เพจวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

เว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ - มกรำคม ๒๕๖๔

๑

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ กิจกรรมและผลงาน ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
๒. เพื่อเผยแพร่ผลงานของครู คณาจารย์ บุคลาลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
๓. เพื่อเป็นสื่อกลางอันดีระหว่างบ้าน วิทยาลัยฯ ชุมชน ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาวิทยาลัย ฯ

ที่ปรึกษา

สารบัญ

รองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
- บรรณาธิการแถลง.............................................................................๑
- แนะนาบุคลากรใหม่..........................................................................๒
ดร.สุพจี สุภาพ รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
นายสายันณ์ เถกิงศรี รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา - แสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ.........................................๒
- ห้าทศวรรษ : ทรงคุณค่า....................................................................๕
นายพินิตร์ กลับทวี รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหาร
- ราโทน (๑).........................................................................................๗
นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายนโยบายและแผน - ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน.............................................๑๐
นางสาวชุติพันธุ์ ภู่เจริญวณิชย์ รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
- ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน.........................................๑๑
นายจารุชา จันทสิโร หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์
- หลักศิลาจารึก : จริงปลอมก็ของไทย..............................................๑๒
- ถ้าไม่รู้ “ไวยากรณ์”จะเป็นยังไง?....................................................๑๖
นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
- พื้นฐานการเรียนโขน ตอนที่ ๑ เรื่องการนั่งพับเพียบ.......................๑๙
นายดิสวัฒน์ ภาคฐิน หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์
- ทัศนะคติกับการสื่อสาร..................................................................๒๑
บรรณาธิการ : นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน
- ประโยคคาถามที่ไม่ได้ถาม : เสน่ห์ความงามของวรรณคดีไทย.........๒๒
กองบรรณาธิการ
- ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ...........................................................๒๓
นายชานาญ แก้วสว่าง
นางนงลักษณ์ เขียวมณี
นายอานาจ อาจมังกร
นายมนตรี สุขกลัด
นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ นางสาวกรรณิการ์ เสวะนา
นายวรกิตติ์ หยกประดิษฐ์ นายชัยทัต โสพระขรรค์ นายธนภัทร ทองระย้า
ภาพถ่าย : นางนงลักษณ์ เขียวมณี ,นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์, นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร
พิสูจน์อักษร : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทบรรณาธิการ
พบกันอีกแล้ ว ...สาหรับอ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ฉบับที่ ๓ วิ ทยาลัย ฯ ได้เปิดทาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ไม่นาน
ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคือ “วิกฤตโควิด ๑๙ รอบ ๒” ทาให้ต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม
ที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีเหตุการณ์วิกฤต แต่การแสวงหาความรู้ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง ยังมีการดาเนินการรูปแบบ กระบวนการ วิธีการต่าง ๆ
ในรูปแบบ Work From Home คือ การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน หรือการประกวด แข่งขันประเภท
ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการแสงหาความรู้ และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯเท่าที่จะกระทาได้ ในฉบับนี้กองบรรณาธิการได้ รวบรวมผลงาน
กิจกรรม เกียรติคุณของวิทยาลัย ฯ ประกอบไปด้วยผลงานครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
สาหรับวารสารฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษของวิทยาลัย ฯ คือท่านผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง นายสมภพ เขียวมณี ที่ได้รับ
พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ งมงกุ ฎ ไทย ชั้ น สายสะพาย ชั้ น ที่ ๑
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และล่าสุดคือได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ (รศ.)
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ถือเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ศิษยานุศิษย์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการดาเนินรอยตาม
และขอต้อนรับสมาชิกใหม่สู่รั้วเขียว-ขาว ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ
ซึ่งติดตามได้จากวารสารฉบับนี้....
ขอขอบคุณท่านผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล
รูปภาพประกอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ....พบกันใหม่ฉบับหน้า
บรรณาธิการ

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

๒

ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔

แนะนำบุคลำกร

นางสาวขนิษฐา แซ่ลม้ิ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
คณะศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

นางสาวจันทิมา คาแก้ว
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รางวัลชมเชยการแข่งโครงการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจาปี ๒๕๖๓
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงละครแห่งชาติ

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

๓

ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔

รางวัลชมเชย การแข่งขันการสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา โครงการครูไทยรักภาษา ครั้งที่ ๑๒
"สวนสุนันท์ สร้างสรรค์วัจนศิลป์ สู่วาทจินต์พลังแห่งภาษา เสกสรรอักษราต่อต้านทุจริต" ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
โดยสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับรางวัลชนะเลิศประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับประเทศ

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

๔
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ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดนตรีสากล นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดนตรีสากลในโครงการประกวด
วงดนตรี 3rd valaya Alongkorn Music competition 2020
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางระดับเหรียญเงิน ในระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้ชื่อในการแข่งขัน ชบาแบนด์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
นางสาวณัชชา สิทธิสินธุ์
ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖๔

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

๕
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ห้าทศวรรษ : ทรงคุณค่า
รองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

“ผอ.ครับ ผอ.คะ” เป็นคาเรียกที่ทุกคนในรั้ววิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ใช้เรียกรองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี ตั้งแต่ได้รับการสรรหาให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทุกคนที่เข้ามา
หาข้าพเจ้าเพื่อ
ต้องการคาแนะนาในการดาเนินงาน หรือแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
ต่างก็ได้รับคาแนะนา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยม และเดินจากไปด้วยรอยยิ้มแห่ง ความหวัง
ได้รับคาชมว่ามีความเชี่ยวชาญทั้งในการบริหารงาน และความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ
พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองอย่างก้าวกระโดด ผู้เขียนจึงบันทึกนาเสนอเส้นทางในความสาเร็จ เพื่อเป็น
แนวทางและเป็นแรงบันดาลใจให้กับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ดังนี้

ทศวรรษที่ ๑ – ๓ : การรับราชการครู
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๑ ถือกาเนิดลูกครึ่งชาวจีนคนหนึ่ง ชื่อสมภพ เขียวมณี เป็นบุตร
นายสมศั กดิ์ นางปราณี เขีย วมณี ผู้ เขีย นมี ความฝัน อยากจะเป็ น ครู และมี ใจรักดนตรีไทย จึง เข้าเรีย น
ชั้นต้นปีที่ ๑ (ม.๑) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ รางวัลที่ภาคภูมิใจในช่วงที่เป็น
นักเรียน คือ ได้รับ “ทุนนริศ” เมื่อปี ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นทุนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ ตั้งใจเรียนจนจบการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.) ในปีพุทธศักราช
๒๕๓๒ และสอบบรรจุเข้ารับราชการที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๒

ทศวรรษที่ ๔ - ๕ : การขอวิทยฐานะ “ครูเชี่ยวชาญ”
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (คศ.๔) ผู้เขียนได้กาหนดเป้าหมายปีที่จะส่งผลงานไว้ และดาเนินการจน
สาเร็จตามเป้าหมาย โดยศึกษาแนวทางจากผู้ที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้า ดาเนินการขอทุนวิจัย
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเขียนหนังสือ “เทคนิคการสีซอด้วงขั้นสูง”
ขณะเดียวกันนั้นก็ต้องสร้างผลงาน การปฏิบัติงานย้อนหลัง ๒ ปี ให้เป็นที่ยอมรับ
ในเชิงประจักษ์ ผู้เขียนตั้งปณิธานไว้ว่าหลังจากได้ครูเชี่ยวชาญจะเป็นผู้ให้
สร้างคุณค่าให้แก่นักเรียน นักศึกษา ชุมชน และให้บริการวิชาการแก่สังคม
ผลจากที่ได้รับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ทาให้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ ๑
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓
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การขอตาแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริ ยางคศิลป์ มีเป้าหมายเพื่อใช้ ในการ
รองรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ผลงานทางวิชาการที่จัดทาผู้เขียนเลือก
ในสิ่งที่มีความถนัด ได้แก่ เขียนหนังสือ เรื่อง“สัมฤทธิภาพการสีซออู้ขั้นสูง” ผ่านการรับรองคุณภาพของ
หนังสือจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทยที่เป็นรองศาสตราจารย์ จานวน ๓ ท่าน จัดทาเอกสารคาสอน
จานวน ๒ รายวิชา (ปัจจุบันทาเพียง ๑ รายวิชาโดยเลือกจากวิชาที่ไม่ต่ากว่า ๓ หน่วยกิต) ศึกษารายละเอียด
การส่ง ผลงาน ผลการปฏิบั ติง านย้อนหลั ง ๓ ปี การปฏิบั ติต นด้ านจริย ธรรม จรรยาบรรณ ผลการสอน
การบริการวิชาการ งานวิจัย การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดาเนินการตามขั้นตอนตามแบบคาขอรับการ
พิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และประเมินการสอนจริงจานวน ๒ ชั่วโมง ระยะเวลาที่ส่ง ขอรับ
การประเมินจนถึงได้รับการอนุมัติตาแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ใช้เวลา ๑ ปี

การเป็นผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้ า พเจ้ า ก้ า วไปท างานนอกวิ ท ยาลั ย ฯ เป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ ท่ า นนิ ภ า โสภาสั ม ฤทธิ์ อธิ ก ารบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดี” ซึ่งถือเป็นความโชคดีที่ได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้งานด้านการบริหาร มีส่วนในการกากับดูแลเรื่องมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ดารงตาแหน่งนี้ได้ประมาณ ๑ ปี ๖ เดือน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการบริหารจึงได้รับการ
สรรหาให้ดารงตาแหน่ง “ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง” ดารงตาแหน่งคราวละ ๔ ปี ระหว่างปี
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ซึ่ ง มี เป้ า หมายเพื่ อ “สร้า งคน สร้า งงาน สร้า งชื่ อ ”โดยใช้ น โยบาย ๑๒ นโยบาย
มาขับเคลื่อนความสาเร็จ คติประจาในที่ว่า
“สานึกรักบ้านเกิด ทดแทนคุณของสถาบันที่ทาให้เราเติบโตมา”
ใช้หลักในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และยึดหลักการ
“ครองตน ครองคน และครองงาน”

