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ตลอดจนผู ส ร า งสรรค ง านศิ ล ปะทั้ งภายในและภายนอกสถาบัน โดยฉบับ นี้นํา เสนอบทความ
จํานวน 9 เรื่อง ลวนเปนบทความจากการศึกษาคนควาและการสรางสรรคงานในดานนาฏศิลป
ดุริยางคศิลป ดานการศึกษา และดานสังคมศาสตรเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจ ทุกบทความไดรับ
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แกผูเผยแพรบทความและผูสืบคนความรู
กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกบทความที่ปรากฏในวารสารพัฒนศิลปวิชาการ
จะเปนประโยชนแกผูอาน สรางประกายความคิดเชิงวิชาการและงานสรางสรรค เปนแนวทาง
การสรางองคความรูที่มีคุณคาตอสังคมและแวดวงการศึกษาตอไป

รองศาสตราจารย ดร. จินตนา สายทองคํา
บรรณาธิการ

ฉ

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

ช

สารบัญ : Contents
หนา
1 นาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม
CHOREOGRAPHY OF PHIJITLEKHA AUMSOM
ขวัญใจ คงถาวร (KWANJAI KONGTHAWORN)

1

2 อัตลักษณของสตรีในวรรณกรรมไทยรวมสมัย พ.ศ. 2550-2560: สถานภาพและ
บทบาทของสตรีทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
IDENTITY OF WOMEN IN THAI CONTEMPORARY LITERATURES FROM
2007-2017: THE STATUS AND ROLE OF WOMEN IN ECONOMY,
POLITICS, SOCIATY AND CULTURE
ไชโย นิธิอุบัติ (CHAIYO NITHIUBAT)

19

3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF MATTHAYOM SUKSA 1
STUDENTS IN THAI MUSIC SUBJECT USING THE PATTERN SEEKING
TEACHING METHOD
ธนวัน คํามูลพงษ (TANAWUN KHUMMOONPONG)

35

4 บทบาทเยาวชนไทย-เวียดนามในการสงวนรักษาและสงเสริมมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม
THE ROLE OF THAI AND VIETNAMESE YOUTH ON PRESERVATION AND
PROMOTION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
โงว บินห นัม เจียง และดิเรก ทรงกัลยาณวัตร
(NGO BIHN NAM GIANG, AND DEREK SONGKALAYANAWAT)

47

5 การพัฒนาแผนที่เสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM MAP UNDER MOBILE PHONE
พรทิพย พละโท และสุวรรณี อัศวกุลชัย
(PORNTHIP PARATO, AND SUWANNEE ADSAVAKULCHAI)

63

ซ

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

สารบัญ : Contents
หนา
6 การศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. กรณีศึกษา: ครูจีรพล เพชรสม
A STUDY OF THE TEACHING PROCESS OF TREBLE FIDDLE WITH
P.Q.C.T. CASE STUDY: JIRAPOL PETCHSOM
สุวรรณา แกวศรีใส ธนภร เพงศรี และปรเมศวร โพธิ์คลาย
(SUWANNA KAEWSRISAI, THANAPORN BHENGSRI,
AND PARAMET PHOKLAI)

85

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ดวยวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON STANDARD RAMWONG FOR
MATTAYOM SUKSA 2, SUANKULARB WITTAYALAI RANGSIT SCHOOL BY
PEER ASSISTED LEARNING
ศศิมา แสงสวาง (SASIMA SANGSAWANG)

95

8 การใช STEAM Education พัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
THE USE OF STEAM EDUCATION LEARNING TO DEVELOP MATTAYOM
SUKSA 3 STUDENTS’ CREATIVE THINKING
รัชฎาภรณ จันทรทอง (RATCHADAPORN CHANTHONG)

115

9 โขนกับสถานการณการเมืองสมัยรัชกาลที่ 3
KHON AND POLITICAL SITUATION DURING THE REIGN OF KING RAMA III
ดิเรก ทรงกัลยาณวัตร (DEREK SONGKALAYANAWAT)

131

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

1
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KWANJAI KONGTHAWORN

บทคัดยอ
นาฏยประดิษฐ ชุด พิ จิตรเลขาอุมสม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการรําคูชุ ด
“อุมสม” และเพื่อสรางสรรคการแสดงชุดใหมตามแบบนาฏยจารีตของหลวง โดยศึกษาจาก
เอกสารที่ เกี่ย วข อง การสั มภาษณ การศึกษาจากการชมวีดิทัศน การฝกหัดดว ยตนเอง
รวมทั้งประสบการณ จ ากการสอนและการแสดง การประชุมกลุมยอยผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ยืนยันขอมูล
ผลการวิ จั ย พบว า กลวิ ธี ก ารรํ า อุ ม สม คื อ ผู แ สดงจะต อ งฝ ก ปฏิ บั ติ ท า รํ า ให เ กิ ด
ความชํานาญ จนสามารถปฏิบัติทารําไดเสมือนเปนผูแสดงคนเดียวกัน จากขอมูลดังกลาว
ผูสรางสรรคไดนํามาเปนแนวทางสรางสรรคงานตามขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะหกระบวนทารํา
จากตํารารํา ซึ่งเปนตนแบบของทารําที่สืบทอดมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา 2. นําขอมูลที่ได
มาใชเ ปนพื้ นฐานในการสรางสรรค แบ งเปน 1) ทารําในชว งทํานองเพลงออก 2) ทารํา
ประกอบบทรองซึ่งประกอบดวยทาหลัก ทาเชื่อมหรือทาขยาย และทาโบก 3) ทารําทํานอง
เพลงในชวงทาย 3. การคิดรูปแบบการใชพื้นที่บนเวทีในการแสดง โดยบทที่ใชประกอบ
การแสดงจะนําเคาโครงจากอนิรุทธคําฉันทมาประพันธบทใหมตามฉันทลักษณของกลอน
สมัยกรุงศรีอยุธยา บรรจุทํานองเพลงเหาะ เพลงเบาหลุดชั้นเดียว และเพลงเชิด บรรเลง
ดวยวงปพาทยเครื่องหา และแตงกายเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริยตั้งแตครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
คําสําคัญ: นาฏยประดิษฐ พิจติ รเลขาอุมสม
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Abstract
Choreography of "Phichit Lekha Umsom" (the Intermediation of Phichit
Lekha) is a creative research which aimed to study techniques in the duo
performance "Umsom" (the intermediation) and to create a new performance
according to Thai royal dance tradition. The study was based on related
documents, interviews, observation from VDOs, self-training, experience from
teaching and performing, and a focus group meeting with the experts to
validate the information.
The results revealed that, to master the Umsom dance techniques,
both performers have to practice the postures until they can perform the
dance simultaneously as if they were the same person. The creator used this
information as a guideline to create the performance. The first step was to
analyze the traditional dance postures from textbooks which have been
passed on to the next generations since Ayutthaya Period. Next, the
information obtained from step 1 was used as a basis for the creation: a) the
choreography of the overture; b) the choreography of the lyric included the
main postures, the connecting posture, and the waving posture; c) the
choreography of the finale. The final stage was to design how to use the
stage. The play used in this creation was written based on Aniruth Khamchan,
using metrical structure of poem in Ayutthaya Period. The music used in the
performance included Hoh Song, Baolud Shan Diew Song, and Cherd Song,
performed by Pi Phat Khreung Ha Ensemble. The costumes were designed
according to the royal wardrobes in Ayutthaya Period.
Keywords: Choreography, Phichit Lekha Umsom
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บทนํา
นาฏศิลปไทยเปนศิลปะของชาติแขนงหนึ่งซึ่งบรมครูทางดานนาฏยศิลปไดสรางสรรค
ดวยภูมิปญญาโดยมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณควรแกการภาคภูมิใจ อีกทั้งนาฏศิลปไทยยังมี
บทบาทตอสังคมแสดงใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา เพื่อเปนมรดกของชาติไทย
ใหแกคนรุนหลังสืบไป
ในบรรดานาฏศิลปไทยที่ปรากฏมีรูปแบบการแสดงอยางหนึ่งซึ่งหาชมไดยากเปนชุด
การแสดงที่สอดแทรกอยูในการแสดงละคร โดยในบางครั้งอาจนํามาแสดงเปนชุดเอกเทศได
และมีลักษณะพิเศษเปนเอกลักษณ คือ การรําอุมสม
การรําอุมสมเปนรูปแบบการรําที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่องเปนผูนําพาตัวละคร
เอกตัวหนึ่งใหมารวมรักกับตัวละครเอกอีกตัวหนึ่งโดยการอุมพาเหาะไป ซึ่งตัวละครเอก
ทั้งสองไม จําเปนตองสนทนากัน อัตลักษณของการรําอุมสม คือ การรําคูแบบมาตรฐาน
ใช ผู แ สดง จํ า นวน 2 คน โดยลั ก ษณะของท า รํ า จะปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะที่ ผู แ สดงทั้ ง สอง
จะปฏิบัติทารําในทาเดียวกันโดยมีสวนใดสวนหนึ่งของรางกายสัมผัสกัน และแสดงทารํา
รวมกันเสมือนเปนผูรําเพียงคนเดียว เรียกไดอีกอยางวา “การรําตอมือตอแขน”
รูปแบบการรําที่มีลักษณะอุมสมซึ่งมีมาในอดีต ประกอบดวย
1. การรําชุด ศุภลักษณอุมสม เปนการรําของนางศุภลักษณกับพระอุณรุท ซึ่งอยูใน
เรื่อง อุณรุท เปนชุดการแสดงที่มีการฝกหัดและถายทอดมาตั้งแตครั้งละครวังสวนกุหลาบ
ที่มีวิธีการฝกหัดตามแบบละครหลวงครั้งรัชกาลที่ 2 โดยเนนการฝกทักษะกระบวนการรํา
ที่งดงาม ประกอบการขับรองและเพลงดนตรีที่ไพเราะ
2. การรํ า ชุ ด พระสมุ ท ตอน ชมดาว เป น การรํ า ของพระสมุ ท กั บ นางบุ ษ มาลี
ซึ่งอยู ในละครนอกแบบหลวง เรื่อง พระสมุ ท โดยกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญไดทรง
พระราชนิพนธเพื่อใหเจาคุณจอมมารดาเอม (พระมารดา) ใชเลนละคร เปนชุดการแสดง
ที่คุณครูลมุล ยมะคุปต ไดเปนผูสรางสรรคขึ้น
แนวการดําเนินเรื่องของอุณรุทและพระสมุทจะเกี่ยวของกับการอุมสมโดยมีลักษณะ
ดังนี้
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- อุณรุท
กลาวถึงพระอุณรุทไดเสด็จออกไปลาสัตว โดยกอนบรรทมไดบวงสรวงสังเวยและ
ขอพรพระไทร พระไทรจึงอุมพระอุณรุทพาเหาะไปยังหองบรรทมของนางอุษา ครั้นตอนเชา
ไดอุมกลับมาที่เดิม ทําใหนางอุษาเกิดความหลงใหลอยากพบพระอุณรุทอีกครั้ง นางศุภลักษณ
จึงไดเปนผูอุมสมโดยการพาพระอุณรุทมาพบนางอุษา
- พระสมุท
กล า วถึ ง พระสมุ ท ผู เ ป น โอรสท า วกาณุ ร าชได อ อกท อ งเที่ ย วและได ห ลงเข า ไป
ในอุทยานของทาวรณจักร จึงไดพบกับนางบุษมาลีผูเ ปนธิดาเลี้ยงของทาวรณจักร และ
เกิดหลงรักนางจึงพานางเหาะหนีไปเพื่อพาไปเปนชายา
นอกจากบทละคร 2 เรื่องที่กลาวในขางตนแลวยังมีบทละครอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีการรํา
ในลักษณะอุมสม และยังเปนตนเคาโครงเรื่องของอุณรุทอีก นั่นคือ อนิรุทธคําฉันท
อนิรุทธคําฉันทนี้แตงในสมัยเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี กลาวกันวา ศรีปราชญ
บุตรพระมหาราชครูเปนผูแตง เรื่องที่เลากันนั้นวา พระมหาราชครูเปนกวีมีชื่อเสียงเปน
คนสําคัญในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช แตงหนังสือเรื่องสมุทรโฆษขึ้นเปนคําฉันท
ศรี ป ราชญ เ ป น บุ ต รมี อุ ป นิ สั ย เป น อนุ ช าติ ใ นทางกวี เห็ น บิ ด าแต ง ฉั น ท จึ ง ลองแต ง บ า ง
เมื่ อ บิ ด าเห็ น จึ ง ได ก ล า วบริ ภ าษว า อย า งหน า ศรี ป ราชญ เ ผยอจะแต ง ฉั น ท กั บ เขาด ว ย
ศรี ปราชญขัดใจจึ งพยายามแตงฉัน ทเ รื่องอนิ รุทธนี้จนสําเร็จ แตไมแตงคํานมัส การตาม
ประเพณีแตงบทกลอนเปนเรื่องราวซึ่งกวีอื่น ๆ ประพฤติกันเปนแบบแผนมาแตกอน เพราะ
ไมอยากจะกลาวคําเคารพบิดา หนังสือฉันทอนิรุทธเรื่องนี้จึงมิไดมีคํานมัสการขางตนเลากัน
มาดังนี้ แตฉันทอนิรุทธเรื่องนี้นับถือกันวาเปนฉันทตําราเรื่องหนึ่งสืบมาจนตราบเทาทุกวันนี้
สําหรับเรื่องอนิรุทธคําฉันทมีบทที่กลาวถึงการอุมสมเชนเดียวกัน โดยจะกลาวถึง
พระอนิรุทธที่ไดเสด็จออกไปลาสัตว และกอนบรรทมไดบวงสรวงสังเวยขอพรเทพารักษ
เทพารักษจึงอุมพระอนิรุทธพาเหาะไปยังหองบรรทมของนางอุษา ครั้นตอนเชาไดอุมกลับ
ที่เดิม จนนางอุษาเกิดความหลงใหลอยากพบพระอนิรุทธอีกครั้ง นางพิจิตรเลขาจึงไดเปน
ผูอุมสมโดยการพาพระอนิรุทธมาพบนางอุษา
จากการศึกษาบทประพันธที่มีการกลาวถึงการอุมสม ปรากฏดังนี้
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- การอุมสมโดยเทพารักษ (ครั้งที่ 1)
เทพาอุมเอาภูบาล
รัศมีพพรายพัฬเหา
ถอมถนอมนฤบดีเสด็จเทา
คือฝาแลตัวเตรียบกัน
พระภาคศศิพระจันทร
แลสองประทะรัศมี
ผยองยองเวหาเหิรลี
สํานักนิพานสุดา
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จากรถแกวกาญจน
ขามเศขรเขา
คือกลดกั้งพรรณ
ลายังสุทธศรี
(ศรีปราชญ, 2522, น. 37)

- การอุมสมโดยนางพิจิตรเลขา (ครั้งที่ 2)
โอบอุมเอาพระศรี
อนิรุทธเหิรเห็จ
เหิรหาวตรดวดเด็ด
ดลโสนิบูรบูรพ
ถอมถนอมสมเด็จเขา
ในยอดปรางลุสูงศูล
วางสมอุษาดูร
คือศศีศศีสม
(ศรีปราชญ, 2522, น. 56)
จากบทดังกลาว ผูวิจัยจึงไดคิดนํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนในการประพันธบทขึ้นใหม
โดยจะนําเพลงที่เปนแนวเพลงของทางละครในมาใชบรรจุประกอบการแสดง
สําหรับการสรางสรรคทารํานั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาโครงสรางของการรําศุภลักษณ
อุมสม และพระสมุทตอน ชมดาว มาใชเปนแนวทางในการสรางสรรค โดยนํากระบวนทารํา
ที่ปรากฏในตํารารําฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แหง
กรุงรัตนโกสินทร ซึ่งเชื่อกันวาไดทรงรวบรวมนาฏยศิลปครั้งกรุงเกาที่หลงเหลือมาจัดเก็บ
เปนภาพวาดไวเพื่อเปนสมบัติชาติสืบไป ดวยเหตุผลที่รูปแบบการแสดงอุมสมนี้ปจจุบันหาชม
ไดยาก เนื่องจากเวลาในการฝกหัดเพื่อแสดงแตละครั้งไมเพียงพอ อีกทั้งยังเปนการแสดงที่
ใชเวลานานในการแสดง นอกจากนี้ผูแสดงบางทานยังขาดความเขาใจในกลวิธีและเทคนิค
ตาง ๆ ในการรําที่บรมครูไดคิดประดิษฐขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพื่อรวบรวมและ
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เผยแพร โ ดยจั ด ทํ า เป น โครงสร า งของท า รํ า และนํามาใชเปน แนวทางในการสรางสรรค
การแสดงชุดใหมที่มีกลิ่นอายของกระบวนการรําครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงตนกรุงรัตนโกสินทร
ในชื่อชุด พิจิตรเลขาอุมสม
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากลวิธีการรําในรูปแบบตอมือตอแขนของการแสดงรําคู ชุด “อุมสม”
2. เพื่อสรางสรรคชุดการแสดง พิจิตรเลขาอุมสม
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ
2. ศึ กษาและสั ง เกตจากการชมวี ดิ ทัศ น การแสดงที่ เ กี่ ย วข องกั บ การรํ าอุ ม สมใน
การแสดงละครใน เรื่องอุณรุท ชุด ศุภลักษณอุมสม และละครนอกแบบหลวง ชุด พระสมุท
ตอนชมดาวของกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3. ฝกปฏิบัติทารํา ชุด ศุภลักษณอุมสม จากคุณครูเวณิกา บุนนาค (ศิลปนแหงชาติ)
ผูเชี่ยวชาญนาฏศิ ลปไทย สถาบันบั ณฑิตพัฒ นศิลป และชุด พระสมุท ตอนชมดาว จาก
รองศาสตราจารย ดร. ศุภชัย จัน ทรสุวรรณ (ศิลปน แหงชาติ) ผูเชี่ย วชาญนาฏศิลปไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
4. ศึกษาข อมูลจากการสั มภาษณผู เกี่ยวของกับงานวิจัย ทั้งผูมีป ระสบการณดาน
การสอน การแสดง รวมทั้งการบรรเลงและขับรองเพลงรําอุมสม ทั้งศิลปนแหงชาติ ศิลปน
สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ผูเชี่ยวชาญ และคณาจารยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ซึ่งมีประสบการณมาไมนอยกวา 40 ป ประกอบดวย
- นางสาวทัศนีย ขุนทอง ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป)
ปพุทธศักราช 2555 ป จ จุ บัน ดํ า รงตํ า แหนงผู เ ชี่ยวชาญดานคีตศิล ปไทย สถาบัน บัณฑิต
พัฒนศิลป
- ดร. สิ ริ ชั ย ชาญ ฟ ก จํ า รู ญ ศิ ล ป น แห ง ชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง (ดนตรี ไ ทย)
ปพุทธศักราช 2557
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- นางรั จ นา พวงประยงค ศิ ล ป นแหงชาติ สาขาศิล ปะการแสดง (นาฏศิล ปไทย)
ป พุ ท ธศั ก ราช 2554 ป จ จุ บั น ดํ า รงตํ า แหน ง ผู เ ชี่ ย วชาญนาฏศิ ล ป ไ ทย สํ า นั ก การสั ง คี ต
กรมศิลปากร
- นางสาวเวณิ กา บุ น นาค ศิ ลป นแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิล ปไทย)
ปพุทธศักราช 2558 ปจจุบนั ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
- รองศาสตราจารย ดร. ศุภชัย จันทรสุวรรณ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป) ปพุทธศักราช 2548 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป
- รองศาสตราจารย ดร. สวภา เวชสุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรภาควิชานาฏยศิลป
สาขาวิชานาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ งานวิ จั ย ในด า น
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย
- ดร. สุ รั ต น จงดา ผู ช ว ยอธิ การบดี สถาบั น บั ณ ฑิต พัฒ นศิล ป ผู ชํานาญในเรื่อ ง
เครื่ องแต งกายละครรํ า และเป น ผู ควบคุมการจั ดสรางเครื่องแตงกายในการแสดงโขน
ในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝายผลิตการแสดงโขน มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็ จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และยังเปนผูศึกษาจัดทําวิจัยเรื่องพัสตราภรณโขน
ละครอีกดวย
- นายพีรมณฑ ชมธวัช คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางเครื่องแตงกายโขน-ละคร
มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจาของคณะละคร
อาภรณงาม ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องแตงกายละครโบราณ และผูสรางสรรคเครื่องแตงกาย
ในละครเรื่องพิศวาสและละครเรื่องศรีอโยธยา
6. จัดประชุมกลุม (Focus Group) ผูทรงคุณวุฒิทั้งทางดานนาฏศิลปไทย ดนตรีไทย
และคี ต ศิ ล ป ไ ทย เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบในการแสดงและขั้ น ตอนการสร า งสรรค ง าน
นาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม ประกอบดวย
- นางสาวทัศนีย ขุนทอง ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป)
ปพุทธศักราช 2555 ป จ จุ บัน ดํ า รงตํ า แหนงผูเชี่ยวชาญดานคีตศิล ปไทย สถาบัน บัณฑิต
พัฒนศิลป
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- ดร. สิ ริ ชั ย ชาญ ฟ ก จํ า รู ญ ศิ ล ป น แห ง ชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง (ดนตรี ไ ทย)
ปพุทธศักราช 2557
- นางรั จ นา พวงประยงค ศิ ล ป นแห งชาติ สาขาศิล ปะการแสดง (นาฏศิล ปไทย)
ป พุ ท ธศั ก ราช 2554 ป จ จุ บั น ดํ า รงตํ าแหน งผู เ ชี่ ย วชาญนาฏศิล ป ไ ทย สํ า นั กการสั ง คี ต
กรมศิลปากร
- นางสาวเวณิ กา บุ น นาค ศิ ลป นแห งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิล ปไทย)
ปพุทธศักราช 2558 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
- รองศาสตราจารยอัมรา กล่ําเจริญ ผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปไทย
- รองศาสตราจารย ดร. ศุภชัย จันทรสุวรรณ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป) ปพุทธศักราช 2548 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป
- รองศาสตราจารย ดร. สวภา เวชสุรักษ ตําแหนงอาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย ดร. จินตนา สายทองคํา ปจจุบั นดํารงตําแหนงคณบดี คณะ
ศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
- ดร. สุ รั ต น จงดา ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ผู ชํ า นาญในเรื่ อ ง
เครื่ องแต งกายละครรํ า และเป น ผู ควบคุ มการจั ดสรางเครื่องแตงกายในการแสดงโขน
ในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝายผลิตการแสดงโขน มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็ จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และยังเปนผูศึกษาจัดทําวิจัยเรื่องพัสตราภรณโขน
ละครอีกดวย
- นายพีรมณฑ ชมธวัช คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางเครื่องแตงกายโขน-ละคร
มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจาของคณะละคร
อาภรณงาม ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องแตงกายละครโบราณ และผูสรางสรรคเครื่องแตงกาย
ในละครเรื่องพิศวาสและละครเรื่องศรีอโยธยา
7. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย เรียบเรียงเปนขอมูลเชิงพรรณนา
8. จัดพิมพเปนรูปเลมงานวิจัยพรอมวีดิทัศน
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ผลการศึกษา
งานสรางสรรค เรื่อง นาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
กลวิธีการรําในรูปแบบตอมือตอแขนของการแสดงรําคู ชุด “อุมสม” และเพื่อสรางสรรค
ชุดการแสดงใหมในชื่อ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม ซึ่งเปนชุดการแสดงที่ใชกระบวนทารําตาม
แบบสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงตนกรุงรัตนโกสินทรตามรูปแบบนาฏยจารีตแบบหลวง โดยใช
วิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ การสังเกตจากการชมวีดิทัศน การฝกหัด
ดวยตนเอง รวมทั้งประสบการณจากการสอนและการแสดง การประชุมกลุมยอยผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อยืนยันขอมูล ซึ่งสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
กลวิธีการรําอุมสม คือ ผูแสดงจะตองฝกปฏิบัติทารําใหเกิดความชํานาญจนสามารถ
ปฏิบัติทารําไดเสมือนเปนผูแสดงคนเดียวกัน ทั้งการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการปฏิบัติ
ทานิ่ง หรือทาเคลื่อนไหว การใชลีลาตาง ๆ จะตองพรอมเพรียงและปฏิบัติไดเหมือนกัน
ที่สําคัญคือผูแสดงจะตองใชสวนใดสวนหนึ่งของรางกายสัมผัสกันไวตลอดเวลา อวัยวะที่ใช
สัมผัสอาจเปนมือ แขน หรือเทา ก็สามารถปฏิบัติได อาจมีเพียงบางทารําที่ไมสามารถสัมผัส
ไดแตตองเปนชวงเวลาไมนาน ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา การรําอุมสมเปนการอุมพาเหาะ
สําหรับการสรางสรรค ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาวิ เ คราะห ก ระบวนท า รํ า จากตํ า รารํ า ซึ่ ง มี ม าแต ค รั้ ง ต น กรุ ง
รัตนโกสินทร โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริยแหง
ราชวงศจักรีไดทรงโปรดใหรวบรวมการละครที่หลงเหลือมาจากการเสียกรุงศรีอยุธยาแก
พมาในครั้งที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2310 จัดทําเปนตําราเพื่อเก็บไวเปนสมบัติชาติ ซึ่งเปนภาพวาด
แสดงการรายรําในกระบวนทาตาง ๆ จากนั้นนํามาสังเคราะหขอมูลแยกออกเปนสวนตาง ๆ
ดังนี้
1) การใชมือ ประกอบดวย
- มือจีบหงาย มือจีบคว่ํา มือจีบปรก มือจีบสงหลัง
- มือตั้งวงบน มือตั้งวงกลาง มือตั้งวงลาง
- แบมือหงายระดับแงศีรษะ แบมือหงายระดับไหล แบมือหงายขางลําตัวระดับ
เอวและระดับวงลาง
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2) การใชแขน ประกอบดวย
- การตั้งวง แบงเปน วงบน วงกลาง วงลาง
- การเหยียดแขนตึงเสมอไหล การเหยียดแขนตึงโดยกดมือลงต่ํากวาระดับไหล
และการเหยียดแขนโดยยกขึ้นสูงกวาระดับไหล
3) การใชขาและเทา ประกอบดวย
- การยกขา (ลักษณะการยกขาของตัวพระจะมีลักษณะเชนเดียวกับที่ปรากฏใน
ปจจุบัน แตสําหรับตัวนางจะมีความแตกตางจากปจจุบัน คือ จะเปนการยกเทาเปดหัวเขา
ออกแลวเดี่ยวเทา แตจะไมพบการยกขาดานหนา)
- การกระดกเทา
- การกาวขางและการกาวหนา
4) การใชศีรษะ ใบหนา และลําตัว
- เอี ยงศี รษะ กดลํา ตั ว และจะใช ใบหนาที่ไมคอยมีความแตกตางกัน นัก ทั้งนี้
ผูสรางสรรคสันนิษฐานไดเปน 2 แนวทาง ดังนี้
ประเด็นที่ 1 อาจเนื่องดวยการวาดภาพดังกลาวเปนภาพนิ่ง ดังนั้นจึงเปนการยาก
หากจะแสดงทาทางการใชศีรษะ ใบหนา และลําตัวใหเห็นไดอยางละเอียด
ประเด็นที่ 2 ในยุคนั้นอาจมีวิธีปฏิบัติเพียงที่พบในภาพวาดจากตํารารําเทานั้น
ซึ่งผูสรางสรรคจะนําวิธีการใชศีรษะ ใบหนา และลําตัว จากตํารารําเปนแนวทาง
ในการสรางสรรคทารําเปนพื้นฐานเบื้องตน และจะนําวิธีการปฏิบัติตามจารีตละครในที่ใช
กันในปจจุบันมารวมสรางสรรค ดังเชน การกลอมหนา การลักคอ การเยื้องตัว เปนตน

ภาพที่ 1 ตัวอยางภาพวาดจากตํารารําแสดงการรายรําในทาพรหมสี่หนา
ที่มา: กรมศิลปากร, 2540, น. 13
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ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลขางตนที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาใชเปนพื้นฐานในการสรางสรรค
โดยแบงเปนหัวขอ ดังนี้
1) การสรางสรรคทารําในชวงทํานองเพลงออกจะใชกระบวนทารําตามรูปแบบ
ทารําในเพลงหนาพาทยอยางเพลงเหาะ ซึ่งประกอบดวย
- ทาเดินออก
- ทานภาพรหรือทาสอดสูง
- ทาผาลา
- ทาจีบยาว
- ทาสอดสรอยมาลา
2) การสรางสรรคทารําประกอบบทรอง ประกอบดวย
- ทาหลัก คือ ทาที่ใชสื่อความหมายแทนบทรอง ซึ่งแบงเปน
• การตีบทตามความหมายของบทรอง เปนการผสมผสานทารําโดยใชทา
จากนาฏยศัพท ภาษาทา มาสรางสรรคใหสอดคลองกับความหมายของบทรอง ดังเชนทารํา
ในบทรอง “แสงโสมสององค”
• การใชทาสัญลักษณแทนการตีบทตามความหมายของบทรอง ดวยเหตุที่
บทรองในบางคําอาจไมมีทาเฉพาะที่สามารถตีบทตามความหมายของบทรองได ผูสรางสรรค
จึงใชทารําที่จินตนาการวานาจะมีความหมายสอดคลองกัน ตามแบบอยางการสรางสรรค
ทารําในระบําดาวดึงส ดังเชนทารําในบทรอง “รถชัย”
• องคประกอบศิลปในเรื่องของเสนและรูปทรงที่เกิดจากการประกอบกัน
ของผูแสดง 2 คน ซึ่งตองปฏิบัติทารําเสมือนเปนคนเดียวกัน จึงตองคํานึงถึงหลักหรือทฤษฎี
ของการปฏิบัติ ประกอบดวย
- ความสมดุล ดังเชนทารําในบทรอง “ดวยปรีดา”
- ความมีเอกภาพ ดังเชนทารําในบทรอง “นางประคองอัญเชิญพระยุพราช”
- ความแตกตาง ดังเชนทารําในบทรอง “ดวยภักดี”

12

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

ภาพที่ 2 ตัวอยางภาพทารําหลักประกอบบทรอง “นางประคองอัญเชิญพระยุพราช”
ที่มา: ผูวิจัย

- ทาเชื่อมหรือทาขยายในทํานองเอื้อน คือ ทาที่ใชเชื่อมจากทาหลักทาหนึ่ง
ไปอีกทาหนึ่ง
- ทาโบก เปนทารับทายบทรองเพลงเบาหลุดชั้นเดียว ซึ่งใชทารําตามแบบ
โบราณที่ปฏิบัติสืบตอมา ดังเชนการรําชุด ศุภลักษณอุมสม
3) การสร า งสรรค ทา รํ า ทํ า นองเพลงในชว งทายซึ่งใชทารําตามแบบโบราณที่
ปฏิบัติสืบตอมาในทํานองเพลงเชิด
ขั้นตอนที่ 3 การคิดรูปแบบการใชพื้นที่บนเวทีในการแสดง ผูสรางสรรคไดกําหนด
ในลักษณะดังนี้
รูปแบบที่ 1 การเคลื่อนที่ออกจากดานขวาของเวที
รูปแบบที่ 2 การเคลื่อนที่โคงเปนวงกลม
รูปแบบที่ 3 การเคลื่อนที่เปนเสนตรงแนวนอน ขนานกับเวที

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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นอกจากนี้ยั งมี การปฏิ บัติทารํ าโดยเคลื่อนยายตําแหนงของผูแสดงเพี ยงเล็กนอย
ในลั กษณะสลั บ ตํ า แหน งกั น เมื่ อต องหั น ดานขางใดขางหนึ่ ง โดยมีวัตถุป ระสงค เพื่อให
ผูแสดงตัวนางคือนางพิจิตรเลขาเปนผูนํา เพราะนางคือผูอุมพระอนิรุทธเหาะไป
สําหรับบทที่ใชในการแสดงได นําบทจากอนิรุทธคําฉันทมาใชเปนแนวทางในการ
ประพั น ธ บ ทใหม ตามฉั น ทลั ก ษณ ของกลอนสมัย กรุ งศรี อยุ ธ ยา โดยเพลงที่ ใชบ รรจุใ น
นาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม ประกอบดวย
1) เพลงเหาะ เปนเพลงที่ใชประกอบกิริยาอาการเดินทางไปมาในอากาศ
2) เพลงเบาหลุดชั้นเดียว เปนเพลงที่ใชในการแสดงชุดศุภลักษณอุมสม
3) เพลงเชิด เปนเพลงที่ใชในการเดินทางระยะไกลของตัวละคร
วงปพาทยที่ใชในการบรรเลง คือ วงปพาทยเครื่องหา ดวยเปนวงปพาทยเกาแกที่มี
มาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา

ภาพที่ 3 เครื่องดนตรีและลักษณะการจัดวงของวงปพาทยเครื่องหา
ที่มา: กรมศิลปากร, 2547, น. 30

เครื่องแต งกายที่ ใช จ ะแตงกายตามเครื่องตน หรือเครื่องทรงของพระมหากษัตริย
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยศึกษาจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทั้งภาพตํารารําครั้งรัชกาล
ที่ 1 ภาพวาดจากสมุ ด ข อ ย ภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง ซึ่ ง ได รั บ การสื บ ทอดมาจากสมั ย
กรุงศรีอยุธยา
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ภาพที่ 4 ภาพการแตงกายของผูแสดงในงานนาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม
ที่มา: ผูวิจัย

