู้สึกเช่นนี้แฝงอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้ ” จึงเป็นการแสดงออกของสภาวะจิตที่
สงบสุข สบาย เสมือนการหยุดเวลาให้ช้าลงในช่วงเวลาหนึ่งในบรรยากาศของความงามในธรรมชาติเพื่อให้ใจได้
พักผ่อนเพื่อบรรเทาเบาบางจากความเร่งรีบและความตึงเครียดของการทางานและการใช้ชีวิต
วัตถุประสงค์
1. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมด้วยการใช้รูปทรงของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้มาผสมผสาน
กันโดยแสดงการเคลื่อนไหวของรูปทรงที่อยู่ในระนาบสองมิติ
2. ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการปะติด (Collage)
3. เพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ และรวบรวมองค์ความรู้นาเสนอสาธารณชน
วิธีการศึกษา
กระบวนการของการศึกษาค้นคว้าแนวทางและส่วนประกอบต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานในชุด
“ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้” เริ่มต้นมาจากความประทับใจความงดงามของดอกไม้ก่อนใน
เบื้องต้นนาไปสู่การสร้างสรรค์จนมาถึงกระบวนของการศึกษาวิธีการและสิ่งที่เกี่ยวข้องในผลงานได้ด้วยการ
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รวบรวม แสวงหารูปทรงจากการสังเกตจากธรรมชาติ เว็บไซต์ ศึกษาจากหนังสือ บทความต่าง ๆ วางแผน
ทดลองการสร้างสรรค์ก่อนแล้วประมวลทุกสิ่งเข้ากับจินตนาการ เกิดการสร้างสรรค์ผลงานในชุดใหม่ขึ้นจากนั้น
นามาวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ ความหมายและองค์ประกอบ สิ่งที่เป็น ส่วนประกอบสาคัญในการศึกษา
งานสร้างสรรค์ในชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
1. ส่วนของร่างกายที่ได้รับอิทธิพลมาจากผลงานในอดีต
ส่วนที่เป็นร่างกายของผู้หญิงนั้นได้ศึกษารูปทรงจากความเป็นจริง โดยการสังเกต แล้ววิเคราะห์
รูปทรงนั้นอย่างเป็นขั้นตอน ศึกษาคนในอิริยาบถต่าง ๆ ให้ตรงกับสิ่งที่จะนาไปใช้ในการสร้างสรรค์ เลือกมุมที่
เหมาะสมเพื่อนามาใช้ประกอบในแต่ละภาพผลงาน ในการนารูปทรงไปใช้ไม่ได้ยึดติดว่าจะเหมื อนจริงหรือไม่
บางครั้งสัดส่วนเหมือนคนจริง หรือบางครั้งตัดทอนรูปทรงลงบ้าง หรือในบางครั้งตัดทอนรูปทรงจนเหลือเพียง
เค้าโครงของความเป็นจริงอยู่บ้างเท่านั้น
ส่วนประกอบที่เป็นร่างกายในผลงานชุดนี้มีความแตกต่างจากผลงานในชุดก่อน
พอสมควร เนื่องจากเดิมทีผู้สร้างสรรค์มักให้ความสาคัญกับรูปทรงของร่างกายมากที่สุด เป็น
จุดเด่นและเนื้อหาหลักของภาพ แต่ส่วนประกอบอื่นจะเข้ามาประกอบเพื่อให้ภาพสมบูรณ์เท่านั้น แต่ในผลงาน
ชุดนี้ให้ความสาคัญกับร่างกายเท่า ๆ กันกับรูปทรงของดอกไม้เพื่อประกอบเข้ากันอย่างได้กลมกลืนอย่างเป็น
เอกภาพและดุลยภาพซึ่งกันและกัน
การเปรียบเทียบผลงานตัวอย่างเก่าในอดีตมีการพัฒนาการที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ในช่วงแรก
ภาพ (ก) ผลงานชื่อใครมือยาวเอากระจกส่องหน้าดอกไม้ทัดหู เป็นภาพที่สร้างสรรค์ในปี พ.ศ.
2538 ในช่วงที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็น ภาพคนที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลชัดเจนว่าเป็นใครที่ไหน รูปทรง
จะเป็นตัวแทนของความเป็นมนุษย์ ทั่วไป มีแนวความคิดด้วยการนาเอาสุภาษิตและคาพังเพยเพื่อมาสื่อสารใน
เรื่องราวที่แสดงออกเกี่ยวกับการแก่งแย่งชิงดีกันในสังคม และถ้าลองสังเกตให้ดีจะมีดอกไม้อยู่ในผลงานด้วย
นี่เป็นอีกความประทับใจเริ่มต้นที่ส่งผลให้เกิดผลงานในชุดที่มีดอกไม้เข้ามานี้ด้วย ผลงานในช่วงนี้ใช้เทคนิคภาพ
พิมพ์ตะแกรงไหมในการสร้างสรรค์ พื้นผิวที่ใช้จะมีลักษณะของความหยาบไปจนเรียบเป็นการซ้อนกันของสีจน
เกิดร่องรอยของผิวแบบต่าง ๆ การสร้างพื้นผิวจากภาพพิมพ์ ในส่วนของภาพคนเป็นส่วนประกอบหลักที่สุด
ในการสื่อความหมายของภาพ ส่วนประกอบอื่น ๆ เข้ามาประกอบให้เรื่องราวที่ต้องการสื่อสารสมบูรณ์เท่านั้น
ในส่วนของภาพ (ข) ผลงานชื่อ “ชื่อจริงความไม่มีสาระ” ชื่อเล่น “สมมุติว่าฉันเป็นหมา”เป็นงานที่
สร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2548 เป็นงานที่สร้างด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหมทาให้ผิวที่ได้เป็นการซ้อนกันของสี
หลายชั้นหลายน้าหนักจะมีลักษณะของเทคนิควิธีการที่ใกล้เคียงกับงานที่ทาในช่วงแรก (ภาพ ก) มีแนวคิดที่ให้
ความสาคัญกับความไม่มีสาระ การพักผ่อนหย่อนใจ การคิดฝันจินตนาการ การไปเที่ยว ฯลณ สร้างให้เกิดความสุข
สงบ และเติมพลังให้ก้าวต่อไปในชีวิต รูปทรงคนที่ใช้เป็นตัวผู้สร้างสรรค์เองสวมบทบาทอยู่โดยจินตนาการว่า
ตัวเองเป็นสุนัขที่น่าจะมีความสุขเพราะได้พักผ่อนตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าเน้นที่รูปทรงคนเป็นหลัก ส่วนประกอบ
อื่นเป็นรองเพื่อมาสนับสนุนเรื่องให้สมบูรณ์ ในผลงานชุดนี้เริ่มมีการซ้ารูปทรงเพื่อลวงตาให้เกิดความเคลื่อนไหว
ภาพผลงานในภาพ
ภาพ (ค) ผลงานชื่อ Never Die เป็นงานที่สร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2553 เป็นช่วงที่จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทแล้ว ผลงานในช่วงนี้ผู้สร้างสรรค์ใช้ตัวเองเป็นตัวแทนของแนวคิด โดยในงานชิ้นนี้ ผู้สร้างสรรค์
จินตนาการไปถึงมาลิรีน มอนโร ดาราสาวสวยผู้มีรอยยิ้มที่ติดตาตรึงใจผู้คน เธอคือนักแสดงหญิงผู้โด่งดังในอดีต
ที่ใคร ๆ ก็จาได้แม้เธอจะจากพวกเราไปนาน เธอเป็นคนที่มีชีวิตอมตะในสายตาของผู้สร้า งสรรค์ ในภาพเป็น
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ผู้สร้างสรรค์เองที่สวมบทบาทเป็นมาลีรีน มอนโร ในภาพกระโปรงเปิด ภาพนี้เป็นภาพทีโ่ ด่งดังและติดตาคนมาก
ถ้านึกถึงมารีลินก็จะจาภาพนี้ของเธอได้ เป็นภาพคนที่อยู่ในอิริยาบถของความเคลื่อนไหวของกระโปรงและเท้า
ลาตัว หน้า ด้วยการซ้ากันของหน้า ลาตัว เท้า และกระโปรงที่ปลิว ซ้ากันอยู่ในหลาย ๆ จังหวะ ในงานชิ้นนี้
ผู้สร้างสรรค์ใช้สีอะคริลิคบนผ้าใบ มีการปะติด (Collage) กระดาษสีในบางส่วนของผลงาน เป็นจุดเริ่มต้นในการ
ปะติดของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาต่ออย่างเต็มตัวในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้” นี้
ในภาพนี้ตัวคนเป็นเนื้อหาหลักของทั้งภาพ มีส่วนประกอบอื่นเพื่อประกอบให้เรื่องราวสมบูรณ์มีการสร้างการซ้า
รูปทรงเพื่อลวงตาให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวในภาพ

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 1 ตัวอย่างของผลงานในอดีตในแต่ละช่วงเวลา
(ก) ผลงานชื่อ ใครมือยาวเอากระจกส่องหน้าดอกไม้ทัดหู พ.ศ. 2538 เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหม
ขนาด 110x100 ซม.
(ข) ผลงานชื่อ “ชื่อจริงความไม่มีสาระ” ชื่อเล่น “สมมุติว่าฉันเป็นหมา” พ.ศ. 2543 เทคนิคภาพพิมพ์
ตระแกรงไหม ขนาด 100x75 ซม.
(ค) ผลงานชื่อ Never Die พ.ศ. 2553 เทคนิค สีอะคริลิค ขนาด 80x60 ซม.
ที่มา: ผู้วิจัย
2. เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์
ส่วนของเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ ในผลงานชุดนี้จะใช้กระบวนการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการปะติด
(Collage) เป็นหลัก มีการลงสีอะคริลิคบ้างในส่วนที่เป็นสีเรียบ ๆ เพียงเล็กน้อยในบางแห่งเท่านั้น ส่วนสุดท้าย
ตัดด้วยเส้นสีดาเพื่อเน้นรูปทรงให้ชัดเจนเด่นชัด
ลักษณะผิวที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จึงมาจากกระดาษต่าง ๆ ที่นามาปะติดแทบทั้งสิ้น การเลือกของ
ลวดลายต่าง ๆ นั้นมีส่วนสาคัญ ในการนามาใช้ให้เหมาะสมกั บรูปทรง แนวคิด หรือ ความหมายที่ต้องการ
แสดงออก ในส่วนที่ผู้สร้างสรรค์เลือกมาใช้นั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายธรรมดาทั่วไปที่ผลิตอยู่ในท้องตลาด
เป็นลวดลายที่มีลักษณะเท่ากันหมดทั้งแผ่น มีความหลากหลายของรูปแบบ กระดาษที่นามาใช้ มีหลายแบบ
เพื่อให้เหมาะสมกับรูปทรงที่ใช้ เช่น กระดาษสา กระดาษห่อของขวัญลวดลายต่าง ๆ โดยเลือกใช้ตามความ
เหมาะสมกับความหมายของรูปทรง ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างกระดาษบางส่วนที่มีลวดลายต่าง ๆ ที่นามาใช้
ที่มา: ผู้วิจัย
-กระดาษสาสีเนื้อ แทนผิวในร่างกายของมนุษย์ การปะติดทาให้รู้สึกนิ่มนวลตามลักษณะของรูปทรงที่
ต้องการแสดงออก
-กระดาษที่มีลวดลาย และสีสดใส แทนในส่วนของดอกไม้ การปะติดทาให้เกิดความรู้สึกของความ
นุ่มนวล ความเป็นผ้า และกลีบดอกไม้
-กระดาษลวดลายเรียบ ๆ เป็นพื้นหลังของภาพเพื่อประกอบให้ภาพสมบูรณ์ เป็นต้น
กระดาษต่าง ๆ ที่นามาใช้นอกจากมีสีสันและลวดลายที่สวยงามแล้ว ยังแสดงออกถึงความเป็นไปใน
สังคมเสมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวของกระดาษในช่วงระยะเวลาหนึ่งแสดงความเป็นวัฒนธรรมของการใช้ชีวิต
ของคนในสังคม หรือเทคโนโลยีของคนในยุคที่งานสร้างสรรค์เกิดขึ้น บอกถึง ความก้าวหน้าในการผลิตกระดาษ
ของยุคปัจจุบันซึ่งกระดาษชนิดต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นอย่างมากมาย
3. การสร้างความเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติด้วยการซ้าของรูปทรง สร้างความรู้สึกลวงตาให้รู้สึกว่ามี
ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในในระนาบที่มีลักษณะแบน ตัวอย่างศิลปินในลัทธิฟิวเจอร์ริสม์ คือเบลล่าได้แสดงความ
เคลื่อนไหวของผู้หญิงที่กาลังจูงสุนัจอยู่ทาให้รู้สึกได้ว่าภาพนั้น คนและสุนัขกาลังวิ่งอยู่ด้วยการซ้ากันของเท้า
จานวนมากลวงตาให้รู้สึกเช่นนั้น ด้วยเทคนิควิธีการในการลวงตาด้วยการซ้ารูปทรงเช่นนี้ยังมักใช้บ่อยในการ์ตูน

(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง ลักษณะการสร้างความเคลื่อนไหว
(ก) ศิลปิน Giacomo Balla ชื่อภาพ “Dynamism of a Dog on a Leash” ค.ศ. 1912 เทคนิค สีนามัน
บนผ้าใบ ขนาด 95.6 x 115.6 ซ.ม. ที่มา: (Giacomo, 20 กุมภาพันธ์ 2560)
(ข) ตัวอย่างบางตอนของความเคลื่อนไหวในการ์ตูน ที่มา: เครยอนชินจัง ฉบับ 27
ที่มา: ผู้วิจัย
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการซารูปทรงเพื่อแสดงการเคลื่อนไหว
(ก) ตัวอย่างบางส่วนจากผลงานชื่อ กุหลาบของฉัน (ข) ตัวอย่างบางจากผลงานชื่อ ระบาดอกไม้
ที่มา: ผู้วิจัย
ผลที่ได้รับเป็นลักษณะความเคลื่อนไหวเป็นแบบช้า ๆ น้อย ๆ แบบนุ่มนวล เนื่องจากในภาพผลงานมี
จุดเด่นที่ต้องการแสดงออกภายในภาพหลายส่วน ได้แก่ ร่างกาย ดอกไม้ ลักษณะผิว ทาให้การเคลื่อนไหวที่ได้
ถูกลดความสาคัญลงไป งานสร้างสรรค์ที่ได้จึงเป็นภาพที่มีความความเคลื่อนไหว เพียงน้อย ๆ เพื่อเน้นความงาม
ในส่วนอื่น ๆ ให้เด่นชัด นอกจากนี้ยังสนองตอบแนวความคิดของการสร้างสรรค์ที่ต้องการแสดงความสุข สงบ
การใช้ชีวิตที่ช้าลงค่อยเป็นค่อยไป

(ก)

(ข)

(จ)

(ค)

(ฉ)

(ง)

(ช)

ภาพที่ 5 ขันตอนการสร้างสรรค์
(ก) ภาพร่าง (ข) วางแผนขยายภาพร่าง (ค) ขยายภาพร่างลงบนเฟรม (ง) ปะติดกระดาษที่มีสี ลักษณะผิว
นาหนักที่เหมาะสมลงจนเสร็จ (จ) ลงลายเส้นลงบนภาพที่ผ่านการปะติดเรียบร้อยแล้ว (ฉ) ลงลายเส้นด้วยสี
ดาลงบนส่วนที่เป็นรูปทรงจนเสร็จ (ช)จากนันลงนาหนัก เทา ขาว เพื่อเน้นนาหนักให้เกิดความคมชัด
ที่มา: ผู้วิจัย
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4. กระบวนการสร้างสรรค์ แบ่งอธิบายตามขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้
(ก) เริ่มต้นจากการเลือกแรงบันดาลใจที่เกิดความประทับในรูปทรงก่อน ความประทับใจนั้นเกิด
จากความงามของรูปทรง และมีการจินตนาการเกิดขึ้นจากรูปทรงนั้น
(ข) นาแรงบันดาลใจและจินตนาการที่เกิดขึ้นสร้างเป็นภาพร่างเพื่อเป็นการวางแผนการทางาน
อย่างมีระบบระเบียบ
(ค) วางแผนในการขยายภาพร่าง
(ง) จากนั้นขยายภาพร่างให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการสร้างสรรค์ผลงานลงบนเฟรมผ้าใบที่เตรียมไว้
(จ) ปะติดกระดาษลวดลายต่าง ๆ ด้วยกาวลาเท็กซ์ ตามความเหมาะสมจนเสร็จสิ้นทั้งภาพ
ในส่วนที่เป็นลักษณะผิวแบบเรียบ ๆ ในบางที ใช้สีอะคริลิคเพื่อให้ภาพสมบูรณ์
(ฉ) ตัดเส้นด้วยสีดาในส่วนของรูปทรง
(ช) ลงน้าหนัก เทา ขาว เพื่อเน้นรูปทรงให้เกิดความมีมิติในภาพ

ภาพที่ 6 ผลงานชื่อ ดอกกุหลาบของฉัน พ.ศ. 2557
ภาพที่ 7 ผลงานชื่อ ถันดอกไม้ พ.ศ.2557
เทคนิค ปะติด อะคริลิค ขนาด 120 x 100 ซ.ม.
เทคนิค ปะติด อะคริลิค ขนาด 120 x 100 ซ.ม.
ที่มา: ผู้วิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 8 ผลงานชื่อ ระบาดอกไม้ พ.ศ.2557
เทคนิค ปะติด อะคริลิคขนาด 120 x 100 ซ.ม.
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 9 ผลงานชื่อ ฉันคือดอกไม้ พ.ศ. 2557
เทคนิค ปะติด อะคริลิค ขนาด 120 x 100 ซ.ม.
ที่มา: ผู้วิจัย
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ผลการศึกษา
จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ในชุดนี้ตามความปรารถนาเดิมคือต้องการพัฒนาผลงานศิลปะของ
ผู้สร้างสรรค์ให้เกิดความแตกต่างไปจากผลงานที่เคยสร้างในอดีต ผลที่ได้รับจากการศึกษา รูปทรงดอกไม้
สามารถเชื่อมโยงเข้ากับร่างกายผู้หญิงได้อย่างกลมกลืนกับความฝันและจินตนาการ โดยแสดงออกถึงความรู้สึก
ของความสวยงาม ความสุข สงบ การพักผ่อน ความรัก โทนสีที่ใช้จะอยู่ในโทนร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงจะเป็นโทน
สีร้อนแต่กลับนุ่มนวลด้วยการใช้สีที่ไม่สดจนเกินไป เพื่อแสดงสีและความสดใสคล้ายดอกไม้ในธรรมชาติ ส่วนการ
ปะติดที่เป็นเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์สามารถนามาใช้ทดแทนเทคนิคการทาภาพพิมพ์ได้โดยขออธิบายใน
ส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน ต่อไปนี้
1. ดอกไม้ ความต้องการสร้างผลงานที่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากงานที่เคยสร้าง ประกอบกับมีความ
ประทับใจในความงามของรูปทรงดอกไม้ซึ่งเดิมทีเป็นส่วนที่ผู้สร้างสรรค์ใช้เป็นส่วนน้อยมากภายในผลงานที่เคย
สร้าง เป็นต้นเหตุของการนาดอกไม้มาใช้การที่จะสร้างความแตกต่างขึ้นในผลงานได้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไป
พอสมควรจึงเน้นให้ดอกไม้เป็นจุดเด่นมีความสาคัญเท่า ๆ กับร่างกาย ทาให้สัดส่วนของการให้ความสาคัญกับ
ร่างกายผู้หญิงน้อยลงมาจนเท่ากันกับดอกไม้
2. เทคนิคปะติด ที่นาเข้ามาใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการแก้ปัญหาของการสร้างสรรค์ที่เดิมจะใช้
เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหมในการสร้างสรรค์ แต่ด้วยปัญหาของเนื้อที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อ
การสร้างสรรค์ ทาให้ไม่สามารถใช้เทคนิคภาพพิมพ์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ เทคนิคปะติดจึงเป็นตัวเลือกที่
น่าสนใจ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์พบว่ามีกระดาษที่มีลวดลาย สี น้าหนัก ต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ในการสร้างสรรค์
ได้อย่างมากมายในท้องตลาด
มีความคล้ายและความแตกต่างของเทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหมและลวดลายจากกระดาษต่าง ๆ อยู่
ในความคล้ายคือสามารถสร้างผิวให้เกิดน้าหนัก ความรู้สึก และความหมายให้เกิดขึ้นในผลงานได้ ความแตกต่าง
คือมีความซับซ้อนของลักษณะผิว สี น้าหนัก ที่แตกต่างการกัน การใช้กระดาษปะติดรูปทรงต่าง ๆ ที่อยู่ใน
กระดาษมีความซับซ้อนหลาย ๆ ระดับ สามารถเลือกนามาใช้ได้อย่างหลากหลายตามที่ต้องการ ส่วนการทาภาพ
พิมพ์ตระแกรงไหมนั้นก็สามารถสร้างน้าหนัก อารมณ์ ความรู้สึก หรือความหมายได้เช่ นกัน แต่จะมีข้อจากัดที่
เกิดจากกระบวนการ ที่สามารถพิมพ์ได้ครั้งละสีเท่านั้น ถ้าต้องการสร้างงานที่มีสีหลายสี จะต้องพิมพ์หลายครั้ง
ตามจานวนสีที่ต้องการสร้างสรรค์
3. ความเคลื่อนไหว เป็นแบบช้าค่อยเป็นค่อยไป แบบสบายใจตามวิถีของการใช้ชีวิตแบบช้าไม่เร่งร้อน
ทาให้เกิดความสุข สงบ สมาธิ ปัญญาตามแนวทางแห่งพุทธ ในแต่ละชิ้นของผลงานมีความเคลื่อนไหวที่แตกต่าง
กันไปในส่วนของเนื้อหาซึ่งจะอธิบายต่อไปเป็นรายชิ้น ผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและ
ดอกไม้” ประกอบขึ้นด้วยผลงาน 4 ชิ้น โดยในแต่ละชิ้นยังมีแนวคิดและลายละเอียดของผลงานที่ได้ศึกษา
เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ผลงานชื่อกุหลาบของฉัน
แนวความคิดและเนื้อหา ผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงของกลีบดอกกุหลาบในส่วนศีรษะของคนประกอบเข้า
กับร่างกายในกิริยาที่แสดงออกในท่าทางเหมือนกอดอก แล้ว ยกมือขึ้นมาประสานที่บริเวณช่วงอกหรือหัวใจซึ่ง
เป็นท่าที่แสดงออกของความรัก ความหมายของภาพนี้แสดงความรู้สึกถึงความรักของหญิงสาวที่เปรียบเสมือน
ดอกไม้กาลังเบ่งบานสวยงาม
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องค์ประกอบของรูปทรง องค์ประกอบของภาพถูกจัดให้รูปทรงอยู่ตรงกลางเพื่อเน้นให้เกิดความสนใจ
ในรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ใช้สีโทนชมพูและสีม่วงน้าหนักระดับต่าง ๆ หลายระดับ ในส่วนของดอกไม้ แสดงสีที่สดใส
และสวยงาม สีที่ใช้แม้จะอยู่ในโทนที่สดใสแต่ก็มีความนุ่มนวล ค่อนข้างคลุมโทน ความสนใจมุ่งไปที่ดอกไม้เป็น
สิ่งแรก ตัวคนเป็นรอง
เทคนิควิธีการ การปะติดลวดลายของของกระดาษที่เลือกใช้ มี 4 ส่วน ส่วนของดอกไม้ใช้สีสันในโทน
สีร้อน สีชมพู ม่วงในหลาย ๆ โทน ส่วนของร่างกายผู้หญิงเลือกใช้กระดาษสาในสีเลียนแบบสีเนื้อแบบร่างกาย
ของคน ชุดเสื้อผ้าที่ใสอยู่ในโทนใกล้เคียงกับสีของร่างกายแต่จะลวดลายและมีน้าหนักที่เข้มกว่า ส่วนของที่ว่าง
เป็นกระดาษลวดลายน่ารัก สีในโทนไม่เด่น เพราะส่งให้ส่วนของดอกไม้และร่างกายผู้หญิงโดดเด่นขึ้น
ความเคลื่อนไหวที่เกิด การซ้ากันของมือไปมาระหว่างอกกับเอวลวงตาให้รู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวของ
มือมากุมที่หัวใจ มีความเคลื่อนไหวเพียงน้อย ๆ แสดงความรักแบบถนุถนอม
ผลงานชื่อ ถันดอกไม้
แนวความคิดและเนื้อหา ผู้สร้างสรรค์พบดอกไม้ที่กลีบดอกมีความซับซ้อนหลายชั้นดูสวยงาม ดอกไม้
นั้นมีชื่อว่า “บัวหิมะ” มีลักษณะเป็นดอกตูม แล้วมีกลีบดอกที่วางซ้อนกัน ชวนให้ผู้สร้างสรรค์นึกไปถึงทรวงอก
ของผู้หญิง ซ้อนทับดอกไม้นั้นไว้ที่ตรงทรวงอกของร่างกายนั้น เสมือนเป็นอกหรือเป็นอาภรณ์เครื่องแต่งกายของ
ผู้หญิงนั้น
องค์ประกอบของรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ให้ความสาคัญในในส่วนของทรวงอกเป็นอันดับแรก และส่วนอื่น
เป็นรอง การซ้อนกลีบดอกอย่างซับซ้อนมากกว่าความเป็นจริง ก็เพื่อเพิ่มความสวยงาม นอกจากนั้นยังได้เพิ่ม
ขนาดของดอกไม้ให้ดูใหญ่ขึ้นเพื่อให้พอเหมาะกับอกของผู้หญิง องค์ประกอบของภาพเน้นไปในส่วนของทรวงอก
เพื่อให้เป็นจุดเด่นของภาพ
เทคนิควิธีการ ในส่วนของทรวงอกที่เป็นดอกบัวหิมะได้เลือกกระดาษที่มีลวดลายที่คล้ายกับเส้นใยของ
ดอกไม้ในโทนสีชมพูในน้าหนักหลาย ๆ ระดับ ช่วงลาตัวสร้างด้วยกระดาษสา ส่วนพื้นเป็นลวดลายเท่า ๆ กันส่ง
เพื่อให้รูปทรงดูเด่นขึ้น
ความเคลื่อนไหวที่เกิดเป็นความเคลื่อนไหวน้อย ๆ ในชิ้นนี้ความเคลื่อนไหวไม่มากเหมือนขยับร่างกาย
ไปเพียงเล็กน้อย เหมือนสั่นไหว
ผลงานชื่อ ระบาดอกไม้
แนวความคิดและเนื้อหา กลีบดอกชบาที่มีลักษณะซับซ้อนด้วยกลีบที่มาวางทับกันไปมานั้น ชวนให้
จินตนาการไปถึงกระโปรงของผู้หญิงในแบบที่ยาวและบานซ้อนกันหลายชั้น ถูกแรงลมปะทะทาให้กระโปรงนั้น
สะบัดพัดปลิว ทาให้กระโปรงที่บานนั้นเปิดออก เผยให้เห็นช่วงขาของผู้หญิงตั้งแต่โคนขาลงมาจนถึงปลายเท้า
ในอิริยาบถของการก้าวเดินจนเกือบวิ่ง เหมือนจะกระโดดออกไป กระโปรงที่สะบัดพัดปลิวชวนให้เราคิดจินตนา
ไปว่ามีเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวที่เหมือนเต้นอยู่ภายในภาพ
องค์ประกอบของรูปทรง เน้นไปที่ช่วงล่างเพราะต้องการแสดงให้เห็นช่วงขาที่ชัดเจน และการที่รูปทรง
อยู่ทางด้านบนของภาพทาให้รู้สึกว่ารูปทรงนี้ลอยขึ้นในมุมข้างซ้ายของภาพเหมือนกับกระโดดลอยตัวอยู่ ใน
ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ให้ส่วนขาเป็นจุดเด่นและกลีบดอกที่เหมือนเป็นกระโปรงเป็นส่วนรอง กระโปรงกลีบ
ดอกไม้ทาให้เนื้อหาของภาพสมบูรณ์ขึ้น ทั้งสองเป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวที่จะขาด
อย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้
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เทคนิควิธีการ กลีบดอกที่ถูกเติมแต้มด้วยกระดาษหลากหลายลวดลาย หลากหลายน้าหนัก การใช้สี
สดใสให้ความรู้สึกสดชื่น สดใสสวยงาม ในส่วนขาผู้สร้างสรรค์ใช้สีและลวดลายที่มีความเรียบง่าย
เพื่อให้แยกรูปทรงออกจากกลีบดอกไม้ทเี่ ป็นกระโปรงอย่างชัดเจนไม่ซับซ้อนและปะปนกัน ในส่วนของ
กลีบดอกในชิ้นนี้จะมีลักษณะของความเป็นผ้ามากกว่าเป็นกลีบดอกไม้ เนื่ องด้วยผู้สร้างสรรค์ต้องการให้รู้สึกถึง
ความเป็นกระโปรงของผู้หญิง
ความเคลื่อนไหวที่เกิด เป็นความเคลื่อนไหวน้อย ๆ ที่มีจังหวะมากขึ้น มีการซ้อนรูปทรงเพื่อลวงตาให้
รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของขาไปมาคล้ายกับว่าขานี้กาลังก้าวเดินหรือวิ่งออกไป หรือก้าวกระโดดด้วยเท้าลอยขึ้น
จากพื้น ด้วยจังหวะของท่วงทานองของดนตรี คล้ายกับกาลังมีการเต้นระบาของดอกไม้เกิดขึ้น ประกอบกับเมื่อ
ลมพัดพาให้กระโปรงและขาขยับได้คล้ายกับมีการเต้นระบาของดอกไม้กาลังเกิดขึ้น
ผลงานชื่อ ฉันคือดอกไม้
แนวความคิดและเนื้อหา ผู้สร้างสรรค์พบดอกไม้ช่อหนึ่งถูกตั้งวางอย่างเรียบร้อย เหมาะเจาะในถ่วงท่า
ถ่วงทีคล้ายเป็นคนที่มีความอ่อนไหว และทรนงอยู่ในตัวตนยืนตระหง่านอย่างไม่กลัวเกรงสิ่งใดแม้จะเป็นแค่เพียง
ดอกไม้ที่บอบบาง ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นสุข สบายใจผสมปนเปอยู่ ในท่าที ลมอ่อน ๆ พัดมาเบา ๆ
ทาให้กลีบดอกและใบเคลื่อนไหวไปตามแรงลมของดอกไม้ จินตนาการของผู้สร้างสรรค์ที่มีดอกไม้ก็ออกมาด้วย
ความคิดเช่นนี้เอง
องค์ประกอบของรูปทรง ผู้สร้างสรรค์ใช้ใบหน้าของตัวเองเป็นเกสรของดอกไม้ เพื่อสร้างจินตนาการว่า
ตัวเองเป็นดอกไม้ที่มีความสดชื่น แจ่มใส สบายใจ ส่วนก้านเป็นลาตัว มีใบไม้เหมือนเป็นแขน มีช่อดอกแค่เพียง
ช่อเดียวแต่มีดอกไม้อยู่สองดอก ดอกหนึ่งอยู่ข้างหน้าและอีกดอกอยู่ด้านหลัง
เทคนิควิธีการ ส่วนของใบหน้าใช้กระดาษที่มีสีพื้นเพื่อแยกรูปทรงออกจากกลีบดอกไม้ที่มีสีสันและ
ลวดลายค่อนข้างสดใส ส่วนใบนั้นมีลวดลายเช่นกันแต่ใช้สีเขียว
ความเคลื่อนไหวที่เกิด ดอกที่อยู่ด้านหน้าในส่วนเกสรมีการซ้อนกันของใบหน้าสามครั้ง การซ้ อนนี้ให้
รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวไปมาด้วยแรงลมที่เข้าปะทะนั้น เป็นความเคลื่อนไหวน้อย ๆ ดอกที่อยู่ด้านหลังก็มี
ความหมายเช่นเดียวกัน คือมีการซ้อนกันสองรูปทรงเพื่อให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของแรงลม ในส่วนอื่น ๆ มี
การซ้าเพื่อลวงตาด้วยการซ้ารูปทรงอีกหลายที่ เช่น ส่วนที่เป็นดอกตูม ส่วนใบ ส่วนของกลีบดอกไม้
สรุปและอภิปรายผล
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้ ” เสมือนการออก
ผจญภัยไปในเส้นทางใหม่อีกครั้งของการท างานศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปจาก
สิ่งคุ้นเคยทั้งวิธีการ รูปแบบ และการแสดงออก รูปทรงที่ได้ในงานชุดนี้ให้ความรู้สึกของความเปลี่ยนไปในแง่ของ
ความรู้สึกที่แสดงความสบายใจ ความสุข การใช้ชีวิตที่ช้าลง ทาให้เกิดสติในการกระทามากขึ้น พร้อมทั้งต้องการ
ค้นพบเทคนิควิธีการที่เหมาะกับรูปทรงที่ใช้ในการสร้า งสรรค์ ด้วยการปะติดสามารถตอบสนองกับแนวคิดได้
อย่างลงตัว มีความต่อเนื่องกับผลงานในชุดก่อนที่มักใช้ลักษณะผิวด้วยการซ้อนกันของสีจานวนมากด้วยเทคนิค
ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม และด้วยการสร้างพื้นผิวด้วยการซ้อนสีของงานจิตรกรรมในชุดก่อน
ผลที่ได้รับจากการศึกษางานสร้างสรรค์ผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงและดอกไม้”
ทาให้เกิดการสารวจ วิเคราะห์ วิจารณ์ ความคิด ความรู้สึกที่แฝงอยู่เบื้องลึกภายในผลงานนอกจากได้พ บ
สิ่งแปลกใหม่ที่ได้พัฒนาไปในทางรูปทรงแล้วยังได้เ ห็นจิตวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไป ความสงบเงียบที่ผู้ค น
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ต่างกลัวเพราะติว่ามันเป็นความเหงาแต่เมื่อได้ลองสัมผัสอย่างจริงจังตามรอยทางแห่งพระศาสดาในศาสนาพุทธ
แล้วว่าหากเราจัดระเบียบความเงียบได้ดี แท้จริงแล้วมันก็คือสมาธิและปัญญาที่แสนงดงามละเมียดละไม ความ
งามเหล่านี้แฝงตัวอยู่ภายในภาพผลงานอย่างตั้งใจ
รายการอ้างอิง
Giacomo, B. (20 กุมภาพันธ์ 2560). ภาพ “Dynamism of a Dog on a Leash”. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamism_of_a_ Dog_on_a_Leash
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การพัฒนารูปแบบหนังสือภาพสาหรับเด็ก “เรื่องกุมารทอง”
THE DESIGN DEVELOPMENT OF CHILDREN’S BOOK “KUMANTHONG”
กาญจนา ชลสุวัฒน์*
KANCHANA CHOLSUWAT
บทคัดย่อ
หนังสือภาพสาหรับเด็กที่มีที่มาจากการจินตนาการจากตัวละครหลักเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกาเนิด
กุมารทอง ซึ่งต่อยอดเรื่องราวขึ้นใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับหนังสือภาพสาหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.
เพื่อพัฒนาผลงาน วิเคราะห์หาข้อมูล และการปรับปรุงงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทอง 2.
เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อหนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยสร้างสรรค์ คือ เด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย ชั้นประถมศึกษาตอนต้น จานวน 30 คน
ผู้ปกครองและครู จานวน 30 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 1 ฉบับ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการพัฒนารูปแบบหนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
พบว่าคุณภาพของหนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทองอยู่ในระดับดี
2) ผลการประเมินความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองและเด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ที่มีต่อหนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทองพบว่าอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: หนังสือภาพสาหรับเด็ก พัฒนารูปแบบ กุมารทอง
Abstract
A creativity research in form of children’s book was emerged from the imagination
through the main character of Khun Chang Khun Phan story, in the episode of “The birth of
Gold Ghost”, The author has furthered up the story in order to suit the level of the children.
The purposes of creating this book are: 1) to develop a work, analyze the data and develop
this creative children’s book named Gold Ghost, 2) to study the satisfaction of the readers
toward the picture book. The sample that used in this research included 30 students in
primary level in Wat Sa La Tasai school in the range of 6-9 years old, and 30 parents and
teachers in the school. The research tools included the picture book of Gold Ghost, a
satisfaction survey which was a kind of five rating scale. The result showed that:
1. The experts said that the development of the gold ghost picture book was in the
good quality.
*