เคล็ดลับความสาเร็จ
ข้าพเจ้าชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จาได้ว่า เดินเข้าไปสมัครงานแผนงานและงบประมาณ อยากเรียนรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากครูกัญญา ทองมั่น เริ่มรู้จักวงล้อคุณภาพ (PDCA) จึงได้นามาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิต ทุกความสาเร็จเริ่มจากการกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วก้าวไปข้างหน้าให้ถึงเป้าหมายนั้น การมีวินัย
ในตนเอง ความมานะอดทนในการท างานโดยใช้ เ วลานอกเวลาราชการพั ฒ นาตนเองให้ คุ้ ม ค่ า
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน จนได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์

เป้าหมายต่อไป
เป้ า หมายต่ อ ไป คือ ส าเร็ จ การศึก ษาหลั ก สู ต รศิล ปดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต (D.F.A.) รุ่น ที่ ๑ ของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองให้มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน และสร้างผลงานวิชาการ
เพื่อให้บริการแก่สังคมต่อไป
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ราโทนสามโก้ (๑)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
ภาควิชานาฏศิลป์

ประวัติความเป็นมา
นับตั้งแต่สมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในระหว่างสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘) นั้น คณะรัฐบาลในขณะนั้น ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย
ทุกแขนง อาทิ ดนตรี นาฏศิลป์ การขับร้อง การละเล่น การแสดง การต่างกาย การใช้ภาษาพูด การปฏิบัติตัว
ของพลเมือง เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับ ได้แก่ “พระราชกริสดีกา
กาหนดวัธนธัมทางสิลปกัมเกี่ยวกับการสแดงละคอน พุทธสักราช ๒๔๘๕” และ“พระราชกกริสดีกากาหนด
วัธนธัมทางสิลปกัมเกี่ยวกับการบันเลงดนตรี การขับร้อง และการพากย์ พุทธสักราช ๒๔๘๖” เพื่อควบคุม
และปรับปรุงการจัดแสดงละครและดนตรี โดยใช้วัฒนธรรมตะวันตก (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ , ๒๕๕๐:๕๕)
ทาให้วงการนาฏศิลป์ไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยมีกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานในการจัด
ระเบียบแบบแผนในครั้งนั้น
การจัดระเบียบแบบแผนในยุคการปรับปรุงวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามนี้ ทาให้
การแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ ที่ศิลปินเคยแสดงเคยเล่นมาแต่เดิม ต้องปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของภาครัฐ
เป็นอย่างมาก อาทิ ลิเก ศิลปินต้องมีบัตรนักแสดงที่กรมศิลปากรเป็นผู้ออกไว้ให้ การแสดงเพลงพื้นบ้านต้องมี
เนื้อร้องที่ใช้ถ้อยคาสุภาพไม่หยาบคาย และต้องส่งบทร้องให้กรมศิลปากรตรวจสอบและเพื่ออนุญาตให้
จัดการแสดงได้ เป็นต้น การแสดงพื้ นบ้านหนึ่ง ที่เป็ นที่นิ ยมทั่ วไปในช่ว งสมั ยดัง กล่าวนั้น คือ “รำโทน”
อนึ่ง ด้วยราโทนเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีวิธีการเล่นอย่างง่าย ๆ ใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้น เป็นการละเล่น
ที่ลงทุนน้อย และสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และด้วยมหรสพอื่น ๆ เปิดการแสดงไม่ค่อยได้ในสมัยนั้น
(สมทรง กฤตมโนรถ, ๒๕๔๒:๕๕๙๐) ประกอบกับ พ.ศ. ๒๔๘๗ รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมศิลปากรพิจารณา
ปรับปรุงการเล่นราโทนให้เป็นแบบแผน จนเกิดรูปแบบใหม่ คือ “ราวง” ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายของผู้คนใน
สมัยนั้นเป็นอย่างมาก (ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๑๔: ๗) ทาให้ “ราโทน” กลายเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับความ
นิยมในฐานะการสนับสนุนจากภาครัฐบาลเรื่อยมา
นอกจากนี้แล้ว เนื้อร้องของเพลงราโทนที่นิยมร้องกันแพร่หลายทั่วไปนั้น แต่เดิมเป็นเพลงที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวรรณคดีไทย เช่น ลักษณวงศ์ ไกรทอง พระศรีสุริโยทัย เป็นต้น ทั้งยังมีเนื้อหาที่แสดงถึงเนื้อหา
เกี่ยวกับการเกี่ยวพาราสีกัน อาทิ เพลงไหนเล่าดอกรัก ยามเย็นเดินเล่นทะเลเหนือ ว่าวน้อยที่เราเคยเล่น
เดือนจ๋าเดือน สาวน้อย เป็นต้น (วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๔๐: ๑) นอกจากนี้แล้ว ยังมีเพลงที่แสดง
เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ได้แก่ สงคราม ความรักชาติ การยกย่องผู้นา เป็นต้นว่า
เพลงแปดนาฬิกา เพลงไตรงรงค์ธงชาติ เพลงท่านพิบูล เป็นต้น ซึ่งเพลงต่าง ๆ เหล่านี้ บ้างก็ร้องเหมือนกัน
ในต่างถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ได้รับการถ่ายทอดจดจายืมถึงกัน บางเพลงก็ร้องกันเฉพาะในท้องถิ่นของตน
(อเนก นาวิกมูล และมนัส พูลผล, ๒๕๓๐: ๕๔)
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ราโทนสามโก้ ของหมู่บ้านหน้าวัดโบสถ์ ตาบลสามโก้ อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เป็นราโทนอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจาหมู่บ้านหน้าวัดโบสถ์ ก่อนการราจะจัดให้ผู้เล่นร้องเพลงที่แสดง
ความเคารพชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นลาดับแรก ตามด้วยเพลงไหว้ครู ส่วนการร้องเพลงราจะมีการ
จัดลาดับเพลงคล้ายจะผูกเป็น เรื่อง โดยนาเอาเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาจัดเป็นลาดับขั้นตอน
พบ เกี้ยว รัก จาก ลา มีความหมายว่า พบรักแต่จะต้องออกไปรบ ด้วยความรักจึงต้องลาจากด้วยความอาลัย
อาวรณ์ หรือบางครั้งก็จะใช้เหตุการณ์เกี่ยวกับสงครามมาเป็นเพลงร้องรา เหมือนเป็นการเล่าเรื่องราวพร้อม
ทาท่ า ตี บ ท สื่ อความหมายตามเนื้ อร้องของเพลงท าให้ เกิดจิ น ตนาการไปตามยุ คสมั ย หรือใช้ เพลงจาก
วรรณกรรมมาราตีบทด้วยท่าทางยั่วเย้ากระเซ้ากระแซะคู่ราเชิงเกี้ยวพาราสี ทาให้เกิดความสนุกสนาน
ราโทนสามโก้ ได้มีการเล่นกันมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เช่นเดียวกับการละเล่นพื้นบ้านของ
ท้องถิ่นอื่น ๆ เช่นเพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว การเล่นราโทนสามโก้จะมีทั้ง ชาวบ้าน ทหาร ตารวจ
จากถิ่นอื่นมาร่วมเล่น หรือบางครั้งทหาร ตารวจ ที่มาตั้งกองดูแลความสงบเรียบร้อยประจาท้องถิ่นอยู่ที่
บริเวณวัดเกษทอง (เดิมชื่อวัด กะเร้น) ก็จะมาร่วมเล่นราโทนกับชาวบ้าน และนาเพลงของทางราชการเข้า
มาร่วมร้องราสลับกันไปกับเพลงของชาวบ้านในท้องถิ่น ทาให้เกิดความใกล้ชิดสนิมสนมกัน สร้างความ
สามัคคีระหว่างข้าราชการ ทหาร ตารวจ กับประชาชนในท้องถิ่น ได้ เป็นอย่างดี นอกจากจะเล่นในหมู่บ้าน
แล้วในหลายครั้งหนุ่มสาวได้เคยนาราโทนออกไปเล่นตามตาบล อาเภอ หรือจังหวัด ต่าง ๆ ด้วยความหวังที่
จะได้ผูกมิตร ไมตรีกับหนุ่มสาวในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย
สถานที่เล่นราโทนของหมู่บ้านหน้าวัดโบสถ์ คือ ลานกว้างสาหรับนวดข้าว ซึ่งเป็น บริเวณใจกลาง
ชุมชน เดิมชาวบ้านเรียกว่า ดอนลาน หรือดอนคอก ถ้าคืนไหนมีการเล่นราโทนชาวบ้านจะจุดโคมไฟปักราย
รอบบริเวณที่จะเล่น หรือใช้ฟางสุมไฟให้แสงสว่าง แต่ภายหลังได้มีการนาเอาตะเกียงอีด้า หรือตะเกียงเจ้า
พายุ มาใช้แทน การสุมไฟหรือโคมไฟก็เลิกไป การเล่นราโทนของชุมชนหมู่บ้านหน้าวัดโบสถ์จะเล่นกันเกือบ
ทุกคืน ถ้าตรงกับวันสาคัญๆที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมา หรือ เทศกาลของท้องถิ่น ก็จะทาให้มีผู้มาร่วมเล่น
และมาร่วมชมราโทนกันมากขึ้น