สรุปและอภิปรายผล
การสรางสรรคงานนาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม ผูสรางสรรคตองมีความรู
เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของนาฏยลั ก ษณ ข องตั ว พระและตั ว นางแบบหลวงดั ง ที่
ชมนาด กิ จ ขั นธ (2547) ได กล าวไว เกี่ ย วกั บคุ ณลั กษณะของอวัย วะเชิงกายภาพในดาน
ลักษณะรูปรางหนาตาและการจัดการกับอวัยวะใหแขนออน นิ้วออน ทิศทางที่ใชในการรํา
มิ ติ ข องนาฏยลั ก ษณ กล า มเนื้ อ สํ า คั ญ ที่ ใ ช หลั ก ของการเคลื่ อ นไหวอวั ย วะส ว นต า ง ๆ
การจั ด วางตํ า แหน งท าทางเชิงทั ศนศิ ลป การประสมทารําที่เกิดจากการประสมกันของ
หนว ยทาทางทั้งสามที่เรี ยกวา ทาต น ทาต อ และท าตาม ซึ่งท าตามนั้น จะทําหนาที่ เป น
ทาตนใหกับทารําตอไป ลักษณะของการประสมทารําจึงสอดคลองเกี่ยวพันกันเสมือนลูกโซ
จนจบเพลงรํา
ในการประดิษฐทารําการแสดง ชุด พิจิตรเลขาอุมสม ผูสรางสรรคไดทดลองประดิษฐ
ทารําโดยยึดจารีตละครในแบบหลวง ซึ่งมีทารําบางทาที่ไดทําการทดลองใชและมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ดังนี้
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ทาที่ 1 ทาบทรอง “ปลิวมา” โดยในครั้งแรกไดใชทาสอดสูง โดยตัวพระมือขวาอยู
ระดับแงศีรษะ มือซายโอบหลังตัวนาง ตัวนางตั้งมือซายเหยียดแขนลงใหมืออยูระดับเอว
มือขวาโอบหลังตัวพระและยกขาขวาทั้งพระและนาง แตภายหลังจากการสัมมนากลุมยอย
(Focus Group) ไดเปลี่ยนเปนทาเปนตัวพระมือขวาตั้งมือตึงแขน โดยวางขอมือใหตอกับ
ขอมือซายของตัวนาง มือซายแบมือหงายลง งอแขนดานขางใหมืออยูระดับไหล (ทาเหาะ)
ตัวนางมือขวาตั้งมื อตึ งแขน โดยเหยีย ดแขนสู งขึ้น ระดับเหนือศี รษะเล็ กนอย (ทาเหาะ)
มือซายหงายมือลง งอแขนดานขางลําตัวระดับเอว โดยใหปลายนิ้วตกลงดานลาง ใหขอมือ
ตอกั บข อมือขวาของตั วพระ โดยมือตัวนางอยูด านลางของตัว พระ แลว ทั้งพระและนาง
กาวหนาเทาซาย ขยั่นเทา เคลื่อนที่เปนเสนขนานกับเวทีจากดานซายไปดานขวาของเวที
เนื่องจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิที่ตองการใหเพิ่มระยะหางของตัวพระและตัวนาง
โดยทารําในชวงแรกจะพบการโอบหลังกันอยูเปนจํานวนมาก ทําใหผูแสดงอยูติดกันเกือบ
ตลอดเวลา ทั้ ง ยั ง เป น การเคลื่ อ นที่ ใ นรู ป แบบที่ แ ตกต า งออกไป เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง
การสรางสรรคในรูปแบบใหม แตยังคงรูปแบบการรําอุมสมเชนเดิม
ท า ที่ 2 ท า บทร อ ง “เร ง รุ ด สู ทิ ศ บู ร พา” โดยในครั้ ง แรกได ใ ช ท า ยื น เท า ขวา
เดี่ยวเทาซาย ทั้งตัวพระและตัวนาง มือของตัวพระปฏิบั ติทายืนแบบตัว พระ ตัวนางใช
มื อซ า ยวางหน า ขาเช น เดี ย วกั บ ตั ว พระมือขวาโอบหลัง ตัว พระ เฉีย งตั ว ไปทางดา นขวา
แตภายหลังไดเปลี่ยนเปน ตัวพระมือซายเทาเอว มือขวาวางฝามือบนหนาขาขวา พรอมยก
เทาขวาโดยวางจมูกเทาที่จมูกเทาตัวนาง ตัวนางนั่งคุกเขากระดกเทาซายรับเทาตัวพระ
มื อซ ายแบมื อหงายระดั บ แง ศี ร ษะ มื อขวาตั้งมือตึงแขนขวาเหยีย ดแขนขึ้น ระดับ ศีร ษะ
(ทาเหาะ) ทั้งตัวพระและตัวนางหันทิศดานหนา โดยตัวนางอยูล้ําหนาไปเล็กนอย ตัวพระ
เยื้ อ งตั ว ไปทางซ า ยของเวที แ ละอยู ด า นหลั ง ตั ว นาง สาเหตุ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงท า รํ า
เนื่ อ งจากการสั ม มนากลุ ม ย อ ย (Focus Group) ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด ใ ห ข อ เสนอแนะไว ว า
ควรเพิ่มทาที่เปนทาเฉพาะซึ่งแสดงถึงการพาเหาะไป ผูสรางสรรคจึงนําทาดังกลาวมาใช
สรางสรรคเพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงการแบกอุมพาเหาะไป
ทาที่ 3 ทาบทรอง “ยังโสนิตนครา” โดยในครั้งแรกไดใชทาตัวพระมือขวาโอบหลัง
ตัวนาง มือซายจีบสงหลัง ตัวนางใชนิ้วชี้มือขวาชี้เฉียงไปทางทิศดานขวา มือซายขวาโอบหลัง
ตัวพระและกระดกเทาซายทั้งพระและนาง แตภายหลังจากการสัมมนากลุมยอย (Focus
Group) ได มี ข อ แนะนํ า ว าผู แ สดงกํ า ลั ง เหาะอยู บ นท อ งฟ า ซึ่ ง อยู ที่สู ง ดั ง นั้ น หากชี้ ไ ปที่
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เมืองโสนิต ควรชี้ต่ําลงไปยังพื้นมากกวา ผูสรางสรรคจึงเปลี่ยน ทาเปนตัวพระมือขวาโอบ
หลังตัวนาง มือซายตั้งวงบน ตัวนางมือขาตึงแขนลดแขนลงเล็กนอย ใชนิ้วชี้มือขวาชี้ลงที่
พื้น มือซายโอบเอวตัวพระ โดยตัวนางนั่งกระดกเทาซาย ตัวพระยืนกระดกเทาซาย
นอกจากทารําที่ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการทดลองใชแลว ยังมี
ทารําที่เปนปญหาอีก คือ การยกเทาของตัวนาง ซึ่งในการทดลองครั้งแรกมีการยกเทาหนา
ของตั ว นาง แต จ ากการสั ม มนากลุ ม ย อ ย (Focus Group) ได มี ข อ เสนอแนะว า ภาพที่
ปรากฏจากตํารารําไมพบการยกเทาดังกลาว ผูสรางสรรคจึงไดปรับเปลี่ยนในการทดลอง
ครั้งที่ 2 โดยใชการยกเทาในลักษณะเดี่ยวเทาในการปฏิบัติทารํา
จากปญหาที่พบในการสรางสรรคนี้รวมทั้งแนวทางในการแกปญหา เปนสิ่งที่ผูวิจัยได
จากการศึกษา สังเกต และนําประสบการณที่สั่งสมมาใชเพื่อแกปญหา ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทาง
ใหผูที่ตองการศึกษาสามารถนําไปปรับใชไดตอไปในอนาคต
กล า วได ว า นาฏยประดิ ษ ฐ ชุ ด พิ จิ ต รเลขาอุ ม สม เป น การรํ า ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง
การพาเหาะ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ อุ ม สมให ตั ว ละครเอกได พ บกั น ความงดงามของ
กระบวนท า รํ า อยู ที่ ก ารรํ า ให ผู แ สดงสองคนเป น เสมื อ นคนเดี ย วกั น อั น จะเกิ ด ได จ าก
การฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ซึ่งรูปแบบการรําอุมสมนี้เปนกระบวนลีลาทารําซึ่งบรมครูได
สรางสรรคไวแตครั้งอดีตและยังคงสืบทอดมาถึงปจจุบัน ควรคาอยางยิ่งในการรวมอนุรักษ
สืบทอดเพื่อใหคงอยูตอไป
ขอเสนอแนะ
1. รูปแบบการรําอุมสมเปนการแสดงที่มีความงดงาม ทั้งในเรื่องของกระบวนทารํา
เครื่องแตงกาย ความไพเราะของเพลงรองอันทรงคุณคาควรแกการอนุรักษ แตในปจจุบัน
การรํ าอุ ม สมไม นิ ย มนํ า มาแสดงด ว ยต อ งอาศั ย ผู แสดงที่ ไ ด รั บ การฝก หั ด มาเป น อย า งดี
ซึ่งอาจทําใหสูญหายได ดังนั้น ควรนํากลับมาแสดงทั้งในรูปแบบของการแสดงเปนชุดเดี่ยว
หรือการแสดงประกอบในเรื่อง เพื่อเปนการสืบสานงานไวมิใหสูญเมื่อกาลเวลาผานไป
2. ควรนําชุ ดการแสดงในรูปแบบการรําอุ มสมมาสอดแทรกในการเรียนการสอน
โดยเนนการฝกหัดเพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติไดงดงามตามแบบแผน ทั้งนี้อาจเพิ่มชั่วโมง
ในการฝกหัดนอกหองเรียน เพื่อพัฒนาฝมือผูเรียนใหดียิ่งขึ้น
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3. กระบวนการสรางสรรค ชุด พิจิ ตรเลขาอุมสมนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการสรางสรรคการแสดงอุมสมชุดใหมตอไป
4. นาฏยศิลปไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เหลือหลักฐานมาจนถึงปจจุบันยังคงมีอีก
หลายรูปแบบ จึงควรมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อมิใหตองสูญไป
รายการอางอิง
กรมศิลปากร. (2540). ตํารารํา. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร.
_________. (2547). สุนทรียศาสตรทฤษฎีแหงวิจิตรศิลปากร ฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ:
บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน).
ชมนาด กิจขันธ. (2547). นาฏยลักษณตัวพระละครแบบหลวง. วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศรีปราชญ. (2522). อนิรุทธคําฉันท (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: การศาสนา.
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อัตลักษณของสตรีในวรรณกรรมไทยรวมสมัย พ.ศ. 2550-2560:
สถานภาพและบทบาทของสตรีทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
IDENTITY OF WOMEN IN THAI CONTEMPORARY LITERATURES
FROM 2007-2017: THE STATUS AND ROLE OF WOMEN
IN ECONOMY, POLITICS, SOCIATY AND CULTURE
ไชโย นิธิอุบัติ ∗
CHAIYO NITHIUBAT

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มีวั ตถุป ระสงค เ พื่ อศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัว เอกหญิงใน
นวนิยาย พ.ศ. 2550-2560 จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรั กที่มีบทบาททางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยใชระเบียบ
วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพ ด ว ยการวิ เ คราะห เ นื้ อ หานวนิ ย ายเฉพาะบทบาทของนางเอกหรื อ
ตัวเอกหญิง
ผลการศึกษาพบวา เศรษฐกิจในการครองเรือนหรือการครองรักของนางเอกหรื อ
ตัวเอกหญิงที่พึ่งพาสามีดวยการเปนแมบานที่สามียกยองไวใจจะมีอัตลักษณเปนตัวของ
ตัวเอง มีความมั่นใจในคุณคาของตนเองและมีความมั่นคงทางอารมณ ถาเปนแมบานที่สามี
คอยควบคุมหรือออกคําสั่งใหปฏิบัติตามจะมีอัตลักษณที่ใหความเคารพตนเองต่ํา ไมเห็น
คุณคาของตนเอง เก็บกด หากพึ่งพาตนเองทั้งการทํางานในองคกร และสรางอาชีพของ
ตนเองจะมีลักษณะเปนคนแนวแน เขมแข็ง กลาหาญ มั่นใจในตนเอง รักความเปนอิสระ
เด็ ด เดี่ ย ว มี ความมุ งมั่ น ไม ย อมแพ สํ า หรับ การเมืองในการครองเรื อนหรือการครองรั ก
ดวยความเสมอภาคทางเพศ นางเอกหรือตัวเอกหญิงจะมีอัตลักษณเปนคนตรงไปตรงมา
∗

อาจารยภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute
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มีความชัดเจน โปรงใส เปดเผย หากมีความเหลื่อมล้ําทางเพศจะมีอัตลักษณเปนคนเก็บกด
มีความขัดแยงในตนเอง ไมมั่นใจและไมเปนตัวของตัวเอง สวนสังคมและวัฒนธรรมในการ
ครองเรื อนหรื อการครองรั ก ของนางเอกหรื อตัว เอกหญิง ที่มีธ รรมของผู ครองเรือนจะมี
อัตลักษณเปนคนแนวแน หนักแนน มีความมั่นคงทางอารมณ มุงมั่น เด็ดเดี่ยว ถาไมมีธรรม
ของผูครองเรือนจะมีอัตลักษณเปนคนใจคอคับแคบ ไมมั่นคงทางอารมณ
คําสําคัญ: อัตลักษณของสตรีในวรรณกรรมไทยรวมสมัย สถานภาพ บทบาท

Abstract
This research aimed to study Identities of female lead characters in
novels from 2007 to 2017 focusing on wives or lovers who played a role in
terms of economy, politics, society and culture in their marriage or their love
affairs. This is a qualitative research using content analysis to explore the
female lead characters’ roles in the novels.
The study revealed that the female lead characters who economically
rely on their husbands and maintain her role as respectable housewives
have their own identity, self-confidence and emotional stability. While, the
female lead characters who are wives controlled and dictated by their
husbands, they show repression and low self-confidence. They don’t believe
in their self-value. The female lead characters who rely on themselves and
have their own career or a job in an organization, they portray as strong,
courageous and self-confident women who love independence and have
strong determination and persistence. As for political aspect, when their
marriage has gender equality, the female lead characters will have
straightforward, transparent and open personalities. On the contrary, those
who are in a marriage with gender inequality will be repressed and selfconflicted. They lack self-confidence and they feel that they are not
themselves. As for the society and culture aspect, when the female lead
characters are in a marriage with virtues for a good household life, they will
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have psychological strength, strong determination and emotional stability.
The female lead characters who do not have virtues for a good household
life, they are narrow-minded with no emotional stability
Keywords: Identity of Women in Thai Contemporary Literatures, Status, Role-Play

บทนํา
นวนิยายเปนงานเขียนประเภทบันเทิงคดีที่ใหความบันเทิงและความเพลิดเพลินและ
ยังมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในสังคม การศึกษานวนิยายเปนการศึกษาชีวิตมนุษย
โดยอาศั ย ทรรศนะของนั กเขี ย นสะท อนความเปน จริงของชีวิต นวนิย ายเรื่องหนึ่ง ๆ มี
หลากหลายมิ ติ ขึ้น อยู กับ การวิ เคราะห วิจ ารณของผูอาน จึงทําใหน วนิยายมีคุณคาตาม
ประสบการณของผูอาน (ตรีศิลป บุญขจร, 2560, น. 1-3) โดยเฉพาะการเปนแหลงขอมูล
ทางวัฒนธรรมทั้งในดานสภาพของสังคม การดํารงชีวิต และความเปนอยูของผูคนในสังคม
นั้น ๆ (วนิดา บํารุงไทย, 2544, น. 162)
จากการศึ กษาของ ตรี ศิล ป บุ ญ ขจร (2560, น. 213-215) ระบุวา นวนิย ายไทย
ชวงป 2475-2500 ไดเปดโลกทัศนใหผูอานไดรับรูสถานภาพและบทบาทของผูหญิงที่ มี
ความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผูหญิงมิไดเพียงอยูกับเหยาเฝากับเรือน แตผูหญิงรูจักการ
เป ดหู เ ปด ตากั บการเขา สั งคม ผู หญิ งได รับ การศึกษามากขึ้น ซึ่งดอกไมส ดไดสอดแทรก
แนวคิดเกี่ยวกับความเปนไปของผูหญิงยุคใหมอยูในนวนิยายแทบทุกเรื่อง ขณะเดียวกัน
ศรีบูรพาไดสะทอนภาพของผูหญิงที่ยึดติดกับจารีตเดิม ๆ ไมอาจปรับตัวใหเขากับโลกใหม
ได เชน คุณหญิงกีรติจากเรื่องขางหลังภาพ นอกจากนี้ภาพของผูหญิงที่ออกนอกกรอบของ
ขนบประเพณีหรือศีลธรรมของสังคม ปรากฏใหเห็นจากผลงานของ ก. สุรางคนางค และ
แมอนงค เชนกัน รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2557, น. 91-97) ระบุเพิ่มเติมวาดอกไมสด ถือเปน
นั ก เขี ย นหญิ ง ต น แบบของนั ก เขี ย นหญิ ง ยุ ค หลั ง ๆ ด ว ยผลงานที่ ส ร า งภาพลั ก ษณ ข อง
หญิง ยุคใหมเกิดขึ้นตามมาหลายเรื่อง เชน ศัตรูของเจาหลอน ผูดี นับไดวานวนิยายของ
ดอกไมสดเปนสิ่งที่คูควรกับการศึกษาในแนวสตรีนิยมอยางยิ่ง เชนเดียวกับเมื่ออานนวนิยาย
ตั้งแต พ.ศ. 2550 เปนตนมา พบวามีนวนิยายหลายเรื่องที่สะทอนภาพของผูหญิงยุคใหม
เชนเรื่องหยดน้ําหวานในหยาดน้ําตาของอุรุดา โควินท มีการสะทอนภาพของผูหญิงรุนใหม
ที่ ส ามารถกํ า หนดชี วิ ต ของตนเองได อ ย า งอิ ส ระ โดยเฉพาะการเลือ กคู ครองจนกระทั่ ง

22

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

เปนหมายโดยวิถีความเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และดําเนินชีวิตดวยตนเองอยางมั่นใจ
(อุรุดา โควินท, 2560, น. 19-404) ขณะที่ความเปนหมายของตัวละครเอก อีกหลายคน เชน
ทองลงยา จากเรื่องกระจกขอบทองก็ไมหวั่นไหวกับความเปนหมายของตนเอง เพราะรูวา
ตนเองมีคุณงามความดีที่ความเปนมนุษยจึงมีผูชายที่เหมาะสมกาวเขามาในชีวิต และสราง
ครอบครัว เล็ก ๆ ไดอย างมีความสุข ซึ่ งทองลงยาถือเปน ตัวละครหญิงที่ มีความมั่น ใจใน
ตนเองอยางมาก (กฤษณา อโศกสิน, 2560, น. 408-513) ขณะที่ผูหญิงแตงงานถึงสามครั้ง
เชน ลอออรก็ยังเปนหญิงงามที่ควรคูกับชายที่แสนดี (ว. วินิจฉัยกุล, 2550, น. 700-779)
นับถึงปจจุบันนี้ ความเปนหมายก็สอดแทรกอยูในคุณลักษณะของตัวละครเอกหญิงเสมอ
แมแตอิงจากเรื่องความฝนครั้งที่สอง อิงเปนคนที่มีความเชื่อมั่นและมีความสามารถในการ
ทํางานอยางดี ก็ผานการแตงงานถึงสองครั้งกวาจะพบความรักที่ซื่อสัตยและไววางใจได
ในครั้งที่สอง (ว. วินิจฉัยกุล, 2560, น. 424) นี่คือภาพลักษณของนางเอกจากนวนิยาย
สวนหนึ่งที่คลายคลึงกับชีวิตจริงจนกลาวไดวาชีวิตจริงยิ่งกวานวนิยาย
จากความเป น มาและความสํ า คั ญ ข า งต น ผู วิ จั ย เห็ น ว า อั ต ลั ก ษณ ข องสตรี ใ น
วรรณกรรมไทยร ว มสมั ย พ.ศ. 2550-2560 โดยเฉพาะนวนิ ย ายได ส ะท อ นให เ ห็ น ว า
สถานภาพการเปนภรรยาของผูหญิงที่มีบทบาทดานเศรษฐกิจในการครองเรือน การเมือง
ในการครองเรือน สังคม และวัฒนธรรมในการครองเรือนยังคงเปนคําถามที่ตองการคําตอบ
วาในชวงระยะเวลา พ.ศ. 2550-2560 หากเปนเศรษฐกิจในการครองเรือน สถานภาพและ
บทบาทการเปนภรรยาของผูหญิงไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการความเปนอยูภายในบาน
มากนอยเพียงใด สวนการเมืองในการครองเรือนการเปนภรรยาไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสามารถที่จะเจรจาตอรองหรือโตแยงกับสามีไดหรือไมอยางไร ขณะเดียวกัน
ดานสั งคมและวั ฒ นธรรมแบบในการครองเรื อน ผูห ญิงสามารถมีเอกสิท ธิ์ของการเป น
ภรรยาคนเดียวไดหรือไม ซึ่งสถานภาพการเปนภรรยาที่มีบทบาททั้งสามดานในนวนิยาย
สามารถบงชี้ใหเห็นถึงอัตลักษณของผูหญิงไดอยางชัดเจน
วัตถุประสงค
1. ศึ กษาอั ตลั กษณ ของนางเอกหรื อตั ว เอกหญิงจากนวนิย าย พ.ศ. 2550-2560
จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานเศรษฐกิจในการครองเรือนหรือ
การครองรัก