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Suphanburi College of Fine Art, Bunditpatanasilpa Institute
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2. The comments from teachers, parents, and primary students in the survey
indicated that, the gold ghost picture book was in the great level.
Keywords: Children’s book, design development, Kumanthong
บทนา
“การพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากพัฒนาคน และต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเยาวชนก่อนที่จะ
สายเกินไป หนังสือเป็นปัจจัยและเครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการอบรม บ่มเพาะและเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตและมี
พัฒนาการที่ดีทั้งกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เด็กเรียนรู้ภาษา ศิลปะ การสื่อสารความหมาย ความรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยมและศีลธรรมอันดีงามจากหนังสือ นอกจากนี้จินตนาการอันบรรเจิดไร้
ขอบเขตที่มีชีวิตชีวาในหนังสือ ยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ละเมียดละไม ละเอียดอ่อนและมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ความรู้สึกนึกคิดอันจะพัฒนาไปสู่การมีนิสัยรักการอ่านของเขาเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในที่สุด
หนั งสื อ ยังเป็น ตั วเชื่ อมความรัก ความผู กพั น ความอบอุ่ น และโยงใยสายสัม พั นธ์ ใ นครอบครัว ให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการที่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายใช้เวลาอ่านหนังสือ เล่านิทานให้ลูกหลานฟัง เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ของแต่ละวันที่เด็กรอคอยก็ว่าได้ เด็กจะรู้สึกถึงน้าเสียงแห่งความอ่อนโยนและอ้อมกอดหรือสัมผัสที่ อบอุ่นจาก
การที่ ผู้ ใ หญ่ อ่ า นหนั ง สื อ หรื อ เล่ า นิ ท านให้ เ ขาฟั ง ความรู้ สึ ก มั่ น คง ปลอดภั ย สบายกายและใจจึ ง เกิ ด ขึ้ น
กระบวนการอันมีค่านี้ สมควรให้เกิดขึ้นในวัยเด็กของเด็กทุกคน หนังสือจึงไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรให้ความรู้
ความบันเทิงเท่านั้น หากยังทาหน้าที่เป็นเพื่อนกล่ อมเกลาจิตใจ ชี้แนะแนวทางอย่างสร้างสรรค์และบ่มเพาะ
ค่านิยมอันดีงามให้ด้วย” (รพินทร ณ ถลางคงสมบูรณ์, 2555)
หนังสือภาพสาหรับเด็กเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่มีความสาคัญ และมีความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาสติปัญญา
และอารมณ์ การส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและรู้จักคุณค่าของหนังสือภาพจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพราะถือได้
ว่าเป็นการพัฒนาอนาคตของเด็กและสังคมไปพร้อมกัน เพราะหนังสือภาพสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
อารมณ์ ความรู้สึก ของผู้สร้างสรรค์ไปสู่ผู้อ่านให้มีจิตนาการที่กว้างไกลไร้ขอบเขต หนังสือภาพหรือหนังสือนิทาน
สาหรับเด็กที่อาศัยเรื่องราวที่ไม่ใช่ของจริง แต่สามารถยึดเอามาเป็นของจริงได้ด้วยจินตนาการและยังสามารถ
สอดแทรกคุณธรรม คาสอน ไว้ภายในอย่างแนบเนียน จากพลังปัญญาที่มีในหนังสือภาพที่มีคุณภาพ และเข้าไป
อยู่ภายในใจของผู้อ่า นทั้งเนื้ อหาเรื่ องราวและรูป แบบ ซึ่ งเป็นหั วใจหลั กสาคัญ ของกระบวนการสร้า งสรรค์
นอกจากความสวยงาม ความแปลกใหม่แล้วยังต้องปรับรูปแบบให้เข้ากับสภาพการยอมรับของเด็กในสังคม
ปัจจุบันด้วย เมื่อเด็กอ่านแล้วต้องรู้สึกมีความสุขในเนื้อเรื่องและรูปภาพประกอบที่ประทับใจ เขาจะเกิดความสุข
และยอมรับการอ่านหนังสือ ในสภาพสังคมปัจจุบัน นิสัยรักการอ่านของเด็กลดน้อยลงเนื่องจากปัจจัยจากสภาพ
ของสังคมมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยกระแสทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการใช้
ชี วิ ต ประจ าวั น ที่ นั บ วั น ยิ่ ง มี แ ต่ ค วามเร่ ง รี บ สะดวกรวดเร็ ว ผู้ ป กครองส่ ว นใหญ่ ใ นสั งคมปั จ จุ บั น คื อ ทิ้ ง
โทรศัพท์มือถือให้เด็กไว้เล่นในช่วงเวลานาน ๆ โดยเด็กจะอยู่กับเกมในโทรศัพท์ได้นาน ไม่มีการรบกวน การ
ปลูกฝังด้วยวิธีนี้ทาให้เด็กเกิดความคุ้นชิน ภาพที่เคยปรากฏในอดีตที่มีแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้นได้เลือนหายไป
การอ่านหนังสือจึงเปรียบเสมือนเรื่องน่าเบื่อของเด็ก ความนิยมในการซื้อหนังสือให้ลูกอ่านจึงลดน้อยลงไป
ในความสาคัญดังกล่าวได้นาสาระเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กโดย
จินตนาการจากตัวละครจากเรื่องขุนช้างขุนแผนในเนื้อหาที่แฝงคติสอนใจที่ข้องเกี่ยวกับความรัก ความเสียสละ
และมิตรภาพที่งดงามซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภาษาภาพให้มีความจรรโลงสู่จิตใจจากผู้เขียนถึงผู้อ่าน ทั้งยังสร้าง
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สัมพันธภาพที่ดีให้กับครอบครัวได้อีกแนวทางหนึ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งความสาคัญในการสร้างสรรค์หนังสือภาพที่
ต้องมีความประณีตในทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาเรื่องราว ภาพประกอบและการจัดวางองค์ประกอบ
ภายใน เมื่อมีความเสร็จสมบูรณ์เป็นต้นฉบับแล้วนาไปสารวจความพึงพอใจ และนากลับมาวิเคราะห์หาข้อมูลใน
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีความจาเป็นที่สาคัญประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์หนังสือภาพที่มีคุณภาพและตรง
ตามความต้องการของผู้อ่าน ต้องนามาพิจารณา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผู้สร้างต้องการสร้างรูปแบบสวยงามแปลกใหม่
เรื่องดีเด่นตามหลักการและทฤษฎีต่างๆ หรือสามารถขายได้ หากต้องมองให้ลึกซึ้งถึงความต้องการที่แท้จริงของ
เด็ก ที่มีความสนใจหนังสือที่สร้างสรรค์อย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาหนังสือภาพที่มีความสมบูรณ์ และเมื่อมีความ
สมบูรณ์พร้อม ผู้วิจัยสร้างสรรค์จะดาเนินการจัดพิมพ์รูปเล่ม ซึ่งเมื่อมีหนังสือคุณภาพที่ผลิตได้โดยคนไทยก็จะ
สามารถเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้อ่านได้มากขึ้น เมื่อผู้อ่านเกิดความสนใจ นิสัยรักการอ่านก็ตามมา เพราะการอ่าน
ทาให้มีความสุขไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
การนาตัวละครจากวรรณคดีไทยเลื่องชื่อในท้องถิ่นมาผูกเรื่อง ต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อให้มีจินตนาการ
ร่วมกับเรื่องเดิม มุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยในท้องถิ่น และยังเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์
หนังสือภาพสาหรับเด็ก ที่แสดงรูปแบบความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ภายในหนังสือภาพ เพราะในความมี
เอกลักษณ์นั้นสามารถเข้าสู่สากลได้อย่างยั่งยืน
เมื่อหนังสือภาพที่ทาการวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ แต่ขาดการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และ
กลุ่มตัวอย่าง จึงนาต้นฉบับจัดทาเล่มจาลองเพื่อประเมินความพึงพอใจกับเด็ก, ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญ ผลที่
ได้เกิดการพัฒนาหนังสือให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์มากขึ้น โดยปรับทางด้านภาษาและเนื้อเรื่องบางตอนให้มี ความ
กระชับชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการพัฒนา วิเคราะห์หาข้อมูล และการปรับปรุงงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทอง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อหนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
ขอบเขต
ในการวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัยโดยใช้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ
1. เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 6-9 ขวบ โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
2. ผู้ปกครองและครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัย
วิธีการศึกษา
การวิจัยสร้างสรรค์การพัฒนารูปแบบหนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง มีวิธีการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาหนังสือจาลองจากต้นฉบับ เรื่องกุมารทอง โดยมีขนาดรูปเล่ม 9.5x10.5 นิ้ว
ขั้นตอนที่ 2 นาผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง นาเสนอตอผู เชี่ยวชาญ
ทางด้านทัศนศิลป์และเรื่องภาษาจานวน 7 ทาน และกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบแลวนามาแก้ไขขอบกพรอง เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทอง ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาเรื่องราวเพื่อสอดคล้องกับหลักการและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้มี
ความกระชับโดยใช้ภาษาที่ เข้าใจง่ายเพื่อเป็นการพัฒนาการอ่าน เพิ่มฉากตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่อง
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ลดทอนบางฉากลงให้เรื่องและภาพประกอบมีความสอดคล้องกันมากขึ้นโดยแก้ไขฉากที่ 13 ชื่อสลับร่าง
เปลี่ยนเป็น ฉากชื่อ กุมารทองหายไป และสร้างฉากเพิ่มเติม 1 ฉาก ชื่อว่า หลงทาง เพื่อให้เนื้อหามีความ
เหมาะสมกับวัยผู้อ่าน ตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ฉากในหนังสือภาพเพิ่มขึ้นรวมเป็นทั้งหมด 16 ฉาก
ขั้นตอนที่ 3 นาผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง “กุมารทอง” แบบแก้ไขสมบูรณ์แล้ว
ประเมินความพึงพอใจผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง “กุมารทอง” สาหรับผู้ปกครองและครูของ
กลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
ขั้นตอนที่ 4 นาผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง “กุมารทอง” ประเมินความพึงพอใจกับ
กลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเมินผลอภิปราย นาเสนอผลงานแนวทางการปรับปรุงรูปเล่มหนังสือภาพสาหรับ
เด็กเรื่อง “กุมารทอง”
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยไดสร้างเครือ่ งมือเพื่อใช้ในการวิจัยดังนี้
1. ผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง “กุมารทอง” ขนาด 9.5x 10.5 นิ้ว สาหรับกลุ่มเด็ก
ปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
2. แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่อง “กุมารทอง” สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านทัศนศิลป์และเรื่องภาษา จานวน 7 ท่าน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 3 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 ด้านของเนื้อหา
ด้านที่ 2 ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านที่ 3 ด้านของการออกแบบภาพประกอบ
3. แบบสัมภาษณ์จานวน 1 ฉบับ สาหรับกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัด
ศาลาท่าทราย
4. แบบประเมิ นความพึ งพอใจผลงานสร้างสรรค์หนั งสือ ภาพสาหรับ เด็ก เรื่ องกุ มารทอง สาหรั บ
ผู้ปกครองของกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย ซึ่งเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับระดับ 3 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 ด้านของเนื้อหา
ด้านที่ 2 ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านที่ 3 ด้านของการออกแบบภาพประกอบ
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนารูปแบบผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพ
สาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง ผู้วิจัยสร้างสรรค์ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยสร้างสรรค์ทาหนังสือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการทาวิจัย ถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
2. ผู้วิจัยสร้างสรรค์ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ของโรงเรียน
วัดศาลาท่าทราย และผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์ ด้วยตนเอง

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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3. ผู้วิจัยสร้างสรรค์ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบประเมิน แล้วนาผลมา
วิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์เกณฑ์สัมบูรณ์จากการกาหนดเกณฑ์การผ่านของผู้เชี่ยวชาญโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X )
2. นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. นาข้อมูล แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านทัศนศิลป์และเรื่องภาษามาหาค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของแบบประเมินในส่วนที่
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด (2532,
น. 111)
ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00
มีความคิดเห็นระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50
มีความคิดเห็นดี
ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50
มีความคิดเห็นพอใช้
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50
มีความคิดเห็นควรปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50
มีความคิดเห็นตัดทิ้งสถิติที่ใช้ในการวิจัย
4. นาข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจผลงานสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่องกุมารทอง สาหรับ
ผู้ปกครองของกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 6-9 ปี ของชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์
การประเมินค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด (2532, น. 111)
ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00
มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50
มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ
และในแต่ละด้าน โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน
2.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้อมูลที่เป็นแบบประเมินที่มีลักษณะคาถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00
มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจมาก
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ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50

มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กเรื่อง “กุมารทอง” โดยใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยใน
ท้องถิ่น เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกาเนิดกุมารทอง จินตนาการและต่อยอดเรื่องราวขึ้นใหม่ให้มีความเหมาะสม
กับหนังสือภาพสาหรับเด็ก ซึ่งมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความเสียสละและความรักระหว่างเพื่อนและพ่อลูก โดยใช้
ตัวละครหลักคือกุมารทอง ขั้นตอนการทามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ
1. การสร้างโครงเรื่อง โครงเรื่องแบ่งออกเป็นสามตอนคือ 1. การผจญภัย 2. มิตรภาพ 3.ความเสียสละ
รวมทั้งหมด 16 ฉาก ซึ่งภายในเนื้อเรื่องสอดแทรกด้วยคติธรรม
2. การสร้างสรรค์ตัวละคร กุมารทอง และโหงพรายนามาจากหนังสือวรรณคดีเรื่องขุ นช้างขุนแผน
ส่วนหมอผีและลูกชาย ได้สร้างตัวละครเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อยอดเรื่องราวและความสมบูรณ์ของหนังสือภาพ
ตามแนวความคิด
3. การออกแบบ การออกแบบฉากและตัวละครจะใช้ลายเส้นและรูปทรงแบบตัดทอนเรียบง่ายเพื่อ
ส่งเสริมจินตนาการและสื่อสารทางภาษาภาพที่ชัดเจน
4. การเตรียมฉากในเล่มมีดังนี้ 1. กลางดึกของคืนหนึ่ง 2. โหงพราย 3. การเดินทาง 4. หมอผี 5. บ่วง
มนต์ดา 6. การจับกุม 7. บ้านหมอผี 8. เพื่อนใหม่ 9. เล่น 10. ความหวัง 11. กุมารทองหายไป 12. ลาจาก
13. หลงทาง 14. ความรักของพ่อ 15. มุ่งหน้า 16. กลับบ้าน
เรื่องย่อมีดังนี้ กุมารทองต้องการอิสรภาพจากการถูกจองจา แกละเป็นผู้ช่วยให้กุมารทองได้รับ
อิสระและสร้างมิตรภาพที่งดงาม นอกจากนี้แกละยังเป็นผู้ปลดปล่อยพ่อของเขาจากการทาความชั่วและกลับ
กลายเป็นคนดี พ่อและเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
การจัดกลุ่มเนื้อหาในฉากคือ ฉากที่ 1-2, 4, 5-6 และ 13 คือฉากผจญภัย ฉากที่ 3, 7-11, 15, 16
คือฉากมิตรภาพ
5. จัดทาภาพต่อเนื่อง ภาพต่อเนื่องใช้ลายเส้นง่าย ๆ แบ่งฉากตามที่วางแผนไว้ 16 ฉาก รวมหน้าปก
และปกรอง ทั้งหมด 18 หน้า
6. การจัดทาต้นฉบับ นาภาพร่างมาขยายและสร้างผลงานจริงโดยใช้เทคนิคการเขียนสี อะคริลิกลิคบน
กระดาษลัง
7. การจัดทาหนังสือเล่มจาลอง ผลสาเร็จในการสร้างสรรค์ต้นฉบับมีดังนี้ โดยเรียงจากหน้าปก ปกรอง
และฉากที่ 1-16 (ภาพที่ 4–22)
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ภาพที่ 1 สลับร่าง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 2 กุมารทองหายไป ขนาด 19x21นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 3 หลงทาง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 4 หน้าปก ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

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

ภาพที่ 6 โหงพราย ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 7 กลางดึกของคืนหนึ่ง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 8 การเดินทาง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 9 หมอผี ขนาด 19x21 นิว้
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 10 บ่วงมนต์ดา ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 11 จับกุม ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 12 บ้านหมอผี ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 13 เพื่อนใหม่ ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 14 เล่น ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 15 ความหวัง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 16 กุมารทองหายไป ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 17 หลงทาง ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 18 ลาจาก ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 19 ความรักของพ่อ ขนาด 19x21นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 20 มุ่งหน้า ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 21 กลับบ้าน ขนาด 19x21 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 22 รูปเล่มจาลอง ขนาด 9.5x10.5 นิ้ว
ที่มา: ผู้วิจัย
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ผลการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อหนังสือภาพสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง มีดังนี้
1. ประเมินคุณค่าและประสิทธิภาพของหนังสือภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ ย 4.16 รองลงมา คือ ด้านการออกแบบภาพประกอบมี
ค่าเฉลี่ย 3.93 และในด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.86 ผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาในส่วนของด้านเนื้อหาว่า
ว่าควรต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปควรและจดจาง่าย เนื้อหาควรปรับให้กระชับและมีความ
ต่อเนื่องให้มากยิ่งขึ้นและปรับให้เหมาะสมกับวัยผู้อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ วินัย รอดจ่าย (2544, น. 8-9) ที่กล่าวถึง
ลักษณะเด่นของหนังสือสาหรับเด็กในด้านของเนื้อหาคือ เนื้อหามีความสนุกสนาน ความยากง่ายเหมาะสมกับวัย
เนื้อหาถูกต้องดาเนินเรื่องความเร้าใจชวนติดตาม เนื้อหาของเรื่องความสั้นยาวจะต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก
เป็นอย่างมาก ไม่ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปในเด็กแต่ละวัย ประโยชน์และแง่คิดหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว
เด็กจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง และสานวนภาษาต้องเหมาะสมกับวัยเด็กเป็นอย่างยิ่ง ผู้อ่าน จากนั้นผู้วิจัยได้
ปรับแก้เรื่องการใช้ภาษา โดยให้มีความเรียบง่ายและง่ายต่อการจดจาไม่ซับซ้อน ตัดทอนประโยคบางประโยคให้
มีความกระชับมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน ทางด้านเนื้อ หา ได้ปรับให้เนื้อหาบางตอนมีความเหมาะสม
กับวัยของผู้อ่านโดยให้โครงเรื่องเป็นในแนวทางที่อบอุ่น เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเรื่องราวให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาและการสร้างภาพประกอบที่มีความละเอียดอ่อนสมบูรณ์สวยงาม ความพึงพอใจใน
หนังสือภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง พบว่านักเรียนอายุระหว่าง 6-9 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ข้อ ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
ได้แก่ ข้อ 1. ข้าพเจ้าชอบภาพประกอบเรื่องกุมารทอง รองลงมาคือ ข้อ 3. กุมารทองเป็นตัวละครที่ชอบมาก
ที่สุด และ ข้อ 5. ข้าพเจ้าเข้าใจว่ากุมารทองเป็นหนังสือสาหรับเด็กที่มีที่มาจากวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน การรับรู้และการวิเคราะห์เรื่องราวเนื้อหาจากการอ่านหนังสือภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง
ของเด็กอายุ 6-9 ปี วิเคราะห์เรื่องราวของฉากที่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน คือส่วนที่เกี่ยวกับการผจญภัย
ส่วนที่ 2 คือการเสียสละ ส่วนที่ 3 คือเรื่องของมิตรภาพ โดยการรับรู้ของเด็กอยู่ในระดับมาก เด็กสามารถบอกถึง
คติธรรมในเรื่องได้ในระดับมากและสามารถนาภาพประกอบไปเขียนภาพ เชิงจินตนาการได้ในระดับมาก
2. ความพึงพอใจในหนังสือนิทานภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง ในกลุ่มของครู และ
ผู้ปกครองพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านของการ
ออกแบบภาพประกอบอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.67 และรองลงมาคือด้านด้านคุณค่าและประโยชน์ที่
ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.58 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านเนื้อหามีความพึงพอใจในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 4.45
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. หนังสือนิทานภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง สาหรับเด็ก 6-9 ปี พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมในระดับดี ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์จากขั้นตอนดังนี้
1.1 วิเคราะห์ตัวละครที่สามารถสื่อสารกับเด็กโดยนามาจากวรรณคดีพื้นบ้าน สร้างเนื้อสาระที่มีทั้ง
การผจญภัย มิตรภาพ และการเสียสละรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันเพื่อความสนุกสนานจินตนาการและแฝงคติธรรม
โดยเน้นให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้อ่าน
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1.2 การออกแบบภาพประกอบ เริ่มจากการออกแบบตัวละครมีการออกแบบไว้หลากหลายเพื่อได้
เลือกในตัวละครที่เหมาะสมมากที่สุด เส้นและรูปทรงที่นามาสร้างภาพประกอบนั้นได้ตัดทอนในแบบศิลปะเด็ก
เป็นลายเส้นและรูปทรงที่มีความเป็นอิสระรูปทรงง่าย ๆ เพื่อเชื่อมโยงจินตนาการจากผู้สร้างสรรค์สู่ผู้อ่านให้มี
ความสอดคล้องกัน
1.3 การวางโครงสี ใช้โครงสีที่มีสีสดและทึบทึมสลับฉากกันเน้นสีในตัวละครหลักให้มีความโดดเด่น
และจดจาได้ง่าย โดยลงสีทึบเป็นพื้นหลักและทับสีอ่อนลงไปและเว้นเส้นขอบแทนการตัดเส้น ซึ่งผลที่ได้ทาให้มี
รูปทรงที่มีความเป็นอิสระ “หนังสือสาหรับเด็กไม่จาเป็นต้องมีแต่สีสวยหวานเท่านั้น หากหนังสือภาพขาว-ดา
หรือสีทึบทึมก็เป็นหนังสือที่ดีสาหรับเด็กได้ ถ้าสามารถสื่อสารอารมณ์ของเรื่องได้ หนังสือที่ดีระดับโลกหลายเล่ม
ที่ครองใจเด็กมาอย่างยาวนานก็เป็นหนังสือภาพ ขาวดา” (ปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์, 2558)
2. ความพึงพอใจในหนังสือนิทานภาพประกอบสาหรับเด็ก เรื่องกุมารทอง พบว่าเด็กมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยวางโครงเรื่องที่เกี่ยวกับมิตรภาพของเด็กในโลกต่างมิติ ซึ่งมีทั้งความรัก
ความเสียสละและการผจญภัย ทาให้เกิดความรู้สึกว่าผีนั้นไม่น่า กลัวแต่กลับน่าสงสารและอยากช่วยเหลือด้วย
ความอ่อนโยน ซึ่งเพิ่มพูนจินตนาการได้อย่างกว้างไกล ตัวละครสร้างแบบตัดทอนรูปทรงและเป็นในรูปแบบเกิน
จริงสามารถแสดงอารมณ์ที่หลากหลาย และเสริมจินตนาการ ต่อยอดเรื่องราวได้อย่างไร้ขีดจากัด ภาพประกอบ
ฉากบางส่วนออกแบบเป็นของเล่นที่ไม่มีอยู่จริงทาให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และเห็นภาพแบบกึ่งจริงกึ่งฝัน
สีที่ใช้มีความเรียบง่ายแต่เน้นสีเข้มหนักสดเพื่อกระตุ้นความสนใจ
3. ความสามารถการสรุปเนื้อหาและการวิเคราะห์ของเด็กหลังจากอ่านหนังสือหนังสือ เรื่องกุมารทอง
พบว่า เด็กสามารถสรุปและวิเคราะห์เนื้อหาได้ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้สอดแทรกคติธรรมไว้แบบไม่
ยัดเยียดจนเกินไป แต่เด็กสามารถที่จะซึมซับจากเรื่องราวและวิเคราะห์จากการดาเนินเรื่องของตัวละครที่
เกี่ยวข้องกับความรักความเสียสละระหว่างเพื่อนด้วยเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยที่มีข้อจากัดในกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในนักเรียนชั้นปฐมวัย อายุระหว่าง 6-9 ปี ของโรงเรียน
วัดศาลาท่าทราย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งอาจนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่กว้างขวางออกไป
2. การสร้างสรรค์หนังสือภาพสาหรับเด็กจาเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการสร้างภาพประกอบให้มีความ
หลากหลาย คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเกิดเป็นงานศิลปะร่วมสมัย
รายการอ้างอิง
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การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของคน
ในชุมชนริมน้าตลาดเก่าหัวตะเข้
LOCATION AND HOME DÉCOR THAT REFLECT LIFESTYLE AND BELIEFS
OF HUATHAKAE OLD MARKET WATERFRONT COMMUNITY
ศักดิ์ชาย บุญอินทร์*
SAKCHI BOON-INTR
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการจัดสถานที่และการตกแต่งที่พัก
อาศัยกับวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้าตลาดเก่าหัวตะเข้ทั้ งในแง่มุมทางคติชนวิทยา และสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม มุมมองทางทัศนศิลป์และศิลปกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และรูปแบบของวิถีชีวิตและ
ความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้า รวมถึงการเรียนรู้อดีตจากหลักฐานร่องรอยการตกแต่ง จัดสถานที่บ้านเพื่อท้า
ความเข้าใจวิถีชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน วิธีด้าเนินการวิจัยเริ่มจากการเก็บข้อมูลโดยใช้
เอกสารและวัตถุที่เกี่ยวข้อง สังเกต บันทึก การใช้เครื่องมือในการวิจัย การสัมภาษณ์ พูดคุย การใช้วิธีกระบวนการ
ทางศิลปกรรม เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจแบบชุม ชนมีส่วนร่วม และใช้การตรวจสอบข้อมูลเชิงวิทยวิธี เช่น มุมมอง
ทางคติชนวิทยา มุมมองทางศิลปกรรม และมุมมองทางลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการตรวจสอบ
ข้อมูล เชิงแนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัยพบว่า คนในชุมชนมีความศรัทธาในศาสนา ความดีงาม เข้าใจสัจธรรมชีวิต
เชื่อในสิ่งเร้นลับโชคลาง คาถาอาคม เคารพบรรพชน รักความสงบ มีความสมถะ พอเพียง รักชุมชน มีจิตสาธารณะ
พร้อมจะฟื้นฟูความงดงามในอดีตให้สัมพันธ์กับความเปลี่ ยนแปลง มีอัตลักษณ์ที่ผสมผสาน และมี เอกลักษณ์
รูปแบบเฉพาะในการจัดสถานที่และตกแต่งบ้าน
ค้าส้าคัญ: การตกแต่งบ้าน วิถีชีวิต ชุมชนริมน้้า ความเชื่อ ตลาดเก่าหัวตะเข้
Abstract
This research aims to study and explain about relation between the location/home
décor and lifestyle/beliefs of waterfront community, Hua Thakae Old Market, in the aspect of
folkloristics and changing condition of the society. There is also a study of view point in visual
art and fine arts reflecting identity and form of lifestyle and beliefs of people in waterfront
community. This research also studies about past events from traces of decoration,
arrangement of houses, in order to understand lifestyle in changing of present time, to derive
direction determination of action in the future of the community. Methods for research
started from collection of data by using relevant documents and materials, observing,
*
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recording, using research tools, discussion, using of fine art process. The research used a
survey method, and the community participated in the research. The researcher checked
information by resource method, for example, in the aspect of folkloristics, fine art view point
and view point on social changing condition and information checking regarding guidelines and
theory. The research result showed that the community had faith in religions, goodness,
understanding about real meaning of life, belief in unseen things, prophetic signs, black magic,
respect for ancestors, peacefulness, serenity, sufficiency, loving community, having public
mind, ready to restore past splendor to be related with changing, having mixed identity,
having uniqueness and specific form in arranging of place and house decoration.
Keywords: Decoration, Lifestyle, Waterfront Community, Beliefs, Huathakae Old Market
บทน้า
มนุษย์สะท้อนความต้องการในด้านความปลอดภัยมั่นคง และความสุขในการด้ารงชีวิตด้วยลักษณะการ
สร้ า งที่พั ก อาศั ย และสิ่ งอ้ า นวยความสะดวก ด้ ว ยรู ป แบบการจัด สถานที่ แ ละตกแต่ ง บ้ า นที่ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ความเชื่อทั้งในด้านบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความสัมพันธ์ในลักษณะกลุ่มสังคมที่มี
องค์ประกอบภายในและภายนอกของบ้าน ประกอบกันขึ้นเป็นลักษณะของหน่วยย่อยและรวมกันเป็นหน่วยใหญ่
ของกลุ่มผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้้า ในลักษณะชุมชนอันเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมที่สงบเรียบง่ายของสังคม ไทยใน
อดีตเป็นรูปแบบและลักษณะเฉพาะที่สะท้อนนัยยะของชีวิตและทัศนคติความเชื่อ เช่น การติดตั้งหิ้งบูชาสะท้อน
ความศรัทธาในศาสนา การติดรูปถ่ายบรรพบุรุษ คนในครอบครัวที่มีลักษณะของความผูกพัน การแขวนประดับ
บ้านด้วยวัตถุมงคลทีแ่ สดงถึง ความเชื่อในเรื่องโชคลาง เป็นต้น
การศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากลักษณะการตกแต่งบ้าน และจัดสถานที่ของคนในชุมชนริมน้้า
ตลาดเก่าหัวตะเข้ด้วยมุมมองทางคติชนวิทยา สภาพและมุมมองทางทัศนศิลป์รวมทั้งมุมมองทางสภาพธรรมชาติ
แวดล้อม บริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตและความเชื่อที่มีอัตลักษณ์น้ามาซึ่งความเข้าใจในวิถีการด้ารงชีวิต ยุคปัจจุบัน รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา อธิบาย ถึงความสัมพันธ์ของการจัดสถานที่และการตกแต่งที่พักอาศัยกับวิถีชีวิตและ
ความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้าตลาดเก่าหั วตะเข้ทั้งในแง่มุมทางคติชนวิทยาและสภาพความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
2. เพื่อศึกษา บรรยายถึงมุมมองทางทัศนศิลป์และศิลปกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และรูปแบบของวิถี
ชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้า
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วิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาและวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ หรือชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยมเลี่ยม
ตลาดเก่าหัวตะเข้ อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร โดยใช้กรณีศึกษาบ้านของคนในชุมชนดังต่อไปนี้ 1. บ้าน
ของคุณวีระและคุณยายยิ่ง ผลงาม บ้านเลขที่ 252/1 (หลังการศึกษาวิจัย คุณยายยิ่ง ผลงามได้เสียชีวิตลงด้วย
โรคชราในปี พ.ศ. 2558) 2. เธียรชัยทนายความ บ้านเลขที่ 108 ม.2 3. ร้านหงีจิ้นหลี บ้านคุณชัย (เฮียชัย)
บ้านเลขที่ 124-5/2
บ้านทั้ง 3 หลังมีลักษณะเฉพาะของการตกแต่งบ้านและสถานที่ มีเอกลักษณ์ชัดเจนสะท้อนวิถีชีวิตใน
ชุมชนริมน้้าได้เป็นอย่างดี เช่น บ้านคุณวีระ และคุณยายยิ่ง ผลงาม เป็นร้านตัดผม อาชีพดั้งเดิมของชุมชน บ้าน
คุณชัยเป็นร้านค้าขายของช้าเก่า มีประวัติการขนส่งสินค้า ทางน้้าด้วยเรือขนาดใหญ่ในการน้าสิ่งของมาส่งที่ร้าน
และมีการตกแต่งบ้านด้วยลักษณะของความเชื่อในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน บ้านคุณเธียรชัยซึ่งเป็นทนายความ
มีการตกแต่งบ้านที่สะท้อนความเชื่อเรื่องโชคลาง ของขลัง ทั้งนี้การศึกษาบ้านหลังอื่น ๆ ในชุมชนก็มีการเก็บ
บันทึก ศึกษาข้อมูล สัมภาษณ์ พูดคุยด้วยตามลักษณะเฉพาะและความพิเศษในการตกแต่งบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิต
และความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้าตลาดเก่าหัวตะเข้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วิธีการเก็บข้อมูล
ประกอบด้วย 1) ใช้เอกสารข้อมูลและวัตถุที่เกี่ยวข้อง 2) การเดินส้ารวจ (Transect Walk) 3) สังเกต
บันทึก 4) สัมภาษณ์ 5) ท้าแผนที่เดินเท้า 6) ศิลปะฐานชุมชน ศิลปะพื้นบ้าน (รวมถึงลักษณะการตกแต่งจัด
สถานที่ที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น) 7) ภาพถ่ายเล่าเรื่อง ภาพเคลื่อนไหว 8) ช่วงเวลาเหตุการณ์และ
ประวัติชีวิต
2. วิธีการและกระบวนการทางศิลปกรรม
ประกอบด้วย 1) บันทึกชุมชน [sketch drawing] มีผู้ร่วมกิจกรรมและบันทึก เช่น ผู้ที่สนใจ
นักเรียนศิลปะ เป็นต้น 2) จิตรกรรมและศิลปกรรมกับชุมชนทีม่ ีหัวข้อสัมพันธ์กับการตกแต่งบ้านและจัดสถานที่
ของคนในชุมชน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม เช่น ผู้คนในชุมชน ผู้ที่สนใจ นักเรียนศิลปะ เป็นต้น 3) สอบถามความ
ต้องการ การออกแบบการจัดสถานที่ร่วมกับชุมชนรวมถึงการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันในด้านสุนทรียศาสตร์
ความงามของการออกแบบตกแต่งบ้านและจัดสถานที่ร่วมกับคนในชุมชน
3. การตรวจสอบข้อมูล
3.1 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)
3.1.1 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าเชิงข้อมูล เชิงเวลา: เวลาที่ต่างกันท้าให้ได้ข้อมูลที่ต่างกัน
หรือเชิงสถานที่ : สถานที่ต่างกันท้าให้ได้ข้อมูลที่ต่างกันหรือไม่ เชิงบุคคล: แต่ละบุคคลให้ข้อมูลเหมือนและต่าง
อย่างไร (ชิตชยางค์ ยมาภัย และพธู คูศรีพิทักษ์, 2557)
3.1.2 การตรวจสอบข้อมูลเชิงวิทยวิธี ใช้มุมมองที่แตกต่างกันในการเก็บข้อมูล เช่น ในมุมมอง
คติชนวิทยา มุมมองทางทัศนศิลป์ มุมมองทางทางศาสนาความเชื่อ มุมมองทางการเปลี่ยน แปลงวัฒนธรรม
เพื่อให้ได้มุมมองที่ผสมผสานศาสตร์ในการมองปรากฏการณ์เดียวกัน
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3.1.3 การตรวจสอบข้ อ มู ล เชิ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ใช้ ท ฤษฎี ที่ ต่ า งกั น ในการมองลั ก ษณะและ
สถานการณ์หนึ่ง ๆ เป็นชุดมโนภาพในการอธิบายความจริงที่ต่างกัน เช่น ใช้ทฤษฎีศิลปกรรมพื้นบ้านหรือศิลปะ
ชาวบ้านร่วมกับทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ รวมทั้งศาสตร์ในเรื่องฮวงจุ้ย หลักการออกแบบตกแต่งสมัยใหม่ ทฤษฎี
สุนทรียศาสตร์ตะวันตก และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อธิบายลักษณะหรือ ปรากฏการณ์เดียวกัน
3.1.4 การตรวจสอบข้อ มู ล เชิ งศิ ล ปกรรมและผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ใช้ ก ระบวนการทางทั ศ นศิ ล ป์
ประสบการณ์ของผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
3.1.5 การตรวจสอบข้อมูลร่วมกับคนในชุมชน เช่น การสอบถามความต้องการในการออกแบบ
ตกแต่งบ้าน และจัดสถานที่ร่วมกับคนในชุมชน เพื่อก้าหนดทิศทางและความต้องการของชุมชนร่วมกัน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน วัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
กระดาษ ดินสอ สี (สร้างผลงานวาดเส้น จิตรกรรมและแผนที่เดินเท้า) ศิลปวัตถุ ศิลปะพื้นบ้าน
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1. เพื่อศึกษา อธิบาย ถึงความสัมพันธ์ของการจัด
สถานที่และการตกแต่งที่พักอาศัยกับวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้าตลาดหัวตะเข้ทังในแง่มุม
ทางคติชนวิทยา และสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม
การอธิบายด้วยแง่มุมทางคติชนวิทยา จากการได้ส้ารวจศึกษาลักษณะการตกแต่งบ้านและจัดสถานที่
ของคนในชุมชน ทั้งจากการท้าแผนที่เดินเท้าและการบันทึกภาพถ่าย การพูดคุยกับผู้คนในชุมชน และการสืบค้น
หลักฐานข้อมูล สามารถจ้าแนกความหมายในการศึกษาอธิบายด้วยแง่มุมทางคติชนวิทยาเป็น 2 ลักษณะกว้าง ๆ
คือ วัตถุที่ใช้ในการตกแต่งบ้านและจัดสถานที่ทั้งภายนอกและภายในตัวอาคาร
วัตถุที่ใช้ในการตกแต่งและจัดสถานที่ภายนอกตัวอาคาร
ประตูและช่องลมเหนือประตู อาคารของบ้านแต่ละหลังเป็นลักษณะห้องแถวไม้ติดกันมีการติดประดับ
วัตถุมงคล เช่น ยันต์จีน ยันต์ไทย กระจก 8 เหลี่ยม ยันต์รูปนางเงือก ท้าวเวสสุวรรณ กระจกแปดเหลี่ยม สิงห์
คาบกั้นหยั่น ยันต์ครุฑ จระเข้คาบบัว รูปปั้นหงส์ เป็นต้น โดยติดประดับตามประตูและช่องลมเหนือประตูซึ่ง
หลักฐานต่าง ๆ ในการศึกษาได้บ่งบอกถึงลักษณะของวิถีชีวิตและความเชื่อ ของคนในชุมชนพอเป็นสังเขป เช่น
กระจกแปดเหลี่ยมและสิงห์คาบยั่นจะมีการติดไว้หากบ้านและห้องอยู่ในจุดที่เรียกว่า ทางสามแพร่ง (ทางผีผ่าน
เคลื่อนศพไปวัด ) หรือทางลงสะพานตัดกับทางปกติมักมีการใช้กระจกแปดเหลี่ยมหรือใช้กระจกใหญ่สะท้อน
สิ่งไม่ดีออกไป ยันต์รูปนางเงือก (นางสุพรรณมัจฉา) มีความเชื่อว่าเป็นเมตตามหานิยม ยันต์รูปท้าวเวสสุวรรณ
มีความหมายและความเชื่อเรื่อง กันภูตผี ปีศาจทุกชนิด กันและแก้คุณไสย ยันตร์ราหูอมจันทร์เชื่อว่าราหูคือ
เจ้าแห่งยักษ์และเป็นผู้ปกครองเหล่าปีศาจช่วยหนุนดวงชะตาโดยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีและต่อต้าน
สิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ยันต์รูปจระเข้คาบบัว (เถรขวาด) มีความเชื่อเรื่องความส้าเร็จ ความเมตตา และความโชคดี

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)

ภาพที่ 1-4 ชุมชนชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 5-7 กระจกแปดเหลี่ยม และสิงห์คาบกันหยั่น และนางสุพรรณมัจฉา
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 8-10 ยันต์รูปจระเข้คาบบัว (เถรขวาด) ฮู้ หรือยันต์จีน และรูปปั้นหงส์
ที่มา: ผู้วิจัย
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ยันต์ ธง (จีน) ฮู้ หรือยันต์เป็นหนึ่งในลักษณะของเครื่องรางที่ได้รับความนิยมติดตามบ้านในชุมชน มี 2
รูปแบบคือ “1) ตัวอักษร เช่นชื่อเทพเจ้า, ค้าอวยพร 2) รูปภาพ เช่น รูปเทพเจ้า สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหลี่ยม หยิน-หยาง
ท้าจากกระดาษ ผ้า โลหะ ไม้แกะสลัก ฯลฯ เชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองป้องกันภัย บ้าบัดรักษาโรคและให้โชคลาภ
แล้วแต่สรรพคุณของยันต์แต่ละชนิด” (Manager Online, 10 มิถุนายน 2557) รูปปั้นหงส์ติดประดับเหนือประตู
บ้า น สะท้อ นวิ ถีชีวิต และความเชื่ อของคนมอญ โดยมีข้ อมู ลจากศูน ย์ข้ อมู ลกลางทางวั ฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรมได้กล่าวไว้ดังนี้ “ต้านานหงส์ สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวมอญ หงส์ คือสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจ้าชาติ
มอญ มีประวัติความเป็นมาปรากฏอยู่ในต้านานเรื่องการตั้งเมืองหงสาวดี”
เพดาน คาน ขื่อ (ภายนอกบ้าน) คนในชุมชนมักนยิ มน้าโมบายมาแขวนประดับตามคาน ขื่อ ทั้งโมบาย
หอย โคมจีนกลม เหรียญเงินจีนโบราณรวมถึงยันต์ที่ติดตามประตู ขอบประตูภายนอกบ้านโดยมีลักษณะของวิถี
ชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนพอเป็นสังเขป เช่น โมบายหอย จากค้าบอกเล่าของคนในชุมชนบางท่านถึง
ความเชื่อเรื่องเสียงของโมบายเปลือกหอย จากการกระทบกันของเปลือกหอยท้าให้ปลวกกลัวและไม่กล้าขึ้นบ้าน
โดยเฉพาะบ้านที่สร้างด้วยไม้ ประทัด (เผ้าจู๋) เป็นสัญลักษณ์ของวันตรุษจีนหรือปีใหม่ เชื่อกันว่าประทัดมี
วิวัฒนาการจากการทิ้งไผ่ลงไปในกองไฟในภาพศิริมงคลการน้าประทัดมาวางไว้หลาย ๆ อันมีความหมายว่าทุก ๆ
ปี โดยทั่วไปประทัดมักจะท้าเป็นสีแดงทั้งนี้เพราะสีแดงเป็นสีแห่งศิริมงคล (พรพรรณ จันทโรรานนท์, 2540, 35)

ภาพที่ 11-13 โคมจีน ประทัด โมบายหอย
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 14 ระเบียงบ้านริมน้า
ที่มา: ผู้วิจัย
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ระเบียง ชาน การตกแต่งด้วยต้นไม้ตามระเบียง ชานบ้าน นอกจากเพื่อความสดชื่น ความสวยงามแล้วยัง
มีคติเรื่องความเชื่อและค่านิยมด้วย เช่น ต้นบานไม่รู้โรยถือเป็นไม้ดอกที่ชื่อเป็นมงคลนามอยู่แล้ วว่า บานไม่รู้โรย
จะช่วยเสริม "ด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกัน " (กระปุก.คอม, 10 มิถุนายน 2557)
ต้นทับทิมเป็นความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ การมีบุตรมากรวมถึงการมีบุตรมากและขจัดความชั่วร้ายต่าง ๆ
วัตถุสิ่งของที่ใช้ตกแต่งและจัดสถานที่ภายในบ้าน จากการศึกษาบ้านแต่ละหลังมีการจัดสถานที่และ
ตกแต่งบ้านตามจุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ผนังและการติดตัง มีการติดตั้งหิ้งพระตามหลักความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและและหิ้งอื่น ๆ
เช่น หิ้งนางกวักซึ่งมีกุมารทอง น้้าแดง และของเล่นติดตั้งอยู่บนหิ้ง มีความเชื่อด้านคติชนในด้านการค้าขาย
ความเจริญรุ่งเรือง หิ้งที่มีลักษณะของความหลากหลายทางวัตถุมงคล เช่น ฤาษี ยักษ์ พญานาค พระพิฆเนศ
เจ้าแม่กวนอิม สัญลักษณ์ครองราชย์ ร. 9 พระพิฆเนศวร์ โดยมีความเชื่อเรื่องวัตถุมงคลแต่ละอย่างที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ร.5 เสด็จประพาสบ้านริม น้้า พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9
สะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ รวมถึงมีลักษณะความเชื่อในเรื่องบุญบารมี รูปถ่ายบรรพบุรุษ คนใน
ครอบครัว สะท้อนความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย หลักฮวงจุ้ยยังได้พูดถึงการติดรูปครอบครัวไว้
ในห้องนั่งเล่นอย่างน้อย 9 รูปจะท้าให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น

ภาพที่ 15-16 หิงนางกวัก และหิงที่มีความหลากหลายทางวัตถุมงคล
ที่มา: ผู้วิจัย
เพดาน คาน ขื่อ ภายในบ้าน มีการแขวน ติดตั้งวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในลักษณะคติชน
วิทยา ดังต่อไปนี้ เช่น การแขวนปลาตะเพียน มีความเชื่อว่า “ปลาตะเพียนจะมีฤทธิ์เดชให้พุทธคุณในเรื่องความ
ร่มเย็นเป็นสุข พยุงและเสริมฐานะแบบค่อยเป็นค่อยไปแก่ผู้บูชา” (Thaiza, 10 มิถุนายน 2557)

ภาพที่ 17-18 ปลาตะเพียน และไซดักปลา (ทรัพย์)
ที่มา: ผู้วิจัย
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การแขวนไซดักปลา (ทรัพย์) เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายตามบทความดังต่อไปนี้ “ไซดักปลาเป็น
ลักษณะของเครื่องจักสานที่ใช้ส้าหรับดักจับปลาโดยการวางไซทิ้งเอาไว้ในน้้า ก็จะมีปลาว่ายเข้าไปติดในไซเอง
ครูบาอาจารย์ที่ถือเคล็ดจึงได้น้าเอาไซนี้มาท้าเป็นเครื่องรางของคลังที่เด่นพุทธคุณในด้านประกอบสัมมาอาชีพ
ดักทรัพย์สินเงินทอง” น้้าเต้าจีน (หู หลู) เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายตามบทความดังต่อไปนี้ “ต้นน้้าเต้าเป็น
เครือยาวออกไปอย่างไม่จักจบสิ้น และออกผลไม่รู้จักหมดชาวจีนจึงเปรียบความไม่รู้จักจบสิ้นของน้้าเต้าเท่ากับ
หมื่นชั่วคนของมนุษย์” (พรพรรณ จันทโรรานนท์, 2540, น. 16)