ที่มาภาพ : วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
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ต่อมาการเล่นราโทนได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นโดยกลุ่มบุคคลหรือหนุ่มสาวยุคใหม่ได้
จัดตั้งเป็นคณะราวงประกอบเป็นธุรกิจจัดหารายได้ขึ้น ผู้ให้ข้อมูลใช้คาว่า “เชียร์ราวง”ราวงแบบนี้จะจัดให้มี
เวทีรา มีการขายตั๋วราเป็น รอบ ๆ บนเวทีจะมีสาวสวยหรือที่เรียกว่า นางรา นั่งรอคู่ราอยู่ริมขอบเวที ผู้ร้อง
เชียร์เพลงราวงจะนั่งตรงกลางหรือริมเวทีด้านใดด้านหนึ่ง เพลงที่ใช้ร้องรามีทั้งเพลงราวงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง
เพลงลูกกรุง และเพลงประเภทลาตินของชาวต่างประเทศที่มีจังหวะและท่วงทานองเพลงสนุกสนานเร้าใจ
เพลงที่ผู้ร้องเชียร์ราวงรอบหนึ่ง ๆ จะร้องซ้า ๆ กัน ๒-๓ เที่ยว จะมีเสียงเป่านกหวีดเป็นสัญญาณให้ผู้รารับรู้
ว่าจบรอบรานั้น ๆ นางราก็จะกลับไปนั่งที่รอคู่ราที่ซื้อตั๋วมาจับจองราในรอบต่อ ๆ ไป การราวงแบบใหม่จะไม่
เน้นลาดับขั้นตอนหรือรูปแบบการรา เพียงแต่ให้ผู้ที่ต้องการจะราซื้อตั๋วขึ้นไปโค้งจับจองนางราบนเวทีพร้อม
ขยับแขนขาไปมาทาท่าเต้นให้เข้ากับจังหวะเสียงเพลงเชียร์ราวงก็ใช้ได้ หนุ่ม สาว ชาวบ้านทั่วไปจึงหันไป
สนใจราวงแบบใหม่ ๆ จนทาให้เกิดมีอาชีพราวงและมีผู้ก่อตั้งเป็นคณะราวงคณะต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เป็น
สาเหตุให้กลุ่มผู้ตีโทนและนักร้องเชียร์ราวงในหมู่บ้านตาบลสามโก้ พากันออกไปรับจ้างร้องเพลงเชียร์ราวงหา
รายได้คืนหนึ่ง ๆ จะได้ค่าแรงคนละ ๘๐–๑๐๐ ถือว่าเป็นค่าแรงสูงในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๕–๒๕๐๖ สถานที่ไป
รับจ้างเชียร์ราวงของชาวบ้านตาบลสามโก้ ส่วนมากจะเป็นงานวัด หรืองานเทศกาลตามประเพณีของท้องถิ่น
เช่น งานปิดทองหลวงพ่อวัดสี่ร้อย วัดป่าโมก วัดไชโย ฯลฯ ในจังหวัดอ่างทอง
การที่มีราวงในรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า “เชียร์ราวง” เกิดขึ้นทาให้การเล่นราโทนสามโก้ซบเซาไป
และอีกสาเหตุหนึ่งคือผู้เล่นราโทนชายหญิงของหมู่บ้านแต่งงานมีภารกิจทางครอบครัว หรือประกอบอาชีพ
ส่วนตัว ราโทนสามโก้ของหมู่บ้านหน้าวัดโบสถ์จึงค่อย ๆ หยุดเล่นไป
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ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
จารุชา จันทสิโร
หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์