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

23

2. ศึ กษาอั ตลั กษณ ของนางเอกหรือตัว เอกหญิงจากนวนิย าย พ.ศ. 2550-2560
จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานการเมืองในการครองเรือนหรือ
การครองรัก
3. ศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอกหญิงจากนวนิยาย พ.ศ. 2550-2560 จาก
สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือน
หรือการครองรัก
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการโดยการเชื่อมโยง
แนวคิดในงานวิจัยตาง ๆ ไดแก แนวคิดเรื่องครัวเรือนหรือครอบครัว แนวคิดเรื่องสถานภาพ
และบทบาท แนวคิดเรื่องตัวตนหรืออัตลักษณ แนวคิดเรื่องสตรีนิยมที่มีฐานความคิดมาจาก
แนวคิ ดเพศสภาพและแนวคิดปตาธิ ปไตย แนวคิดนวนิย ายและงานวิจัย ตาง ๆ ที่ศึกษา
เกี่ ย วกับ สถานภาพและบทบาทของผู ห ญิงในนวนิยายเพื่อสะทอนใหเห็น อัตลักษณของ
ความเปนผูหญิง
2. ศึกษานวนิยายที่จัดพิมพรวมเลมครั้งที่ 1 ตั้งแต พ.ศ. 2550-2560 ที่สะทอนภาพ
ของนางเอกหรื อ ตั ว เอกหญิ งที่ มี ส ถานะเป น ภรรยาหรื อ คู รั ก ทั้ ง นี้ จ ะครอบคลุ ม เฉพาะ
สถานภาพการเป นภรรยาหรื อคูรั กที่ มีบ ทบาททางดานเศรษฐกิจ ในการครองเรือนหรือ
การครองรัก สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานการเมืองในการครองเรือน
หรือการครองรัก รวมทั้งสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานสังคมและ
วัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พ.ศ. 2550 จากนวนิยาย 8 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเดนที่สุด คือ บทบาทของลอออร จากมาลัยสามชาย ของ ว. วินิจฉัยกุล
- พ.ศ. 2551 จากนวนิยาย 10 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเดนที่สุด คือ บทบาทของกําไลแกว จากยิ่งฟามหานที ของกนกวลี พจนปกรณ
- พ.ศ. 2552 จากนวนิยาย 12 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเดนที่สุด คือ บทบาทของทิพย จากลับแลแกงคอย ของอุทิศ เหมะมูล
- พ.ศ. 2553 จากนวนิยาย 14 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเดนที่สุด คือ บทบาทของมิน จากใตฟาเดียวกัน ของณัฐนี ตามไท
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- พ.ศ. 2554 จากนวนิยาย 15 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเดนที่สุด คือ บทบาทของเพกา จากกี่เพา ของพงศกร
- พ.ศ. 2555 จากนวนิยาย 10 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเดนที่สุด คือ บทบาทของกีสา จากเดียวดายใตฟาคลั่ง ของแดนอรัญ แสงทอง
- พ.ศ. 2556 จากนวนิยาย 9 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเดนที่สุด คือ บทบาทของพะแพง จากผีเสื้อที่บินขามบึง ของอุรุดา โควินท
- พ.ศ. 2557 จากนวนิยาย 11 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเดนที่สุด คือ บทบาทของพะนอนิจ จากกาหลมหรทึก ของปราปต
- พ.ศ. 2558 จากนวนิยาย 7 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเดนที่สุด คือ บทบาทของเกาลัด จากรักในรอยบาป ของเงาจันทร
- พ.ศ. 2559 จากนวนิยาย 13 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเด น ที่ สุ ด คื อ บทบาทของมาร เ กรท จากดอกหญ า เหนื อ ผื น ดิ น ของชมั ย ภร
แสงกระจาง
- พ.ศ. 2560 จากนวนิยาย 15 เลม ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานที่ชัดเจน
และโดดเดนที่สุด คือ บทบาทของทองลงยา จากกระจกขอบทอง ของกฤษณา อโศกสิน
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ก แบบโครงสร า งการวิ เ คราะห เ นื้อ หา
ประกอบดวย
3.1 ข อ มู ล การวิ เ คราะห ส ถานภาพการเป น ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ มี บ ทบาททาง
ดานเศรษฐกิ จ ในการครองเรื อนหรื อการครองรัก โดยศึกษาการมีสว นรว ม การจัดการ
ความเปนอยูระหวางสามีภรรยาหรือคูรัก มีลักษณะการจัดการความเปนอยูแบบรวมกัน
หรือแบบอยูภ ายใต การควบคุมของสามีห รือคูรัก และมีขอมูลการสังเคราะหสถานภาพ
การเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานเศรษฐกิจในการครองเรือนหรือการครองรัก
จากขอคนพบใหเปนหมวดหมู รวมทั้งสังเคราะหใหเห็นถึงอัตลักษณจากสถานภาพการเปน
ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ มี บ ทบาททางด า นเศรษฐกิ จ ในการครองเรื อ นหรื อ การครองรั ก จาก
ขอคนพบใหเปนหมวดหมูของแตละประเภท
3.2 ขอมูลการวิเคราะหสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดาน
การเมืองในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยศึกษาความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางสามี
ภรรยาหรื อ คู รั ก มี ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจเป น แบบเสมอภาคทางเพศหรื อ
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แบบเหลื่อมล้ําทางเพศ และมีขอมูลการสังเคราะหสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มี
บทบาททางดานการเมืองในการครองเรือนหรือการครองรักจากขอคนพบใหเปนหมวดหมู
รวมทั้งสังเคราะหใหเห็นถึงอัตลักษณจากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาท
ทางดานการเมืองในการครองเรือนหรือการครองรักแบบเสมอภาคทางเพศหรือแบบเหลื่อมล้ํา
ทางเพศใหเปนหมวดหมูของแตละประเภท
3.3 ข อ มู ล การวิ เ คราะห ส ถานภาพการเป น ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ มี บ ทบาททาง
ดานสังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยศึกษาความสัมพันธระหวาง
สามีภรรยาหรือคูรักวามีการยึดหลักฆราวาสธรรมหรือไมมีการยึดหลักฆราวาสธรรม และมี
ข อมู ล การสั งเคราะห ส ถานภาพการเป น ภรรยาหรือคู รักที่มีบ ทบาททางดานสั งคมและ
วัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรักจากขอคนพบใหเปนหมวดหมู รวมทั้งขอมูล
สั ง เคราะห ใ ห เ ห็ น ถึ ง อั ต ลั ก ษณ จ ากสถานภาพการเป น ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ มี บ ทบาททาง
ด านสั ง คมและวั ฒ นธรรมในการครองเรือ นหรือการครองรั กโดยยึดหลัก ฆราวาสธรรม
หรือไมยึดหลักฆราวาสธรรมใหเปนหมวดหมูของแตละประเภท
ผลการศึกษา
1. ศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ ข องนางเอกหรื อ ตั ว เอกหญิ ง ในนวนิ ย าย พ.ศ. 2550-2560
จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานในการครองเรือนหรือการครองรัก
จากการวิเคราะหขอมูลพบวาสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานเศรษฐกิจ
ในการครองเรือนหรือการครองรักมีอัตลักษณที่สําคัญ ดังนี้
1.1 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาทพึ่งพาสามี ภรรยาหรือคูรักที่มี
บทบาทพึ่งพาสามีนี้ คือ การเปนแมบาน ดูแลบาน ดูแลสามี และดูแลลูก โดยไมไดแสวงหา
รายไดแตสามีหรือคูรักจะดูแลความเปนอยูให ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 การเปนแมบานที่ตนเองกับสามีมีความเสมอภาคทางเพศ ลักษณะของ
แมบานประเภทนี้สามีจะใหเกียรติและความไววางใจกับบทบาทหนาที่ภายในครอบครัวหรือ
การครองเรือน โดยสามีไมคิดเขาไปกาวกาย มอบอํานาจสิทธิ์ขาดใหภรรยาเปนผูจัดการ
ดูแลทั้งหมด
1.1.2 การเปนแมบานที่ตนเองกับสามีมีความเหลื่อมล้ําทางเพศ ลักษณะของ
แมบานประเภทนี้ สามีจะคอยควบคุมหรือออกคําสั่งใหภรรยาปฏิบัติตาม ภรรยาจึงไดรับ
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การมอบหมายจากสามี ใ ห ดู แลบ า น ดู แ ลลู ก ไม ต องคิ ด แสวงหารายได เ พราะสามี เ ป น
ผูทําหนาที่ดูแล ดังนั้นภรรยาตองเชื่อฟงสามี ไมออกนอกกรอบที่สามีวางไว
จากสถานภาพการเป น ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ มี บ ทบาทพึ่ ง พาสามี ไ ด ส ะท อ น
อัตลักษณ 2 แบบ แบบแรกสามีใหเกียรติไววางใจ ก็จะมีอัตลักษณที่มีลักษณะเปนตัวของ
ตัว เอง มี ความมั่ น ใจในคุ ณค า ที่ ตนเองมี และมี ความมั่น คงทางอารมณ แบบที่ส อง สามี
คอยควบคุมหรือออกคําสั่งใหปฏิบัติตาม จะมีอัตลักษณที่มีลักษณะใหความเคารพตนเองต่ํา
มองไมเห็นคุณคาของตนเอง เก็บกด
1.2 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาทพึ่งพาตนเอง ภรรยาหรือคูรัก
ที่มีบ ทบาทพึ่ งตนเองนี้ คือ ใชความรู ความสามารถเปน ใบเบิกทางสูความสําเร็จ ในการ
ทํางานภายใตองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งการสรางความสําเร็จจากการเปนเจาของ
กิจการที่ตนเองชื่นชอบและถนัด ซึ่งมี 2 ลักษณะ ไดแก
1.2.1 การทํางานในองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ภรรยาหรือคูรักลักษณะนี้
จะใชความรูความสามารถเปนใบเบิกทางไปสูตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบ มีผลให
เกิดการยอมรับทั้งในองคกรหรือหนวยงาน รวมทั้งสามีหรือคูรักที่รูสึกชื่นชม ยอมรับนับถือ
1.2.2 การสรางงานสรางอาชีพของตนเอง ภรรยาหรือคูรักลักษณะนี้จะใช
ความรูความสามารถที่ตนเองถนัดสรางงานสรางอาชีพของตนเองขึ้นมาจนสามารถเลี้ยงชีพ
ไดอยางมั่นคง
จากสถานภาพการเป น ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ มี บ ทบาทพึ่ ง ตนเองได ส ะท อ น
อัตลักษณที่สําคัญ คือหากใชความรูความสามารถทํางานในองคกรหรือหนวยงาน รวมทั้ง
สร า งงานสร า งอาชี พ ของตนเองจะมี อั ตลั กษณที่ สํา คัญ ไดแ ก มีค วามแนว แน เข ม แข็ ง
กลาหาญ มั่นใจในตนเอง รักความเปนอิสระ เด็ดเดี่ยว และมีความมุงมั่นไมยอมแพ
2. ศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ ข องนางเอกหรื อ ตั ว เอกหญิ ง ในนวนิ ย าย พ.ศ. 2550-2560
จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานการเมืองในการครองเรือนหรือ
การครองรักจากการวิเคราะหขอมูลพบวาสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาท
ทางดานการเมืองในการครองเรือนหรือการครองรักมีอัตลักษณที่สําคัญดังนี้
2.1 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานการเมืองในการครองเรือน
หรือการครองรักแบบเสมอภาคทางเพศ พบวามี 2 ลักษณะ ไดแก
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2.1.1 สถานภาพการเป น ภรรยาหรือคูรั กที่มีบ ทบาทการรว มทุกขรว มสุ ข
ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ มี บ ทบาทการร ว มทุ ก ข ร ว มสุ ข จะมี ลั ก ษณะการทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น
อย างสม่ํ าเสมอจนสามารถเรี ย นรู นิ สั ย ใจคอและปรับ เปลี่ย นความรูสึกใหส อดคลองกัน
อยูตลอดเวลา
2.1.2 สถานภาพการเป น ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ มี บ ทบาทเป น ที่ พึ่ ง พาทางใจ
ภรรยาหรื อคู รั ก ที่ มีบ ทบาทเป น ที่ พึ่งพาทางใจจะมีลัก ษณะเปน ที่ยึ ดเหนี่ย วใหค วามรั ก
ความเขาใจความเอาใจใสดวยการถายทอดพลังและกําลังใจใหสามีหรือคูรักมีความหวัง รูสึก
ผอนคลาย พรอมจะฝาฟนปญหาตาง ๆ
จากสถานภาพการเป น ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ มี บ ทบาททางด า นการเมื อ ง
ในการครองเรือนหรือการครองรักแบบเสมอภาคทางเพศไดสะทอนอัตลักษณที่สําคัญคือ
เปนคนตรงไปตรงมา มีความชัดเจนโปรงใส เปนคนเปดเผย
2.2 สถานภาพการเป น ภรรยาหรือ คู รัก ที่ มีบ ทบาททางด า นการเมื องในการ
ครองเรือนหรือการครองรักแบบเหลื่อมล้ําทางเพศ พบวามี 4 ลักษณะ ไดแก
2.2.1 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาทเปนวัตถุทางเพศ ภรรยา
หรือคูรั กที่มีบทบาทเป นวัตถุทางเพศจะมีลั กษณะที่ถูกลดค าให เป นเพียงการตอบสนอง
ทางเพศหรือเปนที่บําบัดความใคร สามีหรือคูรักจะใหความสําคัญเมื่อตองการมีเพศสัมพันธ
2.2.2 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาทเปนผูตาม ภรรยาหรือ
คูรักที่มีบทบาทเปนผูตาม จะมีลักษณะยินยอม คอยรับคําสั่ง พรอมที่จะปฏิบัติตาม ไมกลา
ขัดขืนหรือฝาฝนคําสั่ง ไมมีอํานาจการตัดสินใจในบาน ทุกอยางขึ้นอยูกับสามี
2.2.3 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาทเปนทาสรับใชภรรยาหรือ
คูรักที่มีบทบาทเปนทาสรับใชจะมีลักษณะหัวออน สงบเสงี่ยมเจียมตัว ไมมีปากไมมีเสียง
นิ่ งเงี ย บ อดทนต อการถู กกระทํ า ขาดความเปน อิส ระ ไมมีพื้น ที่สว นตัว เปน ของตัว เอง
เปนที่รองรับอารมณ
2.2.4 สถานภาพการเป น ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ มี บ ทบาทรองรั บ การกระทํ า
ความรุนแรง ภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาทถูกกระทําความรุนแรงพบวา มีทั้งการถูกกระทํา
ความรุนแรงทางรางกาย วาจา และจิตใจ ซึ่งภรรยาหรือคูรักประเภทนี้จะมีลักษณะถูกกดขี่
ทางเพศภายใตสังคมปตาธิปไตย เปนที่รองรับอารมณโทสะของสามีหรือคูรักจากการถูก
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ทุบตี ดาวาเหยียดหยาม ถูกทํารายจิตใจจากความประพฤตินอกใจของสามีหรือเงื่อนไขของ
การไมมีลูกสืบสกุล
จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานการเมืองในการ
ครองเรือนหรือการครองรักแบบเหลื่อมล้ําทางเพศ ไดสะทอนอัตลักษณที่สําคัญ คือจะเปน
คนเก็บกด มีความขัดแยงในตัวเอง ไมมีความมั่นใจและไมมีความเปนตัวของตัวเอง
3. ศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ ข องนางเอกหรื อ ตั ว เอกหญิ ง ในนวนิ ย าย พ.ศ. 2550-2560
จากสถานภาพการเปน ภรรยาหรื อคูรั กที่ มีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมในการ
ครองเรือนหรือการครองรัก จากการวิเคราะหขอมูลพบวาสถานภาพการเปนภรรยาหรือ
คูรักที่มีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรักมีอัตลักษณ
ที่สําคัญ ดังนี้
3.1 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรม
ในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยยึดหลักฆราวาสธรรมหรือธรรมของผูครองเรือน
ไดแก
3.1.1 การยึ ดหลั กสัจ จะหรือความซื่อสัตยจริ งใจในการครองเรือน ภรรยา
ลักษณะนี้ จะมี ความซื่อสัตย จริงใจตอสามี มี ความน าเชื่ อถือ เป นที่ไววางใจ มีเ ปาหมาย
ตองการทําใหครอบครัวและการครองชีวิตคูอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต
3.1.2 การยึด หลั กทมะหรือการฝกตนในการครองเรือน ภรรยาลักษณะนี้
จะพยายามฝกฝนตนเองเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และปรับตัวเพื่อใหชีวิตคูสอดคลองกับ
สามีและดําเนินชีวิตไปไดอยางราบรื่น
3.1.3 การยึดหลักขันติหรือความอดทนในการครองเรือน ภรรยาลักษณะนี้
จะอดทนตอความยากลําบากตาง ๆ ได อดทนตอความทุกขยากนานาที่ตองเผชิญรวมกับ
สามี อดทนอดกลั้นตอการกระทบกระทั่งระหวางการครองเรือนได และสามารถอดทนตอ
กิเลสยั่วเยาใจตาง ๆ ไดเพื่อทําใหการครองเรือนมีความสุข
3.1.4 การยึดหลักจาคะ หรือความเสียสละในการครองเรือน ภรรยาลักษณะนี้
จะเสียสละทุกสิ่งเพื่อสามีและความเปนครอบครัวไดโดยไมลังเล และมีน้ําใจเพื่อชวยเหลือ
เปนที่ปรึกษาใหแกสามีไดทุกสถานการณ
จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรกั ที่มีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรม
ในการครองเรือนหรือการครองรักโดยยึดหลักฆราวาสธรรมหรือธรรมของผูครองเรือนนี้
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ไดสะทอนอัตลักษณที่สําคัญคือ มีความแนวแน หนักแนน มั่นคงทางอารมณ มุงมั่น และ
เด็ดเดี่ยว
3.2 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรม
ในการครองเรือนหรือการครองรักโดยไมยึดหลักฆราวาสหรือไมยึดธรรมของผูครองเรือน
ไดแก
3.2.1 การไม ยึ ดหลั กสั จ จะหรือไมมีความซื่อสัตย จ ริงใจในการครองเรือ น
ภรรยาลักษณะนี้จะไมมีความซื่อสัตย ไมมีความจริงใจตอสามี ไมมีความนาเชื่อถือ ไมเปนที่
ไววางใจของสามีหรือคูรัก มีเปาหมายเพื่อสรางความสุขใหแกตนเองโดยไมคํานึงถึงจิตใจ
และความรูสึกของสามีหรือคูรัก
3.2.2 การไมยึดหลักทมะหรือไมฝกตนในการครองเรือน ภรรยาลักษณะนี้จะ
ไมพยายามฝกตนเองใหพรอมที่จะเปนภรรยาหรือคูรักที่ดี ไมมีการปรับตัว ไมมีการเรียนรู
ชีวิตคูวาจะตองหันหนาเขาหากัน ไมคอยเต็มใจที่จะเอาใจใสสามีเทาที่ควร และมีการเพิกเฉย
3.2.3 การไม ยึ ด หลั กขั น ติ ห รื อ ไมมี ค วามอดทนในการครองเรือ น ภรรยา
ลักษณะนี้จะไมมีความพยายามเรียนรูความอดทนตอการครองคู มีปญหาในการครองเรือน
ก็ไมอดทนที่จะแกไข โดยเฉพาะไมเก็บอารมณเมื่อมีการกระทบกระทั่งระหวางกัน มีการ
โตตอบทันทีทันใด
3.2.4 การไมยึดหลักจาคะหรือไมมีความเสียสละในการครองเรือน ภรรยา
ลักษณะนี้จะไมมีน้ําใจชวยเหลือสามีหรือคูรัก ไมมีความเสียสละน้ําใจเพื่อไถถามทุกขสุขของ
สามี ไมรูจักการใหแมแตความรูสึกที่ดีเพื่อความสุขในการครองเรือน
จากสถานภาพการเป น ภรรยาหรือคูรักที่มีบ ทบาททางดานสังคมและวัฒ นธรรม
ในการครองเรือนหรือการครองรักโดยไมยึดหลักฆราวาสธรรมหรือไมยึดธรรมของผูครองเรือน
ไดสะทอนอัตลักษณที่สําคัญ คือจะเปนคนใจคอคับแคบ ไมมีความมั่นคงทางอารมณ
อภิปรายผล
จากข อค น พบทั้ ง หมดสามารถอภิ ป รายผลให ส อดคล อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังนี้
1. จากวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตองการศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอก
หญิ งในนวนิ ย าย พ.ศ. 2550-2560 จากสถานภาพการเปน ภรรยาหรือคูรักที่มีบ ทบาท
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ทางดานเศรษฐกิจในการครองเรือนหรือการครองรัก ไดสะทอนอัตลักษณของภรรยาหรือ
คูรักที่ตองพึ่งพาสามีทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามีใหความเสมอภาคทางเพศจะมีอัตลักษณที่เปน
ตัวของตัวเอง มีความมั่นใจในคุณคาของตนเอง และมีความมั่นคงทางอารมณ สวนภรรยา
หรือคูรักที่ตองพึ่งพาสามีทางเศรษฐกิจ แตความสัมพันธกับสามีมีความเหลื่อมล้ําทางเพศ
ทําใหมีอัตลักษณเปนคนใหความเคารพตนเองต่ํา ไมเห็นคุณคาของตนเอง เก็บกด สําหรับ
ภรรยาหรื อคู รั กที่ มีบ ทบาทพึ่ งพาตนเองด ว ยการทํางานในองคกรหรือหนว ยงานตาง ๆ
รวมทั้งการสรางงานสรางอาชีพของตนเองจะมีอัตลักษณที่แสดงใหเห็นวาเปนคนแนวแน
เขมแข็ง กลาหาญ มั่นใจในตนเอง รักความเปนอิสระ เด็ดเดี่ยว และมีความมุงมั่นไมยอมแพ
สอดคล องกับ แนวคิ ดสตรี นิย มของ จุฑาพรรธ (จามจุ รี ) ผดุงชีวิต (2550, น. 258-261)
ที่ ร ะบุ ว า ผู ห ญิ ง จะมี ค วามเสมอภาคหรื อ ไม ขึ้ น อยู กั บ ความต อ งการของผู ห ญิ ง เองที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงหรือไม เพราะการไดมาซึ่งความภาคภูมิใจ ความนับถือตนเอง ความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได และความเปนอิสระก็ลวนแตมาจากความตองการของผูหญิงที่ตองการสราง
ภาพลักษณที่จะมีความฝน และแรงบันดาลใจจากตนเองทั้งสิ้น และสอดคลองกับแนวคิด
เรื่องตั วตนหรืออัตลักษณเ ปนสิ่งแปรเปลี่ยนได มีความไมแนน อน ไมตายตั ว นอกจากนี้
จากสถานภาพการเปนภรรยาที่มีบทบาทเปนแมบานวิเคราะหวานางเอกหรือตัวเอกหญิงที่
เปนแมบานนั้นสวนหนึ่งจะรูสึกภาคภูมิใจและยอมรับนับถือตนเองวาไดกระทําหนาที่อยาง
มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเทาเทียมกับสามีจึงทําใหมีอัตลักษณที่
เปนตัวของตัวเอง มีความมั่นใจในคุณคาที่ตนเองมีและมีความมั่นคงทางอารมณ
2. จากวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตองการศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอก
หญิ งในนวนิย าย พ.ศ. 2550-2560 จากสถานภาพการเปน ภรรยาหรือคูรักที่มีบ ทบาท
ทางดานการเมืองในการครองเรือนหรือการครองรัก ไดสะทอนอัตลักษณของภรรยาหรือ
คูรักที่ครองเรือนหรือครองรักแบบเสมอภาคทางเพศวาไดรวมทุกขรวมสุขและเปนที่พึ่งพา
ทางใจใหแกสามีหรือคูรัก จะมีอัตลักษณที่เปนคนตรงไปตรงมา มีความชัดเจน โปรงใส และ
เปนคนเปดเผย สวนภรรยาหรือคูรักที่ครองเรือนหรือครองรักแบบเหลื่อมล้ําทางเพศที่มี
บทบาทเป นวัต ถุทางเพศ เปน ผูตาม เป นทาสรั บใช และมีบ ทบาทรองรับ การถูกกระทํ า
ความรุนแรงจะมีอัตลักษณเปนคนเก็บกด มีความขัดแยงในตัวเอง ไมมั่นใจและไมเปนตัว
ของตัวเอง สอดคลองกับแนวคิดเรื่องครัวเรือนหรือครอบครัวของสุพัตรา สุภาพ (2536,
น. 35) ที่เห็นวาครอบครัวมีความสําคัญตอการกําหนดสถานภาพและบทบาทรวมทั้งสิทธิ
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และหนาที่เมื่อผูชายและผูหญิงตองผูกพันกันทางสังคมดวยการสมรส ซึ่งสอดคลองกับธเนศ
วงศยานนาวา (2559, น. 181-183) ที่มีความเห็นวาความสัมพันธระหวางชายหญิงที่เปน
สามี ภ รรยากั น จะมี ความสั ม พั น ธ เ ชิ งอํ า นาจเกิ ดขึ้ น สภาพของการครองเรื อนในแต ล ะ
ครอบครัวจึงเปนไดทั้งความอบอุนและกลายเปนสนามรบหากสามีภรรยามีความขัดแยงกัน
สวนธัญญา สังขพันธานนท (2559, น. 303-305) ระบุวา ภายใตสังคมปตาธิปไตย หรือ
ชายเป น ใหญ มี ผ ลและอิ ทธิพลทํา ใหตัว ตนหรืออัตลักษณของผูหญิงมีความแตกตางกัน
โดยมาจากการถูกหลอหลอมดวยความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบเนื่องจาก
อุดมการณชายเปนใหญ และสอดคลองกับแนวคิดของงามพิศ สัตยสงวน (2553, น. 71-76)
ที่มีความเห็น วาสถานภาพของแตล ะคนไมเหมือนกั นขึ้ นอยูกับความแตกต างของชนชั้น
สถานภาพทางสังคม วัย เพศ การมีอํานาจ อภิสิทธิ์ เกียรติยศ คานิยมทางสังคม อุดมการณ
ความเชื่อ นอกจากนี้จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักที่มีบทบาททางดานการเมือง
ในการครองเรือนหรือการครองรักแบบเสมอภาคทางเพศไดสะทอนอัตลักษณหรือตัวตนของ
ผูหญิงวามีลักษณะเปนคนตรงไปตรงมา มีความชัดเจนโปรงใส เปนคนเปดเผย
3. จากวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตองการศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอก
หญิ งในนวนิ ย าย พ.ศ. 2550-2560 จากสถานภาพการเปน ภรรยาหรือคูรักที่มีบ ทบาท
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรัก ไดสะทอนอัตลักษณของ
ภรรยาหรือคูรักที่ครองเรือนหรือครองรักโดยยึดหลักธรรมของผูครองเรือนที่ประกอบดวย
การมีสัจจะ คือความซื่อสัตยมีความจริงใจ มีทมะ คือการปรับตัว ฝกตนมีขันติคือ ความอดทน
ทุกสิ่งทุกอยางเพื่อประคับประคองชีวิตคู และมีจาคะ คือความเสียสละมีน้ําใจใหแกสามี
ตลอดการครองเรือนจะมีอัตลักษณที่สําคัญคือเปนคนแนวแน หนักแนน มั่นคงทางอารมณ
มุ ง มั่ น และเด็ ด เดี่ ย ว ตรงข ามกั บ ภรรยาหรื อ คู รั ก ที่ ไม มี ธ รรมของผู ค รองเรื อ น คื อ ไม มี
ความซื่ อสั ตย จริ งใจต อสามี ขาดการปรับ ตัวฝกตนใหเขากัน ไดกับ สามี ไมมีความอดทน
อดกลั้ น ต อ ความยากลํ า บาก การกระทบกระทั่ ง กั น ระหว า งดํ า เนิ น ชี วิ ต คู รวมทั้ ง ไม มี
ความเสี ย สละ ไม มี น้ํ า ใจคิ ดช ว ยเหลื อสามีห รือคูรั กให คลายความทุก ขจ ะมี อัตลั กษณ ที่
บงบอกวาเปนคนใจคอคับแคบ ไมมั่นคงทางอารมณ ขอคนพบเหลานี้มีความสอดคลองกับ
แนวคิดเรื่องครัวเรือนหรือครอบครัวที่ทัศนีย ทองสวาง (2549, น. 87-110) เห็นวาการมี
พฤติกรรมนอกใจ ไมมีความซื่อสัตยตอกัน เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการครองเรือนมีปญหา
เกิดขึ้น และสอดคลองกับแนวคิดของ สุรเชษฐ สุขลาภกิจ (2561, น. 62-63, 123-124,
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175-176, 224-225) ไดเพิ่มเติมวาการครองเรือนแบบผัวเดียวเมียเดียวมีความสอดคลอง
กับบรรทัดฐานทางจริยธรรม นอกจากนี้การมีฆราวาสธรรมหรือการมีธรรมของผูครองเรือน
ที่พระใกลรุง ปฺญาวชิโร (2559, น. 263-270) กลาววาการครองเรือนที่ประสบความราบรื่น
และสรางความสุขใหแกชีวิตคูจะตองมีหลักฆราวาสธรรมหรือธรรมของผูครองเรือนทั้ง 4 ขอ
ที่มีความสัมพันธตอเนื่องกัน คือตองมีการถือครองสัจจะความซื่อสัตยจริงใจตอกัน ซึ่งจะ
พัฒนาไปสูการเรียนรูปรับตัวฝกตนใหมีลักษณะนิสัยไปดวยกันได โดยอาศัยความอดทน
อดกลั้นประคองชีวิตคูใหกาวผานปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ดวยน้ําใจของความเสียสละที่มี
ใหกัน สวนผูที่ไมมีฆราวาสธรรมหรือธรรมของผูครองเรือนก็จะทําใหการครองเรือนมีปญหา
ไมประสบความสําเร็จในชีวิตและครอบครัว ขณะเดียวกันจากสถานภาพการเปนภรรยาหรือ
คูรั กที่มีบ ทบาททางด า นสั งคมและวั ฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรักโดยยึด
หลักฆราวาสธรรมหรือธรรมของผูครองเรือนไดสะทอนอัตลักษณหรือตัวตนของผูหญิงวามี
ลักษณะที่สําคัญคือมีความแนวแน หนักแนน มั่นคงทางอารมณ มุงมั่น และเด็ดเดี่ยว
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะ
นวนิ ย ายให มี ก ารส ง เสริ ม แนวคิ ด เพื่ อ พั ฒ นาสถานภาพและบทบาทของชายหญิ ง ให มี
ความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น ลดความอคติและความเหลื่อมล้ําทางเพศใหมีนอยที่สุด
2. จากการศึกษาวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอนักเขียนใหมีบทบาทตอสังคมไทยดวย
การยกระดับการสรางงานวรรณกรรมไทยใหมีคุณคาตอการพัฒนาสิทธิและเสรีภาพของ
ผู ห ญิ ง ให มี ตั ว ตนและพื้ น ที่ ยื น อยู ใ นสั งคมอย า งสมศั ก ดิ์ ศ รี ด ว ยการสอดแทรกทรรศนะ
การสงเสริมและสนับสนุนผูหญิงใหกาวหนาดวยการจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจ
ใหแกนักอานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF MATTHAYOM
SUKSA 1 STUDENTS IN THAI MUSIC SUBJECT USING
THE PATTERN SEEKING TEACHING METHOD
ธนวัน คํามูลพงษ *
TANAWUN KHUMMOONPONG

บทคัดยอ
การวิจั ย ครั้ งนี้มีวั ตถุ ป ระสงคเ พื่อศึกษาและเปรียบเทีย บผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
วิชาดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ
โดยกลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี จํานวน
36 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู
2. แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน การวิเคราะหขอมูล 1. วิเ คราะหผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ย นโดยสอนแบบการค น หารู ป แบบ โดยใช ส ถิ ติ พื้ น ฐานค า เฉลี่ ย ค า ร อ ยละ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. วิเคราะหขอมูลเพื่อทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลั งการจัดการเรี ยนรูด วยวิ ธีการสอนแบบการคน หารูปแบบ โดยการทดสอบคา t
(t-test) ผลการวิจัยพบวา ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนวิ ชาดนตรีไทยของนักเรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผานการเรียนรูแบบการคนหารูปแบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ดนตรีไทยหลังการสอนแบบคนหารูปแบบสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การสอนแบบการคนหารูปแบบ ดนตรีไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

*

ครู โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
Banmaneechot Samukkee School, Saraburi Primary Educational Service Area Office 2
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Abstract
The study aimed to study the learning achievement of Matthayom Suksa 1
students in Thai Music subject using the pattern seeking teaching method.
The sample of this study consisted of 36 Matthayom Suksa 1 students of
Banmaneechotsamakkee School got from purposive selection technique. The
research tools included a learning management plan and learning achievement
tests. Data analysis was done through two steps. 1) Analyze the students’ learning
achievement using basic statistics, mean, percentage, and standard deviation
2) Use t-test to compare the learning achievement before and after learning by
the pattern seeking teaching method. The findings revealed that the learning
achievement of mathayom suksa 1 students in Thai music after learning
management through the pattern seeking method is significantly higher at the
0.05 level.
Keywords: Pattern Seeking, Thai music, Learning Achievement

บทนํา
ในต า งประเทศมี ผู เ ชี่ ย วชาญที่ทํา งานด า นดนตรีมาหลายทศวรรษไดใหข อคิดว า
ความถนั ด ทางดนตรี เ ป น สิ่ ง ที่ ติ ด ตั ว คนมาแต กํ า เนิ ด ดั ง ที่ ซี ซ อร เลวิ ส และซี ท เวท
(Seashore, Lewis, and Seatveit, 1960) ไดสรุปวา นี่เปนเครื่องแสดงวาการสืบมรดก
ทางดนตรีเปนไปตามกฎพันธุกรรมของเมนเดล แตก็มีรายงานวาวิจัยบางเรื่องเสนอแนะวา
ความถนัดที่ตกทอดมาแตกําเนิดนี้ไมใชรากฐานเพียงอยางเดียวของความถนัดทางดนตรี
มีเหตุการณหลายกรณีที่ไมเปนไปตามกฎที่กลาวมา สรุปวา คนเรามีความสามารถพิเศษทาง
ดนตรีติดตัวมาแตกําเนิดในระดับตางกันออกไป (อิศรา โรจนบวร, 2549, น. 2)
อย า งไรก็ ต ามความถนั ด ทางดนตรี ที่ นั ก จิ ต วิ ท ยายอมรั บ กั น นั ก จิ ต วิ ท ยาได ใ ห
ความความหมายในขอบเขตที่กวาง ๆ วาความถนัดทางดนตรีเปนผลรวมของศักยภาพที่
ติด ตั ว มาแต กํา เนิ ด กั บ อิ ทธิ พ ลสภาพแวดล อ มทางดนตรี ที่ มีต อชี วิ ต ช ว งแรกของวั ย เด็ ก
(Gordon, 1971, p. 7) ดั ง นั้ น เป น สิ่ ง ที่ แ น ชั ด ว า เราทุ ก คนมี ศั ก ยภาพทางด า นดนตรี
เหมือนกันแตขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของแตละคนไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพ
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ภายในดานดนตรีนั่นเปนสิ่งสําคัญที่เด็กเล็กควรไดยินหรือสัมผัสทางโสตประสาทการรับรู
ด ว ยเสี ย ง แต เ ด็ ก ที่ มี ก ารพั ฒ นาในระดั บ หนึ่ ง ที่ มี ค วามพร อ มทางร า งกายจะต อ งได รั บ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพเหลานั้นใหสมบูรณตามกระบวนการจัดการเรียนรู
โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคีไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางและมี
การเรียนวิชาดนตรีไทยเพื่อใหนักเรียนนําความรูไปประกอบอาชีพและตระหนักถึงความเปน
เอกลักษณของชาติไทย นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนวิชาดนตรีไทยนอยลง มีความสนใจ
ในเครื่องดนตรีแตละชนิดไมเทากัน เมื่อเวลาครูผูสอนเปลี่ยนเครื่องมือชนิดใหมใหเลนก็จะมี
ความตั้งใจและมีศักยภาพไมเทาเดิม สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ําลงไปดวย ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงตองการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิช าดนตรี ไทยของนั กเรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการสอน
แบบการคนหารูปแบบ เพื่อจะไดทราบถึงปญหาและความบกพรองของการเรียนดนตรีไทย
นําผลที่ไดไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยและเปนแนวทางในการเรียนวิชา
ดนตรีไทยสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาดนตรีไทยที่สูงขึ้นและมีเจตคติและคานิยมที่ดี
ตอวิชาดนตรีไทยตอไป
วัตถุประสงค
ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผานวิธีการเรียนรูแบบการคนหารูปแบบ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. ประเภทของความถนัด
ความถนัดนั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 พวก นั่นคือ ความถนัดทั่วไป (General
Aptitude) และความถนัดเฉพาะ (Specific Aptitude)
1.1 ความถนัดทั่วไป (General Aptitude)
ความถนัดทั่วไปหรือความถนัดทางการเรียน (General Aptitude) นิยมวัด
ความสามารถดานภาษา (Verbal) ความสามารถดานปริมาณตัวเลข (Quantitative) และ
ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning) แตละดานมีรูปแบบของการเขียนขอสอบหลาย ๆ
รูปแบบ เมื่อวัดรวมแลวคะแนนที่ไดถือเปนความถนัดหรือความสามารถทั่วไป
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1.2 ความถนัดเฉพาะ (Specific Aptitude)
ความถนัดเฉพาะ (Specific Aptitude) เปนความสามารถพิเศษของบุคคล
หรือเรียกวา บุคคลนั้นมีพรสวรรคในดานใดดานหนึ่ง ซึ่งมนุษยทุกคนเกิดมายอมมีดีอยูใน
ตัวอยางนอยก็หนึ่งอยางที่ไมเหมือนกับผูใด
2. ความหมายของความถนัด
นักจิตวิทยาและนักวิจัยการศึกษาไดใหความหมายของความถนัด (Aptitude)
แตกตางกันไปหลายแนว เชน
เบอรนารด (อิศรา โรจนบวร, 2549, น. 10) ไดใหความหมายของความถนัดวา
ความถนัดเปนสมรรถวิสัย รวมทั้งเปนไปไดของแตละบุคคลในการที่จะพัฒนาความสามารถ
และเป น สิ่ ง ที่ บ อกถึ ง ส ว นของการแสดงออกที่ แ อบแฝงอยู เช น ความถนั ด ด า นดนตรี
ความถนัดดานจักรกล
แฟรนดเซน (อิศรา โรจนบวร, 2549, น. 10) ไดใหความหมายของความถนัดวา
เปนศักยภาพของสมรรถวิสัยสําหรับการเรียนรูและความชํานาญที่เหมาะสมเฉพาะดาน เชน
ดนตรี คณิตศาสตร
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541, น. 16) ใหความหมายของความถนัดวา
หมายถึง ความสามารถที่บุคคลไดรับประสบการณจากการฝกฝนตนเอง และมีการสั่งสมไว
มาก จนเกิดทักษะพิเศษเดนชัดดานใดดานหนึ่ง พรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมดานนั้นไดอยางดี
อิศรา โรจนบวร (2549, น. 10) ไดใหความหมายของความถนัดวา ความถนัด
หมายถึง ความสามารถที่แฝงอยูในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะมีติดตัวมาแตกําเนิดหรือไดรับจาก
ประสบการณการเรียนรู อบรม ฝกฝนภายหลังอยางเหมาะสมจนเกิดความคลองแคลวและ
เกิดทักษะความชํานาญ ทําใหบุคคลนั้นสามารถเรียนและประกอบการงานตาง ๆ ประสบ
ผลสําเร็จ
วิเรขา ปญจมานนท (2550, น. 15) ไดใหความหมายของความถนัดวา หมายถึง
ความตองการและการคงที่ในการเรียนรู ภายใตสภาวะความพรอมของบุคคลในชวงเวลา
ที่จํากัด โดยลักษณะนี้อาจมีมาแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
ความหมายของความถนัดนั้นอาจกลาวไดวา เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนมีมาแตกําเนิด
ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ เอื้ออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพในดานนั้น ๆ หรือไม
การที่ บุ ค คลนั้ น เติ บ โตมาต า งล ว นเจอประสบการณต าง ๆ ที่ไ ม เหมือ นกัน ซึ่ ง จะทํา ให
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ศักยภาพในดานที่ใชบอยมากที่สุดพัฒนามากยิ่งขึ้น และตรงกันขามดานที่ไมไดพัฒนาก็จะ
ดอยลงตามลําดับ แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในทางที่ถนัด
ดวย
3. ทฤษฎีความถนัด
ในความแตกตางของแตละบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน ไมวาจะเปนปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ปจจัยที่สําคัญคือปจจัยภายในของแตละบุคคลในดานสติปญญา
ซึ่งถือวาเปนความสามารถของสมองที่ติดตัวมาแตกําเนิด ทําใหมนุษยสามารถเรียนรูและทํา
ตามความตองการได สําหรับทฤษฎีความสามารถทางสมองมีอยูดวยกันหลายทฤษฎี เชน
1. ทฤษฎีองคประกอบเดี่ยว (Uni-Factor Theory)
2. ทฤษฎีสององคประกอบ (Bi-Factor Theory)
3. ทฤษฎีหลายองคประกอบ (Multiple-Factor Theory)
4. ทฤษฎีเชาวนปญญาแบบพหุมิติของการดเนอร (Theory of Multiple
Intelligence)
5. ทฤษฎีความสามารถของสติปญญา (Model of Cognitive Abilities) ซึ่ง
ทฤษฎีความสามารถทางสมองที่เกี่ยวของกับการศึกษาในวิจัยครั้งนี้ คือ ทฤษฎีเชาวนปญญา
แบบพหุมิติของการดเนอร (Theory of Multiple Intelligence) โดยจําแนกเชาวนปญญา
ออกเป น 7 ชนิ ด ดั ง นี้ เชาวน ป ญญาด านภาษา (Linguistic) ด านเหตุ ผ ล-คณิ ต ศาสตร
(Logical-Mathematical) ดานมิติสัมพันธ (Spatial) ดานดนตรี (Musical) ดานรางกายการเคลื่ อ นไหว (Bodily-Kinesthetic) ด า นการรู เ กี่ ย วกั บ ผู อื่ น (Interpersonal) และ
ดานการรูเกี่ยวกับตนเอง (Intrapersonal) (อิศรา โรจนบวร, 2549, น. 11) ซึ่งผูที่มีปญญา
ดานดนตรี (Musical Intelligence) มักมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
- ชอบรองรําทําเพลง เลนดนตรี
- ชอบเสียงตาง ๆ ชอบธรรมชาติ
- แยกแยะเสียงตาง ๆ ไดดี รูจักทวงทํานอง เรียนรูจังหวะดนตรีไดดี
- ชอบผิวปาก ฮัมเพลงเบา ๆ ขณะทํางาน
- มักจะเคาะโตะ หรือขยับเทาตามจังหวะเมื่อฟงเพลง
- สามารถจดจําเสียงที่เคยไดยินแมเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งได
- เลนเครื่องดนตรีไดอยางนอย 1 ชิ้น

40

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

- มักจะไดยินเสียงเพลงจากภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนหรือวิทยุกองอยูใน
หูตลอดเวลา
จากขอมูลดังกลาวทําใหเขาใจไดวา ผูที่มีปญญาดานดนตรีนั้นเปนผูที่มีความสามารถ
หรือพรสวรรคที่แอบแฝงอยูภายในตัวตนของเขาหรืออาจจะกลาวไดงาย ๆ วาเปนความถนัด
เฉพาะ (Specific Aptitude) ซึ่งในเครื่องดนตรีเรามีเครื่องดนตรีที่มากมายทําใหผูเรียนนั้น
เกิดความสนใจและรักในวิชานี้ แตอยางไรก็ตาม ความถนัดเฉพาะนี้ก็ไมไดทําใหนักเรียน
สามารถเรี ย นได เต็ มศักยภาพเพีย งแต รู วา นั กเรียนถนัดดานดนตรีแลว นักเรีย นจะถนั ด
เครื่องดนตรีเครื่องใด
4. รูปแบบการสอน
ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสอนมาหลายรู ป แบบ ซึ่ ง วิ จั ย นี้ จ ะใช วิ ธี ก ารสอนแบบ
การคนหารูปแบบ (Pattern Seeking) แนวคิด คือ เปนการสังเกต และบันทึกปรากฏการณ
ตามธรรมชาติ หรือทําการสํารวจตรวจสอบ โดยที่ไมสามารถควบคุมตัวแปรได แลวคิดหา
รูปแบบจากขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู การคนหารูปแบบประกอบดวย 1. การจําแนก
ประเภทและการระบุ ชื่ อ 2. การสํ า รวจและค น หา 3. การพั ฒ นาระบบ 4. การสร า ง
แบบจํ าลองเพื่อการสํา รวจตรวจสอบ ประโยชนของวิธี การสอนแบบการคน หารู ปแบบ
(Pattern Seeking) เพื่อฝกนักเรียนใหสามารถสรางรูปแบบและสรางความรูได
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุนัส ฤกษสมโภชน (2560) ไดศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย
ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด านนโยบายของโรงเรี ยน ดานการจั ดการเรี ยนการสอน ด านการจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานคุณภาพครู ดานสงเสริมปจจัยพื้นฐาน ดานการสรางเครือขาย
เพื่ อ พั ฒ นา สรุ ป ในภาพรวมเห็ น สอดคล อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น อยู ใ นระดั บ ดี ม าก
2. รู ปแบบการบริ หารการจั ดการเรี ย นการสอนดนตรีไทยในโรงเรีย นมัธยมศึกษาสังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบดวย องคประกอบ 6 องคประกอบ และตัวชี้วัด 45 ตัวชี้วัด 3. ผลการประเมิน
รู ป แบบการบริ ห ารการจั ด การเรี ย นการสอนดนตรี ไ ทยในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด
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สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูเชี่ย วชาญ
พบวา รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สําหรับตัวชี้วัด
องคประกอบของรูปแบบอยูในระดับมาก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

วิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ
(Pattern Seeking)

การพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดนตรีไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย

วิธีการศึกษา
การจั ดทําวิ จัยครั้ งนี้ ดําเนิ นการศึกษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรีไทยของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ มีวิธีดําเนิน
การวิจัย ดังนี้
กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี
สํานักงานประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงออกเปน นักเรียนชาย 21 คน นักเรียนหญิง
15 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561 ดังนี้
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1. กอนทําการเรียนการสอนแบบการคนหารูปแบบ ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
กอนเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบความรูและความสามารถพื้นฐานของแตละบุคคลที่สรางขึ้น
เพื่อเก็บคะแนนเปนขอมูลไวทําการเปรียบเทียบหลังดําเนินการวิจัย
2. ดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่ใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ จํานวน 5
แผน ใชเวลาในการสอนแผนการเรียนรูละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาเปน 10 ชั่วโมง และใชวิธีการ
สังเกตพฤติกรรมที่มีตอการเรียน ในแผนการเรียนรูที่ 1 และ 5
3. หลังดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเสร็จสิ้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียนดวยแบบทดสอบชุดเดียวกันกับทดสอบกอนเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยผูวิจัยไดใชดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ (ดนตรีไทย)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการสร างเครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ย นั้ น ผูวิจั ย ไดห าคุ ณภาพของเครื่ องมือ กอ น
นําไปใชในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ (ดนตรี) โดยใชวิธีการสอนแบบ
การคนหารูปแบบจํานวน 5 แผน จากนั้นตรวจสอบคุณภาพ นําแผนการจัดการเรียนรูที่
ผูวิ จั ยสร างขึ้ น เสนอต อผู เ ชี่ ยวชาญด า นดนตรีจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุ ณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ (ดนตรี) ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง IOC อยูระหวาง
0.67-1.00
2. จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดออกแบบแบบทดสอบ
ให มีเ นื้ อหาครอบคลุ มผลการเรี ย นรู ที่คาดหวั งโดยสรา งแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ทาง
การเรียน ซึ่งเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีผูเชี่ยวชาญดานดนตรีทั้ง
3 คนตรวจสอบ พบวา คาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบทดสอบเปน 0.67-1.00 ให
ครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า เฉลี่ ย Χ ค า ร อ ยละ ค า ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test) ดําเนินการดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สถิติทางคอมพิวเตอร
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การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยสอนแบบการคน หารู ปแบบ โดยใชส ถิติ
พื้นฐานคาเฉลี่ย Χ คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะหขอมูลเพื่อทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการจัด
การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบการค น หารู ป แบบโดยการทดสอบค า ที (t-test) แบบ
dependent
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ
คะแนนเต็ม

Χ

S.D.

t

df

Sig.