ภาพที่ 19 สิ่งของ วัตถุ กับ ทัศนคติ ความเชื่อ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 20 กระจกแปดเหลี่ยม สิงห์คาบกันหยั่น และกระจกสี่เหลี่ยม
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 21 ผลงานจิตรกรรมสีน้าของ สุรพล แสนค้า สร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2534
ที่มา: DooQo.com (10 มิถุนายน 2557)
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สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการจัดสถานที่ตกแต่งบ้านและวิถี
ชีวิต การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านสะท้อนลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น บ้านในตลาดเก่าและ
ร้านค้าที่เคยมีอยู่เดิมต้องถูกปรับปรุงและเคลื่อนย้ายไปด้านหน้าระเบียงที่ไม่โดนไฟไหม้ (จากเหตุการณ์ไฟไหม้ใน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ) ท้าให้การตกแต่งบ้านและจัดสถานที่ไม่สามารถใช้วัสดุเดิมได้อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่อง
ราคารวมถึงวัสดุบางอย่างไม่สามารถหาทดแทนได้ การเปลี่ยนสะพานไม้บริเวณทางเดินหน้าบ้านเป็นปูน เกิด
การจราจรมีรถมอเตอร์ไซด์วิ่งผ่านในชุมชน สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การตกแต่งบ้านในลักษณะร้านค้า
มีจ้านวนน้อยลงและขนาดเล็กลง สินค้ามีลักษณะเปลี่ยนไปตามความนิยมของผู้คนแสดงถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เช่น สภาพเศรษฐกิจท้าให้ผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ดั้งเดิมบางส่วนละทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น คนสูงอายุไม่
สามารถด้าเนินกิจการต่อได้ คนรุ่นใหม่มีความเชื่อในวิถีการด้ารงชีวิตแบบใหม่ไม่สืบทอดกิจการและค่านิยม
ดั้งเดิม อีกทั้งร้านค้าขายได้ยากขึ้นเพราะมีตลาดและร้านสะดวกซื้อเกิดใหม่รอบ ๆ ชุมชน เป็นต้น การตกแต่ง
บ้านในลักษณะใหม่ อาชีพใหม่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในชุมชน เช่น อาชีพท้าระหัด วิดน้้าไม้
อาชีพท้าเคียว ลับเคียว อาชีพการท้าบายศรี อาชีพขายอุปกรณ์จับสัตว์น้าประเภท เบ็ด อวน แห ตะข้อง สุ่ม
เป็นต้น จากการศึกษายังพบอีกว่าความเปลี่ยนทางสังคมได้สร้างค่า นิยมของคนในสังคมไทยเรื่อง การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ จึงท้าให้เริ่มเกิดธุรกิจประเภทร้านกาแฟ ตกแต่งร้านเป็นแบบร้านค้าขายของที่ระลึกและของเก่า
รวมถึงบ้านพักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay)
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2. เพื่อศึกษาบรรยายถึงมุมมองทางทัศนศิลป์และ
ศิลปกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และรูปแบบของวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้า จากการศึกษา
ข้อมูลหลักฐานร่องรอยทางวัตถุได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและวิถีในการด้ารงชีวิตที่เรียบง่ายและมีความงดงาม
สะท้อนคุณค่าทางศิลปกรรม ด้วยอัตลักษณ์อันเป็นลักษณะเฉพาะของวิถีในการด้ารงชีวิต โดยมีรายละเอียดของ
ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ปรัชญาการด้ารงชีวิตตามหลักศาสนา การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชนสะท้อนความ
ศรัทธาพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน เช่น พิธีกรรมการเซ่นไหว้บรรพชน การตั้ง ศาลเจ้าเป็นการแสดง
ความเคารพต่อคุณความดีของเทพ การบูชาพระ เซียน พระโพธิสัตว์ สะท้อน การเข้าใจถึงสัจธรรมในชีวิตเรื่อง
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการเวียนว่าย ตาย เกิด การติดรูปถ่ายบรรพบุรุษในบ้านสะท้อนปรัชญาการด้ารงชีวิต
ตามหลักศาสนา เช่น การกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ
คุณค่าในลักษณะงานจิตรกรรมไทย การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชนมีคุณค่าคล้ายคลึง
กันกั บงานจิต รกรรมไทยดังต่อ ไปนี้ เช่น คุ ณค่ าในทางศิล ปะที่แ สดงออกด้ วยลัก ษณะของสุน ทรี ยภาพในสี
บรรยากาศของชุมชน เรื่อง ความอบอุ่น ความสงบ คุณค่าในการศึกษาประเพณี และวัฒนธรรมที่แสดงออกด้วย
ลักษณะการจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชนโดยสะท้อนให้เห็นวิธีการด้ารงชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน
มีขนบธรรมเนียมแบบแผนที่สืบทอดมายาวนานแสดงถึงลักษณะประเพณีและวัฒนธรรม
ลักษณะของศิลปกรรมพืนบ้านและภูมิปัญญาไทย การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชน
สะท้อนลักษณะของศิลปกรรมพื้นบ้าน หรือศิลปะท้องถิ่นของชาวบ้านและภูมิปัญญาไทย เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ให้เห็นคุณค่าของการต่อเรือ ท้าระหัด การท้าบายศรี เครื่องดนตรีไทย การแขวนปลาตะเพียน ไซดักปลา เป็นต้น
วัฒนธรรมพื้นบ้านคือวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งได้ปฏิบัติในสังคมแบบชนบทแสดงให้เห็น ถึงเอกลักษณ์ชองชุมชน
และท้องถิ่น ลักษณะความงามของช่างชาวบ้านที่เกิดจากความศรัทธา มีความประณีตบรรจง
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สุนทรียศาสตร์ ความงาม การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชนสะท้อนหลัก สุนทรียศาสตร์
อันประกอบไปด้วยความงามทางกาย (physical beauty) ได้แก่ ความงามของรูปทรงที่ก้าหนดด้วยเรื่องราวหรือ
เกิดจากการประสานกันของทัศนธาตุ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2538) เช่น รูปทรงของไซ ดักปลา ปลาตะเพียนสาน ยันต์
แปดเหลี่ยม สิงห์คาบดาบ รูปยันต์จระเข้ และความงามทางใจ (Moral beauty) ได้แก่ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่
แสดงออกในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ๆ เช่น การประดับภาพ ถ่ายของบรรพบุรุษรวมกันที่ฝาผนัง แสดงออกถึงอารมณ์
ที่อยู่ในห้วงค้านึง ความโศกเศร้าหรือความประทับใจในอดีต
หลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชนแสดงให้เห็นถึงหลัก
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ เช่น ลักษณะทางทัศนธาตุที่สามารถมองเห็ นได้จากสีและบรรยากาศที่มีลักษณะเป็น
โทนใกล้เคียงกลมกลืนกันกับลักษณะสีไม้ในสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของร้านค้า ลักษณะพื้นผิวของวัตถุที่มี
ร่องรอยความเก่าให้ความรู้สึกถึงความเร้นลับสะท้อนแนวเรื่องของความงดงามที่เคยมีมาในอดีต และลักษณะ
ของความหลากหลายที่สามารถมองเห็ นได้จากรูปภาพที่มีความหลากหลายทั้ง ขนาด รูปแบบ ลวดลายแต่
สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีเอกภาพ เป็นต้น
รูปแบบ (style) ที่มีลักษณะเฉพาะ การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนในชุมชนมีรูป แบบ (style)
ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ลักษณะที่สะท้อนความเชื่อจากการประดับด้วยหิ้งวัตถุมงคลยันต์ต่าง ๆ มี ความ
หลากหลายทั้งรูปทรง ขนาด และลักษณะด้วยการประดับรูปภาพ พระ เซียน พระบรมฉายาลักษณ์ รูปบรรพ
บุรุษ นิยมลวดลายวิจิตรบรรจง มีการจัดเก็บประดับของในตู้โชว์ตกแต่งบ้านด้วยสิ่งของจ้านวนมากชิ้นและหลาย
ลักษณะ การตกแต่งมีความกลมกลืนกันกับสภาพบรรยากาศและสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมด้วยการจัดแสงสลัวไม่
สว่างจ้า นิยมใช้สีแดง ทอง น้้าตาลมีลักษณะการผสม ผสานทางวัฒนธรรมทั้ง ไทย จีน มอญ โดยแสดงออกด้วย
ลักษณะการประดับ ห้อย แขวนวัตถุมงคลที่มีสีสันและความหลากหลาย อีกทั้งยังแสดงถึงคุณค่าทางเชื้อชาติและ
ประวัติศาสตร์ด้วยการประดับ ธงชาติ สัญลักษณ์ ทางศาสนา และพระบรมฉายาลักษณ์ มีลักษณะของศิลปกรรม
พื้นบ้านหรือศิลปะท้องถิ่นของชาวบ้านที่แสดงออกด้วยการติดประดับปลาตะเพียน ไซดักปลาที่สะท้อนหลัก
ความพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อด้วยการจัดสถานที่และตกแต่งบ้านจากวัสดุราคาถูกและวัสดุบางชนิดสามารถน้ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ มีการตกแต่งรูปสัตว์ที่ท้าขึ้นจากหลอดกาแฟที่ใช้แล้ว ลักษณะที่สะท้อนอาชีพและวิถีชีวิตแสดงออก
ด้วยลักษณะของวิถีการด้ารงชีพ ร้านค้า แสดงถึ งอาชีพและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ร้านตัดผม ร้านขาย
อุปกรณ์จับสัตว์น้า รวมทั้งการประดับต้นไม้มงคลระเบียงบ้าน ลักษณะการประยุกต์แสดง ออกด้วยลักษณะการ
จัดสถานที่และตกแต่งบ้านไปตามความจ้าเป็น ไม่ยึดกับรูปแบบและลักษณะการใช้งานของสิ่งของมากเกินไป
ลักษณะการจัดสถานที่และตกแต่งบ้านที่สัมพันธ์กับระบบในธรรมชาติ ลั กษณะความเป็นปัจเจกชนโดยท้าตาม
ความพึงพอใจของตนเอง นิยมแขวนโมบายที่เคลื่อนไหวมีเสียงตามธรรมชาติรวมถึงการจัดสถานที่และตกแต่ง
บ้านนิยมความร่มรื่น สงบ เป็นธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
ด้วยการแสดงออกในลักษณะของการแต่งบ้านด้วยสิ่ งของที่สัมพันธ์กับการค้าขายด้วย นางกวัก ไซดักปลา
กระดิ่งลม รวมถึงการตกแต่งบ้านให้มีลักษณะเป็นโฮมสเตย์ (Home Stay)
สรุปและอภิปรายผล
จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาในการวิจัยเรื่อง การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านของคนใน
ชุมชนริมน้้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างที่พักอาศัย และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่สะท้อนความต้องการทั้งทางด้าน
กายภาพด้านความสะดวกสบาย ปลอดภัยและความต้องการที่เป็นนามธรรมด้านจิตใจ ความมั่นคงทางอารมณ์
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ความรู้สึก และจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ โดยออกแบบรูปลักษณ์เฉพาะขึ้นทางวัตถุให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมและ
เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมธรรมชาติมีการพัฒนาปรับ เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถสืบค้นร่องรอย
หลักฐานทางความเชื่อ ทัศนคติในการด้ารง ชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะชุมชนริมน้้าการศึกษาเป็นลักษณะวิจัยเชิง
ส้ารวจ และสะท้อนความต้องการของชุมชนโดยตั้งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นบ้าน 3 หลังที่มีความต่างกันทั้ง
ด้านเชื้อชาติ อาชีพ และลักษณะเด่นของการตกแต่งบ้านเพื่อใช้เป็นต้นแบบกับการ ศึกษาบ้านหลังอื่น เช่น หลังที่
หนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีอาชีพค้าขาย หลังที่สองเป็นคนเชื้อสายมอญที่มาตั้งถิ่นฐานในชุมชนตั้งแต่อดีตมี
อาชีพตัดผมและท้าบายศรี หลังที่สามผู้อาศัยมีอาชีพทนายความและมีลักษณะเด่นในการแต่งบ้านในด้านความ
เชื่อเรื่องเครื่องราง วัตถุมงคลแบบไทยเป็นการศึกษาด้วยวิธีเก็บข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่างและใช้เป็นฐานในการ
ด้าเนินงานขั้นต่อไปโดยใช้แบบสอบถามในลักษณะบันทึกการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับคนในชุมชนท้าให้สามารถ
ได้มูลในเชิงลึกแบบชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี การวิจัย
ในครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงวิทยวิธีเป็นหลักทั้ง การใช้มุมมองที่ต่างกันทั้ง มุม มองคติชนวิทยา มุมมอง
ทางทัศนศิลป์ มุมมองทางศาสนาความเชื่อ มุมมองทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เพื่อให้ได้มุมมองที่ผสมผสาน
ศาสตร์ในการมองปรากฏการณ์เดียวกันขึ้น ประกอบการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วม ท้าให้ได้ข้อมูลที่มีมิติหลาย ๆ
ด้านรวมทั้งใช้การตรวจสอบข้อมูลเชิงแนวคิดทฤษฎีโดยใช้ทฤษฎีที่ต่างกันในการมองลักษณะและสถานการณ์หนึ่ง ๆ
เป็นชุดมโนภาพ ในการอธิบายความจริงที่ต่างกัน เช่น ใช้ทฤษฎีศิลปกรรมพื้นบ้านหรือศิลปะชาวบ้านร่วมกับ
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ ศาสตร์ในเรื่องฮวงจุ้ย หลักการออก แบบตกแต่งสมัยใหม่ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ตะวันตก
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ร่วมกันในการอธิบายลักษณะ หรือปรากฏการณ์เดียวกัน การค้นคว้าหาเอกสารมา
เปรียบเทียบการวิจัยในเรื่องคล้ายกัน ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลสาม
เส้า (Triangulation) ดังที่กล่าวมาข้างต้น การตกแต่งจัดสถานที่บ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อซึ่งเป็นการท้า
ความเข้าใจวิถีชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยน แปลงยุคปัจจุบันทั้งทางวัตถุและเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจมีอิทธิพล
ต่อความคิด ทัศนคติ และค่านิยมในการด้ารงชีวิตของคนในชุมชน เช่น การเกิดสนามบิน นานาชาติ ในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง การเกิดสื่อออนไลน์ เคเบิลเทวีรอบ ๆ ชุมชน การก่อสร้างตึกอาคารพาณิชย์ ร้านสะดวกซื้อ ลักษณะ
ความทัน สมัยของเมืองใหญ่ เป็นต้น ลักษณะการจัดสถานที่และตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ปรับเปลี่ยนไปตาม
เงื่อนไขและความจ้าเป็นท้าให้เกิดการปรับสภาพของรูปแบบและอัตลักษณ์ แต่ยังแฝงไว้ซึ่งลักษณะทางนามธรรม
อันมีคุณค่าของชุมชน เช่น การเคารพ ความศรัทธาในความดี ความเชื่อเรื่องบุญกรรม การระลึกถึงบรรพบุรุษ
การเคารพในวิถีชีวิตและอาชีพ การเชื่อเรื่องโชค ลาง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้สืบทอดส่งผ่านจากคนแต่ละรุ่นใน
ลักษณะวัฒนธรรมริมน้้าที่แสดงออกถึงความเรียบง่าย สมถะ มีความพอเพียง รักธรรมชาติ
จากผลการศึกษาวิจัย มีประเด็นส้าคัญที่ควรน้ามาอภิปราย ดังนี้
สิ่งของ วัตถุ กับทัศนคติ ความเชื่อ เป็นนัยยะของสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจและทรงอ้านาจรวมถึง
เกิดขอบเขตที่ชัด แยกแยะให้เห็นอัตลักษณ์ที่ชัดของกลุ่มและพวกสัญลักษณ์จึงควรมีคุณสมบัติที่มีความลุ่มลึก
แฝงไปด้วยความจริงที่ลึก ซึ้งเหมาะสมสัมพันธ์กับคนวิถีชีวิต และสามารถสืบทอดต่อคนรุ่นต่อไปได้อย่างกว้าง
ขวางในระยะเวลาที่ยาวนาน ดังที่ ส้าราญ ผลดี ได้กล่าวไว้ในบทความ ศิลปวัฒนธรรมว่า “สัญลักษณ์ช่วยจ้ากัด
ขอบเขตความคิดทางวัฒนธรรมสมาชิกของวัฒนธรรมต้องพึ่งพิงสัญลักษณ์และการแสดง ออกทางปัญญาของตน
เมื่อจะต้องวางกรอบความคิด สัญลัก ษณ์ท้าให้วัฒนธรรมมีความเป็นไปได้ แพร่หลายอ่านได้ง่าย สัญลักษณ์เป็น
“สายใยแห่งความมีนัย (web of significance) (ส้าราญ ผลดี, 10 มิถุนายน 2557)

300

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

จากการวิจัยพบว่า การติดกระจกแปดเหลี่ยมและสิงห์คาบกั้นหยั่นตามบ้านของคนในชุมชน จะมีการ
ติดไว้หากบ้านและห้องอยู่ในจุดที่เรียกว่า ทางสามแพร่ง (ทางผีผ่าน เคลื่อนศพไปวัด ) หรือทางลงสะพาน ผู้วิจัย
พบว่า กระจกแปดเหลี่ยมจะปรากฏอยู่ตามบ้านของคนในชุมชนมากที่สุด ถ้าเปรียบเทียบกับ วัตถุมงคลหรือ
เครื่องรางประเภทอื่น ๆ การติดกระจกแปดเหลี่ยมจึงน่าจะเป็นลักษณะของความเชื่อที่มีความสัมพันธ์กันของ
กลุ่มคน เป็นตัวแทนและเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกด้านความ รู้สึกของคนในชุมชน จากการสัมภาษณ์ผู้คน
ในชุมชนหลายบ้านพบว่าความรู้สึกถึงภัยอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็น รวมทั้งความเชื่อเรื่องโชคลางมีความหมาย
และสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเชื่อของคนในชุม ชนริมน้้าอย่างมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าความเชื่อและความรู้สึก
ดังกล่าวได้อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานแล้วดังที่ เสถียรโกเศศ ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง ประเพณีเนื่อง
ในการสร้างบ้านปลูกเรือนว่า “ประตูเป็นของส้าคัญศัตรูจะเข้ามาก็ทางนั้นต้องป้องกันให้แข็งแรง นี่กล่าวเฉพาะ
ศัตรูธรรมดาซึ่งมองเห็น ความหวาดสะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยที่มองไม่เห็นตัวมีอยู่ทุกที่ ทุกหัวระแหงก็มีอยู่ทางเดียว
คือหาทางแก้ด้วยวิธีในท้านองเดียวกัน คือ หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่องป้องกันประจ้าไว้ตรงประ ตูทางเข้า เช่น
หาเลขยันต์มาปิด มาแขวนไว้ ถ้าเป็นจีนก็มักใช้รูปสิงโต ชาวจีนใช้รูปสิงห์คาบกั้นหยั่นพร้อมกับรูปยันต์แปด
เหลี่ยม โป๊ยช่วยเอาไว้ตรงปากทางที่เล็งประตูบ้าน เป็นการป้องกันหรือแก้ เสนียดจัญไรลางแห่งก็ใช้กระจกมา
แขวนไว้บานหนึ่ง เพื่อผีหรือสิ่งชั่วร้ายเห็นเป็นแวบวาบแวววาวก็ไม่ใกล้เข้ามา” (เสฐียรโกเศศ, 10 มิถุนายน 2558)
ความเชื่อในเรื่องสิ่งลึกลับและการนับถือโชคลางจึงเป็นลักษณะที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกด้วยการตกแต่งบ้าน
ของคนในชุมชน
จากการวิจัยพบว่าชาวมอญจะไม่นิยมน้าตุ๊กตามาไว้ในบ้าน เพราะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณ ลักษณะ
ทางความเชื่อที่กล่าวมาได้จากการศึกษาบ้านคุณยายยิ่ง ผลงาม อายุ 87 ปี (ปัจจุบันปี พ.ศ. 2558 หลังการวิจัย
คุณยายยิ่ง ผลงามได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชรา) อยู่บ้านเลขที่ 252/1 ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม (ตลาดเก่าหัว
ตะเข้) ซึ่งเป็นชาวมอญที่อาศัยอยู่ที่ตลาดเก่ามานาน มีอาชีพ ท้าบายศรีส้าหรับประกอบพิธีกรรมที่มีผู้คนมาว่าจ้าง
ลักษณะการตกแต่งบ้านจะสามารถเห็นการประดับประดาด้วยบายศรีขนาดใหญ่ อีกทั้งบ้านหลังนี้เคยเป็นร้านตัด
ผมมาก่อนท้าให้มีอุปกรณ์ของร้านตัดผม เช่น เกาอี้นั่งตัดผม กระจก รูปภาพประดับตามฝาผนัง ที่มีขนาดใหญ่
เล็ก เรียงรายทั้งภาพสี ขาวด้า และเมื่อส้ารวจดูรอบ ๆ บ้านก็ไม่ปรากฏการน้าตุ๊กตาทุกชนิดมาประดับตกแต่ง
บ้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าความเชื่อของคนมอญเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับบทความหนึ่ง
ในวิทยานิพนธ์ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อโลกทัศน์ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่ปรากฏใน
พิธีกรรมงานบวช ของนายพชระ โชติภิญโญกุล ที่กล่าวไว้ว่า “ชาวมอญนครชุมน์เชื่อว่า ตุ๊กตาเป็นสิ่งหนึ่งเสมือน
ร่างคน เป็นสิ่งที่อยู่อาศัยของผีร้ายหรือผีไม่ดี ในอดีตคนมอญนครชุมน์จะเคร่งครัดมากจะไม่ให้มีการน้าตุ๊กตาเข้า
บ้านโดยเด็ดขาด แต่ปัจจุบันมีการแอบน้าเข้ามาเพราะเด็กรุ่นใหม่ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองและรูปลักษณ์ของ
ตุ๊กตาที่สวยงามจึงมีการฝ่าฝืนหรือมีการเข้าใจผิดถึงค้าจ้ากัดความว่า ตุ๊กตาที่ห้าม มีลักษณะอย่างไร เช่น ตุ๊กตาที่
ห้ามคือตุ๊กตาผ้าหรือตุ๊กตากระดาษเพียงเท่านั้น แต่ทว่าความจริงแล้ว คนมอญที่นี่หมายรวมถึงตุ๊กตาทุกชนิดไม่
ว่าจะท้าจากวัสดุใดก็ตาม ตุ๊กตาที่ท้าจากปูนปั้น ตุ๊กตาที่เป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นต่าง ๆ อย่างโดราเอม่อน คิตตี้ก็อยู่ใน
ข้อห้ามเช่นเดียวกัน” จากกรณีอภิปรายผลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างของการศึกษาหาความสัมพันธ์กันของ
วิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้ากับการแสดงออกด้วยศิลปะการตกแต่งและจัดสถานที่ซึ่งได้สอดคล้อง
กับการวิจัยเรื่องต้านาน พิธีกรรม และสถาปัตยกรรมของ ศุภกิจ แย้มศรวล อาจารย์ประจ้าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่พบว่า การศึกษามุมมองทางคติชนวิทยาสามารถอธิบายถึงความสั มพันธ์และ
พัฒนาการระหว่างมนุษย์และงานสถาปัตยกรรมได้

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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มุมมองทางทัศนศิลป์และศิลปกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์รูปแบบของวิถีชีวิตและความเชื่อ การ
ตีความทางสัญลักษณ์ด้วยทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ซึ่งเป็นอีกศาสตร์หนึ่งในสาขาทัศนศิลป์ที่จะน้า มาใช้อธิบาย
ความเข้าใจพื้นฐานในด้านกายภาพและการมองเห็นของวัตถุ สิ่งของที่วางร่วมกัน ที่แสดงการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบไม่ว่าผู้ จัดวางหรือตกแต่งจะจงใจหรือไม่ เช่น การวางหิ้งบูชาพระ ในการจัดวางที่มีลักษณะ 3
เหลี่ยม มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางประกอบด้วยดอกไม้บูชาในต้าแหน่ง ซ้าย ขวา 2 ข้างเท่ากันและจัดวางบน
พื้นที่สูง แสดงถึงอัตลักษณ์และรูปแบบของวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการให้
ความหมายและความรู้สึกตามทฤษฏีองค์ประกอบศิลป์เรื่องความสมดุล แบบ 2 ข้างเท่ากัน หรือคล้ายกันใน
ลักษณะสงบนิ่งมั่นคง (เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2542)
สี กับมุมมองทางแนวคิดทฤษฎี จากการวิจัยพบว่าการจัดวางศาลเจ้าที่ของชาวไทยเชื้อสายจีนมี
ลักษณะการจัดวางบนพื้นบ้านมีลักษณะเป็นไม้มีโทนสีเข้มให้ความรู้สึกลึกลับมีอ้านาจ แสดงถึงอัตลักษณ์และ
รูปแบบของวิ ถีชีวิ ตและความเชื่อ ตามหลัก ทฤษฎีสี มุม มองทางทัศนศิลป์ ยังสามารถผสมผสานการอธิ บาย
ปรากฏการณ์เรื่องสีตามบริบททางความเชื่อของชาวจีน ทั้งนี้เนื่องจากมีการกล่าวถึงเจ้าที่บ้าน (ตี่จู๋เอี้ย) ซึ่งมัก
เป็นรูปแบบของศาลเจ้าเล็ก ๆ วางติดกับพื้นดินหรือพื้นบ้านรับ อ้านาจ และอิทธิฤทธิ์มาจากสวรรค์โดยตรง มี
หน้าที่ท้าตามค้าสั่งจากสุขาวดีอย่างเคร่งครัด ศาลเจ้าที่จีนถือว่าอัตรานั้นเป็นธาตุไฟเสมอ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เคร่งครัด
ในเรื่องวิธีนี้จึงมักเลือกศาลเจ้าที่ที่ท้าด้วยเรือนไม้ทั้งหลังและมักเน้นสีไปที่โทนสีเข้มเพราะธาตุไม้ ลุ้นอุดหนุนธาตุ
ไฟ เชื่อว่าจะท้าให้พลังของ เจ้าที่มีแลกเปลี่ยนและอนุภาพยิ่งขึ้น สีในยันต์แปดเหลี่ยมให้ความหมายสัมพันธ์กับ
ทิศและต้าแหน่งการวาง ดังที่ อ้านวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ ผู้เขียนหนังสือเรื่องฮวงจุ้ยสี มงคลแห่งชีวิตได้กล่าวไว้
ว่า “ลักษณะปฏิสัมพันธ์ของสีกับร่างกายในยันต์แปดทิศถึงการไหลเวียนของพลังในร่างกายสัมพันธ์กับเบญจธาตุ
และสี ในยันต์แปดทิศ (ปากัว) สัมพันธ์กับความเชื่อพลังจักรวาล รวมถึงพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับธาตุดิน น้้า ไฟ
ไม้ โลหะฤดูกาล ทิศ และร่างกายมนุษย์ จึงมีความหมายของสี และการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน ” (อ้านวยชัย
ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, 2540, น. 43)
การวิจัยที่ศึกษาถึงมุมมองทางทัศนศิลป์และศิลปกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และรูปแบบของวิถีชีวิตและ
ความเชื่อของคนในชุมชนริมน้้าเป็นการอธิบายถึงลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น 2 ลักษณะ ซึ่งได้แก่ การตีความทาง
สัญลักษณ์ด้วยทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ มุมมองทางศิลปกรรมและการน้านัยยะแฝงของวัตถุสิ่งของตามความเชื่อ
และบริบททางวัฒนธรรมมาร่วมอธิบายถึงอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะของตกแต่งบ้านและจัดสถานที่ของคนใน
ชุมชน ซึ่งการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว ได้สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของ สุรพล แสนค้า
ที่พบว่ามุมมองทางศิลปกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ของชุ มชนทั้งด้านรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบแสงเงา และ
ด้านนามธรรมของความสงบ ความลึก ลับมีชีวิตของชุมชนริมน้้า
ข้อเสนอแนะ
การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้คนในชุมชนท้าให้ทราบถึงเรื่องเล่า ซึ่งเป็นมุมมองทางคติชนวิทยาสามารถ
ศึกษาร่วมกับการเรียนรู้อดีตจากหลักฐานร่องรอย เช่น ข้อมูลเรื่องการเอียงของคาน ขื่อ โครงสร้างใต้หลังคาที่
เกิดอุบัติเหตุจากเรือดูดเลน ท้าให้กรณีศึกษาการตกแต่งและจัดสถานที่ มีการวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะของ
สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอาคารตลาดเก่าหัวตะเข้อาจต้องปรับเปลี่ยนมุมมองการศึกษาครั้งต่อไป การศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงชุ มชนและความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตต้องค้านึงถึงผลของการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการของชุมชน เช่น ชุมชนมีความต้องการด้านความปลอดภัย แข็งแรง ปราศจากภัยทั้งจากสภาพธรรมชาติ

302

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

สัตว์ร้ายและพฤติกรรมมนุษย์มีสาธารณูปโภค การสัญจรและสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมไปถึงความความปลอดภัยมั่นคง
ทางด้านจิตวิญญาณ อารมณ์และความรู้สึกสามารถอยู่ร่วมกันได้ในลักษณะครอบครัว เช่น มีจ้านวนสมาชิก
ความแตก ต่างของวัย รวมถึงสะท้อนความผูกพันของคนในครอบครัว มีความแน่วแน่และมั่นคงในวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของตนเอง อีกทั้งยังมีเสรีภาพในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาในหลักศาสนา การศึกษาและวิจัยแบบชุมชนมี ส่วน
ร่วมได้ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อชุมชนทั้งด้านวิถีชีวิตทัศนคติ ความเชื่อ เกิดข้อคิดความรู้ มุมมอง การเห็นคุณค่า
ในอัตลักษณ์ที่แสดงออกด้วยลักษณะการตกแต่งบ้านจัดสถานที่ของคนในชุมชน เช่น วิธีการจัดวาง ติดตั้ง รูป
สัญลักษณ์ สี และร่องรอย ในสิ่งของ วัตถุ เครื่องรางที่มีความหลากหลายในด้านทฤษฎี ความหมายที่มีความ
ซับซ้อนในบริบททางความเชื่อและวัฒนธรรม การน้าลักษณะดังกล่าวไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงจึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาค้นคว้าต่อไปเป็นอย่างยิ่ง และ
ผู้วิจัยหวังว่าผลของการศึกษาเรื่อง การจัดสถานที่และตกแต่งบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในชุมชน
ริมน้้าตลาดเก่าหัวตะเข้จะเป็นโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลส้าหรับการศึกษาในเรื่องที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต
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การสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ร่วมสมัย1
CREATION OF CONTEMPORARY POLLEN BUDDHA IMAGES
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี*
TIPAWAN THUNGMHUNGMEE
บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรม และวิเคราะห์ความหมาย
จากแนวคิดสัญลักษณ์ตามหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในรูปทรงและองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของพระพุทธรูป
เกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา ดาเนินการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ ผลการศึกษาพบว่า
พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพุทธสถานศิลปะพม่าในล้านนา มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง สกุลช่างมัณฑะเลย์ และสกุลช่างไทใหญ่ มีโครงสร้างภายในรูปทรงกลวงเป็นโพรง ผิวนอกตกแต่งด้วย
เทคนิคการปั้นรัก และลงรักปิดทอง ล่องชาด ประดับกระจกสี กรรมวิธีการสร้างจัดเป็นศิลปะเครื่องเขินของพม่า
รูปแบบหนึ่ง รูปแบบและองค์ประกอบของรูปทรงพระพุทธรูปสะท้อนแนวคิดสัญลักษณ์ตามหลักพุทธปรัชญา
แบบเถรวาท คือ สัญลักษณ์แทนพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน สั ญลักษณ์จากแนวคิดมหาปุริส ลักษณะ 32 ประการของพระพุทธเจ้า สัญลักษณ์จากพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดี
และสัญลักษณ์จากคติการสร้างพระพุทธรูปด้วยเกสรดอกไม้ นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษา มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมา ปางมารวิชัย ด้วยดอกไม้ที่พุทธศาสนิกชน
นามาสักการบูชาพระ โดยนากรรมวิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะเครื่องเขินมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงคติสร้างงานพุทธศิลป์ในอดีตไปสู่การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในปัจจุบันที่สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงคุณค่าและความสาคัญของภูมิปัญญาอันเป็นแก่นของวัฒนธรรม
คาสาคัญ: การสร้างพระพุทธรูป พระพุทธรูปเกสรดอกไม้
Abstract
The purpose of the creation is to study the art styles and analyze the symbolic
meanings, relating to Buddhism, to be found in the forms and other components of the
Pollen Buddha images in Burmese art in Lanna, by using Art Creative research. It was found
that pollen Buddha images of Burmese Art located in Lanna had the characteristics of the
elaborately decorated Buddha images clad in royal attire from the Mandalay and Tai Yai
1

การสร้างสรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา
เพื่อการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาร่วมสมัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2558
*
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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schools. The images were made from various kinds of natural materials, such as fragrant clay,
wood of auspicious trees, flower pollens, and crushed dried-flower powder mixed with the sap of
the Rak tree. In terms of art styles,they could be conisdered a type of laquerware art, whilst
the pattern and components reflected Theravada Buddhism, representing Samanakhodom - the
present Lord Buddha, the concept of the 32 attributes of the Lord Buddha, the Buddha image
representing the Great Compassion or Phaya Chomphubodi, and the symbols based on the
beliefs or the traditions of making a Buddha image from flower pollens. The researcher applied
the knowledge synthesized in the study to be an inspiration for making a Buddha images of
Lanna Buddhist art in the Subduing Mara posture from the pollen of flowers the Buddhist
devotees brought to pay respect to the Buddha images. The art of lacquer ware making was
employed to link the past wisdom of Buddhist art with the contemporary visual art creation.
This reflects the value and significance of the local wisdom which forms the core of Lanna culture.
Keywords: Creation of Buddha Images, Pollen Buddha Images
บทนา
พระพุทธรูปนับเป็นสัญลักษณ์สาคัญหนึ่งในสามของพระรัตนตรัย อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ประวัติการสร้างพระพุทธรูปมีเนื้อหาอยู่ในตานานเก่าแก่ของอินเดียเรื่องพระพุทธรูป
แก่นจันทน์ เล่าเรื่องแรกสร้างพระพุทธรูปว่ามีมาแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมายุอยู่ (ไขศรี ศรีอรุณ,
2546, น. 7) แต่จากข้อมูลหลักฐานการค้นคว้าทางด้านโบราณคดี พบว่าเริ่มมีพระพุท ธรูปเกิดขึ้นครั้งแรกใน
ประเทศอินเดียสมัยโบราณ หลังจากพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงแล้วเกือบ 700 ปี พระพุทธรูป
ในยุคแรกจัดเป็นศิลปะคันธาราฐ โดยได้รับแนวความคิดมาจากการสร้างรูปเทพเจ้าของช่างชาวกรีก ต่อมาชาว
พุทธได้นาแบบอย่างมาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิ มของชาวอินเดียพื้นเมืองที่มีการสร้างรูปเคารพอยู่ก่อน
(ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2554, น. 27) ซึ่งมีแนวความคิดแตกต่างจากหลักธรรมคาสอนแบบอเทวนิยมของพุทธศาสนา
วิธีคิดของชาวพุทธให้ความสาคัญกับพระพุทธรูปในฐานะสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า มิได้ต้องการสร้างรูปเหมือน
ของพระพุทธองค์หรือรูปเคารพในความหมายแบบศาสนาเทวนิยมที่มีมาแต่เดิม ต่อมาคติการสร้างพระพุทธรูป
จากอินเดียได้แพร่หลายไปสู่ดินแดนที่รับนับถือพระพุทธศาสนา ช่างในท้องถิ่นต่างๆได้ปรับปรุงรูปแบบให้
สอดคล้องกับรสนิยมของชาวพุทธในชุมชนของตน และพัฒนาจนเป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่ นได้ในที่สุด
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, น. 564)
ความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูปในประเทศไทย มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับประวัติการ
เผยแพร่เข้ามาของพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาต่างๆ รูปแบบของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะแตกต่างกันไปตามคติ
นิยมในแต่ละยุคสมัย จากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในอินเดีย ได้แก่ พระพุทธรูปสมัย
อมราวดี พระพุทธรูปสมัยคุปตะ ซึ่งมีขนาดเล็กพอเหมาะที่จะนาติดตัวได้สะดวกสาหรับพ่อค้าที่เดินทางมา
ค้าขาย หรือพระภิกษุมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน (ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ,
2554, น. 42) ต่อมาเมื่อคนในท้องถิ่นยอมรับนับถือ พระพุทธศาสนา จึงเกิดคติการสร้างศาสนสถาน และ
พระพุทธรูปขึ้น การที่จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นแทนองค์พระพุทธเจ้านั้นมิใช่ของง่าย รูปทรงที่สร้างให้มีความงาม
ตามอุดมคติเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะถ่ายทอดความลึกซึ้งถึงแก่นสารแห่งพุทธธรรมได้ ก็ด้วยพระธรรม
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ของพระพุทธองค์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินคิดสร้างพระพุทธรูปขึ้น (ศิลป์ พีระศรี, 2545, น. 210) ระเบียบ
ความงามในพระพุทธรูป เกิดจากการพัฒนารูปแบบและสุนทรียภาพในรูปสัญลักษณ์ไปสู่ทรวดทรงของมนุษย์อัน
สมบูรณ์ หมายถึง ลักษณะของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ได้แก่ มหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้ า ทั้งนี้ ความมุ่งหมายของ
ประเพณีการสร้างพระพุทธรูปล้วนมีที่มาจากความศรัทธาเพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา โดยเฉพาะในบริเวณ
อาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน
คติการสร้างพระพุทธรูปในอาณาจักรล้านนาทุกยุคสมัย ล้วนแล้วแต่ได้รับ การรับอิทธิพลจาก
ศิลปวัฒนธรรม จากดินแดนที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ก่อน เรื่องราวและพัฒนาการของงานศิลปะ
จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องบ้ า นเมื อ ง และประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเผยแพร่ เ ข้ า มาของ
พระพุทธศาสนา ในสมัยต่างๆเป็นอย่างมาก (สุรพล ดาริห์กุล, 2542, น. 172) โดยเฉพาะศิลปะล้านนายุคหลัง
ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ศิลปะพม่าได้แพร่หลายเข้ามาสู่ดินแดนล้านนาพร้อมกับชาวพม่ากับชาวไทใหญ่ที่เข้า
มาค้าขาย และทาสัมปทานป่าไม้ร่วมกับชาวอังกฤษในช่วงเวลานี้ด้วย เมื่อชาวพม่าเหล่านั้นประสบผลสาเร็จทาง
การค้ามีฐานะร่ารวย ประกอบกับด้วยมีศรัทธาในพระศาสนา จึงได้ทาการบูรณะวัดวาอารามที่ชารุดทรุดโทรม
และสร้างวัดขึ้นใหม่หลายแห่งในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย โดยใช้ช่างฝีมือที่มาจากพม่ าโดยตรง (สุรพล ดาริห์กุล ,
2542, น. 216) ปรากฏหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมในเขตวัฒนธรรมล้านนาหรือบริเวณ
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก
แบบแผนของสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมแบบพม่ากับไทใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน เพราะมี
รากฐานทางวัฒนธรรมและพัฒนาการร่วมกันมา วัดของชาวพม่าและไทใหญ่ในเขตวัฒนธรรมล้านนานั้น เป็น
สัญลักษณ์ของจักรวาลตามคติพุทธศาสนาแบบเถรวาท (สถาบันวิจัยสังคม, 2551, น. 59) ภายในวิหารนิยม
ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้เป็นจานวนมาก ซึ่งล้วนแต่มีพุทธลักษณะงดงาม สะท้อนถึงเอกลักษณ์พิเศษแบบ
ศิลปะสกุลช่างพม่า-ไทใหญ่ ซึ่งมีความแตกต่างจากพระพุทธรูปศิลปะล้านนา แต่มีพื้นฐานแนวคิดในการสร้าง
เหมือนกันหลายประการ โดยเฉพาะความเชื่อว่าเมื่อสร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว ผู้สร้างจะได้รับ
อานิสงค์เป็นอันมาก ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์เกี่ยวกับอานิสงค์ต่าง ๆ รวมทั้งในตาราการสร้างพระพุทธรูปที่
ให้ความสาคัญกับพุทธลักษณะ และการเลือกสรรวัสดุที่นามาสร้างพระพุทธรูป อาทิ ไม้ หิน หยก ทองแดงหรือ
ทองเหลือง งาช้าง ทองคา แก้วมณี และผงดอกไม้ผสมน้ารัก (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2545, น. 16) เป็นต้น
คติความเชื่อเรื่องอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปด้วยเกสรดอกไม้ มักปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใบลาน
เกือบทุกฉบับ ทั้งนี้ น่าจะมีความหมายที่เป็นนัยสาคัญบางประการ ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิธีคิดในการกาหนด
คุณค่าแก่วัตถุที่ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสื่อสัญลักษณ์ของความศรัทธา ตามคติความเชื่อของชาวพุทธที่
สืบทอดมาแต่เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล จากข้อมูลหลักฐานการสร้างพระพุทธรูปในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวิน
พบว่า มีประเพณีการสร้างพระพุทธรูปด้วยเกสรดอกไม้อยู่เสมอ อาทิ การสร้างพระมหามัยมุนีองค์จาลองใน
เมืองมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปทรงเครื่องสกุลช่างไทใหญ่ และพระบัวเข็ม ในทะเลสาบอินเล เมืองตองยี และ
พระพุทธรูปเครื่องเขินวัดปางล้อ เมืองเชียงตุง ในรัฐฉานของพม่า นอกจากนี้ ยังพบพระเกสรดอกไม้ที่เมืองหลวง
พระบาง เมืองเวียงจันทน์ และเมืองจาปาสักในประเทศลาว
จากข้อมูลหลักฐานการสร้างพระพุทธรูปในเขตวัฒนธรรมล้านนา พบว่ามีพระพุทธรูปเกสรดอกไม้
หรือพระพุทธรูปมุกดอกไม้ ประดิษฐานอยู่ตามพุทธสถานต่างๆ จานวนไม่มากนัก (ฮันส์ เพนธ์, 2517, น. 113)
ส่วนประกอบของวัสดุที่ใช้สร้างได้มาจากวัสดุธรรมชาติหลากหลายชนิด อาทิ ไม้มงคล ดินหอม เกสรดอกไม้ และ
ผงดอกไม้ ผ สมน้ ารั ก (สายั น ต์ ไพรชาญจิ ต ร์ , 2545, น. 16) นอกจากนั้ น ยั งมี พ ระพุ ท ธรู ป เกสรดอกไม้ ที่
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ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้ศิลปะแบบพม่า -ไทใหญ่อีกจานวนหนึ่งด้วย โครงสร้างรูปทรงของพระพุทธรูปมี
ลักษณะกลวงเป็นโพรง ผิวนอกตกแต่งรายละเอียดด้วยเทคนิคการปั้นรัก แล้วลงรักปิดทองล่องชาด ประดับ
กระจกสี รูปลักษณ์พุทธลักษณะแบบทรงเครื่อง อันเป็นเทคนิคกระบวนการสร้างที่มีเอกลักษณ์พิเศษของงาน
ศิลปะพม่า อาทิ พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ภายในวิหารวัดม่อนสัณฐาน และวัดศรีชุม จังหวัดลาปาง วัดพระธาตุ
ดอยกองมู วัดจองกลาง วัดจองคา และวัดพระก้าก่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนวัดนันตาราม จังหวัดพะเยา
ดังนั้น คติการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในวัฒนธรรมล้านนา จึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญา
ของผู้คนในท้ องถิ่ น ตลอดจนสามารถสะท้อนให้เ ห็น คุณค่ า ทางด้ านประวัติศ าสตร์ศิล ปะ โบราณคดี และ
ศิลปกรรม แต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือคุณค่าที่มีต่อจิตใจของชาวพุทธในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา
2. เพื่อวิเคราะห์ความหมายจากแนวคิดสัญลักษณ์ตามหลักพุทธปรัชญา ที่ปรากฏในพระพุทธรูป
เกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา
3. เพื่อสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้ร่วมสมัยอันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิธีการศึกษา
การสร้างสรรค์ครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ (Art Creative Research) แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารทั้งชั้นต้น ได้แก่ พระไตรปิฎก
คัมภีร์ใบลาน เอกสารโบราณ และเอกสารชั้นรอง ได้แก่ ตารา หนังสือ งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องสัญลักษณ์ในพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในเขตวัฒนธรรมล้านนา
ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ทาการเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับพระพุทธรูปเกสร
ดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการจาแนกไปตามรูปแบบของงานศิลปะด้วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ รวมทั้งอธิบายตีความตามเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในงานพุทธศิลป์เหล่านั้น เพื่อให้ได้ความรู้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ในพระพุทธปฏิมา
ส่วนที่ 3 เป็นการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาร่วมสมัย โดยนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามา
เป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงการบันทึก รวบรวม ข้อมูล การค้นคว้าทดลอง
ตลอดกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการศึกษา
และสร้างสรรค์ เพื่อสืบทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น ไปสู่การพัฒนาพระพุทธปฏิมาร่วมสมัยต่อไป
ผลการศึกษา
การศึกษารูปแบบทางศิลปกรรม และวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามหลักพุทธปรัชญาแบบ
เถรวาท ที่ปรากฏจากรูปแบบและองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ในพระพุทธปฏิมา จากการศึกษาได้ผลสรุป ดังนี้
1. พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนามีรูปแบบทางศิลปกรรมแบบสกุลช่างพม่าสมัยมัณฑะเลย์
ที่ได้รับอิทธิพลด้านประติมานวิทยามาจากชาวไทใหญ่
2. ความหมายจากแนวคิดสัญลักษณ์ตามหลักพุทธปรัชญา ที่ปรากฏในพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ศิลปะ
พม่าในล้านนา ได้แก่ สัญลักษณ์จากแนวคิดมหาปุริสลักษณะ สัญลักษณ์จากปางพระพุทธรูป และสัญลักษณ์จาก
วัสดุที่ใช้ในการสร้างพระพุทธรูป