นาฏศิลป์ไทยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองอย่างหนึ่งของชาติไทยที่มีมาแต่ โบราณมีความวิจิตร
งดงามยากที่จะหาชาติใดเปรียบได้ ทุกอย่างล้วนเกิดจากความตั้งใจในการสร้างสรรค์ของปรมาจารย์ ที่รวมเอาศิลปะ
หลายศาสตร์หลายแขนงมาผสมผสานกันอย่างลงตัว ศิลปะแขนงนี้มีความงดงามเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ และมี
การสืบทอดกันมาจนกลายเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าควรแก่การรักษา สืบ ทอดไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน ดังที่มี
ข้อความเขียนกล่าวไว้ในหนังสือข่าวละครไทยไปอเมริกา พ.ศ. ๒๔๖๗ ว่า
“การที่ คณะละครไทยเราได้มีโอกาสไปแสดงที่ประเทศสหปาลี รัฐอเมริกาคราวนี้ ความจริงเป็นที่น่ า
อัศจรรย์อยู่ แต่ไม่ใช่เป็นการอัศจรรย์ที่ละครไทยไปเล่นเมืองฝรั่ง ถ้าหากคิด ๆ ควรเป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่โดยสังเขปคือ
แต่ก่อนร่อนชะไร คงไม่มีใครฝันว่าละครราของไทยจะเป็นที่นิยมของพวกฝรั่ง เพราะพวกเรามักเห็นว่าละครของพวก
เราราเนิบ ๆ นาบ ๆ ทีไ่ หนฝรั่งจะชอบดู แม้แต่พวกเราเองก็ยังค่อน ๆ กันว่าดูละครราไม่ทันใจ กว่าจะย้ายแข้งย้ายขา
เหยาะย่างออกมาได้แต่ละบท ก็แสนยากเข็น อันข้อนี้ก็จริงอยู่ แต่ดูเหมือนผู้ค่อนไม่ได้คิดเสียเลย บทบาทของละครรา
เป็นบทบาทที่งามแลเป็น “ศิลป” อันยอดเยี่ยมของละครไทยซึ่งต้องฝึกฝนได้ยากกว่าการเต้นราของฝรั่งหลายร้อยเท่า
พวกเราเสียอีกอาจเรียนการเต้นราของฝรั่งได้ภายใน ๑๕ วัน แต่ฝรั่งจะหัดราอย่างเราให้ได้เหมือนเรา หัดเต้นราของ
เขาไม่ได้เลย การที่พวกเราเองเห็นละครของเราเป็นการธรรมดาเนื่องมาจากความชิน ส่วนที่แก้ไขบทบาทให้เร็วทันใจ
นั้นก็ยังมีข้อแก้ไขได้บางอย่าง แต่นั้นขอยกเป็นหน้าที่ของผู้เป็นนาฏศาสตร์เถิดถ้าจะถามว่า การที่ละครราของเราไป
แสดงมาแล้วคราวนี้ชาวอเมริการู้สึกอย่างไรบ้าง ซึ่งจะขอตอบคาถามในเรื่องนี้อย่างไม่ใช่ ยกตัวอย่างก็ตอบว่า ชาว
อเมริกามีความพอใจเสียยิ่งกว่าพอใจ หากจะมีผู้ขัดคอว่าเมื่อไปทาบทเนิบ ๆ ร้องก็ไม่รู้เรื่องกัน จะพอใจกันอย่างไร
ข้อนี้ขอตอบว่าฝรั่งเขาไม่ได้ฟังการร้อง เมื่อเอยเมื่อนั้น พระมณีพิชัยนาถา ทานองที่เคยร้องกัน โหวก ๆ นั้น เขาดู
กระบวนราแลบทบาทของเราต่างหาก ถึงแม้บทบาทจะยื้อเยื้อก็ไม่ทาให้บทบาทละมุนละม่อมน่าเอ็นดู ซึ่งเขายอมรับ
ว่าเป็น “อาร์ต” อย่างดีที่สุด ดังปรากฏในคาชมเชยของท่านฮืลลันด์ มุหเทศาภิบาลนิวย็อค เป็นต้นนี้แสดงให้เห็นว่า
ฝรั่งไม่ได้เหยียบการฟ้อนราของไทยเราเลย ฉันอยากจะพูดอีกครั้งว่า การฟ้อนราของไทย ควรบารุงจริง ๆ ไม่ควร
ปล่อยให้ตกต่าไปเสีย ถ้ามิฉะนั้นต่อไปเราจะไม่มีอะไรไปแสดงให้เขาดู อย่างไรก็ดีการที่คณะละครแลคณะตระกร้อ
ของเราได้ไปเผยแผ่มาแล้วในดินแดนประเทศไกลครั้งนี้ ฉันเชื่อว่าจะเป็นตานานส่วนหนึ่งในพงศาวดารไทย ซึ่งพวกเรา
คนไทยควรจะรู้สึกยินดีปลื้มใจ ที่คณะละครไทยได้ผลดีมาแล้วนั้นบ้าง ถึงจะดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะละครไทย ก็
เป็นเกียรติส่วนหนึ่งของชาติเหมือนกัน การไปนั้น ถึงพวกฝรั่งไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แต่เมื่อใครทาดีชั่วอย่างไรเขาก็ขึ้นชื่อ
ว่าไทยทา ฉะนั้นเมื่อเรานาเกียรติยศ แลคุณความดีมาสู่บ้าน จึงนับว่าไม่ขาดทุน คงได้กาไรคือเกียรติยศมาแจกในหมู่
พวกชาติเราเอง” (สิน ศรีบุญเรือง, ผู้รวบรวม : ข่าวละครไทยไปอเมริกา พ.ศ.๒๔๖๗ อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ
นางศรี จันทร์คณาณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘)
จะเห็ น ได้ ว่ า ศิ ล ปะของแผ่ น ดิ น สยามโดยเฉพาะละครร านั้ น แม้ แ ต่ ช าวต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ น า
ความเจริญรุ่งเรืองด้านเทคโนโลยียังเห็นในคุณค่า ดังนั้นคนไทยทุกคนควรภูมิใจ เพราะคุณค่าในความงามเหล่านั้น
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสยามประเทศมาแต่โบราณที่สาคัญถึงแม้โลกปัจจุบันจะเปลี่ยนไป สังคมจะเปลี่ยนไป
แต่คุณค่าความงามในศิลปะดังกล่าวยังคงเป็นอมตะ ควรแก่การรักษา สืบสาน ให้มรดกทางภูมิปัญญาศิลปะแขนงนี้
คงอยู่เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดินสืบไป
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ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
นงลักษณ์ เขียวมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมี ความสามารถ
ในการคิดได้อย่างหลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ อ ย่ า งรอบคอบและถู กต้ อง จนน าไปสู่ ก ารคิด ค้น และสร้ า งสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ แปลกใหม่ ไ ด้ ที่ เ รีย กว่ า
นวั ต กรรม ซึ่ ง จั ด เป็ น คุณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ส าคัญ ของเด็ กไทยในยุ คศตวรรษที่ ๒๑ เพราะ
เป้าหมายการศึกษาในปัจจุบันที่แท้จริงไม่ได้ต้องการสร้างเด็กที่มี ความรู้เท่านั้น แต่ต้องการเด็กที่ มี
ความสามารถและทักษะในการคิดอย่างรอบด้าน ทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการต่อสู้และดารงชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการ
แข่งขันทุกวันนี้ต่อไป
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวมาแต่กาเนิด ไม่ใช่พรสวรรค์ ไม่ใช่สิ่งไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่
เราสามารถสร้างและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยการฝึกฝนและทาบ่อย ๆ จนเกิดความชานาญและ
เป็นทักษะที่สามารถติดตัวเราไปได้ตลอด ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เช่น รูปแบบการเลี้ยงดูของคนในครอบครัว สภาพแวดล้อม ตลอดจนสถานศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
อิทธิพลต่อการวางรากฐานเรื่องความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๖ ปีแรกของชีวิต เป็น
ระยะที่ เด็ กมี จิ ต นาการสู ง ศักยภาพในการคิด สร้า งสรรค์กาลั ง พัฒ นา ถ้า เด็กได้ รับ ประสบการณ์ ที่
เหมาะสมย่อมเป็นกระตุ้นและการวางรากฐานฐานที่มั่งคงในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในวัยต่อไปได้
เป็นอย่างดี
ในสถานศึกษา ครูนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญมากในการกระตุ้นและสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถทาได้ในทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น แต่ต้องสอนด้วยวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นเอง
เริ่มจากครูต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ไม่ยึดตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง ให้โอกาสและยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและแก้ปญ
ั หา
อย่างหลากหลาย ครูมีบทบาทหน้าที่เป็นเพียงผู้คอยชี้แนะและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
คิดและแก้ปัญหา ด้วยการจัดสถานการณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป เช่น การจัดสถานการณ์ยั่วยุ เพื่อเป็นสื่อนาไปสู่การฝึกที่
จะคิดแก้ปัญหา ด้วยข้อความ คาถาม การบรรยาย การอภิปราย รูปภาพ แผนภูมิ ฯลฯ การจัดกิจกรรม
แบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างหลากหลายในเวลา
จากัด หรือการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม การแสดงผล
งาน และโครงงานต่าง ๆ
จะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นพรแสวงที่สามารถสร้างและพัฒนาให้
เกิดขึ้นได้ และมีผลทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นความรู้ที่มีความคงทน ไม่ลืมง่าย
และจะเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่และนาไปประยุกต์ใช้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด
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หลักศิลาจารึก : จริงปลอมก็ของไทย
อภิวิชญ์ เหล่าอัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ในน้ามีปลาในนามีข้าว แผ่นดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ์
บ้านเมืองราบคาบ ด้วยอานุภาพพ่อขุน รามคาแหงค้าจุน ให้ชาติไทยไพศาล
สร้างทานาไร่ ทั่วแคว้นแดนไทย เราไถเราหว่าน
หมากม่วงหมากขาม พืชผลต่าง ๆ ล้วนงามตระการ
สร้างบ้านแปลงเมือง ให้เกียรติไทยลือเลื่อง ไปทั่วทุกถิ่นฐาน
จูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ปวงราษฎร์ทั้งหลาย ได้อยู่เป็นสุขสราญ
ตั้งแต่จาความได้ เราทั้งหลายจะได้ยินเพลง ในนามีปลาในนามีข้าว ข้างต้นที่ครูได้สอนมาตั้งแต่
สมัยประถมศึกษา เพลงนี้เป็นคาร้องของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ประพันธ์เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๗ ซึ่งเพลง
บทนี้ได้กล่าวถึงความเป็นอยู่ของชนชาติไทยอย่างอุดมสมบูรณ์ ทาให้ทราบว่าชนชาติไทยนั้นมาตั้งแต่ยุคสมัย
สุโขทัยเป็นราชธานี และในยุคสมัยนั้นได้มี พระมหากษัตริย์ที่เปื่ยมล้นด้วยน้าพระราชหฤทัยในการปกครอง
ประชาราษฎรให้ อ ยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข โดยระบบแบบพ่ อ ปกครองลู ก “พ่ อ ขุ น รามค าแหงมหาราช”
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๓ แห่งกรุงสุโขทัย ได้จารึกอักษรไทยเรียกว่า “ลายสือไท” ได้ปรากฏในหลักศิลา
จารึกหลักที่ ๑ เป็นผู้ทรงจารึกในหลักศิลาจารึกในปีพุทธศักราช ๑๘๒๖ ทาให้ประเทศไทยเรามีการพัฒนา
วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอักษรไทยจนมาถึงทุกวันนี้
ในบทความนี้ จะกล่าวถึงความรู้สึกต่อผลการศึกษานักวิชาการที่ได้ผลสรุปว่า ศิลาจารึกพ่อขุน
รามค าแหงนั้ น ไม่ ไ ด้ ถูกสลั กในสมั ย พ่ อขุน รามค าแหงเลยแม้ แต่ ต อนเดี ย ว หากแต่ เป็ น การจารึกหลั ก นี้
เป็นวรรณกรรมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ระหว่างปี ค.ศ.๑๘๓๓ - ๑๘๕๕ และยังตั้งสมมติฐานว่าอาจจะ
เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ อีกด้วย เพราะมีเหตุผลที่ทาให้
เชื่อว่าศิลาจารึกหลักที่ ๑ ไม่ได้สร้างในสมัยพ่อขุนรามคาแหงนั้น คือ ขนาดของศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหง
สูงเพียง ๔๕ เซนติเมตร ต่างกันมากกับศิลาจารึกสุโขทัยหลักอื่น ๆ ซึ่งจะมีความสูงประมาณ ๒๐๐ เซนติเมตร
แต่กลับมีขนาดพอ ๆ กับศิลาจารึกสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงมีเนื้อหาที่แปลกกว่าศิลา
จารึกหลักอื่น ๆ คือไม่มีการระบุชื่อสถานที่เลย มีการใช้ภาษาที่ไม่สอดคล้องกับศิลาจารึกหลัก อื่น ๆ ลักษณะ
การเขียนที่เอาพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ไว้ในบรรทัด เดียวกัน ไม่พบในภาษาไทยที่ไหนเลย นอกจาก
ตัวอักษรอริยกะ และศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงกล่าวถึง ตรีบูร (กาแพงเมือง ๓ ชั้น)
แต่อย่างไรก็ดี นักวิชาการไทยหลายท่านยังคงยืนยันว่า ศิลาจารึกหลักที่ ๑ เป็นของจริงแท้แน่นอน
โดยศาสตราจารย์ ธ วั ช บุ ณ โณทก ได้ เ ขี ย นบทความหนึ่ ง เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น ซึ่ ง ลงตี พิ ม พ์ ใ นนิ ต ยสาร
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ ว่าเป็นของจริง ถ้าจะกล่าวในปัจจุบัน หลักศิลาจารึกหลักที่ ๑
ที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย ปัจจุบันก็ต้องนึกถึง “จังหวัดสุโขทัย” สุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทย
เมื่อกว่า ๗๐๐ ปีที่ผ่านมา คาว่า "สุโขทัย" มาจากคาสองคาคือ "สุข+อุทัย"
มีความหมายว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข "
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ประวัติของสุโขทัยเริ่มประมาณ พ.ศ.๑๘๐๐ เมื่อพระยาศรีนาวนาถม พระบิดาแห่งพ่อขุนผาเมือง
ได้ปกครองสุโขทัย เมื่อพระยาศรีนาวนาถมสิ้นพระชนม์พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด
ได้ยึดเมืองคืน และสร้างเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี ต่อมาพ่อขุนบางกลางหาวได้เสด็จขึ้นครองราชย์ และ
ทรงพระนามว่ า พ่ อขุน ศรี อิน ทราทิ ต ย์ ท าให้ ยิ่ ง เห็ น ความเป็ น ชนชาติ ไ ทยยิ่ ง ขึ้น โดยเฉพาะสมั ย พ่ อขุน
รามคาแหง ที่ทรงมีพระราชดาริในการประดิษฐ์อักษรไทยและทรงจารึกในแผ่นหิน เพื่อที่จะเป็นหลักฐาน
สาคัญให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ดังนั้น ผู้เขียนบทความจะเห็นว่าหลักศิลาจารึกเป็นวรรณกรรมและหลักฐาน
ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง และมี ค วามคิ ด ว่ า หลั ก ศิ ล าจารึ ก นั้ น มี อ ยู่ จ ริ ง เพราะเรื่ อ งราวที่ ป ระกอบไปด้ ว ย คุ ณ ค่ า
ทางสถาปั ต ยกรรม และวิ ช าการหลายสาขา เช่ น ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ ภาษาศาสตร์ เศรษฐกิ จ ศาสนา
และนิติศาสตร์ ฯลฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกดังนี้
๑. ด้านภูมิศาสตร์
“ไพร่ใน เมืองสุโขทัยนีจึ่งชม สร้างป่า หมากป่าพลู ทั่วเมืองนีทุกแห่ง ป่า พร้าวก็หลายในเมืองนี ป่า
ลาง ก็หลายในเมืองนี หมากม่วงก็หลายในเมืองนี หมากขามก็หลายในเมืองนี ใครสร้างได้ไว้แก่มัน กลางเมือง
สุโขทัยนี มีนาตระพังโพยสี ใสกินดี …ดั่งกินนาโขงเมื่อแล้ง รอบเมืองสุโขทัยนี ตรีบูร ได้สามพันสี่ร้อยวา”
(ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๒-๘)
จากข้อความในหลักศิลาจารึกที่ปรากฏในข้อความข้างต้นนี้กล่าวถึง ประชาชนราษฎรเมืองสุโขทัยนี้
นิยมปลูกต้นไม้กันมาก มีการปลูกหมาก ปลูกพลู ต้นมะพร้าว ต้นขนุน ต้นมะม่วง ต้นมะขามมีมากอยู่ในเมือง
สุโขทัย ที่กลางเมืองมีสระน้าที่ใสสะอาด สามารถนาไปใช้ดื่มกินได้ เมืองสุโขทัยล้อมรอบไปด้วยกาแพงเมือง
ที่มีทั้งหมดสามชั้น ความยาว ๙,๘๐๐ เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเป็นอยู่สมัยสุโขทัยมีการการเกษตรกรรม
จนถึงปัจจุบัน
๒. ด้านภาษาศาสตร์
“๑๒๐๕ ศก ปีมะแม พ่อขุนรามคาแหงหาใคร่ใจ ในใจ แลใส่ลายสือไทยนี ลายสือไทยนีจึ่งมีเพื่อขุน
ผู้นันใส่ไว้ พ่อขุนรามคาแหงนันหา เป็นท้าว เป็นพระยาแก่ไทยทังหลาย หาเป็น ครูอาจารย์สั่งสอนไทย
ทังหลายให้รู้ บุญรู้ธรรมแท้ แต่คนอันมีในเมืองไทยด้วย รู้ด้วยหลวก ด้วยแกล้วด้วยหาญ ด้วยแคะ ด้วยแรง
หาคนจักเสมอมิได้”
(ด้านที่ ๔ บรรทัดที่ ๙-๑๖)
จากข้อความในหลักศิลาจารึกที่ปรากฏในข้อความข้างต้นนี้กล่าวถึง “ลายสือไทย” สมัยพ่อขุน
รามคาแหงมหาราช เมื่อก่อนไม่มีอักษรไทยจนกระทั่งพุทธศักราช ๑๘๒๑ พ่อขุนรามคาแหงคิดใคร่ครวญอยู่
ในใจแล้ว ประดิษ ฐ์และจารึกอั กษรไทยขึ้นมาใช้ พ่อขุนรามคาแหงนั้น เป็ นท้ าว เป็ นเจ้า เมื องแก่ช าวไทย
ทั้งหลาย ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่สั่งสอนคนทั่วไปให้รู้บุญรู้บาป แต่คนในเมืองไทยมีความรู้มาก ความกล้าหาญหา
ใครจะเที ย บไม่ ไ ด้ มี ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า ภาษาที่ พ่ อขุน รามคาแหงทรงประดิ ษ ฐ์ และจารึกลงในหลั กศิล า
พระองค์ทรงต้องการให้มีภาษาประจาชาติอยู่แล้ว
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๓. ด้านเศรษฐกิจ
“เมื่อชั่วพ่อขุนรามคาแหง เมืองสุโขทัยนีดี ในนา มีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลูท่าง
เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า ” (ด้านที่
๑ บรรทัดที่ ๑๘-๒๑)
จากข้ อ ความในหลั ก ศิ ล าจารึ ก ที่ ป รากฏในข้ อ ความข้ า งต้ น นี้ ก ล่ า วถึ ง สมั ย พ่ อ ขุ น รามค าแหง
เมืองสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์มาก ในน้ามีปลา ในนามีข้าว นอกจากนี้ยังไม่มีเก็บภาษีจากประชาชน ทาให้
ใครอยากจะขายอะไรก็ขายกันอย่างสบายใจ ไม่ว่าจะเป็นช้าง ม้า เงิน ทอง เรียกกันว่า ค้าขายก็ทาโดยเสรี
๔. ด้านศาสนา
“คนในเมื อ งสุ โ ขทั ย นี มั ก ทาน มั ก ทรงศี ล มั ก โอยทาน พ่ อ ขุ น รามค าแหง เจ้ า เมื อ งสุ โ ขทั ย นี
ทังชาวแม่ ชาวเจ้า ท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ทังสินทังหลาย ทังผู้ชายผู้ญีง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธ
ศาสน ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษากรานกฐิน เดือนณื่ง จึ่งแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบีย มีพนม
หมาก มี พนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนโนน บริพารกฐินโอยทานแล่ปีแล้ญิบล้าน ไปสูดญัติกฐิน เถิงอไรญิก
พู้น เมื่อจักเจ้ามาเวียง เรียงกัน แต่อไร ญิกพู้นเท้าหัวลาน ดบงคกลอง ด้วยเสียงพาทย์ เสียงพิณ เสียงเลือน
เสียงขับ ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลือน เลือน เมืองสุโขทัยนี มีสี่ปากประตูหลวง เทียร
ย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี มีดั่งจักแตก” (ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๑-๒๓)
จากข้อความในหลักศิลาจารึกที่ปรากฏในข้อความข้างต้นนี้กล่าวถึง พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนา
ประจาชาติไทย พ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้รับการอุปถัมภ์ค้าชูพระพุทธศาสนา ส่วนประชาชนก็ได้ทานุ
บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนาให้ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง มี ก ารสร้ า งปู ช นี ย สถาน ปู ช นี ย วั ต ถุ ไ ว้ เ ป็ น จ านวนมาก
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยสร้างขึ้นด้วยความศรัทธา จึงมีศิลปะงดงาม สมัยสุโขทัยมีหลักจารีตประเพณีหลาย
ประการที่ ประชาชนนับ ถือและปฏิบั ติกันอยู่ มีทั้ งประเพณี ทางพระพุ ท ธศาสนาและประเพณีอื่น ๆ เช่ น
ประเพณีรักษาศีลเมื่อเข้าพรรษา ประเพณีฟังธรรมในวันพระ ประเพณีการทอดกฐิน ประเพณีการเผาเทียน
เล่นไฟ เป็นต้น
๕. นิติศาสตร์
“ไพร่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ ล้มตายหายกว่า เหย้าเรือนพ่อเชือ เสือ คามัน ช้างขอ ลูกเมีย
เยียข้าว ไพร่ฟ้าข้าไท ป่าหมากป่าพลูพ่อเชือมัน ไว้แก่ลูกมันสิน ไพร่ฟ้า ลูกเจ้าลูกขุน ผิแลผิดแผกแสก ว้างกัน
สวนดู แท้แล้ จึ่งแล่งความ แก่ขา ด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลักมัก ผู้ซ่อน เห็นข้าวท่านบ่ใคร่ พีน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด
คนใดขี่ช้างมาหา พาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟื้อกู้ มันบ่มีช้างบ่มีม้า บ่มีปั่วบ่มีนาง บ่มีเงือนบ่มีทอง ให้แก่มัน
ช่อยมันตวงเป็นบ้านเป็นเมือง ได้เข้าเสือกข้าเสือ หัวพุ่งหัวรบก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี ใน ปากประตูมีกระดิ่ง อันณื่ง แขวน
ไว้หัน ไพร่ฟ้าหน้า ปก กลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ ไปลั่น
กะดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคาแหงเจ้าเมืองได้ยิน เรียกเมือถาม สวนความแก่มันด้วยซื่อ ” (ด้านที่ ๑
บรรทัดที่ ๒๒ ถึง ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๑)
จากข้อความในหลักศิลาจารึกที่ปรากฏในข้อความข้างต้นนี้กล่าวถึง เมื่อมีการทะเลาะกันเกิดขึ้น
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ก็จะสอบสวนด้วยความยุติธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้ว่าจะเป็นขุนนาง
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ชั้นผู้ใหญ่ก็ตาม ราษฎรที่มีเรื่องร้องทุกข์สามารถจะมาสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้ที่ประตูเพื่อให้พ่อขุน
รามคาแหงมหาราชตัดสินแต่ไต่สวนได้ทุกเมื่อ และหากเจ้าเมืองไหนอยากจะตั้งเมืองเป็นของตนเอง พ่อขุน
รามคาแหงก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ไม่มีช้าง ก็ให้ช้าง ไม่มีเงินทองก็ให้ไปจนสามารถตั้งเป็นเมืองได้
หลักศิลาจารึกหลักนี้ได้ระบุได้พรรณนาสิ่ง ต่าง ๆ ของเมืองสุโขทัยไว้มากมายจนทาให้ผู้อ่านเห็น
คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหง ไม่ว่าจะเป็นด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของ
ภาษามีใช้คาใช้คาไทยแท้เป็นส่วนมาก คาบาลี คาสันสกฤต และคาเขียนประโยคสั้น ๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง
ไม่นิยมคาขยายและคาสันธานไม่มีคาราชาศัพท์ ใช้คาธรรมดาสามัญแก่คนทุกชนชั้น และมีสัมผัสคล้องจอง
เช่ น หมากส้ ม หมากหวาน ในน้ ามี ป ลาในนามี ข้ า ว เขี ย นหนั ง สื อ จากซ้ า ยไปขวา สระและ พยั ญ ชนะ
อยู่บนบรรทัดเดียวกัน วรรณยุกต์ มี ๒ รูป คือ (ไม้เอก) (จัตวา –ใช้แทนไม้โท)
จะเห็นได้ว่า ความเป็นอยู่สมัยสุโขทัยนั้นเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ ถึงแม้หลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ นี้
แม้มีเนื้อความสั้นเพียง ๑๒๔ บรรทัด ซึ่งเชื่อว่าหลักศิลาจารึก ได้เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยได้เป็นอย่างดีมา
โดยตลอด การที่มีผู้กล่าวอ้างว่าหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ เป็นของปลอม ซึ่งผู้ที่กล่าวเช่นนั้นอาจจะมีความคิดที่
แปลกไป มีการกล่าวหาว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งพระองค์ทรงตั้งอยู่ในทิศ
พิธราชธรรม คือธรรมของพระราชา คงไม่ทาเรื่องที่ทาให้เสื่อมเสียราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ ที่ปกครองมา
อันยาวนาน อีกอย่างพระองค์ทรงตั้งอยู่ในศีล ทรงผนวชมานานว่าทรงปลอมหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ คงไม่มี
จิตใจทาสิ่งที่ไปอกุศลอย่างแน่นอน นักวิชาการหรือผู้ที่เห็นว่าหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ เป็นของปลอม เพราะ
เห็นว่าการจารึกทั้ง ๔ ด้านมาการจารึกอักษรแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาดก็ดี ทาให้เข้าใจว่าเป็นของปลอม
แต่คงเป็นเพราะว่าการจารึกเมื่อสมัยพ่อขุนรามคาแหงมีการจารึกเริ่มต้น และผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายในยุค
นั้น ๆ ได้มีการจารึกเรื่อยมาก็อาจเป็นไปได้ และนักวิชาการบางท่านคิดว่าลายจารึกไม่เท่ากันเลยคิดว่าเป็น
หลักศิลาจารึกปลอมคงเข้าใจผิด เพราะสิ่งที่เราศึกษาไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุสาคัญที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะจริงหรือปลอมจงภาคภูมิใจเถอะว่าหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราช เป็ น
เอกสารที่สาคัญยิ่งชิ้นหนึ่งของชาติไทย เป็นมรดกอันล้าค่า และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง มีสาระมีประโยชน์แก่ชาติ
บ้านเมืองนานัปการ ควรร่วมรักษาไว้ให้ดารงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดกาล
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ถ้าไม่รู้ “ไวยากรณ์” จะเป็นยังไง?
ไพศาล แย้มวงษ์
อาจารย์