กอนเรียน

40

27.92

3.76

17.23*

39

0.000

หลังเรียน

40

38.56

0.56

จากตารางที่ 1 พบว า ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิช าดนตรีไทยของนักเรีย นระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
สรุปและอภิปรายผล
สรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใช
วิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ หลังการจัดการเรียนรูในภาพรวมสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
อภิปรายผล
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ภายหลังผานการเรียนรูแบบคนหารูปแบบสูงกวากอนเรียน สามารถอภิปรายผลได
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ดังนี้ จากผลการวิ จั ยที่พบวา นักเรี ยนระดั บชั้ น มัธ ยมศึกษาป ที่ 1 โรงเรีย นบานมณีโ ชติ
สามัคคีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาดนตรีไทยหลังการใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ
นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยูในระดับดีมาก เปนผลสัมฤทธิ์ที่นาพึงพอใจที่สุด
สําหรับการสอนแบบการคนหารูปแบบ ซึ่งมีการเรียนการสอนในเครื่องมือที่แตกตางกัน แต
ระดับผลสัมฤทธิ์ของแตละบุคคลใกลเคียงกันมาก เพราะนักเรียนสามารถรับรูวาตนเองถนัด
เครื่องมือชนิดใดแลวก็จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์สูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับบทความหนึ่ง
ของจิรพรรณ อังศวานนท กลาวไววา ถาสนใจจะเปนนักดนตรีก็หลีกหนีการฝกฝนไมได
ทุกคนตองซอม ไมมีนักดนตรีเกง ๆ คนไหนที่ไมซอมหรือซอมนอย แลวเกงได ทุกคนที่ผาน
มาวั น ๆ อยู กั บ ดนตรี วั น ละ 5-6 ชั่ ว โมง แล ว ก็อย าเปน นักดนตรีแต ในฝน ที่อยากจะมี
ชื่อเสียงหรืออยากจะร่ํารวย มันตองหลงใหลในเสียงดนตรีกอนแลวสิ่งเหลานั้นมันจะมาเอง
(จิรพรรณ อังศวานนท, น. 2556) ในความถนัดของแตละบุคคลนั้นไมสามารถอธิบายเปน
คําบรรยายไดมากนักนอกจากการปฏิบัติแลวเขาใจเอง ในสวนของนักดนตรีก็เชนกันเมื่อ
สามารถรูวารางกาย จิตใจ ของตนเองนั้นถนัด สนใจ หรือมีศักยภาพทางดานดนตรีไทย
เครื่องมือชนิดใดก็จะทําใหสรางผลงานนั้นออกมาดีเยี่ยมเสมอ
ขอเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนการสอนแบบการคนหารูปแบบ เปนการสอนที่มีความทาทายตอ
ผูสอนเพราะเราจะรูวานักเรียนแตละคนมี ความสามารถที่แตกตางกันตามศั กยภาพของ
ตนเอง ซึ่งศักยภาพเหลานั้นก็สามารถพัฒนาไดเชนเดียวกัน นักเรียนที่ไมเคยทําในสิ่งหนึ่ง
อาจจะคนพบวาตัวเองมีศักยภาพในดานที่คิดไมถึงก็ได ผูวิจัยขอเสนอการสอนแบบการ
คนหารูปแบบนี้ไวอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูสอนที่ตองการจะหาความถนัด ความสามารถ
หรือศักยภาพใหกับนักเรียน
2. ในการจั ดการเรีย นการสอนแบบการคน หารูป แบบ ผูวิจัย คิดวาควรใชเฉพาะ
นักเรียนที่ยังไมสามารถคนพบความถนัดที่เหมาะสมกับสภาพรางกายและจิตใจของแตละ
บุคคลเทานั้น
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บทบาทเยาวชนไทย-เวียดนามในการสงวนรักษาและสงเสริม
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
THE ROLE OF THAI AND VIETNAMESE YOUTH ON
PRESERVATION AND PROMOTION OF
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
โงว บินห นัม เจียง และดิเรก ทรงกัลยาณวัตร
NGO BINH NAM GIANG ∗ AND DEREK SONGKALAYANAWAT∗∗

บทคัดยอ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึก ษาบทบาทเยาวชนในการสงวนรั ก ษาและ
การสงเสริ มมรดกภูมิปญญาทางวั ฒนธรรมสู อนุชนรุนต อไป เลือกศึกษาโขนของไทยกั บ
เพลงซวนของเวียดนาม เพราะเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกเคยมีความเห็น
ว า เสี่ ย งต อ การสู ญ หายแต ส ามารถสงวนรั ก ษาและส ง เสริ ม ให ฟ น คื น สู ค นรุ น ต อ ไปได
บทความนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ
เชิงลึกเยาวชนผูสืบทอดองคความรูการแสดงโขนของไทย เยาวชนผูสืบทอดองคความรู
การแสดงเพลงซวนของเวียดนาม ศิลปนอาวุโสโขนของไทย และศิลปนอาวุโสเพลงซวนของ
เวียดนาม ผลการศึกษาพบวา
1. เยาวชนมีบทบาทและมีสวนรวมสําคัญในการจัดกิจกรรมสรางพื้นที่และขยาย
องคความรูการสงวนรักษาและสงเสริมเพื่อสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณชุมชนเพื่อใหประชาชนไดเขาใจปญหาและบทบาทในการสงวนรักษาและสงเสริม
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมยิ่งขึ้น
2. ภาครัฐและชุมชนของไทยและเวียดนามมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการศึกษา
แก เยาวชนใหมีความรู ใหรู คุณคา มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ วาเปน มรดก
∗
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Studies, Vietnam. Email: namgiangvicas@gmail.com
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ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาตอมวลมนุษยชาติในโลก เมื่อเยาวชนของทั้งสองประเทศ
ตางรูซึ้งถึงคุณคาและความดีงามของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พวกเขาเหลานั้นจะเปน
กําลังสําคัญชวยรวมมือรวมใจสงวนรักษาและสงเสริมมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติใหยืนยงสืบไป
คําสําคัญ: มรดกภูมิปญ
 ญาทางวัฒนธรรม เยาวชนไทยและเวียดนาม การอนุรักษ การสงเสริม

Abstract
The purpose of this article was to study the role of Thai and
Vietnamese youth on preservation and promotion of intangible cultural
heritage, focusing on Khon Performance of Thailand and Xoan singing of
Vietnam. The research design was qualitative. The data were collected using
literature review and in-depth interviews with senior Thai artists, senior
Vietnamese artists, Thai youths and Vietnamese youths. The findings of this
study revealed that:
1. Thai and Vietnamese youth play a significant role in preservation
and promotion of intangible cultural heritage to the public by creating a
platform where people can show their own cultural identity through
intangible heritage phenomenon to help people understand the problem
and the role of preserving and promoting the culture.
2. Government and community play an important role in supporting
the study of heritage by educating young people about the intangible
cultural heritage and emphasizing its values to human beings all over the
world. When the youths know the core values and the beauty of intangible
culture heritage, they will respectfully preserve and promote it.
Keywords: Intangible Cultural Heritage, Thai and Vietnamese Youths, Preservation,
Promotion
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Introduction
Thailand and Vietnam have a treasure of valuable intangible cultural
heritage. The problem is that the intangible cultural heritage has not
received much advocacies and support; it only exists in human memory so it
is very susceptible. For a long time, due to the industrialization of the
countries, cultural assets were not a priority. Investing in intangible cultural
properties has less direct economic benefit than other investments, so
safeguarding it has not been important. Thai and Vietnamese intangible
cultural assets have been under red alert.
However, trends such as globalization and urbanization have led to
the extinction of many valuable intangible cultural properties. Intangible
cultural heritage is at stake of continuation and preservation once
deteriorated. Therefore, there is a grave necessity to imbue the field of
intangible cultural heritage with renewed vitality. (Kim Kwang Hee, 2013, p.1)
Moreover, intangible cultural heritage is none other than the valuable
customs that can be applied both in present-day lives and projections of the
future. Intangible cultural heritage enhances an understanding of the values,
social conventions, worldviews and cosmic vision of our ancestors
meanwhile serves a critical role in understanding modern mankind and
foreseeing the future through the culture of the past. Such reasons provide
ample basis for the protection of intangible cultural heritage.
In recent years, due to the market economy and industrialization,
young people in Thailand and Vietnam have moved from the countryside to
big cities and industrial areas. This has led to the weakening of traditional
values in these regions. How do young people today understand and love
their traditional values when they only know vaguely about their intangible
culture heritage? To solve this problem, we need new approaches.
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Purpose of the study
The purpose of this article is to study the role of Thai and Vietnamese
youth on preservation and promotion of intangible cultural heritage, focusing
on Khon Performance of Thailand and Xoan singing of Vietnam.
The process of preservation and promotion of intangible cultural
heritage investigated regarding the platform on which people can show their
own cultural identity through intangible heritage phenomenon to help
people understand the problem and role of cultural safeguarding and
promotion process.
Methodology
The design of this study is qualitative. The data were collected through
documentation study and in-depth interviews. The informants selected by
purposive sampling, in which can be divided 4 groups as follow:
Firstly: Thai wisdom elites, the old artists of Thailand are Mr. Somchai
Fonramdee, an expert in Khon performance of Lopburi College of Dramatic
Arts Lopburi province, Mr.Theeraphat Thongnim, an expert in Khon
performance of Banditpatanasilpa Institute, Bangkok, Mr. Chulachart
Aranyanak expert in Khon performance of Khon Sala Chalermkrung, and Mr.
Chaiyakit Changtor Cultural staff of Khon Sala Chalermkrung, Bangkok,
Thailand.
Secondly: Vietnamese wisdom elites, the old artists of Vietnam are
Mrs. Bui Thi Hue, Mr. Nguyen Ngoc Bao, Mrs. Bui Thi Kieu Nga and Mrs.
Nguyen Thi Sung, an expert in Xoan singing of Kim Duc commune, Viet Tri
city, PhuTho province, Vietnam.
Thirdly: Thai youth is Mr. Chaiyakit Changtor, a Cultural staff of Khon
performance, Thailand.
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Fourthly: Vietnamese youth is Mrs. Nguyen Thi Thanh Hoa, a Cultural
staff of Kim Duc commune, Viet Tri city, PhuTho province, Vietnam.
Findings
The findings can be revealed in 4 parts as follow:
1. The situation of Khon performance in Thailand. The intangible
cultural heritage in Thailand has been shaped by the definition of
“Intangible culture” contained within the UNESCO convention for the
safeguarding of intangible cultural heritage. The intangible cultural heritage is
the practices, representations, expression, knowledge, skills as well as the
instruments, objects, artifacts and cultural spaces associated with that
communities, groups and in some cases, individuals recognize as part of the
cultural heritage. The intangible cultural heritage has been transmitted from
generation to generation, is constantly recreated by groups and communities
in response to their environment, interaction with nature and history, as well
as provides them a sense of identity and continuity, thus promoting respect
for cultural diversity and human creativity.
KHON of Thailand was the first recognized by UNESCO in 2018, after
Thailand joined the convention for the safeguarding of Intangible Cultural
Heritage of UNESCO. (Ministry of Culture Thailand, 2017)
KHON is an important traditional style of dance and art dating from
Ayutthaya period. The form of dramatic art has its own unique identity
incorporating different fields of the arts, literature, rituals and crafts. It is a
traditional form of entertainment that has been handed down from
generations to generations. KHON of Thailand is a performing art that
combines musical, vocal, literacy, dance, ritual, and handicraft elements.
Traditionally, KHON of Thailand was transmitted in the royal or princely
courts and in dance masters households. (Tanit Yupho, 1968)

52

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

2. The role of Thai youth on preservation and promotion of Khon
performance in Thailand.
According to the interview with Mr.Somchai Fonramdee, of Lopburi
College of Dramatic Arts, Thailand. He said that Khon has been inherited
from the Ayutthaya Periods under the patronage of a monarch. Traditionally,
Khon was one of the royal performance arts. Later, it had been extended to
the commoners. Up until now, the authority being in charge of this
performing art has been the Fine Arts Department (1993), Ministry of Culture.
In terms of education, there are 12 Colleges of Dramatic Arts under the
control of the Ministry of Culture which provide performing and musical arts
education from the fundamental to tertiary levels. Basic training of Khon for
the young generation usually starts at the age of thirteen. Some students
can be take leading role of Khon performance and become a professional
performer, when they grow up.
According to the interview with Mr. Chulachart Aranyanak and Mr.
Chaiyakit Changtor, of Khon Sala Chalermkrung, they mentioned that at the
present time, the community engagement in preserving and inheriting Khon
performing arts has been found in the Khon performance shows organized
and provided by the Crown Property Bureau, Queen Sirikit, various
foundations, educational institutions, public agencies, and people interested.
Nevertheless, being considered as the Thai cultural heritage and local
wisdom among Thai ways of life, a kind of performing arts with a
combination of various branches of sciences and art genres, and a unique
and advanced performing art which is the symbol of Thailand, Khon
traditions’ transmission occurs mostly in educational institutions, while still
adhering largely to traditional methods. Concerted efforts are made to
ensure the continuity of practice including through the establishment of
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training and performance clubs that help reach out to the youth or young
people.
According to the interview with Mr.Theeraphat Thongnim, an expert
in Khon performance of Banditpatanasilpa Institute, he explained that
throughout 2019, Thai Government has line up activities to promote and
preserve KHON Thailand Masked dance drama in 3 steps:
Firstly, activities to honor individuals and organization that help
advance KHON Thailand Masked dance.
Secondly, activities to promote greater awareness of KHON Thailand
Masked dance various form including seminars, printed media publicity, book
about “KHON Thailand Masked dance”, KHON Thailand animation, “KHON
Thailand Masked dance” exhibitions and online publicity.
Thirdly, organizing KHON Thailand Masked dance performed in
Thailand.

Fig.1 “KHON Thailand Masked dance drama”,
Image source: Thai Post News, 2018.
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3. The situation of Xoan singing in Vietnam.
According to the interview with Mr. Nguyen Ngoc Bao, an expert in
Xoan singing of Kim Duc commune, Viet Tri city, PhuTho province, Vietnam,
he said that Xoan singing or “Hat cua dinh” (singing at the communal house)
is a kind of performing art attached to a particular creed when worshipping
the Hung Kings and by farmers growing wet rice in the midland areas.
According to the interview with Mrs. Bui Thi Kieu Nga, an expert in
Xoan singing of Kim Duc commune, Viet Tri city, PhuTho province, Vietnam,
she mentioned that the singing demonstrates the community’s cultural
features and the spiritual values of the ancient Vietnamese people.
Traditionally, singers from Xoan guilds performed songs in sacred spaces,
such as temples, shrines and communal houses during spring festivals. Xoan
singing or “Hat cua dinh” (singing at the communal house) is a kind of
performing art.

Fig.2 Vietnamese Youth with Xoan Singing
Image source: Vietnam News Agency, 2019
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According to the interview with Mrs. Bui Thi Hue and Mrs. Nguyen
Thi Sung, an expert in Xoan singing of Kim Duc commune, Viet Tri city,
PhuTho province, Vietnam, they explained that over time, it has become at
risk of falling into oblivion due to the modernization of society, despite the
fact that UNESCO listed Xoan singing as a world intangible cultural heritage
in need of urgent protection in 2011. The Phu Tho province People's
Committee swiftly developed an action plan, “Protection and promotion of
intangible cultural heritage that needs urgent protection Xoan singing of Phu
Tho (from 2012 to 2015), and the next owner is young generation.
4. The role of Vietnamese youth on preservation and promotion
of Xoan singing in Vietnam.
According to the interview with Vietnamese youth, Mrs. Nguyen Thi
Thanh Hoa, a cultural staff of Kim Duc commune, Viet Tri city, PhuTho
province. She said that there are many activities to promote Xoan singing for
the young generation. Local managers believed that this program is initially a
success because of the participation of many young people. As many as 23
clubs have been established across the province with 1,148 regular
members and hundreds of others interested. More than 4,000 CDs and 3,000
books about Xoan singing have been published to promote traditional
singing.
Mrs. Bui Thi Hue and Mrs. Nguyen Thi Sung, an expert in Xoan
singing of Kim Duc commune, Viet Tri city, PhuTho province, Vietnam, also
supported that these have also been used as teaching aids for teachers and
students to introduce Xoan singing at schools. A number of projects have
also been carried out to preserve and maintain Xoan singing-related relic
sites in the locality.
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Xoan singing performances and publicity events have been
organized and promoted at domestic and overseas scale, along with training
classes and activities have been conducted to ensure the continuity of
traditional rituals, practices, and festivals. (Minh Hieu - Thai Bình, 2017)

Fig.3 Old Artists of Xoan singing and Author
Image source: Author, 2018

After five years of preservation and promotion under urgent
protection, Xoan singing was temporarily out of the list “emergency
protection”. It has been accounted for The Phu Tho and Vietnam’s efforts in
preserving Xoan singing which resulted in the transfer of the document from
the Urgent Safeguarding List to the Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity. It is the first document in the world and
created a precedent for UNESCO.
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Fig.4 Xoan Singing performance of three generations
and Festival of youth with Xoan singing
Image source: Vietnam News Agency, 2019

Conclusion
After analyzing the data concerning the process of preservation and
promotion of intangible cultural heritage through in-depth interviews with
the eight informants, it can be said that Thai and Vietnamese youth has a
significant role to play on preservation and promotion of intangible cultural
heritage to the public by creating a platform on which people can show
their own cultural identity through intangible heritage phenomenon to help
people understand the problem and role of cultural safeguarding and
promotion process.
According to the interviews with experts in Khon, experts in Xoan
singing, Thai youth and Vietnamese youth, they all agreed that Thai and
Vietnamese youth has a significant role to play on preservation and
promotion of intangible cultural heritage. Government and community play
an important role in supporting the study of heritage by educating young
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people on the intangible cultural heritage regarding its values to human all
over the world. When the youth knows the core values and beauty of
intangible culture heritage, they respectfully preserve and promote it.
Discussion
Intangible cultural heritage is the soul of culture and symbol of
traditional values but its safeguarding has not been paid the utmost
attention. In an era of globalization, what makes each country different from
others is its culture. In recent years, due to the market economy and
industrialization, young people in Thailand and Vietnam have moved from
the countryside to big cities and industrial areas. This has led to the
weakening of traditional values in these regions. How do young people
today understand and love their traditional values when they only know
vaguely about their intangible culture heritage? To solve this problem, we
need new approaches.
This study contributes the knowledge about the role of Thai and
Vietnamese youth to preserve and promote intangible cultural properties to
the public and creates platform on which people can be show their own
culture identity through intangible heritage phenomenon.
Vietnamese heritage were listed in the Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity as well as List of Intangible Cultural
Heritage in Need of Urgent Safeguarding also have had the significant support
of young people in their preservation and promotion. In short, Vietnamese
intangible cultural heritages was recognized by UNESCO has inspired national
pride amongst communities, especially among the youth.
The locals also have developed programs to help young people
understand and love traditional heritages. In recent years, the national and
local television programs have introduced many shows about traditional
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culture, such as “Cultural Stories” (Vietnam Television - VTV); “Cultural
Space”, “Preservation for ever-after”. In some regions, they also regularly
teach folk songs on the radio and television. Xoan singing performances and
publicity events have been organized and promoted at domestic and
overseas scale, along with training classes and activities have been
conducted to ensure the continuity of traditional rituals, practices, and
festivals. (Minh Hieu - Thai Bình, 2017)
Competitions about cultural properties are also held in order to urge
young people access and learn about their cultural assets, but even more
importantly, they encourage them to participate in traditional cultural
activities. It is important to preserve the tradition.
Thai heritage, we need to invest in education to help the youth
understand and love what their ancestors have handed down to them. Only
if they understand and appreciate what has been passed on to them, they
will preserve and promote these values and art forms.
The government also must adopt policies and organize practical
activities to attract young people to these traditional values. We need to
encourage young people to join in the preservation and promotion
intangible cultural heritage.
It is important that traditional art forms continue to be included in the
school curriculum and that song-writing competition opportunities be
offered to children. The clubs and groups have emphasized the prominence
of teaching young people national traditional values.
Khon of Thailand by Her majesty the Queen Sirikit’s support, the
government and private sectors joined hands in further revival of Khon
performance. The young generation performed in “Khon Phra Ratchathan”
or “Royal Khon Performance”.
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The intangible cultural heritage has been transmitted from generation
to generation. Thai and Vietnam have many programs that aim to encourage
young generations to participate enthusiastically in the know-how learning
process and acquisition of the expertise from old artists. Some local
governments provide activities to help young people understand and learn
more about national heritage. Intangible cultural heritage refers to the
diverse knowledge, techniques, performance arts, and cultural expressions
recreated by collectives and communities through the interactions with their
surroundings, nature, and history. International organizations and communities,
including UNESCO, have recognized the value of intangible cultural heritage,
and raise awareness of the importance of its protection.
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การพัฒนาแผนที่เสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บนโทรศัพทเคลื่อนที่
DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM MAP
UNDER MOBILE PHONE
พรทิพย พละโท * และสุวรรณี อัศวกุลชัย*
PORNTHIP PARATO AND SUWANNEE ADSAVAKULCHAI

บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคหลักเพื่อพัฒนาแผนที่เสนทางการทองเที่ยวภายใน
เมืองโบราณจันเสนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จากการสํารวจ
สถานที่ ทอ งเที่ ย วและจั ดเก็ บ ตํ า แหน งในรู ป แบบพิ กั ด ละติจูด และลองจิจูด เพื่อ สรา ง
มารกเกอรจาก Google Maps API สําหรับแสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยว และหาระยะทาง
ในการเดิ นทางแต ล ะสถานที่ เพื่อจั ดเก็ บ ขอมูล ประวัติศาสตร และทําแผนที่วัฒ นธรรม
สําหรับโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ใช Titanium
Mobile เป น เครื่ องมื อ ผลจากการศึ ก ษาพบวา นัก ทอ งเที่ ย วสามารถลงโปรแกรมได ที่
พิพิธ ภั ณฑ ทํา ให เ ชื่ อมโยงวั ตถุ โบราณที่แสดงภายในพิพิธ ภัณฑกับ จุดขุดคนพบในเมือง
โบราณ สรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวเปนอยางมาก เนื่องจากการใชงานงาย และที่
สําคัญนักทองเที่ยวสามารถเลือกเสนทางการทองเที่ยว โดยระบบจะแสดงแผนที่เสนทาง
การทองเที่ ย ว ระยะทาง เวลาในการเดิ น ทาง และภาพของสถานที่ ทํ าใหนักทองเที่ย ว
สามารถเลือกวิธีการเดินทางได นอกจากนั้น นักเรียนสามารถใชเปนสื่อเพื่อศึกษาขอมูล
ในการเปนมัคคุเทศกนอย นับเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และสงเสริมให
ชุมชนคงไวซึ่งอัตลักษณ ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นไดเปนอยางดี สงผลทําให
จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และสรางรายไดใหกับชุมชนเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: แผนที่เสนทางการทองเที่ยว เมืองโบราณจันเสน โทรศัพทเคลื่อนที่ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
*
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Abstract
The main objective in this study is to develop the cultural map for
tourism at Chan Sen Ancient City via mobile application under android
operating system. The results from the survey of the community tourism in
terms of latitude and longitude are employed to develop the cultural map
using Google Maps APIs as a tool to collect historical data by creating the
maker using Titanium Mobile for mobile application. The results from this
study demonstrated that the tourists can download the program at Chan
Sen Museum which can show where the objects in the museum found in
the ancient city. They are very satisfied with the program because it is
friendly-user, and they can choose the places to visit and the program will
display the map including traveling routes, time, and pictures. In addition,
the program is very good for the students to study when they are small tour
guides. It can be concluded that the program is not only the navigation map
for tourism, but also integrates the local culture that enhances and
encourages the communities to preserve the unique culture. Moreover, the
application leads to an increase in number of tourists and the community
income as well.
Keywords: cultural map, Chan Sen Ancient City, cultural tourism, mobile application,
Google Maps API GIS Titanium Mobile

บทนํา
การท อ งเที่ ย วเป น แหล ง รายได ห ลั ก ของประเทศไทย โดยเฉพาะการท องเที่ ย ว
เชิ งวั ฒ นธรรมที่ ได รับ ความนิย มมากขึ้ น ทํ า ให ชุ มชนต า งๆ ได ร ว มพั ฒ นา และอนุ รั ก ษ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว ทั้งนี้ชุมชน
แตละแหงพยายามสรางอัตลักษณของชุมชนเพื่อเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว
การศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ เมืองโบราณจันเสน
ตั้ ง อยู ที่ ตํ า บลจั น เสน อํ า เภอตาคลี จั ง หวั ด นครสวรรค เป น เมื อ งโบราณตั้ ง แต ส มั ย
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ก อนประวั ติ ศ าสตร หรื อ ในช ว งยุ คโลหะตอนปลายต อเนื่อ งมาถึ งสมัย ทวารวดี ตอนต น
ที่เ ก า แก ท่ีสุ ดแห งหนึ่ งในลุ มน้ํ า เจ าพระยา อายุไมต่ํากวา 2,000 ป เมืองโบราณจัน เสน
เป น เมื อ งร ว มสมั ย เดี ย วกั บ เมื อ งอู ท องในลุ ม แม น้ํ า ท าจี น และเมื องฟู นั น ในบริ เวณใกล
ปากแมน้ําโขง ซึ่งเปนเมืองแรก ๆ ในสุวรรณภูมิที่มีการติดตอกับอินเดีย และเปนเมืองที่
เจริญรุงเรืองในเวลาตอมา นับเปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในประวัติศาสตร
โบราณคดี ของประเทศไทย เมื องโบราณจันเสนถูกคนพบจากภาพถายทางอากาศ โดย
คุณนิจ หิญชีระนันท เมื่อ พ.ศ. 2509 จึ งนํามาสูการขุดคนอยางเปนระบบแหงแรกของ
ประเทศไทย และเปนชุมชนโบราณแหงแรกที่มีการขุดคนและศึกษาทางโบราณคดีอยางเปน
ระบบแบบแผนที่ดี เมืองโบราณจันเสนถูกนําเผยแพรและอางอิงไปทั่วโลก รวมทั้งไดรับ
การเผยแพรในทําเนียบประวัติศาสตรโบราณคดีของภูมิภาคเอเชียอาคเนย จากการคนพบ
เมืองโบราณและมีการคนพบโบราณวัตถุม ากมายหลายประเภท อาทิ ประเภทดิน เผา
ได แก พระพิ มพ ตุ กตาดิ น เผา ตะเกี ย ง ประเภทที่ทําดว ยหิน ไดแก ฐานบัว ธรรมจัก ร
ขวานหิ น ขั ด ประเภทที่ ทํา ด ว ยโลหะ ไดแ ก ตุ ม หูป ระเภททํา ดว ยตะกั่ว หรือ ดีบุก เช น
ใบหอกสํา ริด ป จ จุ บั น โบราณวั ต ถุ เ หล า นี้ไ ด จั ด แสดงไว ใ น “พิพิธ ภัณ ฑจัน เสน” ที่ ตั้ ง
อยู ใ นพระมหาธาตุ เ จดี ย จั น เสน ภายในบริเ วณวัด จัน เสน ดังนั้น เมืองโบราณจันเสน
จึงเหมาะที่จะพัฒนา และจัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวรูจัก
ในวงกวาง นอกจากนั้นเมืองโบราณจันเสนยังมีความเขมแข็งในการรวมกันอนุรักษ อยางไร
ก็ ต ามเมื องโบราณจั น เสนยั งขาดทั กษะในการจัดทํ าแผนที่ วัฒ นธรรม (Cultural map)
การจัดระบบขอมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ความรูดาน
แผนที่ และการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการแสดงพื้นที่ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน เพื่อชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของชุมชนอยางเปนระบบ ซึ่งการ
จัดทําแผนที่วัฒนธรรมของเมืองโบราณจันเสนเปนวิถีทางที่สะทอนเรื่องราว ความทรงจํา
แบบแผนวัฒนธรรม ความรูทองถิ่นที่เกี่ยวของกับภูมิทัศน สะทอนความสัมพันธของมรดก
ภูมิปญญากับบริบททางสังคมและสภาพแวดลอม เปนการสรางความตระหนักในการศึกษา
และการฟนฟูภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชน และที่สําคัญการทองเที่ยว
ชุมชนยังเปนการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการ และพัฒนา
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวในชุมชนใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจอยางยั่งยืน หากมี
การจัดการที่ดี ชุมชนจะมีความเขมแข็ง และเกิดการพัฒนาชุมชนในมิติตาง ๆ จึงนําไปสู
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การศึกษาคนควารูปแบบของแผนที่วัฒนธรรมของเมืองโบราณจันเสนที่มีหลักการเพื่อสราง
เสนทางการทองเที่ยวของชุมชนที่มีคุณคาและความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
และแสดงออกไดถึงวิถีชีวิตของประชาชน (มณีรัตน แกวศรี, 2560)
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแผนที่เสนทางการทองเที่ยวภายใน
เมืองโบราณจันเสน ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อจัดทํา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการจัดเก็บขอมูลประวัติศาสตร และจัดทําแผนที่วัฒนธรรม
อยางเปนระบบ ใหสามารถนําขอมูลไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชน และสงเสริมใหชุมชนสามารถอยูรวมกันดวยความผาสุกทามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และคงไวซึ่งอัตลักษณภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นไดเปนอยางดี
วิธีการดําเนินการ
1. ศึก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข องกั บ งานด า นการพั ฒ นาแผนที่ เ ส น ทาง
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนโทรศัพทเคลื่อนที่และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีของเมืองโบราณจันเสนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากการสืบคน
ขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ รวมถึงการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและคนในพื้นที่เมืองโบราณ
จันเสน
2. วิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของเมืองโบราณจันเสน เพื่อจัดทํา
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร เ พื่ อ เชื่ อ มโยงข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ กั บ ข อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร
วัฒ นธรรมในพิพิธภั ณฑ โดยผู ศึกษาจั ดแบ งสถานที่ทองเที่ย วออกเปน 4 หมวดหมู คื อ
1. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 2. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 3. ปราชญชุมชน/ครูภูมิปญญาทองถิ่น และ 4. สถานบริการในชุมชน
3. สํารวจสถานที่ทองเที่ยว และจัดเก็บตําแหนงในรูปแบบพิกัดละติจูดและลองจิจูด
เพื่อสรางมารกเกอรจาก Google Maps API สําหรับแสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยว และหา
ระยะทางในการเดินทางแตละสถานที่
4. พัฒนาแอปพลิเคชัน ดําเนินการตามพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาซอฟทแวร
(software development life cycle: SDLC) ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 7 ขั้นตอน ดังนี้
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4.1 การศึ ก ษาป ญ หา (problem definition) เพื่ อ ออกแบบระบบที่ ส ามารถ
ตอบโจทย
4.2 การศึกษาความเปนไปได (feasibility study) พิจารณาความเปนไปไดดาน
ตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ เทคนิค เวลา และกฎหมาย
4.3 การศึ ก ษาความต อ งการของผู ใ ช (user requirement) เกี่ ย วกั บ แผนที่
เสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
4.4 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (system analysis and design) นําความ
ตองการในขั้นตอนที่ 4.3 มาวิเคราะหออกแบบแอปพลิเคชันและออกแบบ User Interface
4.5 การเขียนโปรแกรม (implementation) พัฒนาโปรแกรมแผนที่วัฒนธรรม
สําหรับการทองเที่ยวเมืองโบราณและพิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน บนโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใต
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ภาษาที่ใชในการพัฒนา ไดแก ภาษา JAVA ประกอบดวย
โปรแกรมตาง ๆ ดังนี้
4.5.1 โปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชัน: Ionic, Cordova, ngCordova, Angula
4.5.2 โปรแกรมพัฒนาแผนที่: Google Maps APIs
4.5.3 โปรแกรมแวบเซิรฟเวอร: (WampServer, XAMPP)
4.5.4 โปรแกรมไมโครซอฟตเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 2005
4.5.5 โปรแกรมการวิเคราะหและกําหนดพิกัดแผนที่ (Arc GIS, Quantum GIS)
4.5.6 ระบบจัดการฐานขอมูล: PHP MyAdmin
4.6 การทดสอบ (verification) นํ าแอปพลิเคชัน แผนที่วัฒ นธรรมสําหรับการ
ทองเที่ยวเมืองโบราณที่เขียนเสร็จแลวมาทําการทดสอบหาขอผิดพลาด
4.7 การบํารุงรักษาโปรแกรม (maintenance) การปรับปรุงใหโปรแกรมมีความ
ทันสมัย
5. ศึกษาผลการใชโปรแกรมแผนที่วัฒนธรรมสําหรับการทองเที่ยวเมืองโบราณจาก
ผูเชี่ยวชาญ
5.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารและผลการวิจัย
ตาง ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกันเพื่อใชเปนแนวทางการสรางแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ
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5.2 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชัน 3 ดาน ประกอบดวย
ด า นการทํ า งานได ต ามฟ ง ก ชั น (Function Test) ด า นประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน
(Performance Test) ดานการใชงาน (Usability Test) และจัดพิมพแบบประเมิน
5.3 เมื่อสรางแบบประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชันแลว นําโปรแกรม
แผนที่วัฒนธรรมสําหรับการทองเที่ยวเมืองโบราณจันเสน ที่พัฒนาเสร็จแลวนําเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการประเมินความเหมาะสม
5.4 นําคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมาปรับแกแอปพลิเคชัน เพื่อใหเกิดความสมบูรณ
5.5 อัพเดตโปรแกรมที่แกไขแลวและนําแอปพลิเคชันเผยแพร
ผลการศึกษา
1. ผลการรวบรวมขอมูลรายละเอียดของสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก
1.1 แหลงเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ไดแก
1) เมืองโบราณจันเสนตั้งอยูที่พิกัดทางภูมิศาสตรเสนรุงที่ 15 องศา 10 ลิปดา
57 พิลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 10 องศา 27 ลิปดา 23 พิลิปดาตะวันออก เปนเมืองโบราณ
ในวัฒนธรรมทวารวดีที่ตั้งอยูในตําแหนงต่ําสุดของจังหวัดนครสวรรค มีหลักฐานการอยู
อาศัยตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรตอนปลายจนรุงเรืองสูงสุดในราวพุทธศตวรรษที่ 11-12
เมืองมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมมนทั้ง 4 มุม กวาง 700 เมตร ยาว 800 เมตร เนื้อที่
ประมาณ 300 ไร หางจากแมน้ําเจาพระยามาทางทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร
อยูในลักษณะภูมิประเทศอันเปนที่บรรจบกันระหวางชายที่ราบลุมแมน้ําในลุมเจาพระยา
ลอมรอบดวยคูเมือง ภายในคูเมืองมีลักษณะเปนที่เนินสูงกวาพื้นที่รอบนอกคูเมือง ปจจุบัน
ไมมีซากโบราณสถานใหเห็นเพราะถูกขุดทําลาย (มณีรัตน แกวศรี, 2560)
2) พิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน พระครูนิสัยจริยคุณ หรือหลวงพอโอด อดีต
เจาอาวาสวัดจันเสน ทานเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสนไดจัดเก็บสิ่งที่ขุดคน
โบราณคดี บริเวณพื้นที่เมืองโบราณจันเสน (รวมสมัยทวารวดี) ซึ่งพบโบราณวัตถุที่มีคุณคา
จํานวนมาก เชน พระพิมพตาง ๆ ตราดินเผา ตุกตาดินเผา ตะเกียงดินเผา เศษภาชนะดิน
เผาประดับลวดลาย ลูกปด และเครื่องประดับที่เหมือนกับที่พบในอินเดียและแควนฟูนัน
ซึ่งเปนหลักฐานยืนยันถึงประวัติศาสตรที่ยาวนาน สะทอนใหเห็นถึงรากฐานของความเจริญ
รุงเรืองในอดีต สรางความภาคภูมิใจใหกับคนในทองถิ่น (มณีรัตน แกวศรี, 2560)
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3) ศู น ย วั ฒ นธรรมเฉลิ ม ราชซึ่ ง ตั้ ง อยู ภ ายในบริ เ วณวั ด จั น เสนด า นหลั ง
พิพิธภัณฑจันเสน โดยเปนสถานที่รวบรวมงานศิลปวัฒนธรรมยุคสมัยทวารวดี หลวงพอโอด
และเมืองโบราณจันเสน (มณีรัตน แกวศรี, 2560)
1.2 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) บึงโบราณจันเสน เนื่องจากเมืองจันเสนตั้งอยูในที่ราบลุมทางตะวันออก
ของแมน้ําเจาพระยา ในสมัยโบราณเคยมีลําน้ํา เชน คลองบานคลอง เขามาเลี้ยงตัวเมือง
โดยเชื่อมกับแนวคูเมืองทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต ทางดานทิศตะวันออก ภายในเมืองมี
สระหรือบึงขุดขนาดใหญ เรียกวา บึงจันเสน มีความลึกมาก เนื้อที่ประมาณ 25 ไร คาดวา
เปนสระประจําเมืองนอก เรียกกันวา บึงจันเสน อยูนอกคูเมืองดานทิศตะวันออก เปนบึงน้ํา
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญขนาดประมาณ 180 x 310 เมตร มีความสวยงามตามธรรมชาติ
เปนแหลงเก็บน้ําใชไดตลอดป ชลประทานระบายน้ําภายในเมืองลงสูคลองเล็ก ๆ ที่ขุดขึ้น
จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก และขุดคลองระบายตัดผานคลองเล็ก เมื่อฝนตกลงมาก็จะ
ลงคลองเล็กและลงสูคลองระบาย คนในเมืองสามารถทํานาโดยนําน้ําในคลองระบายไปใช
ในการเพาะปลู ก ป จ จุ บั นมี การสร า งศาลาทาน้ําบึงโบราณ (บึงสมั ย ยุ คทวารวดี ) ตั้งอยู
ดานหลังวัดจันเสน โดยมีความเชื่อเรื่องเลาสืบตอกันมาถึงพญานาคราชที่เคยมาปรากฏกาย
ใหเห็นและเขาฝนคนในหมูบานจนตั้งเปนศาลเจานาคราช
2) คันคูหนุมาน เปนคันดินสําหรับกั้นและรับน้ําจากทางดานตะวันออกเฉียง
เหนือมาลงบึงจันเสน ทางคันบึงดานใตของเมืองจันเสนมีคันถนนโบราณ สูงประมาณ 1
เมตร กวางประมาณ 20 เมตร (บันทึกเมื่อ พ.ศ. 2511) ตั้งตนจากคันบึงจันเสน มุงไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตความยาวราว 4-5 กิโลเมตร สันนิษฐานวานาจะเปนคันดินรับน้ําหลาก
จากพื้นที่ทางเหนือใหไหลลงสูบึงจันเสนเปนการกักเก็บน้ําใชไดตลอดป
1.3 ปราชญชุมชน/ครูภูมิปญญาทองถิ่น
1) การทอผาดวยกี่กระตุกกลุมสตรีทอผาวัดจันเสน เกิดขึ้นจากดําริของทาน
พระครูนิวิฐธรรมขันธ เจาอาวาสวัดจันเสน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยทานได
เห็นถึ งความสําคัญของภู มิปญญาดานการทอผ าดว ยมือซึ่งเปนภูมิปญญาอันล้ํ าคาที่ตอง
อนุรักษและสืบทอดเพื่อใหภูมิปญญายังคงอยู ปจจุบันกลุมสตรีทอผาวัดจันเสนไดคิดคน
ผามัดหมี่ทอมือลวดลายที่เปนเอกลักษณของชุมชน เชน ลายปลาเสือตอ ซึ่งเปนลายประจํา
จังหวัดนครสวรรค ลายผักกูด ลายจันทวารวดี ลายสรอยลีลา ลายพิพิธภัณฑจันเสน และยัง
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มีการคิ ด ค น และพั ฒ นาลวดลายต า ง ๆ เพื่ อเป น การอนุรักษและสงเสริมภูมิปญ ญาดาน
การตอผาสืบตอไป ถือเปนจุดที่นักทองเที่ยวสนใจและเปนของฝาก ทั้งนี้รายไดจากการขาย
ผาทอสวนหนึ่งเปนรายไดในการบํารุงรักษาพิพิธภัณฑดวย
2) อาหารโบราณหารับประทานยากในทองถิ่น บานจันเสนมีอาหารทองถิ่นที่
ทําเฉพาะในชวงงานบุญ งานบวช งานสําคัญตาง ๆ ของหมูบาน คือ “แกงบอนโอง” ทํา
จากตนบอนในชุมชนและปรุงสุกในภาชนะโองดินขนาดใหญ ใหความหอมของดินจากโอง
แตปจจุบันโองดินไดแตกหักและเริ่มสูญหายชุมชนจึงนํามาใสภาชนะหมอดินแทน
“ขาวทิพย” เปนอาหารที่ชุมชนจะรวมกันทําในชวงเทศกาลวันวิสาขบูชา
เปนประจําทุกป โดยขาวทิพยจะมีสวนผสมประกอบดวย ผลไม 9 ชนิด นม เนย น้ําตาลปก
ถั่ว งา ขาวตอก กะทิสด โดยนําสวนผสมแตละอยางมาปนใหละเอียดเปนน้ํา และนํามากวน
เขากันในกระทะใบใหญดวยเตาฟน ใหทุกคนที่มาชวยงานบุญมีสวนรวมชวยกันกวนจนงวด
ออกมาเปนกอนเหนียว สีน้ําตาลเขม รสชาติหวานมัน ปนเปนลูกกลม ๆ ใสถุง
“ขนมนางเล็ด” คนเฒาคนแกในชุมชนยังไดฟนฟูการทําขนมนางเล็ดมา
ฝากขายไวที่รานและกลายเปนสินคาที่โดดเดนที่นักทองเที่ยวซื้อเปนของฝาก
1.4 สถานบริการในชุมชน ไดแก
1) ศูนยสารสนเทศและหองสมุดประชาชน สยามบรมราชกุมารี
2) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
3) ศูนยการเรียนรูศิลปหัตถกรรม
4) ศูนยสอนงานหัตถกรรม ชมรมผูสูงอายุ
5) ศูนยจําหนายสินคาวัฒนธรรม
6) ตลาดจันเสน
7) รานขายยาแผนโบราณ/แผนปจจุบัน
8) สถานีรถไฟ
9) ไปรษณีย
10) สวนมหัทธนา ตนแบบเกษตรพอเพียง
11) โฮมสเตย บานแมแปงร่ํา
12) รานบะหมี่ จิ้งงวนโภชนา
13) รานกวยเตี๋ยวโบราณ
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14) รานทวารวดีค็อฟฟ
15) รานกาแฟในสวน
16) สถานีตํารวจ
17) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
2. ผลการศึ กษาความตองการของนักทองเที่ยว พบวา นั กทองเที่ยวสว นใหญไม
สามารถหาขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกสในสถานที่ทองเที่ยวขนาดเล็กได ขาดการเชื่อมตอ
ระหวางเทคโนโลยี นักทองเที่ยวและการทองเที่ยวเขาดวยกัน ในขณะเดียวกันไดศึกษา
การเติบโตของเทคโนโลยีในปจจุบันที่สามารถใชงานบนสมารตโฟน พบวา มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและสามารถสรางความแตกตางในการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวได จึงเกิดเปน
แนวคิดที่จะพัฒนาตนแบบของงานวิจัยนี้ และทําการวิเคราะหความตองการจากการศึกษา
และการเก็บขอมูลความตองการใหสอดคลองกับการใชงานจริงและขอจํากัดของเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของเพื่อสรางเอกสาร ขอกําหนดความตองการสําหรับใชในกระบวนการออกแบบ
และพั ฒ นาแอปพลิเ คชัน ผลลั พธ ที่ตองการจากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนด
ความตองการของระบบซึ่งจําเปนตองนําไปใชในกระบวนการออกแบบ
3. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
การวิเคราะหและออกแบบของระบบสําหรับผูใชงานสามารถเลือกขอมูลสถานที่
ทองเที่ยวที่สนใจ ระบบจะแนะนําเสนทางการเดินทางใหนักทองเที่ยวพรอมขอมูลประวัติ
ความเปนมาแนะนําสถานที่ทองเที่ยว แสดงการออกแบบในภาพที่ 1 การวิเคราะหและ
ออกแบบของระบบ สํ าหรั บผู ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แกไขขอมู ล สถานที่ ทองเที่ ย ว
ระบบจะระบุตําแหนงเสนทางสถานที่ทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางทองเที่ยว
รวมทั้งจัดเก็บรูปภาพสถานที่ทองเที่ยวเพื่อดึงดูความสนใจของนักทองเที่ยว ผูดูแลระบบ
สามารถแกไขขอมูลสถานที่ทองเที่ยวใหมีการอัพเดทขอมูลใหมอยูเสมอ โดยผูดูแลระบบ
ตองใส Username และ Password เพื่อมีสิทธิในการเขาไปแกไขระบบ แสดงการออกแบบ
ระบบในภาพที่ 2
4. ผลการออกแบบแผนที่วัฒนธรรมของเมืองโบราณจันเสน
ผลการออกแบบแผนที่ วั ฒ นธรรมอยางมีสว นรว ม เพื่อ สงเสริ มการท องเที่ย ว
เชิงวัฒนธรรม แสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 1 การวิเคราะหและออกแบบของระบบ สําหรับผูใชงานทั่วไป
ที่มา: ผูวิจัย