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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สรุปและอภิปรายผล
1. รูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา เป็นแบบสกุลช่างพม่า
สมัยมัณฑะเลย์ กล่าวคือ การสร้างพระพุทธรูปสกุลช่างมัณฑะเลย์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สอดคล้อง
กับ ธิดา สาระยา (2538, น. 70) เมืองมัณฑะเลย์ ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ตามแนวคิด
พุทธปรัชญาแบบเถรวาท รวมทั้งมีพัฒนาการมากที่สุดในบรรดาศิลปะพม่าในยุคสมัยอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา นับตั้งแต่สมัยพระเจ้ามินดงเป็นต้นมาเมืองมัณฑะเลย์มีความสาคัญอย่างมากในฐานะเมืองหลวง และเมือง
แห่งพระพุทธรูป ทั้งนี้ ศิลปะสมัยมัณฑะเลย์จึงเป็นศิลปะพม่าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตามแบบฉบับของตนเอง
อย่างแท้จริง กรรมวิธีการสร้างพระพุทธรูปในยุคสมัยนี้ ประกอบไปด้วยหลักประติมานวิทยาที่ หลากหลาย
นายช่างปฏิมากรมีฝีมือสูง อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ของสยาม แล้ว
นาไปประยุกต์ใช้ในได้อย่างกลมกลืนเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับงานพุทธศิลป์พม่าดั้งเดิม สอดคล้องกับ สมเกียรติ
โลห์ เพชรั ตน์ (2550, น. 80) โดยเฉพาะส่ว นประกอบและรายละเอีย ดที่ ปรากฏในพระพุ ทธรู ปทรงเครื่อ ง
นอกจากนี้ ทางด้านประติมานวิทยาก็สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย เช่น พระพุทธรูปที่หล่อจากโลหะสาริด
พระพุทธรูปที่แกะสลักจากศิลาทราย หินอ่อน หยก และไม้ ถ้าเป็นพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องใหญ่จะมีทั้งแบบที่
หล่อจากโลหะสาริด และพระพุทธรูปแบบที่สร้างจากวัสดุหลายชนิด เช่น ส่วนพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาท
เป็นหินอ่อน พระวรกายเป็นไม้ ทรงเครื่องเป็นลายรักปั้นประดับด้วยกระจกสีลงรักปิดทอง ส่วนเครื่องทรงที่
ลอยตัวจะทาด้วยแผ่นโลหะลงรักปิดทองสวมคลุมทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมี พระโปร่งหรือพระพุทธรูป
ที่ทาจากเกสรดอกไม้ และกระดาษ ทาให้มีน้าหนักเบา แล้วลงรักปิดทองล่องชาดประดับกระจกสี โดยได้รับ
อิทธิพลด้านประติมานวิทยามาจากงานพุทธศิลป์ของไทใหญ่
2. ความหมายจากแนวคิดสัญลักษณ์ตามหลั กพุทธปรัชญาแบบเถรวาท ที่ปรากฏในพระพุทธรูปเกสร
ดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา สามารถจาแนกออกเป็น 3 ประการ ดังนี้
2.1 สัญลักษณ์จากแนวคิดมหาปุริสลักษณะ หมายถึง ลักษณะรูปแบบหรือรูปทรงองค์ประกอบ
ส่วนต่างๆ อันประกอบรวมกันเป็นพระพุทธปฏิมา ซึ่งใช้เป็นสื่อไปถึงเนื้อหาเรื่องแนวคิดมหาปุริสลักษณะที่
ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง (2553, น. 37) เนื้อหาเรื่อง ลักษณะ
ของมหาบุรุษมี 32 ประการ กล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยลักษณะของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ อันเป็นคติของบุคคลเพียง
2 ประเภท คือ พระเจ้าจักรพรรดิราชผู้ทรงธรรมประการหนึ่ง และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วอีก
ประการหนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง มหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นด้วยการบาเพ็ญ
บารมีในชาติปางก่อน จากอานิสงส์แห่งการสร้างกุศลกรรมแต่ละอย่างส่งผลให้เกิดลักษณะของมหาบุรุษ 32
ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ
2.2 สัญลักษณ์จากปางพระพุทธปฏิมา คือ ลักษณะรูปแบบหรือรูปทรงองค์ประกอบที่แสดง
อิริยาบถท่าทางต่างๆของพระพุทธรูป ชื่อเรียกปางต่างๆ ของพระพุทธรูปใช้เกณฑ์หลายอย่างบางครั้งเรียกตาม
อิริยาบถ และเรียกตามท่าทางพระหัตถ์ก็ได้ สอดคล้องกับ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง(2553, น. 47) เนื่องจากที่มา
ของคาว่า “ปาง” หมายถึง ช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ ซึ่งสื่อความหมายถึงเหตุการณ์สาคัญที่ปรากฏในพุทธประวัติ
ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนปรินิพพาน จึงเป็นเหตุให้มีการเชื่อมโยงและคิดสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ถึงพุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่ง จากการศึกษาสัญลักษณ์จากปางพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพม่า
ในล้ า นนา พบว่ า มี พุ ท ธลั ก ษณะเป็ น พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ ง หรื อ ปางโปรดพญาชมพู บ ดี สอดคล้ อ งกั บ
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หลวงภัณฑลักษณ์วิจารณ์ (2464, น. 1) อันมีที่มาจากพุทธประวัติคราวที่พระพุทธองค์ประทับ ณ เวฬุวนาราม
ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารอุทิศถวายในครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารถูกพญาชมพูบดีกษัตริย์แห่งเมืองปัญจาลนคร ซึ่งมี
ฤทธิ์เดชานุภาพมากมารุกรานข่มเหง จึงทรงยึดพระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง ในการปราบพญาชมพูบดี พระพุทธองค์
ทรงทราบด้วยพุทธบารมีว่า พญาตนนี้จะได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในพุทธศาสนา จึ งทรงเนรมิตพระองค์เป็น
พระราชาธิราช ทรงเครื่องราชาภรณ์ครบทุกประการ แล้วตรัสสั่งให้พระอินทร์เป็นทูตไปเชิญพญาชมพูบดีมาเฝ้า
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดจนพญาชมพูบดีหมดทิฐิเกิดความศรัทธาในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทูลขอ
บรรพชา พระบรมศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้จนสาเร็จเป็นพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาองค์หนึ่ง
2.3 สัญลักษณ์จากวัสดุที่ใช้ในการสร้างพระพุทธปฏิมา จากการศึกษาพบว่าการสร้างพระพุทธรูป
เกสรดอกไม้ศิลปะพม่าในล้านนา ใช้ผงดอกไม้ผสมน้ารักเป็นวัสดุหลักที่ประกอบขึ้นเป็นรูปทรงพระพุทธรูป โดย
โครงองค์พระพุทธรูปมีลักษณะโปร่งภายในกลวงเป็นโพรง (Hollow dry-lacquer Sculpture) แล้วตกแต่ง
รายละเอียดภายนอก ด้วยเทคนิคลงรักปิดทองล่องชาดประดับกระจกสี ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธปฏิมา
สกุลช่างไทใหญ่ จากรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ พุทธศาสนิกชนมีคติความเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปนั้น
นอกจากจะเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้ว ในปัจจุบันยังมีผู้นิยมสร้างพระพุทธรูปเพื่อ
เป็นการบาเพ็ญกุศลสืบอายุด้วย สอดคล้องกับ วิลักษณ์ ศรีป่าซาง (2554, น. 141) ดังปรากฏเนื้อหาในตารา
สร้างพระพุทธรูป กล่าวว่าเจ้าของหรือศรัทธาผู้สร้างพระพุทธรูปถวายแก่พระศาสนา จะได้เสวยสุขทั้งในเมืองคน
และเมืองฟ้าตามระยะเวลาต่างๆ กันขึ้นอยู่กับลักษณะแห่งการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้สร้าง โดยเฉพาะพระพุทธรูป
ที่สร้างจากผงดอกไม้ผสมน้ารักจะมีอานิสงส์ได้เสวยสุขเป็นระยะเวลานานถึง 100 กัป

ภาพที่ 1 ความเชื่อและประเพณีการสักการบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้
ที่มา: ศักดิ์ชัย สายสิงห์ (2554)

ภาพที่ 2 พุทธศาสนิกชนใช้ดอกไม้เป็นสื่อสัญลักษณ์ของความศรัทธา
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 3 พระพุทธรูปศิลปะพม่า
วัดม่อนม่อนปู่ยักษ์ จ.ลาปาง
ที่มา: สุรพล ดาริห์กุล (2542)

309

ภาพที่ 4 พระพุทธรูปศิลปะพม่า
วัดจองคา จ.แม่ฮ่องสอน
ที่มา: สุรพล ดาริห์กุล (2542)

ภาพที่ 5 พระพุทธรูปมุกเกสร วัดหมื่นล้าน
จ.เชียงใหม่
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 6 พระพุทธรูปมุกเกสร วัดพันเตา
จ.เชียงใหม่
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 7 พระพุทธรูปวัดกาก่อ
จ. แม่ฮ่องสอน
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 8 พระพุทธวัดพระธาตุดอยกองมู
จ.แม่ฮ่องสอน
ที่มา: ผู้วิจัย
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กระบวนการสร้างสรรค์
ขันตอนการสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ประกอบด้วย 8 ขันตอน ดังนี
1. การสร้างภาพร่าง
2. การปั้นพระพุทธรูปต้นแบบ
3. การสร้างแม่พมิ พ์ทุบด้วยปูนปลาสเตอร์
4. การหล่อพระพุทธรูปต้นแบบด้วยขี้ผึ้ง
5. การสร้างแม่พมิ พ์ยางซิลโิ คน
6. การหล่อพระพุทธรูปด้วยเกสรดอกไม้
7. การปิดทองพระพุทธรูปเกสรดอกไม้
8. การประดับกระจกพระพุทธรูปเกสรดอกไม้

ภาพที่ 9 การกาหนดอัตราส่วนของมวลสารที่ใช้ในการหล่อพระพุทธรูปเกสรดอกไม้
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 10 ดอกไม้ที่พุทธศาสนิกชนนามาสักการบูชาพระที่วัด
ที่มา: ผู้วิจัย
กระบวนการสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้

ภาพที่ 11 การสร้างภาพร่าง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 13 แม่พิมพ์ทุบ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 16 แม่พิมพ์พระพุทธรูป
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 12 การปั้นพระพุทธรูปต้นแบบ
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 14 พระพุทธรูปขีผึง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 15 แม่พิมพ์ยางซิลิโคน
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 17 การหล่อพระพุทธรูปด้วยเกสรดอกไม้
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 18 การนาพระพุทธรูปออกจากแม่พิมพ์และการแต่งผิวพระพุทธรูป
ที่มา: ผู้วิจัย
ขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูป ถอดออกจากแม่พิมพ์ยาง และการเก็บความเรียบร้อยโดยการแต่งผิว
คือ การใช้เกสรดอกไม้บดละเอียดผสมกับกาวพลาสติกเรซิ่นและน้าสะอาด นามาอุดตามรูพรุนบริเวณผิวนอก
องค์พระพุทธรูป ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงขัดแต่งด้วยตะไบและกระดาษทรายให้ผิวเรียบเสมอกัน
การปิดทองพระพุทธรูปเกสรดอกไม้

ภาพที่ 19 อุปกรณ์สาหรับการปิดทองพระพุทธรูป
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 20 การลงยางรักพระพุทธรูป
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 21 การปิดทองคาเปลวพระพุทธรูป
ที่มา: ผู้วิจัย
การประดับกระจกพระพุทธรูปเกสรดอกไม้

ภาพที่ 22 การตัดกระจกสีเพื่อติดลงบนพระพุทธรูป
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 23 พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก
ที่มา: ผู้วิจัย
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาสัญลักษณ์จากพระพุทธรูปที่ มีเอกลักษณ์ทางด้านรูปแบบพุทธศิลป์ในเขตวัฒนธรรม
ล้านนาและในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวิน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาความหมายเชิ งสั ญ ลั ก ษณ์ ข องงานศิ ล ปกรรมแขนงต่ า งๆ เช่ น งานจิ ต รกรรม
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมในลักษณะเชื่อมโยงกันแบบองค์รวม

ภาพที่ 24 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปเกสรดอกไม้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่มา: ผู้วิจัย
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กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนที่มีต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
THE PROCESS OF LEARNING AND TRANSFERRING KNOWLEDGE
OF THE COMMUNITY TOWARDS SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY
IN PHRA NAKNON DISTRICT, BANGKOK
ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง*
THUNYALUK JAITIANG
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดารงชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนและคนในชุมชนให้การยอมรับ จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ แล้วนามา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า
1. กระบวนการเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เกิดจาก 1) การสร้างแรงจูงใจ 2) ความรู้ ความเข้าใจ 3) การประยุกต์ 4) การวิเคราะห์ และการประเมิน
2. การถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ลักษณะของผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ คือ ชอบการเรียนรู้ ชอบลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
พึ่งตัวเองเป็นหลัก 2) ผู้รับการถ่ายทอด คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนนอกชุมชน 3) สาเหตุของการถ่ายทอด
สิ่งที่พ่อหลวงสอนเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนนาไปปฏิบัติ และเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
อยู่ดีมีสุข 4) เนื้อหา วิธีการถ่ายทอด และวิธีการวัดความรู้ และติดตามผล ส่วนมากจะถ่ายทอดเนื้อหาในเรื่อง
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปฏิบัติตามพ่อหลวง วิธีการ ถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติให้
ดูเป็นแบบอย่าง การสาธิต การวัดความรู้ และติดตามผล สังเกตจากความตั้งใจ ความสนใจ การซักถาม
การนาไปปฏิบัติได้ และประเมินตามสภาพจริง
คาสาคัญ: กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
This study aims to explore the process of learning and transferring knowledge of the
community towards the philosophy of sufficiency economy in the Phra Nakhon district,
*

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
General Education, Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute
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Bangkok by using a qualitative research method. Participants included 15 people residing in
the Phra Nakhon district, Bangkok, who served as role models in integrating the Sufficiency
Economy into their lives. Data were collected through a structured interview, non-participant
observation and other documentary research, and then analyzed. Findings showed that:
1) Learning the process of sufficiency economy in Phra Nakhon distric included 1)
motivation, 2) knowledge and understanding of the philosophy 3) application and 4) analysis
and assessment.
2) The transmission of knowledge concerning the sufficiency economy can be divided
into 4 facets, as follow: 1) Characteristics of a transferring knowledge should be of a person
who never stops learning and is pragmatic and self-dependent. 2) The transferees: members in
the family, neighbors, and outsiders. 3) The reason for sharing transferring knowledge to others
was because King Rama IX’s philosophy is so valuable that it should be disseminated to other
community members and let them practice it to strengthen the community. 4) The content,
means of transferring knowledge, knowledge assessment and follow up were also discussed.
The content was mostly about the King’s working principles and means to follow his guidance.
Means of transferring knowledge included setting a good example and demonstrating how to
apply it in practice. The assessment and follow-up were done through an observation of how
attentive and interested the participants were, and how the participants raised questions and
put theories into practice. The assessment was based on the real situation.
Keywords: Learning Process, Knowledge Transfer, philosophy of sufficiency economy
บทนา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส เพื่อเป็นแนวทางใน
การดารงชีวิต และแนวทางในการพัฒนาประเทศแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และได้พระราชทาน
อย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2540 จนกระทั่งได้อธิบายความหมายชัดเจนไว้ในปี พ.ศ.
2542 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ดังนี้
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีเหตุผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน การดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตสานึกใน คุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญา และ
ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)

317

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้ประชาชนพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และรู้จัก
จัดการกับระบบเศรษฐกิจของตนเอง โดยเริ่มที่ภาคครัวเรือนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะภาคครัวเรือนนั้นเป็น
หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมที่จะสามารถเริ่มต้นได้ก่อนและง่ายกว่าและหากแต่ละภาคครัวเรือนสร้างตัวให้เกิด
ความเข้มแข็งและเป็นระบบระเบียบได้ก่อน ก็สามารถรวมตัวกันขึ้นเป็นสังคมที่เข้มแข็งในระดับชุมชนได้ต่อไป
หลาย ๆ ครัวเรือนหลาย ๆ ชุมชนที่เข้มแข็งก็สามารถร่วมกันสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในระดับมหภาคได้ต่อ ๆ
ไป (ดาณุภา ไชยพรธรรม, 2555, น. 25)
จากสภาพปัจจุบันการการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละชุมชน/หมู่บ้านแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม สภาพสังคม วัฒนธรรม การดารงชีวิต ลักษณะทางกายภาพของชุมชน ฯลฯ ชุมชนที่น้อม
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ชุมชนนั้นก็จะเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุขที่เกิดจากการให้สุข
จากความห่วงใย เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการรวมกลุ่มเพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม
รายได้ รอบรู้ รอบคอบในการใช้ชีวิตประจาวันอย่างมั่นคง สมดุล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง ที่สามารถรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้โดยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก (ณัชช์อร ศรีทอง, 2556, น. 42) ดังนั้น
ชุมชนเข้มแข็งมาจากการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติ ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งตนเอง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันให้มากขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามประเมินผลกิจ กรรม รวมถึงการ
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมต่อประสบการณ์ระหว่างบุคคล และชุมชน โดยผ่านกระบวนการ
กลุ่ม และเครือข่ายการเรียนรู้ เกิดจิตสานึกเห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเขตพระนคร เป็นชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดารงชีวิต จากงานวิจัยของ ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง (2558) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนในชุมชนเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน พบว่า
ทั ศ นคติ ข องประชาชนในชุ ม ชนเขตพระนคร ภาพรวม ระดั บ มาก ได้ แ ก่ ด้ า นความมี เ หตุ ผ ล ด้ า นความ
พอประมาณ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไขรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนในชุมชนเขตพระนคร ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับบุคลากร
หน่วยงาน สังคม และเป็นข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้นสาหรับชุมชนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
นาไปศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในการวางแผน เผยแพร่ ถ่ายทอด พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
นิยามคาศัพท์
1. กระบวนการเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักการ ขั้นตอน วิธีการ เนื้อหา
ความรู้สึก /ความเข้าใจ วิธีการจดจา การเก็บบันทึก การระลึกถึงความรู้ ความคล้ายคลึงกันของเหตุการณ์
การเชื่อมโยง การประเมินผล และวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ ของชุมชนในการศึกษาหาความรู้ที่มีต่อปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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2. กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนในการถ่ายทอด การส่งต่อ
ความรู้ความเข้าใจ ความชานาญ ทักษะ ค่านิยมรวมทั้งภาคทฤษฏีหรือปฏิบัติ แบบจงใจหรือไม่จงใจ โดยการ
บอกเล่าหรือทาให้ดู การดูจากตัวอย่างของจริง การให้ฝึกปฏิบัติ โดยใช้สัญลักษณ์หรือไม่ใช้สัญลักษณ์ ตลอดจน
ทัศนคติจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวิธีการต่าง ๆ ของชุมชนในเขตพระนครที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรุงเทพมหานคร
3. ชุมชนเขตพระนคร หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน มีวิถีการ
ดาเนินชีวิตคล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
กฎเกณฑ์เดียวกันและตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีจานวน 20 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าวัง ชุมชน
มัสยิดจักรพงษ์ ชุมชนวัดอินทรวิหาร ชุมชนวัดนรนาถ ชุมชนวัดสังเวช-วิศยาราม ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชน
ท่าเตือน ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร ชุมชนราชบพิธ -พัฒนา ชุมชนวัดเทพธิดาราม ชุมชนวังกรมพระ
สมมตอมรพันธ์ ชุมชนแพร่งภูธร ชุมชนตรอกศิลป์ -ตรอกตึกดิน ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ชุมชนบวรรังษี ชุมชน
มัสยิดบ้านตึกดิน ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ -ตรอกไก่แจ้ ชุมชนตรอกบ้านพานถม ชุมชน
วัดใหม่อมตรส
วิธีการศึกษา
1. พื้นที่ศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.1 พื้นที่ศึกษา ผู้วิจัยกาหนดพื้นที่ทาวิจัยคือ ประชาชนที่อาศัยในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบริบทของชุมชน การดาเนินชีวิตที่เกิดจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน ความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนที่มีต่อกัน รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแสดงออกถึงการเรียนรู้และ
การถ่ายทอดความรู้ของชุมชนที่มีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นตัวแทนในการ
ค้นหาคาตอบจากการวิจัยครั้งนี้
1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล การเลือกบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์หรือบุคคลที่ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) นับว่า
เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบลูกบอลหิมะ (Snow Ball Techniques) ซึ่ง
เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลในลักษณะแบบต่อเนื่อง โดยผู้ให้ข้อมูลรายแรกจะเป็นผู้ให้คาแนะนาในการเลือกผู้ให้
ข้อมูลรายต่อไป จนกระทั่งผู้วิจัยได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สามารถให้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลอิ่มตัว
และมีความสมบูรณ์มากที่สุด
2. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร และศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม โดยมี
ขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ความหมายการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ วิธีปฏิบัติ
การเรียนรู้ องค์ประกอบการเรียนรู้ อุปสรรคการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการ
นาไปใช้ กระบวนการถ่ายทอด ได้แก่ แนวคิดกระบวนการถ่ายทอด เทคนิคการถ่ายทอด เอกสารที่เกี่ยวข้องหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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2. ศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม โดยดาเนินการดังนี้
2.1 วิธีการสัมภาษณ์
2.2 วิธีการสังเกต
3. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
3.1 แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง
3.2 แบบสังเกต
3.3 กล้องถ่ายรูป
3.4 สมุดจดบันทึก
3.5 เทปบันทึกเสียง
4. วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 ดาเนินการศึกษาข้อมูลจากตารา และเอกสารเพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับทาการวิจัย
กระบวนการเรียนและการถ่ายทอดรู้ในชุมชน
4.2 กาหนดกรอบแนวคิดจากข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาโดยวิเคราะห์แยกประเด็นที่ต้องการศึกษา
วัตถุประสงค์ในการวิจัย และขอบเขตการวิจัย
4.3 กาหนดโครงร่างของแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นสาคัญของวัตถุประสงค์กรอบแนวคิด และ
ขอบเขตการวิจัย
4.4 นาร่างแบบสัมภาษณ์ ไปขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4.5 นาแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขแล้ว ไปเก็บข้อมูลการวิจัย
5. การตรวจสอบเครื่องมือ
เมื่อสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ ว
เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบเครื่องมือตามวิธีของโรวิเนลลี
(Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (R.K. Hambleton) (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2554, น.70)) โดยแบ่งการ
ตรวจสอบเครื่องมือเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนทดลองใช้ 2) ขั้นทดลองใช้ และ 3) ขั้นหลังทดลองใช้เครื่องมือ
ในการวิจัยแต่ละขั้นตอนตรวจสอบดังนี้
1. ขั้นก่อนทดลองใช้ ดาเนินการตรวจสอบด้านเนื้อหา โดยผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง
ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบด้านเนื้อหา และได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2. ขั้นทดลองใช้ ในการทดลองใช้เครื่องมือ ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากประธานชุมชนในเขตดุสิต
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ประสบความสาเร็จนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดารงชีวิต
ทดลองใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง
3. ขัน้ หลังทดลองใช้ เมื่อทดลองใช้เครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยนา เครื่องมือดังกล่าวมาแก้ไขปรับปรุงบาง
ประเด็นคาถาม เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ดาเนินการ
จัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ และนาไปเก็บข้อมูลในภาคสนาม
3. ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
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1. การสร้างความสัมพันธ์ผู้ให้ข้อมูล พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคย สนิทสนมกันมากขึ้น
2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขอหนังสือจากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3.2 ทาการสังเกตเพื่อรวบรวมข้อมูลทางกายภาพและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
3.3 ทาการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการแบบลูกบอลหิมะ (Snow Ball Techniques) ซึ่งเป็นการเลือก
ผู้ให้ข้อมูลในลักษณะแบบต่อเนื่อง โดยผู้ให้ข้อมูลรายแรกจะเป็นผู้ให้คาแนะนาในการเลือกผู้ให้ข้อมูลรายต่อไป
จนกระทั่งผู้วิจัยได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สามารถให้ความรู้และข้อมูลที่ ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลอิ่มตัวและมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากภาคสนามมารวบรวมหมวดหมู่ และ
จัดทาเป็นระบบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5. การนาเสนอข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้เมื่อผู้วิจัยได้ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะนาเสนอในข้อมูล
ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
การศึกษากระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์บุคคลที่นาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดารงชี วิ ต และได้รั บ การยอมรั บ หรือ เป็ น บุ ค คลตั ว อย่า งจากคนในชุ ม ชนนั้ น ๆ วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ผ่ า น
กระบวนการวิเคราะห์ โดยแปลความหมายจากการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม จากคาบอกเล่าของคนบุคคล
ที่ให้สัมภาษณ์ จานวน 15 คน เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดของชุมชนที่มี ต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ศึ ก ษากระบวนการเรี ยนรู้ ด้า นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในชุม ชนเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ บุคคลที่นาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต และได้รับ
การยอมรับหรือเป็นบุคคลตัวอย่างจากคนในชุมชนเขตพระนคร สามารถลาดับกระบวน การเรียนรู้ ได้ดังนี้
1. การได้รับแรงจูงใจ
จากการสัมภาษณ์ พบว่า กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการได้รับแรงจูงใจที่เห็นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน มีแรงบันดาลใจที่จะได้ปฏิบัติตามพ่อหลวงเพื่อทาให้ชีวิต
มีความสุข มีความพอเพียง และในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งอยากทาให้พ่อหลวงมีความสุข อยากให้ทุกคนใน
ชุมชนมีความสุข มีความรักความสามัคคีในชุมชน คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ การเห็นคุณค่าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นางสาววิมล เตชเลิศไพบูลย์ อาศัยในชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร เขตพระนคร ได้กล่าว
ไว้ในการสัมภาษณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 ว่า “...เห็นพ่อหลวงทางานหนักมาตลอด อยากจะทา
ความดีเพื่อตอบแทนพ่อหลวง ก็เลยนาคาสอนของท่านมาเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตประจาวัน ชีวิตมีความ
พอเพียง ครอบครัวก็มีความสุข.. ”