“ฉันข้าวเมื่อวานนีกิน” “วิ่งฉันสองปีที่แล้ว” “เรียนฉันวิทยาลัยที่” “เพิ่งฉันเรียนเสร็จ “ยังคงฉัน
มาตังแต่วิ่งบ่ายสองโมง” “เพื่อนของบ้านที่ข้าวกิน”
หากเราพิจารณาข้อความหรือกลุ่มคาด้านบนแบบผิวเผิน เราคงงงว่านี้มันประโยคอะไร มันใช่
ประโยคหรือเปล่า หรือว่าไม่ใช่ แล้วมันคืออะไรกันแน่ ทาไมเขียนแบบนี้ เขาจะสื่อถึงอะไร ทาไมอ่านไม่รู้
เรื่อง จากนั้นเราคงจะมีคาถามขึ้นมาในใจว่า ทาไมไม่เรียงให้มันถูกต้องจะได้เข้าใจง่าย “เขียน” ให้รู้เรื่อง
หน่อยสิ ฉัน“อ่ำน” ไม่รู้เรื่อง ลองนึกต่ออีกว่า ถ้าประโยคข้างต้นถูก “พูด” เราจะ “ฟัง” รู้เรื่องไหม จะ
เกิดอะไรขึ้นหากเราเรียงคาไม่ถูกต้อง
ยกตัวอย่างเช่น คนต่างชาติที่เป็นคนญี่ปุ่นจะต้องมาพูดภาษาไทย สื่อสารภาษาไทยกับเรา เรา
อาจจะได้เห็นความแปลกที่อ่านแล้วเข้าใจยาก ฟังแล้วไม่รื่นหู ดังในตัวอย่างนี้ เพราะหากคนญี่ปุ่นจะบอก
ว่า “ฉันกินข้าวที่บ้านเพื่อน” เขาก็มักจะมีวิธีเริ่มประโยคโดยเริ่มด้วยการให้เกียรติคนอื่นก่อน “เพื่อน”
ตามด้วยคาบุพบท “ของ” ตามด้วยสถานที่ “บ้าน” ตามด้วยคาประพันธวิเศษ “ที่” และอาจใส่ประธาน
คือคาว่า “ฉัน” แต่คนญี่ปุ่นก็จะถ่อมตัวไม่พูดสรรพนามแทนตัวเองแล้วจึงตามด้วยกรรม “ข้าว” และมี
กริยา “กิน” ตามหลัง กลายเป็น “เพื่อนของบ้ำนที่(ฉัน)ข้ำวกิน” = ともだちのいえでた
べます。(友達の家で食べます ) tomodachi no ie de tabemasu โดยที่คาว่า
ともだち(tomodachi) หมายถึ ง เพื่ อ น, ค าว่ า の (no) หมายถึ ง ของ, ค าว่ า いえ (ie)
หมายถึง บ้าน,คาว่า で (de) หมายถึง ที่ ,คาว่า たべます (tabemasu) หมายถึง กินข้าว
จะเห็นได้ว่าคนญี่ปุ่นมีหลักการเรียงคาในประโยคต่างจากคนไทย ดังนั้น จะเกิดอะไรขึ้นหากคน
ญี่ปุ่นพูดภาษาไทยโดยใช้วิธีคิดแบบญี่ปุ่นเอามาพูดภาษาไทย แน่นอนคนไทยก็คงจะไม่เข้าใจ ในทาง
เดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นหากคนไทยพูดภาษาอื่น ๆ อย่างภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีคิด วิธีเรียบเรียงประโยค
แบบไทย ฝรั่งก็คงรู้สึกไม่ต่างจากที่คนไทยรู้สึกกับคนญี่ปุ่นในตัวอย่างนี้
ไวยากรณ์” คืออะไร
แล้วอะไรเป็นตัวบอกว่าคาไหน วลีไหนต้องอยู่ตรงไหนอะไรมาก่อนอะไรมาหลังแล้วแต่ละคามัน
เกี่ยวข้องกันอย่างไร หลักการ หรือกฎที่บอกว่าคาไหนควรอยู่ตรงไหนและเกี่ยวข้องกับคาอื่นในประโยค
อย่างไรเพื่อใช้สื่อสารให้รู้เรื่องเข้าใจตรงกันเรียกว่า “ไวยากรณ์” ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า “Grammar”
จากตัวอย่างที่ยกการเปรียบเทียบวิธีคิดในการเรียงคาในประโยคของคนญี่ปุ่นกับคนไทยที่กล่าว
มาข้างต้น เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ไวยากรณ์นั้นสาคัญ การรู้ว่าคาไหนแปลว่าอะไรเท่านั้นคงไม่เพียงพอ
เพราะหากเราไม่รู้หลักการเรียบเรียงคาให้เป็นประโยคเราก็จะพูดเขียนสื่อความเป็นประโยคออกมาเข้าใจ
ยาก หรือเลวร้ายสุดคือสื่อสารไม่รู้เรื่อง
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“ไวยากรณ์” จิ๊กซอว์ตัวสาคัญของการเรียนภาษา
ไวยากรณ์ เป็ น จิ๊ ก ซอว์ ห รือ ชิ้ น ส่ ว นส าคั ญ ของภาษาทุ ก ภาษาบนโลกใบนี้ แต่ ล ะคนก็ จ ะมี
ความเห็นต่อไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน บางคนรักที่จะเรียนรู้และพยายามค้นหาวิธีที่จะใช้ไวยากรณ์ให้
ถูกต้อง คนเหล่านี้ จึงพยายามทาแบบฝึกหัดไวยากรณ์ ในขณะที่บางคนกลับไม่ชอบ หรือถึงขั้นที่เกลียด
และคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดของการเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ไม่ว่าจะภาษาอะไรในโลกกลม ๆ ใบนี้
ดังนั้น ในการเรียนภาษาต่างประเทศ เราไม่สามารถหลีกหนีจากการเรียนรู้ไวยากรณ์ได้เลย หากเรายัง
เป็นมนุษย์ผู้ต้องการที่จะสื่อสารกับมนุษยชาติอื่น ๆ ในโลก ด้วยภาษาต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นเพราะเรา
ต้องการที่จะพูดคุยอย่างอิสระ ไปเที่ยวต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้ล่าม คุยแต่ภาษามือจนเมื่อยมือ หรือ
เปิดพจนานุกรมตลอดการท่องเที่ยว ในบางโอกาส เราพบคนที่เราถูกใจแต่สื่อสารไม่ได้ หรือมัวแต่ เปิด
กูเกิลแปลภาษา มันก็คงไม่สนุกและดูไม่ดีนัก ทุกประโยคที่เราอ่าน เขียน พูดหรือฟังจึงสาคัญมาก ๆ
ในทุก ๆ การสื่อสารอาจเป็นโอกาสของเรา จะเห็นได้ว่าไวยากรณ์นั้น กล่าวโดยง่ายก็คือกฎ เงื่อนไข
สาหรับทุกคนเมื่อต้องการที่จะใช้ภาษา เราจาเป็นต้องเข้าใจกฎและเงื่อนไขของการใช้ภาษาเหล่านั้น
คล้าย ๆ กับที่เราจาเป็นต้องเข้าใจกฎในการเล่นเกม กฎของการเล่นดนตรี ไวยากรณ์จึงไม่ต่างอะไรกับ
กติกาในการเล่นเกมหรือเล่นดนตรี