Travel Attraction
ID Name
Location
Infromation
Activity
Imaged
Path

Admin
ID User
Name
Address
Tel
Password
Username

Location
ID Location
Path
Latitude
Longitude

Gallery
ID Imaged
Name Imaged
File Type

ภาพที่ 2 การวิเคราะหและออกแบบของระบบ สําหรับผูดูแลระบบ
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 3 การออกแบบแผนที่วัฒนธรรมของเมืองโบราณจันเสน
ที่มา: ผูวิจัย

5. ผลจากการสํ า รวจสถานที่ ท อ งเที่ ย ว และจั ด เก็ บ ตํ า แหน ง ในรู ป แบบพิ กั ด
ละติจูด และลองจิจูด เพื่อสรางมารกเกอรจาก Google Maps API สําหรับแสดงขอมูล
สถานที่ทองเที่ยวและหาระยะทางในการเดินทางแตละสถานที่ เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยว
ในเมืองโบราณจันเสนมีจํานวนมาก เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถมองภาพรวมของสถานที่
ทอ งเที่ ย วทั้ งหมดของเมื อ งโบราณจั น เสนว า อยู ตํ า แหน ง ใด และวางแผนการเดิ น ทาง
ทองเที่ยวในชุมชนจันเสนไดสะดวก โดยนักทองเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ทองเที่ยว จึงได
จั ด เก็ บ ตํ า แหน ง ของสถานที่ ทอ งเที่ ย วในรู ป แบบพิ กัด ละติ จู ด และลองจิ จู ด และแสดง
ตําแหนงโดยใชมารกเกอรจาก Google Maps Android API โดยสีมารกเกอร แสดงขอมูล
ตามหมวดหมูของสถานที่ทองเที่ยว แสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 หนาหลักของแอปพลิเคชัน แสดงมารกเกอรสถานที่ทองเที่ยวในเมืองโบราณจันเสน
ที่มา: ผูวิจัย
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6. ผลการพัฒนาโปรแกรมแผนที่วัฒนธรรมสําหรับการทองเที่ยวเมืองโบราณและ
พิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เมื่อเขาสู
ระบบแอปพลิเคชันจะไดไอคอนแอปพลิเคชัน Chansn และเมื่อเลือกไอคอนจะแสดง Page
Screen คําขวัญของตําบลจัน เสน จากคําขวัญของตําบลจัน เสนที่แสดงที่ Page Screen
แสดงในภาพที่ 5 จากนั้นก็จะเห็นวาจันเสนมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย และมี
วัฒนธรรมที่โดดเดนหลายเชื้อชาติ มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรและแสดงถึงวิถีชีวิตของ
ชาวจันเสนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แสดงในภาพที่ 6

ไอคอนแอปพลิเคชัน Chansn

Page Screen

ภาพที่ 5 ไอคอนแอปพลิเคชัน Chansn และ Page Screen
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 6 สถานที่ทองเที่ยวในเมืองโบราณจันเสน
ที่มา: ผูวิจัย

จากภาพที่ 6 ผลจากการออกแบบสวนแสดงมารกเกอรสถานที่สําคัญ เมื่อผูใชงาน
เลือกที่มารกเกอรของสถานที่ แอปพลิเคชันจะแสดงชื่อสถานที่ รูปภาพ และคําบรรยาย
แบบยอเพื่อให นักทองเที่ยวสามารถมองภาพรวมของสถานที่ ทองเที่ ยวทั้งหมดของเมือง
โบราณจันเสนวาอยูตําแหนงใด และสามารถวางแผนการเดินทางทองเที่ยวในชุมชนจันเสน
ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยนักทองเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งไดจัดเก็บตําแหนง
ของสถานที่ ท อ งเที่ ย วในรู ป แบบพิ กั ด ละติ จู ด และลองจิ จู ด และแสดงตํ า แหน ง โดยใช
มารกเกอรจาก Google Maps Android API โดยสีมารกเกอรแสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
เนื่องจากนักทองเที่ยวมีความตองการในการทองเที่ยวที่แตกตางกัน เชน ทองเที่ยวแบบ
ธรรมชาติ ดานวัฒนธรรม ผลการศึกษาในครั้งนี้ไดทําการรวบรวมรายชื่อสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญและจัดกลุมขอมูล สถานที่ทองเที่ยวในชุมชน เพื่อชวยในการวางแผนการทองเที่ยวให
เหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยว แสดงในภาพที่ 7 แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ ไดแก
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1. แหล ง เที่ ย วทางประวั ติศ าสตร และวั ฒ นธรรม 2. แหลง ทองเที่ย วทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 3. ปราชญชุมชน/ครูภูมิปญญาทองถิ่น 4. สถานบริการในชุมชน

ภาพที่ 7 ประเภทของสถานที่ทองเที่ยว
ที่มา: ผูวิจัย

จากภาพที่ 7 เมื่อนักทองเที่ยวเลือกขอมูลสถานที่ทองเที่ยวประเภทใดประเภทหนึ่ง
เชน ประวัติความเปนมาและความสําคัญของสถานที่ทองเที่ยวพรอมภาพประกอบ เมื่อกด
ปุมนําทาง ระบบจะทําการคํานวณหาตําแหนงที่ผูใชอยูปจจุบัน พรอมทั้งคํานวณระยะทาง
ระหวางสถานที่ผูใชอยูปจจุบันกับสถานที่ที่ผูใชงานเลือก และระยะเวลาในการเดินทาง
ซึ่งแอปพลิเคชันจะใชระบบนําทางของ Google Maps เพื่อนําทางใหผูใชงาน แสดงในภาพ
ที่ 8 สถานที่ ท อ งเที่ ย วประเภทธรรมชาติ พ ร อ มแผนที่ แสดงในภาพที่ 9 และสถานที่
ทองเที่ยวประเภทปราชญชุมชน/ครูภูมิปญญาทองถิ่น แสดงในภาพที่ 10
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ภาพที่ 8 สถานที่ทองเที่ยวประเภทแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 9 สถานที่ทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ พรอมแผนที่
ที่มา: ผูวิจัย
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ภาพที่ 10 สถานที่ทองเที่ยวประเภท ปราชญชุมชน / ครูภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มา: ผูวิจัย

7. ผลการประเมินความสามารถของระบบ
ผลการสํารวจการประเมินความสามารถของระบบจากผูใชงานโปรแกรมแผนที่
วัฒนธรรม สําหรั บการท องเที่ยวเมืองโบราณและพิพิธ ภัณฑทองถิ่ นจั นเสนบนโทรศัพท
เคลื่อนที่ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว ไดคาเฉลี่ยโดย
แบงออกแตละดาน แสดงในตารางที่ 1-5
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสามารถของระบบดานการเรียนรู (Learnability)
แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน
n
1. ทานสามารถใชงานแอปพลิเคชันไดเปนอยางดีดวยตนเอง โดยไมตอง 15
ใชผูชํานาญในการชวยเหลือ
2. สามารถเขาใจตัวเลือกเมนูของแอปพลิเคชันไดโดยงาย
15
3. แอปพลิ เ คชั น แสดงข อ มู ล สถานที่ ท อ งเที่ ย วในชุ ม ชนจั น เสนอย า ง 15
ครบถวน
4. ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว ในแอปพลิเคชันมีความถูกตอง ตรงกับขอมูล 15
ทางประวัติศาสตร
เฉลี่ย

X

4.93

S.D.
0.26

4.60
4.20

0.51
0.86

4.80

0.41

4.63
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จากตารางที่ 1 พบวาผลการประเมินความสามารถของระบบดานการเรียนรูอยูใน
ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.63 โดยประเด็นขอคําถามที่มีระดับคะแนนสูงสุด
คือ สามารถใชงานแอปพลิเคชันไดเปนอยางดีดวยตนเอง โดยไมตองใชผูชํ านาญในการ
ชวยเหลือ มีระดับคะแนน 4.93 รองลงมาคือ สามารถเขาใจตัวเลือกเมนูของแอปพลิเคชัน
ไดโดยงาย มีระดับคะแนน 4.60 และขอคําถามที่มีระดับคะแนนต่ําสุดคือ แอปพลิเคชัน
แสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยวในชุมชนจันเสนอยางครบถวน มีระดับคะแนน 4.20
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสามารถของระบบดานประสิทธิภาพ (Efficiency)
แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน
n
1. แอปพลิเคชันสามารถเขาใชงาน และเรียกดูขอมูลสถานที่ทองเที่ยวไดรวดเร็ว 15
2. แอปพลิเคชันสามารถแสดงพิกัดสถานที่ในชุมชนไดครบถวน
15
3. แอปพลิเคชันสามารถแสดงกลุมขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ผูใชงาน 15
กําหนดไดอยางถูกตอง
เฉลี่ย

S.D.
3.80 0.77
4.20 0.77
4.73 4.73
X

4.24

จากตารางที่ 2 พบว า ผลการประเมิ น ความสามารถของระบบดานประสิทธิภ าพ
(Efficiency) อยูในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.24 โดยประเด็นขอคําถามที่มี
ระดับคะแนนสูงสุดคือ แอปพลิเคชันสามารถแสดงกลุมขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว ตามที่
ผูใชงานกําหนดไดอยางถูกตอง มีระดับคะแนน 4.73 รองลงมาคือ แอปพลิเคชันสามารถ
แสดงพิกัดสถานที่ในชุมชนไดครบถวน มีร ะดับคะแนน 4.20 และประเด็นขอคําถามที่มี
ระดับคะแนนต่ําสุดคือ แอปพลิเคชันสามารถเขาใชงานและเรียกดูขอมูลสถานที่ทองเที่ยวได
รวดเร็ว มีระดับคะแนน 3.80
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความสามารถของระบบดานประสิทธิผล (Effectiveness)
แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน
n
1. แอปพลิเคชันแสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยวตามหมวดหมูไดอยางถูกตอง
15
2. แอปพลิเคชันสามารถแนะนําเสนทาง บอกระยะทาง และเวลาในการเดินทาง 15
ไดถูกตอง
3. แอปพลิเคชันสามารถเรียกดูขอมูลสถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบรายการตาม 15
หมวดหมู และมารกเกอรบนแผนที่ไดอยางถูกตอง
เฉลี่ย

S.D.
4.67 0.49
4.53 0.64
X

4.00 0.76
4.40
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จากตารางที่ 3 พบว า ผลการประเมิ น ความสามารถของระบบด า นประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) อยู ใ นระดั บ ดี ม าก โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย รวม คื อ 4.40 โดยประเด็ น
ข อ คํ า ถามที่ มี ร ะดั บ คะแนนสู ง สุ ด คื อ แอปพลิ เ คชั น แสดงข อ มู ล สถานที่ ท อ งเที่ ย วตาม
หมวดหมูไดอยางถูกตอง มีระดับคะแนน 4.67 รองลงมาคือ แอปพลิเคชันสามารถแนะนํา
เส น ทาง บอกระยะทาง และเวลาในการเดิน ทางได ถูกตอง มีร ะดับ คะแนน 4.53 และ
ประเด็นขอคําถามที่มีระดับคะแนนต่ําสุดคือ แอปพลิเคชันสามารถเรียกดูขอมูลสถานที่
ทองเที่ยวในรูปแบบรายการตามหมวดหมู และมารกเกอรบนแผนที่ไดอยางถูกตอง มีระดับ
คะแนน 4.00
ตารางที่ 4 ผลประเมินความสอดคลองการประเมินดานความผิดพลาดในการใชงาน (Errors)
แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน
n X S.D.
1. แอปพลิเคชันสามารถบอกตําแหนงที่ทานอยูไดอยางถูกตอง
15 4.60 0.51
2. แอปพลิเคชันไมมีปญหาระหวางการใชงาน
15 4.67 0.49
เฉลี่ย
4.63

จากตารางที่ 4 พบวาผลประเมินความสอดคลองการประเมินดานความผิดพลาด
ในการใชงาน (Errors) อยูในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.63 โดยประเด็ น
ขอคําถามที่มีระดับคะแนนสูงสุดคือ แอปพลิเคชันไมมีปญหาระหวางการใชงาน มีระดับ
คะแนน 4.67 รองลงมาคือ แอปพลิเคชันสามารถบอกตําแหนงที่ทานอยูไดอยางถูกตอง
มีระดับคะแนน 4.60
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความสอดคลองการประเมินดานความพึงพอใจของผูใชงาน (Satisfaction)
แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน
n
S.D.
X
1. ภาษาภายในแอปพลิเคชันสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจน
15 4.33 0.72
2. แอปพลิเคชันใชกราฟกและโทนสีเหมาะสมในการแสดงผล
15 4.13 0.83
3. การจัดวางองคประกอบ เชน เมนู แผนที่ รูปภาพมีความเหมาะสม
15 4.53 0.64
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจแอปพลิเคชันนี้อยูในระดับใด
15 4.47 0.52
เฉลี่ย
4.37
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ตารางที่ 5 พบวาผลประเมินดานความพึงพอใจของผูใชงาน (Satisfaction) อยูใน
ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.37 โดยประเด็นขอคําถามที่มีระดับคะแนนสูงสุด
คือ การจัด วางองคป ระกอบ เชน เมนู แผนที่ รูป ภาพมี ความเหมาะสม มีร ะดับคะแนน
4.53 รองลงมาคือ โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจแอปพลิเคชันนี้อยูในระดับใด
มีระดับคะแนน 4.47 และประเด็นขอคําถามที่มีระดับคะแนนต่ําสุดคือ แอปพลิเคชันใช
กราฟกและโทนสีเหมาะสมในการแสดงผล มีระดับคะแนน 4.13
ตารางที่ 6 ตารางคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน
แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน
ดานการเรียนรู (Learn ability)
ดานประสิทธิภาพ (Efficiency)
ดานประสิทธิผล (Effectiveness)
ดานความผิดพลาดในการใชงาน (Errors)
ดานความพึงพอใจตอระบบ (Satisfaction)
เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
4.63
4.24
4.40
4.63
4.37
4.46

จากตารางที่ 6 พบวาผลการวิเคราะหขอมูล แบบสํารวจการประเมินความสามารถ
ของระบบจากผูใชงานโปรแกรมประยุกตบนสมารตโฟนสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ในแตละดานสามารถนํามาสรุปและไดคาเฉลี่ยการประเมินความความสามารถของระบบ
รวมที่ 4.46 ซึ่งอยูในระดับดี
สรุปและอภิปรายผล

ผลการพัฒนาโปรแกรมแผนที่เสนทางการทองเที่ยวเมืองโบราณจันเสนบนโทรศัพท
เคลื่อนที่ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด พบวา นักทองเที่ยวสามารถลงโปรแกรมไดที่
พิพิธภั ณฑ ทํ าใหมีการเชื่อมโยงวั ตถุ โบราณที่ แสดงภายในพิพิธภัณฑกับ จุดขุดคน พบใน
เมืองโบราณ นักทองเที่ยวสามารถเลือกเสนทางการทองเที่ยวโดยระบบสามารถแสดงแผนที่
เสนทางการทองเที่ยว ระยะทาง เวลาในการเดินทาง และภาพของสถานที่ ทําใหเดินทาง
เพื่อศึกษาไดเปนอยางดี รวมถึงมีคําบรรยายในรูปแบบ 2 ภาษา ในดานผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอความสามารถของระบบ ขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 15 คน
โดยการเลือกกลุมตัวอยางเปนการสุมแบบเจาะจงจากนักทองเที่ยวและเจาหนาที่สงเสริม
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การทองเที่ยวของชุมชนจันเสนที่ใชสมารตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไดชํานาญ โดยมี
รูปแบบในการทดสอบคือ ใหติดตั้งแอปพลิเคชัน ทดสอบใชงานแอปพลิเคชันโดยการเลือก
ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวแบบแผนที่ แบบรายการ และทดสอบระบบนําทางของแอปพลิเคชัน
ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการ
ทํางานของโปรแกรมประยุกตบนสมารตโฟนสําหรับแนะนําสถานที่ทองเที่ยวอยูในระดับดี
ดวยคาเฉลี่ย 4.46 ผลประเมินดานความถูกตองในการแนะนําเสนทาง พบวา แอปพลิเคชัน
สามารถแนะนําเสนทาง บอกระยะทาง และเวลาในการเดินทางไดถูกตองอยูในระดับดีดวย
ค า เฉลี่ ย 4.53 นอกจากนั้ น นั ก เรี ย นสามารถใชโ ปรแกรมเปน สื่ อเพื่อการศึ กษาความรู
สําหรับการในการเปนมัคคุเทศนนอย นับเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และ
สงเสริมใหชุมชนคงไวซึ่งอัตลักษณภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นไดเปนอยางดี
สงผลทําใหจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสรางรายไดใหกับชุมชนเพิ่มขึ้น
เอกสารอางอิง
มณีรัตน แกวศรี. (2560). สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตาคลี. [ออนไลน]. คนเมื่อ 10
กุมภาพันธ 2561. เขาถึงจาก http://nakhon sawan.cdd.go.th/wpcontent/uploads/sites/24/2017/05/ovc- เมืองทวารวดีศรีจันเสน.pdf
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การศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T.
กรณีศึกษา: ครูจีรพล เพชรสม
A STUDY OF THE TEACHING PROCESS OF TREBLE FIDDLE
WITH P.Q.C.T. CASE STUDY: JIRAPOL PETCHSOM
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เชิ งคุ ณภาพ ศึ กษาข อมู ลจากเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ย วของและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน
ดนตรีไทย ผลการวิจัยพบวา
กระบวนการสอนซอดวงของคุณครูจีรพล เพชรสม เนนรูปแบบการถายทอดระบบ
P.Q.C.T. ได แก ความเป น มื อ อาชี พ (Professional) หมายถึง การวางแผนการบรรเลง
ซอด ว งให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ รวมทั้ ง กระบวนการทั้ ง หมดของการสร า งงาน
การบรรเลงซอดวงมีคุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพในการบรรเลงซอดวงซึ่งรวมไปถึง
คุณภาพของผูบรรเลง คุณภาพของซอดวงที่ใชในการบรรเลง คุณภาพของความไพเราะ
ในการบรรเลงเพลง มี ส มรรถนะ (Competency) หมายถึง ฝ มือในการบรรเลงซอดว ง
อยางมีคุณภาพ ความคลองตัวของระบบสมองกลามเนื้อ หรือความชํานาญการคิดประดิษฐ
ริเริ่มสรางสรรค ทํานองเพลง รวมทั้งสมรรถนะในการบรรเลงซอดวง สมรรถนะในเรื่องของ
ฝมือ สมรรถนะในเรื่องของคุณภาพ หรือรสมือในการบรรเลงซอดวงอยางไพเราะ สมรรถนะ
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ในเรื่องของการดําเนินกลอนเพลงและมีกระบวนการสอน (Teaching) หมายถึง กระบวนการ
ทั้งหมดที่ไดมีการสั่งสมมาและนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคงานการบรรเลงซอดวง
รูปแบบการถ ายทอดระบบ P.Q.C.T. ประกอบดว ยเนื้อหาสําคัญหลัก คือ วิธี การ
เรียนการสอนเพลงพื้น กระบวนการเรียนการสอน วิธีการสอน ปญหาและวิธีการแกไข
องคประกอบของการฟงดนตรี สัญลักษณการบันทึกโนต แบบฝกและเพลงฝกปฏิบัติการ
บรรเลงซอดวง มีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการ
บรรเลงซอดวง รวมทั้งการวัดผลการประเมินในภาพรวม
คําสําคัญ: กระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. รสมือ

Abstract
The objectives of this research was to study the teaching process of
Treble Fiddle with P.Q.C.T. using qualitative research methodology. Data
were collected from relevant research papers and interviews with several
Thai music experts. The findings of the research revealed that:
The teaching process of Treble Fiddle by Jirapol Petchsom emphasized
the knowledge transferring system called P.Q.C.T. The system consists of 1.
Professionalism (being professional) which means playing music with the
Treble Fiddle in accordance with the situation including the whole process
of creating a play by the Treble Fiddle with quality. The quality refers to
playing the beetle, including the quality of the performer, the quality of the
Treble Fiddle used in the play and the quality of the melody in the music.
Competency means the skill in performing quality, the agility of the brain
muscles or artificial intelligence Incorporating melody and performance in
the Treble Fiddle, the performance in the craft, the performance in quality
or how to play the Treble Fiddle beautifully, the performance of the song
and the teaching process. All the processes were developed and applied in
the creation of the Treble Fiddle playing.
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The main content of the P.Q.C.T. system consists of the in a folk music
lesson, the teaching process, teaching methods, problems and solutions, the
element of listening music, symbols and notes, practicing and music practice
chanting. There was continuous formative quality assessment to correct
mistakes in playing the Treble Fiddle as well as the overall summative
evaluation.
Keywords: The teaching process of Treble Fiddle with P.Q.C.T., Artistry

บทนํา
ดนตรี ไ ทยเป น ศาสตร แ ละศิ ล ป แ ขนงหนึ่ ง ที่ ใ ช ก ารสื บ ทอดแบบมุ ข ปาฐะ (Oral
Tradition) ใช ก ระบวนการปฏิ บั ติ สื บ ทอดจากรุ น สู รุ น อั น เป น แนวทางในการอนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรมดนตรีของไทย และกระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยมีแนวทางที่สําคัญ
ยิ่งทางหนึ่งคือการสืบทอดใหเหมือนตนแบบเพื่อใหคงความไพเราะซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะ
ของดนตรีไทยตามแบบปรมาจารยดานดนตรีไทยไดสรางสรรคไว ดังนั้นการเรียนรูดนตรีไทย
จึงเปนวัฒนธรรมแหงจารีตกลาวคือ เปนการเรียนรูวิถีตามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อคง
ความเปนอัตลักษณของวัฒนธรรมดนตรีไทย ทั้งดานพิธีกรรมความเชื่อ พิธีไหวครู ธรรมเนียม
ปฏิบัติของนักดนตรีไทย ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะคงอยูมาถึงปจจุบันไมไดหากปราศจากการ
อนุรักษสืบทอดจากครูดนตรีไทยสูผูรับสืบทอดดนตรีไทยรุนตอไป
หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดูรยชีวิน) เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2435 เริ่ม
เรียนวิชาดนตรีที่บานโดยบิดาเปนผูถายทอดการสีซอดวงให ตอมารับราชการเปนมหาดเล็ก
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งยังทรงเปนสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ ไดศึกษาวิชาดนตรีกับพระยาประสานดุริยศัพทจนมีความสามารถเปนครูสอน
ดนตรี ต อมาท า นได ขึ้น ชื่ อ ว า เป น เอกทางดา นเครื่อ งดนตรีป ระเภทซอ สมราชทิน นาม
“หลวงไพเราะเสียงซอ” ที่ไดรับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 ผลงานทางดานดนตรีของทาน
มีปรากฏในราชการเปนอันมาก หลวงไพเราะเสียงซอไดถายทอดวิชาการทางดานดนตรี
ใหแกลูกศิษยไวหลายคน ซึ่งผูที่ไดรับการถายทอดจากทานโดยตรงจากวิทยาลัยนาฏศิลปะ
ซึ่งในปจจุบันมีอยู 2 คน เทานั้น นั่นคือ ครูเชวงศักดิ์ โพธิสมบัติ และครูจีรพล เพชรสม
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ครูจีรพล เพชรสม เปนผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย (เครื่องสายไทย) อดีตผูอํานวยการ
วิทยาลัย นาฏศิล ปร อยเอ็ดที่มีชื่ อเสีย งเป นที่ ยอมรับ ของวงการดนตรีไทย เปน บุคคลที่มี
ความสามารถทางดานเครื่องสายไทยซึ่งทานเริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกกับบิดาและคุณปลัดซอน
โพธิสมบัติ เรียนซอดวงกอนตอมาจึงเรียนซออู หลังจากชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ ทานไดเขาเรียนที่โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร กระทรวง
ศึกษาธิการ ปจจุบัน คือ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
ทานไดเริ่มเรียนซอกับหลวงไพเราะเสียงซอครูจีรพล เพชรสม ไดศึกษามาตั้งแตเริ่มเรียน
ชั้นมัธยมตน และไดรับการถายทอดวิชาความรูการบรรเลง ซอดวง ซออู ซอสามสาย จาก
หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดูรยชีวิน) นอกจากนี้ครูจีรพล เพชรสม ยังเปนผูที่มีความสามารถ
ดานดนตรีพื้นบานอี สาน ท านเปน ผูนําในการกอตั้งวงดนตรี พื้น บานอีส านและประดิษฐ
ชุดการแสดงพื้นบานอีสานตาง ๆ มากมาย เชน การแสดงฟอนมโนราหเลนน้ํา การแสดง
ฟอนสังขศิลปชัย การแสดงเซิ้งบั้งไฟ การแสดงฟอนศรีโคตรบูรณ การแสดงฟอนศรีทันดร
เป น ต น (คณะกรรมการอํ า นวยการจั ดงาน 120 ปช าตกาล หลวงไพเราะเสี ย งซอ (อุ น
ดูรยชีวิน), 2555, น. 53)
กระบวนการสอนซอดวงของคุณครูจีรพล เพชรสม เนนรูปแบบการถายทอดระบบ
P.Q.C.T. (Professional Quality Competency Teaching) ซึ่งหมายถึง กระบวนการ
บรรเลงซอดวงที่มุงเนนคุณภาพ ความไพเราะ ความคลองตัว สมรรถนะในการบรรเลงอยาง
มีคุณภาพ มีการวางแผน มีการเตรียมการและการประเมินผลสําเร็จโดยรวมในการบรรเลง
ซึ่งสมรรถนะ หมายถึง ฝมือในการบรรเลงอยางมีคุณภาพ รวมไปถึ งความคล องตัว ของ
ระบบสมอง กลามเนื้อ หรือความชํานาญในการคิดประดิษฐริเริ่มสรางสรรคทํานองเพลง
รวมทั้งการคงรักษาสมรรถนะในการบรรเลง สมรรถนะในเรื่องของฝมือ สมรรถนะในเรื่อง
ของคุ ณภาพรสมื อในการบรรเลง สมรรถนะในเรื่องของการดําเนิน กลอนเพลง เปน ตน
สวนคุณภาพ หมายถึง ความไพเราะในการบรรเลง คุณภาพของเพลงที่ใชในการบรรเลง
คุณภาพของผูบรรเลง คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการบรรเลง สวนมืออาชีพ หมายถึง
การวางแผนการบรรเลงใหสอดคลองกับสถานการณ รวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่ไดมีการ
สั่งสมมาและนํามาประยุ กตใช ในการสรางสรรค งานการบรรเลงซอดวง (จี รพล เพชรสม,
2555, น. 1)
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ผู วิ จั ย ได ตระหนั กถึ งความสํ า คั ญและมีความสนใจที่จ ะศึกษากระบวนการสอน
ซอดว งระบบ P.Q.C.T. ของครู จีร พล เพชรสม เพราะถือไดวาเปน องคความรูเฉพาะตัว
ในดานการบรรเลงซอดวงของครูจีรพล เพชรสม ปรากฏชัดในดานความเปนครูดนตรีที่ให
ความสําคัญตอการสอนทักษะปฏิบัติ เพื่อชวยในการศึกษา การใหความรูดานเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติ แบบฝกปฏิบัติเหมาะแกการนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนดนตรีในระบบ
การศึกษาในปจจุบัน เพื่อเผยแพรและอนุรักษกระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของ
ครูจีรพล เพชรสม ใหแกผูเรียนหรือผูที่สนใจในทุกระดับนําไปใชฝกฝน พัฒนาทักษะบรรเลง
ซอดวง แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการบรรเลงซอดวง และนําไปประยุกตใชในขั้นที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ไดแก
วิธีการการสอนเพลงพื้น กระบวนการสอน วิธีการสอน ปญหาและวิธีการแกไข
วิธีการศึกษา
1. ขั้นศึกษาขอมูล
ศึกษากระบวนการสอนซอดวงในระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม ในเรื่อง
ของเกี่ยวกับแนวคิด และการฝกทักษะในการเตรียมความพรอมการบรรเลงซอดวง
2. ขั้นการวิเคราะห
วิ เ คราะห ก ระบวนการสอนซอด ว งระบบ P.Q.C.T. ของครู จี ร พล เพชรสม
เกี่ยวกับแนวคิดและการฝกทักษะในการเตรียมความพรอมการบรรเลงซอดวง เพื่อใชเปน
สว นหนึ่ งในการเสริ มทางด า นการสอนทักษะการปฏิบัติ และการใหความรูดานเทคนิค
วิธีการปฏิบัติแบบฝกปฏิบัติซอดวง
3. ขั้นการตรวจสอบ
3.1 นําขอมูลที่ไดจัดเก็บรวบรวม ดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แกไข และ
ใหขอเสนอแนะ