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2561)
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2. ความรู้ ความเข้าใจ
จากแรงจู งใจที่ ไ ด้ ขั้ น ต่อ มาคื อ การหาความรู้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจด้ านปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่ทางราชการจัดขึ้น ผู้เข้าร่วมจะมีทั้งผู้นาชุมชน และ
สมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชน ๆ นั้น เข้าร่วมรับฟัง จัดเป็นกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากชุมชนต่าง ๆ ในสานักงาน
เขตพระนครและส านั ก งานเขตในกรุ งเทพมหานคร ท าให้ สามารถแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ งกั น และกั น
มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทันที หรือเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยตนเอง โดยทราบข้อมูลจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ที่มีการนาเสนอเนื้อหาที่มีทั้งภาพและเสียง ทาให้มี
ความเข้าใจที่จะปฏิบัติตาม จากบทสัมภาษณ์ นายเสนาะ ช่างสมบูรณ์ ประธานชุมชนวัดนรนารถ เขตพระนคร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 กล่าวว่า “การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาจากการได้เข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนา ทั้งทางราชการจัดขึ้น และเดินทางไปศึกษาด้วยตนเอง”
นอกจากนี้มีการเรียนรู้จากสถานที่จริง ทาให้มองเห็นภาพชัดเจน พูดคุย ซักถาม จากประสบการณ์
จริงของผู้ที่ประสบความสาเร็จ ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรถึงได้นาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เมื่อเกิด
ปัญหา อุปสรรคจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ใช้หลักการใดในการดารงชีวิต หรื อบางครั้งสานักงานเขตพระนคร
เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในชุมชน ทาให้สะดวกต่อการเรียนรู้ ไม่ต้องเดินทางไปอบรมนอกชุมชน
วิธีการเรียนรู้เหล่านี้ ผู้เรียนรู้สามารถจดจาเนื้อหาและซึมซับการเรียนรู้ได้ก่อให้เกิดความเข้าใจ
เพราะตรงกับความต้องการ สามารถนามาใช้แก้ปั ญหาให้กับตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ตนเองมีความสุข
ชุมชนมีความรักสามัคคี สามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ รู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคง เช่น การประกอบ
อาชีพ ปลาท่ องโก๋ การถั กกระเป๋า จากหลอดดูด น้า การเรีย นรู้ การทาน้ายาล้า งจาน น้ายาท าความสะอาด
เอนกประสงค์ เป็นต้น เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับการดารงชีวิต
ประจาวันได้ ดังบทสัมภาษณ์ของนางอมรวดี อังคาวุธ ประธานชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่
12 สิงหาคม 2559 กล่าวว่า
“เมื่อเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เกิดการเรียนรู้ สามารถนาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้กับ
ตัวเองและคนในชุมชนที่มีความสนใจ อย่างการทาน้าหมักชีวภาพ วิทยากรแนะนาให้ใช้เปลือกผลทุกชนิด แต่
เมื่อนามาทดลองใช้แล้วไม่ดี มีกลิ่น ก็เปลี่ยนมาใช้แต่เปลือกสับปะรดอย่างเดียว น้าหมักจะมีกลิ่นหอม และ
นาไปใช้ในประโยชน์ได้ เนื้อหาที่เรียนรู้มา ไม่ลืม เพราะเรามีความสนใจ มันจะจาฝังแน่นในจิตใจ”
3. การประยุกต์
ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าว่าเมื่อคนในบ้าน เพื่อนบ้าน เห็นการปฏิบัติตนในแต่ละวันแล้ว จะเกิดการเรียนรู้
โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบ เพราะคนเราถ้ามีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว หรือเนื้ อหาตรงกับความ
ต้องการ จะมีความตั้งใจเรียนรู้ เพราะเห็นผลจริง นาไปใช้ดารงชีวิตจะจดจาได้ดี และพร้อมจะแสดงออกมา
ในทางพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน เช่น การดารงชีวิตด้วยการพึ่งตนเอง การประกอบอาชีพซื่อสัตย์ สุจริต การไม่
ไปกู้หนี้ มีความขยัน อดทน ประหยัด จัดทาสมุดบัญชีครัวเรือน มีความพออยู่พอกินที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป
จากการสัมภาษณ์นางแก้วใจ เนตรราง-กูล ชุมชนบ้านพานถม เขตพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม
2559 พบว่า “ตนเองได้มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน แบ่งเงินออกเป็นรายรับ รายจ่าย เงินออม ไว้เป็นสัดส่วนผล
คือ ครอบครัวไม่ประสบปัญหาทางการเงิน ครอบครัวมีความสุข สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว” เมื่อคนในชุมชนเห็นว่าการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
ประสบความสาเร็จ จะเกิดการสอบถาม พูดคุย สนทนากันและนาไปเรียนรู้ร่วมกันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
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4. การวิเคราะห์ และการประเมิน
การนาเอาความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต เพราะวิธีการ
แต่ละวิธีก็ไม่สามารถที่จะนาไปใช้ได้กับทุกคน ทุกครัวเรือน วิธีการนี้อาจจะเหมาะกับคนนี้ ครอบครัวนี้ ชุมชนนี้
ต้องกลับมาวิเคราะห์ ประเมินอีกครั้งหนึ่ง จากการสัมภาษณ์ นายพจน์ตะวัน ชินนาสวัสดิ์ รองประธานชุมชนท่า
เตือน เขตพระนคร เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 กล่าวว่า “ชุมชนแต่ละชุมชนในเขตพระนครมีความ
แตกต่างกัน มีประวัติการก่อตั้งมาไม่เหมือนกัน วัฒนธรรม รูปแบบการดาเนินชีวิต ก็ไม่เหมือนกัน ความสาเร็จ
ของการนาปรัชญาของเศรษฐกิจมาใช้ในการดารงชีวิตประจาวันจึงไม่เหมือนกัน ต้องนามาปรับให้เข้ากับตัวเอง
และบริบทของชุมชนที่เราอาศัยอยู่” และจากการสัมภาษณ์นางสาวปัทมา โลหาชีวะ อาศัยในชุมชนวัดนรนารถ
เขตพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 กล่าวว่า “จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ได้รับความรู้สามารถที่จะประเมินเนื้อหาได้ว่า เนื้อหาใดเหมาะสมกับตัวเรา”
ตอนที่ 2 การถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในชุ ม ชนเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
การถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จาก
การสัมภาษณ์สรุปได้ 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 ลักษณะของผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้
ด้านที่ 2 ลักษณะผู้รับการถ่ายทอด
ด้านที่ 3 สาเหตุของการถ่ายทอด
ด้านที่ 4 เนื้อหา วิธีการถ่ายทอด และวิธีการวัดความรู้ และติดตามผล
ด้านที่ 1 ลักษณะของผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชนในการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต จากกการสัมภาษณ์ พบว่า มีลักษณะ คือ ชอบการเรียนรู้ ชอบลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง พึ่งตัวเองเป็นหลัก มีลักษณะค้นหาข้อมูลล่วงหน้า พูด คุย ซักถามกับเพื่อนบ้าน ในเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ การดารงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข วิธีการเก็บเงิน ชอบค้นหาข้อมูล มีความรู้เรื่องการออม ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ศึกษาเรียนรู้ชีวิตของแต่ละคน มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น มีจิ ต
เมตตาต่อคนในชุมชน ให้ความรู้เป็นวิทยากร ขยัน พึ่งตนเอง สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เล่นกีฬา ออกกาลังกาย
รักงานศิลปะ สนุกสนาน มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ชอบช่วยเหลืองานด้านวิชาการ มีทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดได้
ด้านที่ 2 ลักษณะผู้รับการถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอด ส่วนมากจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และ
คนนอกชุมชน ซึ่งอาจจะมีเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหา ซึ่งการถ่ายทอดภายในครอบครัว
คือ พ่อแม่ทาให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น การตัดสินใจที่ต้องใช้เหตุผล พูดคุยกัน การใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน การวางแผน
การใช้เงิน เป็นต้น
ด้านที่ 3 สาเหตุของการถ่ายทอด พบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทย สิ่งที่พ่อสอนเป็นสิ่งที่ดี เราก็ควรจะเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนนาไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ ตามแนวพระราชดาริของพระองค์ท่าน และอยากให้คนในชุมชน
เข้มแข็งขึ้น อยู่ดีมีสุข บางครั้งมีการถ่ายทอดในลักษณะหน้าที่ คือผู้นาชุมชน ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับคนใน
ชุมชนได้รับทราบและเป็นแนวปฏิบัติตน การอยู่ด้วยกันในชุมชน ทาให้เกิดความรัก ความผูกพันในชุมชน เพราะ
อาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่รุ่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายมาแล้วและถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ให้มีนิสัยประหยัด อดทน
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อดออม เพราะแม่ทาให้ดูเป็นแบบอย่าง และอยากให้คนในชุมชนได้รับรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ชุมชน
จะได้มีความสุข ตลอดจนเข้าใจคาว่า พอเพียง มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์นางรัชดา ทวนนวรัตน์
ประธานชุมชนโบสถ์พราหมณ์ เขตพระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 ที่ว่า “สาเหตุของการถ่ายทอด
คืออยากให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม จะได้รับความสุขใจ อยากให้คนในชุมชนเข้าใจคาว่าพอเพียง พอเพียงเป็น
อย่างไร โดยใช้วิธีการถ่ายทอดแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การยกตัวอย่าง การทดลอง และการปฏิบัติให้ดู เช่น การทา
น้ายาล้างจานจากเปลือกผลไม้ หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้มีสอบถาม พูดคุยกัน โดยสังเกต ประเมินตามสภาพจริง
ว่าเข้าใจและทาได้หรือไม่”
ด้านที่ 4 เนื้อหา วิธีการถ่ายทอด และการวัดความรู้ และติดตามผล ความรู้ให้กับคนภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต จากการสัมภาษณ์ พบว่า
ด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ใช้ในการถ่ายทอด ส่วนมากจะถ่ายทอดในเรื่องพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว หลักการทรงงานของท่านการปฏิบัติตามพ่อหลวง เช่น ความประหยัด ความพอเพียง ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ความอดทน การประหยัดค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการที่ดินและน้าตาทฤษฎีใหม่ มีความพอเพียงกับชีวิต
ที่เป็นอยู่ ไม่เป็นหนี้นอกระบบ การทาบัญชีครัวเรือน
ด้านวิธีการ วิธีการที่ใช้ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่
กับเนื้อหาหรือเรื่องที่ต้องการถ่ายทอด จากการสัมภาษณ์แต่ละชุมชนมีวิธีการถ่ายทอดให้คนในครอบครัว คนใน
ชุมชน และคนภายนอกชุมชนที่มีความสนใจ ได้มีความรู้แล้วสามารถนาไปปฏิบัติได้ ถ่ายทอดด้วยวิธีการประชุม
เมื่ อ ไปประชุ ม มาแล้ ว ต้ อ งการแจ้ งให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนได้ ร่ ว มรั บ รู้ รั บ ทราบ แนวปฏิ บั ติ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
การถ่ า ยทอดด้ ว ยวิ ธีก ารประกาศให้ค นภายในชุ มชนทราบรั บรู้ ทั่ วกั น การถ่ ายทอดด้ วยวิธี ก ารยกตั ว อย่ า ง
กรณีศึกษา เพื่อทาให้คนในชุมชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเกิดแรงจูงในในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงมาประยุ กต์ใช้ ในการดารงชีวิต การถ่ายทอดด้ว ยวิธีก ารบรรยาย การสาธิต เช่น การเตรีย มน้ายา
อเนกประสงค์ การทาน้าสมุนไพร เพื่อให้คนในชุมชนได้ทดลองทา การปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างวิธีนี้คนในชุมชนจะ
เกิดการซึมซับ และจดจานาไปปฏิบัติได้ เพราะเห็นคุณค่า เห็นผลจากการปฏิบัติได้จริง แล้วทาให้ชีวิตมีความสุข
เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การวั ด ความรู้ แ ละติ ด ตามผล ผู้ ถ่ า ยทอดสั งเกตจากคนที่ ร่ ว มฟั ง พู ด คุ ย ความตั้ งใจ ความสนใจ
การซักถามในเรื่องที่ถ่ายทอดและนาไปปฏิบัติได้ เปิดโอกาสสอบถาม และประเมินตามสภาพจริง
อภิปรายผล
จากการสรุปผลการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้
1. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเขตพระนครด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยให้
การด ารงชี วิ ต ที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ระชาชนมี ค วามพอเพี ย ง ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม มี ค วามสุ ข อย่ า งยั่ งยื น โดย
กระบวนการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่การได้รับแรงจูงใจที่อยากจะนาคาสอนพ่อ ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดารงชีวิต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีเหตุผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
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และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีจิตสานึก
ใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความอดทน ความเพียรมี
สติปั ญญา และความรอบคอบ เพื่ อให้ส มดุ ลพร้อมต่อ การรองรั บการเปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ วกว้า งขวาง
ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
เกิดความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาที่ทางราชการจัดขึ้น เรียนรู้จากสถานที่จริง เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในชุมชน จะเห็นว่าแหล่ง
เรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันนี้ความรู้สามารถที่จะเรียนรู้กันได้ทุกที่
ไม่จาเป็นจะต้องเรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น หากแต่สามารถเรียนได้จากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม
หรือการเรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งวิธีนี้สามารถที่จะซักถาม พูดคุยกันได้ หรือการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง
ยูทูป (You tube) การเรียนแบบนี้ทาให้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ สามารถที่จะดูซ้า ๆ บ่อยได้ ไม่เข้าใจตรงไหน
สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้ทันที
การประยุกต์ใช้จะเกิดการเลียนรู้โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบ เมื่อคนในบ้าน เพื่อนบ้าน เห็นการ
ปฏิบัติตน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คนเรามีการปฏิสัมพันธ์กัน กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีทางปัญญาทางสังคมของแบนดูร่า (Bandura) ที่ว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันและกัน ระหว่างพฤติกรรมปัญญา องค์ประกอบส่วนบุคคล และอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อม ต่างก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกัน ถ้าองค์ประกอบใดเปลี่ยนองค์ประกอบอื่นก็เปลี่ยนตามไปด้วย (วัลภา
สบายยิ่ง, 2558, น. 3-17) และการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่นที่ประสบความสาเร็จจากการกระทา เนื้อหาตรง
กับเรื่องที่กาลังสนใจ และตรงกับความต้องการ จะมีความตั้งใจเรียนรู้ เพราะเห็นผลจริง นาไปปรับใช้ในการ
ดารงชีวิตจะสามารถจดจาเนื้อหาได้ดี และพร้อมจะแสดงออกมาในทางพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
การวิเคราะห์และการประเมิน มีวิธีการประเมินจาก การนาเอาความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะว่าวิธีการแต่ละวิธีก็ไม่สามารถที่จะนาไปใช้ได้กับทุก
คน ทุกครัวเรือน วิธีการนี้อาจจะเหมาะกับคนนี้ ครอบครัวนี้ ชุมชนนี้ ก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ ประเมินอีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานให้กับ
ประชาชน บุคคลทุกระดับ สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ (ประยุกต์) โดยปรับให้กับสภาพของแต่ละคน และการที่
คนในชุมชนนาไปใช้ในการดารงชีวิต แสดงว่าเห็นความสาคัญ คุณค่า ใส่ใจต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปณตนนท์ เถียรประภากุล (2557) ศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรู้การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นเครื่องปั้นดินเผา บ้านม่อนเขาแก้ว ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่ า
การเรี ย นรู้ ม าจากการใส่ ใ จ และยั งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ธั น ยาภรณ์ โพธิ ก าวิ น (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีประเภทขลุ่ยและแคนเพื่อเสริมสร้างความ
เข้ ม แข็ งของชุ ม ชนคู บัว อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ราชบุ รี พบว่ า กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ านชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย
การสังเกตและการจดจา การเป็นลูกมือช่วยงาน การฝึกปฏิบัติจริง คือการนาไปใช้ในการดารงชีวิต
2. การถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ได้แก่ ประชุม ประกาศเสียงตามสาย พูด คุย ซักถาม แนะนา การยกตัวอย่าง การทดลอง การทาเอกสารแจก
การทาให้ดูเป็นตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าวิธีการถ่ายทอดมีหลากหลายวิธี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คนในชุมชนต่างกัน
มีวิถีการดารงชีวิตที่แตกต่างกัน เนื้อหาที่ถ่ายทอดบางอย่างต้องสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น การทาน้าหมัก
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ชีวภาพ ต้องบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจวิธีการทาน้าหมักชีวภาพ บรรยายอย่างเดียวไม่ได้ เพราะจะ
ไม่เข้าใจ ขณะที่เนื้อหาบางอย่างบรรยายอย่างเดียวได้ หรือบางเนื้อหาพูด คุย ซักถาม กันภายในชุมชน วิธีนี้
สามารถซักถาม ถ้าสงสัยหรือต้องการคาอธิบายเพิ่มเติม และเข้าใจง่าย วิธีถ่ายทอดแบบนี้เนื้อหาส่วนมาก
เกี่ยวกับการดารงชีวิตในประจาวัน หรือเนื้อหาบางอย่างประธานชุมชนเข้าร่วมอบรมจากสานักเขต เมื่ออบรม
เสร็จใช้วิธีการประกาศเสียงตามสายในแต่ละชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้รับความรู้ที่ไปอบรมมา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิราวัลย์ ซาเหลา (2546) ศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดศิลปะการแสดงของหมอ
ลาอาชีพ พบว่า ถ่ายทอดตามวิธีที่ตนเองได้ฝึกฝนและเรียนรู้มา โดยใช้วิธีชี้แนะ สาธิต การฝึกปฏิบัติจริง
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึก ษากระบวนการเรีย นรู้ และการถ่า ยทอดความรู้ข องชุม ชนที่ มี ต่อ ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในประเด็นดังนี้
1. ครอบครัวมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการทาให้ดูเป็นตัวอย่าง
แต่กระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันบางชุมชนบางครอบครัวพ่อแม่ต้ องประกอบอาชีพไม่มีเวลาอบรมพูดคุยกัน
ทาให้ลูกขาดการซึมซับการเป็นแบบอย่างที่ดีในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต ดังนั้น
ควรนาการเรียนรู้และถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านครอบครัว พ่อแม่หรือผู้ปกครองหาเวลาหรือให้
ความสาคัญกับการดารงชีวิตของลูกหลานถึงคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
2. กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละชุมชน จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน
ตามสภาพพื้นที่นั้น ๆ ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรเข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าไปติดตามผลความก้าวหน้ากิจกรรม โครงการที่มอบหมายให้ชุมชน
ทาเพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้า
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาแนวทางกระบวนการเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละชุมชน แล้วหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในแต่ละชุมชน
และมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษากระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน ควรมีการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed methodology) เพื่อเป็นการตรวจสอบและความเชื่อมั่นให้กับงานวิจัย
2. ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ได้จากชุมชนลงในฐานข้อมูลเพื่อสะดวกในการสืบค้น
กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสภาพทางร่างกายของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
A STUDY OF CAUSAL FACTORS AFFECTING THE PHYSICAL CONDITION
OF PRATOMSUKSA 4-6 STUDENTS OF ETHNIC DIVERSE SCHOOLS
UNDER THE OFFICE OF CHIANG RAI PRIMARY EDUCATION AREA 2
ธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว*
THINATTARAT SINGKAEW
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่สร้าง
ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ สภาพทางร่างกายของนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนกลุ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 ที่ศึกษาในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ภาวะโภชนาการได้ร้อยละ 25 มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ บริโภคนิสัย รองลงมาคือความรู้ด้านโภชนาการ
โภชนาการของครอบครัว วัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์ และรายได้ของครอบครัว ตามลาดับ มีค่าเท่ากับ
0.448 0.287 0.152 -0.131และ -0.123 ตามลาดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด มี 5 ปัจจัย คือ บริโภคนิสัย
ความรู้ด้านโภชนาการ ภาวะโภชนาการของครอบครัว วัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์ รายได้ของครอบครัว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง มี 5 ปัจจัย คือ บริโภคนิสัย ภาวะโภชนาการของครอบครัว วัฒนธรรมการบริโภคของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ความรู้ด้านโภชนาการ ภาวะโภชนาการของครอบครัว และรายได้
ของครอบครัว
คาสาคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล ภาวะโภชนาการ สภาพทางร่างกายของนักเรียน วัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์
ปัจจัยเชิงสาเหตุ
Abstract
The purposes of this research were to examine the conformity of the model with the
causal factors that have generated empirical information and study the factors that influence
*
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(both direct and indirect effect) physical condition of students of ethnically diverse schools.
The samples used in this study were students in Prathom Suksa 4-6 in schools of ethnic
diversity in Chiang Rai district, Chiang Rai, under the Office of Chiang Rai Primary Education
Area 2. The results of study revealed that 1) the model was in accordance with the empirical
data The model can explain the variability of factors that affect physical condition by 25%,
the .01 level of significance; 2) the factors most correlated with physical condition were the
habitual consumption factors. Secondly, nutrition knowledge factors, the nutritional status of
family factors, consumption culture of ethnic groups factors and family income factors were
0.448, 0.287, 0.152, -131 and -0.123, respectively. The most influential factors are 5 factors:
habitual consumption factors, nutrition knowledge factors, the nutritional status of family
factors, consumption culture of ethnic groups factors and family income factors, respectively.
The direct influential factors are habitual consumption factors, the nutritional status of family
factors, consumption culture of ethnic groups factors, respectively. Factors affecting indirectly:
include nutrition knowledge factors, the nutritional status of family factors and family income
factors, respectively.
Keywords: Factors Influencing, Nutrition, Physical condition, Consumption culture of ethnic groups,
Causal factors
บทนา
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นคือ
คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิต สังคม และปัญญาที่เป็นพื้นฐานต่อการนาไปสู่การดูแลชีวิตตนเอง
และครอบครัวอย่างพอเพียง เพื่อให้ความมุ่งหมายและหลักการสาคัญข้างต้นบรรลุผลเต็มที่ จาเป็นจะต้องพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะนาไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และยั่งยืน
สุขภาพเป็นปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้ องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะท าประโยชน์ ใ ห้ สั ง คม ตามบทบาทและหน้ า ที่ ข องตนในฐานะพลเมื อ งดี ต ามระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับที่ ลัดดา
เหมาะสุวรรณ (2551, น. 49) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนเป็นดัชนีที่ชี้ภาวะสุขภาพโดยรวม
ของเด็ก ในประเทศที่พัฒนาแล้วเด็กมีแนวโน้มที่มีภาวะโภชนาการเกินและเป็นโรคอ้วน ส่วนปัญหาเด็กตัวเตี้ย
และผอมจากการขาดสารอาหารพบน้อยมาก ซึ่งต่างจากประเทศที่กาลังพัฒนามักจะพบว่า เด็กที่มีภาวะ
โภชนาการต่าอยู่มาก เด็กที่มีปัญหาโภชนาการทั้งขาดและเกินทาให้เด็กในประเทศเหล่านั้นมีพื้นฐานทางชีวภาพ
ไม่พร้อมที่จะพัฒนาด้านสติปัญญาได้เต็มศักยภาพ
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ประเทศไทยยังเผชิญทั้งภาวะโภชนาการพร่องและภาวะโภชนาการเกิน แม้ว่าภาวะเตี้ยและภาวะ
น้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์จะลดลงตามลาดับ โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6-14 ปี แต่บางภาคความชุกก็ยังสูงกว่าร้อยละ
5 และในเด็กอายุ 1-5 ปี ความชุกของภาวะเตี้ยยังลดลงช้ากว่าความชุกของภาวะน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ความ
ชุกของภาวะเตี้ยบางภาคสูงร้อยละ 7.5 เมื่อรวมกันแล้วใน พ.ศ. 2551-2 เด็กไทยอายุ 1-14 ปี 520,000 คนมี
ภาวะเตี้ยและ 480,000 คนมีน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เสี่ยงต่อสุขภาพไม่แข็งแรงและมีเด็กไทยอายุต่ากว่า 2 ปี
18,000 คนที่เตี้ยแคระแกร็นรุนแรงเสี่ยงต่อระดับเชาวน์ปัญญาต่าในวัยผู้ใหญ่บั่นทอนคุณภาพประชากรใน
อนาคต โรคอ้วนกาลังเป็นภัยคุกคามใหม่ของเด็กไทยเข้าขั้นอันตราย ความชุกของภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเด็กในเขตชนบทเริ่มพบปัญหานี้เพิ่มขึ้น เด็กไทยอายุ 1-14 ปี 540,000 คน มีน้าหนัก
เกินและอีก 540,000 คนอ้วน ในจานวนนี้ 135,000 คนเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปัญหาอ้วนในเด็กนี้จะส่งผล
ให้พบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นในผู้ใหญ่ เป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วน โดยการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องบูรณาการ
ทุกระดับด้วยมาตรการในการป้องกันควบคุม คัดกรองและบาบัดรักษา ที่ครอบคลุมกลุ่มปัจจัยด้านพฤติกรรม
การบริโภค การมีกิจกรรมทางกายและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล การแก้ปัญหาน้าหนักเกิน
และโรคอ้วนยังมีความท้าทายที่ต้องระวังไม่ให้ส่งผลสะท้อนกลับให้ปัญหาโภชนาการพร่องในเด็กบางกลุ่มกลับ
รุนแรง (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2555, น. 21)
ผลการรายงานของสานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กรมอนามัย พบว่าผลการสารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2 ประเทศไทยยังเผชิญทั้งภาวะ
โภชนาการพร่องและภาวะโภชนาการเกินแม้ว่ าภาวะเตี้ยและภาวะน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์จะลดลงตามลาดับ
โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6-14 ปี แต่บางภาคความชุกก็ยังสูงกว่าร้อยละ 5 และในเด็กอายุ 1-5 ปี ความชุกของ
ภาวะเตี้ยยังลดลงช้ากว่าความชุกของภาวะน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ความชุกของภาวะเตี้ยบางภาคสูงร้อยละ 7.5
เมื่อรวมกันแล้วใน พ.ศ. 2551-2 เด็กไทยอายุ 1-14 ปี 520,000 คนมีภาวะเตี้ยและ 480,000 คนมีน้าหนักน้อย
กว่าเกณฑ์เสี่ยงต่อสุขภาพไม่แข็งแรงและมีเด็กไทยอายุต่ากว่า 2 ปี 18,000 คนที่เตี้ยแคระแกร็นรุนแรงเสี่ยงต่อ
ระดับเชาวน์ปัญญาต่าในวัยผู้ใหญ่บั่นทอนคุณภาพประชากรในอนาคต เด็กไทยปัจจุบันมีภาวะโภชนาการเกิน
และเป็นโรคอ้วนมากขึ้น ในขณะที่เด็กอีกส่วนหนึ่งยังมีปัญหาขาดสารอาหารในรูปแบบเตี้ยกว่าเกณฑ์กลุ่มที่มี
ปัญหามากที่สุด ได้แก่ เด็กชาวเขาในพื้นที่สูง จากการสารวจของกองโภชนาการ กรมอนามัย การสารวจภาวะ
อาหารและโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2529), 4 (2538), 5 (2546) ซึ่งข้อมูลการสารวจคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนพื้นที่สูงปี 2544 พบอัตราเด็กชาวเขาอายุต่ากว่าห้าปีมีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 36.0
การสารวจภาวะสุขภาพอนามัยชาวเขาปี 2547 พบร้อยละ 37.5 การสารวจทั้งสองครั้งใช้มาตรฐานการประเมิน
การเจริญเติบโตปี 2519 ต่อมาในปี 2549 มีการสารวจอีกครั้งโดยใช้มาตรฐานฯ ปี 2538 พบร้อยละ 26.8
(กรมอนามัย, 2555)
จากการสารวจภาวะโภชนาการจากการวัดน้าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุของนักเรียนระดับอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
2552 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ผลปรากฏว่าจากจานวนนักเรียนที่ชั่งน้าหนักทั้งหมด จานวน
4,665,374 คน พบว่า มีนักเรียนที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์อายุ 379,318 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 จาแนกเป็น
นักเรียนชาย 205,602 คน และนักเรียนหญิง 173,716 คน ส่วนนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์อายุนั้น จาก
จานวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงทั้งหมด 4,664,254 คน พบว่ามีนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์อายุ 360,334 คน
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คิดเป็นร้อยละ 7.73 จาแนกเป็นนักเรียนชาย 188,462 คน และนักเรียนหญิง 171,872 คน ทั้งนี้การสารวจในปี
นี้แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นการประมาณการ แต่ครั้งนี้ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เป็นรายโรงเรียน ซึ่งการที่
นักเรียนมีปัญหาน้าหนักและส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์อายุ สะท้อนถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ไทยรัฐ, 2553) ทั้งนี้
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปีการศึกษา 2555 พบว่า ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 มีนักเรียนทั้งหมด 26,204 คน มีสถิติของนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ โดยแยกเป็นนักเรียนที่
มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์จานวน 3,086 คน ส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์ 3,341 คน นักเรียนที่มีน้าหนักและส่วนสูงต่ากว่า
เกณฑ์จานวน 1,809 คน และนักเรียนที่มีน้าหนักสูงกว่าเกณฑ์จานวน 3,124 คน
จากสถิติภาวะการเจริญเติบโต เด็ก 6-19 ปี (น้าหนักต่อส่วนสูง) ในเขตอาเภอป่าแดด อาเภอแม่สรวย
อาเภอเวียงป่าเป้า อาเภอพาน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบว่ามีเด็ก รูปร่างผอม
ร้อยละ 11.81 ท้วมร้อยละ 4.28 และอ้วนร้อยละ 16.08 (กรมอนามัย, 2555)
ทั้งนี้ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 คือ
โดยสรุปภาพรวมของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ o-net ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรียกโดยย่อได้ ว่า “สทศ.” ในปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 44.20 ซึ่งต่า
กว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 45.14 จานวนคะแนนผลต่างคือ -0.94 และหากพิจารณาเป็นราย
โรงเรียนแล้วนั้น เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้นจานวน 179 โรงเรียน
ยังพบว่ามีโรงเรียนที่มีระดับผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 เพียง 107 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของอยู่ในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ถึง 72 โรงเรียน ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนในโซนสีเหลืองและชมพูที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเร่งด่วน
ในปัจจุบันพบว่า การได้รับอิทธิพลจากปัจจัยและสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง มีผลกระทบต่อภาวะ
โภชนาการของเด็กวัยนี้ ปัจจัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ความเคยชิน ความรู้ทาง
โภชนาการ วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละท้องถิ่น เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในครอบครัว บริโภคนิสัย สื่อโฆษณาและเพื่อนล้วนมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการทั้งสิ้น (อบเชย
วงศ์ทอง, 2542) การที่จะมีภาวะโภชนาการดีหรือไม่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภค จากการดาเนินชีวิตของแต่
ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเป็นผลของการพัฒนามาตั้งแต่เด็กและ
ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ มี ผ ลกระทบท าให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของเด็ ก วั ย เรี ย น ได้ แ ก่
กระบวนการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็ก ระดับความรู้ของเด็ก กิจกรรมของเด็กสิ่งแวดล้อม รายได้ของครอบครัว
ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา ตลอดจนอิทธิพลของครอบครัวและสังคม ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงทาได้ยากและต้องอาศัยเวลา ต้นเหตุของภาวะทุพโภชนาการในเด็กนั้น
ผู้ปกครองที่จัดอาหารให้แก่นักเรียนก็มีอิทธิพลต่อการบริโภคเช่นกัน เพราะเป็นคนกาหนดและจัดหาอาหารของ
ครอบครัว การที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมในการซื้อหรือการประกอบอาหารก็
จะทาให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (สุเนตรา นุ่นลอย, 2554)
ผู้ วิ จั ย จึ งต้ อ งการทราบถึ ง ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะโภชนาการของนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันภาวะทุพโภชนาการอันเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ สภาพทางร่างกายของนักเรียนใน
ระดับชั้ นประถมศึก ษาปีที่ 4-6 ของโรงเรีย นที่มีค วามหลากหลายทางชาติ พันธุ์ในสังกัด สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2. เพื่อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลความสั มพั น ธ์ เ ชิ งสาเหตุ ต ามสมมติ ฐ านกั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ สภาพทางร่างกายของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพัน ธุ์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
สมมติฐาน
1. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพทางร่างกายของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ภาวะโภชนาการในครอบครัว บริโภคนิสัย รายได้ของครอบครัว ความรู้ด้านโภชนาการ และวัฒนธรรม
การบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์ มีอิทธิพลต่อสภาพทางร่างกายของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของ
โรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
วิธกี ารศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ปีการศึกษา 2557 ของ
โรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ใน 4 อาเภอ คือ อาเภอพาน อาเภอแม่ลาว อาเภอแม่สรวย และอาเภอเวียงป่าเป้า จานวน
8,001 คน จากสถานศึกษา 94 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ของโรงเรียน ในเขต
พื้น ที่ รั บ ผิด ชอบของส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 2 สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (Yamane, Statistics An
Introductory Analysis, 1973, p. 727 อ้างถึงใน กนกวรรณ เอี่ยมชัย, 2549, น. 82) ในครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดความ
เชื่อมั่น 95% เปิดโอกาสให้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อย 5 หรือ = .05
ขั้นที่ 2 ใช้การเลือกกลุ่มตัวย่างแบบเจาะจงโดยใช้ 4 อาเภอ คือ อาเภอพาน อาเภอแม่ลาว
อาเภอแม่สรวย และอาเภอเวียงป่าเป้า
ขั้นที่ 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมีวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง รวบรวมจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 2 แบ่งโรงเรียนออกเป็น 4 อาเภอ และให้โรงเรียนในแต่ละอาเภอเป็นหน่วยของการสุ่ม
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ขั้นที่ 4 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม สุ่มที่ละอาเภอ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยวิธีการจับฉลากและใช้วิธีการสุ่มแบบไม่แทนที่ (Sampling without Replacement) (กนกวรรณ
เอี่ยมชัย, 2549, น. 68) สุ่มได้จานวนนักเรียนทั้งหมด 450 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมีจานวน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ
อายุ น้าหนัก ส่วนสูง และระดับการศึกษา ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพทางร่างกายของนักเรียน ได้แก่ ภาวะ
โภชนาการของครอบครัว รายได้ของครอบครัว จานวนเด็กในครอบครัว ความรู้ด้านโภชนาการ บริโภคนิสัย และ
วัฒนธรรมการบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ประเภทของกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับนิยาม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม เพื่อนามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. กาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากแนวทางการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้นามาเขียนนิยาม
ตามลักษณะที่ต้องการวัด และจัดทาผังการออกข้อคาถาม
4. เขียนข้อคาถามของแบบสอบถามให้ครอบคุลมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ
5. จัดเป็นแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้างและ
ความเป็นปรนัยในด้านภาษา เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคือ ค่าดัชนีความสอดคล้องต้องได้มากกว่า .50 (IOC › . 50)
จึงจะถือว่าคาถามข้อนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ
6. ทาการแก้ไขเครื่องมือแล้วนาเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยอีกครั้งหนึ่งนามา
ปรับปรุงจนแน่ใจว่าใช้ได้
7. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย จากนั้นนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วทาการวิเคราะห์
เพื่อพิจารณาดัชนีอานาจจาแนกโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item
total correlation) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Internal Consistency of Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ด้วยสูตรของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient
Method) ค่าที่คานวณได้ 0.974
เครื่องมือประเมินภาวะโภชนาการ
ความตรงของเครื่องชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง โดยเครื่องชั่งน้าหนักเป็นเครื่องมือที่ได้รับการรับรองจาก
พาณิชย์จังหวัด ในด้านความเที่ยงตรงและมีการตั้งเครื่องชั่งทุกครั้งหลังจากการชั่งน้าหนักจากการสุ่มตัวอย่างไปแล้ว
20 คน โดยใช้ตุ้มน้าหนักมาตรฐาน 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม ส่วนเครื่องวัดส่วนสูง ตรวจสอบความถูกต้อง
และเที่ยงตรงด้วยตลับเมตรซึ่งได้รับการรับรองจากพาณิชย์จังหวัด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม รวบรวม
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แบบสอบถามทั้งหมดที่ไ ด้ นามาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ ที่ตั้ งไว้แ ละท าการวิ เคราะห์ข้ อมู ลเพื่ อท ดสอบ
สมมติฐาน และรายงานผลการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปในการหาค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลและใช้
โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
1. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ
1.1 คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา โดย
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson-Product Moment Correlation Coefficient)
1.2 คานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 คานวณค่าความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) ตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
2. วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ ภาวะ
โภชนาการของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยความน่าจะเป็นสูงสุด
(Maximum Likelihood Estimate)
2.1 ดัชนีความกลมกลืนสมบูรณ์ (Absolute Fit Index)
2.1.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square:  2 ) ต้องการให้ค่าสถิติไค-สแควร์ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(p .05) เพราะต้องการยืนยันว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่แตกต่างกัน
2.1.2 ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square Ratio) ในกรณีที่ค่าดัชนี
อัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์น้อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.1.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ
ค่า 1 ค่าดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี GFI
ควรมีค่าสูงกว่า 0.90
2.1.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) ค่าดัชนี
AGFI ควรมีค่าสูงกว่า 0.90
2.1.5 ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ (Standardized Root Mean
Squared Residual: SRMR) ค่าดัชนี SRMR ควรมีค่าต่ากว่า 0.05
2.1.6 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Squared Error of
Approximation: RMSEA) ค่าดัชนี RMSEA จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยถ้าค่าดัชนี RMSEA ต่ากว่า 0.05
แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี ถ้าอยู่ระหว่าง 0.05-0.08 แสดงว่า
พอใช้ได้ และถ้าอยู่ระหว่าง 0.08-0.10 แสดงว่าไม่ค่อยดี และถ้ามากกว่า 0.10 แสดงว่าไม่ดีเลย
2.2 ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) CFI (Comparative Fit
Index) เป็นดัชนีที่มาปรับแก้ปัญหาของ RFI เพื่อให้ดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยควรมีค่าไม่ต่ากว่า 0.90

334

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

3. นาเสนอค่าอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อโภชนาการของนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 แสดงผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานตัวแปรสังเกตได้ที่เกี่ยวกับสภาพทางร่างกายของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จานวน 450 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเพศหญิง นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจานวนทั้งหมด 450 คน เป็นเพศชาย 169 คน (ร้อยละ 37.56) และเป็นเพศหญิง
281 คน (ร้อยละ 62.44) นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 155 คน (ร้อยละ
34.44) อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 171 คน (ร้อยละ 38 ) อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
124 คน (ร้อยละ 27.55) ประเภทกลุ่มชาติพันธุ์ คนพื้นเมืองจานวน 122 คน (ร้อยละ 27.11) นักเรียนส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนที่มีชาติพันธุ์เป็นชนเผ่าลาหู่หรือมูเซอ จานวน 131 คน (ร้อยละ 29.11) รองลงมาคือ ลีซู หรือลีซอ
จานวน 90 คน (ร้อยละ 20) อาข่า จานวน 69 คน (ร้อยละ 15.33) และกะเหรี่ยงจานวน 38 คน (ร้อยละ 8.44)
พบว่า น้าหนักนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.22 และส่วนสูงมีค่าเฉลี่ย 137.84 เซนติเมตร พบนักเรียนที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการจานวน 338 คน โดยจาแนกเป็นภาวะโภชนาการพร่องจานวน 255 คน (ร้อยละ 56.67) ภาวะ
โภชนาการเกินจานวน 83 คน (ร้อยละ 18.44) นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการปกติจานวนเพียง 122 คน (ร้อยละ
24.88) นักเรียนที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารวันละ 2 มื้อ จานวน 8 คน (ร้อยละ 1.78) นักเรียนที่มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อมากที่สุด จานวน 361 คน (ร้อยละ 80.22) รองลงมาคือ นักเรียนที่
มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารวันละ 4 มื้อ จานวน 46 คน (ร้อยละ 10.22) รายได้ของครอบครัวของ
นักเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ามากที่สุดอยู่ที่ระดับต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน จานวน 193 คน
(ร้อยละ 42.89), ระดับ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน จานวน 97 คน (ร้อยละ 21.56) และระดับ 10,00115,000 บาทต่อเดือน จานวน100 คน (ร้อยละ 22.22) จานวนเด็กในครอบครัวของนักเรียนมากที่สุดคือ ระดับ
2 คน จานวน 138 คน (ร้อยละ 30.67) รองลงมาคือ ระดับ 3 คน จานวน 131คน (ร้อยละ 29.11) และระดับ 4
คน จานวน 90 คน (ร้อยละ 20 ) ระดับการศึกษาของผู้ดูแลอาหารในครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 163 คน (ร้อยละ 36.22) รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่าจานวน 161
คน (ร้อยละ 35.78) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 106 คน (ร้อยละ 23.56) ตามลาดับ
2. ผลการวิเ คราะห์ โมเดลเชิ งสาเหตุ ข องที่ส่ งผลต่ อสภาพทางร่ างกายของนั กเรี ยนในระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( =4.66, df=24) ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดัชนีวัดความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI=1.00) ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI=1.00) ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA=0.00) ดัชนีรากกาลังสอง
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เฉลี่ยของเศษ (Root Mean Square Residual: RMR=0.0092) ค่าส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Standardized Residual=0.38) มีค่าไม่เกิน 2.0 กราฟ Q-Plot มีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุม และเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล มีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) ตัวแปรสภาพทางร่างกาย มีค่าเท่ากับ 0.25
ผลการวิเคราะห์โมเดล ปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R-Square) ของตัวแปรสภาพทางร่างกาย มีค่าเท่ากับ 0.25 แสดงว่า ตัวแปรทุกตัวในโมเดลอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรสภาพทางร่างกายได้ร้อยละ 25
ค่าอิทธิพลรวมสูงสุดในโมเดลที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรสภาพทางร่างกาย คือ ปัจจัยบริโภคนิสัย ซึ่งมี
ค่าอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพทางร่างกาย เท่ากับ 0.448 รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนบุคคลโดยมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ
0.287 ปัจจัยครอบครัว มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.152 ปัจจัยวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มีค่าอิทธิพลรวม
เท่ากับ -0.131 และปัจจัยเศรษฐกิจมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.123
ค่าอิทธิพลทางตรงสูงสุดในโมเดลที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรสภาพทางร่างกาย คือ ปัจจัยบริโภคนิสัยมี
ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.45 ปัจจัยส่วนบุคคลโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.06 ปัจจัยเศรษฐกิจมีค่าอิทธิพลรวม
เท่ ากั บ -0.112 ปัจ จัย วัฒ นธรรมของกลุ่ม ชาติพั นธุ์ มี ค่า อิท ธิพ ลรวมเท่ ากั บ -0.131 และปัจ จัย ครอบครั ว มี
ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.145
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดในโมเดล ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อสภาพทางร่างกายใน
โมเดลได้แก่ ปัจจัยครอบครัว มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.298 ปัจจัยส่วนบุคคล มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.303
และปัจจัยเศรษฐกิจ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.010 ตามลาดับ
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด เป็นตัวแปรเดียวกันกับตัวแปรที่มี อิทธิพลทางตรงสูงสุด
ในโมเดลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุใ์ นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 คือ ปัจจัยบริโภคนิสัยของนักเรียนเอง
ทั้งนีน้ ักเรียนควรจะได้รับความรู้ทางด้านภาวะโภชนาการเพิ่มเติม ซึ่งครูหรือผู้ปกครองควรให้ความรู้และเอาใจใส่
ด้านพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ซึ่งจะทาให้นักเรียนเกิดทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค
ให้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมการกิ นอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เด็กวัยเรียนเป็น
กลุ่มที่มีความสาคัญหากไม่ได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ
ซึ่งมีผลเสียหลายประการเนื่องจากเด็กวัยนี้ยังต้องการสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโต
(อบเชย วงศ์ทอง, 2541 อ้างถึงใน พบพร พิมพ์ประภากร, 2551, น. 15) และปัจจัยบริโภคนิสัย ปัจจัยที่ทาให้
เกิดวิกฤติด้านโภชนาการและสุขภาพในเด็กไทย (สานักโภชนาการ กรมอนามัย , 2553) และสอดคล้องกับ
ศิริลักษณ์ สินธวาลัย (2552) ได้กล่าวว่า นิสัยการบริโภคอาหารนับเป็นสาเหตุประการหนึ่งของปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ ปัจจัยที่ส่งผลอีกประการหนึ่งคือปัจจัยครอบครัว จะเห็นได้ว่าบุคคลในครอบครัวสาคัญต่อภาวะ
โภชนาการ เช่น พฤติกรรมในการรับประทาน การอบรมสั่งสอนหรือแม้แต่การเตรียมอาหารให้แก่เด็กนักเรียน
สอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า พ่อแม่ควรให้คาแนะนาแก่เด็กสาหรับการเลือกบริโภคอาหารเมื่ออยู่นอกบ้านหรือรู้จัก
ใช้จิตวิทยาสาหรับลูกหากมีปฏิกิริยาการต่อต้านเกิดขึ้น (พบพร พิมประภากร, 2551, น. 17)
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เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดในโมเดล ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อภาวะโภชนาการใน
โมเดล ได้แก่ ปัจจัยครอบครัวมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.298 ปัจจัยส่วนบุคคลมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.303
และปัจจัยเศรษฐกิจมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.010 ตามลาดับ หมายความว่าบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลที่
ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดย่อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะโภชนาการด้วย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ซึ่งเด็กนักเรียนมักจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวเสมอ
และหากอาหารชนิดใดที่ผู้ปกครองไม่ชอบหรือชอบรับประทาน ก็จะก่อให้เกิดเป็นรสนิยมในการชอบหรือไม่ชอบ
อาหารประเภทนั้น ๆ ได้เช่นกัน
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความสาคัญโดยตรงต่อภาวะโภชนาการ ควร
ตระหนักในความสาคัญของการเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ดีให้แก่ทุกคนในครอบครัว เพราะปัจจัยบริโภคนิสัย
ของเด็กถูกบ่มเพาะจากครอบครัวตั้งแต่ทารก
1. ผู้ปกครองควรแสวงหาความรู้ด้านโภชนาการ และผู้ปกครองควรปลูกฝังค่านิยมในการบริโภค
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็กและทุกคนในครอบครัว
2. ผู้ปกครองควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการในครอบครัวให้มีความถูกต้องเหมาะสม ควร
ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อ
สร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรง มีความคิดวิจารณญาณในการเลือกบริโภคอาหารไม่ติดกระแสโฆษณาชวนเชื่อหรือ
รับวัฒนธรรมอาหารจากต่างประเทศ และไม่ส่งเสริมให้นักเรียนรับสื่อโฆษณาที่ทาให้นักเรียนเกิดค่านิยมที่ไม่ดีใน
การเลือกรับประทานอาหาร
ข้อเสนอแนะสาหรับครูและสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาคือบุคคลที่ให้การศึกษาแก่ นักเรียนโดยตรงควรปลูกฝังให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกาย
แข็งแรง มีความคิดวิจารณญาณในการและต้องให้ความรู้ด้านภาวะโภชนาการแก่เด็กนักเรียนเป็นการเร่งด่วน
นอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านโภชนาการ ครูควรปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการเลือกซื้ออาหารที่จะรับประทาน
อย่างมีวิจารณญาณให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดแก่ตัวนักเรียนเอง ครูควรสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจในโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสมแก่นักเรียนและผู้ปกครองตั้งแต่วัยเยาว์ ครูควรให้ความรู้เพิ่มเติมด้าน
พฤติกรรมในด้านการบริโภคอาหารที่เสี่ยงกับการเกิดภาวะทุพโภชนาการ และการเลือกอาหารที่จะรับประทาน
จะต้ องเลือ กให้ถูก ต้อ ง เลือ กอาหารที่มี คุณ ค่าทางโภชนาการสูง การส่ งเสริม ให้ มีตัว แทนประสานระหว่า ง
ผู้ปกครองกับครูเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการร่วมกันอย่างยั่งยืน โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน
และผู้ปกครองความรู้ข่าวสารด้านโภชนาการและสุขภาพ เพื่อการดูแลและป้องกันภาวะทุพโภชนาการ โดยมี
แนวทางในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาวะโภชนาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความตระหนักในความสาคัญของการป้องกันภาวะทุพโภชนาการ
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านภาวะโภชนาการเช่นทาหนังสือพิมพ์โรงเรียน หรือแผ่นพับให้ความรู้
รายสัปดาห์
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3. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาทุพโภชนาการในชุมชนเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีส่วนร่วม
4. จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนและชุมชน
5. ร่วมรณรงค์การเลือกซื้ออาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และสร้างค่านิยมที่ดีในการรับประทานอาหาร
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบอาหารหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องอาหารในครอบครัว
ในระดับโรงเรียนและระดับชั้นเรียน
7. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องเกี่ยวกับภาวะโภชนาการหรือที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะสาหรับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสาคัญในการวางนโยบายเพื่อการป้ องกันและแก้ไขภาวะ
ทุพโภชนาการได้อย่างยั่งยืนเพราะมีหน้าที่กาหนดแนวทางด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน แนวทางการ
ดาเนินงานคือ
1. ควรบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยให้กับเด็ก
ในทุกระดับชั้น เช่น เพิ่มเนื้อหาลงไปในรายวิชาสุขศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน
2. กาหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ คือ กาหนดให้มีการควบคุม
อาหารในระดับโรงเรียน ควบคุมอาหารที่ขายในร้านค้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
3. กาหนดให้มีการส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายหรือเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชั้นเรียนประจา
เพื่อเสริมสร้างการทางานของเซลเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมองส่งผลให้มีสติปัญญาดี
มีความพร้อมในการเรียนรู้และยังช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ที่มี
ภาวะอ้วนในโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
เด็กและเยาวชนของประเทศคือขุมกาลังที่จะพัฒนาประเทศให้มีความมั่งคั่งยั่งยืน แต่หากเด็กและ
เยาวชนยังมีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเนื่องจากประชากร
ขาดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียนเนื่องจากภาวะทุพโภชนาการ ควรมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณใน
การดาเนินการดูแลป้องกันและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการอย่างเร่งด่วน สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการเฝ้า
ระวังภาวะทุพโภชนาการอย่างใกล้ชิดมีการประเมินภาวะโภชนาการอย่างบ่อยครั้งรวมทั้งการดูแลและตรวจสอบ
ด้านภาวะโภชนาการในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับบริโภคนิสัย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
สภาพทางร่างกายของนักเรียน เช่น ค่านิยมบางประการ สื่อโฆษณา สื่อการเรียนการสอนด้านโภชนาการ
2. นาไปศึกษากับกลุ่มประชากรในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ โดยมีความแตกต่างในเรื่องสภาพแวดล้อม
เช่น นักเรียนในเขตเมืองใหญ่หรือชุมชนแออัดเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์สาหรับการนาไปใช้
มากที่สุด
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ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
THE MULTI-LEVEL FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF
ORDINARY NATIONAL EDUCATION TEST (O-NET) FOR 6 PRIMARY
STUDENTS AT PHAYAO PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ผาณิตดา วงศ์ขจร*, สุชาติ ลี้ตระกูล** , และกิตติศักดิ์ นิวรัตน์**
PHANITDA WONGKHAJOHN, SUCHAT LEETRAKRUL,
AND KITTISAK NEWRAT
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1,162 คน ครูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 398 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน แบบสอบถามความตั้งใจเรียน แบบสอบถามความตั้งใจในการสอบ แบบสอบถาม
บรรยากาศในชั้นเรียน แบบสอบถามคุณภาพการสอนของครู แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แบบสอบถามการประเมินผลทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ดั มีคา่ สัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.844, 0.839, 0.864, 0.872, 0.879, 0.914, 0.804 และ 0.874 ตามลาดับ มีแบบทดสอบ
วัดความถนัดทางภาษา ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.885 โดยการวิเคราะห์พหุระดับ Multi-Level Analysis จากผล
การวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้ การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยระดับนักเรียน พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายระหว่างปัจจัยระดับนักเรียนแต่ละตัวแปรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(O-NET) พบว่าปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความตั้งใจในการสอบ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .091, .089 และ .084 ปัจจัยความถนัดทางภาษา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .075 ส่วนปัจจัยความตั้งใจเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์
*
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ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สหสัมพันธ์เท่ากับ .059 และปัจจัยระดับห้องเรียน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัย
ระดับห้องเรียนแต่ละตัวแปรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) พบว่าปัจจัย
ระดับห้องเรียน คุณภาพการสอนของครู บรรยากาศในห้องเรียน การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .442, .411และ.358 ตามลาดับ ส่วนปัจจัยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .127 ส่วนปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ ปัจจัยระดับนักเรียน
ร่วมกันพยากรณ์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่า
เท่ากับ 45.798 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความตั้งใจสอบ มีค่าเท่ากับ 0.976 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความถนัดทางภาษา มีค่าเท่ากับ 0.699, 0.922 และ
0.053 ตามลาดับ อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความตั้งใจเรียน มีค่าเท่ากับ -1.396 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และยังพบว่าปัจจัยระดับห้องเรียนร่วมกันพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 45.574 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 บรรยากาศใน
ห้องเรียน การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 3.322และ4.250 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 คุณภาพการสอนของครู มีค่าเท่ากับ 2.207 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีค่าเท่ากับ -3.435 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ปัจจัยพหุระดับ, ผลสัมฤทธิ์, โอเน็ต
Abstract
For this dissertation, the researcher investigated “The multi-level factors affecting the
effectiveness of Ordinary National Education Test (O-NET) for 6 primary students at Phayao
Primary Educational Service Area Office 2”. The sample consisted of 1,662 primary students
which studied in 6 class level and the sample consisted of 398 primary teachers who taught in
6 class level got from Stratified Random Sampling method. The researching tools for data
collection were separated to 9 issues. There are Achievement Questionnaire, Attitude
Questionnaire, Intending to study Questionnaire, Examination intent Questionnaire, Classroom
atmosphere Questionnaire, Teaching quality Questionnaire, Student-centered instruction
Questionnaire, and Evaluation in accordance with the standard metric Questionnaire. The
reliability coefficients were 0.844, 0.839, 0.864, 0.872, 0.879, 0.914, 0.804 and 0.874, respectively.
Confidence value of 0.885 was from multivariate analysis. The relationships among studying
level of Student factor For considering, simple correlation for each variable of student level
and Ordinary National Education Test (O-NET) for 6 primary students findings level of student
such as achievement, attitude, examination intent have significantly and positively correlated
at 0.1, correlation follows .091, .089 and.084, language aptitude have significantly positive
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correlate at 0.5 ,correlation follows .075. In contrast to intending to study, which have
significantly negative correlate at 0.5, correlation follows .059 and level of class factor for
considering, simple correlation for each variable of class level and Ordinary National Education
Test (O-NET) for 6 primary students findings level of class such as teaching quality, classroom
atmosphere, and Evaluation in accordance with the standard metric have significantly positive
correlate at 0.1, correlation follows .442, .411 and.358. In contrast to Student-centered
instruction, which is significantly negative correlate at 0.5 ,correlation follows 0.127 and factor
affecting the effectiveness of Ordinary National Education Test (O-NET) for 6 primary students.
Co predication of level of student factor For considering, Ordinary National Education Test (ONET) for 6 primary students equal 45.798 that significantly correlate at 0.01, Achievement,
attitude and language equal 0.699,0.922, and 0.053 that not significantly correlate, intending to
study equal -1.396 that significantly correlate at 0.01. Co predication of level of class factor
For considering, Ordinary National Education Test (O-NET) for 6 primary students equals 45.574
that significantly correlate at 0.01, classroom atmosphere and evaluation in accordance with
the standard metric equal 3.322 and 4.250 that significantly correlate at 0.01, Teaching quality
equal 2.207 that significantly correlate at 0.05, Student-centered instruction equal -3.435 that
significantly correlate at 0.05
Keywords: HLM, Ordinary National Education Test, O-NET
บทนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน การประเมินผลระดับสถานศึกษา รวมถึงระดับชาตินั้นทาการประเมินผล
เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรี ยนในชั้นปีสุดท้ายของทั้ง 4 ช่วงชั้น ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และชั้น ม.6 โดยมีการดาเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษาจากหลาย
หน่วยงาน เช่น สานักทดสอบทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากัด หรือ สทศ. เป็นต้น สาหรับการประเมินผลที่จัดขึ้นโดย สทศ. นั้น
ได้จัดสอบที่เรียกว่า “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test)”
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า O – NET ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่สนองรับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กาหนดให้มีการทดสอบผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติของกระบวนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอื้อมพร หลินเจริญ, สิริศักดิ์ อาจวิชัยภีรภา, และภีรภา จันทร์อินทร์, 2552, น. 1)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ที่ผ่านมา พบว่า คะแนน
ผลการสอบต่ามากทาให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ซึ่งรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องนาผลการสอบมาทบทวน เพราะ
คะแนนทั้งห้ากลุ่มสาระที่ทดสอบในระยะ 2 ปีแรก นักเรียนได้คะแนนไม่ ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนต่ากว่าครึ่งมากและมีผู้สอบบางคนสอบได้ 0 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้
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เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ธัญญา เรืองแก้ว, 2550) ทั้งนี้มี
การตั้งข้อสังเกตถึงปั ญหาเกี่ยวกับการที่ผลสัมฤทธิ์ไม่กระเตื้องของเด็กว่า อาจเป็นเพราะข้อสอบที่ใช้ในการ
ทดสอบ O-NET นั้นประเมินผลไม่สอดคล้องกันกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งข้อสอบ O-NET จะเน้นการ
คิดวิเคราะห์หาเหตุผลเป็นหลักสอดคล้องกับความเห็นของ (สมพงษ์ จิตระดับ, 2552) นอกจากนี้ เอื้อมพร
หลินเจริญ, สิริศักดิ์ อาจวิชัยภีรภา, และภีรภา จันทร์อินทร์ (2552, น. 2) ผลการวิจัยยังพบว่า ครูเป็นบุคคล
สาคัญในการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์หาเหตุผลได้ และเป็นการสร้างมาตรฐานด้านการศึกษาและจากการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กับผลการประเมินคะแนน
เฉลี่ยที่สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษา 2555 โดยผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 4 วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และมีเพียง 1 วิชาเท่านั้นที่
ผ่านเกณฑ์ คือวิชาภาษาไทย วิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเมื่อดูจากการ
ผลการสอบในระดับโรงเรียนนั้นมีโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ บางโรงเรียนมีคะแนน
การสอบอยู่ในระดับประเทศและบางโรงเรียนที่มีคะแนนการสอบที่ต่ากว่าระดับประเทศ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า
มีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โดยจะทาการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยระดับนักเรียน
และระดับห้องเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อทุกฝ่าย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับนักเรียนและปัจจัยระดับห้องเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อศึกษาปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อศึกษาปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการศึกษา
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยอาเภอทั้งหมด 5 อาเภอ อาเภอจุน อาเภอปง อาเภอเชียง
ม่วน อาเภอเชียงคา และอาเภอภูซาง มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 144 โรงเรียน มีนักเรียน
ทั้งหมดจานวน 2,001 คน จานวนครู ทั้งหมดจานวน 855 คน ปีการศึกษา 2557 (สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2, 2557)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีการศึกษา 2557 โดยผู้วิจัยได้ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามขนาดโรงเรียน ได้
80 โรงเรียน จานวน 82 ห้องเรียน ซึ่งทาให้ได้นักเรียน จานวน 1,162 คน และครูของแต่ละโรงเรียนจานวน 398
คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ซึ่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้จาแนกโรงเรียนตามขนาดออกเป็น 4 ขนาด คือ โรงเรียนเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่ พิเศษ ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนไม่เกิน 1120 คน พบว่ามีทั้งหมด 92 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียน 121-300 คน พบว่ามีทั้งหมด 43
โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียน 301-500 คน พบว่ามีทั้งหมด 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ มีจานวนนักเรียน 501 คนขึ้นไป พบว่ามีทั้งหมด 3 โรงเรียน
คานวณหาจานวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
=
= 79.95 80 โรงเรียน
จากจานวนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน คานวณหาจานวนโรงเรียนในแต่ละขนาดของ
โรงเรียนโดยใช้วิธีเทียบสัดส่วนดังนี้
โรงเรียนขนาดเล็ก