ไวยากรณ์อานาจในการสื่อสารได้อย่างอิสระ
การเรียนไวยากรณ์ที่ถูกต้องมีความสาคัญ เพราะภาษาที่ผ่านการเรียบเรียงโดยใช้ไวยากรณ์ที่
ถูกต้องจะทาให้การพูดคุยด้วยภาษานั้น ๆ ของพวกเราเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
ไวยากรณ์จึงเป็นการรวมกันของคาหรือกลุ่มคาให้เป็นประโยค ซึ่งก็ไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่ภาษาอังกฤษแต่
รวมถึงภาษาแทบทั้งหมดในโลก จากการศึกษา (Massaro, 2012) พบว่า มนุษย์เราสามารถรวบรวมคา
เพื่อสร้างประโยคได้แม้แต่ในเด็กเล็กก็ตาม และสามารถพูดประโยคที่ถูกสร้างขึ้นจากประเภทของคาและ
กลุ่มคาในสมองได้ตามธรรมชาติอยู่แล้ว เราจึงมักเชื่อมโยงไวยากรณ์กับความผิดพลาดและความถูกต้อง
ในการใช้ภาษาเสมอเพื่อตรวจสอบวิธีคิดในการผลิตภาษา แต่จงจาไว้ว่าการรู้ไวยากรณ์จะช่วยให้เรา
เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สร้างประโยคและย่อหน้านั้นให้ชัดเจน เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
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ไวยากรณ์ในชีวิตประจาวัน
ในชีวิตประจาวันของเรามีไวยากรณ์อยู่ทุกที่ เราใช้มันที่บ้าน ที่โรงเรียน ที่ทางาน ตามท้องถนน
ร้านค้าในอินเตอร์เน็ตและอีกหลายที่เพราะมันเป็นแก่นของภาษาไม่ว่าจะประเทศไหน วัฒนธรรมธรรมแบบ
ไหน ไม่ว่าเราจะเชี่ยวชาญความเข้าใจภาษานั้นดีเพียงใด การมีความสามารถเรื่องไวยากรณ์จะช่วยขยาย
ขอบเขตของคาศัพท์หรือคลังคาศัพท์ในสมองของเราให้กว้างขวางมากขึ้น เพราะมันจะเปิดประตูของโอกาสที่
เราจะสามารถสื่อสารได้อย่างอิสระโดยปราศจากอุปสรรคขวางกั้นและความกลัวที่จะสื่อสารหากเราใช้
ไวยากรณ์ได้
สาหรับครูผู้สอนภาษา ไวยากรณ์มีบทบาทที่สาคัญสาหรับครูที่จะถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อครูผู้สอนภาษารู้หลักไวยากรณ์แล้ว ก็สามารถที่จะปรับระดับของความยากของภาษา คาศัพท์ที่ถูก ใช้ใน
บทเรียนได้ หากนักเรียนคุ้นกับหลักไวยากรณ์แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มความซับซ้อนของไวยากรณ์ในบทเรียนขึ้น
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น เทคนิคนี้สามารถนาให้เกิดประสบการณ์ที่สนุกสาหรับทั้งนักเรียน
และครู สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ครูสามารถแสดงตัวตน ความสามารถได้อย่างมั่นใจและใช้ ไวยากรณ์
ที่ถูกต้องจะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและภาพเชิงบวกกับตัวครู ความเข้าใจไวยากรณ์ที่ถ่องแท้จะช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้เรียนของเราและช่วยยกระดับความสนุกในการเรียนภาษาให้สูงขึ้นได้อีกมากมาย
รายการอ้างอิง
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พื้นฐานการเรียนโขน ตอนที่ ๑ เรื่อง การนั่งพับเพียบ
มนัสวี กาญจนโพธิ์
ครูผู้ช่วย

การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยนั้น มีขนบธรรมเนียมจารีตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น การเรียน
นาฏศิลป์ไทย จึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนที่สร้างความงาม ทั้งทางด้านจิ ตใจที่จะส่งต่ อไปสู่ทางด้า น
กายภาพที่เป็นฉนวนนาพาไปสู่การถ่ายทอดการแสดงที่เป็นความงามอันเกิดจากจิตภายในของผู้แสดงส่งต่อถึง
ผู้ ช ม ที่ เ ริ่ ม มาจากการฝึ กฝน และการขัด เกลาจากครูอ าจารย์ โดยมี พื้ น ฐานการฝึ ก หั ด โขนที่ เ ริ่ ม มาจาก
การนั่งพับเพียบ การนั่งพับเพียบนั้น ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ ดังนี้
๑. นั่งพับเพียบเพื่อกราบไหว้เพื่อแสดงความเคารพต่อครูผู้สอน
๒. นั่งพับเพียบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ และหลังการฝึกปฎิบัติ
๓. นั่งพับเพียบในการแสดงโขน
จากที่กล่าวมานั้น ถือว่าการนั่งพับเพียบนั้นเป็นจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ทั้งปวง และมีความสาคัญ
เป็นอย่างมากต่อเด็กนาฏศิลป์ที่ต้องประพฤติ และปฏิบัติให้ถูกวิธี โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. เริ่มจากการยืนตรงศีรษะมองตรงไปข้างหน้า ลาตัวตั้งตรง ส้นเท้าชิดกัน ปลายเท้าแยกออกเฉียง
มุมทแยง ๔๕ องศา
๒. ถอนเท้าซ้ายลงข้างหลัง ใช้จมูก เท้าและปลายนิ้วสัมผัสพื้น โดยขาขวาจะตั้งเข่าขึ้น ส่วนมือ ลาตัว
ศีรษะ อยู่ในลักษณะเดิม

๑

๒

๓
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๓. ถอนเท้าขวามาข้างหลัง จากนั้นทิ้งก้นลงมานัง่ ทับส้นเท้าหรือเรียกว่าท่าเทพบุตร ส่วนมือ ลาตัว
ศีรษะอยู่ในลักษณะเดิม
๔. นาขาซ้ายมาข้างหน้า โดยใช้ฝ่าเท้านั้นชิดติดกับหน้าขาของขาขวา เเละดัดข้อเท้าในลักษณะดัดไป
ด้านข้าง ส่วนมือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่า ลาตัว ศีรษะอยู่ในลักษณะเดิม

๓

๔

ทั้ง ๔ ขั้นตอนที่กล่าวมานั้น เป็นลักษณะวิธีการนั่งพับเพียบ ส่วนในวิธีลุกขึ้นยืนนั้นให้ปฏิบัติดังเดิม
เพียงแต่จะปฎิบัติย้อนกลับเริ่มจากวิธีที่ ๔–๑ เป็นอันจบกระบวนการในการนั่งพับเพียบ ในการเรียนนั้นอาจจะ
มีการถืออาวุธในการแสดงด้วย โดยจะถือทางมือขวาแนบลาตัวเพียงเท่านั้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น การนั่งพับเพียบเป็นเพียงองค์ความรู้เล็ก ๆ แต่เป็นบ่อเกิดขององค์ความรู้
ที่ยิ่งใหญ่ทั้งปวงที่ได้รับจากครูผู้สอน ยังมีเรื่องราวพื้นฐานในการเรียนโขนอีกมากมายที่ขาดผู้เขียน และส่งต่อ
เรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้เรียนนั้นเกิดความเข้าใจแบบลึกซึ้ง สุดท้ายข้าพเจ้าขอกราบครูอาจารย์ทุกท่านที่เคารพ ที่ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ได้มาประกอบในวิชาชีพสายครูนาฏศิลป์ไทย นักเรียนกราบ....
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ทัศนะคติกับการสื่อสาร
ขนิษฐา แซ่ลิ้ม
ครูผู้ช่วย