90

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

3.2 หลั ง จากการแก ไ ขและปรั บ ปรุ ง แล ว นํ า กระบวนการสอนซอด ว งระบบ
P.Q.C.T. ที่ ได จ ากการจัดเก็ บ ไปเสนอต อครู จีร พล เพชรสม (ผูเ ชี่ย วชาญ) เพื่ อพิ จ ารณา
เนื้อหาและนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
3.3 นํากระบวนการสอนซอดวงในระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม ที่ไดรับ
การปรับปรุงแกไขเสนอตอครูจีรพล เพชรสม (ผูเชี่ยวชาญ) เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้น
นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
3.4 นํากระบวนการสอนซอดวงในระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม ที่ไดรับ
การปรับปรุงแกไขแลวไปเผยแพรใหแกผูเรียนหรือผูที่มีความสนใจศึกษาในทุกระดับนําไปใช
ฝ ก ฝนและพั ฒ นาทั ก ษะ แก ไ ขข อ บกพร อ งต า ง ๆ ของการบรรเลงซอด ว งและนํ า ไป
ประยุกตใชในการบรรเลงในขั้นที่สูงขึ้นหรือนําไปพัฒนาตอยอดความรูอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
หาประสิทธิภาพในการศึกษาในครั้งตอไป
ผลการศึกษา
1. กระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม
1.1 ผลการศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม
จากการศึ ก ษา พบว า กระบวนการสอนซอด ว งระบบ P.Q.C.T. หมายถึ ง
ระบบหรือกระบวนการที่ฝกทักษะในการบรรเลงซอดวงของครูจีรพล เพชรสม ที่มุงเนนให
เกิดความคลองตัวในการบรรเลงซอดวง และมีความชํานาญในการบรรเลงซอดวงใหสูงขึ้น
เนนคุณภาพของเสียง ระบบบันไดเสียง รวมทั้งกลวิธีการประดิษฐเสียงใหเกิดความไพเราะ
เน น การรั ก ษาสมรรถนะ รสมื อ และความคล อ งตั ว รวมทั้ ง การเรี ย นการสอนและ
การประเมินผลทุกขั้นตอน ซึง่ กระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ประกอบไปดวย
P = Professional (มืออาชีพ) หมายถึง การวางแผนการบรรเลงซอดวงให
สอดคลองกับสถานการณ รวมทั้งกระบวนการทั้งหมดของการสรางงานการบรรเลงซอดวง
Q = Quality (คุณภาพ) หมายถึง คุณภาพในการบรรเลงซอดวงซึ่งรวมไปถึง
คุณภาพของผูบรรเลง คุณภาพของซอดวงที่ใชในการบรรเลง คุณภาพของความไพเราะ
ในการบรรเลงเพลง
C = Competency (สมรรถนะ) หมายถึง ฝมือในการบรรเลงซอดวงอยางมี
คุณภาพ ความคลองตัวของระบบสมองกลามเนื้อ หรือความชํานาญการคิดประดิษฐ ริเริ่ม
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สรางสรรคทํานองเพลง รวมทั้งสมรรถนะในการบรรเลงซอดวง สมรรถนะในเรื่องของฝมือ
สมรรถนะในเรื่องของคุ ณภาพ หรือรสมือในการบรรเลงซอดวงอยางไพเราะ สมรรถนะ
ในเรื่องของการดําเนินกลอนเพลง
T = Teaching (กระบวนการสอน) หมายถึ ง กระบวนการทั้ ง หมดที่ ไ ด มี
การสั่งสมมาและนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคงานการบรรเลงซอดวง
ในการบรรเลงซอด ว งทุ ก ครั้ง จะต อ งมี การประเมิ น คุณ ภาพอย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการบรรเลงซอดวง รวมทั้งการวัดผลการประเมินในภาพรวม
ซึ่งกระบวนการสอนซอด ว งระบบ P.Q.C.T. ของครู จี ร พล เพชรสม จะประกอบไปดว ย
องค ป ระกอบเนื้ อ หาสํ าคั ญ หลั ก คื อ วิ ธี การเรีย นการสอนเพลงพื้ น กระบวนการเรี ย น
การสอน วิธีการสอน ปญหาและวิธีการแกไข องคประกอบของการฟงดนตรี สัญลักษณ
การบันทึกโนต แบบฝกและเพลงฝกปฏิบัติการบรรเลงซอดวงของครูจีรพล เพชรสม
1.2 ขั้ น ตอนการเตรี ย มความพร อม ในการฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารบรรเลงซอด ว งของ
ครูจีรพล เพชรสม ประกอบดวยแบบฝกเบื้องตนในการบรรเลงซอดวง และแบบฝกปฏิบัติ
9 แบบฝก ซึ่งสรุปไดดังนี้
1.2.1 แบบฝกเบื้องตนในการบรรเลงซอดวง
1) ทานั่งในการบรรเลงซอดวง
2) หลักการวางตําแหนงนิ้ว
3) ระบบการเปด ปดนิ้ว
4) ระบบการใชคนั ชัก
5) การควบเสียง
1.2.2 แบบฝกปฏิบัติที่ 1 การวางตําแหนงนิ้ว
1.2.3 แบบฝกปฏิบัติที่ 2 ความคลองตัวของระบบการใชนิ้ว
1.2.4 แบบฝกปฏิบัติที่ 3 การไลนิ้วตามบันไดเสียง
1.2.5 แบบฝกปฏิบัติที่ 4 การสะบัดคันชัก, การสะบัดนิ้ว
1.2.6 แบบฝกปฏิบัติที่ 5 การขยี้
1.2.7 แบบฝกปฏิบัติที่ 6 รูปแบบการพรมนิ้ว
1.2.8 แบบฝกปฏิบัติที่ 7 การปริบ
1.2.9 แบบฝกปฏิบัติที่ 8 การใชกลอน การดําเนินทํานองหลัก การแปรทํานอง

92

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

1.2.10 แบบฝกปฏิบัติที่ 9 การไลสเกลเสียง
1.3 ขั้ น ตอนในการบรรเลงเพลงฝ ก ปฏิ บั ติการบรรเลงซอด ว งระบบ P.Q.C.T.
สําหรับผูฝกหัดปฏิบัติ แบงได 3 ระดับ คือ
1. ระดับเบื้องตน ประกอบไปดวย
1.1 เพลงแขกบรเทศ เถา
1.2 เพลงตนเพลงฉิ่งสามชั้น 7 บันไดเสียง
1.3 เพลงจระเขหางยาวสามชั้น 7 บันไดเสียง
1.4 เพลงตวงพระธาตุสามชั้น 7 บันไดเสียง
1.5 เพลงนกขมิ้นสามชั้น 7 บันไดเสียง
1.6 เพลงฉิ่งมุลง 7 บันไดเสียง
2. ระดับกลาง ประกอบไปดวย
2.1 เดี่ยวเพลงแขกบรเทศ สามชั้น
2.2 เดี่ยวเพลงตนเพลงฉิ่ง สามชั้น
2.3 เดี่ยวเพลงจระเขหางยาว สามชั้น
2.4 เดี่ยวเพลงตวงพระธาตุ สามชั้น
2.5 เดี่ยวเพลงนกขมิ้น สามชั้น
3.ระดับสูง ประกอบไปดวย
3.1 เดี่ยวเพลงพญาโศก สามชั้น
การบรรเลงซอดวงเพลงตนเพลงฉิ่งสามชั้น 7 บันไดเสียง เพลงจระเขหางยาวสามชั้น
7 บันไดเสียง เพลงตวงพระธาตุสามชั้น 7 บันไดเสียง เพลงนกขมิ้นสามชั้น 7 บันไดเสียง
เพลงฉิ่ ง มุ ล ง 7 บั น ไดเสี ย ง จะบรรเลงในลั ก ษณะการไล ส เกลเสี ย งไปตามบั น ไดเสี ย ง
โดยเริ่มจากบันไดเสียงโด เปนบันไดเสียงแรก จากนั้นตามดวย บันไดเสียงฟา บันไดเสียงที
บันไดเสียงมี บันไดเสียงลา บันไดเสียงเร บันไดเสียงซอล ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม
กระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม เปนรูปแบบการถายทอด
ระบบ P.Q.C.T. (Professional quality competency teaching) ที่มุงเนนใหเกิด
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ความคล องตั วในการบรรเลงซอด ว ง และมีความชํานาญในการบรรเลงซอดวงใหสูงขึ้น
เนนคุณภาพของเสียง การเรียนรูเรื่องระบบบันไดเสียง รวมทั้งกลวิธีการประดิษฐเสียงให
เกิ ด ความไพเราะ เน น การรั กษาสมรรถนะ รสมือ และความคลองตัว รวมทั้งการเรีย น
การสอนและการประเมินผลทุกขั้นตอน มีจุดประสงคเพื่อตองการเสริมสรางทักษะในการ
บรรเลงซอดวง โดยมุงเนนแกไขปญหาในการแปรทํานอง ความคลองตัวของระบบการใชนิ้ว
ในการบรรเลงซอด ว ง และเป น การฝ กใหผูเรีย นเกิดความคิดสรางสรรคในการบรรเลง
เทคนิคที่ใชเปนเทคนิคพื้นฐานในการบรรเลงซอดวงเพื่อเสริมสรางทักษะในการบรรเลง
ซอดวง วิธีการบรรเลงซอดวงนั้นใหความสําคัญในดานทักษะการแปรทํานอง ซึ่งจะทําให
ผูเรียนมีความพรอมในการพัฒนาการบรรเลงซอดวงและมีพื้นฐานในการบรรเลงในระดับสูง
ขึ้นไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาดา เดชแสง (2556, น. 113) พบวา
กระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม มุงเนนกระบวนการ
แก ปญหาในการเรี ยนซอดว ง ความคลองตัวในการบรรเลงซอดวง ความชํานาญในการ
บรรเลงซอดวงใหสูงขึ้น เนนคุณภาพของเสียงใหเกิดความชัดเจนในการบรรเลงเนนการ
เรี ย นรู เ รื่ องระบบบั น ไดเสี ย ง เพื่ อพั ฒ นาทั กษะในการบรรเลงซอดว งใหมีป ระสิทธิภ าพ
ยังสอดคลองกับแนวคิดของคารล ออรฟ (Carl Orff, 1982-1985 อางถึงใน ณรุทธ สุทธจิตต,
2538) ผู ป ระพั น ธ เ พลงและนั ก ดนตรี ศึ ก ษาชาวเยอรมั น ได คิ ด ค น วิ ธี ก ารสอนดนตรี มี
จุดมุงหมายพื้นฐานสําคัญ คือ การพัฒนาความสามารถดานความคิดริเริ่มสรางสรรคทาง
ดนตรี เสนอหลักการสอนดนตรีไววา การเรียนการสอนดนตรีควรเริ่มจากแนวคิดทางดนตรี
ที่งายที่สุดเพื่อนําไปสูความเขาใจในการพัฒนาดานการแสดงออกทางดานดนตรีโดยอาศัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนหลัก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการจัดทําและนําไปใช
การเรียนการสอนเครื่องสายไทย ควรนํากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T.
ของครู จีร พล เพชรสม นํา มาประยุ กต ใชในการเรียนการสอน เพื่อชว ยใหการเรียนของ
ผูเ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ที่ดี มี ความพร อมในการเรีย นและการบรรเลงซอดว งไดอยางเต็ม
ศักยภาพ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องดนตรีไทยระบบ P.Q.C.T. ของ
ครูจีรพล เพชรสม ประเภทเครื่องสายชนิดอื่น ๆ ตอไป
2. ควรศึกษาและพัฒนา โดยการนําการเรียนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของ
ครูจีรพล เพชรสม ทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป
รายการอางอิง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน 120 ปชาตกาล หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดูรยชีวิน).
(2555). สิบสองทศวรรษ วารสารเสียงไทย ไพเราะเสียงซอ. ม.ป.ท.
จีรพล เพชรสม. (2555). กลวิธีการสอนแบบจี ซอดวง. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เพรส จํากัด.
ณรุทธ สุทธจิตต. (2538). พฤติกรรมการสอนดนตรี. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุภาดา เดชแสง. (2556). ศึกษาแนวคิดการดีดจะเข เพลงตนเพลงฉิ่งสามชั้น 7 เสียง
ของอาจารยจีรพล เพชรสม. ศิลปนิพนธศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
คีตศิลปไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป.

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

95

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ดวยวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON STANDARD
RAMWONG FOR MATTAYOM SUKSA 2, SUANKULARB
WITTAYALAI RANGSIT SCHOOL BY PEER ASSISTED LEARNING
ศศิมา แสงสวาง *
0

SASIMA SANGSAWANG

บทคัดยอ
การดําเนินการวิจยั ในชั้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวง
มาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ดวยวิธีสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางรูปแบบการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่อง รําวงมาตรฐานของผูเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผานการเรียนรูแบบเพื่อนชวย
เพื่อน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนรู
แบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 จํานวน
28 คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2561 โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยแบบประเมินคุณภาพ
รูปแบบการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน แบบทดสอบเรื่อง รําวงมาตรฐาน และแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของผูเรียน โดยวิเคราะหขอมูลดวยกระบวนการทางสถิติ โดยใชสถิติคาเฉลี่ย
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test แบบ Dependent Sample ผลการวิจัย
พบวา
*

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
Suankularb Wittayalai Rangsit School
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1. รูปแบบการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
รําวงมาตรฐานของผูเรียน มีคุณภาพตามเกณฑประเมินของผูเชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภายหลังการผานการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเพื่อนชวยเพื่อนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 2 ที่ เ รี ย นด ว ยการสอนรู ป แบบเพื่ อนช ว ยเพื่ อ นมี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28
คําสําคัญ: การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน

Abstract
The objectives of this research were to create a Peer Assisted Learning
model that has a quality according to the expert's evaluation, compare the
academic achievement in Standard Ramwong of Mattayom Suksa 2 students,
and study the satisfaction of Mattayom Suksa 2 students who were taught
by Peer Assisted Learning model. The target group was 28 Mattayom Suksa 2
students at Suankularb Wittayalai Rangsit School, Pathumthani in the second
semester of 2018 academic year.
The research findings were as follows:
1. The model of Peer Assisted Learning which met the quality criteria
based on the expert's evaluation was in the highest level, with an average
mean score of 4.66.
2. Achievement scores of Standard Ramwong of Mattayom Suksa 2
students before implementing the model were higher than after implementing
the model is significantly higher at the 0.01 level.
3. Mattayom Suksa 2 students who studied by Peer Assisted Learning
model had a high level of satisfaction with an average mean score of 4.28.
Keywords: Peer Assisted Learning
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บทนํา
นาฏศิลปไทยถือเปนศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของไทย เปนสิ่งที่ชวยแสดง
เอกลักษณ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยใหแกอารยประเทศไดรับรู ชื่นชม และเรียนรู
ความเป น ชาติ ไ ทย นอกจากนี้ ก ารแสดงนาฏศิ ล ป ใ นแต ล ะครั้ ง นั้ น ยั ง เป น การรวบรวม
ศิลปวัฒนธรรมแขนงอื่ น ๆ ที่สํ าคัญประกอบการแสดงไว ในแตละครั้ง ได แก ดนตรีไทย
ที่เปนสวนของการควบคุมจังหวะและบรรเลงประกอบการแสดง และศิลปกรรมที่มีสวน
ในการออกแบบตกแตงเวที ทําฉาก ประกอบการแสดงในแตละครั้ง ทั้งนี้หากพูดถึงการแสดง
ที่เกี่ยวของกับนาฏศิลปไทยนั้นจะมีการแสดงที่หลากหลายทั้งการแสดงฟอน รํา ระบํา โขน
ละครนอก ละครใน รวมถึงรําวงมาตรฐานและอีกหลายการแสดง
รําวงมาตรฐานเปนการแสดงที่เปนพื้นฐานของการเรียนนาฏศิลปไทย ทาทางที่อยูใน
รําวงมาตรฐานประกอบไปดวยแมทาจํานวน 14 ทา เนื้อหาสาระในการเรียนมีทั้งทฤษฎี
และกระบวนการปฏิบัติควบคูกันไป โดยรําวงมาตรฐานเปนการละเลนพื้นบานอยางหนึ่งที่
เนน การสรางความสนุกสนาน มีผู รําทั้งชายและหญิงรําเป นคู ๆ โดยปจจุบัน หนวยงาน
ภาครัฐไดใหความสําคัญกับการกับรําวงมาตรฐานโดยไดบรรจุรําวงมาตรฐานนี้ไวในหลักสูตร
การศึกษาขั้น พื้นฐานใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู และปฏิบัติ ชวยในการสื บสานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยตอไป
ในสวนของการเรียนรูเกี่ยวกับรําวงมาตรฐานนั้น ผูสอนจะเปนผูใหความรูทั้งในสวน
ของประวัติความเปนมา รายละเอียดของเพลงและทารํา มีการสาธิตทาทางในการแสดง
ในแตละเพลง นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากหนังสือแบบเรียน
ไดอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในปจจุบันจากการที่สังคมไทยเปดรับวัฒนธรรมของชาติตาง ๆ และ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหผูเรียนหรือเยาวชนไทยสวนใหญสนใจเรียนรูเกี่ยวกับ
นาฏศิ ล ป ไ ทยลดลง ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ จึ ง ลดลงตามไปด ว ย ซึ่ ง อาจส ง ผลกระทบต อ
การอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยดานนาฏศิลปได
จากการที่ผูวิจัยเปนผูสอนทางดานนาฏศิลปไทยในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 พบวา
ผูเรียนบางสวนไมสามารถปฏิบัติทา รําในการแสดงชุดรําวงมาตรฐานไดจึงมีความคิดในการนํา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาปรับในการจัดการเรียนการสอน
โดยจุ ดเด น ของรู ป แบบการสอนเพื่ อนช ว ยเพื่อนเปน การเรีย นที่ใชร ะบบกลุม กลาวคื อ
คัดเลือกนักเรียนที่เกงเปนหัวหนากลุมและนักเรียนที่ออนหรือปานกลางเปนสมาชิกในกลุม
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ซึ่งนักเรียนที่เกงตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชวยกันฝกซอมรํา และประเมินผลการเรียนโดย
การเสนอผลงาน และสาเหตุที่ผูวิจัยเลือก (การสอนแบบ/สื่อนวัตกรรม) วิธีการสอนแบบ
เพื่ อนช ว ยเพื่ อน เป น เพราะว า วิ ธี การสอนแบบเพื่อนชว ยเพื่อนจะเนน ใหผูเรีย นทุกคน
รวมกันปฏิบัติกิจกรรมกลุมของตนเองใหสําเร็จลุลวง มีการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียน
แบบเกงชวยออน อีกทั้งชวยลดอาการเขินอายหรือประหมาในการปรึกษาหรือสอบถามจาก
ผูสอน โดยผูวิจัยไดเคยทดลองใชการสอนที่นําวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมาปรับใชแลว
คือ วิธีการสอนแบบ Group learning โดยทําการทดลองใชในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 ซึ่งในขณะนั้นพบวาภายในชั้นเรียนมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติทารําของผูเรียน
ซึ่งผูเรียนสวนมากปฏิบัติทารําไมตรงจังหวะกับจังหวะของเพลง จึงไดปรับปรุงในประเด็น
ขั้นปฏิบัติ โดยใหผูเรียนปรบมือตามจังหวะเพลงกอนปฏิบัติทารํา และใหผูเรียนฝกปฏิบัติ
ตามกลุมที่กําหนดขึ้นเอง พบวา ไมสามารถปฏิบัติได เนื่องจากกําหนดกลุมที่เรียนรูดวย
ตนเอง ไม มีการผสมความเก งและความออนของผูเรีย น ทําใหแนวทางการสอนครั้งนั้ น
ไมเปนไปตามเปาหมายที่ผูวิจัยไดกําหนดไว ผูวิจัยจึงสนใจวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนมา
ปรั บ ใช ในการจั ดการเรี ยนการสอนเรื่องรํ า วงมาตรฐาน เพื่อเปน แนวทางในการพัฒ นา
ศักยภาพการเรีย นด า นรํ า วงมาตรฐานของผูเ รีย น และเปน แนวทางในการจัดการเรีย น
การสอนดานนาฏศิลปไทย และการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ สร า งรู ป แบบการสอนแบบเพื่ อนช ว ยเพื่ อนในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทาง
การเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของผูเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผานการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนรูแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน
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วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เ ปนการวิจัย ในชั้นเรียน โดยเปนการพัฒนารูป แบบการสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน มีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 2 จํานวน 28 คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
2. สมมติฐานของการวิจัย
1) รู ป แบบการสอนแบบเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ นมี คุ ณ ภาพตามเกณฑ ป ระเมิ น ของ
ผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
3) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ที่ ผ านการเรี ย นรูรู ป แบบเพื่ อนช ว ยเพื่ อ นมี
ความพึงพอใจตั้งแตระดับมากขึ้นไป
3. ตัวแปร ไดแก
1) ตัวแปรตน คือ วิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
2) ตัวแปรตาม คือ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐาน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 2. ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการสอนแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รําวงมาตรฐาน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ที่เรียน
ดวยวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน

5. รูปแบบการทดลอง
การดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รําวงมาตรฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ดวยวิธีสอนแบบเพื่อนชวย
เพื่อน ผูวิจัยมีรูปแบบการทดลอง ดังนี้
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รูปแบบการทดลองแบบ The One Group Pre test – Post test Design
ทดสอบกอนเรียน
O1
โดย

O1
X
O2

การทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
O2

คือ การทดสอบกอนเรียน
คือ การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน
คือ การทดสอบหลังเรียน

6. ระยะเวลาในการวิจัย ดําเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ระหวาง
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 จํานวน 6 ชั่วโมง
7. การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
7.1 เครื่องมือวิจัย
1) แบบประเมินรูปแบบการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
2) แบบทดสอบปฏิบัติทารํา เรื่อง รําวงมาตรฐาน
3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
7.2 วิธีการสรางเครื่องมือ และการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1) แบบประเมินรูปแบบการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1.1 สรางแบบประเมินรูปแบบการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยนํารูปแบบ
ที่การสอนแบบเพื่อนช วยเพื่ อนที่ส รา งขึ้ นมากํา หนดเปน ขอคําถามตามกระบวนการจัด
การเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
1.2 นําเครื่องมือที่รางใหผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity)
1.3 ปรับแกตามขอเสนอแนะ
2) แบบทดสอบปฏิบัติทารํามีขั้นตอนการสราง ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบจากตํารา หนังสือ
2.2 วิเคราะหตัวชี้วัดและเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรู
2.3 รางแบบทดสอบปฏิบัติทารํา
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2.4 นําเครื่องมือที่รางใหผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity)
2.5 ปรับแกตามขอเสนอแนะ
3) แบบประเมิ นความพึงพอใจมีต อวิธีสอนแบบเพื่ อนชวยเพื่อน มีขั้น ตอน
การสราง ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจ เกณฑที่ใชในการประเมินคือ พอใจ
มากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย พอใจนอยที่สุด ระดับคะแนน 5 4 3 2
และ 1 ตามลําดับ โดยกําหนดคาเฉลี่ยในการประเมิน ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความวาความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน เรื่องรําวงมาตรฐาน อยูในระดับพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวาความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน เรื่องรําวงมาตรฐาน อยูในระดับพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวาความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน เรื่องรําวงมาตรฐาน อยูในระดับพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวาความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน เรื่องรําวงมาตรฐาน อยูในระดับพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวาความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน เรื่องรําวงมาตรฐาน อยูในระดับพอใจนอยที่สุด
7. สถิติที่ใชในการวิจัย
วิเ คราะหขอมูล โดยใชคา เฉลี่ย เลขคณิต และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (บุญชม
ศรีสะอาด, 2541, น. 57)
8. วิธีการสอน
ชั่วโมงที่ 2 (การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน) สอนรองเพลง
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบวา ในการเรียนรําวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 นี้ นักเรียนตองปฏิบัติทารํา รําวงมาตรฐานไดอยางนอย 1 เพลง คือ เพลงคืนเดือนหงาย
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ขั้นสอน
ขั้นที่ 1 สังเกตรับรู
1. ใหนักเรียนฟงเพลงคืนเดือนหงาย จากแถบบันทึกเสียง 2 รอบ
2. ใหนักเรียนรวมกันบอกความหมายของเพลงคืนเดือนหงาย
ขั้นที่ 2 ทําตามแบบ
3. ครูสอนรองเพลงโดยเริ่มสอนทีละวรรค แลวใหนักเรียนรองตามจนจบเพลง
4. ครูสอนรองเพลงพรอมกับทําจังหวะประกอบโดยการปรบมือแลวใหนักเรียน
ปฏิบัติตาม
ขั้นที่ 3 ทําโดยไมมีแบบ
5. ใหนักเรียนรองเพลงคืนเดือนหงายพรอม ๆ กัน 2-3 รอบ
6. ใหนักเรียนรองเพลงพรอมกับปรบจังหวะประกอบเพลง
ขั้นที่ 4 แบงกลุมนักเรียน
7. ครูผูสอนแบงกลุมนักเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนที่รองเพลงไดและถูกตอง
ตามจังหวะเพลงประมาน 6 คน รับหนาที่เปนหัวหนากลุม และแบงออกเปน 6 กลุม
8. ใหนักเรียนที่เหลือเขากลุม แบงจํานวนเทา ๆ กัน โดยมีหัวหนากลุมเปน
ผูควบคุมดูแลและคอยฝกทักษะการรองเพลงของกลุมตนเอง
ขั้นที่ 5 ฝกทักษะใหชํานาญ
9. ใหนักเรียนทุกกลุมรวมกันฝกรองเพลง ภายในเวลาที่กําหนด
10. ครูผูสอนคอยสังเกตการฝกปฏิบัติรองเพลงของนักเรียน
ขั้นที่ 6 เสนอผลงาน
11. ใหนักเรียนรองเพลงคืนเดือนหงายทีละกลุมที่หนาชั้นเรียน
12. ครูแนะนําการรองเพลงและปรบจังหวะประกอบเพลงของกลุมที่ยังรองไม
ถูกตอง
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนสรุปความรูเรื่อง ประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐาน
2. ใหนักเรียนทุกกลุมรองเพลงคืนเดือนหงายพรอมกันอีก 1 รอบ

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

103

ชั่วโมงที่ 3-4 (การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน) สอนปฏิบัติทารํา
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ใหนักเรียนรวมกันรองเพลงคืนเดือนหงายจากที่ไดเรียนไปคาบที่แลวพรอม
กัน 1 รอบ
2. ครูแจงเนื้อหาที่จะเรียนในคาบเรียนนี้ใหนักเรียนทราบ
ขั้นสอน
ขั้นที่ 1 สังเกตรับรู
1. ครูเปดสื่อวีดิทัศนรําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย ใหนักเรียนชม และ
ใหนักเรียนสังเกตทารําในเพลงคืนเดือนหงาย

ภาพที่ 1 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา: ผูวิจัย

2. ครูซักถามทานาฏยศัพทที่นักเรียนพบเห็นจากการรําที่ใหดูวามีทานาฏยศัพท
อะไรบาง ใหนักเรียนรวมกันตอบคําถาม
ขั้นที่ 2 ทําตามแบบ
3. ครูอธิบายทารําที่ใชในเพลงคืนเดือนหงายและนาฏศัพทวามีอะไรบาง
4. ครูอธิบายและสาธิตทารํา ทาสอดสรอยมาลาแปลง โดยเริ่มจากการใช
มือกอน และใหนักเรียนปฏิบัติตาม
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ภาพที่ 2 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา: ผูวิจัย

5. ครูอธิบายและสาธิตการกาวเทา จากนั้นใหนักเรียนปฏิบัติตาม

ภาพที่ 3 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา: ผูวิจัย

6. เมื่อเห็นวานักเรียนปฏิบัติทั้งมือและเทาไดสัมพันธกันแลว ครูจึงปฏิบัติทั้ง
สองอยางพรอมกัน จากนั้นใหนักเรียนปฏิบัติตาม
ขั้นที่ 3 ทําโดยไมมีแบบ
7. ใหนักเรียนทุกคนรองเพลงและปฏิบัติทารําไปดวย โดยใหสลับแถวผลัดกัน
มาอยูดานหนาจนครบทุกคน
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ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา : ผูวิจัย

ขั้นที่ 4 แบงกลุมนักเรียน
8. ครูผูสอนแบงกลุมนักเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนที่ปฏิบัติทารําไดและถูกตอง
ตามจังหวะเพลง รับหนาที่เปนหัวหนากลุม และแบงออกเปนหลาย ๆ กลุม

ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา : ผูวิจัย

9. ใหนักเรียนที่เหลือเขากลุมแตละกลุม โดยมีหัวหนากลุมเปนผูควบคุมดูแล
และคอยสอนสมาชิกในกลุมของกลุมตนเอง

106

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

ภาพที่ 6 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา : ผูวิจัย

ขั้นที่ 5 ฝกทักษะใหชํานาญ
10. ใหนักเรียนทุกกลุมปฏิบัติทารํา ตามแถบบันทึกเสียง

ภาพที่ 7 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา : ผูวิจัย

11. ครูผูสอนคอยสังเกตการฝกปฏิบัติทารําของนักเรียน
12. ใหนักเรียนทุกกลุมรวมกันปฏิบัติทารํา ตามแถบบันทึกเสียง
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ขั้นที่ 6 เสนอผลงาน
13. ใหนักเรียนปฏิบัติทารําเพลงคืนเดือนหงายทีละกลุมที่หนาชั้นเรียน
14. ครูแนะนําการปฏิบัติทารําใหตรงจังหวะและถูกตองตามหลักนาฏยศัพท
ของกลุมที่ยังปฏิบัติไมถูกตอง
ขั้นสรุป
ครูซักถามทานาฏยศัพทที่ใชในเพลงคืนเดือนหงาย โดยนักเรียนรวมกันตอบ
ชั่วโมงที่ 5-6 (การสอนแบบเพื่อนชวนเพื่อน)
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครู ส อบถามนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ป ญ หาการปฏิ บั ติ ท า รํ า ว า กลุ ม ไหนพบป ญ หา
อะไรบาง
ขั้นสอน
ขั้นที่ 1 สังเกตรับรู
1. ใหนักเรียนดูรูปแบบและวิธีการแสดงรําวงมาตรฐานจากสื่อวีดิทัศนรําวงมาตรฐาน

ภาพที่ 8 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา: ผูวิจัย
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ขั้นที่ 2 ทําตามแบบ
2. ใหนักเรียนปฏิบัติรําวงมาตรฐานตามรูปแบบและวิธีการแสดง ตามสื่อวีดิทัศน
ที่ไดชม

ภาพที่ 9 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา: ผูวิจัย

ขั้นที่ 3 ทําโดยไมมีแบบ
3. ใหนักเรียนปฏิบัติรําวงมาตรฐานตามรูปแบบและวิธีการแสดง โดยใหนักเรียน
ยืนเขาแถวเปนวงกลม เปนคูชาย-หญิง แลวปฏิบัติทารําพรอมแถบบันทึกเสียง
ขั้นที่ 4 แบงกลุมนักเรียน
4. ใหนักเรียนจับกลุมใหมตามความสมัครใจตนเองจํานวนกลุมละ 4 คน เพื่อ
สอบปฏิบัติรําวงมาตรฐานเพลง “คืนเดือนหงาย”
ขั้นที่ 5 ฝกทักษะใหชํานาญ
5. ใหนักเรียนทุกกลุมรวมกันปฏิบัติทารําโดยใหนักเรียนยืนเขาแถวเปนวงกลม

วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

ภาพที่ 10 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา : ผูวิจัย

ขั้นที่ 6 เสนอผลงาน
6. ครูแจงเกณฑการใหคะแนนการสอบปฏิบัติทารําใหนักเรียนทราบ
7. ครูเรียกนักเรียนทีละกลุมออกมาสอบปฏิบัติทารําเพลงคืนเดือนหงาย

ภาพที่ 11 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน
ที่มา: ผูวิจัย
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ขั้นสรุป
7. ครูแจงผลการสอบปฏิบัติทารําใหนักเรียนทราบ พรอมชี้แจงขอบกพรอง และ
ชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติไดคะแนนดี เพื่อเสริมกําลังใจใหนักเรียน มีความมุงมั่นในการฝกฝน
ทักษะตอไป
ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของผูเรียน
รายการ
S.D.
แปลผล
X
1. กระบวนการสอนมีความชัดเจน
4.80
0.45
มากที่สุด
2. ขั้นตอนการสอนแตละขั้นเขาใจงาย
4.60
0.55
มากที่สุด
3. การออกแบบการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.60
0.55
มากที่สุด
4. การออกแบบการสอนครูผูออกแบบสามารถปฏิบตั ิไดจริง
4.60
0.55
มากที่สุด
5. การออกแบบการสอนกระตุนใหนักเรียนตั้งใจเรียนมีความเขาใจ 4.40
0.55
มาก
และนําความรูไ ปใชได
6. การออกแบบการสอนเหมาะสม/สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
4.80
0.45
มากที่สุด
7. การออกแบบการสอนสอดคลองกับเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู 4.80
0.45
มากที่สุด
8. การออกแบบการสอนงายตอการวัดและประเมินผล
4.60
0.55
มากที่สุด
9. การออกแบบการสอนเหมาะสมกับสถานที่และสื่อการสอน
4.80
0.45
มากที่สุด
10. การออกแบบการสอนบรรลุตามจุดมุงหมาย
4.60
0.55
มากที่สุด
คาเฉลี่ย
4.66
0.34
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของผูเรียน ในภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ที่สุด 9 ขอ และอยูในระดับมาก 1 ขอ
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคะแนนเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
การทดสอบ
จํานวน
X
SD
t
(คน)
คะแนนสอบกอน
28
8.61
1.71
-5.17*
เรียน
คะแนนสอบหลัง
28
9.71
1.33
เรียน
* P < .01

df

sig (2-tailed)