=

= 51.11

51 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

=

= 23.88

24 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

=

= 3.33

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
=
= 1.66 2 โรงเรียน
ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นก็ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
ชื่อโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างของแต่ละขนาดโรงเรียนแบบไม่ แทนที่ (Sampling without Replacement)
ตามจานวนที่ได้จากการเทียบสัดส่วนในขั้นตอนที่ 1 ผลปรากฏว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน นักเรียน
164 คน ครู 22 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 โรงเรียน นักเรียน 102 คน ครู 21 คน โรงเรียนขนาดกลาง 24
โรงเรียน นักเรียน 504 คน ครู 140 คนและโรงเรียนขนาดเล็ก 51 โรงเรียน นักเรียน 392 คน ครู 215 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับนักเรียน เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 มีลักษณะคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ตอน
ที่ 2 มีลักษณะแบบสอบถามในเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 แบบสอบถาม
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ จ านวน 8 ข้ อ ด้ า นที่ 2 แบบสอบถามเจตคติ ต่ อ การเรี ย น จ านวน 12 ข้ อ ด้ า นที่ 3
แบบสอบถามความตั้งใจเรียน จานวน 9 ข้อ ด้านที่ 4 แบบสอบถามความตั้งใจในการสอบ จานวน 10 ข้อ ด้านที่
5 แบบสอบถามบรรยากาศในชั้นเรียน จานวน 9 ข้อ ด้านที่ 6 แบบสอบถามคุณภาพการสอนของครู จานวน 8
ข้อ โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ตามวิธีการของ
Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 117) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.844, 0.839, 0.864,
0.872, 0.879,0.914 ตามลาดับ ตอนที่ 3 มีแบบทดสอบวัดความถนัดทางภาษา จานวน 30 ข้อ นาแบบทดสอบ
ไปทดลองใช้ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson แบบทดสอบต้องมี
ค่าความเชื่อมั่น 0.7 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.885
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ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับครู เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มีลักษณะคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2
มีลักษณะแบบสอบถาม ในเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 แบบสอบถามการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จานวน 19 ข้อ ด้านที่ 2 แบบสอบถามการประเมินผลที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด จานวน 15 ข้อ โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับ ครูที่ไม่ใช่
กลุ่ม ตัว อย่ าง จ านวน 30 คน และนาข้อ มูล มาวิเ คราะห์ ความเชื่ อมั่ น โดยใช้ การหาค่ าสัม ประสิ ทธิ์ แอลฟา
(alpha-coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 117) มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.804 และ0.874
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงรายเพื่อทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมูลอนุญาตจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. จัดเตรียมแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบสอบถาม ให้เพียงพอกับ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
3. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายออกให้ส่ง
ถึงผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสุ่มโดยแจ้งวัตถุประสงค์และการดาเนิ นการใช้เครื่องมือในการวิจัย
รวมทั้งชี้แจงความสาคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับและให้โรงเรียนดาเนินการตามคาชี้แจงในแบบสอบถามและ
แบบทดสอบ รวมทั้งนัดหมายวันเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามวัน เวลาที่กาหนดไว้
5. นาผลการสอบมาตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์ของแบบทดสอบ แบบวัดและแบบสอบถาม
6. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบการวิจัยโดยวิธีการทางสถิติ
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หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวมีค่าอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวมีความแปรปรวนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวมีความแปรปรวนอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์
1.1 ปัจจัยระดับนักเรียน พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยระดับนักเรียน
แต่ละตัวแปรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียน
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความตั้งใจใจการสอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนรู้ร ะดับ ชาติ ชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 (O-NET) อย่ า งมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .01 โดยมี
ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .091, .089 และ .084 ปัจจัยความถนัดทางภาษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สหสัมพันธ์เท่ากับ .075 ส่วนปัจจัยความตั้งใจเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .059
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1.2 ปัจจัยระดับห้องเรียน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยระดับ
ห้องเรียนแต่ละตัวแปร กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) พบว่าปัจจัย
ระดับห้องเรียน คุณภาพการสอนของครู บรรยากาศในห้องเรียน การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .442, .411 และ.358 ตามลาดับ ส่วนปัจจัยการ
จัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่เ น้ นผู้ เรี ยนเป็น สาคั ญ มีค วามสัม พัน ธ์ ทางลบกั บ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .127
2. การวิเคราะห์พหุระดับ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และค้นหาปัจจัยระดับนักเรียน และระดับห้องเรียน
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยระดับนักเรียน (Within-Student Analysis)
การวิเคราะห์โมเดลแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Model) เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(O-NET) ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจเรีย นมีค่าเท่ากับ 45.574 และ1.534 ซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ทุกโรงมีค่าที่มีความสาคัญ (แตกต่างไปจาก
ศูนย์) โดยที่นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
ลดลงไป 1.534 หน่วย ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจในการสอบมีค่าเท่ากับ 0.976 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ทุกโรงมีค่าที่
มีความสาคัญ (แตกต่างไปจากศูนย์ ) ถ้านักเรียนมีความตั้งใจในการสอบจะทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ดีขึ้น 0.976 หน่วย และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความถนัดทาง
ภาษา ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเจตคติต่อการเรียน มีค่า
เท่ากับ 0.053, 0.699 และ 0.922 ตามลาดับ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 (O-NET) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่าทั้ง 3 ปัจจัยที่กล่าวถึง ไม่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ทุกโรง
จากผลการวิ เ คราะห์ เบื้ องต้ นแสดงว่า การที่ นัก เรีย นมี ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นรู้ ระดั บชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลของปัจจัย 5 ตัวได้แก่ ความถนัดทางภาษา แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความตั้งใจเรียนและความตั้งใจในการสอบ
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ส่วนที่เหลือของสัมประสิทธิ์
การถดถอยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) มีค่าความแปรปรวนระหว่าง
นักเรียนเท่ากับ 18.102 มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สัมประสิทธิ์การถดถอยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่า
ความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 9.845 มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของความถนัดทางภาษา ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเจตคติต่อการเรียน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความ
ตั้งใจเรียนและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจในการสอบ ค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ
0.036,4.215,3.939และ1.771 ตามลาดับ มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2.2 การวิเคราะห์ระดับห้องเรียน (Within–Class Analysis) เป็นการวิเคราะห์โมเดลสมมติฐาน
(Hypothetical Model)
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การวิเคราะห์ระดับห้องเรียน (Between–class analysis) เป็นการวิเคราะห์โมเดลสมมติฐาน
(Hypothetical Model) โดยนาเอาปัจจัยระดับห้องเรียนที่ทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) แล้วพบว่า มี
ค่า ความแปรปรวนระหว่ างห้อ งเรี ยนมากเพี ย งพอที่ จ ะท าการวิ เคราะห์โ มเดลสมมุ ติ ฐาน คื อ ค่า เฉลี่ ยรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) มาเป็นตัวแปรตาม แล้วนาปัจจั ยระดับ
ห้องเรียน ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู การจัดบรรยากาศในห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มาเป็นปัจจัยและดาเนินการวิเคราะห์
โมเดลสมมุติฐาน
เมื่อพิจารณาจากการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) โดยใช้ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) เป็นตัวแปรตาม เพื่อตรวจสอบผลของปัจจัยระดับห้องเรียน
พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 45.574 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ระหว่างห้องเรียนเป็นค่าที่แตกต่างไปจากศูนย์และ
เป็นค่าที่มีความสาคัญ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มี
ค่าเท่ากับ -3.435 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายถึงครูที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) ลดลงไป 3.435
หน่วย ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของบรรยากาศในห้องเรียน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการประเมินผล
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 3.322และ4.250 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายถึงครู
ที่มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียน และครูที่มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) ดีขึ้นไป 3.322และ4.250 หน่วย และค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของคุณภาพการสอนของครู เท่ากับ 2.207 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงคุณภาพการ
สอนของ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) ดีขึ้นไป 2.207 หน่วย
สาหรับผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 8.815 ซึ่งมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ในระดับที่สูงกว่าระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
สรุปและอภิปราย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ของนักเรียนอยู่เกณฑ์ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจะพบว่าปัจจัย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความตั้งใจเรียน ความตั้งใจ
ในการสอบ คุณภาพการสอนของครู บรรยากาศในห้องเรียน การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก ความถนัดทางภาษาอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งทาให้ผลการทดสอบความถนัดทางภาษาของนักเรียนนั้นเป็นปัจจัยที่มีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ เนื่องจากการทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์นักเรียนจะต้องสามารถอ่าน เขียนและมีความรู้
ความเข้าใจการตีความ วิเคราะห์และจับใจความสาคัญได้ จึงจะสามารถทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ระดับชาติได้ดี
ซึ่งสอดคล้องกับศศิธร สุริยา (2551, น. 139) จากงานวิจัยครั้งนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ส่งผลต่อการพยากรณ์
คะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติได้เป็นอย่างดี มีทั้งหมด 4 ตัวแปรด้วยกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต่ละรายวิชา ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน และการส่งเสริม
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ด้านการเรียนของผู้ปกครอง กล่าวคือ เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อคะแนนในทุกวิชา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละรายวิชา แสดงให้เห็นว่าความถนัดทางการเรีย นทางด้านภาษาเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อคะแนนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติในทุกวิชาด้วย กล่าวคือ ความถนัดทางด้านภาษาเป็นความสามารถเฉพาะตัวของ
บุคคล ซึ่งหากนักเรียนมีความความเข้าใจทางด้านภาษา สามารถอ่านและคิดวิเคราะห์คาถามได้เป็นอย่างดีแล้วก็
จะสามารถแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติได้เป็นอย่างดีด้วยสอดคล้องผลการวิจัยของ สายันต์ สาระบุตร
(2539, น.48) สรุปผลการวิจัยได้ว่า ตัวแปรอิสระในระดับนักเรียนที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรตาม คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01,.06 ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเดิมของวิชาภาษาไทย การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง ความถนัดทางการเรียนด้านภาษาไทย
เจตคติต่อภาษาไทย นิสัยรักการอ่านหนังสือ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สอดคล้องกับวัชรา จรูญผล (2549, น. 44)
พบว่าคุณภาพการสอน บรรยากาศในชั้นเรียน เป็นตัวแปรที่มีส่งผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นั่นแสดงว่า
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความตั้งใจเรียน ความตั้งใจในการสอบ ความถนัดทางภาษา
จะช่วยให้นักเรียนนั้นมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติได้ดี และนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนที่ครู มีคุณภาพ
การสอนของครู มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
การประเมินผลที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติดีด้วยเช่นกัน
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์
2.1 ปัจจัยระดับนักเรียน พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยระดับนักเรียน
แต่ละตัวแปร กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียน
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติ ต่อการเรียน ความตั้งใจใจการสอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ .091, .089 และ.084 ปัจจัยความถนัดทางภาษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .075
ส่วนปัจจัยความตั้งใจเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร ะดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่
6(O-NET) อย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .059 เท่านั้น นั่นคือถ้านักเรียน
ตั้งใจเรียน จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ลดลง เนื่องจากกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ในห้องเรียนที่เน้นการบรรยาย โดยที่นักเรียนไม่ได้ลงมือในการปฏิบัติ กิจกรรมไม่น่าสนใจ ทาให้
นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ท้อแท้ เบื่อหน่าย วิตกกังวลต่อการเรียนและให้นักเรียนทาใบงาน หรือทาแบบฝึกหัด
เหมือนเดิมซ้า ๆ สอดคล้องกับ วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ (2546, น. 77) ผลการวิจัยพบว่า ความวิตกกังวลในการ
เรี ย นวิ ชาคณิ ต ศาสตร์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ชาคณิ ต ศาสตร์ พฤติ กรรมที่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็นตัวแปรพฤติ กรรมการเรียน ได้แ ก่
พฤติกรรมด้านการปฏิบัติตัวในชั้นเรียน ด้านการทาการบ้าน/รายงาน ด้านการเตรียมตัวสอบ/การสอบ ตัวแปรที่
เป็นพยากรณ์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.257 มีอานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 6.60 และ
ตัวแปรพฤติกรรมจิตพิสั ย ได้แก่ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับกอบชัย โพธินาแค (2546, น. 82-83) ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอย่างเดียว
ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาภาษาไทยและรูปแบบการเรียนแบบหลีกเลี่ยง ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
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ทางอ้อม ได้แก่ เวลาที่ใช้ ในการศึ กษาเพิ่มเติม ความถนัดทางภาษาและคุณภาพการสอนของครูภาษาไทย
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ อัตมโนทัศน์ เจตคติต่อวิชาภาษาไทย ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ความตั้งใจ
เรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสภาพแวดล้อมทางบ้านที่ส่งผลต่อปัญ ญาสอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ ชาติสุวรรณ์
(2548, น. 91) สรุปผลการวิจัย พบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือคุณภาพการสอน ความถนัดทางภาษา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความตั้งใจ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านความสามารถในการพิจาณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต ด้าน
ความสามารถในการอุปมัยและด้านความสามารถในการนิรนัย
2.2 ปัจจัยระดับห้องเรียน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปัจจัยระดับ
ห้องเรียนแต่ละตัวแปร กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) พบว่า ปัจจัย
ระดับห้องเรียน คุณภาพการสอนของครู บรรยากาศในห้องเรียน การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู้แ ละตั วชี้ วัด มี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนรู้ร ะดั บ ชาติ ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6
(O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .442, .411 และ .358 ตามลาดับ
ส่วนปัจจัยการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .127
สอดคล้ อ งกั บ สายั น ต์ สาระบุ ต ร (2539, น. 48) สรุ ปผลการวิ จั ยได้ ว่ า ตั ว แปรอิ สระในระดั บนั ก เรี ย นที่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ได้แก่ บรรยากาศใน
ชั้นเรียนและคุณภาพการสอน สอดคล้องกับ พิไลพร แสนชมพู (2546) ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
พหุคูณระหว่างปัจจัยด้านความสามารถทางเหตุผลครอบครัว เวลา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กลุ่มเพื่อน บรรยากาศใน
ชั้นเรียน คุณภาพการสอน และสื่อกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ .170 ซึ่งสัมพันธ์กันอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 สอดคล้ อ งกั บ ฉั น ทนา รั ต นพลเสน (2553, น. 61) ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านตัวความสามารถในการสอนของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 พบว่า
การใช้เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน และบรรยากาศในการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ จันทร์ชลี มาพุทธ (ยุพิน
พิพิธกุล, อ้างถึงใน จันทร์ชลี มาพุทธ, 2545, น.14) การประเมินผล ครูต้องเลือกการประเมินผลให้เหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริง ประเมินหลาย ๆ ด้าน หลาย ๆ วิธี และมีการแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า สอดคล้องกับ
พรรณทิพย์ ม้ามณี (ฉวีวรรณ มาลี, 2552, น. 45, อ้างถึงใน พรรณทิพย์ ม้ามณี 2520, น. 10-13) ได้เสนอแนะบาง
ประการในการเลือกวิธีการสอนที่ดีที่สุด โดยสรุปเกี่ยวกับการประเมิลผล คือ ครูควรจะตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้
เฉพาะเรื่องสาหรับการสอนแต่ละครั้ง และเมื่อสอนจบแล้วก็ต้องสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดประเมินผลผู้เรียนว่า
บรรลุจุดประสงค์หรือไม่
3. การวิเคราะห์พหุระดับเพื่อศึกษาความสัมพันธ์และค้นหาปัจจัยระดับนักเรียน และระดับห้องเรียน
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
3.1 การวิเคราะห์ระดับนักเรียน (Within–Student Analysis)
การวิเคราะห์โมเดลแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Model) เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(O-NET) มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ ไ ด้ เ นื่ อ งจากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ร ะดั บ ชาติ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) เป็นการจัดการศึกษาโดยการเน้นมาตรฐานเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราต้องเอาผลการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นตัวตั้ง เพื่อจะเอามาประเมินผู้สอนและประเมินการบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นผลที่จะได้รับใน
ทุก ๆ ด้านต้องเอาตัวเด็กเป็นตัวตั้ง O-NET เป็นการวัดผลในภาพรวมของการเรียนรู้ทั้งหมดระดับชาติซึ่งเป็นผล
การเรียนรู้ที่เน้นระดับคิดวิเคราะห์ขึ้นไป มันจะเป็นความรู้ที่แท้จริงที่เด็กพึงจะได้รับ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของความตั้งใจเรียน มีค่าเท่ากับ 45.574 และ1.534 ซึ่งส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ทุกโรงมีค่าที่มีความสาคัญ (แตกต่างไปจากศูนย์) โดยที่นักเรียนที่มี
ความตั้งใจเรียนทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ลดลงไป 1.534 หน่วย
หรือกล่าวได้ว่านักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
เพิ่มขึ้นไป 1.534 หน่วย ซึ่งในปัจจุบันนี้นักเรียนจะเรียนการทาแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อสอบโดยแทรกเนื้อหา
เข้าไป และการจัดการเรียนเป็นแบบเดิมที่ซ้า ๆ ทาให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนซึ่งสอดคล้องกับสุขใจ แสนบุญส่ ง
(2535) อ้างอิงจากวันดี สมมิตร (2553) กล่าวว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นการกวดวิชา และเฉลยข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เพราะนักเรียนจานวนมากจะสนใจเฉพาะวิชาที่ใช้
ในการการสอบ โดยจะเน้นด้านเนื้อหาความรู้แต่ไม่ใส่ใจต่อกระบวนการได้มาซึ่งความรู้นั้น ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของความตั้งใจในการสอบมีค่าเท่ากับ 0.976 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ทุกโรงมีค่าที่มีความสาคัญ (แตกต่างไปจากศูนย์) ถ้า
นักเรียนมีความตั้งใจในการสอบจะทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
ดีขึ้น 0.976 หน่วย สอดคล้องกับเอื้อมพร หลินเจริญและคณะ (2552, น. 69) ได้สรุปว่าในด้านตัวนักเรียนปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ทาให้นักเรียนมีคะแนน O-NET ต่าประการแรก คือ นักเรียนไม่ตระหนักและไม่เห็นความสาคัญของ
การสอบ O-NET เพราะคิดว่าไม่ได้นาคะแนน O-NET มาใช้ประโยชน์ ในการเรียนต่อสายสามัญ แต่ตั้งเป้าหมาย
ในการเรียนต่อสายอาชีพ รวมถึงนักเรียนที่คิดว่าไม่ศึกษาต่อ และต้องการออกมาทางาน จะไม่สนใจการสอบ
O-NET การเตรียมตัวก่อนสอบ มีไม่มากนัก สอดคล้องกับ สานักทดสอบทางการศึกษาสานั กงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้กล่าวว่า ควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการทดสอบ O-NETและ
ตั้งใจทาข้อสอบ ชี้แจงผู้เรียนให้เข้าใจถึงเหตุผล ความจาเป็นและความสาคัญของ การสอบโน้มน้าวจูงใจและย้า
เตือนผู้เรียนให้ตั้งใจทาข้อสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผลการสอบเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ที่
แท้จริง ครูสามารถนาไปวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได้
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) 01 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียน มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความ
ถนัดทางภาษา ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเจตคติต่อการเรียน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจเรียน
และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความตั้งใจในการสอบ ค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3.2 การวิเคราะห์ระดับห้องเรียน (Between – Class Analysis) เป็นการวิเคราะห์โมเดลสมมติฐาน
(Hypothetical Model)
เมื่อพิจารณาจากการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) โดยใช้ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) เป็นตัวแปรตาม เพื่อตรวจสอบผลของปัจจัยระดับห้องเรียน
พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
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ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ระหว่างห้องเรียนเป็นค่าที่แตกต่างไปจากศูนย์และเป็นค่าที่มี
ความสาคัญ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญส่งผลทางลบต่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) แสดงว่าครูที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) ลดลงไป สอดคล้อง
กับไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545) อ้างอิงจากวันดี สมมิตร (2553) ได้กล่าวว่าระบบการศึกษาไทยจะเน้นเรื่อง การ
สอบเป็นสาคัญ ทาให้นักเรียนไปเรียนกวดวิชากันมากขึ้น สอดคล้องกับสุขใจ แสนบุญส่ง (2535) อ้างอิงจากวันดี
สมมิตร (2553) กล่าวว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะเป็นการกวดวิชา และ
เฉลยข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เพราะนักเรียนจานวนมากจะสนใจเฉพาะวิชาที่ใช้ในการการสอบ โดยจะ
เน้นด้านเนื้อหาความรู้แต่ไม่ใส่ใจต่อกระบวนการได้มาซึ่งความรู้นั้น ทางแก้จึงกลับมาอยู่ที่พื้นฐานหลักคือการ
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการสอนอย่างแท้จริงและมีคุณภาพสูง สอดคล้องกับเอื้อมพร หลินเจริญและคณะ (2552,
น. 71) ได้กล่าวว่า ในบางครั้งการสอนของครูไม่สามารถสอนหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครบตามหลักสูตรได้
เนื่องจากต้องปรับตามสติปัญญาเด็กที่เรียน เด็กไม่ สามารถรับได้ทั้งหมดตามหลักสูตร จึงต้อ งสอนเท่าที่เด็กจะ
สามารถเรียนได้และยังกล่าวว่า ครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ้งเน้นให้เด็กท่องจาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นครูเป็นปัจจัยสาคัญมากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งข้อมูลด้านการสอนของครูนั้นหากให้
ครูประเมินตนเอง ครูตอบว่า ตนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแต่เด็กยังมีคะแนนต่า เป็นเพราะตัว
เด็กเองที่ไม่สนใจ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของบรรยากาศในห้องเรียน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าครูที่มีการจัดบรรยากาศ
ในห้องเรียน และครูที่มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(O-NET) ดีขึ้นไป และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของคุณภาพการสอนของครูมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าคุณภาพการสอนของ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ดีขึ้น สอดคล้องกับเอื้อจิตร พัฒนจักร (2526, น.70, อ้างอิงจาก จันทร์ชลี มาพุทธ, 2545,
น. 14) ครูมีบทบาทหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการสอนและการเรียนของนักเรียน ซึ่งลักษณะของผู้สอนที่มี
ประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วยบุคลิกภาพ ความรู้ และสมรรถภาพเพื่อให้ประกอบอาชีพได้ผลดี บุคลิกภาพ
ประกอบด้วย บุคลิ กภาพทางกาย บุคลิกภาพทางอารมณ์ บุคลิกภาพทางสังคมและบุคลิกภาพทางสติปัญญา
นอกจากนี้ความรู้ประกอบด้ วยความรู้เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รู้ในหลักจิตวิทยาในการเรียน
การสอน รู้หลักการวัดผลและประเมินผล รู้ในเรื่องเทคนิคและวิธีการสอน รู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี
สมรรถภาพประกอบด้วยสมรรถภาพในการทางาน สมรรถภาพในการสอน สมรรถภาพในการทางานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ และครูจึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมการสอนของครูมี
บทบาทในการเป็นผู้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยการสร้างบรรยากาศ การเรียนการสอนให้มีมิตรภาพและ
ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน (สานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544, น. 27-28) สอดคล้องกับพรรณทิพย์ ม้ามณี (ฉวีวรรณ มาลี, 2552, น. 45)
อ้างอิงมาจาก พรรณทิพย์ ม้ามณี (2552, น. 10-13) ได้เสนอแนะบางประการในการเลือกวิธีการสอนที่ดีที่สุด
โดยสรุปเกี่ยวกับการประเมิลผล คือ ครูควรจะตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้เฉพาะเรื่องสาหรับการสอนแต่ละครั้ง
และเมื่อสอนจบแล้วก็ต้องสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดประเมินผลผู้เรียนว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่ สอดคล้องกับ
วันดี สมมิตร (2553) สรุปว่า ครูควรสอนเน้นเนื้อหาสาระตามโครงสร้างของหลักสูตรมากขึ้น เน้นการทาโจทย์
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แบบฝึกหัดมากขึ้น เน้นการสอน ให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น และนาข้อสอบระดับชาติมาสอนใน
ห้องเรียนมากขึ้น ครูสอนครอบคลุมเนื้อหาในแบบเรียนมากขึ้น จัดทาแบบฝึกหัด เพิ่มเติมตามแนวข้อสอบ
ระดับชาติมากขึ้น มีการเพิ่มเนื้อหาความรู้ให้นักเรียนมากขึ้น เพิ่มเวลาเรียนหลังเลิกเรียนมากขึ้น สอนให้นักเรียน
คิดอย่างเป็นระบบ มีหลักการ มีเหตุมีผลและคิดเป็นมากขึ้น และด้านการวัดและประเมินผลหลังการกาหนด
นโยบายการสอบระดับชาติ ครูออกข้อสอบโดยเน้นการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ออกข้อสอบเน้นการจามากขึ้น
นาข้ อสอบระดับ ชาติม าประยุ กต์ ใช้ ในการออกข้อ สอบมากขึ้ น และออกข้อ สอบตามรู ปแบบของแบบสอบ
ระดับชาติมากขึ้น
สาหรับผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) มีค่าความแปรปรวนระหว่างนักเรียนเท่ากับ 8.815 ซึ่งมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ในระดับที่สูงกว่าระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ได้แก่ ความตั้งใจในการสอบ ปัจจัยที่ส่งผลทางลบ ได้แก่ ความตั้งใจ
เรียนและปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(O-NET) ได้แก่ บรรยากาศในห้องเรียน การประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการและคุณภาพการสอนของ
ครู ปัจจัยที่ส่งผลทางลบ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องการ
การจัดการศึกษา ควรนาข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน
และครูมีคุณภาพต่อไป
2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูจะไปวางกรอบในการพัฒนาเพราะ O-NET เป็นการวัดผลในภาพรวม
ของการเรียนรู้ทั้งหมดระดับชาติซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่เน้นระดับคิดวิเคราะห์ขึ้นไป มันจะเป็นความรู้ที่แท้จริงที่
เด็กพึงจะได้รับ โรงเรียนต้องมีวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้ถูกวิธี ตามหลักสูตร เน้นมาตรฐาน เน้นตัวชี้วัด การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของครูและโรงเรียน ทั้งในด้าน
งบประมาณ ตลอดทั้งอานวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ครูและโรงเรียนดาเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ระดับสติปัญญา การส่งเสริมด้านการเรียนของผู้ปกครอง การติวสอบ
สื่อการสอนและอุปกรณ์สนับสนุนในห้องเรียน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 (O-NET)
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น
การสัมภาษณ์นักเรียน ครู และผู้บริหาร ในปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 (O-NET)
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ปัจจัยจำแนกควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
DISCRIMINANT FACTORS OF CRITICAL THINKING ABILITY OF
GRADE 6 STUDENTS IN CHIANGRAI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ปัทมำ แสนเมธำ*
PATAMA SEANMAYTHA
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยจาแนกกลุ่มความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
และเพื่อสร้างสมการจาแนกกลุ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2557 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จานวน 412 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 ฉบับ
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจาแนกความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 9 ด้าน ดังนี้ คือ นิสัยในการเรียน (A) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (B) เจตคติต่อการเรียน
(C) ความวิตกกังวล (D) การฝ่าฝันอุปสรรค (E) อัตมโนทัศน์ (F) การจัดการเรียนการสอน (G) การส่งเสริมการ
เรียนของผู้ปกครอง (H) บรรยากาศในชั้นเรียน (I) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยการจาแนกกลุ่ม
(Discriminant Analysis) วิธีแบบลาดับขั้นตอน (Stepwise Method) ด้วยวิธีการของ Wilk’s Lambda
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (B) นิสัยในการเรียน (A) การฝ่าฝันอุปสรรค (E) และอัตมโนทัศน์
(F) สามารถจาแนกกลุ่ ม ความสามารถ การคิ ด วิ เคราะห์ข องนัก เรี ยนชั้ น ประถมศึก ษาปีที่ 6 ได้ ต ามล าดั บ
ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยและสามารถสร้างสมการมาตรฐาน การจาแนกกลุ่มดังนี้ Z=1.768(B)-.702(E)-.348(A)
-.300(F) และมีสมการของการจาแนกกลุ่มได้เป็น Y=-3.633+.252(B)-.080(E)-.046(A)-.036(F) โดยสมการ
จาแนกกลุ่มสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 84
คาสาคัญ: ปัจจัยจาแนก คิดวิเคราะห์
Abstract
The purposes of this study were to study discriminant factors on Prathomsuksa 6
students’ critical thinking skills and to create the equation of discriminant factors of the
students’ critical thinking skills in the academic year 2017 in the Office of Chiang Rai
Educational Service Area 2. The samples of the study, 412 students, were selected by Multi*
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Stage Random Sampling. The study employed 2 research instruments; a test of critical thinking
skills and a set of questionnaires of discriminant factors in critical thinking skills. The
questionnaires comprise 9 perspectives; study behavior (A), achievement motivation (B),
attitudes toward study (C), anxiety (D), troubleshooting (E), self- concept (F), instructional
management (G), parent study supports from (H) and classroom atmosphere (I). Data analysis
employed Discriminant Analysis and Stepwise Method by Wilk’s Lambda. The findings of the
study revealed that the factors such as; achievement motivation (B), study behavior (A),
troubleshooting(E), and self-concept (F) significantly presented the discrimination of critical
thinking skills of Prathomsuksa 6 students as shown in the co-efficiency and standard equation
of discriminant factors as follows; Z = 1.768(B) - .702 (E) - .348(A) - . 300(F) and Y = -3.633 +.
252 (B) - .080 (E) - .046 (A) - .036 (F) and Y = .1.768 (B) - .702 (E) - .348(A) - .300(F). The equation
of discriminant factors was able to correctly signify members in both groups as rated 84 %.
Keywords: Discriminant, Critical thinking
บทนำ
การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษ ย์ที่สาคัญ และจาเป็นมากในการดารงชีวิตอยู่ในสังคม
เนื่องจากสังคมปัจจุบันที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากความสามารถใน
การคิดของมนุษย์ทาให้สภาพการดารงชีวิตของคนในสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นวิถีชีวิตของคนในยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารไร้พรมแดนทาให้ต้องเผชิญกับปัญหาแวดล้อมรอบข้างที่แตกต่างกันไปการที่จะดาเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข
และประสบความสาเร็จบุคคลความสามารถในการคิดพิจารณาสภาพการณ์ ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ สามารถ
แยกแยะข้อเท็จจริง เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์ พัฒนา และใช้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (วนิช สุธารัตน์,
2543, น. 123 ) การปรับตัวให้เข้ากับสังคมเพื่อการดารงชีวิตอยู่รอดอย่างมีคุณภาพจาเป็นต้องอาศั ยกระบวน
การคิดในทางที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์เป็นสาคัญจึงควรมีการเสริมสร้างความสามารถในด้านการคิดให้เกิด
ขึ้นกับคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่วัยเยาว์ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ,
2551, น. 1) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้าน
การคิด ด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับและเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคนในสังคมไทยโดยเน้น
การมีความรู้อย่างเท่าทันเพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ มีความมั่นคงในการดารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่สังคม
ฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, น. 39) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ ยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ จึงได้
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะสาคัญในด้านการคิดที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการตัดสินใจ
เกี่ ย วกับ ตนเองและสั ง คมได้ อ ย่า งเหมาะสม ซึ่ งหนึ่ งในรู ป แบบของการคิด ที่ ส าคั ญ ที่ นั กการศึก ษา นั ก วิ จั ย
ตลอดจนครูและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการจั ดการศึกษาให้ ความสนใจ คื อ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสาคัญของการเรียนรู้ การดาเนินชีวิตและเป็นพื้นฐานของการคิด
ทั้งมวล
ปัญหาของการศึกษาไทยพบว่าในปัจจุ บัน การเรียนรู้ของผู้เรียนถูกผูกขาดโดยการบอกของครู ทาให้
ผู้เรียนไม่เกิดการฝึกทักษะการคิด ผู้เรียน เรียนโดยรับความรู้ เนื้อหา สูตรต่าง ๆ นาไปพักไว้ในหัว การเรียนการ
สอนแบบที่เรียนแต่ในห้อง ท่องจาหนังสือแบบนกแก้วนกขุนทอง เพียงเพื่อนาไปสอบแข่งขันเลื่อนขั้นสูง ขึ้น ไม่มี
การตกผลึกทางความคิด ไม่มีการสร้างสรรค์และจินตนาการ ไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงที่สามารถนามาปฏิบัติ
นามาใช้ในชีวิตได้ กระบวนการคิดของเด็กไทยผ่านระบบการศึกษาที่ตกต่า ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างมาก เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งได้มีผู้แสดงความคิดเห็น ทัศนะเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้ของเด็กไทยไว้
มากมาย โดยในบทความของ กลิ่น สระทองเนียม (2556) มองว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ผลที่เกิดขึ้นยังอยู่ใน
ระดับต่า จากผลการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 3 (พ.ศ.
2554-2558) ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ของเด็กอยู่แค่ระดับพอใช้เป็นส่วนใหญ่ หากเปรียบเทียบกับต่างชาติ
ด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ เพราะจากการประเมินของ PISA ด้านความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ปรากฏว่า
เด็กไทยได้คะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย จึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยที่ว่าทาไมคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต
เด็กไทยจึงตกต่าลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สิทธิพล อาจอินทร์ (20 พฤศจิกายน 2556) ที่พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 อยู่ใน ระดับที่ไม่น่าพอใจ และเมื่อพิจารณาระดับโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 90 มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งปัญหาคุณภาพด้านการ คิดวิเคราะห์ของเด็กไทยควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย
เป็นไปเช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ณัฐภัสสร เหล่าเนตร (20 พฤศจิกายน 2558) ที่ได้พิจารณาปรากฏการณ์
เด็กไทยสอบตกยกประเทศ จากผลสอบโอเน็ต (O-NET) โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์-อังกฤษ ทาได้ไม่ถึง 20%
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเรียนรู้ ของเด็กในปัจจุบันที่ยังขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ โจทย์ที่สาคัญ คือ
เด็กไทยส่วนใหญ่เรียนแบบท่องจาทาให้เด็กไทยขาดความคิดวิเคราะห์และเหตุผล นอกจากนี้บทความของ โกวิท
วงศ์ สุ วรวั ฒน์ (2556) รายงานความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลก พ.ศ. 2555-2556
(The Global Competitiveness Report 2012-2013) ได้จัดอันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในกลุ่ม
อาเซียน อยู่ในกลุ่มสุดท้ายอันดับที่ 8 เป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่าที่สุด และมองว่าการศึกษาไทยอาจต้องยอมให้เด็ก
คิดเอง ทาเองบ้างและกระตุ้นความอยากรู้ อยากเรียนรวมทั้งสอนให้อ่านหนังสือเป็นด้วยไม่ใช่แต่ใช้การนาเสนอ
(PowerPoint) และอ่านจากตาราให้เด็กจดไปท่องจาเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เด็กไทยขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิดยังไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนด เป็นสิ่ง
ที่สะท้อนการเรียนการสอนในโรงเรียน และทบทวนเลิกสอนแบบเน้นเนื้อหา แต่ควรฝึกให้เด็กได้คิดมากขึ้น
ดังนั้นด้วยความสาคัญดังกล่าวจึงจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริม
พัฒนาให้เกิดในตัวผู้เรียนให้ สูงขึ้น ทั้งนี้ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์จาเป็นต้องทราบถึง
องค์ประกอบหรือปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ ให้ชัดเจนว่าปัจจัยใดส่งผลให้บุคคลมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์สูงหรือมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่าเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของ
เยาวชนได้อย่างถูกทาง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ได้แก่ นิสัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความวิตกกังวล การฝ่าฟันอุปสรรค
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อัตมโนทัศน์แห่งตน การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองและบรรยากาศในชั้นว่าตัวแปร
ใดบ้า งที่จ าแนกกลุ่ม ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการวิ เคราะห์จ าแนกกลุ่ ม
(Discriminant Analysis) เพื่อสร้างสมการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วนามาทานายว่าตัวแปร
ใดมีน้าหนัก ความสาคัญที่สามารถใช้จาแนกนักเรียนที่คิดวิเคราะห์อยู่ในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่า ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มี
ความสาคัญน่าสนใจตรงที่ผู้เรียนแต่ละคนมีทักษะการคิดวิเคราะห์คุณลักษณะและสภาพการส่งเสริมแตกต่างกัน
อีกทั้งตัวแปรดังกล่าวมีแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นหลักการ มีผลการวิจัยสนับสนุนว่ ามีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ทั้งในด้านขนาดและทิศทาง เพื่อเป็นข้อค้นพบที่เป็นสารสนเทศ เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียนซึ่งมี
อยู่ อ ย่ า งหลากหลาย ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารพัฒ นาศั ก ยภาพความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อสร้างสมการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วิธีกำรศึกษำ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2557
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 2,578 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้เกณฑ์การทราบจานวนประชากรทั้งหมดโดย ประชาการเป็นหลักพัน จะใช้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย
10% (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ในที่นี้ใช้ขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง 16% ของจานวนประชากรทั้งหมด เมื่อประชากรมี
จานวน 2,578 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 412 คน ด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random
Sampling) มีวิธีดังนี้
1. แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็น 5 อาเภอ คือ อาเภอพาน อาเภอแม่ลาว
อาเภอป่าแดด อาเภอแม่สรวย อาเภอเวียงป่าเป้า
2. แต่ละอาเภอแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ให้สุ่มในอัตราส่วน 1 ใน 4 ของแต่ละอาเภอโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก
3. แต่ ละกลุ่ม เครื อข่ ายโรงเรีย น ให้ สุ่มในอั ตราส่ว น 1 ใน 4 ของโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่ มเครือ ข่า ย
โรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก
4. แต่ละโรงเรียนกาหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนของนักเรียนที่ต้องการศึกษา
กำรจัดกลุ่มนักเรียน
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การวิเคราะห์จัดกลุ่มจาแนกนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่า
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จานวน 32 ข้อ ด้วยเกณฑ์นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของคะแนนเต็มของแบบทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มสูง ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มจัด
อยู่ในกลุ่มต่า
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด 2 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ 1 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 3 ด้าน ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์หลักการ รวมจานวน 32 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson มีค่าเท่ากับ 0.83
2.แบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด ประกอบไปด้วย 9 ปัจจัย คือ 1) นิสัยในการเรียน 2)แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3) เจตคติต่อการเรียน 4)
ความวิตกกังวล 5) การฝ่าฝันอุปสรรค 6) อัตมโนทัศน์แห่งตน 7) การจัดการเรียนการสอน 8) การส่งเสริมการ
เรียนของผู้ปกครอง 9)บรรยากาศในชั้นเรียน รวมจานวนทั้งหมด 119 ข้อ มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด,
2553, น. 117) พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.961
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
นาหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงรายออกให้ส่งถึง
ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสุ่มโดยแจ้งวัตถุประสงค์และการดาเนินการใช้เครื่องมือในการวิจัย
รวมทั้งชี้แจงความสาคัญและผลที่ค าดว่าจะได้รับและให้โรงเรียนดาเนินการตามคาชี้แจงในแบบสอบถามและ
แบบทดสอบ รวมทั้งนัดหมายวันเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล นาผลการสอบมาตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์ของ
แบบทดสอบ แบบวัดและแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบการวิจัยโดยวิธีการทางสถิติ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ผู้วิจัยมีการจัดกระทา
ข้อมูลดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้การหาคุณภาพเครื่องมือ
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยและสร้างสมการจาแนก
ผลกำรศึกษำ
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจาแนกกลุ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบว่าเมื่อนาตัวแปร ทั้ง 9 ตัวแปรมาวิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์เพื่อทดสอบความเป็นพหุสัมพันธ์ (Multicolinearity) โดยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเพื่อ
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ทดสอบว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันสูงผลการวิเคราะห์หาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 9
ตัวแปรพบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ตั้งแต่
0.188 ถึง 0.798 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.80 อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ (ยุทธ ไกรวรรณ์, 2556) ซึ่งกล่าวได้ว่าปัจจัย
จาแนกทั้งหมดไม่เกิดปัญหาพหุสัมพันธ์ Multicolinearity สามารถนาไปใช้เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์จาแนก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 2 ได้ทุกตัวแปรและทดสอบความเป็นเอกภาพของเมตริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วม (variance covariance) โดยใช้ Box’s M ได้ค่าเท่ากับ13.886 ค่านัยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .189 ซึ่งมากกว่า .05 ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขของการจาแนกกลุ่มสามารถนาไปใช้เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์จาแนกกลุ่มได้ทั้ง 9 ตัวแปร
2. ผลการวิเคราะห์จาแนกกลุ่มเพื่อสร้างสมการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยการวิเคราะห์จาแนกแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Method) ด้วยวิธีการของ Wilk’s Lambdaจากตัวแปรอิสระทั้งหมด 9 ตัวแปรพบว่ามี 4
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการจาแนกกลุ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย ได้แก่ แรงจู งใจใฝ่
สัมฤทธิ์การฝ่าฟันอุปสรรค นิสัยในการเรียนและอัตมโนทัศน์แห่งตนโดยมีค่า Wilk’s Lambda เท่ากับ 0.649,
0.521, 0.505 และ 0.498 ตามลาดับจึงคัดเอาตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรเข้าสมการจาแนกกลุ่มและนามาหา ค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรในการจาแนกกลุ่มโดยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ให้ค่าน้าหนักในการจาแนกกลุ่มในรูป
คะแนน มาตรฐานสูงที่สุดคือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ซึ่งมีน้าหนักในการจาแนกเป็น 1.768 รองลงมา คือการฝ่าฟัน
อุปสรรคมีน้าหนักในการจาแนก -.702 นิสัยในการเรียนมีน้าหนักในการจาแนก -.348 และอัตมโนทัศน์แห่งตนมี
น้าหนักในการจาแนกต่าที่สุ ดคือ -.300 ดังนั้นจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการที่ใช้ในการประมาณค่าจึงสร้าง
สมการจาแนกในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y =- 3.633 + 0.252 (B) - 0.080 (E) - 0.046 (A) - 0.036 (F)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 1.768(B) - 0.702(E) - 0.348(A) - 0.300(F)
ส่วนผลของประสิทธิภาพในการจาแนกกลุ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงและกลุ่มต่า เมื่อใช้
ตัวแปรจาแนกกลุ่มที่ได้ไปสร้างสมการจาแนกกลุ่มและนาไปคาดคะเนการเป็นสมาชิกกลุ่ม ปรากฏว่าสมการ
จาแนกกลุ่มสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้องเท่ากับร้อยละ 84 เมื่อพิจารณากลุ่ม
นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่า สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้องร้อยละ 85 และกลุ่ม
นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูง สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง ร้อยละ 83
สรุปและอภิปรำยผล
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2557 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเพื่อสร้างสมการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างตัวแปร 9 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีความแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ที่ ถู ก เลื อ กเข้ า สู่ ส มการจ าแนกทั้ ง สิ้ น 4 ตั ว แปร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (B) การฝ่าฟันอุปสรรค (E) นิสัยในการเรียน (A) และอัตมโนทัศน์แห่งตน (F)
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สามารถจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสูงและกลุ่มต่าได้ ซึ่งให้ค่าน้าหนักจาแนกเป็น 1.768,
-.702, -.348 และ -.300 ตามลาดับและสมการนี้สามารถใช้คาดประมาณการเป็นสมาชิกของทั้งสองกลุ่มได้
ถูกต้องร้อยละ 84 เมื่อพิจารณากลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่า สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องร้อยละ 85 และกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูง สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ
83 แสดงว่าสมการจาแนกกลุ่มสูงและกลุ่มต่าได้ถูกต้องใกล้เคียงกันและ สามารถอภิปรายตามลาดับได้ดังนี้
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (B) เป็นตัวแปรที่มีน้าหนักลาดับสูงสุดโดยมีค่าน้าหนัก 1.768 เป็นลักษณะเด่น
ของผู้ ที่มี ความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์แ สดงว่ าเมื่ อนั กเรีย นมี แ รงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ สูงจะท าให้นั กเรีย นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงเช่นกันเป็นเพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงขับดันที่ทาให้นักเรียนมีความ
ปรารถนาที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จเพื่อให้ไ ด้ผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์หรือดีกว่าบุคคลอื่นและทาให้เกิด
ความพยายามที่จะทางานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland
(1953, pp. 110-111) ที่กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีส่วนที่ผลักดันให้บุคคลต้องการมีสถานะที่สูงขึ้น มี ความ
รับผิดชอบมากขึ้นมีความต้องการความสาเร็จสูงขึ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างให้มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ยังหมายรวมไปถึงความปรารถนาที่จะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี มีผลสาเร็จสูงกว่าบุคคลอื่น มีความรู้สึกสบายใจเมื่อประสบผลสาเร็จและมีความวิตกกังวลเมื่อทา
ไม่สาเร็จหรือประสบความล้มเหลว สอดคล้องกับการศึกษาของ วุฒิไกร เที่ยงดี (2549, น. 88-94) ศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าตัวแปร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับการวิจัยของ กัญญภัค พุฒตาล (2549, น. 102) ที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช่วงชั้ นที่ 3 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์และคิด
สังเคราะห์ของนักเรียนมากที่สุดคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และสุชาดา ปั้นโฉม (2551, น.60) ได้ศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนเอกชนพบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และยังสอดคล้อง
กับวุฒิชัย เหล่าเลิศ (2550, น. 25) และ นิพัทธา ชัยกิจ (2551, น. 63) ที่กล่าวว่าผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงส่งผล
ให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงตามไปด้วยซึ่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลทางอ้อมต่อการคิดวิเคราะห์ผ่าน
ทางความตั้งใจเรียน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงขึ้น
2. การฝ่าฟันอุปสรรค (E) เป็นตัวแปรที่มีน้าหนักลาดับที่สองโดยมีค่าน้าหนัก -.702 แสดงว่าถ้านักเรียน
คนใดมีการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคสูงคุณลักษณะด้านอื่น ๆ สูงตามด้วยเพราะการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเป็นความ
สามารถของบุคคลในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคซึ่งรูปแบบปฏิกิริยาการตอบสนองหรือพฤติกรรมของคนนัน้ ต่อ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถนาพลังที่มีในตัวออกมาจัดการกับปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ประสบผลสาเร็จกับการ
แก้ปัญหา ดังการศึกษาของ สโตท์ซ (Paul G Stoitz, 1997, p. 40- 43) ที่ว่าคนที่มีความสามารถในการเผชิญฝ่า
ฟันปัญหาอุปสรรคที่ดีนั้น จะต้องมีแนวคิดและทัศนคติต่ออุปสรรคดังนี้ “ต้องคิดว่า อุปสรรคคือความท้าทาย
ความท้าทาย คือ โอกาส และโอกาสทาให้เกิดหนทางสู่ความสาเร็จ ” ฉะนั้นเมื่อมีอุปสรรคมากเท่าไร ก็จะทาให้
คนมีโอกาสประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการคิดแบบมองโลกในแง่ดี คิดแบบผู้ชนะ คิดแบบมีแรงจูงใจ
และคิดแบบผู้ที่ใฝ่สัมฤทธิ์อยู่เสมอ สอดคล้องกับ บงกาล จันทร์หัวโทน (2551, น.79) ได้ศึกษาตัวแปรคัดสรรบาง
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ประการที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 พบว่าการฝ่าฟันอุปสรรค มีความสัมพันธ์กับการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. นิสัยในการเรียน (A) เป็นตัวแปรที่มีน้าหนักสูงเป็นลาดับสามโดยมีค่าน้าหนัก -.348 เป็นตัวแปรหนึ่ง
ที่มีแนวโน้มในการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเนื่องจาก นิสัยในการเรียนมีอิทธิพลต่อ
คุณลักษณะของนักเรียนกล่าวคือ นิสัยในการเรียนเป็นทักษะทางการเรียนที่ได้รับการฝึกฝนเป็นประจาจนกลายเป็น
นิสัย ถ้านักเรียนคนใดมีทักษะทางการเรียนที่ดีเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีความรู้สึกที่ดีต่อครู วิธีการสอนของครู
โรงเรียน และกระบวนการเรียนการสอน ยอมรับวัตถุประสงค์คุณค่าของการศึกษาแล้วย่อมให้เกิดแรงจูงใจ
กาลังใจที่จะมีความขยัน เอาใจใส่ มานะรู้คุณค่าในตนเองพยายามตั้งใจเรียนให้มีประสิทธิภาพ ย่ อมจะส่งผลต่อ
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานั้นสูงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับดารา บัวส่อง (2550)
ได้ศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรจาแนกทักษะการคิดระดับสูงด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิด
วิพากษ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผลการวิเคราะห์จาแนก
ตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่คิดได้สูงและกลุ่มที่คิดได้ต่าได้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ เจตคติต่อ การเรียนกับนิสัยในการเรียน และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พรนภา บรรจงกาลกุล (2539, น. 6) นิสัยทางการเรียนเป็นเทคนิควิธีการที่จะนามาประกอบใน
การเรียน นักเรียนคนใดที่มีเทคนิคที่ดีย่อมทาให้เกิดผลการเรียนที่ดีมากขึ้น นิสัยทางการเรียนจึงมีอิทธิพลต่อผล
การเรียน ดัง กรวิภา สวนบุรี (2546, น. 32) และสมคริต เตชะ (2548, น. 85) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ พบว่านิสัยทางการเรียน มีอิทธิพลโดยตรงกับสัมฤทธิผลทางการเรียน ดังนั้นหากนักเรียนมีนิสัยที่ดี
ในการเรียนย่อมมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขยัน มานะอดทน เอาใจใส่ รู้คุณค่าในตัวเองสูงด้วย
4. อัตมโนทัศน์แห่งตน (F) เป็นตัวแปรที่มีน้าหนั กลาดับที่สี่ โดยมีค่าน้าหนัก -.348 เป็นตัวแปรที่มี
แนวโน้มในการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเพราะ เพราะอัตมโนทัศน์เป็นการรับรู้และ
เข้าใจตนเอง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นผลมาจากการที่บุคคลได้มีปฏิสั มพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีทั้งด้าน
บวกและด้านลบ อัตมโนทัศน์แห่งตนจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลกระทาในสิ่งที่ตนรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ผล และ
พยายามกระทามากกว่าเพราะเชื่อว่าการกระทาของตนจะก่อให้เกิดผลตามต้องการ บุคคลที่มีอัตมโนทัศน์ในตน
จึงเป็นผู้ที่กระตือรือร้นสนใจใฝ่หาความรู้ฝ่าฟันอุปสรรค พยายามพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลสอดคล้อง
กับการศึกษาของมารา (Mara, 1997, p. 12-15) พบว่าความเชื่ออานาจภายในตนมีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการคิดโดยผู้ที่มีความเชื่ออานาจภายในตนจะมีความสามารถในการคิดสูงกว่าผู้ที่มีความเชื่ ออานาจภายนอก
ตน สอดคล้องกับ อรวรรณ เอี่ยมกิจไพศาล (2552, น.89) ที่ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความเชื่ออานาจภายในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01และดวงกมล โพธิ์นาค (2545, น.98-99) ได้
ศึกษาพบว่า ความเชื่ออานาจภายในตนและความสามารถด้านเหตุผลส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และรัตนา คิดดี (2548) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจภายในตน
ความสามารถด้านเหตุผล และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความเชื่ออานาจภายในตน ความสามารถด้านเหตุผล และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีก ารศึ ก ษา 2557 สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงรายเขต 2 พบว่ า ตั วแปรจาแนก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงและต่า มีตัวแปร 4 ตัว คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การฝ่าฟันอุปสรรค นิสัยใน
การเรียน และอัตมโนทัศน์ ซึ่งให้ค่าน้าหนักจาแนกมากน้อยแตกต่างกันทาให้มีความชัดเจนในทิศทางการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง โดยเฉพาะ
ครูผู้สอนควรจะพิจารณาถึงตัวแปรเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนเกิ ดการเรียนรู้
ซึ่งจะส่งผลต่อทักษะคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนดังนี้
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวแปรที่สาคัญในการจาแนกระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สูงและต่า ซึ่งตัวแปรที่จาแนกได้ดีที่สุด ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะครูผู้สอน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการการคิดวิเคราะห์
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้มีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะใหม่ ๆ เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนได้ฝึกการทากิจกกรมด้วย
ความสามารถของตนเอง มีการเสริมแรง ให้คาชมเชยเมื่อนักเรียนสามารถทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ
ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีนิสัยที่ดีในการเรียนซึ่งจะส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. การฝ่าฟันอุปสรรคเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่างกัน
ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งครูและผู้ปกครองควรร่วมกันส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิด การฝ่าฟันปัญหา
อุปสรรคโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้นักเรียนได้ลอง
ทากิจกรรมด้วยวิธีการของตนเอง ให้นักเรียนได้ฝึกลงมือทาและจัดการกับปัญหาอุปสรรคด้วยตนเองให้สาเร็จซึ่ง
จะส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. นิสัยในการเรียน เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญในการจาแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนผู้บริหารครูและผู้ปกครองควรปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวโดยร่วมกันจัดกิ จกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยในการเรียน ส่งเสริมทักษะทางการเรียน ฝึกฝนการทางาน ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจา
จนกลายเป็นนิสัยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ เพื่อไม่เกิดความจาเจหรือเบื่อหน่าย
ต่อการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยในการเรียนและส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์
4. อัต มโนทั ศน์ แห่ งตน เป็ นปั จจัย ที่จ าแนกความสามารถในการคิด วิเ คราะห์ข องนัก เรี ยนซึ่งเป็ น
แรงผลักดันให้นักเรียนกระทาในสิ่งที่ตนรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ผลและพยายามกระทาให้สาเร็จดังนั้นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งครูและผู้ปกครองควรปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองแก้ไข
ปัญหาต่าง ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกเพื่อสร้างความมั่นใจและให้คาชมเชยเมื่อนักเรียนสามารถทากิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ ซึ่งจาทาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทากิจกรรมที่ ได้รับมอบหมายได้
สาเร็จซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเกิดแรงผลักดันในตนเองซึ่งจะส่งผลต่อทักษะคิดวิเคราะห์
ต่อไปในอนาคต
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิเคราะห์ตัวแปรที่จาแนกนักเรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่า พบว่า
ตัวแปรที่เข้าสมการจาแนก มีจานวน 4 ตัวแปรเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อ มูล มีจ านวนมากข้อ เกิ นไป ทาให้นั กเรีย นเดาคาตอบในส่ว นของแบบทดสอบ และกาแบบวั ดไม่ต รงกั บ
ความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เรียนประกอบกับการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยอยู่ในช่วงที่นักเรียนชั้น ป.6 กาลังสอบปลายปี
และมีนักเรียนบางส่ วนสอบเสร็จแล้ว นักเรียนจึ งไม่มีแรงจูงใจในการทาแบบทดสอบและแบบวั ดที่ตรงกั บ
คุณลักษณะที่แท้จริงของตนเอง และอกจากนี้อาจมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ที่
นอกเหนือจากตัวแปรที่ ผู้วิจัยนามาศึกษา เช่น ความรู้พื้นฐานของนักเรียน สภาพสังคมและแหล่งเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นต้น
2. ควรมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอื่นร่วมด้วย เช่น สังเกต สัมภาษณ์ครูผู้สอนนักเรียน ผู้ปกครอง และ
จัดทาแบบทดสอบที่เป็นอัตนัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นจริงยิ่งขึ้น
3. ขยายขอบเขตการศึกษาให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างและประชากรที่ใหญ่ หลายจังหวัด หลายพื้นที่เขต
การศึกษา เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นองค์รวมประเทศ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์จาแนกกลุ่มความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเชิงกว้างและเชิงลึกในอนาคตได้ถู กต้องมากยิ่งขึ้น เพราะการคิดวิเคราะห์มี
ความสาคัญในยุคปัจจุบัน
4. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนมาศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ด้วย ซึ่งอาจจะยังมีตัวแปรอื่น ๆ อีกที่สามารถจาแนกกลุ่มความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกันได้ เพื่อจะได้มีวิธีการส่งเสริม พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รำยกำรอ้ำงอิง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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TAWAT TEAMYUAN
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจาแนกตามตัวแปรเพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 791 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และมีความสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้นากิจกรรมนันทนาการ สถานที่จัดกิจกรรม และอาจารย์ฝ่าย
กิจกรรมมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
2. การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา พบว่า
2.1 นักศึกษาเพศต่างกันมีปัจจัยภายในต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกันมีปัจจัยโดยรวมและปัจจัยภายนอกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.3 นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ปัจจัย กิจกรรมนันทนาการ
Abstract
The purpose of this research was to study and compare factors affecting student
activity participation at Bunditpatanasil Instutute. The samplings for this research, classified by
sex, years of study and faculties, were 791 students in Bunditpatanasil Instutute. The tool
used in the study was a Linkers five-point rating scale questionnaire. The statistics used in this
*
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study were percentage, mean, standard deviation, T-test, and F-test. The data were statistically
analyzed by SPSS program. The results revealed that:
1. Internal factor affecting student activity participation was at a high level. Most of
student wanted to participate with enjoyable student activity. External factor affecting student
activity participation was in a high level. Most of student had opinions: activity leader, place,
and student affair teacher were affect to student activity participation.
2. After comparing factors affecting student activity participation, it was found that
2.1 There were significant differences in internal factor between male and female
students at the 0.05 level.
2.2 There were significant differences in total and external factor regarding years of
study at the 0.05 level.
2.3 There were not differences in factors effecting student activity participation in
terms of faculties.
Keywords: Factors, Recreational Activity
บทนา
การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องดาเนินงานทั้งทางด้านสุขภาพและ
การศึกษาควบคู่กันไป และจะต้องมีการพัฒนาหลาย ๆ ด้านด้วยกัน คือ พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา การจัดการศึกษาถือเป็นกลไกในการพัฒนามนุษย์ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สุขอันยั่งยืนของ
มนุษย์เอง และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ จาเป็นที่จะต้องพัฒนามนุษย์ ให้เป็นไปในลักษณะที่พึงปรารถนาของ
สังคม เยาวชนเป็นวัยที่กาลังพัฒนา โดยมุ่งให้ได้รับการศึกษา นอกจากเวลาที่ใช้เพื่อการศึกษาเล่าเรียนใน
ชั้นเรียนแล้ว ยังมีเวลาว่างเหลืออีกส่วนหนึ่งอย่างเป็นอิสระ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540, น. 27)
กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญ มีประโยชน์และคุณค่าอย่างมากต่อมนุษย์นับตั้งแต่
วัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทาให้ผู้ที่เข้าร่วม และประกอบ
กิจกรรมทางนันทนาการเหล่านั้น ได้รับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งประโยชน์ และคุณค่าของกิจกรรม
นันทนาการ สามารถแยกให้เห็นชัดเจนได้ 4 ประการ คือ ด้านสุขภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ
และด้านส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ดังที่ สมบัติ กาญจนกิจ (2544, 15) กล่าวว่า กิจกรรมนันทนาการ
เป็นกิจกรรมที่เป็นเลิศในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคคลให้มีความเป็นผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์อันดีงาม มีความ
สง่างามในเรือนร่าง และมีสมรรถภาพของจิตใจดี
การจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนา
ลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ช่วยให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าใจ มีความรักและซาบซึ้งกับกิจกรรม
เวลาว่าง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิ จกรรมนันทนาการอย่างมีจุดหมาย ส่งเสริมลักษณะ
นิสัย และความเป็นพลเมืองดีในอนาคต ในปัจจุบันกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในสถานศึกษาล้วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนันทนาการทั้งสิ้น การจัดนันทนาการในสถานศึกษา คือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และ
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ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของนิสิตนักศึกษาทั้งในด้านการออกกาลังกาย
และเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงนอกเวลาเรียนหรือเป็นกิจกรรมพิเศษ (สมบัติ กาญจนกิจ, 2542, น. 128-129)
กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติกันในเวลาว่าง ซึ่งเป็นเวลาอิสระจากการงาน
ประจา และประกอบกิจวัตรประจาวันต่าง ๆ การที่บุคคลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการนั้นจะทาให้
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมมีประสิทธิภาพ มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความอิสระ และยังเป็นสื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหมู่คณะ นอกจากนี้กิจกรรม
นันทนาการยังมีส่วนสาคัญต่อการช่วยป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดการพนัน และป้องกันปัญหาการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท ซึ่งนันทนาการส่งผลโดยตรงให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี นาไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเองที่ดีขึ้น
เช่น การเรียนของนักเรียนดีขึ้น ความประพฤติดีขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี มีคุณภาพและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ในการจั ดการศึกษาภายในระบบการเรียน
การสอนตามปกติสิ่งที่จะทาให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และความรู้ทางด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นนั้น ก็คือ การ
ประกอบกิจกรรมในยามว่าง ซึ่งการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและมีประโยชน์จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง
รวมไปถึงสังคมอีกด้วย การใช้เวลาว่ างอย่างมีคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา
เล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ
ทั้งของรัฐและเอกชน นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษา ซึ่งนอกจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการศึ กษาเล่าเรียนแล้ว
ยังต้องใช้เวลาเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในด้านส่วนตัว และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นที่จะให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรมนันทนาการควบคู่กันไปกับการศึกษา (มานะ หมอยาดี,
2540, หน้า 4-5)
การจัดกิจกรรมนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยฝ่ายกิจการ
นัก ศึก ษา หรื อ คณะเป็ นผู้ ดูแ ลจัด กิจ กรรมที่ เ ป็น ประโยชน์ แ ละมีคุ ณ ค่า แก่ นั กศึ กษาที่น อกเหนื อการเรีย นรู้
ในห้องเรียน (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2554, น. 17)
กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบัน คณะ หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และสร้างสรรค์ประสบการณ์
ในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยสถาบันให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวสถาบันจะจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมแก่สโมสรนักศึกษา
และชมรมต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ในหลาย ๆ ด้านทาให้นักศึกษาเป็น
คนที่มีคุณภาพ มีทักษะในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาการทางานเป็นทีม การพัฒนาความเป็นผู้นา มีความอดทน
มีคุณธรรมเพื่อออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. กิจกรรมวิชาการ
2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และการรักษาสิ่งแวดล้อม