ภาษา ตามพจนานุ ก รมฉบั บ บั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า ภาษาคื อ เสี ย งหรื อ
อากัปกิริยา ที่ช่วยให้ผู้สื่อสารนั้น สามารถทาความเข้าใจกันได้ด้วยถ้อยคา อีกนัยหนึ่งภาษามีทั้งหมด ๒ รูปแบบ
กล่าวคือ วัจนภาษา และ อวัจนภาษา ดังนั้น การสื่อสารระหว่างบุคคล ย่อมต้องใช้ภาษาในการเป็นเครื่องมือที่ จะ
ส่งสารที่เราต้องการไปยังผู้รับสารอีกด้วย เมื่อผู้พูดต้องการส่งสารไปยังผู้รับสาร อากัปกริยา หรือที่เรียนกว่า
อัวจนภาษา ก็มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากันที่จะทาให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นภาษาจึงมีความสาคัญ
ประการแรกในฐานะของการส่งสารให้แก่ผู้ฟัง
การสื่อสารมีหลายรูปแบบอาจจะทางเดียวเช่นการเขียนจดหมายหรือการเขียนบทความ พูดเขียนขอพูด
ถึงกรณีที่กรณีสนทนาเป็นคู่ หลายเหตุการณ์เราจะสังเกตได้ว่าการพูดนั้นส่งผลต่ออนาคตและเพื่อนรอบข้างของเรา
ไม่มากก็น้อย เช่น การพูดที่ไม่มีการเกริ่นนาหรือพูดในสิ่งที่ผู้ฟังไม่ได้คาดหวังก็อาจนามาซึ่งความขัดแย้งกันได้
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นการเมือง ศาสนา หรือ ความเชื่อ ในประเด็นนี้ เราต้องวิเคราะห์ถึงกลุ่มและบุคคลที่เราพูด
ด้วยก่อน ว่าเป็นกลุ่มวัยไหน มีอายุเท่าไหร่ และจะเลือกความสุภาพของภาษาเช่นไร การพูดความคิดเห็นของตนเอง
ไปเลยนั้นบางครั้งอาจไม่ใช่ สิ่งที่ดีนักหากผู้ ฟังมีความเชื่ อในสิ่งนั้นและเราเองอาจจะเชื่อในสิ่งที่เ ราเชื่อเช่นกั น
อย่ า งไรก็ ต ามเป็ น ข้ อ ควรค านึ งว่ า เรื่ อ งการเมื อ ง ศาสนา และความเชื่ อ นั้ น ไม่ ใ ช่ สิ่ งที่ ดี ใ นการเริ่ ม บทสนทนา
บทสนทนาควรที่จะเป็นเรื่องทั่วไปอย่างเช่นข่าวสาร หรือสภาพอากาศ หรือเรื่องงานทั่วไป การลงลึกในรายละเอียด
อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก หากแต่ว่าผู้พูดมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่จะพูดอย่างชัดเจนในเฉพาะกลุ่ม ทาไมผู้เขียนถึง
พูดในประเด็นของความเชื่อนั้น เนื่องจากผู้เขียนมองเห็นว่า ทัศนคติส่งผลโดยตรงต่อความคิดและการผลิตสาร
ออกมายังผู้ฟัง ดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยทัศนคติที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างของแต่ละ
สังคมและวัฒนธรรม
การจะเข้าใจแต่ละสังคมและวัฒนธรรมได้นั้น ผู้พูดจะต้องเปิดใจและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
มุมมองอย่างรอบด้าน หากคู่สนทนาทาความเข้าใจถึงวัฒนธรรมจะทาให้การสนทนาปราศจากอคติและการตัดสิน
หรือปิดรับวัฒนธรรมนั้นอย่างสิ้นเชิง หรือแย่ไปกว่านั้นอาจจะคิดว่าวัฒนธรรมของตนนั้นดีกว่าวัฒนธรรมของผู้อื่น
ยกตัวอย่างเช่น ผู้เขียนได้ทาการสารวจทัศนคติของคนไทยที่ไปเรียนในประเทศอินเดียเปรียบเทียบกับชาวอังกฤษที่
ไปเรียนในประเทศอินเดีย ผลออกมาว่า คนไทยและชาวอังกฤษมีความเข้าใจและมีความรู้ในวัฒนธรรมอินเดียได้
เป็นอย่างดีแต่ผลที่ต่างกันคือ ชาวอังกฤษไม่สามารถรับและนาวัฒนธรรมนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของตนได้เนื่องจากมี
ความคิดในกรอบของวัฒนธรรมตนเองในเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนอินเดียจะนา
มือไปแตะที่เท้าของอาจารย์จากนั้นมาแตะที่ศรีษะของตนเองเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ คนไทยบางคน
ยินดีที่จะทาและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่ส่วนมากคนไทยจะมีความเข้าใจแต่ก็ไม่ได้ทาแบบนั้นเสียทุกคน
ตรงกันข้ามกับชาวอังกฤษที่คิดว่ามันละเมิดสิทธิ์เกินไป ดังนั้นเราจะเห็นว่ามุมมองของแต่ละบุคคลถูกหล่อหลอม
เป็นตัวตนขึ้นมาจากสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม เพศ ภาษา และอื่นๆ
ดังนั้น ภาษาจึงมี ผลโดยตรงต้อ งความคิด และการสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างวัฒนธรรมอย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นหากเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษาการสื่อสารของเราให้มี ประสิทธิภาพและเรียนรู้ผู้อื่นจะทาให้
การสื่อสารของเรานั้นประสบความสาเร็จไม่มากก็น้อย
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ประโยคคาถามที่ไม่ได้ถาม : เสน่ห์ความงามของวรรณคดีไทย
กรรณิการ์ เสวะนา
ครูผู้ช่วย

วรรณคดีไทยเป็นสิ่งที่น่าหลงใหล นอกจากเนื้อเรื่องที่สามารถทาให้ผู้อ่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจน
แม้ไม่มีรูปภาพ เป็นกระจกสะท้อนสิ่งต่างๆมากมาย เป็นความงามที่ผู้มิได้สัมผัสยากจะเข้าใจ ความงามใน
วรรณคดีไทยนั้นมีมากหลากหมาย เช่น อติพจน์ หมายถึง การกล่าวเกินจริง สัทพจน์ หมายถึงการเลียนเสียง
ธรรมชาติ บุคลาธิษฐาน หมายถึง การกาหนดให้สิ่งไม่มีชีวิต หรือสิ่งที่ไม่ใช่คน มีกิริยาอาการเหมือนคน
เป็น ต้น นอกจากนั้นแล้วความงามอีกอย่างที่สามารถเป็นที่เชิด หน้า ชูตาของวรรณคดีไทย คือประโยค
คาถามที่ไม่ได้ต้องการคาตอบ หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อว่า ปฏิปุจฉา คาถามเชิงวาทศิลป์ หมายถึง การตั้ง
คาถาม แต่มิได้หวังคาตอบ หรือถ้ามีคาตอบก็เป็นคาตอบที่ทั้งผู้ถาม ผู้ตอบรู้ดีอยู่เเล้ว นักเขียนจะใช้คาถาม
เชิงวาทศิลป์เพื่อเร้าอารมณ์ผู้อ่าน สื่อความหมาย ข้อคิดที่ต้องการในวรรณคดีไทยปรากฎคาถามเชิงวาทศิลป์
อย่างมากมาย ในที่นี้จะยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้
“อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ”
(ท้าวแสนปม : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั )

บทประพันธ์นี้ความหมายคือ นางอุษาต้องการให้ท้าวแสนปม ใจกล้าเพื่อที่จะเริ่มสานสัมพันธ์
กับตนเอง ไม่อยากให้กลัวหรืออาย ในอีกทางหนึ่งถ้าหากรักหรือชอบใครซักคน ไม่ควรจะแอบรัก เพียง
อย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมีความรู้สึกเดียวกับเราหรือไม่ซึ่งผู้พูด พูดเพื่อต้องการประชดประชัน
เพื่อปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ฟังเท่านั้น มิได้ต้องการถามแม้รูปประโยคจะเป็นการถามก็ตามที
สุเทษณ์ : “ความรักละเหี่ยอุระทด เพราะมิอาจจะคลอเคลีย”
มัทนา : “ความรักระทดอุระละเหี่ย ฤจะหายเพราะเคลียคลอ”
(มัทนะพาธา : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว)

หากถอดบทประพันธ์นี้ความหมายคือ สุเทษณ์ : ความรักของพี่นั้นน่าละเหี่ยใจ เพราะไม่สามารถ
จะอิงแอบเจ้าได้ มัทนา: ความรักของท่านนั้นจะหายจากความน่าละเหี่ยใจเพียงเพราะได้อิงแอบแนบชิด
อย่ า งนั้ น หรื อ ซึ่ ง เป็ น ค าถามเชิ ง วาทศิ ล ป์ ที่ ตั ว ละครมั ท นาถ่ า ยทอดออกมาด้ ว ยความประชดประชั น
เหน็บ แนม และยังเป็นประโยคคาถามที่ย้อนกลับไปหาตัวสุ เทษณ์ ว่าต้องการตัวนางเพื่อที่จะทาอย่างนี้
เท่ า นั้ น และนอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารสลั บ ต าแหน่ ง ของค าเพื่ อ เป็ น การตอกย้ าค าพู ด ของผู้ ที่ พู ด กั บ นาง
ให้กลับไปคิดด้วยในสิ่งที่พูดออกมา เช่น คลอเคลีย เป็นเคลียคลอ
คาถามเชิงวาทศิลป์ ปฏิปุจฉา เป็นกระจกเงาที่สะท้อนความเป็นอัจฉริยภาพของผู้ประพันธ์ได้อย่าง
แจ่มชัดในด้านการประพันธ์ และยังสะท้อนความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทยได้เป็นอย่างดี คุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ เป็นความงามในด้านภาษา ซึ่งผู้คนไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เพียงอย่างเดียวแล้ว
จะสามารถสัมผัสได้เลย ยังต้องใช้สติปัญญา อารมณ์ ทักษะ ในการตีความของวรรณคดีไทย ยากที่จะหา
อะไรมาเปรีย บ รูป ประโยคคือคาถามแต่ ก็มิ ได้ ถาม เพี ยงพูด ออกมาเพื่ อจุ ดประสงค์บ างอย่ าง นี่ แหละ
คือเสน่ห์ของประโยคคาถามที่ไม่ได้ถามที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทย

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

๒๓

ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัดการแสดงนิทรรศการเรื่อง ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในกิจกรรมส่งเสริมหน้าที่
พลเมืองเพื่อพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข โดยท่านสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิด
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๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ทาพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดทาผลงานสร้างสรรค์
ชุด นาฏยาภิวาทปราสาทนครหลวง ประจาปี ๒๕๖๔ ณ ปราสาทนครหลวง อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ นาผลงานสร้างสรรค์ ชุดระบารวงภุมรา มหาวชิราลงกรณ และระบาโพยมานสราญรมย์
เข้าร่วมโครงการการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ ๒

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ การแสดงหุ่นกระบอกเรื่อง นะโมทะลุมิติ มาแสดงเผยแพร่ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

๒๕

ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการ วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ ห้องประชุมเทพสโมสร ชั้น ๕ อาคารอเนกประสงค์

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

๒๖

ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ทาการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามราชสุริยวงศ์
เนื่องในงานเปิดลานวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ในโครงการการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมรับลูกเสือ เนตรนารีใหม่เข้าประจากอง ประจาปี ๒๕๖๓
และรับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

๒๗

ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมือ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ในการเป็นสถาบันการศึกษาเครือข่าย
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พิธีมอบรางวัล “ยอดของนักบันทึกการอ่าน” ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
โดยผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นประธานในพิธีและคณะผู้บริหารให้เกียรติมอบรางวัล

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ จัดการแสดงงานบวงสรวงพระพรหม ณ วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม)
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

อ่างทองนาฏดุริยางค์สาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓

๒๘

ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของท่านศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองเรื่องมาตรการ
และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID 19)

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยฯ ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยฯ ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์