27

0.00

จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังการผานการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน สูงกวากอน
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอน
รายการ
1. ขั้นตอนชัดเจนลําดับจากงายไปยาก
2. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
3. วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
4. นักเรียนไดรับความรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
6. นักเรียนมีโอกาสฝกทักษะการปฏิบัติจนประสบความสําเร็จได
ดวยตนเอง
7. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความนาสนใจ กระตุนการเรียนรู
คาเฉลี่ย
ที่มา: ผูวิจัย

4.29
4.75
4.38
4.38
4.13
4.17

S.D.
0.86
0.53
0.77
0.71
0.90
0.96

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

3.88
4.28

1.30
0.73

มาก
มาก

X

จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ และอยูในระดับมาก 6 ขอ
สามารถจัดเรียงความพึงพอใจจากมากไปนอย ดังนี้
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- นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
- วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
- นักเรียนไดรับความรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ขั้นตอนชัดเจนลําดับจากงายไปยาก
- นักเรียนมีโอกาสฝกทักษะการปฏิบัติจนประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง
- นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
- กิจกรรมการเรียนการสอนมีความนาสนใจ กระตุนการเรียนรู
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผล
1) รู ป แบบการสอนแบบเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ นมี คุ ณ ภาพตามเกณฑ ป ระเมิ น ของ
ผูเชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.66
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภายหลังการผานการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเพื่อนชวยเพื่อน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 2 ที่ เ รี ย นด ว ยการสอนแบบเพื่อนชว ยเพื่ อนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28
อภิปรายผล
1) รู ป แบบการสอนแบบเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ นมี คุ ณ ภาพตามเกณฑ ป ระเมิ น ของ
ผูเชี่ยวชาญในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.66 เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อนตามที่ผูวิจัยกําหนดนั้นเปนกระบวนการสอนที่เนนการใหผูเรียนไดชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในการเรียนรูทฤษฎีหรือการปฏิบัติทักษะทางดานนาฏศิลป ชวยใหผูเรียนสามารถ
ฝกทักษะตนเองไดอยางเต็มศักยภาพและเกิดการเรียนรูจากเพื่อนสูเพื่อนที่สามารถพูดคุย
กันไดอยางสนิทใจระหวางกัน สอดคลองกับ พงศศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ (2559) ที่ไดกลาวถึง
การสอนแบบเพือ่ นชวยเพื่อนวาเปนวิธีการสอนที่ใหเพื่อนชวยสอนใหเกิดการเรียนรูในเรื่อง
ตาง ๆ แบบตัวตอตัว โดยเพื่อนชวยสอนอาจเปนนักเรียนชั้นสูงกวาหรือนักเรียนชั้นเดียวกัน
แตมีความรู ความสามารถมากกวามาชวยสอน จะชวยทําใหนักเรียนผูชวยสอนเกิดทักษะ
ในการเรียนรูและทักษะทางสังคมมากขึ้น และนักเรียนผูถูกสอนจะเรียนรูไดดีขึ้นจาการสอน
ของเพื่อนวัยเดียวกันและเปนการสอนแบบตัวตอตัว
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2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเรื่อง รําวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 กอนเรียนสูงกวาหลังเรียน นาจะเปนเพราะวาวิธีการสอนแบบ เพื่อนชวยเพื่อนทําให
นักเรี ยนทุ กคนจะตองเรีย นรูและชว งเหลือซึ่งกันและกัน กอใหเกิ ดปฏิ สัมพัน ธที่ดีตอกั น
ลดการเขิ น อาย ประหม า ในกรณี ที่ผู เ รีย นปฏิบัติไมไดห รือไมเขาใจเนื้อหาและไมกลา
สอบถามจากครู ผู ส อน สอดคล องกั บ อติ กั น ต ภู ดี ทิพ ย (2552) ที่ ได ดํ าเนิ น การศึ ก ษา
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร และพฤติก รรมดา นคุ ณธรรมจริ ย ธรรมพื้น ฐาน 8
ประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3) นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 2 ที่เรี ย นด ว ยการสอนแบบเพื่อนชว ยเพื่ อนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28 นาจะเปนเพราะขั้นตอนการสอนมีความชัดเจน
ไมยุงยาก เปนการสอนที่นักเรียนมีสวนรวม การออกแบบการสอนงายตอการปฏิบัติ และ
ผูเ รีย นสามารถพู ดคุ ยกั บ เพื่ อนวั ยเดีย วกัน ไดงายกวาการพูดคุย หรือสอบถามจากผูส อน
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของนงนุ ช โฉมศิ ริ (2552) ที่ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลของ
การเรี ยนรูแบบรว มมื อโดยการเรี ยนรูเ ปน กลุมเพื่ อชวยเหลือเพื่ อนเปน รายบุ คคลที่ มีต อ
ความเข าใจในการอ านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรีย นอนุ บาล
ระยอง ที่พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นเชิงบวกตอการเรียนรูแบบรวมมือโดยการเรียนรูแบบ
กลุมเพื่อชวยเหลือเพื่อนเปนรายบุคคล
ขอเสนอแนะ
วิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนวิธีการสอนที่เนนกระบวนการปฏิบัติและเนน
กิจกรรมกลุมใหผูเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถไปประยุกตกับการสอนในรายวิชา
อื่น ๆ ได
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การใช STEAM Education พัฒนาความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
THE USE OF STEAM EDUCATION LEARNING TO DEVELOP
MATTAYOM SUKSA 3 STUDENTS’ CREATIVE THINKING
รัชฎาภรณ จันทรทอง ∗
0

RATCHADAPORN CHANTHONG

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีม
ศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์กอน-หลังเรียนของนักเรียนโดยใชสะตีมศึกษา 3) ศึกษาความสามารถการคิด
สรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
หลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 วิทยาลัย
นาฏศิลปอางทอง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง ดําเนินการวิจัยโดยการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะตีมศึกษา เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก รูปแบบการสอนสะตีมศึกษา แผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะตีมศึกษา
แบบวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
(1) ประสิทธิภาพการจัดการความรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียนโดยใชสะตีมศึกษา
มีคาเทากับ 78.83/78.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด (2) ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาความคิด
สรางสรรคนักเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (3) ความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (4) ความพึงพอใจของนักเรียนหลัง
เรียนโดยใชสะตีมศึกษาอยูในระดับดีมาก
คําสําคัญ: สะตีมศึกษา ความคิดสรางสรรค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน วิชาวิทยาศาสตร
∗
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Deputy Director, Angthong College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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Abstract
The purposes of this research were; 1) to synthesize the efficiency of
guidelines for creating lessons based on STEAM Education for the development
of students’ creative thinking. 2) to compare the learning achievement of
the students, before and after the implementation of the lessons based on
STEAM Education 3) to investigate the creative thinking ability of the students
who used the lessons based on STEAM Education 4) to study the satisfaction
of the students who used the lessons based on STEAM Education. The
experimental group was 30 Mattayom Suksa 3 students from Angthong
College of Dramatic Arts in the first semester of 2018 academic year got from
the Purposive Sampling technique. The research instruments were a teaching
model of STEAM Education, a learning management plan in accordance with
STEAM Education, an achievement test, a creativity test, and a satisfaction
questionnaire. The data were analyzed by using mean and standard deviation.
The findings revealed many interesting issues. First, the guidelines for
learning management by STEAM Education for the development of students’
creative thinking showed the efficiency index at 78.83/78.75 which was higher
than the standard index at 75/75. Second, after learning by STEAM Education,
students’ achievement was statistically higher at a significance level of 0.01.
Third, creative thinking ability of students after learning by STEAM Education
was statistically higher than the former at a significance level of 0.01. Finally,
satisfaction of students who learned by STEAM Education showed the
highest level.
Keywords: STEAM Education, Creative Thinking, Mattayom Suksa 3, Science
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บทนํา
การดําเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จําเปนตองพัฒนาเด็กทุกวัยใหไดรับการเลี้ยง
ดูที่ไดมาตรฐาน มีพัฒนาการดีทุกดาน มีทักษะชีวิต มีวินัยและวุฒิภาวะ สามารถควบคุม
อารมณและปรับตัวในโลกที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ระบบการศึกษา
ไทยมีความพยายามสรางฐานขอมูล คนหาปจจัยแกไขและมุงพัฒนาใหเกิดทักษะสี่ประการ
ที่มีความจําเปนสําหรับเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 ใหมีทักษะดานความคิดสรางสรรค การคิด
อยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา มีจินตนาการ สรางสรรคนวัตกรรมไดดวยการลงมือทํา
ดวยตนเอง มีความพรอมในดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน รวมมือทํางาน
เปนทีม มีภาวะผูนําในดานการสื่อสาร รูเทาทันสื่อดานคอมพิวเตอร มีความรูเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่ อสาร ทั กษะอาชี พและทักษะการเรีย นรู เพื่อเตรีย มความพรอมเขา สู
ยุทธศาสตรชาติ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มีความเมตตา กรุณา คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึกในการสรางเสริมความรูและทักษะความเปนพลเมืองที่ดี การเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ตองเชื่อมโยงกับภาคชีวิตจริงจึงจะเปนการเรียนรูที่ทรงพลัง หลักสูตรควรเปนแบบ
สหวิทยาการ เปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรูประเด็นปญหาในโลกของความเปนจริง มีการ
บูรณาการศาสตรการเรียนรูหลากหลายวิชา นําความรูมาใชในในชีวิตประจําวัน (สุพรรณี
ชาญประเสริฐ, 2556)
ปจจุบันมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนบูรณาการความรูหลากหลายศาสตร
เขาดวยกัน จัดทํามาตรการเพื่อปรับกระบวนการเรียนรูในบริบทตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา
และแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ดวยวิธีการวิจัย
และพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมในทุกชวงวัย สะเต็ม (STEM) และสะตีมศึกษา (STEAM
Education) เปนอีกคําตอบหนึ่งที่กําลังนิยมใชจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมทักษะสําคัญของ
คนในศตวรรษที่ 21 สะตี มศึกษาเป นการจัดการเรียนรูแบบบูร ณาการหาสาขาวิช า คื อ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร และเพิ่มศิลปะ (ART) เพื่อสงเสริม
ใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคและมีจินตนาการในการออกแบบชิ้นงานใหมีความสวยงาม
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยเสริมเรื่องความคิดสรางสรรค สรางแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู
สูการเติบโตอยางสมดุล การแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยความคิดสรางสรรค (Creativity)
อาจนําไปสูวินัยในการเปนนักวิทยาศาสตร และเพิ่มพูนทักษะในการแกปญหา มีผลการวิจัย
ยืนยันวาหลังจากไดเรียนรูโดยใชสะเต็มศึกษาทําใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
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และมีความสุขพึงพอใจในการเรียนมาก (นัสรินทร บือชา, 2558) และการจัดการเรียนรู
แบบสะตีมศึกษาทําใหนักเรียนทักษะความคิดสรางสรรค และมีเจตคติที่ดีมากตอการเรียน
(ชนัดดา ภูโปรง และคณะ, 2559)
จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีพัฒนาความคิดสรางสรรค
ด ว ยการให นั ก เรี ย นได ล งมื อ ทํ า งานด ว ยตนเอง ช ว ยพั ฒ นาทั ก ษะการทํ า งานเป น กลุ ม
เกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด เพราะนักเรียนมีโอกาสเรียนรูได
ตามศักยภาพของตนเอง รู จักการแสวงหาความรูดวยตนเอง และมี ความคิดสรางสรรค
(วิจารณ พานิช, 2555) พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพรอมเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในโลก
ยุคศตวรรษที่ 21 อยางเต็มภาคภูมิ
วัตถุประสงค
1. ศึ กษาประสิ ทธิ ภ าพการจั ดการเรี ย นรูโ ดยใช ส ะตีมศึ กษา เพื่ อพัฒ นาความคิ ด
สรางสรรคของนักเรียน
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน-หลังเรียนของนักเรียนโดยใชสะตีมศึกษา
3. ศึกษาความสามารถการคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา
วิธีการศึกษา
ประชากร ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปอ า งทอง
ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 130 คน
กลุ มตั วอย า ง สุ มเลื อกแบบเจาะจงจากนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน
30 คน
ตัวแปรตน ไดแก การใชการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา
ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดสรางสรรคของนักเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียน
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
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1.1 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตรโดยมีขั้นตอนในการ
จัดการเรี ยนรู 7 ขั้ นตอน คือ ตั้ งคําถาม (Ask) สํารวจค นหา (Explore) วางแผน (Plan)
สรางสรรคชิ้นงาน (Create) ทดสอบ (Test) ปรับปรุง (Improve) และนําเสนอ (Result)
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานวิทยาลัยนาฏศิลปชั้น ม.1-6
หลักสูตรสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาดังนี้ คือ ความเรงแรง
ลั พ ธ ที่ ก ระทํ า ต อ วั ต ถุ แรงกิ ริ ย าและแรงปฏิ กิ ริ ย า แรงพยุ ง ของเหลวที่ ก ระทํ า ต อ วั ต ถุ
แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานจลน โมเมนตของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง
และแนวโคง
1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ใชเวลาเรียน 16 ชั่วโมง ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค จุดประสงค สาระสําคัญ สาระการเรียนรู กิจกรรม และวัดผล
ประเมินผล
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประเมินความ
สอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรูกับตัวชี้วัดตามแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น แลว
นํามาปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา จึงนําแผนการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49 มาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เปนแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางขอสอบ เทคนิคการเขียน
ขอสอบ
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจความ
สอดคล อ งของข อ สอบ กั บ จุ ด ประสงค เ ชิ ง พฤติ ก รรม (Index of item objective
Congruence: IOC) ความถูกต องด า นภาษา ตัวเลือกและการใชคําถาม นําไปปรับ ปรุง
แกไขแลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.67-1.00 ซึ่งผูเชี่ยวชาญแตละคนให
คะแนนตามเกณฑดังนี้
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คะแนน +1 หมายถึง ตรงตามจุดประสงค
คะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจ
คะแนน -1 หมายถึง ไมตรงตามจุดประสงคนั้น
2.4 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชครั้งที่ 1 เพื่อหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ
2.5 นํ า คะแนนที่ ได จ ากการวิ เ คราะห คา ความยากงา ยอยูร ะหวา ง 0.20-0.85
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21-0.69
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนไปทดลองใชครั้งที่ 2 ในภาคสนาม
2.7 นําคะแนนมาวิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.94 โดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson
2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
3. แบบวัด ความคิดสรางสรรค ของนั กเรี ยน ดานความคิดคล อง ความคิดยื ดหยุ น
และความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ของกิลฟอรด (Guilford, 1954, อางถึงใน อารี
พันธมณี 2540, น. 27-33) มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบวัดความคิดสรางสรรค วางกรอบให
ครอบคลุม
3.2 สรางแบบวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียน เปนแบบมาตรสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert Scale) โดยเกณฑการใหคะแนนมี ดังนี้
5 หมายถึง ความคิดสรางสรรคระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดสรางสรรคระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดสรางสรรคระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดสรางสรรคระดับนอย
1 หมายถึง ความคิดสรางสรรคระดับนอยที่สุด
3.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบวัดความคิดสรางสรรคให
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบ
3.4 จัดทําแบบวัดความคิดสรางสรรค เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
4. แบบสอบความพึ งพอใจของนั กเรี ย นเปน แบบมาตรส ว นประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scale) จํานวน 30 ขอ โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
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4.1 ศึ กษาเอกสารงานวิ จั ย ที่เ กี่ย วของกับ ความพึงพอใจ เพื่อหากรอบการวัด
ความพึงพอใจใหครอบคลุมดานบทบาทครู-นักเรียน วิธีจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
และประโยชนที่นักเรียนไดรับ
4.2 สรางแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยเกณฑการใหคะแนนมีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย
1 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด
4.3 ตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Validity) โดยนํ า แบบวั ด ความพึ ง พอใจให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจความสอดคลองระหวางคําถามกับองคประกอบการจัด
การเรียนรู (Index of Consistency: IC) แลวคัดเลือกคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวาง 0.67-1.00
4.4 จัดทําแบบวัดความพึงพอใจ ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรูส ะตีมศึกษา
(STEAM Education)

ความคิดสรางสรรค

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทดสอบกอนเรียนนักเรียนกลุมตัวอยาง แลวจึงจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา
7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการตั้งคําถาม (Ask) กระตุนความคิด ใหนักเรียนลงมือสรางความรูดวยตนเอง
2. ขั้นสํารวจคนหา (Explore) เปนขั้นตอนที่นักเรียนรวบรวมขอมูล หาความรูเพื่อใช
แกปญหาโดยแบงกลุม ๆ ละ 5-6 คน สืบคนขอมูลหาผูที่มีความรูที่จะนํามาประดิษฐชิ้นงาน
3. ขั้นวางแผน (Plan) หลังจากนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลแลว รวมกันอภิปราย
เกี่ยวกับสิ่งที่ไดคนมา แลวจึงตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณและเครื่องมือสรางสรรคชิ้นงาน
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4. ขั้ น สร า งสรรค ชิ้ น งาน (Create) นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม สร า งสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ต ามที่
วางแผนไว
5. ขั้นทดสอบชิ้นงาน (Test) ที่นักเรียนไดสรางสรรคขึ้น
6. ขั้นปรับปรุง (Improve) ชิ้นงานที่ประดิษฐขึ้น หากงานใดมีปญหาก็จะปรับปรุง
แกไขและนําไปทดสอบอีกครั้ง
7. ขั้นนําเสนอ (Result) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมอื่น ๆ เสนอความคิดและ
ประมวลผลความรูที่นักเรียนไดเรียนมา
เมื่อจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษาครบ 7 ขั้นตอนและ
ทดสอบหลังเรียนแลว นักเรียนทําแบบวัดความคิดสรางสรรค ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ผูวิจัยนํา
ข อ มู ล คะแนนการวิ จั ย ทํ าแบบวั ด ความคิ ด สร า งสรรค แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจไปวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคการวิจัย 4 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน
3. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรค
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู วิเคราะหประสิทธิภาพจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียนโดยใชสะตีมศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา
คะแนนระหวางเรียน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประสิทธิภาพ
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2
E1 / E2
20
15.77
78.83 30
23.63
78.75 78.83 / 78.75
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเ ห็นวาประสิทธิ ภาพจัดการเรียนรูโดยใชส ะตีมศึกษาเพื่ อ
พัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ มีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ
78.79 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว โดยคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 20 คะแนน
คาเฉลี่ย 15.77 ประสิทธิภาพ 78.83 คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน
คาเฉลี่ย 23.63 ประสิทธิภาพ 78.75 แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค นั ก เรี ย นที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า เกณฑ
มาตรฐาน 75/75
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน กอนและหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนกอน-หลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา
คะแนน
N
S.D.
𝑥̅
กอนเรียน 40
30
15.00
4.13
หลังเรียน 40
30
31.5
4.36
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

T

P

31.58

0.00

จากตารางที่ 3 แสดงให เ ห็ น ว า ค า เฉลี่ ย คะแนนจากแบบทดสอบก อ นเรี ย นซึ่ ง มี
คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนเฉลี่ย เทากับ 5.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
4.13 และจากการทดสอบหลังเรียนคะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนเฉลี่ย เทากับ 31.5
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.36 เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ t-test แสดงใหเห็นวา
คาผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรค หลังเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียน หลังเรียนโดยใชสะตีม
ศึกษา
คะแนน
N
S.D.
T
P
𝑥̅
กอนเรียน 20
30
14.07
1.36
17.03
0.00
หลังเรียน 20
30
18.77
0.97
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จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดสรางสรรคของ
นักเรียนกอนเรียนซึ่งมีคะแนนเต็ม 20คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.07 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.36 และจากการทดสอบหลังเรียนคะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 18.77 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ พบวาคา t
มีคาเทากับ 17.03 แสดงใหเห็นวาความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียน หลังเรียน
โดยใชสะตีมศึกษาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู หลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะตีมศึกษาสะตีมศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียน
องคประกอบการจัดการเรียนรู
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
อันดับ
𝑥̅
บทบาทผูสอน
4.74
0.44
มากที่สุด
2
บทบาทผูเรียน
4.77
0.42
มากที่สุด
1
วิธีการจัดการเรียนรู
4.71
0.45
มากที่สุด
4
การวัดผลประเมินผล
4.72
0.45
มากที่สุด
3
ประโยชนที่ผูเรียนไดรับ
4.69
0.46
มากที่สุด
5
รวม
4.73
0.44
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา กอนและหลังเรียนโดยใชสะตี มศึกษานักเรียนมี
ความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.44 เมื่อพิจารณารายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในดานบทบาท
ผูเรียนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 รองลงมา คือ
ดานบทบาทผูสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 ดานการวัดผล
ประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 ดานวิธีการจัดการ
เรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 และดานประโยชนที่
ผูเรียนไดรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46
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สรุปและอภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
นักเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ 78.83/78.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
75/75 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
2. นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน โดยหลังเรียน (x� =31.5, S.D 4.36) สูงกวากอนเรียน (x� =15.00,
S.D.=4.13) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาจะมีความสามารถในการคิด
สรางสรรค (x� =18.77, S.D.=0.96) สูงกวากอนเรียน ( �x =14.07, S.D.=1.36) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาในระดับมากที่สุด
จากผลการวิจัยตามที่กลาวมานําไปสูการอภิปรายผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษามีคาประสิทธิภาพ 78.83/78.75
สูงกวาเกณฑที่กําหนด 75/75 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวคือการจัดการเรียนรูโดยใช
สะตีมศึกษามีประสิทธิภาพสูง
จากการวิเคราะหประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวแรก (E1) ของการ
จัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา พบวาประสิทธิภาพ (E1) มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 78.83
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว จากการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ มาตรฐาน 75 ตั ว หลั ง (E2 ) ของการจั ดการเรี ย นรู โ ดยใช ส ะตี มศึ ก ษาพบว า
ประสิ ท ธิ ภ าพ (E2 ) มี คา เฉลี่ ย โดยรวมเท า กั บ 78.75 สู งกว า เกณฑ ม าตรฐาน 75 ตาม
สมมติฐาน สอดคลองกับผลวิจัยของมีนกาญจน แจมพงษ (2559) เรื่อง การพัฒนาชุดฝก
แบบสะตี ม ศึ ก ษาเพื่ อ การสร า งสรรค ชิ้ น งาน เรื่ อ ง พลั ง งานรอบตั ว เรา นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา
ชุดฝกแบบสะตีมศึกษามีคาประสิทธิภาพ 80.76/81.54 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80
2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น
หลังเรียน (x� =31.5, S.D.=4.36) สูงกวากอนเรียน (x� =15.00, S.D.=4.13) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 15.00 จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 31.5 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของนัสรินทร บือชา (2558) พบวา การจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีความสามารถการแกปญหาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการศึกษาของฟตมาอัสไวนี ตาเยะ และคณะ (2558) พบวา
การจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษาทําใหผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
บานบูเกะตาโมง จังหวัดนราธิวาส สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และผลวิจัยของจารีพร ผลมูล (2557) เรื่องการพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบสะตีม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร พบวา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นั ก เรี ย นได รั บ การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใชส ะตี ม ศึ ก ษามีความสามารถในการคิ ด
สรางสรรคหลังเรียน (x�=18.77, S.D.=0.96) สูงกวากอนเรียน ( �=14.07,
x
S.D.=1.36)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนสูงขึ้นหลังเรียน
โดยใชสะตีมศึกษา เนื่องจากสอดคลองกับผลการวิจัยของนัสรินทร บือชา (2558) พบวา
หลังจากไดเรียนรูโดยใชสะเต็มศึกษา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และชนัดดา
ภูโ ปร ง และคณะ (2559) ศึ กษาการจั ด การเรี ย นรู แบบสะตีมศึ กษาเพื่ อสง เสริมทั กษะ
ความคิดสรางสรรค และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในชั้น
เรียนวิทยาศาสตร พบวา คาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ
ของแผนการจัดการเรียนรูสะตีมศึกษา คา E1/E2 มีคาเทากับ 79.89/77.06 สูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่ ตั้ งไว 75/75 ทั กษะความคิดสรา งสรรคหลังเรีย นโดยใชส ะตีมศึกษาสูงกวา
กอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจตคติตอของนักเรียนหลังเรียน
โดยใชสะตีมศึกษาสูงกวากอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และทักษะความคิดสรางสรรคและเจตคติตอวิทยาศาสตรมีความสัมพันธหลังเรียนมีคา R2
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เทากับ 0.3915 และมีคา r เทากับ 0.3884 หมายความวาตัวแปรทั้งสองในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัยนี้ พบวา นักเรียนพึงพอใจการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา
สอดคลองกับผลการวิจัยของนัสรินทร บือชา (2558) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ดานความสามารถในการแกปญหาและความ
พึงพอใจตอการจั ดการเรี ยนรู ของนักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ฟตมาอัสไวนี ตาเยะ และคณะ (2558) ศึกษาการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะตีมศึกษาพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
ตามแนวสะตีมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก และจารีพร ผลมูล (2558) ศึกษาการพัฒนา
หนวยการเรียนรูบูรณาการแบบสะตีมศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีศึกษา
โรงเรียนชุมชนวังตะกอ ชุมพร พบวาจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน และผานเกณฑระดับดี (เฉลี่ย=3.51) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูผานเกณฑระดับดี (เฉลี่ย=3.51) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หนวยการเรียนรูบูรณาการแบบสะตีมศึกษามีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.65/78.33 อยูในเกณฑ 82.5-77.5
ผลที่ เ กิดขึ้ น ตอนั กเรีย นเปน ผลมาจากการจัดการเรีย นรูโดยใชสะตี มศึกษาใน
บทเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ซึ่งเปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรม ศิ ล ปศึ กษา และคณิ ตศาสตร ตัว อยางเชน โครงงานชิงชาสวรรคห รรษาเปน
การบูรณาการ S (science) คือ การเคลื่อนที่วงกลม T (Technology) คือ ประดิษฐชิงชา
สวรรคจากไมไอศกรีม E (Engineering) คือ การออกแบบชิงชาสวรรคใหหมุนได A (Art)
คือ การตกแตง และทาสีใหสวยงาม M (Mathematics) คือ การคํานวณขนาดของชิงชา
สวรรคไมไอศกรีม ฯลฯ
สวนโครงงานกระดานหกฟรุงฟริ้งเปนการบูรณาการ S (Science) คือ โมเมนต
และคาน T (Technology) คื อ กระดานหกจากไม ไ อศกรี ม E (Engineering) คื อ
กระบวนการออกแบบการสรางกระดานหก A (Art) คือ การตกแตงดวยสีสันสวยงามเปนที่
น า สนใจ M (Mathematics) คื อ การคํ า นวณขนาดของไม ไ อศกรี ม การนั บ จํ า นวน
การคํานวณน้ําหนัก ความสมดุล เปนตน
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นั กเรี ย นได ว างแผน ลงมื อทํ า ลงมื อแก ปญ หา ทดลองอุป กรณทํ างาน ศึกษา
หาความรูจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย นํามาสรุปและนําเสนอในรูปของโครงงานสะตีม
ศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแกกัน ซึ่งการคนควาหาความรูดวยการลงมือทําดวยตนเอง
จนทําใหนักเรียนไดเกิดองคความรู และทบทวนเนื้อหาวิชาที่เรียนดวยตนเอง สงผลใหเกิด
ความคิด สร างสรรค มี ความสุขกับ การเรีย นรู ผลสัมฤทธิ์การเรีย นสูงขึ้น มีทักษะในการ
ทํางาน วางแผนงาน ทํ า งานเป น ทีม และกล า แสดงออก ซึ่งเปน ทักษะสําคัญ ของคนใน
ศตวรรษที่ 21
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ผู วิ จั ย มี ข อเสนอแนะจากการวิจั ย ครั้ งนี้ ซึ่ งอาจเป น ประโยชน ต อ
การจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. กอนจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา พัฒนาความคิดสรางสรรค ครูควรหาความรู
เปนอยางดี และจัดการเรียนการสอนอยางรอบคอบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ครูควรชี้แจงการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
ใหนักเรียนเขาใจบทบาทของตน มีอิสระดานความคิดเนื้อหา ครูเปนผูแนะใหคําปรึกษา
3. การเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคผูเรียนมีขอจํากัดเรื่อง
เวลาครูผูสอนควรยืดหยุนเรื่องเวลาในการทํากิจกรรม
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใชสะตีมศึกษาเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ และรายวิชาอื่น ๆ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ส ะตี ม ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด
สรางสรรคผูเรียนในระดับการวิเคราะห ประเมินคา และคิดสรางสรรค
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โขนกับสถานการณการเมืองสมัยรัชกาลที่ 3
KHON AND POLITICAL SITUATION DURING THE REIGN
OF KING RAMA III
ดิเรก ทรงกัลยาณวัตร ∗
0

DEREK SONGKALAYANAWAT

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทบทวนประเด็น กรณีพระบาทสมเด็จ
พระนั่ ง เกล า เจ า อยู หั ว (รั ช กาลที่ 3) ทรงยกเลิ ก อุ ป ถั ม ภ โ ขนหลวงเพราะสนพระทั ย
พระพุทธศาสนาจนทําใหโขนหลวงในราชสํานักซบเซา โดยใชกรอบแนวคิดประวัติศาสตร
ผลการศึ ก ษาพบว า สถานการณ ก ารเมื อ งสมัย รั ช กาลที่ 3 มี ภั ย คุ ก คามความมั่น คงต อ
ราชบัลลังก สรุปได 2 ประเด็น คือ การชิงอํานาจในราชสํานักและการลาอาณานิคมของ
ชาติตะวันตก ยุทธศาสตรการปองกันภัยคุกคามราชสํานัก คือ การติดอาวุธทางปญญาให
ความรูแกประชาชนผานทางพระสงฆและวัดในพุทธศาสนา การยกเลิกโขนหลวงในราชสํานัก
เปนหนึ่งในยุทธศาสตร ปองกันการซองสุมกําลังในราชสํานักของพระบรมวงศานุวงศ และ
เปนการนําองคความรูจากราชสํานักเปนวิทยาทานสูชุมชน
คําสําคัญ: โขน สถานการณการเมือง รัชกาลที่ 3

Abstract
Based on the historical framework, this article aimed to investigate the
reasons for King Rama III’s cancellation of the royal patronage to KHON
performance. Historically, the public were still skeptical if the cancellation
was due to the fact that King Rama III was much more interested in
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Buddhism than KHON performance, leading to the decline in popularity of
KHON performance in the Royal Court. The study indicated that during the
reign of King Rama III, the country’s political situation was unstable, and the
threats to the throne can be twofold: the seizure of power in the royal court
and the western colonization attacking the Kingdom of Siam. One of the
protection strategies against the threats to the Royal Court was to educate
Thai people through public domain by Buddhist monks in the temples.
Cancellation of the royal patronage to KHON performance was another
protection strategy adopted during that time. In so doing, assemble of men
in the royal court aiming for the coup against the throne could be prevented.
Besides this, the knowledge from the royal court could be transferred to the
public domain.
Keyword: Khon of Prince Kraisorn, Political Situation, King Rama the third