370

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

4. กิจกรรมนันทนาการ
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
สโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักศึกษาเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานในการทากิจกรรมระหว่างนักศึกษากับสถาบัน โดยมีคณะกรรมการ
การบริหารสโมสรนักศึกษา อันประกอบด้วย นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 อุปนายก
สโมสรนักศึกษาคนที่ 2 เหรัญญิก เลขานุการ ประธานกิจกรรมและผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะ ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในวาระ 1 ปี ทาหน้าที่บริหารและดาเนินงานของสโมสรนักศึกษาภายใต้การดูแลและการให้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาที่อธิการบดีแต่งตั้ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2554, น. 17) นอกจากกิจกรรม
การศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรแล้ว การพัฒนาคุณภาพนักศึ กษาย่อมเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่าง ๆ โดยการ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมควบคู่กับการเรียนในรูปแบบของสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีองค์กร
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2554, น. 17) คือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยมีกิจกรรม
อาทิเช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ และกิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบ จากทางฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เช่น
ค่ายอาสาพัฒนากิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชนซึ่งล้วนแต่ประสบความสาเร็จในเรื่องของการทาให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ใน
การทากิจกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความมุ่งมั่นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ มีความวิริยะอุ ตสาหะนา
ความรู้ไปประกอบอาชีพจนประสบความสาเร็จและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,
2554, น. 17)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปปรับปรุงการจัดและดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพตลอดจนเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ต่อไป
วัตถุประสงค์
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ คือ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จาแนกตาม เพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษา
ความสาคัญของการวิจัย
ผลของการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จากการเปรียบเทียบปัจจัยสามารถนาองค์ความรู้มาใช้ในการวางแผน แก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมนันทนาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อ
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
2555 จานวน 1,131 คน (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2554, น. 24-25)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2555 ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie, R. V. & Morgan,
D. W., 1970, p. 607-610) จานวน 791 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นด้วยวิธีการหาค่าร้อยละ (Stratified
Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
1.1 เพศ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง
1.2 ชั้นปี หมายถึง นักศึกษาซึ่งกาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่
1.2.1 ชั้นปีที่ 1
1.2.2 ชั้นปีที่ 2
1.2.3 ชั้นปีที่ 3
1.2.4 ชั้นปีที่ 4
1.3 คณะที่ศึกษา ได้แก่
1.3.1 คณะศิลปศึกษา
1.3.2 คณะศิลปนาฎดุริยางค์
1.3.3 คณะศิลปวิจิตร
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
2. ระดับชั้นปี
3. คณะที่ศึกษา

ตัวแปรตาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
1. ปัจจัยภายใน
2. ปัจจัยภายนอก
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย
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สมมติฐาน
1. นักศึกษาที่เพศต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแตกต่างกัน
2. นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแตกต่างกัน
3. นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้วิเคราะห์
1. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ตัวแปร เพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษา
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 791 คน)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
1. ชาย
390
49.30
2. หญิง
401
50.70
ระดับชั้น
1. ชั้นปีที่ 1
200
25.28
2. ชั้นปีที่ 2
225
28.45
3. ชั้นปีที่ 3
205
25.92
4. ชั้นปีที่ 4
161
20.35
คณะที่ศึกษา
1. คณะศิลปศึกษา
490
61.95
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
136
17.19
3. คณะศิลปวิจิตร
165
20.86
รวม
791
100.00
2. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และแปลความหมายระดับค่าเฉลี่ย นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
3. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ของปั จ จุ บั น ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
นันทนาการของนักศึกษา โดยทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) หรือวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) แล้วนาเสนอผลการทดสอบในรูปตารางประกอบความเรียง
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจานวน 791 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิงเป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และเรียนคณะศิลปศึกษา
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา จาแนกตามเพศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วม
เพศชาย (n = 390)
เพศหญิง (n = 401)
กิจกรรมนันทนาการ
S.D.
ระดับ
S.D.
ระดับ
ปัจจัยภายใน
3.89
0.65
มาก
3.74
0.64
มาก
ปัจจัยภายนอก
3.77
0.64
มาก
3.47
0.63
ปานกลาง
รวมทั้งหมด
3.89
0.48
มาก
3.64
0.76
มาก
จากตาราง 2 แสดงว่าโดยรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาเพศชาย
และเพศหญิงอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาแต่ ละปัจจั ย พบว่ า ปัจ จัยภายในส่งผลต่อการเข้ าร่วมกิ จกรรม
นันทนาการต่อนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง อยู่ในระดับมาก สาหรับปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการต่อนักศึกษาเพศชายอยู่ในระดับมาก และส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
นักศึกษาเพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา จาแนกตามชั้นปี
ชั้นปีที่ 1 (n=200)
ชั้นปีที่ 2 (n=225) ชั้นปีที่ 3 (n=205) ชั้นปีที่ 4 (n=161)
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
ปัจจัยภายใน 3.66 0.76 มาก
3.95 0.59 มาก 3.87 0.58 มาก 3.87 0.57 มาก
ปัจจัยภายนอก 3.54 0.76 ปานกลาง 3.74 0.77 มาก 3.87 0.58 มาก 3.65 0.54 มาก
รวมทั้งหมด
3.57 0.60 มาก
3.79 0.52 มาก 3.78 0.45 มาก 3.75 0.49 มาก
จากตาราง 3 แสดงว่าโดยรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาที่เรียนชั้น
ปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยภายในส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษาที่เรียนชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก และปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาที่เรียนชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลต่อนักศึกษาที่เรียนในชั้นปีที่
2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา จาแนกตามคณะที่ศึกษา
คณะศิลปศึกษา(n=490) คณะศิลปนาฏดุริยางค์(n=136) คณะศิลปวิจิตร(n=165)
S.D. ระดับ
S.D.
ระดับ
S.D. ระดับ
ปัจจัยภายใน
3.78 0.65 มาก 3.87
0.56
มาก
3.78 0.56 มาก
ปัจจัยภายนอก 3.67 0.61 มาก 3.85
0.54
มาก
3.78 0.56 มาก
รวมทั้งหมด
3.66 0.57 มาก 3.75
0.51
มาก
3.78 0.56 มาก
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จากตาราง 4 แสดงว่าโดยรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาที่เรียนใน
คณะวิชาต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยภายในและภายนอกส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษาที่เรียนในคณะวิชาต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามปัจจัยย่อย ปรากฏผลดังนี้
2.1 ปัจจั ยภายใน โดยรวมและทุกรายข้อ ส่งผลต่ อการเข้า ร่ว มกิจ กรรมนันทนาการระดับ มาก
ประเด็นที่ส่งผลมาก 3 อันดั บแรก คือ ต้ องการได้รับ ความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการทาให้ได้พักผ่อนและ
คลายเครียด
2.2 ปัจจัยภายนอก โดยรวมส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการระดับมาก ประเด็นที่ส่งผล
ระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ผู้นากิจกรรมนันทนาการมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ
นักศึกษา สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา และ
อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมมีส่วนในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จาแนกตามเพศ ชั้นปี คณะที่ศึกษา ดังนี้
3.1 นักศึกษาเพศต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาที่
เพศต่างกันไม่ต่างกัน
3.2 นักศึก ษาที่ เรีย นชั้น ปีต่า งกัน มีปั จ จัยที่ ส่งผลต่อ การเข้า ร่วมกิ จกรรมนั นทนาการโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกัน
มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับปัจจั ย
ภายในที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกัน ไม่แตกต่างกัน
3.3 นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวม และ
ทุก ๆ ปัจจัย ไม่แตกต่างกัน
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะ พอสรุปได้ ดังนี้
4.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ นักศึกษาต้องการให้ทกุ คนมีความสนใจมากกว่าเดิมอยากให้มีกิจกรรมมาก ๆ
เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ อยากให้มีนันทนาการบ้าง แต่อย่าให้มากจนเกินไปเพราะจะทาให้เสีย
การเรียน อยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเล่นได้ทุกเพศ ต้องการให้มีความพร้อมและมีความร่วมมือที่ดี
ต้องการให้มีกิจกรรมบ่อย ๆ
4.2 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นักศึกษาต้องการให้รุ่นพี่สนใจต่อการเล่นกีฬามากกว่านี้ต้องการให้จัด
ทัศนศึกษาภายนอกสถานที่ที่สาคัญ อยากให้รุ่นพี่ให้คาแนะนาในเรื่องกิจกรรมมากกว่านี้ พร้อมทั้งให้ความสนใจ
และเอาใจใส่รุ่นน้องบ้าง รุ่นพี่ อาจารย์ควรให้การสนับสนุนในด้านกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาให้มากกว่านี้
การจัดกิจกรรมบางครั้งไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้ ควรมีการแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึง อาจารย์บางท่าน
ไม่มีการชักชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ต้องให้ความร่วมมือและทุกคนต้องให้ความสนใจมากกว่าเดิม
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อภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น ช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาและครูอาจารย์ช่วยทาให้เป็นคน
กล้าแสดงออก ทาให้เกิดความสนุกสนาน และผ่อนคลายความเครียด สอดคล้องกับ บุญเสริม อุทัยผล (2533, น.
14-18) ที่กล่าวว่า นันทนาการเป็นกิจกรรมที่ให้โอกาสแก่คนทั่วไป ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นความ
พึงพอใจเฉพาะ เพราะกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ระบายออกถึงลักษณะที่เป็นความต้องการของมนุษย์
อาจจะให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางกาย จิตใจ หรืออารมณ์ โดยใช้พลังงานในช่วงเวลาที่มีอยู่โดยมุ่งหวังเพื่อ
ความสนุกสนาน ได้ออกกาลัง ผ่อนคลายอารมณ์และสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย สอดคล้องกับ กาโชค
เผือกสุวรรณ (2538, น. 12) ที่กล่าวว่า นันทนาการเป็นกระบวนการของการจัดกิจกรรมให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้มี
ความสุข สนุกสนาน พัฒนาอารมณ์ สังคม สติปัญญาและร่างกายได้ และสอดคล้องกับ พีระพงศ์ บุญศิริ (2542,
น. 37) ที่กล่าวว่า กิจกรรมนันทนาการทาให้เกิดความสนุกสนาน พบกับความสุขในชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างสุข ภาพจิตให้แจ่มใส ช่วยสร้างความรักสามัคคีในกลุ่ม ชุมชนและสังคม นอกจากนี้
สัมฤทธิ์ ใจดี (2544, 15) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง มีเจตคติในระดับดี ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ
ปัจจัยภายใน โดยรวมและทุกรายข้อ ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า นักศึกษาต้องการได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ มีความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการทาให้ได้พักผ่อนและคลายเครียด ซึ่งสอดคล้อง
กับ สมบัติ กาญจนกิจ (2535, 21) ที่กล่าวว่า นันทนาการเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วได้รับความพอใจเพลิดเพลิน
ความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมนั้น ๆ สาเหตุที่คนและชุมชนต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ เพราะต้องการพักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียด ทาให้อารมณ์สุขสงบ นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
กับ ชูชีพ เยาวพัฒน์ (2543) ที่กล่าวว่า กิจกรรมนันทนาการ ทาให้จิตใจได้พักผ่อนคลายความเครียด ลดความ
วิตกกังวล และช่วยทาให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทางานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้
บุคคลเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
ปัจจัยภายนอก โดยรวมส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจ กรรมนันทนาการระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น เพราะว่า
ผู้นากิจกรรม สถานที่ และอาจารย์ฝ่ายกิจกรรม มีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้นักศึกษาเกิดความต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนันทนาการต้องคานึงถึงช่วงเวลา และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานต้องมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับ จันทร์ ผ่องศรี (2544, 97) ที่กล่าวว่า ปัจจัยสาคัญในการดาเนินการจัดนันทนาการมี
(4 M’s) คือ กาลังคน (Man) กาลังเงิน (Money) เครื่องอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ (Materials) และการ
จัดการดาเนินงาน (Management) และสอดคล้องกับ กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง (2540, 36) ที่กล่าวว่า ปัจจัยสาคัญ
อันเป็นแรงจูงใจให้บุคคลตัดสินใจเลือกว่ากิจกรรมใดที่ควรเลือก ได้แก่ ความพึงพอใจ ความสนใจ ความชอบ
และความต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้สิ่งอานวยความสะดวก สถานที่ อุปกรณ์ ผู้วางโปรแกรม ผู้นา
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ในทางนันทนาการ และขนบธรรมเนียมประเพณี ในท้องถิ่นนั้น นับว่าเป็นปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ร่วมกิจกรรม
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา พบว่า
2.1 นักศึกษาที่เพศต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมและปัจจัย
ภายนอก ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โดยทั่วไปเพศหญิงที่มีความคิดละเอียดอ่อน เมื่อได้รับการเชิญ
ชวนให้ทากิจกรรมใด ๆ ก็มักจะใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทากิจกรรม หรือเข้าร่วมก่อน
เสมอว่ากิจกรรมหรือการกระทาต่าง ๆ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด และในทางตรงกันข้ามเพศชายมักจะชอบ
ความโลดโผน กล้าแสดงออก จึงมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการมากกว่าเพศหญิง ซึ่งจาก
การศึกษาของฮัมฟริย์ (Humphrey, R. D., 1966, p. 250) พบว่า เพศชายชอบเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเพศ
หญิง สอดคล้องกับอัมพา ซองทุมมินทร์ (2542, น. บทคัดย่อ) ที่พบว่า เพศของนักศึกษา สามารถพยากรณ์เจต
คติต่อกิจกรรมนักศึกษาได้และสอดคล้องกับ กรกช ศิริ (2536, น. บทคัดย่อ) ที่พบว่า เพศของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมี ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05
2.2 นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ โดยรวมและ
ปัจจัยภายนอก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาที่เป็นรุ่นพี่
และเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น มีความต้องการที่จะสร้างสัมพันธภาพกับรุ่นน้อง ให้ได้รับการยอมรับและแสดงออกถึง
ความสามารถ และใช้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนเองเคยปฏิบัติมาแสดงออกโดยการเป็นผู้นา ในกิจกรรมของทาง
สถาบั น ได้ แ ก่ กิ จ กรรมรั บ น้ อ ง ซึ่ งรุ่ น พี่ จ ะเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ พร้ อ มทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ แม้ แ ต่ กิ จ กรรม
นันทนาการประเภทกีฬาของทางสถาบัน ส่วนใหญ่รุ่นพี่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับรุ่นน้อง จากทฤษฎีของ
เฮอร์ซเบอร์ (Herzberg, F., 1979, 48-52) ได้กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจเป็นตัวการที่สร้างความพึงพอใจให้บุคคลใน
องค์การ ทาให้ได้รับความยอมรับนับถือ มีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ อารี พันธุ์มณี (2538, น. 56) กล่าวว่า
การจูงใจเป็นสภาวะของบุคคลที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติที่ส่งผลให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมา
2.3 นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา
โดยรวมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย สร้างความสนุกสนาน ช่วยผ่อนคลายความเครียด และช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะ ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วม กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์ ใจดี (2544, บทคัดย่อ) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ศึกษาอยู่คณะต่างกัน
มีเจตคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมนันทนาการที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นนั้นควรจัดในรูปแบบที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
เสริมสร้างความรู้ ทางด้านวิชาชีพ นาฏศิลป์ ดนตรี ให้มาก ๆ ควบคู่ไ ปกับความสนุกสนาน และผ่อนคลาย
ความเครียด
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2. กิ จ กรรมนั น ทนาการควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ล่ ว งหน้ า โดยมี แ รงกระตุ้ น จากอาจารย์ รุ่ น พี่
นอกจากนั้น กิจกรรมนันทนาการที่ทางสถานศึกษาจัดจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับช่วงเวลาและระยะเวลา
ของกิจกรรมด้วย
3. กิจกรรมนันทนาการควรสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนออกความคิดเห็น เสนอแนวคิด โดยมีอาจารย์
ให้คาปรึกษาแนะนา
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
2. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรของสถานศึก ษาเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
THAI DANCE LEARNING MANAGEMENT IN THE BUDDHIST
SUNDAY CENTER OF WAT PHRA PATHOM CHEDI
NAKHON PATHOM PROVINCE
แพรภัทร ยอดแก้ว*
PRAEPAT YODKAEW
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร 3. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิด 6Q การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ได้แก่ นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ จานวน 15 คน
ผู้ปกครอง จานวน 4 คน และพระสงฆ์ จานวน 1 รูป รวมจานวนผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ทั้งสิ้น 20 คน ผลการวิจัย
พบว่า
1. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
ไทยอยู่ในชุมนุมนาฏศิลป์ มีนักเรียนที่สนใจเรียนประมาณ 20 คน อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์จิตอาสาที่มีความรู้
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการฟ้อนราตามแบบกรมศิลป์และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
2. นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านเพลงราและท่ารา ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ และด้านบรรยากาศในการเรียน
3. นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตามแนวคิด 6Q ได้แก่ ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์
ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม ความฉลาดที่เกิดจากการเล่นและความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
คาสาคัญ: นาฏศิลป์ไทย การจัดการเรียนรู้ ความฉลาด 6Q ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
Abstract
The purposes of this research were to study Thai dance learning management in The
Buddhist Sunday Center of Wat Phra Pathom chedi Nakhon Pathom Province. This research is
Qualitative Research and Participatory Action Research (PAR). The Key Informant used for study
*
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are 20 person including students in Thai Dance club, parent, and monks. Major findings are as
follows :
1. The Buddhist Sunday Center of Wat Phra Pathom chedi Nakhon has Thai Dance
Club for students. There are 20 students. A teacher of Thai Dance is a volunteer at the Buddhist
Sunday Center Wat Phra Pathom chedi.
2. Students have a high level of satisfactions toward Thai dance studies.
3. Learning for Thai dance of students in Buddhist Sunday Center have Self Development
According to the 6Q concept Include IQ (Intelligence Quotient) EQ (Emotional Quotient) CQ
(Creativity Quotient) MQ (Moral Quotient) PQ (Play Quotient) and AQ (Adversity Quotient)
Keywords: Thai dance, Learning Management, Quotient, 6Q, Buddhist Sunday Center
บทนา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) เป็นองค์กรการกุศลทางพระพุทธศาสนาที่คณะสงฆ์ไทย
จัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน โดยให้การศึกษาอบรมเด็กและ
เยาวชนที่กาลังอยู่ในวัยแห่งการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่ออบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ทาให้
เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์เข้ามาศึกษาหาความรู้ตามหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา แล้ว
น้อมนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข
ศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ เกิ ด ขึ้ น จากกรมการศาสนาได้ ส นั บ สนุ น ให้ เ ปิ ด โรงเรี ย น
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2520 และได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียน” เป็น “ศูนย์ศึกษา”
ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อให้มีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะและสอดคล้องกันระเบียบทางราชการ พ.ศ. 2523 นับแต่นั้นเป็น
ต้นมาจึงใช้ชื่อ “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ” จนถึงปัจจุบัน และใช้อักษรย่อว่า “ศพอ.” กรมการ
ศาสนา มุ่งหวังให้วัดดาเนินภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์อันเป็นหนึ่ งในภารกิจของคณะสงฆ์ให้เด่นชัดด้วย
รูปแบบการจัดการศึกษาทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนโดยการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วั น อาทิ ต ย์ นอกจากนี้ ยั งสนั บ สนุ น ให้ มู ล นิ ธิ สมาคม สถานศึ ก ษา หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ตั้ งศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นเพื่อสร้างแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดี
งามของไทยแก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย (กรมการศาสนา, 6 กรกฎาคม 2559) ปัจจุบัน กรมการศาสนามีศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 4,100 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่สาหรับสอนและเติมเต็ม
ความรู้ให้คนอ่านออก เขียนได้เพิ่มมากขึ้น พร้อม ๆ ไปกับการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรธรรม
ศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ตลอดจนวิชาเสริมที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น วิชานาฏศิลป์ ดนตรี
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย การงานพื้นฐานอาชีพที่สอดคล้องกับชุมชนนั้น ๆ (กฤษศญพงษ์
ศิริ, 6 กรกฎาคม 2559)
วิชานาฏศิลป์ เป็นวิชาที่รักษาวัฒนธรรมไทยของประเทศผ่านนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ
เป็นการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ หรือภูมิปัญญาของคนไทยในด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผ่านการ
เรียนรู้ฝึกฝนถ่ายทอดกันมายาวนานจนเป็นมรดกของชาติที่เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน
การรักษาวิชานาฏศิลป์ให้คงอยู่ถือเป็นการรักษาวัฒนธรรมของประเทศชาติ ช่วยรักษา อนุรักษ์ ถ่ายทอดและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทาให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการร้องราทาเพลง ชื่นชมในการแสดงและ
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เพลิดเพลินสนุกสนานกับการชมนาฏศิลป์ ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทาง ด้านกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ให้กับเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนนาฏศิลป์ไทย ทาให้เด็กและเยาวชนเข้าใจรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศ ก่อน
จะเติบโตไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่มีความทันสมัยต่อไป จึงช่วยเสริมสร้างให้ประเทศไทยเข้มแข็งและยั่งยืน
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในจังหวัดนครปฐม
พบว่า มีงานวิจัยที่น่าสนใจ จานวน 8 เรื่อง คือ แพรภัทร ยอดแก้ว (2559) (2558) (2557) ญาณภัทร ยอดแก้ว
(2557) ญาณภัทร ยอดแก้วและแพรภัทร ยอดแก้ว (2557) ณรงค์วรรษ บุญมา (2557) สุพจน์ เฮงพระพรหม
และคณะ (2557) อัมพร วรานนท์วนิช และแพรภัทร ยอดแก้ว (2557) ซึ่งงานวิจัยของบุคคลเหล่านี้ ศึกษาศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในแง่มุมของพฤติกรรมทางจริยธรรม ความพึงพอใจ นวัตกรรม การศึกษา การ
พัฒนาและระบบสารสนเทศของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
นอกจากนี้ จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ในประเทศไทยพบว่า มีงานวิจัยที่
น่าสนใจจานวน 6 เรื่อง คือ ปนัดดา เขียวชอุ่ม (2560) ประวิทย์ ฤทธิ์บูรณ์ (2558) ปานจันทร์ แสงสวาสดิ์
(2556) นิสา เมลานนท์ (2555) ปิยวดี มากพา (2555) ระวิวรรณ วรรณวิไชย (2545) ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ ศึกษา
นาฏศิลป์ในแง่มุมของการวิเคราะห์ การอนุรักษ์ สืบทอด ความพึงพอใจ กระบวนการสอน นวัตกรรมการสอน
วิชานาฏศิลป์และสื่อวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ
ผู้วิจัยมี ความสนใจศึ กษาการจัดการเรีย นรู้นาฏศิลป์ไทยในศู นย์ศึกษาพระพุ ทธศาสนาวัน อาทิต ย์
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ฯ ให้
สามารถดาเนินการปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม รวมทั้งอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในด้านศีลธรรมและศิลปวัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนในเขตชุมชนอาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิด 6Q
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research – PAR) มีขั้นตอนการวิจัย คือ
1) การศึกษาภาคเอกสาร ผู้วิจัยเน้นใช้การศึกษาเอกสาร (Document Data) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2) การศึกษาภาคสนาม ใช้วิธีการสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) การจัด
กลุ่มสนทนา (Focus Group) สาหรับการจัดการความรู้และใช้กระบวนการถอดบทเรียน รวมทั้งการเก็บข้อมูล
จากเรื่องเล่า (Story Telling) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key
Informant) จานวน 20 คน หลังจากนั้น จึงนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล โดยได้
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ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา
9 เดือน
ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant)
การวิจัยครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selective) ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ได้แก่ นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ จานวน 15 คน ผู้ปกครอง จานวน 4 คน และ
พระสงฆ์ จานวน 1 รูป รวมจานวนผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ทั้งสิ้น 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสังเกตการณ์ แบบสรุปการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้าง และ
พัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยให้มีความเหมาะสมที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐาน โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปข้อความของแต่ละ
บุคคลและรวบรวมจัดหมวดหมู่ทาความเข้าใจและอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับกลุ่มจากการสนทนากลุ่มมาสรุปข้อความ รวบรวมจัดหมวดหมู่ทาความเข้าใจ
และอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
3. ข้อมูลจากการสังเกตและสังเคราะห์เอกสารมาวิเคราะห์และตีความ สรุปและอธิบายตามประเด็นที่
ศึกษา
4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่เนื้อหาตามประเด็นและขอบเขตของการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยและตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีแบบสามเส้า
5. ประมวลข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ แล้วนามาทาความเข้าใจ ตีความ และอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
6. นาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในองค์ประกอบความสัมพันธ์และข้อสรุปของ
ประเด็นที่ศึกษานาเสนอแบบพรรณนาเนื้อความ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดการเรีย นรู้ นาฏศิ ลป์ ไทยในศู นย์ ศึก ษาพระพุ ทธศาสนาวัน อาทิตย์ วัดพระปฐมเจดี ย์
ราชวรมหาวิหาร
ผลการวิจัย พบว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดการ
เรียนนาฏศิลป์ไทยให้อยู่ในชุมนุมนาฏศิลป์ เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. ด้านอาจารย์ ผู้สอน ศู นย์ศึก ษาพระพุ ทธศาสนาวันอาทิต ย์ วั ดพระปฐมเจดี ย์ราชวรมหาวิหาร
รับสมัครอาจารย์จิตอาสาที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย มาสอนนักเรียนในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรช่วงบ่าย โดยไม่มีค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการฟ้อนราตามแบบกรมศิลป์
และนาฏศิลป์พื้นบ้าน อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนั้น อาจารย์ผู้สอนได้เพิ่มประสบการณ์
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การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนมากขึ้น โดยนานักเรียนแสดงนาฏศิลป์ในงานต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการนานาชาติ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ งานอุปสมบท และงานปิดภาคเรียน ศพอ. เป็นต้น
2. ด้านเพลงราและท่ารา อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาแผนการสอนและเตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ์
เครื่องเสียง ดนตรี โดยนาเพลงราและระบาพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย ทั้ง 4 ภาค มาฝึกสอนให้นักเรียน ศพอ.
ได้แก่ ระบา 4 ภาค ระบาดอกบัว ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนมาลัย รากลองยาว ราแพรวากาฬสินธุ์ ราตาลีกีปัสและรา
บายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้ง 4 ภาค ผ่านเพลงราและท่ารา ตามแบบ
กรมศิลป์และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
3. ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ พระอาจารย์เปิดโอกาสให้นักเรียน ศพอ.เลือกเรียนกิจกรรมเสริม
โดยชุมนุมนาฏศิลป์ เปิดรับสมัครนักเรียนมาเรียนนาฏศิลป์ไทยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ มีนักเรียนที่สนใจเลือกเรียน
ประมาณ 20 คน และบางครั้งถ้ามีงานแสดงอาจจะนัดเรียนพิเศษเสริมในวันเสาร์ ซึ่งทาให้นักเรียนสนใจร่วม
กิจกรรมในชุมนุมมาก เพราะเพื่อน ๆ ร่วมชั้น มีความรักและสนใจในนาฏศิลป์ไทยเหมือนกัน การเรียนการสอน
ที่สนุกสนาน อาจารย์มีความรู้และจิต ใจดี ให้นักเรียนได้เรียนด้วย เล่นด้วย นักเรียนได้เคลื่อนไหวและได้รับรู้
เพลงราและท่าราที่หลากหลายพร้อมเพื่อน ๆ นักเรียน ศพอ. ดังนั้น นักเรียนจึงรู้สึกสุข สนุก กับเพื่อนร่วมชั้น
เรียนนาฏศิลป์
4. ด้านบรรยากาศในการเรียน สถานที่เรียนและฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทย คือ ในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร ได้แก่ ห้องพระพุทธศาสนา ห้องเรียน ซุ้มตะเคียน และใต้ร่มไม้ เป็นต้น ทาให้นักเรียนได้สัมผัส
บรรยากาศที่หลายหลาย ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยกับเพื่อน ๆ โดยมีผู้ปกครองมานั่งชมและคอยให้กาลังใจ
การเคลื่ อ นไหวประกอบเสี ย งเพลงในท่ า ฟ้ อ นร าต่ า ง ๆ ช่ ว ยฝึ ก สติ แ ละสมาธิ จึ งท าให้ นั ก เรี ย นผ่ อ นคลาย
ความเครียดและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย
ส่ วนที่ 2 ความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นนาฏศิ ล ป์ ไทยของนั ก เรี ย นศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวัน อาทิ ต ย์
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
มีความพึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านเพลงราและท่ารา ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ และด้านบรรยากาศในการเรียน เนื่องจากนักเรียนทราบ
ว่าการเรียนนาฏศิลป์ไทย ช่วยอนุรักษ์ รักษาและสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม นักเรียนเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นักเรียนได้เรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ทั้ง 4 ภาค ได้เคลื่อนไหวประกอบ
เสียงเพลงอย่างสวยงามและสนุกสนานกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน จึงทาให้นักเรียน ศพอ. มีความพึงพอใจในการ
เรียนนาฏศิลป์ไทยในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา เขียวชะอุ่ม (2560) ศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านเพลง
ราและท่ารา ด้านเพื่อนร่วมชั้นเรียนนาฏศิลป์ และด้านบรรยากาศในการเรียน และงานวิจัยของ แพรภัทร ยอด
แก้ว (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโดยการอ่านหนังสือนิทานธรรมะ ใน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน มีระดับความ
พึงพอใจในกิจกรรมอ่านหนังสือนิทานธรรม อยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของแพรภัทร
ยอดแก้ ว (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ งพอใจต่ อ การใช้ Facebook ในวิ ช าอาเซี ย นศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจในการ
ใช้ Facebook อยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแก้ว (2557) ความพึงพอใจของ
เยาวชนท้องถิ่นที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านพระอาจารย์ผู้สอน ด้านวิชาการ ด้านอาหารกลางวัน ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิด 6Q
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทย ตามแนวคิด 6Q ช่วยให้
นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พัฒนาอัจฉริยะรอบด้านหรือ
ความฉลาดใน 6 ด้าน ดังนี้
1. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ: Intelligence Quotient)
ในการเรียนนาฏศิลป์ นักเรียนจะต้องจดจาเนื้อร้องและทานอง จังหวะเพลง รวมทั้งท่าทางการร่าย
ราตามแบบต้นฉบับให้ถูกต้อง แม่นยาและพร้อมเพรียงกับผู้เรียนคนอื่น เช่น ท่าตั้งวง จีบหงาย จีบคว่า ย่อตัว
ยกขา ตีไหล่ เป็นต้น ดังนั้น การเลียนแบบท่าราตามครูผู้สอนและจดจาท่าราตามเนื้อเพลงและจังหวะทานอง
ทาให้นักเรียนสามารถราตามแบบได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญาในทักษะความจา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการตัดสินใจได้อย่างดี
2. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ: Emotional Quotient)
EQ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้ง
ชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย เข้าใจกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์รอบข้างได้ดี ซึ่งนักเรียนนาฏศิลป์จะได้ฝึ กการฟ้อนราในเพลงและ
จังหวะต่าง ๆ หลากหลายในแต่ละภูมิภาคกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนอาจารย์จะฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล การราเป็นทีมช่วยสร้างเสริมความสามัคคี ช่วยพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีความสนุกสนาน เพราะการฟ้อนราได้ทาให้นักเรียนปลดปล่อยความเครียด ส่งผลให้นักเรียน ๆ มีอารมณ์
เบิกบานแจ่มใส มองโลกในแง่ดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง มีแรงจูงใจ อยากประสบความสาเร็จ เห็น
คุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง
3. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ (CQ: Creativity Quotient)
คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ จินตนาการ
เป็นการพัฒนาสมองซีกขวา คนที่มีพลังในการจินตนาการจะเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่าง
ดี โดย CQ จะสัมพันธ์กับเรื่องการเล่น การเรียนนาฏศิลป์ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์จินตนาการประกอบการร่าย
ราในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ท่าราโบราณคดี เช่น ระบาทวาราวดี สุโขทัย ลพบุรี ศรีวิชัย เชียงแสน ผู้เรียนจะได้
จินตนาการถึงประวัติ ความเป็นมา วิถีชีวิตของอาณาจักรโบราณคดีในสมัยต่าง ๆ ส่วนท่าราที่แสดงกิจกรรมและ
วิธีการทางาน เช่น ฟ้อนสาวไหม เต้นการาเคียว ร่อนแร่และเซิ้งแหย่ไข่มดแดง ผู้เรียนจะได้จินตนาการถึง
วัฒนธรรม ประเพณีและวิธีการทางานในท้องถิ่น และท่าราที่เลียนแบบสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น ระบานกยูง ระบาไก่
ผู้เรียนจะได้จินตนาการถึงลักษณะของสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น คนที่มีพลังในการจิตนาการจะเป็นผู้กล้าลองผิดลองถูก
และพร้ อ มจะเผชิ ญ ปั ญ หา การพั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ะท าให้ นั ก เรี ย น มี โ อกาสประสบ
ความสาเร็จในชีวิตมากขึ้น
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4. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดทางศีลธรรมจริยธรรม (MQ: Moral Quotient)
อาจารย์ผู้สอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้ปลูกฝัง
ศีลธรรมและความดีงามให้กับนักเรียน เช่น ความเมตตา กรุณา ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ความมีน้าใจ เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความกตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ เป็นต้น ทาให้นักเรียนมีความ
ประพฤติดี มีศีลธรรมและจริยธรรม ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่สอนให้ทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาจิตใจให้
ผ่องแผ้ว นักเรียนที่มี MQ ดีมักเป็นนักเรียนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเมื่อโตขึ้นจะเป็นคนที่เข้ากับ
คนอื่นได้ง่าย เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป การที่นักเรียนจะมี MQ เกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการที่นักเรียนรู้จัก
บุญ บาป ถูกผิด กรรมดี กรรมชั่ว รู้ว่าสิ่งไหนควรทา ไม่ควรทา ซึ่งอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนและแสดงให้นักเรียน
เห็นอย่างสม่าเสมอ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน จึงช่วยพัฒนาความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
5. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดที่เกิดจากการเล่น (PQ: Play Quotient)
การเรียนนาฏศิลป์เป็นการเรียนรู้หรือการเล่นในแบบหนึ่ง แนวคิด PQ เชื่อว่าการเล่นช่วยพัฒนา
ความสามารถและทักษะของนักเรียนในหลายด้าน ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิด
สร้างสรรค์ อารมณ์ สังคมและสุขภาพ การที่นักเรียนได้ร่ายรา เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในการเดิน วิ่ง กระโดด
ย่อตัว เอียงตัวนั้น ร่างกายได้เคลื่อนไหวไปมาเหมือนการเล่น ทาให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อทุกส่วนของ
ร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่และประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้สอดคล้องกับเนื้อเพลง ทานอง
จั งหวะและเสี ย งดนตรี ซึ่ งเป็ น เหมื อ นการออกก าลั ง กาย ส่ งผลให้ นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ งแรง มี
บุคลิกภาพที่ดี รูปร่างสวยงาม นอกจากความเพลิดเพลินสนุกสนาน อาจารย์ผู้สอนได้นาสาระดี ๆ ทักษะชีวิต
พร้อมกับสอดแทรกคาสอน คุณธรรม จริยธรรม หลักคิดดี ๆ ระหว่างที่เล่น เรียนรู้และสอนด้วย จึงช่วยสร้าง
เสริมพัฒนาการของนักเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา นักเรียนจะรู้สึกอบอุ่น มีความสุข
สนุกสนานไปกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียนนาฏศิลป์
6. การเรียนนาฏศิลป์ช่วยพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขปัญหา (AQ: Adversity Quotient)
AQ คือ ความสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี มีความยืดหยุ่นและพยายามหาหนทางแก้ไข
ปัญหา เอาชนะอุปสรรคความยากลาบากด้วยตัวเอง ไม่ท้อต่อปัญหา มีความอดทนในการเอาชนะอุปสรรคที่ผ่าน
เข้ามาในชีวิต ความพยายามควบคุมสถานการณ์และแก้ไขสถานการณ์และกล้าเผชิญอุปสรรคด้วยตนเอง
การเรียนนาฏศิลป์ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการมองปัญหาและจัดการปัญหาในการฟ้อนราจากอาจารย์ผู้สอน
ทาให้เข้าใจว่าปัญหานั้น เป็นโอกาสหรือเป็นเรื่องน่าท้าทาย ซึ่งถ้านักเรียนทาได้จะเกิดความภาคภูมิใจ และ
ยอมรับความสามารถของตนเองมากขึ้น ช่วยพัฒนาการยอมรับนับถือในตนเองหรือการเห็นคุณค่าในตนเอง
(Self- esteem) ของนักเรียน เช่น การราในท่ายาก หรือราในเพลงยาก เมื่อนักเรียนทาได้ จะเกิดความภูมิใจใน
ตนเอง และการแสดงนาฏศิลป์บนเวทีหรือการแสดงในที่สาธารณะ นักเรียนจะต้องข่มความเขินอายและแสดง
ออกมาอย่างดี เมื่อทาได้ แสดงได้ดี ได้รับเสียงปรบมือและคาชม ก็ทาให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองมากขึ้น
จะเห็นได้ว่ า นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ไทย จะได้รับการพัฒนาศักยภาพของตามแนวคิด 6Q หรือ
พัฒนาอัจฉริยะรอบด้านหรือความฉลาดใน 6 ด้าน ช่วยให้นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระ
ปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี และพัฒนาตนเองอบ่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วย
ให้นักเรียนประสบความสาเร็จในอนาคต
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากการลงพื้นที่สังเกตการเรียนการสอนและการสัมภาษณ์เชิงลึก รวบรวมข้อเสนอแนะจากเยาวชน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพื่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ดังนี้
1. ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ผ่านบทความวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการ
เรียนรู้นาฏศิลป์ไทย
2. ควรจัด โครงการอบรมนาฏศิลป์ เพื่อ ให้ความรู้และประสบการณ์ แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
3. ควรส่งเสริมให้ นักเรี ยน ได้ เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ทางนาฏศิ ลป์ ของตนมากขึ้น เช่ น
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นต้น
4. ควรมีครูพี่เลี้ยงหรืออาสาสมัครที่มีความรู้ ทางด้านนาฏศิลป์ ช่วยสอนและดูแลนักเรียนที่เรียน
นาฏศิลป์ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
5. ควรจัดให้มีห้องเรียนนาฏศิลป์ทมี่ ีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่มีความสาคัญ ซึ่งอาจมีส่งเสริม การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยใน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เช่น บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การยอมรับนับถือในตนเอง
พฤติกรรมทางจริยธรรม เป็นต้น
2. ควรศึกษาและพัฒนาหลักสูตรค่ายนาฏศิลป์ไทยเพื่อใช้อบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางนาฏศิลป์
ไทยให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนมากขึ้น
3. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากศึกษาในประเด็นนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายการอ้างอิง
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คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
วารสารพั ฒ นศิ ล ป์ วิ ชาการเป็ น สื่ อกลางการเผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ย นความรู้ ร ะหว่า งครู อาจารย์
นักวิชาการ และนักสร้างสรรค์ ผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถาบันหรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งผลงาน
ดังกล่าวต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น และมิได้
คัดลอก ท้าซ้า หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด วารสารมีก้าหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยก้าหนดเผยแพร่ : ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
ประเภทของผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ บทความงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือบทความวิชาการในสาขาวิชา
ปรัชญากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำรจัดเตรียมต้นฉบับ
ต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Words 2003 ขึนไป
1. ตังค่าหน้ากระดาษขนาด A4 ระยะขอบด้านละ 1” (2.54 ซม.) เฉพาะด้านซ้าย 1.5” (3.81 ซม.)
2. ตัวอักษรใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขอารบิค
3. ระยะห่างระหว่างบรรทัดปกติ 1 ช่วงบรรทัด ยกเว้นระยะห่างระหว่างหัวข้อ 1½ ช่วงบรรทัด
4. หมายเลขหน้า ขนาด 14 พิมพ์มุมขวาบน ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 0.50 นิว
5. การเขี ย นอ้ า งอิ ง ในเนื อหาให้ ใ ช้ ร ะบบนาม-ปี ตามรู ป แบบ APA Style ของ American
Psychological Association
6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไม่เกิน 15 หน้า
ในบทความจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อและรูปแบบการพิมพ์ ดังนี
1. ชื่อเรื่อง (Title)
- มีทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ขนาด 20 ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ
2. ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
- พิมพ์เฉพาะชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ขนาด 16 ตัวหนา
กลางหน้ากระดาษ ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) หลังชื่อผู้เขียนเพื่ออ้างอิงหน่วยงาน ถ้ามีผู้เขียนมากกว่า 1 คน
คั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้า (,) และถ้าผู้เขียนอยู่ต่างหน่วยงานกันให้ใส่จ้านวนดอกจันต่างกัน
3. บทคัดย่อ (Abstract)
- “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 18 ตัวหนา กลางกระดาษ
- เนือหาบทคัดย่อทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดาชิดขอบย่อหน้า
โดยจัดท้าเป็นความเรียงร้อยแก้วย่อหน้าเดียว มีความยาวไม่เกิน 250 ค้า
- ต้องมี ค้าส้าคัญ (Keywords) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ควรเลือกค้าส้าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับบทความ 2-5 ค้า ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อและท้าย Abstract
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4. ที่อยู่ผเู้ ขียน
- พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน (*) ตามด้วยที่อยู่ผู้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 12 point
ไว้มุมซ้ายด้านล่างของหน้าแรกเพื่ออ้างอิงหน่วยงาน
5. ส่วนเนื้อหำบทควำม
- หัวข้อ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดด้านซ้าย
- เนือความ ขนาด 16 point ชิดขอบย่อหน้า
- บทความวิจั ย หรือวิ จัยงานสร้างสรรค์ ควรประกอบด้วยหั วข้อ ได้แก่ บทน้า วัตถุป ระสงค์
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และรายการอ้างอิง
- บทความวิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อ ได้แก่ บทน้า เนือหา สรุป และรายการอ้างอิง
- บทความงานสร้างสรรค์ ควรประกอบด้วยหัวข้อ ได้แก่ บทน้า วัตถุประสงค์ กระบวนการ
สร้างสรรค์ ผลการสร้างสรรค์ สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และรายการอ้างอิง
- กรณีที่มีภาพหรือแผนภูมิ ใต้ภาพให้ระบุค้าว่า “ภาพที่ ...” หรือ “แผนภูมิที่ ...” ใส่เลขเรียง
ตามล้าดับ ต่อด้วยข้อความบรรยายภาพหรือแผนภูมิ และบรรทัดถัดไปให้ระบุที่มา หากผู้วิจัยจัดท้าขึนเองให้ระบุ
ที่มาว่า “ที่มา: ผู้วิจัย” จัดวางให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ (ใช้ตัวอักษรขนาด 14 หนา)
- กรณีที่ มี ตาราง ด้า นบนตารางให้ ระบุ ค้า ว่ า “ตารางที่ ...” ใส่ เ ลขเรีย งตามล้า ดั บ ต่ อด้ ว ย
ข้อความบรรยายตาราง ชิดขอบด้านซ้ายของหน้ากระดาษ (ใช้ตัวอักษรขนาด 14 หนา) และขนาดของตารางต้อง
มีขนาดไม่เกินระยะขอบกระดาษที่ก้าหนดไว้
6. กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง
การเขียนรายการอ้างอิงเพื่อระบุแหล่งที่มาของเอกสารหรือข้อมูลของผู้อื่นหรือจากแหล่งงานของ
ผู้อื่นมาใช้ในงานของตน เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนได้ยกงานหรือแนวความคิดของผู้ใดมาเกี่ยวข้องบ้าง ท้าให้
สามารถค้นหาและติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ ซึ่งวารสารพัฒนศิลป์วิชาการก้าหนดให้เขียนอ้างอิงตามระบบนามปี
(Name–Year System) ตามรูปแบบ APA Style ของ American Psychological Association ซึ่งเป็นรูปแบบ
สากลที่นิยมแพร่หลาย ด้วยการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความแทรกในเนือหา สามารถเขียนได้ 2 ลักษณะ ดังนี
1. อ้ำงไว้ข้ำงหน้ำข้อควำม ใช้ในกรณีต้องการเน้นชื่อผู้แต่งที่เป็นเจ้าของข้อความหรือแนวคิด
โดยอ้างชื่อผู้แต่ง ตามด้วยปีและระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างใส่ไว้ในวงเล็บ จากนันตามด้วยข้อความที่อ้าง
2. อ้ำงไว้ข้ำงท้ำยข้อควำม ใช้ในกรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดที่น้ามาอ้าง โดยระบุชื่อนามสกุลของผู้แต่ง ปีที่พิมพ์และเลขหน้าที่น้ามาอ้างอิงต่อจากข้อความที่อ้างถึงหรือสรุปความใส่ไว้ในวงเล็บทังหมด
ตัวอย่ำง การอ้างอิงในเนือหาหน้าและท้ายข้อความ
หน้ำข้อควำม
ท้ำยข้อควำม
ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, น. )
(ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, น. )
Surname (Date, p. )
(Surname, Date, p. )
จินตนา สายทองค้า (2555, น. 50-51)
(จินตนา สายทองค้า, 2555, น. 50-51)
ประเมษฐ์ บุณยะชัย (2543)
(ประเมษฐ์ 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 น้ า มาอ้ า งอิ งไม่ ป รากฏปี ที่ พิม พ์ ใ ห้ ร ะบุ ม.ป.ป. (ไม่ ป รากฏปี ที่ พิ ม พ์ ) ใน
บทความภาษาไทย และ n.d. (no date) ในข้อความอ้างอิงจากเอกสารภาษาต่างประเทศ แทนปีที่พิมพ์
กำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม ให้ระบุหัวข้อรายการอ้างอิงว่า “รำยกำรอ้ำงอิง ” และจัดพิมพ์ตามแบบ
มาตรฐานที่ก้าหนด หากรายการอ้างอิงเป็นรายการสัมภาษณ์หรือเอกสารฉบับตัวเขียน ให้เขียนรวมกับรายการ
อ้างอิงรายการอื่น ๆ โดยไม่ต้องแยกหัวข้อเฉพาะ ส้าหรับรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความให้เขียนดังนี
- ชื่อวารสารหรือชื่อหนังสือใช้ตัวหนา
- เริ่มเรียงเอกสารภาษาไทยก่อนเอกสารภาษาอังกฤษโดยเรียงชื่อตามล้าดับอักษรในพจนานุกรม
- บรรทัดที่สองและบรรทัดต่อ ๆ ไปของแต่ละรายการอ้างอิงให้ย่อหน้าเข้ามา 5-7 ตัวอักษร
หรือประมาณครึ่งนิว
กำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม
ตัวอย่ำง
หนังสือทั่วไป
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (ครังที่พิมพ์). เมืองที่พิมพ์: ส้านักพิมพ์.
ผู้แต่งคนเดียว
สุภาพรรณ ณ บางช้าง. (2535). ขนบธรรมเนียมประเพณี: ควำมเชื่อและแนวกำร
ปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยำตอนกลำง. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง 2 คน
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. (2533). พฤติกรรมบุคคลในองค์กำร (พิมพ์ครังที่ 2).
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ผู้แต่ง 3 คน
James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012). Action research for business,
nonprofit, & public administration: A tool for complex times.
Los Angeles, CA: SAGE.
ผู้แต่งมากกว่า 3 คน สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ. (2535). ควำมคิดและภูมิปัญญำไทยด้ำนกำรศึกษำ (Thai
Wisdom in Education) (พิมพ์ครังที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผู้เขียนที่มีอสิ ริยยศ ด้ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2555). บันทึกเรื่องควำมรู้
ต่ำง ๆ (พิมพ์ครังที่ 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป.
ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2560). รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบำรมี. กรุงเทพฯ:
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
บทควำมหรือบทวิจำรณ์ในหนังสือ
บทความในวารสาร เจตน์ เจริญโท. (2536). “การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมไทย ท้าอย่างไรจึงจะยั่งยืน”.
นิตยสำรโลกสีเขียว, 2, 4: 16-20.
บทความวิจารณ์
สุริชัย หวันแก้ว. (2536) วิจำรณ์เรื่อง บริษัทญี่ปุ่นกับกำรเป็น NIC ของประเทศไทย
หนังสือในวารสาร
โดย สุวินัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน์, 11, 2: 79-83.
บทความหนังสือพิมพ์ ประสงค์ วิสุทธิ์. (19 มีนาคม 1537). “สิทธิของเด็ก”. มติชน. หน้า 18.
บทความสารานุกรม ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. (2532-2533). “มหาภารตะ”. สำรำนุกรมไทยฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน 22. 14354-14369.
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กำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม
ตัวอย่ำง
วิทยำนิพนธ์
ชุติมา สัจจานันท์. (2520). กำรสำรวจสถำนภำพกำรทำงำนของบัณฑิต (ปีกำรศึกษำ
2502- 2516). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สัมภำษณ์
แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิง. นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. สัมภาษณ์,
11 มีนาคม 2537.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ไอศกรีม”. (30 สิงหาคม 2557). [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก
http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-96/ice-cre.html
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส้านักงาน
การศึกษาขันพืนฐาน. (8 พฤษภาคม 2557). แนวทำงกำรจัดซื้อหนังสือและ
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริกำรในห้องสมุดโรงเรียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก
http://academic.obec.go.th/new2551/
node/1/163/news_sec_detail/433
กำรส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับเป็นกระดาษขนาด เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จ้านวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD จ้านวน 1 แผ่น
และแบบฟอร์มเสนอบทความที่กองบรรณาธิการก้าหนด
กำรปรับแก้ต้นฉบับ
โดยทั่วไปผู้อ่านทบทวน (Reviewer) จะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ด้านวิชาการแล้วส่งให้
ผู้เขียนปรับแก้ สิทธิในการปรับแก้ต้นฉบับเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์เฉพาะที่
ผ่านความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเท่านัน ทังนีจะมีการประสานเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านวิชาการและอื่น ๆ ประมาณสองครัง
กำรตรวจทำนต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ (final proof)
ผู้เขียนต้องตรวจทานพิสูจน์อักษรในล้าดับสุดท้ายเพื่อเห็นชอบในความถูกต้องครบถ้วนของเนือหาก่อน
ลงตีพิมพ์
ลิขสิทธิ์ในบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำร
บทความที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ติดต่อสอบถำมกองบรรณำธิกำร
กองบรรณาธิการวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2482 2176-8 ต่อ 357-8, 363 Fax. 0 2482 2173
E-mail : research@bpi.mail.go.th
Web : www.bpi.ac.th
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ผู้เขียนส่งต้นฉบับมายังกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้องของต้นฉบับ
แก้ไข

รับ/แก้ไข

แจ้งผู้เขียนแก้ไข
ต้นฉบับ

รับ
ผ่านแบบมีเงื่อนไข
ส่งคืนผู้เขียน
แก้ไข

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อ่านประเมิน

(

ไม่ผา่ น

แจ้งผู้เขียน
Reject

ผ่าน
กองบรรณาธิการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ผ่าน
กองบรรณาธิการจัดพิมพ์ต้นฉบับ
กองบรรณาธิการจัดส่งต้นฉบับให้
โรงพิมพ์ดาเนินการจัดทารูปเล่ม
กองบรรณาธิการดาเนินการเผยแพร่
วารสาร และประกาศรับต้นฉบับ

ส่งคืนผู้เขียน
แก้ไข
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1”
(ตัวหนา 20 กึ่งกลาง)

1½”

(เลขหน้าตัวธรรมดา 14 ชิดขวา)

ชื่อบทควำมภำษำไทย
(1½)

(ตัวหนา 20 กึ่งกลาง) ชื่อบทควำมภำษำอังกฤษ
(1½)
(ตัวหนา 16 กึ่งกลาง)
ชื่อผู้เขียนภำษำไทย (ถ้ามีมากกว่า 1 คน ใส่*,**,***ตามลาดับ)
(1½)
(ตัวหนา 16 กึ่งกลาง) ชื่อผู้เขียนภำษำอังกฤษ
(1½)
(ตัวหนา 18 กึ่งกลาง)
บทคัดย่อ
(1½)

(บทน้า วิธีการศึกษาและผลการศึกษา ประมาณ 200 – 250 ค้า) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
ค้าส้าคัญ: ค้าที่ 1 ค้าที่ 2 ค้าที่ 3 (จานวน 2 – 5 คา ตัวธรรมดา 14 ชิดซ้าย)
(1½)
(ตัวหนา 18 กึ่งกลาง) Abstract
(1½)

(Introduction Method and Result 200 – 250 words)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
Keywords: ค้าที่ 1, ค้าที่ 2, ค้าที่ 3 (จานวน 2 – 5 คา ตัวธรรมดา 14 ชิดซ้าย)
* ที่อยู่ผู้เขียนคนที่ 1 ภาษาไทย
ที่อยู่ผู้เขียนคนที่ 1 ภาษาอังกฤษ
** ทีอ่ ยู่ผู้เขียนคนที่ 2 ภาษาไทย
ที่อยู่ผู้เขียนคนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
*** ที่อยู่ผู้เขียนคนที่ 3 ภาษาไทย
ที่อยู่ผู้เขียนคนที่ 3 ภาษาอังกฤษ

(ตัวธรรมดา 12 ชิดซ้าย ไว้มุมขวาล่างสุดของหน้าแรก)
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บทนำ
(1½)
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(ตัวหนา 16 ชิดซ้าย)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)

วัตถุประสงค์

(ตัวหนา 16 ชิดซ้าย)

(1½)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)

วิธีกำรศึกษำ

(ตัวหนา 16 ชิดซ้าย)

(1½)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
ตำรำงที่ 1 ชื่อตำรำง
ชื่อหัวข้อ

* ค้าอธิบายค่าในตาราง
ที่มำ: ระบุแหล่งที่มำ (อ้ำงอิงตำมระบบ)
(1½)
ตำรำงที่ 2 ชื่อตำรำง
ชื่อหัวข้อ

ที่มำ: ระบุแหล่งที่มำ (อ้ำงอิงตำมระบบ)

396

Patanasilpa Journal Vol.2 Supplement (June 2018)

ภำพที่ 1 --------------------------------------- (คำอธิบำยรูป)
ที่มำ: (ถ้ำนำรูปภำพจำกแหล่งทีม่ ำอื่น ไม่ได้สร้ำงขึ้นเองให้อ้ำงอิงแหล่งที่มำด้วย เพรำะมีลิขสิทธิ์)
(1½)
ผลกำรศึกษำ (ตัวหนา 16 ชิดซ้าย)
(1
) ½)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)

สรุปและอภิปรำยผล
(1½)

(ตัวหนา 16 ชิดซ้าย)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
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(ตัวหนา 16 ชิดซ้าย)

(1½)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)

รำยกำรอ้ำงอิง (ตัวหนา 16 ชิดซ้าย)
(1½)
---------------------------------(การอ้างอิงใช้รูปแบบ APA)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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