บทนํา
จากประเด็นขอถกเถียงทางประวัติศาสตรที่กลาววาเมื่อ “พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่น
เจษฎาบดิ นทร เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย ราชสมบั ติเปนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหั ว
รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชหฤทัยใฝในการบํารุงพระพุทธศาสนา ไมโปรดการละเลนมหรสพ
ทรงเห็ น ว า เป น การละเล น ที่ ไ ร ส าระไม เ ป น ประโยชน ต อ บ า นเมื อ ง และผิ ด หลั ก ธรรม
พระพุทธศาสนา เปน การบํ า รุงบํ า เรอตนเองเกินกวาเหตุ (กรมศิ ล ปากร, 2556, น. 16)
ทรงเลิกโขนละครของหลวงทําใหโขนละครในราชสํานักซบเซา
เนื่ องจากโขนเป น มหรสพในพระราชพิ ธี ตั้ง แตส มั ย กรุง ศรีอ ยุธ ยา ถื อเปน เครื่ อ ง
ราชู ป โภคส ว นพระองค เป น เครื่ อ งประกอบอิ ส ริ ย ยศของกษั ต ริ ย ปรากฏหลั ก ฐานว า
“เปนการแสดงตองหามมิใหเอกชนพึงมีไวเปนสวนตัว” นอกจากโขนหลวงในราชสํานัก
เท า นั้ น โขนจึ งเป น นาฏกรรมที่ ก ษั ต ริ ย ท รงอุ ป ถั ม ภ มีค วามเกี่ย วพั น กับ ราชสํา นั กและ
เหตุการณประวัติศาสตรไทยอยางใกลชิดมาตั้งแตอดีตกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยู หัว ทรงพระปรีชาสามารถ ปราดเปรื่องรอบดาน นําความเจริญมั่งคั่งสูบานเมือง
ทํา นุบํ ารุ งความสุ ขประชาชน ทรงมีป ระสบการณดานการต างประเทศติดตอคาขายกับ
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นานาชาติ การยกเลิ กโขนหลวง จึ งน า จะมีป ระเด็น สําคัญที่มีนัย ทางดานการเมืองและ
ดําเนินนโยบายการบริหารบานเมืองแฝงอยู
สมัยรัชกาลที่ 3 เปนยุคที่การคาขายเจริญรุงเรือง การศึกสงครามในภูมิภาคเปลี่ยน
รูปแบบไป จึงทรงทํานุบํารุงบานเมืองดานการกอสราง สถาปตยกรรม และพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง “ศาสนสถาน” พระองค ท รงสร า งและบู ร ณะวั ด ขึ้ น ใหม ใ นแบบ
สถาป ต ยกรรมผสมผสานระหว า งศิ ล ปไทยและจีน เชน วั ดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (วัดประจํารัชกาล) วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดาราม
วัดยานนาวา วัดนางนองวรวิหาร และวัดกัลยาณมิตร เปนตน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถฉลาดปราดเปรื่องรอบดาน แกไขทุกปญหาของบานเมือง
สรางความมั่งคั่งบํารุงสุขประชาชนทรงนําความเจริญมาสูชาติไทยกอนสงตอพระราชภารกิจ
ใหญหลวงของแผนดิน ใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกล าเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ในวัน ที่
2 เมษายน พ.ศ. 2394 ทรงครองสิริราชสมบัติ 27 ป
เมื่อวิเคราะหเหตุการณการเมืองสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร โดยวิธีศึกษาเอกสารพบวา
ภัยคุกคามความมั่นคงทางการเมืองไทยที่มีตอเนื่องมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ การแยงชิง
ราชบัลลังกโดยพระราชวงศและขุนนาง นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังเกิดมีภัยคุกคาม
ใหมที่มาจากนักลาอาณานิคมชาติตะวันตกเขามาสั่นคลอนความมั่นคงของราชอาณาจักร
สยาม ตัวอยางจากการที่ทัพนักลาอาณานิคมอังกฤษและฝรั่งเศสรุกรานจีน อินเดีย พมา
เวียดนาม เปนตน
บทความนี้มีวัตถุประสงคทบทวนประเด็นกรณีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงเลิกอุปถัมภโขนหลวงเพราะสนใจพระพุทธศาสนา หรืออาจเปนเพราะมีนัยแฝงทาง
การเมื อง เป น ยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น ภั ย คุ ก คามราชบั ล ลั งก จ ากการซอ งสุ ม กํา ลั งของ
พระบรมวงศานุวงศและขุนนาง รวมทั้งเปนการนําองคความรูจากราชสํานักสูประชาราษฎร
ของพระองค เป น วิ ท ยาทานเพื่ อ เตรี ย มพร อ มรั บ มื อ ภั ย อั น ตรายจากนั ก ล า อาณานิ ค ม
การศึกษาวิเคราะหครั้งนี้ดําเนินการตามกรอบแนวคิดวิชาประวัติศาสตร
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สถานการณการเมืองสมัยรัชกาลที่ 3
สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงปรีชาสามารถฉลาดปราดเปรื่องรอบดานมีเงินกําไรเปนอันมากจากการคาสําเภา จึงทรง
สรางวัดใหมและบูรณะวัดเกาจํานวนมาก นําศิลปะจีนมาใชอยางเต็มที่ โดยฝมือชางไทย
ผสมผสานกับฝมือชางจีน
ในขณะเดี ย วกั น รั ช สมั ย ของพระองค เ ริ่ มปรากฏภัย คุก คามจากนัก ลาอาณานิค ม
เข ามาในภู มิภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต พระบาทสมเด็ จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงให
ความสําคัญกับการขยายการศึกษาสูสามัญชน ติดอาวุธทางปญญาใหประชาชน เตรียมการ
รักษาชาติบานเมืองใหรอดพนภัยจากนักลาอาณานิคม
หลักฐานยืนยันความพยายามขยายความรูสูสาธารณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดแก การพิมพหนั งสือดวยภาษาไทยเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2371
โดยรอยเอกโทมัส เจมสโลว หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2372 ทรงสังคายนาพระไตรปฎกเปน
ภาษาไทย ปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และทรงตั้งเปนโรงเรียนหลวงในวัด
เพื่อสอนหนังสือภาษาไทยใหเด็กไทยเปนครั้งแรก เปนตน
ชวงที่ชาติตะวันตกเริ่มแผอิทธิพลและนําวิทยาการมาเผยแพร ทรงมีพระราชประสงค
บัน ทึกความรูของไทยมิ ใหสู ญ หายไปกั บการเปลี่ย นแปลงของยุคสมัย จึงเปน จุดเริ่มตน
การสร างมรดกทรงคุ ณค า ของชาติ คือ จารึ กวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหจารึกสรรพตําราทั้งหมด 8 หมวด
บนหินออน ประดับตามศาลารายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผูแตงจารึกความรูเหลานั้น
มีต้งั แตพระมหากษัตริย พระราชวงศ ขุนนาง พระ และไพร รวม 53 ทาน เปนความรูตาง ๆ
เชน ศาสนา ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณี จิตรกรรม ประติมากรรม และการแพทย
สมัยโบราณความรู เชน ตํารายา วิชาการแพทย ฯลฯ แตละสํานักจะถูกปกปดเปน
ความลับไมยอมบอกความจริง จนกระทั่งรัชกาลที่ 3 บัญชาใหรวบรวมจารึกสลักความรู
โบราณเปนลายลักษณอักษรเผยแพรสูสาธารณะบนแผนศิลาเพื่อความยั่งยืนถาวร ทรงมี
พระราชประสงคใหเปนคลังความรูทั้งทางโลกและทางธรรม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
จึงเปน “มหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของคนไทย” ที่มีเจตนารมณใหความรูเพื่อเปนวิทยาทาน
แกมหาชน
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ดานสถานการณการเมืองตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรจนถึงรัชกาลที่ 3 แมจะเปน
ยุคเริ่มตนสรางความมั่นคงเปนปกแผน แตทวาก็มีเหตุการณกระทบกระทั่งถึงขั้นใชกําลัง
เขาปะทะกัน จนกอใหเกิดความเคลือบแคลงวาอาจนําไปสูวิกฤตการณแยงชิงราชบัลลังก
โดยพระราชวงศและขุนนางหลายเหตุการณ หนึ่งในตัวอยางมีกรณีการแสดงโขนครั้งยิ่งใหญ
เขามาเกี่ยวของกลาวคือ ในงานฉลองอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมชนก ณ ทุงพระเมรุ เมื่อ พ.ศ.
2339 มี ก ารแสดงโขนตอนสิ บ ขุ น สิ บ รถ โขนวังหลวงเป น ฝา ยพระราม โขนวัง หนา เป น
ฝายทศกัณฐ เมื่อปะทะทัพกันฝายนักแสดงวังหนาไมยอมแพตามบท จนเกิดศึกรบกันจริง ๆ
หลังเสร็จงานสมโภชพระบรมอัฐิแลว ความบาดหมางระหวางวังหลวงกับวังหนาไมยอมยุติ
ถึงขั้นเตรียมไพรพลทําสงครามกลางพระนคร
รั ช กาลที่ 3 ทรงอยู ในเหตุ ก ารณ ดังกลาว การที่ พระองค ทรงยกเลิ กโขนหลวงใน
ราชสํานัก อาจเนื่องดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือเหตุผลใดก็ตาม
หลังจากพระองคทรงยกเลิกโขนหลวงในราชสํานัก ไดมีการโอนโขนขาหลวงเดิมในกรมหมื่น
เจษฎาบดิ น ทร ที่มีม าตั้ งแต ส มั ย รั ช กาลที่ 2 ย ายไปสังกัด พระเจ าลูกยาเธอพระองคเจ า
ลักขณานุคุณ ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว แรงสะเทือนจากการยกเลิก
โขนในราชสํา นัก กลับเปน แรงกระตุ นใหโ ขนเอกชนนอกราชสํานักในแตละชุมชนไดถือ
กําเนิดขึ้น สอดรับกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเสรีที่มีจารึกวัดโพธิ์เปนหลักฐานอยางเปน
รูปธรรม แมมีรับสั่งยกเลิกการแสดงโขนหลวง แตภายนอกราชสํานักก็มีโขนละครเกิดขึ้น
หลายโรง ตัวอยางเชน โขนละครของเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีย) โขนละคร
ของกรมพระพิ ทักษ เ ทเวศร (ต น ราชสกุ ล กุญชร) ตอมาก็มี การสืบ ทอดอยางเปน ระบบ
ระเบี ย บโดยลํ า ดั บ จนเป น แบบอย า งของโขนละครในยุคตอมา แรงสงจากยุทธศาสตร
การนําความรูจากราชสํานักสูชุมชน ยังสงผลมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เจาพระยาเทเวศรวงศ
วิวัฒน เจากรมมหรสพไดพยายามฟนฟูการแสดงโขนขึ้นอีกครั้ง จนถึงรัชกาลที่ 6 ทรงอุปถัมภ
การแสดงโขน เริ่ มต น จากให บุ ต รขุ น นางมหาดเล็ ก หลวงฝ ก หัด โขน ตั้ง กรมมหรสพให
บรรดาศักดิ์ศิลปนโขนที่มีฝมือ เรียกวา โขนบรรดาศักดิ์ คูกันไปกับโขนเอกชนที่เรียกวา
โขนเชลยศักดิ์ และตั้งโรงเรียนสอนการแสดงขึ้นภายในกรมมหรสพชื่อวา “โรงเรียนพราน
หลวง” ตอมาในป พ.ศ. 2478 ได โอนกรมมหรสพมาอยูกรมศิลปากร (กรมศิลปากร, 2552,
น.31)
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โขนในราชสํานักยังเกี่ยวของกับสถานการณการเมืองสมัยรัชกาลที่ 3 อีกครั้ง เมื่อเกิด
คดีความทางการเมือง กรณีพระองคเจ าไกรสรหรือกรมหลวงรั กษรณเรศ ตองคดีคิดก อ
การกบฏจนถูกสําเร็จโทษดวยทอนจันทนสิ้นพระชนมในป พ.ศ. 2391 หนึ่งในขอกลาวหา
สําคัญคือทรงเลี้ยงโขนละครชายจํานวนมากเปนบริวาร มักใหญใฝสูงทําตัวเทียมพระเจา
แผนดิน (เจาพระยาทิพากรวงศ, 2538, น. 73-80)
โขนพระองคเจาไกรสร-คดีการเมืองสมัยรัชกาลที่ 3
พระองค เจ า ไกรสรหรือกรมหลวงรักษ ร ณเรศ เปน พระราชโอรสพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชกับเจาจอมมารดานอยแกว ธิดาเจาพระยาจักรี เจาเมือง
นครศรีธรรมราช ตนสกุลอนิรุทธเทวา และพึ่งบุญ ประสูติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2334
สิ้นพระชนมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2391 ทรงมีความรูความสามารถโดดเดนทั้งดาน
ทางการทหาร พุทธศาสนา โหราศาสตร เปนจินตกวี บัณฑิตที่มีความสามารถสูง มีตําแหนง
สําคัญทางการเมืองในชวงรัชกาลที่ 1–3 กํากับดูแลกรมสังฆการี กํากับกรมวัง กรมคชบาล
เปนขุนพลคูบารมีของรัชกาลที่ 3 ตั้งแตทรงเปนพระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร
และมี บ ทบาทสํ า คั ญ ร วมกั บ ขุ น นางตระกู ล “บุน นาค” ในการขึ้นครองราชยส มบัติของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระองคเจาไกรสรหรือกรมหลวงรักษรณเรศถูกกลาวโทษดวยขอหาชําระคดีของ
ราษฎรไมยุติธรรม เพราะถูกพวกโขนละครชักพาใหเสียคน รับสินบนทั้งฝายโจทกฝายจําเลย
เปนคนมักใหญใฝสูง ไปลอยกระทงที่กรุงเกาและเมืองนครเขื่อนขันธ เอาธรรมเนียมแบบ
ในหลวง ใหพวกละครหมแพรสีทับทิมใสแหวนเพชรแทนหมอมหาม ตั้งแตเลนโขนละคร
แลวก็ไมไดบรรทมกับหมอมหามเลย บรรทมอยูแตที่เกงขางทองพระโรงพวกละคร กรมหลวง
รักษรณเรศใหการวา การที่ไมอยูกับลูกเมียนั้นไมเกี่ยวของตอการแผนดิน และไมไดคิดกบฏ
แตถาสิ้นแผนดินรัชกาลที่ 3 ก็ไมยอมเปนขาใคร (เจาพระยาทิพากรวงศ, 2538, น. 76)
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงปรึกษาพระราชวงศานุวงศ และเสนาบดี
ต า งเห็ น พ อ งว า กรมหลวงรั ก ษรณเรศมี ค วามผิ ด เบี ย ดบั ง เงิ น เบี้ ย หวั ด และเงิ น ขึ้ น วั ด
พระพุทธบาทป ละหลายสิบชั่ ง คิดกํา เริบ ปรารถนาจะเปนพระเจาแผนดิน ทั้งที่แตกอน
สมเด็จพระเจาอยูหัวใหความสําคัญวาเปนเพื่อนยากกันมา จึงใหชวยราชการแผนดินและ
ทรงเตือนสติหลายครั้งวาอยาทําใหราษฎรเขาติฉินนินทาหมิ่นประมาทได อยาใหชื่อชั่วอยูใน
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แผนดิน ประพฤติการไมอยูกับเมียก็มีคนมาเลาออกเซ็งแซวามาหลงรักคนโขนคนละคร เปน
คนอุบาทวบานเมืองทําใหแผนดินเดือดรอนไปทั่วดวยความโลภ แลวยังมาคิดมักใหญใฝสูง
จะเปนวังหนา จึงใหถอดจากกรมหลวงเรียกวา “หมอมไกรสร” แลวลงพระราชอาญาสําเร็จ
โทษดวยทอนจันทนที่วัดปทุมคงคา
กรณีสําเร็จโทษพระองคเจาไกรสรเปนขอยืนยันยุทธศาสตรการลดทอนกําลังไพรพล
ในสั ง กั ด ของเจ า นายและขุ น นางที่ แ อบแฝงในราชสํ า นั ก ในรู ป แบบของนั ก แสดงโขน
มิใชเหตุผลดังที่เคยกลาวตอกันมาวา รัชกาลที่ 3 ไมโปรดการละเลนมหรสพ ทรงเห็นวา
เปนการละเลนที่ไรสาระไมเปนประโยชนตอบานเมือง และผิดหลักธรรมพระพุทธศาสนา
เปนการบํารุงบําเรอตนเองเกินกวาเหตุ (กรมศิลปากร, 2556, น. 16 )
ภัยอันตรายจากนักลาอาณานิคม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กษัตริยผูทรงจัดเจนดานการติดตอ
คาขายระหวางประเทศ ทรงติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ความกาวหนาทางวิทยาการ
ของชาติ ต ะวั น ตก ในขณะเดี ย วกั น กั บ ทรงตระหนั ก ภัย อั น ตรายจากอิท ธิพ ลของนัก ล า
อาณานิคม ซึ่งเปนภัยคุกคามความมั่นคงใหมที่กําลังเขามาแทน “พมา” ศัตรูตลอดกาลของ
ราชอาณาจักรสยาม ดังกระแสพระราชดํารัสวา “..การศึกขางญวน ขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว
จะมีก็แตขางพวกฝรั่ งใหร ะวังใหดี อยาใหเสี ยทีแกเขาได การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควร
จะเรียนเอาไว ก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเลื่อมใสไปทีเดียว..” (เจาพระยาทิพากรวงศ,
2538)
จากการศึ ก ษาเอกสารหลั ก ฐานคํ า ให ก ารในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า
เจาอยูหัวทรงสงทูตและหนวยสืบราชการลับเขาไปสังเกตการณในจีนและดินแดนเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต แล วจดบั น ทึกข อมู ลรายงานเหตุการณกลับมานําเสนอรัฐ บาลสยาม
เอกสารนี้สะทอนเหตุการณประวัติศาสตร เลาเรื่องการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกในจีน
อินโดนีเซีย เวียดนาม และพมา เมื่อวิเคราะหเอกสารคําใหการฉบับนี้ทําใหเห็นไดชัดวา
รั ฐ บาลสยามในพระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู หั ว สนใจติ ด ตามสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และรับรูเรื่องราวภัยคุกคามสยามประเทศ ที่มาจากลัทธิการลา
อาณานิคมของชาติตะวันตกอยางใกลชิด
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วิสั ย ทัศน เงิ น ถุงแดงเปน หนึ่งในยุ ทธศาสตรการเตรียมการรับมือคุกคามที่มาจาก
นักลาอาณานิคมชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสวา
“เงินถุงแดงในทองพระคลังขางที่ 40,000 ชั่ง ใหพระเจาอยูหัวองคตอไปนําไปบํารุงวัดวา
อารามที่ ชํ า รุ ด ทรุ ดโทรม 10,000 ชั่ ง ที่ เ หลื ออี ก 30,000 ชั่ง ใหเก็บ ไวใชในการแผน ดิ น
ต อไป” และเงิ น ถุ งแดงในท องพระคลั งข า งที่ ไดเก็บ ไวใชไถบานไถเมืองในยามที่จําเป น
ในกรณีวิกฤตการณ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) สมัยรัชกาลที่ 5 ไดใชในการไถบานเมืองเปน
คาปรับใหแกฝรั่งเศส
ยุทธศาสตรการปองกันภัยคุกคามระยะยาว ที่มาจากนักลาอาณานิคมชาติตะวันตก
โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศส คื อ จัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาประชาชนของพระองคใหมี
ความรูเทาทันความเจริญทางวิทยาการจากนานาชาติและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามของรัชกาลที่ 3 มหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของไทย
เปนอนุสาวรียยืนยันเจตนารมณ การมุงจัดการศึกษาเสรีเปนวิทยาทาน (Public Domain)
แก มวลมหาประชาชน เนื่ องจากคนสมั ย โบราณผูทรงภู มิรูจ ะ “หวงวิ ช า” จึง บัญ ชาให
เจาของวิชาแตละสํานักสาบานวาจะนําขอมูลที่ถูกตองมาสลักในจารึก หากใครนําขอมูลเท็จ
มาสลักขอใหมีอันเปนไป จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คือ เครื่องยืนยันเจตนามุงจัด
การศึกษาเสรีเปนวิทยาทานแกประชาชนทั่วไปของพระองค
สรุปและอภิปรายผล
1. จากประเด็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงยกเลิกโขนหลวงในราชสํานัก
มิใชมาจากสาเหตุที่ทรงโปรดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเพียงอยางเดียวนั้น และโขนหลวง
ในราชสํานักมิไดซบเซาตามที่เคยเขาใจกัน เนื่องจากทรงใหโขนขาหลวงเดิมในพระองคที่มี
มาตั้งแตรัชกาลที่ 2 นั้น โอนยายไปสังกัดพระเจาลูกยาเธอพระองคเจาลักขณานุคุณ ตอมา
ครูโขนขาหลวงเดิมเหลานี้ เปนครูนาฏศิลปคนสําคัญของราชสํานัก ตัวอยางเชน “ครูเกษ
พระราม” ได เ ป น ครู ค รอบโขนละครของหลวงและผู มี บ รรดาศั ก ดิ์ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ 4
(กรมศิลปากร, 2552, น. 31-35) เหตุผลสําคัญที่แทจริงคือวาระทางการเมืองในราชอาณาจักร
ปองปรามภัยคุกคามภายในราชสํานักที่เกิดจากการที่พระบรมวงศานุวงศและขุนนางชั้นสูง
ใชเหตุผลของการฝกหัดโขนละครหลวงในราชสํานักแอบแฝงซองสุมกําลังไพรพลสั่นคลอน
ลมลางราชบัลลังก
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สอดคล อ งกั บ กรมส ง เสริ ม วั ฒ นธรรม (2561, น. 101) ที่ ก ล า วว า ในแผ น ดิ น
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เจานายและขุนนางผูใหญมีโขนในสังกัดหลายราย
เชน กรมพระพิทักษเทเวศร (พระองคเจากุญชร) ทรงใหหัดโขนละครที่วังบานหมอ สืบทอด
มรดกตอมายังพระโอรสคือ พระองคเจาสีหนาทราชดุรงคฤทธิ์ และเจาพระยาเทเวศรวงศ
วิ วั ฒ น (ม.ร.ว.หลาน กุ ญ ชร) หรื อ โขนในสั ง กั ด ของขุ น นางและเอกชนหลายโรง เช น
เจาพระยาบดินทรเดชา ฯลฯ ไดเจริญรุงเรืองเปนตนแบบของโขนละครไทยในยุคตอมา
2. พระมหากษัตริยรัชกาลที่ 1 และ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร คือ พระราชาที่ทรงเติบโต
มาจากสามัญชน มิใชชาววังที่ลืมถิ่น แตทรงเปนนักคิดและนักสรางงานศิลปะที่ยิ่งใหญ และ
ไดสงตอมรดกตกทอดยังรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงเติบโตใน
ตําแหนงราชการควบคุมดานงานการคลังและการคาตางประเทศ ประสบการณจากการติดตอ
คาขายระดับนานาชาติ คือ โลกทัศนกวางขวาง รูความเปนไปและรับรูการเปลี่ยนแปลงของ
โลกตะวันตกและตะวันออก ทําใหทรงมีวิสัยทัศนที่มองการณไกล วางรากฐานยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคที่มีการลาอาณานิคมจากชาติ
ตะวันตก เหนือกวาพระมหากษัตริยรวมสมัยกับพระองคในภูมิภาคนี้ กรณีตัวอยาง จารึก
วัดโพธิ์ คือ วิสัยทัศนการรวบรวมองคความรูของชาติเผยแพรสูสาธารณชน กรณีตัวอยาง
การยกเลิกโขนหลวงในราชสํานัก คือ วิสัยทัศนการนําองคความรูจากราชสํานักกลับคืนสู
ชุมชน
รายการอางอิง
กรมศิลปากร. (2552). โขน: อัจฉริยลักษณแหงนาฏศิลปไทย. กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ.
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ลิชชิ่ง.
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน
วารสารพั ฒ นศิ ล ปวิ ช าการเป น สื่ อกลางการเผยแพร แ ละแลกเปลี่ย นความรู ร ะหวา งครู อาจารย
นักวิชาการ และนักสรางสรรคผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและสถาบันหรือหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งผลงาน
ดังกลาวตองไมเคยลงตีพิมพที่ใดมากอน และไมอยูระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น และมิได
คัดลอก ทําซ้ํา หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใด วารสารมีกําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดเผยแพร: ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
ประเภทของผลงานตีพิมพ ไดแก บทความงานวิจัย งานสรางสรรค หรือบทความวิชาการในสาขาวิชา
ปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การจัดเตรียมตนฉบับ
ตองพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Words 2003 ขึ้นไป
1. ตั้งคาหนากระดาษขนาด A4 ระยะขอบดานละ 1” (2.54 ซม.) เฉพาะดานซาย 1.5” (3.81 ซม.)
2. ตัวอักษรใชแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขอารบิค
3. ระยะหางระหวางบรรทัดปกติ 1 ชวงบรรทัด ยกเวนระยะหางระหวางหัวขอ 1½ ชวงบรรทัด
4. หมายเลขหนา ขนาด 14 พิมพมุมขวาบน หางจากขอบกระดาษดานบน 0.50 นิ้ว
5. การเขี ย นอ า งอิ ง ในเนื้ อ หาให ใ ช ร ะบบนาม-ป ตามรู ป แบบ APA Style ของ American
Psychological Association
6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไมเกิน 15 หนา
ในบทความจะตองประกอบไปดวยหัวขอและรูปแบบการพิมพ ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title)
- มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ
2. ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
- พิมพเฉพาะชื่อและนามสกุลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 16 ตัวหนา
กลางหนากระดาษ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) หลังชื่อผูเขียนเพื่ออางอิงหนวยงาน ถามีผูเขียนมากกวา 1 คน
คั่นดวยเครื่องหมายลูกน้ํา (,) และถาผูเขียนอยูตางหนวยงานกันใหใสจํานวนดอกจันตางกัน
3. บทคัดยอ (Abstract)
- “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 18 ตัวหนา กลางกระดาษ
- เนื้อหาบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดาชิดขอบยอหนา
โดยจัดทําเปนความเรียงรอยแกวยอหนาเดียว มีความยาวไมเกิน 250 คํา
- ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ควรเลือกคําสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับบทความ 2-5 คํา ระบุไวทายบทคัดยอและทาย Abstract
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4. ที่อยูผูเขียน
- พิมพเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามดวยที่อยูผูเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 12 point
ไวมุมซายดานลางของหนาแรกเพื่ออางอิงหนวยงาน
5. สวนเนื้อหาบทความ
- หัวขอ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดดานซาย
- เนื้อความ ขนาด 16 point ชิดขอบยอหนา
- บทความวิจั ยหรือวิ จัยงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหั วขอ ไดแก บทนํา วัตถุป ระสงค
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง
- บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา เนื้อหา สรุป และรายการอางอิง
- บทความงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค กระบวนการ
สรางสรรค ผลการสรางสรรค สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง
- กรณีที่มีภาพหรือแผนภูมิ ใตภาพใหระบุคําวา “ภาพที่ ...” หรือ “แผนภูมิที่ ...” ใสเลขเรียง
ตามลําดับ ตอดวยขอความบรรยายภาพหรือแผนภูมิ และบรรทัดถัดไปใหระบุที่มา หากผูวิจัยจัดทําขึ้นเองใหระบุ
ที่มาวา “ที่มา: ผูวิจัย” จัดวางใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ (ใชตวั อักษรขนาด 14 หนา)
- กรณีที่ มี ตาราง ดา นบนตารางให ระบุ คํา ว า “ตารางที่ ...” ใส เ ลขเรีย งตามลํา ดั บ ต อด ว ย
ขอความบรรยายตาราง ชิดขอบดานซายของหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา) และขนาดของตารางตอง
มีขนาดไมเกินระยะขอบกระดาษที่กําหนดไว
6. การเขียนรายการอางอิง
การเขียนรายการอางอิงเพื่อระบุแหลงที่มาของเอกสารหรือขอมูลของผูอื่นหรือจากแหลงงานของ
ผูอื่นมาใชในงานของตน เพื่อใหผูอานทราบวาผูเขียนไดยกงานหรือแนวความคิดของผูใดมาเกี่ยวของบาง ทําให
สามารถคนหาและติดตามอานเพิ่มเติมได ซึ่งวารสารพัฒนศิลปวิชาการกําหนดใหเขียนอางอิงตามระบบนามป
(Name–Year System) ตามรูปแบบ APA Style ของ American Psychological Association ซึ่งเปนรูปแบบ
สากลที่นิยมแพรหลาย ดวยการอางอิงแหลงที่มาของขอความแทรกในเนื้อหา สามารถเขียนได 2 ลักษณะ ดังนี้
1. อางไวขางหนาขอความ ใชในกรณีตองการเนนชื่อผูแตงที่เปนเจาของขอความหรือแนวคิด
โดยอางชื่อผูแตง ตามดวยปและระบุเลขหนาของเอกสารที่อางใสไวในวงเล็บ จากนั้นตามดวยขอความที่อาง
2. อางไวขางทายขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดที่นํามาอาง โดยระบุชื่อนามสกุลของผูแตง ปที่พิมพและเลขหนาที่นํามาอางอิงตอจากขอความที่อางถึงหรือสรุปความใสไวในวงเล็บทั้งหมด
ตัวอยาง การอางอิงในเนื้อหาหนาและทายขอความ
หนาขอความ
ทายขอความ
ชื่อผูแตง (ปที่พิมพ, น. )
(ชื่อผูแตง, ปที่พิมพ, น. )
Surname (Date, p. )
(Surname, Date, p. )
จินตนา สายทองคํา (2555, น. 50-51)
(จินตนา สายทองคํา, 2555, น. 50-51)
ประเมษฐ บุณยะชัย (2543)
(ประเมษฐ บุณยะชัย, 2543)
Kumar (1996, pp. 56-62)
(Kumar, 1996, pp. 56-62)
James, Slater, and Bucknam (2012, p. 25)
(James, Slater, & Bucknam, 2012, p. 25)
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ในกรณี ที่ เ อกสารที่ นํ า มาอ า งอิ ง ไม ป รากฏป ที่ พิม พ ใ ห ร ะบุ ม.ป.ป. (ไม ป รากฏป ที่ พิ ม พ ) ใน
บทความภาษาไทย และ n.d. (no date) ในขอความอางอิงจากเอกสารภาษาตางประเทศ แทนปที่พิมพ
การอางอิงทายเลมใหระบุหัวขอรายการอางอิงวา “รายการอางอิง” และจัดพิมพตามแบบ
มาตรฐานที่กําหนด หากรายการอางอิงเปนรายการสัมภาษณหรือเอกสารฉบับตัวเขียน ใหเขียนรวมกับรายการ
อางอิงรายการอื่น ๆ โดยไมตองแยกหัวขอเฉพาะ สําหรับรูปแบบการเขียนรายการอางอิงทายบทความใหเขียนดังนี้
- ชื่อวารสารหรือชื่อหนังสือใชตัวหนา
- เริ่มเรียงเอกสารภาษาไทยกอนเอกสารภาษาอังกฤษโดยเรียงชื่อตามลําดับอักษรในพจนานุกรม
- บรรทัดที่สองและบรรทัดตอ ๆ ไปของแตละรายการอางอิงใหยอหนาเขามา 5-7 ตัวอักษร
หรือประมาณครึ่งนิ้ว
การอางอิงทายเลม
ตัวอยาง
หนังสือทั่วไป
ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ). เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ผูแตงคนเดียว
สุภาพรรณ ณ บางชาง. (2535). ขนบธรรมเนียมประเพณี: ความเชื่อและแนวการ
ปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ผูแตง 2 คน
ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. (2533). พฤติกรรมบุคคลในองคการ (พิมพครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ผูแตง 3 คน
James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012). Action research for business,
nonprofit, & public administration: A tool for complex times.
Los Angeles, CA: SAGE.
ผูแตงมากกวา 3 คน สุมน อมรวิวัฒน และคณะ. (2535). ความคิดและภูมิปญญาไทยดานการศึกษา (Thai
Wisdom in Education) (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ผูเขียนที่มีอสิ ริยยศ ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. (2555). บันทึกเรื่องความรู
ตาง ๆ (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป.
ผูแตงเปนหนวยงาน กรมสงเสริมวัฒนธรรม. (2560). รุกขมรดกของแผนดินใตรมพระบารมี. กรุงเทพฯ:
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.
บทความหรือบทวิจารณในหนังสือ
บทความในวารสาร เจตน เจริญโท. (2536). “การทองเที่ยวกับสิ่งแวดลอมไทย ทําอยางไรจึงจะยั่งยืน”.
นิตยสารโลกสีเขียว, 2, 4: 16-20.
บทความวิจารณ
สุริชัย หวันแกว. (2536) วิจารณเรื่อง บริษัทญี่ปุนกับการเปน NIC ของประเทศไทย
หนังสือในวารสาร
โดย สุวินัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน, 11, 2: 79-83.
บทความหนังสือพิมพ ประสงค วิสุทธิ์. (19 มีนาคม 1537). “สิทธิของเด็ก”. มติชน. หนา 18.
บทความสารานุกรม ศักดิ์ศรี แยมนัดดา. (2532-2533). “มหาภารตะ”. สารานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 22. 14354-14369.
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การอางอิงทายเลม
ตัวอยาง
วิทยานิพนธ
ชุติมา สัจจานันท. (2520). การสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต (ปการศึกษา
2502- 2516). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สัมภาษณ
แมนมาศ ชวลิต, คุณหญิง. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. สัมภาษณ,
11 มีนาคม 2537.
สื่ออิเล็กทรอนิกส “ไอศกรีม”. (30 สิงหาคม 2557). [ออนไลน]. เขาถึงจาก
http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-96/ice-cre.html
กลุมพัฒนาและสงเสริมวิทยบริการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. (8 พฤษภาคม 2557). แนวทางการจัดซื้อหนังสือและ
สื่อสิ่งพิมพเพื่อใหบริการในหองสมุดโรงเรียน. [ออนไลน]. เขาถึงจาก
http://academic.obec.go.th/new2551/
node/1/163/news_sec_detail/433
การสงตนฉบับ
สงตนฉบับเปนกระดาษขนาด เอ 4 (พิมพหนาเดียว) จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD จํานวน 1 แผน
และแบบฟอรมเสนอบทความที่กองบรรณาธิการกําหนด
การปรับแกตนฉบับ
โดยทั่วไปผูอานทบทวน (Reviewer) จะตรวจสอบความถูกตองและครบถวน ดานวิชาการแลวสงให
ผูเขียนปรับแก สิทธิในการปรับแกตนฉบับเปนของผูเขียน แตกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพเฉพาะที่
ผานความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทานั้น ทั้งนี้จะมีการประสานเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองดานวิชาการและอื่น ๆ ประมาณสองครั้ง
การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (final proof)
ผูเขียนตองตรวจทานพิสูจนอักษรในลําดับสุดทายเพื่อเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเนื้อหากอน
ลงตีพิมพ
ลิขสิทธิ์ในบทความที่ตีพิมพในวารสาร
บทความที่ไดลงตีพิมพในวารสารเปนลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
ติดตอสอบถามกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการวารสารพัฒนศิลปวิชาการ
ฝายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เลขที่ 119/19 หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2482 2176-8 ตอ 357-8, 363 Fax. 0 2482 2173
E-mail : research@bpi.mail.go.th
Web : www.bpi.ac.th
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ผูเขียนสงตนฉบับมายังกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ
และความถูกตองของตนฉบับ
รับ/แกไข

แกไข

แจงผูเขียนแกไข
ตนฉบับ

รับ
ผานแบบมีเงื่อนไข
สงคืนผูเขียน
แกไข

ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อานประเมิน

ไมผา น

แจงผูเขียน
Reject

ผาน
กองบรรณาธิการ
ตรวจสอบความถูกตอง
ผาน
กองบรรณาธิการจัดพิมพตนฉบับ
กองบรรณาธิการจัดสงตนฉบับให
โรงพิมพดําเนินการจัดทํารูปเลม
กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพร
วารสาร และประกาศรับตนฉบับ

สงคืนผูเขียน
แกไข

146

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

1”
(ตัวหนา 20 กึ่งกลาง)

1½”

(เลขหนาตัวธรรมดา 14 ชิดขวา)

ชื่อบทความภาษาไทย
(1½)

(ตัวหนา 20 กึ่งกลาง) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ
(1½)
(ตัวหนา 16 กึ่งกลาง)
ชื่อผูเขียนภาษาไทย (ถามีมากกวา 1 คน ใส*,**,***ตามลําดับ)
(1½)
(ตัวหนา 16 กึ่งกลาง) ชื่อผูเขียนภาษาอังกฤษ
(1½)
(ตัวหนา 18 กึ่งกลาง)
บทคัดยอ
(1½)

(บทนํา วิธีการศึกษาและผลการศึกษา ประมาณ 200 – 250 คํา) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1½)
คําสําคัญ: คําที่ 1 คําที่ 2 คําที่ 3 (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย)
(1½)
(ตัวหนา 18 กึ่งกลาง) Abstract
(1½)

(Introduction Method and Result 200 – 250 words)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
Keywords: คําที่ 1, คําที่ 2, คําที่ 3 (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย)
* ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาไทย
ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาอังกฤษ
** ทีอ่ ยูผูเขียนคนที่ 2 ภาษาไทย
ที่อยูผูเขียนคนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
*** ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาไทย
ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาอังกฤษ

(ตัวธรรมดา 12 ชิดซาย ไวมุมขวาลางสุดของหนาแรก)

1”
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บทนํา
(1½)
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(ตัวหนา 16 ชิดซาย)

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

วัตถุประสงค
(1½)

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)

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

วิธีการศึกษา
(1½)

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1½)
ตารางที่ 1 ชื่อตาราง
ชื่อหัวขอ

* คําอธิบายคาในตาราง
ที่มา: ระบุแหลงที่มา (อางอิงตามระบบ)
(1½)
ตารางที่ 2 ชื่อตาราง
ชื่อหัวขอ

ที่มา: ระบุแหลงที่มา (อางอิงตามระบบ)

148

Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)

ภาพที่ 1 --------------------------------------- (คําอธิบายรูป)
ที่มา: (ถานํารูปภาพจากแหลงทีม่ าอื่น ไมไดสรางขึ้นเองใหอางอิงแหลงที่มาดวย เพราะมีลิขสิทธิ์)
(1½)
ผลการศึกษา (ตัวหนา 16 ชิดซาย)
(1½)

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

สรุปและอภิปรายผล
(1½)

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ขอเสนอแนะ (ถามี)
(1½)
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(ตัวหนา 16 ชิดซาย)

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

รายการอางอิง (ตัวหนา 16 ชิดซาย)

(1½)
---------------------------------(การอางอิงใชรูปแบบ APA)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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